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أ.م.د .ه٘غْى علٖ رْاد التو٘وٖ
الزاهعة الوغتٌصشٗة /كل٘ة التشب٘ة االعاع٘ة  /قغن اللغة العشب٘ة
مشكهت انبحث :
ٌُاااال الرخ٘اااش هاااي الو اااري التاااٖ ٗعااااًٖ هٌِاااا ال ل اااة بغااا ب اضااا شاسُن
ليلتضااا بذساعااا الفتفااي ّه٘ااْلِن ّاعااتعذادافِن ّهااْاُ ِن ّقااذسافِن ّهٌِااا ً ااام
الق ااْل ذار ال ٗذ ااز بااالٌ ش اال الااذسرا التااٖ ٗضصااب علِ٘ااا ال ل ااة فااٖ االعذادٗااة
ّالضغْط التٖ فواسعاِا االعاشل لاذ ْل ًاْد الذساعاة التاٖ فشاُاا هٌاعا ة ذّالْضا
االرتواعٖ ّاالقتصادٕ للوِي الوشغْبة فٖ الوزتو (.ع٘غْٕ)45/0894
ّقااذ ٗرااْى لوْق ا الذساعااة دّس فااٖ ا ت٘اسُااا ّقااذ ٗعاااًْى هااي ضااع بع ا
الوضاضشٗي اكادٗو٘ا ّفعٌتِن فٖ هعاهيفِن ه ال ل ة ذفالٌزاس ّالتفْ الذساعٖ اهاب
ٗص ْ الَ٘ ال ل ة رو٘عِن ّلتضق٘ي رلك االهب ٗ زل ال ع رِذا هضاعفا ّه رلك قاذ
هاالِن
ال ٗصلْا الٔ الٌت٘زاة الو لْباة ذٌُّاا فتغاالل ال اصخاة ذ لواارا الٗضقاي الا ع
علٔ الشغن هوا ٗ زلًَْ هي رِذ؟
فز٘ااب الرتااب الوِتواااة بالتشب٘ااة ّفعلااا٘ن اعااال٘ب التعلاا٘ن اى ٌُاااال العذٗااذ هاااي
العْاهب التٖ فذحش فٖ قذسل ال ل ة علٔ اعات٘عا الوعلْهاة ّفزكشُاذف٘قتصاش الا ع
القذسل علٔ فزكش االفراس الوِوة فٖ الٌصاْ التاٖ ٗقشنًِّاا عاْال اكاًاص ًصاْ
علو٘ااة ام ادب٘ااة ذّقااذ ٗعااْد رلااك الاأ عااذم اعااتعوال هعٌ٘ااا للاازاكشل ذف ا ع ال ل ااة
الٗعشفااْى ك٘ ا ٗعٌ٘ااْى راكااشفِن علاأ الضفاام ف٘قااشنّى الوااادل عااذل هااشا هااي دّى
التوري هي االصتفاظ بوا ٗقشنّى الًِن الٗغاتعولْى ّعاائب فقإْ الازاكشل هواا ٗزعلِان
ٌٗغْى بغشعة (الخْلٖ )1-3/0881
فوِوة التعلا٘ن الزااهعٖ لان فعاذ ً اش التعلا٘ن ّالوعشفاة فضغاب باب فٌو٘اة عقاْل
ال ل ااة هااي اايل ال ضااج العلوااٖ دا ااب الزاهعااة ّ اسرِاااذكْى الزاهعااة ُااٖ االقااذس
علٔ الت ْٗش ذفضي عي اى التعل٘ن الزااهعٖ لاَ اكخاش هاي ّظ٘فاة هٌِاذال ضاج العلواٖ
ذّالتذسٗظ ذّاعذاد الرْادس العلو٘ة لخذهة الوزتو ذّلرب هي ُزٍ الْظاائ هت ل افِاا
ذّفقتضٖ هِاسل عوب فختل عي اال اشٓ علأ الاشغن هاي اى ٌُاال فشاب اا عضاْٗا
ب٘ي ُزٍ الْظائ ذفالتذسٗظ ٗخاشٕ ال ضاج ذّال ضاج ٗغازٕ التاذسٗظ ّٗرغا َ عٌصاش
الضذاحة ذّ ذهة الوزتو فف٘ذ هي ًتائذ ال ضْث(.ع ذ الوْرْد)41/0899
ّلرٖ فضقي الزاهعة اُذافِا فٖ اصذاث ف ْسا رذٗة لاذٓ طل تِااذ الباذ هٌِاا
اى فقذم لِن كب ها ُاْ رذٗاذ هاي اعاتشاف٘ز٘ا التاذسٗظ الفاعل٘اة التاٖ فتو٘اض بالضذاحاة
ّف تعذ عي الشفابة التٖ فتغن بِا طشائاي التاذسٗظ التقل٘ذٗاة فاٖ فٌف٘از الوٌااُذ الوقاشسل
ذّالع٘وا هٌِذ القشالل للو تذئ٘ي كًْاَ ٗذكاذ علأ اعاتعوال ال شٗقاة العلو٘اة اعاتعواال
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عل٘وا فٖ هعالزة اٗة ه رلة اّ التعاش علأ ظااُشل هعٌ٘اة ّف ْٗشُاا ذّكًْاَ اٗضاا
ٗعلن ال ل ة ك٘ف٘ة فعل٘ن القشالل للتيه٘ز ّالْصْل بِن الٔ صذ التوري هٌِا ّالع٘وا فاٖ
الوشصلااة االعاعاا٘ة االّلاأ حاان هواسعااتِا علاأ ً ااا ّاعاا ّهرخاا فااٖ الوشاصااب
التعل٘و٘ة اال شٓ(.ع ذ الوْرْد)41/0899
ّفعتقذ ال اصخة اى الوتت فاٖ اعاال٘ب التاذسٗظ فاٖ الزاهعاة ّطشائقاَ بصاْسل
عاهااة ٗزااذُا الفتعااذٓ اعاالْ الوضاضااشل التااٖ هضْسُااا التذسٗغااٖ ذّٗرااْى ال الااب
بوْق الوتلقٖ ّالوغتو فقظ هوا قذ ٗاذحش فايح٘شا ه اااشا لا٘ظ فاٖ هغاتْٓ التضصا٘ب
االكااااادٗوٖ لل ل ااااة فضغااااب ذبااااب فاااايح٘شا الصقااااا فااااٖ عاااالْك٘افِن الوٌِ٘ااااة ّالض٘اف٘ااااة
الوغااااتق ل٘ةذّهي حاااان فااااذحش فااااٖ عول٘ااااا فضق٘ااااي التٌو٘ااااة االقتصااااادٗة ّاالرتواع٘ااااة
ل لذاًِنذُّزا ها الص تَ ال اصخة فٖ عولِا الو٘ذاًٖ فٖ الزاهعة.
فوااي اايل هااا فقااذم ّرااذ ال اصخااة ضااشّسل الق٘ااام بذساعااة فتٌاااّل اعااتعوال
االااارال الوٌ وااة فااٖ فااذسٗظ الوااْاد الزاهع٘ااة ّالعاا٘وا هااادل القااشالل للو تااذئ٘ي ُّااٖ
اصذٓ الوْاد الذساع٘ة التٖ فغاِن فاٖ اعاذاد الوذسعا٘ي ذفِاٖ فت اْأ هراًاة هتقذهاة با٘ي
الواْاد الذساعا٘ة لاازلك ٌٗ غاٖ اى فٌاال قااذسا ك ٘اشا هاي االُتوااام بِاذ ف اْٗش اعااال٘ب
فذسٗغِا ذلرٖ فغِن بتضّٗاذ ال ل اة بالضقاائي ّالوعلْهاا ّالوفااُ٘ن ّالو اادم العلو٘اة
ّالتشبْٗااة الوٌاع ا ة لوغااتْاُن العلوااٖ ذّعلاأ الااشغن هااي فلااك االُو٘ااة اال اى ٌُااال
صعْبا كخ٘شل فْارَ فذسٗظ فلك الوادل اد الٔ التذًٖ فٖ فضص٘ب ال ل ة ّسعاْ
بعضِن ذّقذ فعضٓ ُزٍ الصعْبا الٔ ط ٘عاة الواادل ّال شائاي الوت عاة فاٖ فذسٗغاِا
ّالتٖ غال ا ها فعتواذ علأ الضفام ّالتلقا٘ي ذّالقصاْس الْاضاش فاٖ اعاتعوال الْعاائب
ّالتقٌ٘ا التشبْٗة الضذٗخة هوا ادٓ الٔ عذم اهتيل ال ل اة القاذسل علأ الْصاْل الأ
الوغتْٓ الزٕ ٗذُلِن ل٘رًْْا هذسع٘ي فاعل٘ي فٖ العول٘ة التشبْٗة.
ّلوغص ال اصخة ُزا التذًٖ فٖ التضص٘ب فاٖ هاادل القاشالل للو تاذئ٘ي هاي ايل
فذسٗغااِا لِاازٍ الوااادل اكخااش هااي ع ااش عااٌْا ذّاى هااي اع ا ا رلااك التااذًٖ –بضغااب
اعتقاد ال اصخة ُْ -صعْبة الوادل ّصذاحتِا ار لان ٗغا ي لل الاب دساعاتِا فاٖ الوشصلاة
الخاًْٗاااة ذفضاااي عاااي قلاااة الوصاااادس العلو٘اااة التاااٖ فتٌااااّل ُااازٍ الواااادل فاااٖ هرت اااة
الرل٘ةذّال شٗقاااة الغاااائذل فاااٖ فذسٗغاااِا التاااٖ فعتواااذ علااأ الضفااام ّااللقالذّالقصاااْس
الْاضش فٖ اعتعوال التقٌ٘ا التشبْٗة الضذٗخاة ذّاالعتوااد علأ الزاًاب الٌ اشٕ هاي
دّى هواسعة عول٘ة ل ع هْضْعافِا.
ّفيع٘غا علٔ ها فقذم اسفي ال اصخة الق٘ام بذساعة علو٘ة عذفِا الذساعة الشائذل
االّلٔ فٖ اعتعوال االارال الوٌ وة فٖ فعلا٘ن هاادل القاشالل للو تاذئ٘ي لتعاش اعا ا
فذًٖ هغتْٓ ال ل ة فٖ ُزٍ الوادل الازٕ قاذ ٗشرا اصاذ اعا ابَ الأ طشائاي التاذسٗظذ
ّفتغالل  :ها احش التذسٗظ باعتعوال االارال الوٌ وة فاٖ فضصا٘ب طل اة كل٘اة التشب٘اة
االعاع٘ة فٖ هادل القشالل للو تذئ٘ي؟
اهميت انبحث :
اللغة سهض للْراْد ّّعا٘لة للتْاصاب ّهفتااس للعلاْمذ ّادال للفٌاْى ذّهغاتْدد
للتشاثذّعااازب للتااااسٗرذ ّرغاااش لٌقاااب الخقافاااا ّالعاااادا ّالتقال٘اااذ هاااي الوتقاااذه٘ي
ّالوتي شٗي ذّّع٘لة الفشد ليفصال بغ٘شٍ هي افشاد الوزتو ذ ّالتع ٘اش عاي اصاع٘غاَ
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ّافراااااسٍذ ّفْضاااا٘ش هقاصااااذٍ ّصارافااااَ ذّبااااذّى اللغااااة الٗورااااي اى ْٗرااااذ كاااااب
رلك(.طع٘وة)083/2111
ّالضذٗج عي اللغة ٗقْدًا للضذٗج عي اللغة العشب٘ة ذففضاي عاي اُو٘تِاا لاذٓ
ابٌائِا ليعت اسا الغابقة فاًِا ص ٘ص ب ش الِٖ الفاذاًِ٘ا إٔ لغاةذفِ٘ا لغااى اافن
االً ٘ال ّالوشعل٘يذ ّبِا ًضل ا ش الرتب الغواّٗة ذ لِزا كتب لِاا الخلاْد ذلت قأ لغاة
ص٘ااااة قااااادسل علاااأ اصتااااْال هٌااااتذ الفرااااش االعاااايهٖ ّفْاكااااب ف ااااْسٍ علاااأ هااااش
العصْس(.طل٘وا )391/2111
لِزا قغاوص اللغاة العشب٘اة علأ فاشّد ُاٖ القاشالل ّالقْاعاذ ّاالد ّالتع ٘اش
ّالخظ ّاالهيلذ ّلرٖ ٗتضقي الِاذ هاي فاذسٗظ القاشالل ذالباذ هاي فعل٘وِاا لير٘اال
فعل٘وا ٗضّدُن بوِاسا الفِن ّالتعش علٔ الرلوة ّالغشعة فِ٘ا ّغ٘شُاا ذالًِاا فعاذ
رضلا هي هِاسا اللغة العشب٘ة ُّٖ االعتواد ّالتضذث ّالقاشالل ّالرتاباةذّالى ُازٍ
الوِاااسا فعااذ سّافااذ فتيقاأ لت اارب الخ ااا الغاال٘ن ّالقااذسل علاأ التفر٘ااش (.الااذل٘وٖ
ّ ش)21/2114
ّهي ُزٍ الوِاسا التٖ فذسط فٖ التعل٘ن العالٖ هِاسل فعل٘ن القشالل للو تاذئ٘ي
ذ فالتعل٘ن العالٖ باًواطَ الوتٌْعة اصذ الْعائب الشئ٘غة التاٖ فعتواذ علِ٘اا الوزتوعاا
لوْارِااة الوتغ٘ااشا ّالوغااتزذا فااٖ هزاااال الض٘ااال الوختلفااة ذّرلااك هااي اايل
ّظائ الزاهعا ّهذعغا التعل٘ن العالٖ ّابضاث علو٘اة فاٖ هختلا الوزااال ذار
فروي سعالة الزاهعا فٖ حيث ّظائ فتلخص االّلأ فاٖ ق٘اام الزاهعاة بالو ااسكة
فٖ فقذم الوعشفة ًّ شُا عي طشٗي الاتعلن ّالتاذسٗظ ذّالْظ٘فاة الخاً٘اة ق٘اام الزاهعاة
بذّس اعاط فٖ ال ضج العلوٖ فٖ هزاال الوعشفة الوختلفاةذ اهاا الْظ٘فاة الخالخاة ق٘اام
الزاهعااة بخذهااة الوزتوا عااي طشٗااي الٌِااْث بااذّسُا التخق٘فااٖ ّاالساااادٕ ذّاى إٔ
لاااااااااب فاااااااااٖ اصاااااااااذٓ ُااااااااازٍ الْظاااااااااائ ٗاااااااااذحش عااااااااال ا علااااااااأ الاااااااااْظ٘فت٘ي
األ شٗ٘ي(.كغٌإّ)39/2110
ّهوا صاد هي اُو٘ة التعل٘ن العالٖ الزاهعٖ الت اْس العلواٖ ّالترٌْلاْرٖ الازٕ
اِذٍ العالن الوتوذى فاٖ الٌصا الخااًٖ هاي القاشى الع اشٗي ّهاا بعاذٍذ ار فاشل احااسا
ك ٘شل فٖ رْاًب الض٘ال الوختلفة.
ّلقذ بشص فٖ الْقص الضاضش صارا فشبْٗة ّعقل٘ة لل ل ة رعلاص االعاال٘ب
ّال شائي التذسٗغ٘ة التقل٘ذٗة التاٖ فغاتعوب فاٖ فذسٗغاِن ّالعا٘وا فاٖ الاتعلن الزااهعٖ
غ٘ش فعالةذ هوا ف لب فْافش طشائي فذسٗغا٘ة رذٗاذل ّرا فائاذل اك اش فغاِن فاٖ فل ٘اة
صارا ال ل ة العقل٘ة ّالتشبْٗة (.ق اهٖ ّ ش)02/0899
ّفتٌْد االعتشاف٘ز٘ا ّال شائي ّاالعال٘ب الوغاتعولة فاٖ التاذسٗظ الزااهعٖ
ف عا لعْاهب الذعن الوتْافشل فٖ الوْق التعل٘وٖ ّهٌِا عذد ال ل ة ّالضهي التذسٗغاٖ
الوتاااس ّاالهراً٘ااا التعل٘و٘ااة الوتاصااة ّقااذسل االعااتار الزاااهعٖ علاأ اعااتعوال هااذ ب
فذسٗغٖ هع٘ي ّغ٘شُا (.عيم )2/2111
اال اى االفزاُاااا التشبْٗاااة الضذٗخاااة فذكاااذ اى ٌُاااال صاراااة هلضاااة العاااتعوال
طشائااااي ّاعااااال٘ب فذسٗغاااا٘ة رذٗااااذل ّفزشبتِااااا للتيكااااذ هااااي فاعل٘تِااااا فااااٖ العول٘ااااة
التذسٗغاا٘ةذهخب اعااتعوال الخااشائظ الذالل٘ااةذ (االااارال الوٌ وااة)ذّ شائظ الوفاااُ٘ن ذ

-116-

العذد الخاًٖ ّالخوغْى  .هزلة الفتش  .كاًْى االّل لغٌة 2102

أ.م.د .ه٘غْى علٖ رْاد

ّالتعلن التعاًّٖ ذ ّالعص الزٌُٖ ذ ّغ٘شُاذ لزا اعتعولص ال اصخاة ًْعاا هٌِاا ُّاٖ
االارال الوٌ وة ّالتٖ ُٖ ع اسل عي فرٌ٘ك لْض الوعلْهاا فاٖ ااارال هتٌْعاة ذ
ار ٗتن ّض االفراس الوتضوٌة فٖ الاٌص الوعشفاٖ فاٖ اْط عشٗضاة فوخاب بٌ٘اة اّ
ً ن الوعلْها الوتضوٌة رلك الٌص ذ ّفرْى علأ ُ٘ايل فصاو٘ن اارلٖ بض٘اج فاذدٕ
الاأ الزو ا باا٘ي هااا ٗعشفااَ ال ل ااة ّباا٘ي هااا ٗشغ ااْى فااٖ هعشفتااَ حاان ٗااتن سبااظ ُاازٍ
الوعلْها الزذٗذل ه الخ شا الغابقة لل ل اة ذُّازا ٗاذدٕ الأ فضغا٘ي صفام ال ل اة
للوعلْهااا لوقااشّلل ّفغاااعذ الوااذسط علاأ فْر٘ااَ االعااتواد ّالضفاام ّفْر٘ااَ عول٘ااة
الرتابة اّ االًت اٍ فٖ احٌال الغشد ال فْٕ فٖ الوضاضشل(.داٗشعْى)5-4/0885
اى االارال الوٌ وة فتخاز صاْسا هتٌْعاة بضغاب الاٌص الورتاْ ذفقاذ ٗراْى
صذحا اّ قصة اّ عيقا ع ٘ة( ع ب ًّت٘زة) اّ هفاُ٘ن ّهص لضا اّ هقاسًاا اّ
ففغا٘ش ّفعااذاد ذّقاذ ٗتضااوي الاٌص كااب اّ بعا فلاك االااارال هاي الٌصااْ ذّفعااذ
اصااذٓ االعااال٘ب التااٖ فغاااعذ علاأ فٌ اا٘ن الوعشفااة ّالتفر٘ااش ّالااتعلن هااي اايل اعااذاد
هخ ظ لوا ٗتضوي الٌص هي افراس اّ هفاُ٘ن اّ صقائي ّغ٘شُا ذّفْضش العيقة ب٘ي
رضئ٘افاااَ اهاااا ب ااارب ُشهاااٖ اّاااااعاعٖ (دّائاااش) اّ صاااْسا اّ راااذاّل ذّالغاااشث
االعاعٖ هي اعتعوال االارال الوٌ وة ُْ فضل٘ب ّفٌ ا٘ن الوعلْهاا بِاذ ف غا٘ ِا
ّفِوِااا ّفاازكش الوعلْهااا الزذٗذٗااة ّسب ِااا بالوعلْهااا الغااابقة ذفِااٖ ارى فغاااعذ
ال ل ة اى ٗتعلوْا ك٘ ٗتعلوْىًْ(.فال)08-09/0885
ّفعااذ االااارال الوٌ وااة ادّا فعل٘و٘ااة فغااِن فااٖ فٌو٘ااة الوفاااُ٘ن ّهِاااسا
التفر٘ش ذار ٗشٓ بع التشبْٗ٘ي اًِا فغاعذ فٖ فْص٘ب الوفاُ٘ن الٔ الوغاس الوٌاعاب
فٖ الزاكشل هوا ٗغِن فٖ فزكشُا بغِْلة(.الضاسحٖ)212/2110
ّهااي ُاازا الوٌ لااي ٗاايفٖ فٌاااّل ال ضااج الضااالٖ ليااارال الوٌ وااة فقااذ اعاافش
ًتائذ بعا الذساعاا االرٌ ٘اة عاي فاعل٘تِاا فاٖ فلخا٘ص الوضتآْ ّعشضاَ لل ل اة
ب اارب هااٌ ن ذكوااا اّصااص فلااك الذساعااا بوضٗااذ هااي ال ضااج صااْل اعااتعوال االااارال
الوٌ وة فاٖ فاذسٗظ الواْاد الذساعا٘ة ّللوغاتْٗا الوختلفاة كافاةKari, Capretz (.
)and others 103
ّاى اعااتعوال االااارال الوٌ وااة بْصاافِا طشٗقااة فذسٗغاا٘ة فااٖ فااذسٗظ هااادل
القشالل للو تذئ٘ي فٖ كل٘ة التشب٘ة اعاع٘ة قذ ٗغِن فٖ التْصب الأ بعا الٌتاائذ التاٖ
فغاعذ فٖ ف ْٗش العول٘ة التذسٗغ٘ة ّسف هغتْٓ التضص٘ب فٖ ُزٍ الوادل.
ّفٖ ضْل ها فقذم فتضش اُو٘ة ال ضج الضالٖ ف٘وا ٗيفٖ :
 .0قذ ٗرْى اضافة علو٘ة رذٗاذل فاٖ صٗاادل فضصا٘ب طل اة الرل٘اة فاٖ هاادل القاشالل
للو تذئ٘ي علٔ ّفي االارال الوٌ وة .
 .2هضاّلااة رااادل العااتعوال االااارال الوٌ وااة التااٖ فْضااش الٌصااْ بااذال عااي
االعلْ الغائذ فٖ التذسٗظ الزاهعٖ الوتوخب ب شٗقة الوضاضشل.
ّ .3فاايفٖ اُو٘ااة ُاازا ال ضااج هوااي اُو٘ااة هااادل القااشالل للو تااذئ٘ي بْصاافِا هااادل
اعاعاا٘ة فااذسط فااٖ قغاان هعلاان الصاافْ االّلاأ لوااا لوعلاان الص ا االّل هااي
اُو٘ة فٖ فعل٘ن االطفال ه ادم القشالل.

-111-

العذد الخاًٖ ّالخوغْى  .هزلة الفتش  .كاًْى االّل لغٌة 2102

أ.م.د .ه٘غْى علٖ رْاد

 .4فغتوذ اُو٘ة ال ضاج هاي هاي ضاشّسل االفاادل هاي ًتائزاَ فاٖ ف اْٗش اعات٘عا
ال ل ة ّفضغٌَ٘ الزٕ ٌٗعرظ بذّسٍ علٔ فعل٘ن االطفال القشالل ذار اى اعتعوال
االارال الوٌ وة ٗغِب عول٘ة التعلن ّٗغاعذ علٔ التشك٘ض ّاالصتفاظ بالتعلن .
 .5اعتعوال االارال الوٌ وة ع٘قضٖ علٔ صفام الوعلْهاا ّعاشدُا هاي ال ل اة
لاازا فعااذ ُاازٍ الذساعااة االّلاأ (بضغااب علاان ال اصخااة) فااٖ هزااال هااادل القااشالل
للو تذئ٘ي علٔ الوغتْٓ الزاهعٖ.
مرمى انبحث :
ٗشهٖ ال ضج الضالٖ الٔ هعشفة احش التذسٗظ باعاتعوال االاارال الوٌ واة فاٖ
فضص٘ب طل ة كل٘ة التشب٘ة االعاع٘ة فٖ هادل القشالل للو تذئ٘ي.
فرضيت انبحث :
ال ْٗراااذ فاااش رّ داللاااة اصصاااائ٘ة بااا٘ي هتْعاااظ دسراااا طل اااة الوزوْعاااة
التزشٗ ٘ااة الاازٗي ٗذسعااْى هااادل القااشالل للو تااذئ٘ي باعااتعوال االااارال الوٌ وااة
ّهتْعااظ دسرااا الوزوْعااة الضاااب ة الاازٗي ٗذسعااْى الوااادل ًفغااِا بال شٗقااة
االعت٘ادٗة بوغتْٓ داللة 15ذ. 1
حدود انبحث :
 .0طل ة الوشصلة الخاً٘ة فٖ قغن هعلن الصافْ االّلأ  /كل٘اة التشب٘اة االعاعا٘ة /
الزاهعة الوغتٌصشٗة.
 .2هفااشدا هااادل القااشالل للو تااذئ٘ي الوقااشسل هااي ّصاسل التعلاا٘ن العااالٖ ّال ضااج
العلوٖ للعام الذساعٖ .2102 /2100
حتديد املصطهحاث :
أال  :انزذسٚظ :ػشفّ:
يشعيي ً ( : ٙاااط ِٗااذ الاأ فضق٘ااي التعلاا٘ن ّاكتغااابَ ّٗ ااوب هااا ٗتعلااي بتضق٘ااي
الوِاسل ّاالكتوال الق٘ادٕ لذٓ ال ل ة)(.هشعٖ )80/0891
انزؼشٚييي االعشائييي : ٙعول٘اااة هٌ واااة ّهقصاااْدل فزشِٗاااا ال اصخاااة دا اااب القاعاااة
الذساع٘ة ب رب هخ ظ لَ هغا قا الٗصاال الواادل لل ل اة عٌ٘اة ال ضاج ب ارب ر٘اذ ّبواا
ٗضقي االُذا التٖ ّضعتِا العتعوال االارال الوٌ وة فَ٘.
صبَٛب  :االشكبل انًُظًخ  :ػشفٓب:
" Katherine ,Perezع اااسل عااي عااشّث بصااشٗة اّ سعااْم هختلفااة االااارال
ّهخ ااا فْضاا٘ض٘ة فتخااز ااارب دّائااش اّ هخ ااا اًغاا٘اب٘ة ّاا را الوعلْهااا
ّ شائظ هفااُ٘ن ّاعاِن هوتل اة فغااعذ ال ل اة ( عٌ٘اة ال ضاج) علأ فٌ ا٘ن الوعلْهاا
ّفشف٘ ِا بض٘ج فرْى اكخش فشاب ا ّّضْصا".
( )Katherine D.Perez 2008 P 60
داٚشعييٌٕ " :ع اااسل عااي ادّا اّ فرت٘ااك لتٌ اا٘ن ّسبااظ الوعلْهااا فااٖ ااشائظ قااذ
في ااز ااارب دّائااش اّ هشبعااا اّ صااْس ْٗصااب بٌِ٘ااا بخ ااْط فرتااب علِ٘ااا كلوااا
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فْضش ًْد العيقة ب٘ي ها ٗرتب دا ب الذّائش اّالوشبعا اّ الصْس بض٘ج ٗاتن سعان
االفراس الوتضوٌة فٖ رلك الٌص ّف شص العيقة بٌِ٘ا ُّزا ٗذدٕ الأ عاِْلة اعاتزكاس
ال ي لوعلْها الٌصذ كوا ٗغاعذ الوعلو٘ي علأ فْر٘اَ االعاتواد ّالضفام فاٖ إٔ
ص ّفْرَ٘ عول٘ة الرتابة اّ ال شس اللف ٖ احٌال الوضاضشل".
(داٗشعْى)5-4/0885
صبنضب  :انزؾصٛم :ػشفّ:
دأد " :هقاااذاس الوعشفاااة اّ الوِااااسل التاااٖ صصاااب علِ٘اااا الفاااشد ًت٘زاااة التاااذسٗب
"(.داّد)029/0881
اثٕ عيبدٔ " :هضصالة هاا ٗتعلواَ ال الاب بعاذ هاشّس هاذل صهٌ٘اة هعٌ٘اة ٗوراي ق٘اعاَ
بالذسرة التٖ ٗضصب علِ٘ا ال الب فٖ ا ت اس فضص٘لٖ "(.ابْ رادّ )468/2111
انزؼش ٚاالعشائ :ٙالوعلْها ّالخ شا التٖ ٗضصب علِ٘ا ال ل ة عٌ٘ة ال ضج فٖ
هادل القشالل لو تذئ٘ي هقاعا باال ت اس ال عذٕ الزٕ اعذفَ ال اصخة لِزا الغشث .
ساثؼب  :انمشاءح نهًجزذئ:ٍٛ
انزؼشٚييي االعشائيييُ :ٙاااٖ هزوْعاااة الوفاااشدا الوقاااشسل هاااي ّصاسل التعلااا٘ن العاااالٖ
ّال ضاج العلوااٖ للوشصلااة الخاً٘اة فااٖ اقغااام هعلان الصاافْ االّلاأ هاي كل٘ااا التشب٘ااة
االعاع٘ة فٖ العشا .
دراساث سابقت
أال  :دساعييخ  :Jessica J. Smithسهااص ُاازٍ الذساعااة الاأ فقصااٖ احااش
اعاااتعوال االاااارال الوٌ واااة فاااٖ فاااذسٗظ ّفق٘ااا٘ن الوفاااشدا اللغْٗاااةذ ّفرًْاااص عٌ٘اااة
الذساعة هي طي الوشصلة الوتْعا ة لوغاتْٓ الشابا ذ بلاف افشادُاا  01طاي هاي
رّٕ صعْبا التعلن ّقغوِن علٔ هزوْعت٘ي كاب هزوْعاة  5طاي ذ ّقاذ اعافش
ًتائذ ُزٍ الذساعة عي عذم ّرْد احش العتعوال االارال الوٌ وة فاٖ فٌو٘اة الوفاشدا
) ) Jessica J. Smith2002 P1-115
اللغْٗة لذٓ عٌ٘ة الذساعة.
صبَٛب  :دساعخ االْذل  :ارشٗص ُزٍ الذساعة فاٖ كل٘اة التشب٘اة لل ٌاا بوضاف اة
رذل فٖ الغعْدٗة ّكاًاص فشهاٖ الأ فعاش فاعل٘اة بشًااهذ هقتاشس قاائن علأ اشائظ
الوعشفة فٖ فضل٘ب بع الٌصاْ الوعشف٘اة ّاحشُاا علأ فٌو٘اة هِااسا االعاتزكاس
ل ال ا كل٘ة التشب٘ة لل ٌا بزذلّ .فرًْص عٌ٘ة الذساعة هي  015طال اة هاي طال اا
الوشرلااة الخالخااة قغاان التاااسٗر هقغااوة علاأ هزوااْعت٘ي فزااشٗ ٘ت٘ي عااذد طال افِااا 54
طال ة ّهزوْعة ضاب ة عذد طال افِا  50طال ة .كافي ال اصخاة الوزواْعت٘ي بوتغ٘اش
اال ت اس الق لٖ ّهق٘اط هِاسا االعتزكاس ّقاذ اظِاش ًتاائذ الت ٘اي ال عاذٕ ففاْ
الوزوْعاااااة التزشٗ ٘اااااة التاااااٖ اعاااااتعولص هعِاااااا ال شًااااااهذ القاااااائن علااااأ اااااشائظ
الوعشفة(.االُذل)21-0/2115
صبنضب  :دساعخ انؼضٚض٘ :ارشٗص ُزٍ الذساعة فٖ كل٘اة التشب٘اة راهعاة ال اائ
فااٖ الغااعْدٗة ّكاًااص فشهااٖ الاأ فعااش احااش اعااتعوال االااارال الوٌ وااة فااٖ فااذسٗظ
قْاعااذ اللغااة العشب٘ااة علاأ فٌو٘ااة الوفاااُ٘ن الٌضْٗااة ّاالفزاااٍ ًضااْ الوااادل لااذٓ طااي
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الص ا الخالااج الوتْعااظ ذ بلغااص عٌ٘ااة الذساعااة031طال ااا ّصعِاان علاأ هزوااْعت٘ي
هرْى هي  61طال ا دسعص باعتعوال االارال الوٌ وة ّهزوْعة ضاب ة هرًْاة هاي
 11طال ااا دسعااص بال شٗقااة االعت٘ادٗةّ.اعااتعوب ال اصااج ادافاا٘ي للذساعااة ُوااا ا ت اااس
الوفاااُ٘ن الٌضْٗااة ّهق٘اعااا لتقااذٗش افزاااٍ ال ااي ًضااْ القْاعااذ الٌضْٗااة ط قِوااا ق ل٘ااا
ّبعذٗا علٔ طي الوزوْعت٘يّ .قذ فْصاب ال اصاج الأ ّراْد فاشّ دالاة اصصاائ٘ا
فٖ فٌو٘ة الوفاُ٘ن الٌضْٗة ّفٖ االفزاٍ ًضْ القْاعذ الٌضْٗة لصاالش طاي الوزوْعاة
التزشٗ ٘ااة ّفْصاالص الذساعااة اٗضااا الاأ ففااْ الوزوْعااة التزشٗ ٘ااة التااٖ اعااتعولص
االارال الوٌ وة فٖ فٌو٘ة الوفاُ٘ن الٌضْٗة ّاالفزاٍ ًضْ الوادل(.العضٗضٕ/2101د)
املىازنت بني اندراساث انسابقت واندراست احلانيت :
أال :االْيذا ُ :ااذفص دساعااة ر٘ضٗرااا عاو٘ج الاأ فقصااٖ اعااتعوال االااارال
الوٌ وااة فااٖ فااذسٗظ ّفق٘اا٘ن الوفااشدا اللغْٗااة ذّدساعااة االُااذل ُااذفص الاأ فعااش
فاعل٘ة بشًاهذ هقتشس قائن علٔ شائظ الوِشفة فاٖ فضل٘اب بعا الٌصاْ الوعشف٘اة
ّاحشُاا فااٖ فٌو٘ااة هِاااسا االعاتزكاس ذاهااا دساعااة العضٗضٗااة ُزاذفص الاأ فعااش احااش
اعتعوال االارال الوٌ وة فٖ فذسٗظ قْاعذ اللغة العشب٘ة علٔ فٌو٘ة الوفااُ٘ن الٌضْٗاة
ّاالفزاٍ ًضْ الوادل لذٓ طي الص الخالج الوتْعظذ اها ُزٍ الزذساعة فشهاٖ الأ
فعااش احااش التااذسٗظ باعااتعوال االااارال الوٌ وااة فااٖ فضصاا٘ب طل ااة كل٘ااة التشب٘ااة
االعاع٘ة فٖ هادل القشالل للو تذئ٘ي.
صبَٛب  :ػذد انؼُٛخ  :فشاّس عذد العٌ٘ة فٖ الذساعا الغاابقة با٘ي اصاغش عاذد
كوا فٖ دساعة ر٘ضٗرارٖ عو٘ج  01افشاد ّاط ش عذد كوا فٖ دساعة العضٗضٕ 031
فشدا اها ُزٍ الذساعة بلغص العٌ٘ة  10فشدا.
صبنضب  :عُظ انؼُٛخ :ا تلا الذساعاا الغاابقة فاٖ راٌظ العٌ٘اة ف عضاِا كااى
هااي الاازكْس فااٖ دساعااة ر٘ضٗرااارٖ عااو٘ج ذّالعضٗااضٕ اهااا دساعااة االُااذل كاااى هااي
االًاث ذاها ُزٍ الذساعة فقذ روعص ب٘ي الزٌغ٘ي.
ساثؼيييب  :يكيييبٌ اعشائٓيييب :ارشٗاااص دساعاااة ر٘ضٗراااارٖ فاااٖ الْالٗاااا الوتضاااذل
االهشٗر٘ااة ذّدساعااة االُااذل ّالعضٗااضٕ فااٖ الغااعْدٗة اهااا ُاازٍ الذساعااة ارشٗااص فااٖ
العشا .
خبيغب  :انًشؽهخ انذساعيٛخ :ارشٗاص كاب هاي دساعاتٖ ر٘ضٗراارٖ ّالعضٗاضٕ
فااٖ الوشصلااة الوتْع ا ة ذبٌ٘وااا ارشٗااص كااب هااي دساعااة االُااذل ُّاازٍ الذساعااة فااٖ
الوشصلة الزاهع٘ة.
عبدعيييب َ :زيييبئظ انذساعيييخ  :كاًاااص ًتاااائذ الذساعاااا الغاااابقة رو٘عِاااا ففاااْ
الوزوْعااة التزشٗ ٘اة التااٖ دسعااص باعااتعوال الخااشائظ الوعشف٘ااة اّ االااارال الوٌ وااة
ذاها ًتائذ ُزٍ الذساعة عتذرب الٔ ه ضج الصي.
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جىانب االفادة من اندراساث انسابقت:
افاد الذساعا الغابقة ُزٍ الذساعة بعذل رْاًب هٌِا:
 .0طشٗقة ا ت٘اس العٌ٘ة ّفقغ٘وِا علٔ الوزوْعت٘ي.
ًْ .2د االدال الوغتعولة فٖ التزشبة ّطشٗقة ف ٘قِا.
 .3الْعائب االصصائ٘ة الوغتعولة فِ٘ا.
ً .4تائزِا ّهقتشصا الذساعة ّبع الزْاًب الٌ شٗة فِ٘ا.
منهجيت انبحث واجراءاته
أال  :يُٓظ انجؾش
اعتوذ ال اصخة فٖ ُزا ال ضج الوٌِذ التزشٗ ٖ ّرلك لويلهتَ ّط ٘عة بضخِا.
صبَٛب  :انزصًٛى انزغشٚجٙ
لزي ال اصخة الٔ اًتقال فصو٘ن فزشٗ ٖ ٗق فٖ صقاب التصااه٘ن التزشٗ ٘اة را
الض ظ الزضئٖ را اال ت اس ال عذٕ فقظ الزٕ ٗتٌاعب ّظشّ بضخِا.
انزصًٛى انزغشٚج ٙنهجؾش
االدال
الوتغ٘ش التاب
الوتغ٘ش الوغتقب
الوزوْعة
اال ت اسالتضص٘لٖ
التضص٘ب
االارال الوٌ وة
التزشٗ ٘ة
ال عذٕ
/
الضاب ة
فالوزوْعااااة التزشٗ ٘ااااة ُااااٖ التااااٖ فااااذسط علاااأ ّفااااي االااااارال الوٌ وااااة
ذّالوزوْعة الضاب ة ُٖ التٖ فذسط بال ارب االعت٘اادٕ ذّادال الق٘ااط ُاْ اال ت ااس
التضص٘لٖ ال عذٕ .
صبنضب  :يغزًغ انجؾش ٔػُٛزّ
أ  .يغزًغ انجؾش  :ا تاس ال اصخة قصذٗا كل٘ة التشب٘اة االعاعا٘ة فاٖ الزاهعاة
الوغتٌصشٗة ّهٌِا ا تاس قصذٗا قغن هعلن الصفْ االّلٔ لرًِْا فذسٗغ٘ة فٖ ُزا
القغان ّاى هاادل القاشالل للو تاذئ٘ي فاذسط فاٖ ُازا القغان صصاشا ّفاٖ الوشصلاة الخاً٘ااة
الزٕ ٗضن اع ت٘ي هوا عاعذ ال اصخة علٔ ارشال بضخِا.
ة – ػُٛخ انجؾش  :ا تاس ال اصخة ع ْائ٘ا  2لتوخب الوزوْعة التزشٗ ٘اة ذ
ّ  0لتوخب الوزوْعة الضاب ةذار فن ا ت٘ااس الوزواْعت٘ي ب شٗقاة الغاضب الع اْائٖ
برتابة سقوٖ القاعت٘ي فٖ قصاصات٘ي هاي الاْس ّفان عاضب ّاصاذل لتراْى الوزوْعاة
التزشٗ ٘ااة ذفراًااص  2ذار بلااف عااذد طل تِااا 35طال ااا ّطال ااةذ ّعااض ص الخاً٘ااة لترااْى
الوزوْعااة الضاااب ة ذفراًااص  0ذار بلااف عااذد طل تِااا 36طال ااا ّطال ااة ذّرااذّل 0
ْٗضش رلك.
عذٔل ()1
ػُٛخ انجؾش يٕصػخ ػهٗ انًغًٕػزٍٛ
35
2
الوزوْعةالتزشٗ ٘ة
36
0
الوزوْعة الضاب ة
10
الوزوْد
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ساثؼب  :ركبفؤ يغًٕػز ٙانجؾش
فضي عي اال ت٘اس الع ْائٖ للوزوْعت٘ي ذارش ال اصخة فرافذا بٌِ٘وا فٖ هتغ٘شٕ
 .0العوش الضهٌٖ هلضي 0
 .2الزكال هلضي 0
 .0انؼًش انضيُ : ٙفان الضصاْل علأ هعلْهاا العواش الضهٌاٖ هضغاْبا بال اِْس
هي يل فْصٗ اعتواسل اصة لرب طالاب لتضذٗاذ اعواسُنذّقاذ بلاف هتْعاظ اعوااس
طل ااة الوزوْعااة التزشٗ ٘ااة 9156ذ 263اااِشا ذّهتْعااظ اعواااس طل ااة الوزوْعااة
الضاااب ة 9296ذ 261اااِشا ذّباعااتعوال اال ت اااس التااائٖ  T-testلعٌ٘تاا٘ي هغااتقلت٘ي
لوعشفة الفاش با٘ي اعوااس طل اة الوزواْعت٘ي ذاظِاش الٌتاائذ اًاَ لا٘ظ ٌُاال فاشّ
را داللااة اصصااائ٘ة باا٘ي هزوااْعتٖ ال ضااج فااٖ ُاازا الوتغ٘ااش ذار بلغااص الق٘وااة التائ٘ااة
الوضغْبة 233ذ ُّٖ 1اقب هي الق٘وة التائ٘ة الزذّل٘ة 89ذّ 0بذسرة صشٗاة  68عٌاذ
هغتْٓ داللة 15ذُّ 1زا ٗذل علٔ اى هزوْعتٖ ال ضج هتراف تاى فاٖ العواش الضهٌاٖ
ذّرذّل ْٗ 2ضش رلك.
عذٔل ()2
انًزٕعظ انؾغبثٔ ٙاالَؾشا انًؼٛبس٘ ٔانمًٛخ انزبئٛخ انًؾغٕثخ الػًبس طهجخ
انًغًٕػز ٍٛيؾغٕثب ثبنشٕٓس
الوزوْعة عذد
العٌ٘ة
التزشٗ ٘ة
الضاب ة

35
36

الْعظ
الضغابٖ

االًضشا
الوع٘اسٕ

9156ذ141 236ذ65
9296ذ1995 261ذ39

الق٘وتاى التائ٘تاى

دسرة
الضشٗة

الوضغْبة

الزذّل٘ة

68

233ذ1

89ذ0

الذاللة
15ذ1
غ٘ش
دالة

 .0اخزجبس انزكبء  :اعتعولص ال اصخة هق٘اط االعتذالل علٔ االارال (ا ت اس ركاال
غ٘ش لف ٖ )لذاً٘لض ُّْ هي اعذاد ع ذ الشص٘ن 0ذالزٕ صصلص علَ٘ ال اصخة هاي هرت اة
الرل٘ة لغِْلتَ ّافغاهَ بالصذ ّالخ ا ّكخشل اعتعوالَ ذّبعاذ اراشال اال ت ااس علأ
طل ة الوزوْعت٘ي ذبلف هتْعظ ركاال الوزوْعاة التزشٗ اة 0000ذّ 04هتْعاظ ركاال
الوزوْعااة الضاااب ة 1428ذّ 04عٌااذ اعااتعوال اال ت اااس التااائٖ لعٌ٘تاا٘ي هغااتقلت٘ي
لوعشفة الفش ب٘ي ركال طل ة الوزوْعت٘ي ذاظِش الٌتائذ اًَ لا٘ظ ٌُاال فاشّ را
داللااة اصصااائ٘ة باا٘ي الوزوااْعت٘ي ذار بلغااص الق٘وااة التائ٘ااة الوضغااْبة 381ذ 1اقااب هااي
الق٘وة الزذّل٘اة ال الغاة 89ذ 0بذسراة صشٗاة  68عٌاذ هغاتْٓ داللاة 15ذُّ 1ازا ٗاذل
علٔ اى هزوْعتٖ ال ضج هتراف تاى فٖ العوش الضهٌٖ ذّرذّل ْٗ 2ضش رلك.

 0ع ذ الشص٘ن ذفتضٖ الغ٘ذ ذهق٘اط االعتذالل علٔ االارال (ا ت اس ركال غ٘ش لف ٖ )فيل٘
:داً٘لضذكشاعة االع لة ذراهعة الرْٗص.
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عذٔل ()3
انًزٕعظ انؾغبثٔ ٙاالَؾشا انًؼٛبس٘ ٔانمًٛخ انزبئٛخ انًؾغٕثخ نذسعبد طهجخ
انًغًٕػز ٍٛف ٙاخزجبس انزكبء
دسرة
الذاللة
الق٘وتاى التائ٘تاى
الْعظ االًضشا
الوزوْعة عذد
العٌ٘ة الضغابٖ الوع٘اسٕ الضشٗة الوضغْبة الزذّل٘ة
التزشٗ ٘ة
الضاب ة

0000 35ذ5016 04ذ6
1428 36ذ0315 04ذ1

68

381ذ1

89ذ0

15ذ1
غ٘ش
دالة

خبيغب  :ضجظ انًزغٛشاد انذخٛهخ
لغشث الضفاظ علٔ عيهة التزشبة صاّلص االبضخة قاذس االهرااى ضا ظ بعا
الوتغ٘شا الذ ٘لة التٖ فعتقذ اًِا فذحش فٖ عيهة التزشبة ُّٖ :
 .0ا ت٘اس العٌ٘ة.
 .2الضْادث الوصاص ة .
 .3االًذحاس التزشٗ ٖ.
 .4عاهب الٌضذ.
 .5ادال الق٘اط .
 .6عشٗة ال ضج.
 .1الوادل العلو٘ة.
 .9الوذسعة:دسعااااص ال اصخااااة هزوااااْعتٖ ال ضااااج بٌفغااااِا للضصااااْل ًتااااائذ دق٘قااااة
ّهْضااْع٘ة ذّالى ال ضخااة فذسٗغاا٘ة فااٖ القغاان ّلِااا ااشل طْٗلااة فااٖ فااذسٗظ هااادل
القشالل للو تذئ٘ي الكخش هي  01اعْام.
 .8فْصٗ الضصص :عذد الضصص الوقشسل لوا
 .01القااشالل للو تااذئ٘ي ُااْ حاايث صصااص اع ا ْع٘ا غ٘ااش اى ال اصخااة كاًااص اعتوااذ
صصت٘ي اع ْع٘ا لرب هزوْعة ذاها الضصة الخالخة الوشدل فقذ كاًص فشارا ها ال ل اة
الوادل الغابقة ّهٌاق ة هاا زٍّ عابقا ّلري الوزوْعت٘ي ّرذّل ْٗ4ضش رلك.
عذٔل ()4
رٕصٚغ ؽصص يغًٕػز ٙانجؾش خالل االعجٕع
الخيحال
االصذ
الوزوْعة
الخاً٘ة
االّلٔ
التزشٗ ٘ة
االّلٔ
الخاً٘ة
الضاب ة
 .00يييذح انزغشثييخ  :كاًااص الوااذل هْصااذل لوزوااْعتٖ ال ضااج ار بااذأ ٗااْم الخيحااال
 2100/01/09ذّاًِ٘ص ْٗم الخيحال .2102/0/3
عبدعب  :رؾذٚذ انًبدح انؼهًٛخ  :صذد ال اصخة ق ب باذل التزشباة الواادل العلو٘اة
التٖ عتذسعاِا ّقاذ فضاوٌص هفاشدا هاادل القاشالل للو تاذئ٘ي الوقاشسل ل ل اة الوشصلاة
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الخاً٘ااة فااٖ قغاان هعلاان الصاافْ االّلاأ فااٖ كل٘ااة التشب٘ااة االعاعاا٘ة هااي ّصاسل التعلاا٘ن
العالٖ ّال ضج العلوٖ للعام الذساعٖ ُّٖ2102/2100
يفييشداد يييبدح طشائييك رؼهييٛى انمييشاءح نهًجزييذئ / ٍٛانًشؽهييخ انضبَٛييخ  /انفصييم انضبنييش
أال  :ػاللخ انهغخ ثزؼهٛى انمشاءح نهًجزذئٍٛ
 )0لوارا فعلن اللغة العشب٘ة.
 )2فلغفة اللغة ّط ٘عتِا.
 )3اُو٘ة اللغة للفشد ّالوزتو .
 )4فٌْى اللغة ( ّعائب االفصال ).
ّ )5ظائ اللغة .
 )6فٌو٘ة الخشّل اللغْٗة عٌذ الوتعلن.
ّ )1عائب فٌو٘ة الخشّل اللغْٗة .
 )9الصلة ب٘ي اللغة ّالوْاد الذساع٘ة األ شٓ .
صبَٛب  :انمشاءح .
 )0هفِْهِا ذ عٌاصشُا ذ ف ْس هفِْم القشالل .
ّ )2ظ٘فة القشالل فٖ ص٘ال الفشد ّالوزتو .
 )3الغشث هي دسط القشالل .
 )4اًاااْاد القاااشالل هاااي ص٘اااج ال ااارب ّطشٗقاااة األدال ( القاااشالل الصااااهتة ذ القاااشالل
الزِشٗة).
ّ )5عائب فشغ٘ب التيه٘ز فٖ القشالل .
صبنضب  :انزٓٛؤ نهمشاءح
 )0هفِْم التِ٘ذ للقشالل.
)2اُذا فتشل التِ٘ ة للقشالل.
)3العْاهااب الوااذحشل فااٖ التِ٘ااذ للقااشالل ( العوااش الضهٌااٖ ذ العْاهااب العقل٘ااة ذ العْاهااب
الزغو٘ة ذالعْاهب االرتواع٘ة ّاالًفعال٘ة ).
 )4ق٘اط التِ٘ذ للقشالل .
 )5اً ة ّ شا هغاعذل للتِ٘ذ للقشالل.
عيييبثؼب :غيييٛبدخ االْيييذا انغيييهٕكٛخ :صااااغص ال اصخاااة االُاااذا الغااالْك٘ة
لوضتْٓ الوادل الذساع٘ة ّعشضتِا ه هفاشدا الواادل علأ بعا الخ اشال 0ذللتخ اص
هي صضة ص٘اغتِا ّاوْلِا الوادل الذساع٘ة ف لغص بص٘غتِا الٌِائ٘ة ُ 68ذفا علْك٘ا
هلضي 2
اا فذسٗغا٘ة علأ ّفاي
صبيُب  :غٛبدخ انخطيظ انزذسٚغيٛخ :اعاذ ال اصخاة
االاااارال الوٌ واااة للوزوْعاااة التزشٗ ٘اااة ّال شٗقاااة االعت٘ادٗاااة للوزوْعاااة الضااااب ة
ذّف٘وا ٗيفٖ الخ ْا التٖ اف عتِا ال اصخة عٌذ اعتعوال االاارال الوٌ واة فاٖ فاذسٗظ
هادل القشالل للو تذئ٘ي:
 .0فضذٗذ الذسط حن فضل٘لَ العتخشاد الوفاُ٘ن الوعشف٘ة الوتضوٌة فَ٘.
 0ا.د.صغي علٖ فشصاى العضإّ)2.ا.د هضغي هخل
ع ذ االئوة)5.ا.م.د .كاظن صغ٘ي غضال

الذل٘وٖ)3.ا.م.د.صافن طَ الغاهشائٖ)4.ا.م.د سق٘ة
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 .2فضذٗذ االُذا الغلْك٘ة لرب دسط.
 .3فضذٗذ ًْد العيقا ب٘ي الوفاُ٘ن الوعشف٘ة الخاصة بالذسط.
 .4ا ت٘اس ال رب اّ االارال الوٌ وة الوٌاع ة لرب رضئ٘ة فٖ الذسط.
 .5التوِ٘ذ للذسطذ هي يل سبظ الوعشفة الزذٗذل بالوعشفة الغابقة .
 .6فقذٗن الذسط باعتعوال االارال الوٌ وة.
ّ .1قاااذ اعاااتخذهص ال اصخاااة العاااشّث التقذٗو٘اااة (ّ )Powr Ponitرِااااص عاااشث
ال شّررتش ( )Data Show Projectorلعشث االهخلة ّفْض٘ضِا.
 .9التقْٗن باعتعوال االارال الوٌ وة للتخ ص هي فضق٘ي االُذا .
ربعؼب  :اػذاد االشيكبل انًُظًيخٔ :ليذ ساػيذ انجبؽضيخ ػُيذ اعيزؼًبل االشيكبل
انًُظًييخ يييب ٚيي ر : ٙفضضااا٘ش االااارال الوٌ وااة ّاّسا العواااب اليصهااة ق ااب بذاٗاااة
الاذسط :اعاذ ال اصخاة االاارال الوٌ واة لرااب رضئ٘اة فاٖ كاب دسطذ ّكاًاص هتٌْعااة
ااااااولص ًصْصاااااا هعشف٘اااااة فضاااااوٌص اصاااااذاحا ّعيقا (عااااا ب ًّت٘زاااااة)ذّفعشٗ
ّهصا لضا ذّفعااذاد ذّفغلغاابذّفشف٘ب لت ااْس اّ ااْا ّعول٘ااا ذّقااذ اع ااص
ال اصخااة لرااب طالااب اّسا عوااب فضااوٌص ُاازٍ االااارال الوختلفااة الوتضااوٌة رضئ٘ااا
الذسط.
 .1اخزٛبس انٕليذ انًُبعيت نؼيشل انشيكم انًيُظى ٔرنيد ٚغيبػذ في ٙعيزة اَزجيبِ
انطهجخ:
لقذ صووص ال اصخة دسّط هادل القشالل للو تذئ٘ي رو٘عِا علٔ ّفاي االاارال الوٌ واة
التْض٘ض٘ة ذلزا فاى افضب ّقص لعشث ال رب ُْ بعذ التوِ٘ذ الخا بالاذسط الوعاذ
لَ ال رب ذف٘عشث عاي طشٗاي العاشّث التقذٗو٘اة ّاعاتعوال رِااص ال شّررتاش لراٖ
ٗرْى ّاضضا ّهفِْها لذٓ ال ل ة رو٘عِن.
ٚصبؽت ػشل انشكم انًُظى يُبلشخ ٔرفغٛش نكم يٕٓو ثشكم يٕعغ  :بعاذ
.2
عااشث ال اارب فزااشٕ ال اصخااة اااشصا هفصااي لرااب رضئ٘ااة ٗتضااوٌِاذ بالتيااا٘ش علِ٘ااا
بْعاطة الوذاش فٖ رِاص الضاعْ (اليبتْ الخا بال اصخة) الوصاصب للعاشّث
التقذٗو٘ةذار ٗتضوي ال شس هٌاق ة ّففغ٘ش للٌصْ ّالوفاُ٘ن الْاسدل فَ٘ .
 .3اخزٛييبس االشييكبل انًُظًييخ انًُبعييجخ ٔانً نٕفييخ نييذٖ انطهجييخ :صااووص اباصخااة
االااارال هتٌْعااة ّهختلفااة ف عضااِا كاااى ب اارب ُشهااٖ اّ اا ارال دائشٗااة ّب٘ضااْٗة
ذاّب رب رذّل ّاعِن هوتل ة ّا شٓ ْط ًّزْم ّهشبعا ّدّائش هتذا لة.
 .4رشغٛغ انطهجخ ػهٗ رصًٛى االشيكبل انًُظًيخ ّ :رلاك فاٖ دسّط ا اشٓ غ٘اش
الاذسّط الوخصصااة لتاذسٗظ الوزوااْعت٘ي ذار ٗاتن هٌاق ااة هخ اا ال ل ااة ّاُو٘ااة
الٌقاط الوختلفة كاالعتٌتارا ّاالسف اطا التٖ فذدٕ افراسا ا شٓ.
ػبشييشا  :اداح انجؾييش  :لغااشث ق٘اااط التضصاا٘ب الذساعااٖ ل ل ااة هزوااْعتٖ ال ضااج
ذًّ شا لعذم فْافش ا ت اس فضص٘لٖ راُض ذٗتص بالصذ ّالخ ا ّٗغ اٖ هفاشدا
الوادل ذ فقذ اعذ ال اصخة ا ت اسا فضصا٘ل٘ا هْضاْع٘ا لق٘ااط احاش التاذسٗظ باعاتعوال
االارال الوٌ وة فٖ فضص٘ب طل ة عٌ٘ة ال ضج علٔ ّفي الخ ْا االف٘ة:
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اػذاد انخشٚطخ االخزجبسٚخ  :بعاذ فضذٗاذ االُاذا الغالْك٘ة الخاصاة بالاذسّط
أ.
ال الغااة ُ 68ااذفا ّعااذد فقااشا اال ت اااس ال الغااة  41فقااشل ذ اعااذ ال اصخااة شٗ ااة
ا ت اسٗة ال ت اس التضص٘ب لوادل القشالل للو تذئ٘ي بضغب الخ ْا االف٘ة :
َغجخ اًْٛخ يؾزٕٖ كم يٕضٕع ٔفمب نهؼاللخ االرٛخ :
عذد الضصص للوْضْد الْاصذ
ًغ ة اُو٘ة للوْضْعا = 011 × ---------------------------------
عذد الضصص الرلٖ للوْضْعا
ايب َغجخ اًْٛخ يغزٕٚبد االْذا انغهٕكٛخ فمذ ؽذدد ٔفمب نهؼاللخ االرٛخ :
عذد االُذا الغلْك٘ة للوغتْٓ الْاصذ
ًغ ة اُو٘ة هغتْٗا االُذا الغلْك٘ة = 011× --------------------------------
عذد االُذا الغلْك٘ة الرلٖ
العذد الرلٖ ليع لة × االُو٘ة الٌغ ٘ة
عذد االع لة لرب هْضْد = -----------------------------------------
011
هزوْد االع لة للوْضْد الْاصذ×ًغ ة اُو٘ة الِذ الغلْكٖ
عذد االع لة لرب ل٘ة= -----------------------------------------------------------
011

عذٔل 5
انخشٚطخ االخزجبسٚخ نالخزجبس انزؾصٛه ٙانجؼذ٘
انًٕضٕ
ػبد

يغًٕع
االعئهخ

ػذد
انؾصص

َغجخ اًْٛخ
انًٕضٕػبد

َغجخ اًْٛخ االْذا
رطجٛك
فٓى
رزكش

يظ
االْذا

ػذد فمشاد كم يغزٕٖ
رزكش فٓى رطجٛك

ػاللخ انهغخ ثزؼهٛى
انمشاءح نهًجزذئٍٛ

8

3407

13

7

6

26

7

4

4

15

8

3407

9

7

1،

26

6

4

4

14

23

%1،،

3،

2،

19

69

18

11

11

4،

انمشاءح

7

3،04

8

6

3

17

5

3

3

11

انزٓٛؤ
نهمشاءح
انًغًٕع

َغجخ اًْٛخ يغزٕٖ االْذا

انغهٕكٛخ 27053 28098 43047

ة -غييٛبدخ فمييشاد االخزجييبسّ :فااٖ ضااْل الخشٗ ااة اال ت اسٗااة لي ت اااس التضصاا٘لٖ
ال عذٕ ذ صاغص ال اصخة فقشا اال ت اس التضص٘لٖ ل ل ة الوشصلة الخاً٘ة فٖ صْسفَ
االّل٘ة هي  41فقشل ذرو٘عِا هْضاْع٘ة هاي حيحاة اعا لة ذاالّل  :هاي ًاْد اال ت٘ااس
هي هتعذد ّقذ فضوي  05فقشلذ ّالخاًٖ  :هي ًاْد الصاْا ّالخ اي ّقاذ فضاوي 00
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فقشلذ ّالخالج  :هي ًْد الترو٘ب ّقذ فضوي  04فقشل ذ ّقذ ّصعص هفاشدا اال ت ااس
علٔ الوفاُ٘ن التٖ ف توب علِ٘ا الذسّط ذّفٖ ضْل فصٌ٘ بلاْم لوغاتْٗا الوزاال
الوعشفٖ ( هعشفةذ فِن ذ ف ٘ي) هلضي .3
رؼهًٛيييبد االخزجيييبس ّ :ضاااعص ال اصخاااة فعل٘واااا ا ت ااااس التضصااا٘ب فاااٖ هاااادل القاااشالل
للو تذئ٘ي للوشصلة الخاً٘ة فٖ الصفضة االّلأ هاي االعا لة ذ ّااولص ال ٘اًاا الخاصاة
عي ال الب ذّالِذ هي اال ت اس ذّعذد فقشا اال ت اس ذ ّاشس لر٘ف٘ة االرابة عاي
كب عذال.
ط -غذق االخزجبس  :لرٖ ٗرْى اال ت اس الزٕ اعذفاَ ال اصخاة صاادقا ّهضققاا ليُاذا
التااٖ ّض ا هااي ارلِااا ذ عشضااص ال اصخااة فقااشا اال ت اااس ه ا االُااذا الغاالْك٘ة
ّهفااشدا هااادل القااشالل للو تااذئ٘ي علاأ لزٌااة الخ ااشال ّفااٖ ضااْل هيص ااافِن عااذلص
بع ا الفقااشا ّصصاالص الفقااش رو٘عِااا ال الغااة  41فقااشل علاأ هْافقااة  %91هااي
هزوْد الخ شال ذإٔ ها ٗقش  4هي عذد الخ شال.
انزطجٛييك االعييزطالػ : ٙللتضقااي هااي عاايهة فقااشا اال ت اااس ّّضااْصِا ّهغااتْٓ
صعْبتِا ّقْل فو٘٘ضُا ّصغا هعاهب الخ ا ذ ط ي اال ت اس علأ عٌ٘اة اعات يع٘ة
هرًْاااة هاااي  31طال اااا ّطال اااة هاااي قغااان هعلااان الصااافْ االّلااأ فاااٖ كل٘اااة التشب٘اااة
االعاع٘ة/راهعة ه٘غاى ذ فن ا ت٘اسُن ع ْائ٘ا ْٗم االصاذ  2102/02/21بعاذ التخ اص
هاااي اكواااالِن هفاااشدا الواااادلذ ّقاااذ ف ااا٘ي اى ال ل اااة اراااابْا روااا٘عِن عاااي اال ت ااااس
التضص٘لٖ بوتْعظ ّقص هقذاسٍ  41دق٘قة. 0
رؾهٛم فمشاد االخزجبس  :ارش ال اصخة فصض٘ضا العتزابا افشاد العٌ٘ة االعات يع٘ة
باع اااال دسراااة ّاصاااذل ليراباااة الصاااض٘ض٘ة ذ ّصااافش ليراباااة الوخ اااْللذ ّهعاهلاااة
الفقااشا الوتشّكااة ّالفقااشا التااٖ ّضااعص لِااا اكخااش هااي ارابااة ذ هعاهلااة الفقااشا
الوخ ااْللذ حاان سف ااص دسرااافِن فٌاصل ااا ّا ت٘ااش اعلاأ ّاّطااي  %05هااي الااذسرا
بْصفِا افضب ًغ ة للوقاسًة ب٘ي هزواْعت٘ي هت ااٌٗت٘ي هاي الوزوْعاة الرل٘اة لذساعاة
صااائص الفقااشا ذ ّقااذ بلااف عااذد طل ااة الوزوْعااة العل٘اّالااذً٘ا  05طال ااا ّطال ااة ذ
ّبلغص اعلٔ دسرة فٖ الوزوْعة العل٘ا  34دسرةذ ّاّطي دسرة فٖ الوزوْعاة الاذً٘ا
 9دسرا ذ حن صغ ص هغتْٓ الصعْبة ّقاْل التو٘٘اض لراب فقاشل هاي فقاشا اال ت ااس
كاالفٖ :
أ -يغزٕٖ انصيؼٕثخ  :بعاذ صغاا هغاتْٓ الصاعْبة لراب فقاشل هاي فقاشا اال ت ااس
ذّرذ اًِا فتشاّس ب٘ي 31ذ19-1ذ. 1
ة -لٕح انزًٛٛض  :بعاذ صغاا قاْل التو٘٘اض لراب فقاشل هاي فقاشا اال ت ااس ذّراذ اًِاا
فتشاّس ب٘ي 30ذ68 – 1ذ. 1
ط -فؼبنٛخ انجذائم دٛش انصؾٛؾخ :بعذ صغا فعال٘ة ال ذائب غ٘اش الصاض٘ضة لراب فقاشل
هي فقشا الغذال االّل فٖ اال ت اسذّرذ اًِا فتشاّس ب٘ي 12-ذ25- _ 1ذ. 1

0
0411
ّقص اّل طالب ّ +قص حاًٖ طالب .................. +الر
هتْعظ الْقص =  41 = ----------- = -------------------------------------------------------دق٘قة.
31
هزوْد ال ل ة

-121-

العذد الخاًٖ ّالخوغْى  .هزلة الفتش  .كاًْى االّل لغٌة 2102

أ.م.د .ه٘غْى علٖ رْاد

صجبد االخزجبس  :لضغا ح ا اال ت اس اعتعولص ال اصخاة هعادلاة الفاا كشًّ االذ ار فعاذ
هااي اكخااش ال ااش اااْ٘عا ار فوتاااص بتٌغاا٘قِا ّاهراً٘ااة الْحااْ بٌتائزِااا ذّفعتوااذ ُاازٍ
ال شٗقة علٔ صغاا االسف ااط با٘ي دسراا فقاشا اال ت ااس رو٘عِاا علأ اعت ااس اى
كب فقشل ع اسل عي هق٘اط بزافَ ّٗذاش هعاهب ح ا اال ت ااس التضصا٘لٖ علأ افغاا
ادال األفشاد إٔ التزاًظ ب٘ي فقشا اال ت اس ّفع ٖ ُزٍ ال شٗقاة الضاذ األعلأ الازٕ
(عْدل )355-354/2115
ٗوري اى ٗصب الَ٘ هعاهب ح ا اال ت اس .
ّقااذ فاان صغااا ح ااا اال ت اااس ب شٗقااة الفااا كشًّ ااال علاأ دسرااا العٌ٘ااة
االعاات يع٘ة ال ااالف عااذدُن ( )31طال ااا ّطال ااة فراًااص ق٘وااة هعاهااب ح ااا ا ت اااس
التضص٘ب (91ذُّْ )1ح ا ٗوري هي يلَ االعتواد علٔ اال ت ااس لتضق٘اي اغاشاث
ُزا ال ضج .
رطجٛك االخزجبس :ق ب اًِال التزشبة باع ْد ا اش ال اصخاة ال ل اة بااى ٌُاال ا ت ااسا
عااا٘زشٓ لِااان فاااٖ الوْاضااا٘ التاااٖ دسعاااتِا لِااانذ ّقاااذ ط اااي اال ت ااااس ٗاااْم الخيحاااال
 2102/0/3ذ ّقذ ااشفص ال اصخة بٌفغِا علٔ ع٘ش اال ت اس .
طشٚمخ رصؾٛؼ االخزجبس  :صضضص ال اصخة ارابا ال ل اة علأ اعااط اع اال دسراة
ّاصاااذل ليراباااة الصاااض٘ضة لراااب فقاااشل هاااي فقاااشا اال ت ااااس ّصااافشا ليراباااة غ٘اااش
الصض٘ضة ذ ّقذ عْهلص الفقشا الوتشّكة ّالفقشا التٖ ّضعص لِا اكخش هاي اراباة
هعاهلة الفقشا غ٘ش الصض٘ضة ّعلٔ ُزا األعاط كاًص الذسرة العل٘ا لأل ت ااس ()41
دسرااة ّالااذً٘ا (صاافشا) فراًااص الذسرااة ( )41بْصاافِا اعلاأ دسرااة ّ( )09بْصاافِا
ادًٔ دسرة .هلضي.4
اؽذٖ ػشش :انٕعبئم االؽصبئٛخ:
 .0هعادلاااة القاااْل التو٘٘ضٗاااة :لضغاااا قاااْل فو٘٘اااض كاااب فقاااشل هاااي فقاااشا ا ت ااااس
التضص٘ب.
دم_دم
=ــــــــــــــــــــــــــــــــ
½ل
ار فوخب  :فو٘٘ض الفقشل
د م :عذدالزٗي ارابْا عي الفقشل ارابة صض٘ضةفٖ الوزوْعة العل٘ا
د م  :عذد الزٗي ارابْا عي الفقشل ارابة صض٘ضة فٖ الوزوْعة الذً٘ا
(ابْ ل ذل )341/0818
ل  :عذد افشاد اصذٓ الوزوْعت٘ي
. .2هعادلة صعْبة الفقشل :لضغا صعْبة كب فقشل هي فقشا اال ت اس
م
(الضّبعٖ )15/ 0890
ـــــــــــــــ
ل
ار فوخب م:هزوْد األفشاد الزٗي ارابْا عي الفقشل ارابة صض٘ضة فٖ كي الوزوْعت٘ي
العل٘ا ّالذً٘ا
ل:عذد االفشاد فٖ الوزوعت٘ي العل٘ا ّالذً٘ا .
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.3هعادلااة فعال٘ااة ال ااذائب غ٘ااش الصااض٘ضة :العااتخشاد ال ااذٗب غ٘ااش الفعااال فااٖ ا ت اااس
التضص٘ب
ىدم_ىدم
= ــــــــــــــــــــــ
(عْدل )025/0895
ى
.4هعادلة الفا كشًّ ال :العتخشاد ح ا ا ت اس التضص٘ب .
هذ د  2د
ى
هعاهب الفا=(ــــــــــــــــــــــ)( 0ـ ـــــــــــــــــــــــ )
د 2ل
ى ـ0
(صٗتْى)100/2110
علأ الفاش

.5اال ت اس التائٖ لعٌ٘ت٘ي هغاتقلت٘ي :للتعاش
ا ت اس التضص٘ب.
طـط
= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
0
(ى _)0د( +2ى _)0د0 2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ـــــــــ  +ــــــــ )
ى
ى
ى +ى – 2
(ال ٘افٖ ّ ش )261/0811
نتيجت انبحث

با٘ي هزواْعتٖ ال ضاج فاٖ

عرض اننتيجت وتفسريها
للتضقااي هااي فشضاا٘ة ال ضااج (ال ْٗرااذ فااش رّ داللااة اصصااائ٘ة باا٘ي هتْعااظ
دسرا طل ة الوزوْعة التزشٗ ٘اة الازٗي ٗذسعاْى الواادل باعاتعوال االاارال الوٌ واة
ّهتْعظ دسرا الوزوْعة الضاب ة الزٗي ٗذسعْى الوادل ًفغِا بال شٗقة االعت٘ادٗاة
بوغاااتْٓ داللاااة 15ذ) 1اعاااتعولص ال اصخاااة اال ت ااااس التاااائٖ لعٌ٘تااا٘ي هغاااتقلت٘ي الااازٕ
اظِش ًتائزَ بضغب ها هْضضة فٖ رذّل ()6
عذٔل ()6
انمًٛخ انزبئٛخ انًؾغٕثخ ٔانغذٔنٛخ نذسعبد ػُٛخ انجؾش ف ٙاالخزجبس انزؾصٛهٙ
انجؼذ٘
يغزٕٖ
انمًٛخ انزبئٛخ
انؼذد دسعخ
انًغًٕػخ انٕعظ االَؾشا
انؾشٚخ الوضغاااااْ الزذّل٘ة انذالنخ
انؾغبث ٙانًؼٛبس٘
بة
انزغشٚجٛخ 3333ذ1518 29ذ106 68 36 4ذ89 3ذ15 0ذ1
دالة
انضبثطخ 0043ذ1411 32ذ35 3
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ٗت اا٘ي هااي رااذّل ()6اى الق٘وااة التائ٘ااة الوضغااْبة (106ذ )3اك ااشهي الق٘وااة التائ٘ااة
الزذّل٘ة (89ذ )0بذسرة صشٗة ()68عٌذ هغتْٓ داللة (15ذ )1هوا ٗاذل علأ ّراْد
فش رّ داللة اصصائ٘ة فٖ ا ت ااس التضصا٘ب با٘ي الوزواْعت٘ي التزشٗ ٘اة ّالضااب ة
ّلصالش الوزوْعة التزشٗ ٘ةذ ّبِزا ًشف الفشض٘ة الصفشٗة الغابقة.
رفغٛش انُزٛغخ ّٗ :وري ففغ٘ش ُزٍ الٌت٘زة باى اعتعوال االارال الوٌ واة فتا٘ش لل ل اة
فشصة التعلن باكخش هي ًوظ هي اًواط التفر٘ش ّٗغاعذ فٖ فٌ ٘ن الوعلْها ّالخ شا
ّسب ِاا بوخاضّى الوعلْهاا الوْرااْدل عٌاذ ال ل اة هواا عااِب علأ طل اة الوزوْعااة
التزشٗ ٘ة اعتشراعِا عٌذ ادائِن اال ت اس التضصا٘لٖ فاٖ هاادل القاشالل للو تاذئ٘ي اكخاش
هوا كاى عٌذ طل ة الوزوْعة الضااب ة ذّعااعذ اٗضاا علأ روا الوعلْهاا ّفِان
العيقا بٌِ٘ا ّفضٗذ القذسل علٔ الفِن ّالتزكش.
ّقذ اففقص ُزٍ الٌت٘زة ّدساعة االُذل  2115التٖ اعافش ًتائزِاا عاي ففاْ
الوزوْعااة التزشٗ ٘ااة التااٖ اعااتعولص هعِااا بشًاااهذ قااائن علاأ ااشائظ الوعشفااة علاأ
الوزوْعة الضاب ةذ ّاففقص اٗضا ّدساعة العضٗضٕ 2101التٖ اعفش ًتائزِاا عاي
ففْ الوزوْعة التزشٗ ٘ة التٖ اعتعولص االارال الوٌ واة علأ الوزوْعاة الضااب ة
ذ ّراال هخالفاة لٌت٘زاة دساعاة  Jessica J. Smitالتاٖ اظِاش ًت٘زتِاا عاي عاذم
ّرااْد فااش دال اصصااائ٘ا باا٘ي الوزوااْعت٘ي التزشٗ ٘ااة ّالضاااب ة ذإٔ الْٗرااذ احااش
ليارال الوٌ وة.
االستنتاجاث  :يٍ خالل انُزٛغخ انغبثمخ رغزُزظ انجبؽضخ يب  ٚر: ٙ
 .0اى التذسٗظ باعاتعوال االاارال الوٌ واة ٗخ٘اش دافع٘اة ال ل اة للاذسط اكخاش هاي
ال شٗقة العادٗة .
 .2اى اعااتعوال االااارال الوٌ وااة بوختلا اًواطِااا ٗ ااز ال ل ااة علاأ اعااتزكااس
الوعلْها ّفضف٘ض الخ شا الغابقة ّسب ِا بالخ شا اليصقة.
 .3اى االااارال الوٌ وااة عااِلص عول٘ااة فِاان ال ل ااة لوااادل القااشالل للو تااذئ٘ي الًِااا
عولص علٔ فلخ٘ص الٌصْ الوعشف٘ة ّبٌ٘ص الٌقاط الوِوة ّاالعاع٘ة.
انتىصياث  :ف ٙضٕء انُزٛغخ انغبثمخ ًٚكٍ اٌ رٕغ ٙانجبؽضخ ثًب  ٚر: ٙ
 .0ضااشّسل فاايل٘ هااٌِذ سعااوٖ لوااادل فعلاا٘ن القااشالل للو تااذئ٘ي لرل٘ااا التشب٘ااة
االعاع٘ة ٗشاعاٖ ف٘اَ اعاتعوال اًوااط هختلفاة هاي االاارال الوٌ واة ّرلاك لتٌ ا٘ن
الوعلْها الوتضوٌة فَ٘ ّفْض٘ضِا ّاظِاس العيقا ف٘وا بٌِ٘ا.
 .2فااذسٗب طل ااة الوشصلااة الخاً٘ااة قغاان هعلاان الصاافْ االّلاأ عل أ ك٘ف٘ااة فعلاا٘ن
اًفغِن ك٘ ٗتعلوْى.
 .3اعااتعوال االااارال الوٌ وااة بْصاافَ هٌ وااا هتااي شا اّ هتقااذها اّ هتااذا ي فااٖ
احٌال اشس الوادل لل ل ة.
 .4فضّٗذ الورت ة ّال ل ة برتب فتٌاّل طشٗقة اعتعوال ُزٍ االارال.
-131-

العذد الخاًٖ ّالخوغْى  .هزلة الفتش  .كاًْى االّل لغٌة 2102

أ.م.د .ه٘غْى علٖ رْاد

املقرتحاث ٔ :ف ٙضٕء انُزٛغخ ًٚكٍ اٌ رمزشػ انجبؽضخ اعشاء انذساعبد االرٛخ:
 .0دساعة هواحلة لِزا ال ضج فٖ هْاد دساع٘ة ا شٓ.
 .2دساعة هواحلة لِزا ال ضج فٖ كي ا شٓ ّفخصصا هختلفة.
 .3دساعة لوقاسًة ُزٍ االارال ه اعتشاف٘ز٘ة اّ طشٗقة ا شٓ .
املصادر :
 .0ابْ رادّا ذصاالش (.)211ػهيى انيُفظ انزشثيٕ٘ذط2ذداس الوغا٘شل للٌ اش
ذعواى.
 .2االُااذل ذاعااوال صٗااي صاااد ( .)2115اػهٛييخ ثشَييبيظ يمزييشػ لييبئى ػهييٗ
خييشائظ انًؼشفييخ فيي ٙرؾهٛييم ثؼييو انُصييٕي انًؼشفٛييخ ٔاصشْييب ػهييٗ رًُٛييخ
يٓبساد االعززكبس نطبنجبد كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد بزذل.الغعْدٗة .
 .3باااذّٕ ذاصواااذ (.)0891يؼغيييى يصيييطهؾبد انزشثٛيييخ ٔانزؼهيييٛى ذالقااااُشل ذداس
الفرشالعشبٖ.
 .4الضااااسحٖذابشاُ٘ن(.)2110انزفكٛيييش ٔانزؼهيييٛى ٔانيييزاكشح فييي ٙضيييٕء اثؾيييبس
انذيبؽذالشٗاثذهرت ة ال قشٕ.
 .5الخْلٖذ (.)0881انًٓبساد انذساعٛخ ذط 4ذاالسدىذ داس الفيس.
 .6داّد ذعضٗاااض صٌاااا ذّاًاااْس صغااا٘ي (.)0881يُيييبْظ انجؾيييش انزشثيييٕ٘ذ داس
الوغ٘شل للٌ ش ذعواى.
 .1داٗشعااْى ذهاسغشٗااص(.)0885اعييزخذاو خييشائظ انًؼشفييخ نزؾغيي ٍٛانزؼهييٛى
ذال ِشاى ذداس التشكٖ للٌ ش ّالتْصٗ .
 .9الذل٘وٖ ذطَ ذّكاهب هضوْد ًزن (.)2114اعبنٛت ؽذٚضخ ف ٙرذسٚظ لٕاػيذ
انهغخ انؼشثٛخ ذعواى ذداس ال شّ .
 .9عااايم ذصاااف٘ةذّكْحش ق اااب(.)2111انًيييذاخم ٔاالعيييزشارٛغٛبد ٔانطشائيييك
ٔاالعبنٛت ف ٙانزذسٚظ انغبيؼ.ٙ
 .01طع٘وة ذساذٕ ذّ شّى(.)2111انًفبْٛى انهغٕٚخ ػُذ االطفيبل 0اعغيٓب
ٔيٓبسارٓب0رذسٚغٓب ٔرمًٕٓٚبذعواى ذداس الوغ٘شل.
 .00طل٘وااا ذ غاااصٕ هفلااش(.)2111دنٛييم رييذسٚظ انهغييخ انؼشثٛييخ فيي ٙيشاؽييم
انزؼهٛى انؼبو ذالشٗاث ذهرت ة الشاذ.
 .02ع اذ الوْرااْدذ عاض (.)0899انزؼهيٛى انؼيبنٔ ٙاػييذاد ْٛي ح انزهييذسٚظ
ذهزلة دساعا فشبْٗة ذالقاُشل .
 .03العضٗضٕذهضغاااي وااااػ(.)2101احاااش اعاااتخذام االاااارال الوٌ واااة فاااٖ
فذسٗظ قْاعذ اللغة العشب٘ة علٔ فٌو٘ة الوفااُ٘ن الٌضْٗاة ّاالفزااٍ ًضاْ الواادل
لذٓ طي الص الخالج الوتْعظ ذسعبنخ يبعغيزٛش دٛيش يُشيٕسح ذراهعاة
ال ائ ذكل٘ةالتشب٘ة ذالغعْدٗة.
 .04ع٘غاإْ ذع ااذ الااشصوي(.)0894رطييٕٚش انييزؼهى انغييبيؼ ٙانؼشثييٙذب٘ااشّ
ذداس الٌِضة العشب٘ة.
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ذًّاٗفااااة ق اااااهٖ(ًَ.)08999ييييبرط انزييييذسٚت انصييييفٙ

 .05ق اااااهٖذ ْٗعاااا
ذط0ذعواى\.
 .06كغٌإّذهضوْد (.)2110فْرَ٘ ال ضج العلوٖ فٖ الذساعا العل٘ا فاٖ
الزاهعا الغاعْدٗة لتل ٘اة هت ل اا التٌو٘اة االقتصاادٗة ّاالرتواع٘اة ذ َيذٔح
انذساعييبد انؼهٛييب ثبنغبيؼييبد انغييؼٕدٚخ نزهجٛييخ يزطهجييبد انزًُٛييخ االلزصييبدٚخ
ٔاالعزًبػٛخ ذراهعة الولك ع ذ العضٗض ذرذل.
 .01هشعٖ ذ هٌ٘ش(.)0891اعظ التاذسٗظ ًّ شٗافاَ ذؽٕنٛيخ كهٛيخ انزشثٛيخ
ذعذد 5ذالذّصة.
ًْ .09فالذرْصٗ (.)0885رؼهى ك ٛرزؼهى ذفشروة :اصوذ الصفذٕ ّاباشاُ٘ن
ال افعٖذراهعة الولك ععْدذالشٗاث.
الوصادس االرٌ ٘ة
1.Jessica J.Smith,(2002).The use of Graphic
Organizers in vocabulary instruction ,fmith ,
Researh Published in the FRIC , number: ED
463556.
2.Kari Capretz , and others (2003).Improving Organizational
skills through the use of graphic orgahizers , research
publishad in the ERIC , number. ED473056.
3.Katherine D.Perez (2008).More than 100Brain- Friendly
tools and startegis for literacy instruction. Published by
corwin press.
يهؾك 1
انؼًشانضيُ ٙنًغًٕػز ٙانجؾش انزغشٚجٛخ ٔانضبثطخ يؾغٕثب ثبنشٕٓس ٔدسعبرٓى
ف ٙاخزجبس انزكبء
الوزوْعة الضاب ة
الوزوْعة التزشٗ ٘ة
دسرا
العوش
العوش الضهٌٖ دسرا
الزكال
الضهٌٖ
الزكال
0
2
3
4
5
6
1

251
241
249
266
264
253
251

8
01
01
01
02
06
04

0
2
3
4
5
6
1
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248
249
242
251
268
268
252

04
05
00
06
03
01
8
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9
8
01
00
02
03
04
05
06
01
09
08
21
20
22
23
24
25
26
21
29
28
31
30
32
33
34
35

241
261
223
260
241
214
211
234
242
259
265
236
256
211
410
241
235
230
216
242
211
230
235
410
261
256
236
265

08
09
09
9
9
06
22
1
01
21
05
08
5
02
00
03
5
00
9
6
01
05
02
9
24
35
31
28

9
8
01
00
02
03
04
05
06
01
09
08
21
20
22
23
24
25
26
21
29
28
31
30
32
33
34
35
36
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254
269
264
235
214
299
641
241
269
251
253
244
255
239
241
259
243
249
232
233
262
253
210
251
242
252
259
236
259

05
03
03
20
21
6
22
01
5
01
5
02
03
05
00
26
28
28
1
08
01
01
24
6
21
3
20
04
04
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يهؾك 2
االْذا انغهٕكٛخ ثصٛغزٓب انُٓبئٛخ نهًٕضٕػبد انًؾذدح نهزغشثخ
انًٕضٕع األٔل :انهغخ انؼشثٛخ ٔػاللزٓب ثزذسٚظ انمشاءح .
الوغتْٓ
الفقشا
فِن
٘ ٗ 0ي ع ب فعل٘ن اللغة العشب٘ة
فِن
ْٗ 2ضش ط ٘عة هٌِذ اللغة ّها ٌٗتذ عٌَ
ف ٘ي
ٗ 3غتعوب اللغة فٖ ص٘افَ االرتواع٘ة
هعشفة
ٗ 4عش اللغة
فِن
٘ ٗ 5ي اُو٘ة اللغة بالٌغ ة الٔ الفشد
فِن
٘ ٗ 6ي اُو٘ة اللغة بالٌغ ة الٔ الوزتو
فِن
ْٗ 1ضش الغاٗة هي فذسٗظ فشّد اللغة العشب٘ة
هعشفة
ٗ 9عش ّظ٘فة اللغة
هعشفة
ٗ 8عذد اًْاد الخشّل اللغْٗة
ف ٘ي
ٗ 01شفب اقغام الخشّل اللغْٗة بتغلغلِا
هعشفة
ٗ 00عش الرتابة
فِن
٘ ٗ 02ي ًت٘زة سبظ الوعلن فيه٘زٍ بالرتب
هعشفة
ٗ 03زكش ع ب صٗادل الخشّل اللغْٗة عٌذ االطفال
هعشفة
ٗ 04زكش ع ب رُا ال قب الٔ الوذسعة قذٗوا
هعشفة
ٗ 05عش دّس اللغة العشب٘ة بالٌغ ة الٔ الوتخصص٘ي
ّغ٘شُن
ف ٘ي
ٗ 06ض الرلوة فٖ رولة فضذد هعٌاُا
هعشفة
ٗ 01زكش الْع٘لة التٖ ٗتصب االًغاى بِا بغ٘شٍ
انًٕضٕع انضبَ : ٙانمشاءح
0
2
3
4
5
6
1
9

الفقشا
ْٗضش الوقصْد بوفِْم القشالل قذٗوا
ٗزكش ُذ القشالل بعذ الت ْس
ٗعش اُن الْعائب التٖ فذعْ الٔ التفاُن ّالتقاس
ب٘ي عٌاصش الوزتو .
ٗزكش اصذ اغشاث الفِن.
ٗزكش اعن ال اقة التٖ فِ٘ا ع اسل لعوب اٖل ٗقشنُا
التيه٘ز ٌّٗفزّا ها رال فِ٘ا
ٗغتعوب القشالل الزِشٗة فٖ بع الوْاق
ٗ ٘ي الٌت٘زة الوتت ة عي عذم فِ٘ ة التلو٘ز للقشالل.
ٗ ٘ي دّس الوعلن فٖ رعب ال فب هغتقشا ه ال ٘ ة
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فِن
هعشفة
هعشفة
هعشفة
هعشفة
ف ٘ي
فِن
ف ٘ي
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00
02
03
04
05
06
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التعل٘و٘ة الزذٗذل .
ٗزكش اصذ عٌاصش القشالل .
ٗذس التلو٘ز علٔ التع ٘ش الصض٘ش عي هعٌٔ ها ٗقشأ.
ٗعش القشالل الصاهتة .
ٗذس طل ة الوشصلة الوتْع ة علٔ القشالل الز٘ذل .
ٗعش هضاٗا القشالل الصاهتْ هي ًاص٘ة الفِن .
ٗ ٘ي هٌاع ة القشالل الزِشٗة لٌوْ التلو٘ز
ٗزكش الضالة التٖ ٗق ب فِ٘ا التلو٘ز علٔ القشالل الصاهتة
ْٗضش ع ب اُوال بع الوعلو٘ي للقشالل الزِشٗة
ٗغتعوب اصذ اغشاث القشالل
ْٗضش ا تي اغشاث القشالل بضغب هشاصب التعل٘ن
ْٗضش الوقصْد باالعظ االرتواع٘ة للقشالل الصاهتة
ٗزكش هضاٗا القشالل الصاهتة هي الٌاص٘ة االقتصادٗة
ٗعلن اى القشالل الصاهتة فٌاعب ًوْ التلو٘ز هٌاع ة
طشدٗة
ٗغتعوب اصذٓ ّعائب التذسٗب علٔ القشالل الصاهتة
ٗزكش اعن ال اقة التٖ فرتب فِ٘ا قصة ّاع لة
ٗزكش اصذٓ هضاٗا القشالل الضِشٗة
ْٗضش اشّط فعال٘ة ّعائب فشغ٘ب التيه٘ز علٔ
القشالل .
ٗزكش اصذٓ ّعائب فشغ٘ب التيه٘ز علٔ القشالل فٖ
الوذسعة

انًٕضٕع انضبنش  :انزٓٛؤ نهمشاءح
الفقشا
٘ ٗ 0ي الٌت٘زة الوتشف ة عي عذم فِ٘ ة التلو٘ز للقشالل
ٗ 2فغش دّس الوعلن فٖ رعب التلو٘ز هٌغزوا ه ال ٘ ة
التعل٘و٘ة الزذٗذل
ٗ 3غاعذ ال فب علٔ التر٘ للزْ الوذسعٖ
ٗ 4زكش اُذا فتشل التِ٘ ة للقشالل
ٗ 5زكش ع ب كْى األطفال األرك٘ال ُن الزٗي فورٌِن
قذسافِن العقل٘ة هي ال ذل الو رش فٖ فعل٘ن القشالل .
ٗ 6زكش ع ب ا تي هغتْٓ التضص٘ب ّالتعلن عٌذ
األطفال رّٕ الزكال الوتغإّ
ٗ 1ض الرلوة فٖ فٖ رولة فْضش هعٌاُا
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هعشفة
فِن
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الوغتْٓ
فِن
ف ٘ي
ف ٘ي
هعشفة
هعشفة
هعشفة
ف ٘ي
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00
02
03
04
05
06
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09
08
21
20
22
23
24
25
26

أ.م.د .ه٘غْى علٖ رْاد

ٗعش التِ٘ذ للقشالل
ٗض هع٘اسا لوعشفة االعتعذاد للقشالل
ٗعلب ع ب فٌو٘ة االعتعذاد العقلٖ عٌذ ال فب
ٗعش اُن العْاهب الزغو٘ة التٖ ٌٗ غٖ فْافشُا لذٓ
ال فب
ٗغتعوب ا ت اسا االعتعذاد للقشالل لق٘اط الٌْاصٖ
العقل٘ة ّالزغو٘ة
ٗعلب ع ب رعب التِ٘ ة للقشالل عول٘ة اعاع٘ة
ٗعذد العْاهب الو ااشل فٖ التِ٘ذ للقشالل
ٗضذد ّارب الوعلن فٖ فعْٗذ ال فب ادسال التغلغب
باألفراس
ٌٗوٖ القذسا العقل٘ة عٌذ ال فب هي يل بع
األً ة
ٗ ٘ي دّس الوعلن فٖ فِ٘ ة ال فب للعب الوٌ ن
ٗزكش الغ ب الزٕ ال ٗغت ٘ ال فب اى ٗفش ب٘ي
اصْا الرلوا هخب (ًاسذًْس)
ٗعلب ّرْد الخلب فٖ صِاص الٌ ي عٌذ ال فب
ٗغتعوب هقاٗ٘ظ الزكال لق٘اط التِ٘ذ للقشالل
ٗزكش الٌْاصٖ التٖ فق٘غِا ا ت اسا االعتعذاد للقشالل
ٗغتعوب اصذٓ ْا هعشفة هذٓ اعتعذاد التيه٘ز
للقشالل
ٗع ٖ اهخلة عي ا ت اسا القشالل
ٗزكش بع االً ة ّالخ شا التٖ فغاعذ للتِ٘ذ
للقشالل
ٗذس ال فب علٔ الٌ ي الغل٘ن
ٗزكش الغ ب الٖ ٗزعب ال فب ٗق ب علٔ القشالل ب غ
ّاُتوام

هعشفة
ف ٘ي
فِن
فِن
ف ٘ي
فِن
هعشفة
فِن
ف ٘ي
فِن
هعشفة
فِن
ف ٘ي
هعشفة
ف ٘ي
ف ٘ي
هعشفة
ف ٘ي
هعشفة

يهؾك 3
االخزجبس انزؾصٛه ٙانجؼذ٘ ثصٛغزّ نُٓبئٛخ ٔرؼهًٛبرّ
ػضٚيييض٘ انطبنيييت  :بااا٘ي ٗاااذٗك حيحاااة اعااا لة هرًْاااة هاااي ( )41فقاااشل ا ت اسٗاااة
ذ ٗتاايل الغاااذال اّٙل هاااي ًاااْد اال ت٘ااااس هاااي هتعاااذد فراااْى ارابتاااَ بْضااا ااااااسل
( × ) فضاااص ال اااذٗب الااازٕ ٗوخاااب االراباااة الصاااض٘ضة للفقاااشل التابعاااة لاااَ ذّالغاااذال
الخاااااًٖ هااااي ًااااْد الصااااْا ّالخ ااااا فرااااْى ارابتااااَ بْضاااا عيهااااة (× ) فضااااص
ال اااذٗب الصاااض٘ش ارا كاااااى صاااض٘ضا اّفضااااص ال اااذٗب غ٘اااش الصااااض٘ش ارا كااااى غ٘ااااش
صاااض٘ش ذّالغاااذال الخالاااج هاااي ًاااْد الترو٘اااب ذّعاااتعاهب الفقاااشل الوتشّكاااة اّ التاااٖ
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فِ٘اااا اكخاااش هاااي اراباااة هعاهلاااة الفقاااشل الخ اااي ّعاااتع ٔ صااافشا ذ لااازا الفتاااشل إٔ
فقااااشل بااااذّى ارابااااة علوااااا اى ُاااازا اال ت اااااس ٗقاااااط هااااي ( )41دسرااااة لرااااب فقااااشل
دسرة ّاصذل.
رؼهًٛبد االعبثخ:
ـ ارب بِذّل ّفرش ق ب ال ذل باالرابة .
ـ ارب عي االع لة رو٘عِا.
ـ الصم اى عذد االع لة ُْ( )3ذّعذد فقشافِا ( )41فقشل
ـاااا ضاااا اااااااسل ( × ) فااااٖ الوشباااا الاااازٕ ٗوخااااب االرابااااة الصااااض٘ضة فااااٖ ّسقااااة
االرابة الوٌفصلة .
ـااا الصااام الوخاااال الوضلاااْل الااازٕ ع٘غااااعذل فاااٖ التعاااش علااأ األعااالْ الصاااض٘ش
ليرابة عي اع لة اال ت اس
ًَٕرط االعبثخ ػٍ انغؤال األٔل:
ـ هي اُو٘ة اللغة بالٌغ ة الٔ الوزتو :
ٗ .رتغب ق٘وا ّهخي ّافزاُا .
ا .فعذ األدال األّلٔ فٖ صٌعَ ّفرٌَْٗ .
د .فعذ هي ابشص ادّا التواعك االرتواعٖ .د.فورٌَ هي التفاعب ه هزتوعَ.
انجذائم
سلى انفمشح
د
ط
ة
أ
1
×
الصم اًٌا ّضعٌا اااسل( ×) فٖ الوشب (د) ألًَ ٗوخب االرابة الصض٘ضة.
ًَٕرط االعبثخ ػٍ انغؤال انضبَ:ٙ
ـ فعذ اللغة بالٌغ ة الٔ الوزتو هي ابشص ادّا التواعك االرتواعٖ.
انجذائم
سلى انفمشح
ؽ (دٛش
ي (غؾٛؾخ)
1
غؾٛؾخ)
×
الصم اًٌا ّضعٌا اااسل( ×) فٖ الوشب ( ) ألًَ ٗوخب االرابة الصض٘ضة.
هذسط الوادل
ا.و.د .يٛغٌٕ ػه ٙعٕاد
ط )1ضغ اشبسح (× ) في ٙانًشثيغ انيز٘ ًٚضيم االعبثيخ انصيؾٛؾخ فئ ٙسليخ االعبثيخ
انًُفصهخ.
.1اللغة العشب٘ة لغة الخقافة لغة القشالل ّالرتابة فِٖ بِزا فعلن ليعت اس اٙفٖ:
د.قْهٖ
د.ع٘اعٖ
.حقافٖ
ا.دٌٖٗ
ٗ.2غتعوب االًغاى اللغة هي ارب :
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 .االفصال االرتوااعٖ د.االفصاال االدباٖ

ا.االفصال العلوٖ
االقتصادٕ
.3اى الوقصْد باللغة :
د.سهااااْص اّ صااااشّ هرتْبااااة
.الراااايم الورتااااْ
ا.الضااااذٗج الولفااااْظ
د.ادال االفصال
.4اُو٘ة اللغة بالٌغ ة الٔ الفشد:
.ادال سبااظ الفااشد بتااشاث اهتااَ ّفاسٗخِااا
ا.ادال الوزتو ا للضفاااظ علاأ فشاحااَ.
الضضاسٕ.
د.فضقاي ليفاشاد ففااعي ٗغت اعشّى بتضق٘اي
د.ادافَ للْقْ علٔ هاا عٌاذ الغ٘اش.
رافِن .
. 5اى اللغة ادال ٗتصب االًغاى بِاا ها غ٘اشٍ فاٖ الواضاٖ ّالضاضاش ّالوغاتق ب فِاٖ
ارى فذدٕ ّظ٘فة:
د.ارتواع٘ة
د.اقتصادٗة
ً.فغ٘ة
ا.روال٘ة
.6اى التشف٘ب ال ٘عٖ للخشّل اللغْٗة ُْ :
.االعتواد ّالضذٗج ّالرتابة ّالقاشالل
ا.االعتواد ّالقشالل ّالرتابة ّالضذٗج.
.
د.االعتواد ّالضذٗج ّالقشالل ّالرتابة  .د.االعتواد ّالرتابة ّالقشالل ّالضذٗج.
.7اى الرلوا التٖ ٗغتعولِا ال فب فٖ فع ٘شٍ التضشٗشٕ فتوخب بـ:
د.القشالل
د.الضذٗج
.الرتابة
ا.االعتواد
ٗ.8عذ ا ت اس الوفشدا اصذ اًْاد ا ت اسا القشالل ّهي اهخلتَ :
 .ا ت اس الٌ ي
ا .ا ت اس الوعلْها
د .ا ت اس االدسال ال صشٕ
د .ا ت اس ادسال الرلوا عي طشٗي صْسُا
.9كاى هفِْم القشالل قذٗوا ِٗتن بـ :
د.الٌقذ ّالتفاعب د .صب الو ري
.التعش ّالٌ ي
ا.الفِن
.1،ف ْس ُزا الوفِْم ّصاس القشالل فشهٖ الٔ :
د.صب الو ري
د.الٌقذ ّالتفاعب
.التعش ّالٌ ي
ا.الفِن
.11هي اُن الْعائب التٖ فذعْ الٔ التفاُن ّالتقاس ب٘ي عٌاصش الوزتو :
د .الرتابة
د .القشالل
 .اعذاد الذسّط
ا.طشائي التذسٗظ
.12هي اغشاث الفِن :
.فٌو٘ة الو٘ب للقشالل
ا.كغب الوِاسا القشائ٘ة
د.الرغااب اللغاإْ ّفٌو٘ااة صصاا٘لة التلو٘ااز اللغْٗااة دً.قااذ الوْضااْعا ّالتعل٘ااي
علِ٘ا
.13اى اد ال ال فب ه ااشل علٔ الشهْص اللف ٘ة هي غ٘ش فِ٘ ة لَ فرْى ًت٘زتَ :
.ضع فقذهَ بالقشالل
ا.قْل فقذهَ بالقشالل
د.قْل صلة التلو٘ز بالوذسعة
د.ضع صلة التلو٘ز بالوذسعة
.14فرْى هغاعذل ال فب علٔ التر٘ للزْ الوذسعٖ هي يل :
.عشث االفيم العلو٘ة
ا.فخص٘ص هذل للضذٗج ّالوٌاق ة
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د.الشعن ّالتلْٗي
د.االعتواد الٔ ها ٗقصَ الوعلن
 .05فغؤ ال اقة التٖ فِ٘ا ع اسل لعوب اٖل ٗقشأُا التيه٘ز ٌّٗفزّا هارال فِ٘ا :
 .ب اقة األلغاص
ا .ب اقة فٌف٘ز التعل٘وا
د .ب اقة الترو٘ب
د .ب اقة االرابة الصض٘ضة
ط /2ضغ اشبسح (× ) في ٙانًشثيغ انيز٘ ًٚضيم االعبثيخ انصيؾٛؾخ فئ ٙسليخ االعبثيخ
انًُفصهخ.
 .0لوعشفة الوعلن هاذٓ اعاتعذاد فيه٘ازٍ للقاشالل ٗيصام صاائص األطفاال ّعالْكِن
يل اّقا اللعب .
 .2فعذ اللغة العشب٘ة هادل هتخصصة لوذسعٖ اللغة العشب٘اة ّهفتااس لواْاد التخصاص
بالٌغ ة الٔ عائش الوذسع٘ي .
 .3اصذ عٌاصش القشالل ُْ الشهض الورتْ .
 .4اى ّرْد الخلب فٖ رِاص الٌ ي عٌذ ال فب قذ ٗرْى ع َ صغي فشب٘ة ال فب .
 .5القشالل الصاهتة عول٘ة فرشٗة ٗرْى ابشاص الصْ فِ٘ا اصذ عٌاصشُا .
.6اى ال الااب فااٖ الوشصلااة الوتْعاا ة ال ٗغااتغٌٖ عااي االعااتوشاس فااٖ فذسٗ ااَ علاأ
القشالل الز٘ذل .
.1القشالل الصاهتة هي ًاص٘ة فشبْٗة ًّفغ٘ة اعْى علٔ الفِن ّصٗادل التضص٘ب .
 .9هي اُذا هذل التِ٘ ة للقشالل ف ْٗي االطفال للقشالل ّصٗادل الشغ ة فِ٘ا.
ٗ .8ق ب التلو٘ز علٔ القشالل الصاهتة ارا كاًص فعٌَ٘ علٔ صب لغض اّ ه رلة .
 .01القشالل الزِشٗة فٌاعب ًوْ التلو٘ز هٌاع ة عرغ٘ة .
.00اى بع الوعلو٘ي ِٗولْى ًاص٘ة التذسٗب علٔ القشالل الزِشٗة فٖ صصص اللغاة
العشب٘ة ًِٙن ٗعتقذّى ض٘اد الْقص بالتذسٗب علِ٘ا .
ط /3ايأل انفشادبد اٜرٛخ ثًب ُٚبعجٓب يٍ كهًبد :
ٗ .0وري فعشٗ الرلوة ّفضذٗذ هعٌاُا بْضعِا فٖ ..............فْضش هعٌاُا.
ٗ .2تصب االًغاى بغ٘شٍ عي طشٗي ّعائب فغؤ ......................
 .3هي عٌاصش القشالل ...............الزٕ ٗذدَٗ.
 .4فختل اغشاث القشالل فٖ ًْعِا ّافغاعِا ّعوقِا با تي .....................
 .5هاااي الٌاااْاصٖ التاااٖ فق٘غاااِا ا ت ااااسا االعاااتعذاد للقاااشالل ذالقاااذسل علااأ التو٘٘اااض
ب٘ي................
.6فعذ القشالل الصاهتة هي الٌاص٘ة .............اعشد هي القشالل الزِشٗة .
ّ.1اراب الوعلان فاٖ فعْٗاذ ال فاب ادسال التغلغاب باألفرااس اى ٗقاص علاِ٘ن قصاة
رذٗذل باّقا هٌفصلة ّلرٌِا .................
.9هي األً ة ّالخ اشا التاٖ فغااعذ للتِ٘اذ للقاشالل فاذسٗب ال فاب علأ التو٘٘اض
ب٘ي ................هي األا٘ال .
.8اُاااان العْاهااااب الزغااااو٘ة التااااٖ ٌٗ غااااٖ فْافشُااااا لااااذٓ ال فااااب اى ٗرااااْى بضالااااة
......................فارا كاى هشٗضا ٗشر الٔ ال ٘ب .
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.01ق اااب ال اااذل بتعلااا٘ن ال فاااب القاااشالل ٌٗ غاااٖ فٌو٘اااة االعاااتعذاد العقلاااٖ عٌاااذٍ ل٘تعاااْد
ّٗ.......................رْى اكخش قذسل علٔ فِن الوقشّل.
.00فق٘ظ ا ت اسا االعتعذاد للقشالل الٌْاصٖ .........................
.02هاااااااي ّعاااااااائب فشغ٘اااااااب التيه٘اااااااز علااااااأ القاااااااشالل فاااااااٖ الوذسعاااااااة اعاااااااذاد
ٗ.................................غزب علِا كب فلو٘ز الرتب التٖ قشأُا.
.03التِ٘ذ ُْ ................الوغ ي لعول٘ة القشالل.
ٗ.04عذ ......................افضب هع٘اس لوعشفة االعتعذاد للقشالل.
اعزًبسح االعبثخ ػٍ انغؤال األٔل (:اخزٛبس األعبثخ انصؾٛؾخ )
انجذائم
سلى انفمشح
ط
ة
أ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
1،
11
12
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13
14
15
اعزًبسح االعبثخ ػٍ انغؤال انضبَ (. ٙانصٕاة ٔانخط )
انجذائم
سلى انفمشح
ي (غؾٛؾخ) ؽ (دٛش غؾٛؾخ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1،
11
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أ.م.د .ه٘غْى علٖ رْاد

يهؾك 4
دسعبد يغًٕػز ٙانجؾش انزغشٚجٛخ ٔانضبثطخ ف ٙاالخزجبس انزؾصٛه ٙانجؼذ٘
الوزوْعة
الوزوْعة التزشٗ ٘ة
الضاب ة
25
0
34
0
33
2
30
2
36
3
25
3
31
4
26
4
34
5
28
5
29
6
26
6
26
1
33
1
32
9
35
9
31
8
29
8
33
01
31
01
31
00
41
00
25
02
38
02
28
03
34
03
30
04
35
04
25
05
33
05
39
06
41
06
26
01
33
01
29
09
36
09
31
08
34
08
32
21
30
21
29
20
31
20
30
22
33
22
21
23
31
23
25
24
28
24
33
25
28
25
25
26
29
26
21
21
34
21
29
29
35
29
32
28
34
28
28
31
32
31
22
30
30
30
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32
33
34
35

32
33
34
35
36

31
29
30
33
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أ.م.د .ه٘غْى علٖ رْاد

22
08
23
09
23

