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 الممخص
لمصػؼ  (Traveller_3)هدفت هذه الدراسػ  للػت ليم ػؿ ويلػكل واػرر المنػ  اية م ز ػ         

وػػدل لمػػو ف  لمكشػػؼ ةػػف مبػػيت ات لوية ػػ  كالب لػػ  الويم ػػ الثػػيةا الثػػيةكم فػػا مػػك  الولط
الوػػػيدل اليمو ػػػ   ةمػػػت وسػػػلكلواػػػرر المنػػػ  اية م ز ػػػ  لمولطمبػػػيت ات لوية ػػػ  كالب لػػػ  الويم ػػػ  

للػػت الليػػرؼ ةمػػت الوالريػػيت  هػػدفتلؿ كاللاة ػػيت الليم و ػػ ا كوػػي كاألةشػػط  كاللػػدر بيت كالكسػػي
الالزو  للطك ر الوػيدل فػا مػك  هػذه الولطمبػيتا كلليا ػؽ ذلػؾ لػـ اسػلهداـ الوػة   الكصػ ا 

م ، كلـ الليم ماا كلـ بةي  اسلويرل ليم ؿ ويلكل وف هالؿ اتطالع ةمت الدراسيت ذات الص
اللأكد وف صدق ي كثبيل ي وف هالؿ ةرم ي ةمػت و وكةػ  وػف الويكوػ ف كوػف هػالؿ  دكات 

 (Traveller_3)  ف واػػػرر المنػػػ  اية م ز ػػػ ةػػػف الثبػػػيت الواللوػػػ ا ك سػػػ رت ةلػػػيل  الدراسػػػ  
لمصؼ الثيةا الثػيةكم لةػيكؿ الولطمبػيت ات لوية ػ  كالثايف ػ  بػدر يت ول يكلػ  ليكػس  و ي ػي 

فػا كث ػر وػف اليةيصػر كبصػكرل ولكسػط   وةه مػ ل ذه الولطمبػيت بصػكرل  ويلكللمو ف ال
لنيلب   اليةيصر، كلػـ للياػؽ هػذه الولطمبػيت فػا بيػض اليةيصػرا ك كصػت الدراسػ  بمػركرل 
دراسػػ  ةةيصػػر الب لػػ  الويم ػػ  كالثايفػػ  الكطة ػػ  كلوث م ػػي فػػا الوػػة   وػػف هػػالؿ  ةشػػط  ةمو ػػ  

 راله السيبا الث ر اهلويـ الوليمـ كلثرم هب

الولطمبػيت ات لوية ػ ، الب لػ  الويم ػ ، واػرر المنػ  اية م ز ػ ، الصػؼ : مفتاحيةالكممات ال
 الثيةا الثيةكم، اللطك را
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Abstract 

      The current research aimed to analyze the content of the 

Traveller_3 textbook for the second secondary grade in light of the 

social requirements and the local environment. The study examined 

the extent to which the English language textbook represents the 

social requirements and local environment in terms of the material, 

activities, exercises, methods and educational technologies. The aim 

of the research was to identify the suggestions needed to develop the 

textbook in light of these requirements. To achieve these goals, the 

researchers used the descriptive approach based on content analysis. 

The researchers constructed a content analysis form by looking at the 

relevant research and literature. The researchers verified the validity 

and reliability of the study tool by presenting it to a group of 

arbitrators and through the appropriate reliability tools. The results of 

the study showed that the Traveller_3 secondary school textbook 

addressed the social and cultural requirements to varying degrees, all 

of which reflected the inclusion of these requirements in a rather small 

way in many components and moderately for the majority of 

components. In addition, these components were not existent in some 

components. The study recommended considering the local 

environment and national culture and representing them in the 

curriculum through scientific activities that interest the learner and 

enrich his previous experiences. 
 

Keywords: The social Requirements, Local Environment, English 

language textbook, the 2
nd

 secondary grade 
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 المقــدمــة
ف ةيؾ الل ٌ ر الويرفٌا، كوي  يسػٌوت بثػكرل  ؛لو فوف الويمـك  ٌف الي يلى فا لطٌكرو كلن ٍّر دا     

الويمكويت فا وهلمؼ الو ػيتت، كالثػكرل اللكةكلك ٌ ػ  فػا و ػيؿ اتٌلصػيتت، ككػذلؾ اللطػٌكر 
ا وػػػف  سػػػرار ةوػػػٌك األفػػػراد، كطب يػػػ  الػػػٌدالـ فػػػا و ػػػيؿ ةمػػػـ الػػػة س الػػػذم  كشػػػؼ كػػػٌؿ  ػػػـك وز ػػػدن 

الػػػػليٌمـ، ك سػػػيل هى ق يسػػػػه كلاك وػػػه، كهةػػػػيؾ ليٌمو ػػػـ، كالطرالػػػؽ كالكسػػػػيلؿ الوسػػػيةدل ةمػػػػت هػػػذا 
ـي اليػدكد فػا ك ػه الشػركيت  الل يةؿى ات لويةٌا الوسلوٌر، كاتةلشيري الثايفٌا الولسيرع، كليط 
اتقلصػػيدٌ   اليوالقػػ ، كظ ػػكري وػػي  ييػػرؼي بيليٌكلوػػ ، كت شػػٌؾ فػػا  ٌف هػػذه اللنٌ ػػرات بػػد ت لػػ ٌثر 

 ي ككسػػيلم ي، فسػػيٌرةت للػػت لةػػداد هطػػط، كاٌلهػػيذ بشػػكؿ  ك بػػفهر فػػا  هػػداؼ اللرب ػػ  كس يسػػيل
 (آَُِل را ات وليٌددل لملكٌ ؼ كهذا الكاقع )ورةا كالي م ، 

ككػػػيف وػػػف كسػػػيلؿ اللرب ػػػ  لوكا  ػػػ  الليػػػٌد يت ال د ػػػدل، كاللكٌ ػػػؼ وي ػػػي لطػػػك ر الوةػػػيه       
ا بيػػػد كقيصػػػرن  يالايلوػػػ ، كليػػػد ث ي كلطك رهػػػي بشػػػكؿ دكرٌم كوسػػػلوٌر؛ ألٌف الوػػػة  ى سػػػ ندك  ر بنػػػ

وركر وٌدل وف الزوف ةمت لطب اه فػا مػك  هػذه اللطػٌكرات السػر ي ؛ ي ػق سػ  لار للػت كث ػر 
وػػف الوسػػل ٌدات ات لويةٌ ػػ  كالة سػػ   كاليموٌ ػػ  كاللكةكلك ٌ ػػ  اللػػا ظ ػػرت بيػػد بةيلػػه كلة  ػػذه، 

ؽ هػػػا كهػػػذا وسػػػٌكغو كػػػيؼو لميوػػػؿ ةمػػػت لطػػػك ره، كليػػػٌؿ الهطػػػكل األكلػػػت للطػػػك ر الوػػػة   الوطٌبػػػ
 (أَُِةومٌ   لاك وه )وصط ت، 

ـى الليم وػا  ٍف  كا ػهى الوسػلككل يت       ك ييدي اللطك ر فا الوةَّيه  مركرلن يلت  سلط عى الةَّظػي
الثا مػ  الوماػػيه ةمػػت ةيلاػػه كيلػػت  ػػلوكفى وػػٍف وكا  ػػً  اللن ػػرات الو لوي ػػ  اللػػا لكا  ػػه كلبةػػي  

اليصػر، ك  ػهي  ٍف  ػرلبطى هػذا اللطػك ر كالليػد ق    يؿو  وكة ي اللك ؼى بسػ كل  وػع ولن ػرات 
اللا   هي  ٍف لسي رى  - م طرالؽ اللدر س كلكةكلك  ي الليم ـ -بفل يت ةاؿ الويرف  للت األفراد

ـى طػػرؽى لػػدر سو كوليبيػػ و كلاػػك ـو كلكةكلك  ػػي ليم و ػػ   ويلػػكل الدراسػػ  الوطػػكر، ذلػػؾ  فَّ اسػػلهدا
 (اََِٗم   اللربك   )ةبدالسو ع،  كثرى فييل  ن   دم للت ل ي ؿ اليو

ـي الوةَّػػػػيه  وػػػػف ي ػػػػقي لطكرهػػػػي  -بػػػػيلر ـ وػػػػف قمل ػػػػي –كلةيكلػػػػت ةػػػػدده وػػػػف الدراسػػػػيت      لاػػػػك 
( للػػػػت مػػػػيؼ لةػػػػيكؿ الامػػػػي ي ََِٗكواللول ػػػػي لمب لػػػػ ، ي ػػػػقي لكصػػػػمت دراسػػػػ  الايطػػػػيةا )

كد ك ػػ ( للػػتََِِالوييصػػرل فػػا وةػػيه  الوريمػػ  الولكسػػط ، كوػػي لكصػػمت دراسػػ  طٌوػػكس )
بػ ف ال يهػػيل ـ ي بػ ف ويػدؿ لاػػد رات الويموػ ف اللاك و ػ  ك يصػيل ن لقػ  ارلبيط ػ  وك بػ  دالػػ ن ةال

( ةمػػت مػػركرل لطػػك ر الواػػررات بوػػي ََِٖكوػػي  كػػٌدت دراسػػ  فاللػػه ) ،ةيػػك ليػػد ق الوةػػيه 
 كاكػػػهي اللن  ػػػرات الثايف ػػػ  كات لوية ػػػ  الوييصػػػرل كليػػػد قي طػػػرًؽ لػػػدر س بوػػػي  ياػػػؽي ل  يب ػػػ ي 
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( بليػػػد ق كلطػػػك ر َُُِيمـ كلةو ػػػه وهلمػػػؼ  كاةبػػػه، كوػػػي  كصػػػت دراسػػػ ي الشػػػد  يت )الوػػػل
 الوةيه  الدراس   بيلودارس الييو  بيلوومك  اليرب   السيكد   بوي  اللـ اتل يهيت الوييصرلا

 ف الكلػػػيه الودرسػػػا هػػػك اليةصػػػر األهػػػـ فػػػا اليوم ػػػ   Binny (2005) ب ةػػػا ك ػػػرل     
الليم و ػػ ، ألةػػه  وثػػؿ الك ػػه اللطب اػػا لموة ػػيه اللربػػكم، كهػػك ايطػػير الوكػػيةا الوليػػرؾ الػػذم 
 يوؿ صكرل لموة يه اللربكم، بكؿ  هدافه كويلكاه ك ةشػطله ك سػيل ه لاك وػه، كوػي  ف الكلػيه 

 كةيله كيايلاػػػه ك فكػػػيره ك  سػػػد األهػػػداؼالودرسػػػا  مػػػـ بػػػ ف دفل ػػػه الوػػػة   الدراسػػػا بوكمػػػ
 اللربك   الوةشكدلا

 ف ال كاةػه Noddings (2005)ةكد ة  ، ك Klapan( 2001) ك بيف ك ل ؽ كالن وف       
الثايف   كات لوية   تبد  ف لككف وككةيت  ص م  فا الوةيه  الدراس  ، ي ق  كد لػي مكر فػا 

ةا ب ل  كو لوع الوليمـ"، كوي  يطا ةوكذه ه مدا ةوكذ ه "ةمت لةظ ـ هبرات الليمـ اللا لرا
ليبػي " هو ػػ  لطب يػػ  الكظػيلؼ الودرسػػ   كثايفػػ  الو لوػع كطب يػػ  كوبػػيدخ ةمػـ الػػة س الوهلم ػػ  
كواػػػررات لموػػػة  "، لت  ة ػػػي لركػػػز ةمػػػت يي ػػػيت الوليموػػػ ف كوصػػػدر وبيشػػػر لموػػػة   )ورةػػػا 

فػػا اللأك ػػد ةمػػت  هو ػػ  الو لوػػع  (ا ك ل ػػؽ ةوػػكذه  ػػكدتد وػػع ةوػػكذه لػػي مكرَُِٓكالي مػػ ، 
ػػػػػكالوليموػػػػػ ف فػػػػػا ليد ػػػػػد اليةيصػػػػػر الوة   ػػػػػ ، لت  ةػػػػػه  ةطػػػػػت كزةنػػػػػ ي لماػػػػػ ـ كاألهػػػػػالؽ ي هيصن

ات لوية ػػ  األسيسػػ   اللػػا لاػػرر وبيشػػرل صػػالي   الب يةػػيت الوة   ػػ  وػػف ةػػدو ي كل سػػد فػػا 
 (اََِٖ)فالله،  يي رل س ن ا وة   ن ة س الكقت ةةصرن 

 

 لوػػػ ف بػػػيلوة   الودرسػػػا ال كاةػػػه ات لوية ػػػ  كالب ل ػػػ  لموػػػة   كيػػػددكا كلاػػػد لةػػػيكؿ الو     
 لوية   ها "اشػلويؿ الوػة   ةمػت وػي  هػص وميو ف الوةيه  الدراس   ةيكهيا فيل كاةه ات

الو لوع الذم  ي ش ف ه الوليموكف ف وي  ليمؽ با ـ كةػيدات كلايل ػد الو لوػع كطػرؽ اللكاصػؿ 
(ا ب ةوػػػي ٕ، ََِٔ ةا الػػػذم  شػػكؿ هػػػذا الو لوػػع" )الوكػػػيكم، كاليػػد ق كاللػػػراق الثاػػيفا كالػػػد

لمػػوةت ال كاةػػه الب ل ػػ  "وػػي  ػػ ثر فػػا ليمػػ ـ ال ػػرد ك لػػأثر بػػه وثػػؿ الودرسػػ  كالب لػػ  الليم و ػػ  
يلبر الب ل  (ا كلي ِٔ، ََِٕكالويمو ف ك ةكاع الوليمو ف كالو لوع الهير ا ك  رهي" )فيلكقا، 

الػػػذم  يلوػػػد  م وػػػة   لربػػػكم ترلبػػػيط الوةػػػيه  الليم و ػػػ   كالو لوػػػع الور ػػػع األكؿ كاألسيسػػػا
بػػيلةظـ ات لوية ػػ  كالس يسػػ   كتةيكػػيس الةظػػيـ ات لوػػيةا السػػيلد فػػا بمػػد وػػي ةمػػت الوةػػيه  
كلكػػػكف الوػػػة   الودرسػػػا  دال  لياػػػؽ بكاسػػػطل ي  هػػػداؼ الودرسػػػ  فػػػا يركػػػ  الوييفظػػػ  ةمػػػت 

ا وف الوشكالت سكا  ةمت وسلكل البةي  ث رن اللراق كيرك  اللن ر ات لويةا  كا ه الو لوع ك
 (آََِ ك فا اللة  ذ )زقكت، 
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كلاػد لةيكلػػت الكث ػر وػػف الدراسػيت الولطمبػػيت ات لوية ػ  كالب ل ػػ  كالثايف ػ  فػػا الواػػررات      
، ي ػػػػػػق لكصػػػػػػمت دراسػػػػػػ  بػػػػػػ ي فػػػػػػا الواػػػػػػررات اللػػػػػػا  درسػػػػػػ ي الطمالدراسػػػػػػ   كوػػػػػػدل لوث م ػػػػػػ

ويلػػكل كلػػه اللػػير و لمصػػ كؼ الة يل ػػ  بورايػػؿ الليمػػ ـ  ( اللػػا لةيكلػػت ليم ػػؿُٔٗٗاليو ػػر)
بيلوومكػ  اليرب ػ  السػيكد   فػا مػك  ال يهػيت ةوػؽ الويرفػ  كطػرؽ ةرمػ ي،  –بةػيت –الييـ

للت ةدـ لكفر اليوؽ الويرفػا فػا كلػه اللػير و لمصػ كؼ الة يل ػ  بورايػؿ الليمػ ـ اليػيـ، ووػي 
ةػػرض الو ػػيه ـ كالليو وػػيت كالهػػرالط ا لسػػك  ال  ػػـ، ك  ػػيه طػػرؽ   يػػؿ هػػذه الكلػػه وصػػدرن 

الو يه و  ، كةدـ لكافر األةويط اللةظ و   بيلصكرل اللػا للةيسػه ككػـ الوكمػكةيت كاأليػداق 
 اللير ه  ، كقد  دل هذا للت ل ك ؾ الويمكويت اللير ه   فا الكله الودرس  ا

كولطمبػػيت ةمػػت مػػركرل لمػػو ف اليةيصػػر ات لوية ػػ   اسػػيتكوػػي ال اػػت كث ػػر وػػف الدر      
( ةمػػت مػػركرل ََِٔالب لػػ  الويم ػػ  فػػا الواػػررات الدراسػػ  ا ي ػػق  كػػدت دراسػػ   بػػك ييوػػد )

وراةػػػيل الوػػػة   لظػػػركؼ الطػػػاله ال مسػػػط ة  ف كوراةػػػيل ألبيػػػيده ات لوية ػػػ  كواكوػػػيت الب لػػػ  
فػا ليمػ ـ المنػ   يالصػيكبيت الليم و ػ  األكثػر شػ كةن كذلؾ هالؿ دراس   ،الليم و   فا فمسط ف

ة م ز   فا الص  ف الهيوس كالسيدس األسيس  ف كوي  اليظ ي ويموك المن  اية م ز   فػا اي
( ََِٖالوػػدارس اليككو ػػ  األسيسػػ   فػػا وييفظػػيت شػػويؿ فمسػػط فا كلل ػػؽ دراسػػ  اليربػػا )

( فػػا مػػركرل لمب ػػ  الواكوػػيت الب ل ػػ  كالليم و ػػ  لويموػػيت المنػػ  ََِٔوػػع دراسػػ   بػػك ييوػػد )
ريمػػػ  الثيةك ػػػ  فػػػا لػػػدر س الوػػػيدل وػػػف ك  ػػػ  ةظػػػر الويموػػػيت كالوشػػػرفيت اية م ز ػػػ  فػػػا الو

 اللربك يت بوك  الوكرو ا
 لوية   كالب ل  الويم   هك ث ؿ الوارر الدراسا لمولطمبيت اتكووي   كد ةمت مركرل لو     

( وػػف  ف لةظػػ ـ الويمكوػػيت داهػػؿ كيػػدات ويرف ػػ  وشػػلا  وػػف الب لػػ  ََِٖوػػي ذكػػره اليربػػا )
ت اللطب ػع كليمـ الايرخ هذه األةػكاع وػف اللةظ وػيت الويرف ػ   ػ دم للػت ز ػيدل وسػلك ي الويم  

 لويةا لدل الطيلػه كف وػه لب للػه كلةو ػ  ال يهػيت ل  يب ػ  ةيكهػيا ككػذلؾ فػذف ليمػـ هػذه ات
األةويط له  ثر فييؿ فا لةو   و يرات الل ك ر اليم ي لدل الايرخ، فوف هػالؿ اةلايلػه وػف ةوػط 

 ػػػلوكف وػػػف لكػػػك ف و ػػػيرات كلةو ػػػ  قػػػدرات  هو ػػػي الليوػػػ ـ، كاللطب ػػػؽ، كالوايرةػػػ ،  للػػػت  هػػػر
كاللو ز، كاللةب ، كاتسلدتؿ، كاللبر ر، كاتسلةليه، كربط األسبيه بيلةلػيل ، كالهػيذ قػرار كيػؿ 
الوشػػكم ا كوػػف ثػػـ  ػػلوكف اللالو ػػذ ب ػػذه الو ػػيرات وػػف وكا  ػػ  وكاقػػؼ الليػػدم الوهلم ػػ  اللػػا 

 (اََِا  فا الوكاقؼ الليم و    ك الي يل   ) بك ييود، لكا   ـ، سك 
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كاةطالقنػػي وػػف األهو ػػ  اللػػا ليظػػت ب ػػي المنػػ  اية م ز ػػ  كالػػدكر الكب ػػر الػػذم لميبػػه فػػا      
،  دركت اليككويت ووثم  فا كزارات اللرب   كالليمػ ـ فػا  و ػع دكؿ اليػيلـ مػركرل  ةيلـ ال ـك

ا  ياؽ األهداؼ الورسكو ، كذلؾ بن   لةػداد   ػؿ ي   دن ليم ون اتهلويـ بليم ـ المن  اية م ز   
كقيدر ةمت اللكاصؿ وع اآلهر ف كلبيدؿ الهبرات اليمو   كاللاة   وي ػـ كػا  لسػةت   د د كاعو 

ل ػـ بيػػد كػؿ ذلػػؾ وكاكبػ  ركػػه اللاػػدـ اليموػا كاليمػػيرم فػا و ػػيتت الي ػيل الوهلم ػػ ، كلػػلف 
ي بليم ـ المن  اتة م ز ػ  ألبةيل ػي لدراكػي وة ػي الدكؿ اهلويون  كيةت دكؿ الييلـ الولادو  وف  كالؿ

لمدكر ال يـ الذم لمػطمع بػه هػذه المنػ  فػا ةػيلـ ال ػـك بكصػ  ي لنػ  اليمػـ كاللاة ػ  كاتقلصػيد 
كالس يسػػ ، فذةةػػي فػػا الػػدكؿ الةيو ػػ  كفػػا اليػػيلـ اليربػػا هيصػػ  ألشػػد يي ػػ  ل  وػػيف بمػػركرل 

ال  ػػؿ ال د ػػد الػػذم لياػػد ةم ػػه اآلوػػيؿ الير مػػ  فػػا األهػػذ ب ػػد  ليم و ػػي ألبةيلةػػي بكصػػ  ـ ةػػكال
 (اَُِ وله كالهركه ب ي وف كبكل اللهمؼ كاليزل  كال وكد )ةطي، 

كقػػد اهلوػػت الوومكػػ  اليرب ػػ  السػػيكد   كوةػػذ كقػػت وبكػػر بليمػػ ـ كليمٌػػـ المنػػ  اية م ز ػػ ،      
كالثيةك ػػػ ، ك ػػػألا   ف الولكسػػط ب يم ػػي وػػػيدل دراسػػ   ل بير ػػػ  ةمػػت  و ػػػع الطمبػػػ  فػػا الوػػػريمل

فػػػا الوريمػػػ  اتبلدال ػػػ  وػػػيدل ل بير ػػػ  ةمػػػت  و ػػػع طػػػاله كطيلبػػػيت الصػػػؼ  الدهيل ػػػي وػػػ هرن 
 (اََُِي ل ذا اتهلويـ الولةيوا بيلمن  اية م ز   )ال د با، السيدس اتبلدالا للك  ن 

ات الوريمػػػػ   لوية ػػػػ  فػػػػا واػػػػرر  ف الب لػػػػ  الويم ػػػػ  كالولطمبػػػػيت اتكلبػػػرز مػػػػركرل لمػػػػو     
الثيةك ػػػ  ككة ػػػي للييوػػػؿ وػػػع الطيلػػػه فػػػا وريمػػػ  الوراهاػػػ  كهػػػا وريمػػػ  و وػػػ  للةو ػػػ  كليا ػػػؽ 
الوكاطةػػػ  الصػػػيلي ، كف  ػػػي  ةلاػػػؿ الطيلػػػه وػػػف وريمػػػ  الصػػػبي للػػػت وريمػػػ  الشػػػبيه، ك لشػػػكؿ 
ال يةػػه ال كػػرم ف  ػػي، كهػػا وريمػػ  الهػػيذ الاػػػرارات، كوريمػػ  لكػػك ف الاػػ ـ كبةيل ػػي اللػػا لك ػػػه 

وػي  و ػز هػذه الوريمػ  ظ ػكر اسػليدادات  د ػدل ةمػت وسػلكل وػدارك ـ كوهلمػؼ  ل ػرداسمكؾ ا
قدرال ـ كهك وي   يؿ هذه الوريمػ  للو ػز بشػية  ة سػ   لربك ػ   يويػ ، كطيقػ  لربك ػ  فيَّيلػ ا 

 (اَُِِفذذا لكافرت ف  ي الشركط اللربك   ياات  قصت  ي يل ي ك بيد وراو  ي )ةيصر، 
ـ ك برز  هداؼ الليم ـ فا الوريم  الثيةك   بيلوومك  اليرب ػ  السػيكد   هػك فذف وف  ه ان لذ     

ك ف " ي ػ  الليمػ ـ الثػيةكم  ا ي وثوػرن  ل  يب نػالوسيهو  فا لصالح الو لوع كالل يةؿ ويػه ل ػيةالن 
ػػػػ ، ك ػػػػرس اليا ػػػػدل ي ولكػػػػيوالن ي صػػػػي ين فػػػػا الوومكػػػػ  اليرب ػػػػ  السػػػػيكد   هػػػػا ف ػػػػـ ايسػػػػالـ ف ون

كسػيبه الويػيرؼ ايسالو    كةشرهي، كلزك د الطيله بيلا ـ كاللييل ـ ايسالو   كبيلوثؿ اليم ػي، كاك
ي كالو ػػػػػيرات الوهلم ػػػػػػ ، كلةو ػػػػػ  اتل يهػػػػػػيت السػػػػػمكك   البةػػػػػػي ل، كلطػػػػػك ر الو لوػػػػػػع اقلصػػػػػػيد ن 
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، ََِٗي فػػا بةػػي  و لويػػه" )الايطػػيةا، ا ةيفينػػي، كل  لػػ  ال ػػرد ل كػػكف ةمػػػكن ي كثايف نػػكا لوية نػػ
 (اْص
ك لمػػم ووػػي سػػبؽ مػػركرل لطػػك ر الواػػررات كهيصػػ  واػػرر المنػػ  اية م ز ػػ  فػػا مػػك       

الوسػػػػل دات ات لوية ػػػػػ  كولن ػػػػػرات الب لػػػػػ  الويم ػػػػػ  وػػػػػف وهلمػػػػػؼ  كاةب ػػػػػيا كي ػػػػػق  ف هػػػػػذه 
الواػػررات واػػررات يد ثػػ  فػػا الب لػػ  الليم و ػػ  السػػيكد  ؛ فاػػد ر ت البييثلػػيف  فَّ هةػػيؾ يي ػػ ن 

لمصػػؼ الثػػيةا الثػػيةكم فػػا  (Traveller_3)   المنػػ  اية م ز ػػ  كمػػركرلن لليم ػػؿ ويلػػكل وػػة
مػػك  الولطمبػػيت ات لوية ػػ  كالب لػػ  الويم ػػ  اللػػا  ةبنػػا  ٍف للػػكافرى ف ػػه لويرفػػ  وػػدل واللوػػ  

كذلؾ لميوػؿ ةمػت لػدة ـ  ،الوارر كفييل له، كوف   ؿ الكقكؼ ةمت ةكايا الاكل كالميؼ ف ه
 لاصكراةكايا الاكل كةاله ةكايا الميؼ كا

 

 :مشكمة الدراسة
ةمت الر ـ وف  هو ػ  الواػرر الودرسػا فػا اليوم ػ  الليم و ػ  لكصػؿ كث ػر وػف البػييثكف      

للػػػت  ف الكلػػػيه الودرسػػػا فػػػا األقطػػػير اليرب ػػػ   يػػػيةا وػػػف مػػػيؼ الويلػػػكل اليموػػػا، كقمػػػ  
اتهلويـ بليم ؿ الويمكويت اللا  ادو ي، ككذلؾ ميؼ ةوم يت اللطػك ر كالليػد ق بوػي  اللػـ 

 (اََِِ؛ كطوكس، ََِٗلايطيةا، ولطمبيت اليصر )ا
لذلؾ فذف ليم ؿ ويلكل الواررات الودرس   فا مػك  ولطمبػيت الو لوػع كالب لػ  الويم ػ       

 اكد للت ليد ق الواررات كليس ف ويلكل الكله وف هالؿ اليذؼ كايمػيف  كالليػد ؿ، كقػد 
ه وػػف كسػػيلؿ ل  ػػد فػػا ف ػػـ ويلػػكل الكلػػه، كليسػػ ف ةوم ػػ  اللػػدر س، كلكمػػ م وػػي فػػا الكلػػ

(، ي ػػق لف ةوم ػػ  لاػػك ـ كليم ػػؿ َُِْك ةشػػط  ووػػي  ز ػػد وػػف فيةم ػػ  اسػػلهداو ي )اليوػػيد، 
الكله الودرس   وف ي ف آلهر ل  د فا الكشؼ ةف ةايط المػيؼ لميوػؿ ةمػت لزالل ػي كةاػيط 
الاكل ل باي  ةم  ي، بؿ كدةو يا كوي  ف ةوم   ليم ؿ الكله الودرس   ليلبػر وػف  هػـ وةيشػط 

وم   الليم و  ، ك كثرهي ارلبيطني بيللطك ر اللربكم، ألة ي الكس م  اللا لوكف ال ػرد وػف اليكػـ الي
 ةمت فيةم   الليم ـ بيةيصرهي كواكويل ي الوهلم  ا

كفا الوومك  اليرب   السيكد  ، لكصؿ كث ر وف البييثكف للت ميؼ لمو ف الواػررات      
كهيصػػ  ف وػي  ليمػػؽ بوػة   المنػػ  اية م ز ػ ا ي ػػق ليةيصػر الب لػػ  الويم ػ  كالو لوػػع الويمػا 

( للػػػت مػػػيؼ ليلػػػكا  واػػػرر المنػػػ  اية م ز ػػػ  لمصػػػؼ األكؿ َُِْلكصػػػمت دراسػػػ  اليوػػػيد )
الثػػيةكم بيلوومكػػ  اليرب ػػ  السػػيكد   ةمػػت ةشػػيطيت كوػػكاد قرال ػػ  وػػف الب لػػ  الويم ػػ  السػػيكد   

(  ف الا ـ َُِِدراس  ال   ا )كةدـ اللرك ز ةمت  ةشط  اللكاصؿ اي لويةاا كوي لكصمت 
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ات لوية ػػ  كالد ة ػػػ  كالكطة ػػ  كالصػػػي   كالثايف ػػػ  لػػكافرت بوسػػػلك يت كزف ةسػػبا مػػػي    فػػػا 
واػػرر المنػػ  اية م ز ػػ  لمصػػؼ الثيلػػق الثػػيةكم بيلوومكػػ  اليرب ػػ  السػػيكد  ا كل كػػد ذلػػؾ   مػػين 

المنػ  اية م ز ػ  ( اللا لكصمت للت ميؼ الا ـ الولموة  فا كلػه ََُِدراس  الةيهض )
 لموريم  الولكسط  بيلوومك  اليرب   السيكد  ا

لمصػػػؼ الثػػػيةا الثػػػيةكم  يػػػكزه   (Traveller_3)كلاػػػد لػػػكيظ  ف واػػػرر المنػػػ  اية م ز ػػػ       
الا ػػيـ بػػذ را  دراسػػ   لػـالويم ػػ  كالو لوػع الويمػػاا كوػػي  الكث ػر وػػف الةاػػيط اللػا لليمػػؽ بيلب لػػ 

( ويموػػيت وػػف المنػػ  اية م ز ػػ  بيلصػػؼ الثػػيةا َُالت وػػع )اسػلطالة   وػػف هػػالؿ ةاػػد واػػيب
ا كلكصػػػمت ارر لوية ػػػ  كالب ل ػػػ  بػػػيلوالع ك  ػػػ  ةظػػػرهف يػػػكؿ الولطمبػػػيت اتالثػػػيةكم تسػػػلط

الكرقػػ  وػػف هػػالؿ الدراسػػ  اتسػػلطالة   للػػت  ف الوػػة    لو ػػز بػػيلكث ر وػػف ال كاةػػه المنك ػػ  
لت  ف الوة    ةاصه الويلكل اليموػا الاػيلـ  اليد ث  ك اـك ةمت الةظر يت المنك   الوييصرل،

ةمت وميو ف الب ل  الويم   السيكد   ك  يه الكث ر وف الويدل اليمو   الايلو  ةمػت الوكاقػؼ 
 الي يل   ال كو   بيلو لوع السيكدما

ا ألهو   وارر المن  اية م ز   فا اليصر اليد ق كهيص  بيلوريمػ  الثيةك ػ  سػكؼ كةظرن     
لمصػػػػؼ الثػػػػيةا  (Traveller_3)لطػػػػك ر ويلػػػػكل واػػػػرر المنػػػػ  اية م ز ػػػػ   الدراسػػػػ سػػػػللةيكؿ 

وػف   يلك ػه هػذا الواػرر لمكشػؼ ةوػيالثيةكم فا مك  الولطمبيت ات لوية ػ  كالب لػ  الويم ػ  
و يه ـ كوبيدخ كق ـ، كوي  ةل  ه وف  ةوػيط صػر ي   ك مػوة   قػد لػ ثر فػا لةػداد األ  ػيؿا 

وشػػكم  الدراسػػ  فػػا اللسػػي ؿ الرل سػػا اللػػيلا: وػػي وػػدل لمػػو ف كبةػػي  ةمػػت وػػي سػػبؽ، للوثػػؿ 
لمصػؼ الثػيةا الثػيةكم لمولطمبػيت ات لوية ػ  كالب لػ   (Traveller_3)وارر المن  اية م ز ػ  

 الويم  ؟
 

 :الدراسة أسئمة
 الدراس  ل  يب  ةمت اللسي تت الليل  :هذه لسيت    
لمصؼ الثيةا الثيةكم  (Traveller_3)وي ودل لمو ف وارر المن  اية م ز    -ُ

 لمولطمبيت ات لوية   كالب ل  الويم   ف وي  ليمؽ بيلويدل اليمو   لموارر؟
لمصؼ الثيةا الثيةكم  (Traveller_3) وي ودل لمو ف وارر المن  اية م ز   -ِ

 األةشط  كاللدر بيت؟ةمت وسلكل لمولطمبيت ات لوية   كالب ل  الويم   
لمصؼ الثيةا الثيةكم  (Traveller_3)رر المن  اية م ز   وي ودل لمو ف وا -ّ

 الكسيلؿ كاللاة يت الليم و  ؟ ةمت وسلكللمولطمبيت ات لوية   كالب ل  الويم   
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 وي ها الوالرييت الالزو  للطك ر الوارر فا مك  الولطمبيت ات لوية   كالب ل  -ْ
 الويم  ؟

 

 :أهداف الدراسة
 الليرؼ ةمت:للت  الدراس هذه ل دؼ    
لمصؼ الثيةا الثيةكم لمولطمبيت  (Traveller_3)ودل لمو ف وارر المن  اية م ز    -ُ

 ات لوية   كالب ل  الويم   ف وي  ليمؽ بيلويدل اليمو   لمواررا
لمصؼ الثيةا الثيةكم لمولطمبيت  (Traveller_3)ودل لمو ف وارر المن  اية م ز    -ِ

 األةشط  كاللدر بيتاوسلكل  ةمتات لوية   كالب ل  الويم   
لمصؼ الثيةا الثيةكم لمولطمبيت  (Traveller_3)ودل لمو ف وارر المن  اية م ز    -ّ

 الكسيلؿ كاللاة يت الليم و  اةمت وسلكل ات لوية   كالب ل  الويم   
 الليرؼ ةمت والرييت لطك ر الوارر فا مك  الولطمبيت ات لوية   كالب ل  الويم  ا -ْ
 

 :الدراسةأهمية 
 الدراس  فا الةايط الليل  :هذه للوثؿ  هو        
ليلبر الولطمبيت ات لوية   كالب ل   وف  هـ  ركيف الوة   كهيص  فػا الوةػيه  الوييصػرل  -

األةويط الولن رل فا الو لوع كليكس اللك  يت اليد ث  فا اللرب ػ  وع  اللا   ه  ف للويشت
 كالليم ـا

ي بػػيللطك ر الدراسػػ    يػد  هػـ وةيشػط اليوم ػػ  الليم و ػ ، ك كثرهػي ارلبيطنػ يػد لطػك ر الوةػيه   -
 اللربكم ألة ي الكس م  اللا لوكةةي وف اليكـ ةمت فيةم   الليمـ بيةيصره كواكويله الوهلم  ا

ليم ػػؿ ويلػػكل الكلػػيه الودرسػػا كليد ػػد  ةوػػيط الػػةص الولمػػوة  فػػا ويلػػكل هػػذا الكلػػيه  -
 الوةيه  للت  كاةه الاكل ك كاةه الميؼ فا الوة   الايلـا ك ه الايلو ف ةمت لطك ر 

بةػػي  وةػػيه  لسػػيةد الطيلػػه ةمػػت اسػػلهداـ المنػػ  اتة م ز ػػ  لمليب ػػر ةػػف ثايفلػػه كو لويػػه  -
 كد ةه ك ف  وثم ي ه ر لوث ؿا

ل  د ةليل  هذه الدراس  كالن وف الايلو ف ةمت لةداد كلطك ر الوةيه  كالوشرف ف فػا اللرب ػ   -
يمػػ ـ كودرسػػا المنػػ  اية م ز ػػ  كالبػػييث ف فػػا هػػذا الو ػػيؿ كذلػػؾ بػػيلليرؼ ةمػػت ال كاةػػه كالل

 الب ل   كات لوية   اللا   ه لمو ة ي فا وارر المن  اية م ز   لمصؼ الثيةا الثيةكما
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 :حدود الدراسة
 الدراس  فا اليدكد الليل  :هذه لوثمت يدكد     

لمصػػؼ الثػػيةا  (Traveller_3): ليم ػػؿ ويلػػكل واػػرر المنػػ  اية م ز ػػ  الحــدود الموضــوعية
 الثيةكم فا مك  الولطمبيت ات لوية   كالب ل  الويم  ا

فػػػا وػػػدارس الليمػػػ ـ اليػػػيـ لمصػػػؼ الثػػػيةا الثػػػيةكم،  (Traveller_3): كلػػػيهالحـــدود المكانيـــة
 كليه الطيله كل س كليه اللدر بيتا ةمتليم ؿ الويلكل  ك الصر

 ـاَُِّ/َُِِثيةا وف الييـ الدراسا : ال صؿ الدراسا الالحدود الزمنية
 

 :مصطمحات الدراسة
"هك  سمكه  ك  دال لمبيق اليموا  وكف  ف  سلهدوه البييثكف فا  تحميل المحتوى: -أ

و يتت بيث   ولةكة  لكصؼ الويلكل الظيهر كالصر م لمويدل الوراد ليم م ي وف ي ق 
 (اُٗ، ُّٗٗؽ، الشكؿ كالوموكف")لك 

ليم ؿ الويلكل هك " سمكه   دؼ للت الكصؼ الوكمكةا الوةظـ الكوا لمويلكل الظيهر 
 (اَُ، َُٖٗلاللصيؿ" )ةبد البيسط، 

المن  اية م ز    واررلوييرؼ كاألةشط  الولموة  فا بأةه دراس  ا يك ييرؼ ل رال ن        
(Traveller_3)  لمصؼ الثيةا الثيةكم بيلوومك  اليرب   السيكد   فا مك  الولطمبيت

 ات لوية   كالب ل  الويم  ا

ك يرؼ الكليه الودرسا بأةه "كليه وصوـ لالسلهداـ الص ا،  ةد  الكتاب المدرسي: -ب
بيةي   وف قبؿ هبرا  ولهصص ف فا  يد و يد ف الويرف  لكا  لال ـ وع وسلكل ةم  
الوليمو ف كو كل ـ يسه ورايم ـ الدراس   كليا ؽ األهداؼ اللربك  ، كاليمو   الوةشكدل فا 

 (اُِٗ، ََِّفمس   الو لوع" )الي م ، 
كليه الودرسا هك "الورلكز األسيسا لمٌليم ـ، ككس م  ليم وٌ   لربكٌ   وةظٌو  لككف يص م  ال

هبرات ثايفٌ   كا لويةٌ   كفةٌ   لسل دؼ فل  ليم وٌ   ويٌددل بي ق للكافؽ وع قدرال ـا للدره 
الويمكويت داهؿ الكليه وف الس ؿ للت الصيه، كل دؼ للت رفع وسلكل ك ي ل ـ كهبرل ـ" 

 (أّ، ََِٕلكقا، )في
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لمصؼ الثيةا الثيةكم بيلوومك   (Traveller_3)ي بأةه "وة   المن  اية م ز   ك ييرؼ ل رال ن 
اليرب   السيكد   كالذم  لـ ليم ؿ ويلكاه فا مك  الولطمبيت ات لوية   كالب ل  الويم   

 يسه اسلويرل ليم ؿ الويلكل اللا  ةدل ي البييثليف"ا
: ها "ال كاةه الهيص  بب ل  كثايف  كو لوع ماعية والبيئة المحميةالمتطمبات االجت -ج

 (اِِ، ُّٗٗالوليمو ف كاللا لوثؿ  سيس لةظ ـ هبرات الليمـ" )لكؽ، 

( بأة ػػػي "لوث ػػػؿ  بيػػػيد الو لوػػػع كهكاصػػػه كةةيصػػػر الب لػػػ  َُِ، ََِٕك يرف ػػػي فػػػيلكقا )   
 الوي ط  بيألفراد فا وةظكو  اللرب   كايةداد الودرسا"ا

ي بأة ػػي اليةيصػر الهيصػػ  بب لػػ  كثايفػ  كو لوػػع الوليموػػ ف كاللػا للوثػػؿ فػػا كلييػرؼ ل رال نػػ    
لمصػػػػػؼ الثػػػػػيةا الثػػػػػيةكم الػػػػػذم  درسػػػػػه الوليموػػػػػكف ي ػػػػػق  كلسػػػػػبكف  (Traveller_3)كلػػػػػيه 

 الهصيلص الثايف   كات لوية   الهيص  بيلوومك  اليرب   السيكد  "ا
 

 

 :دراسةإجراءات ال
اةلودت الدراس  الوة   الكص ا الليم ما الايلـ ةمت ليم ؿ الويلكلا كوي  اـك البيق     

 (Traveller_3)ةمت اسلهداـ األسمكه الكوا كالك  ا فا دراس  وة   المن  اية م ز   
لمصؼ الثيةا الثيةكم بيلوومك  اليرب   السيكد  ا فيلليب ر الك  ٌا  صؼي الظيهرل ك كمم 

الليب ري الكوٌا ف يطا كص ني رقو ني  كممي وادار هذه الظيهرل  ك ي و ي هصيلص ي،  وَّي 
كدر يت ارلبيط ي وع الظكاهر الوهلم   األهرل، ف ك ت  الصر ةمت كصؼ الظيهرل بؿ 
 ليداه للت الل س ر كالليم ؿ لمكصكؿ للت يايلؽو ةف الظركؼ الايلو  وف   ؿ لطك رهي 

 كليس ة يا
 :دراسةمجتمع وعينة ال -أ

فا كله المن  اية م ز   لموريم  الثيةك ػ  بيلوومكػ  اليرب ػ  السػيكد    دراس لوثَّؿ و لوع ال    
( بوارر Students ’Bookالذم هك ويؿ الدراس ا كلوثمت ة ة  البيق فا كليه الطيله )

 لمصؼ الثيةا الثيةكم بيلوومك  اليرب   السيكد   الوك كدلا (Traveller_3)المن  اية م ز   

لـ بةي  اسلويرل ليم ؿ الويلكل وف هالؿ اتطالع ةمت األدب يت : لدراسةأدوات ا -ب
كالدراسيت السيبا  الوليما  بوكمكع البيق، كها لوثؿ الويمكويت الالزو  للكك ف هم    
ةمو   ولكيوم  يكؿ وكمكع البيق، كقد لَـّ  وع هذه الويمكويت كالب يةيت وف هالؿ وسم 
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ةت اسلويرل ليم ؿ الويلكل وف ايةليه اليموا يك  ؿ الوكمكةيت الوليما  بيلبيقا كلككَّ
 ثالق و يتت رل س ، ها: الويدل اليمو  ، األةشط  كاللدر بيت، كالكسيلؿ اللاة   كالليم و  ا

الَّبيت هذه الدراس  كيدل الليم ؿ الولوثم  فا الص ي ؛ ي ق لـ ليم ؿ : وحدة التحميل -ج
لكافر الويي  ر فا كؿ ص ي  وف ص ييت الويلكل، كوف الصيه الويلكل بةي ن ةمت 

اسلهداـ الكمو   ك ال وم  ككيدل لمليم ؿ فا هذه الدراس  ألف الص ي   ةـ ك شوؿ وف ال ارل 
فا لوث ؿ الولطمبيت ات لوية   كالب ل  ، ك ةه ل س كؿ ال ارات ليلكم ةمت و ردات  ك 

 كمويت لليمؽ بيلب ل  كالو لوعا
( كذلؾ للاد ر در   لكافر كؿ بيد وف ّ-ُلـ لةداد وا يس لملاد ر وف ): التحميل فئات -د

لمصؼ الثيةا  (Traveller_3) بييد اسلويرل ليم ؿ الويلكل فا وارر المن  اية م ز   
 الثيةكما

اسلهدوت هذه الدراس  صدؽ الويكو ف لملأكد وف صدؽ  دال : صدق أداة التحميل -هــ
ت البييثليف اتسلويرل ةمت و وكة  وف الويكو ف، كاسل يبت ليم ؿ الويلكل كةرم

البييثليف آلرال ـ، ثَـّ قيولي بذ را  وي  مـز وف يذؼ كليد ؿ فا مك  الوالرييت الوادو  
كوف ال ارات اللا قيوت البييثليف  يلت هر ت اسلويرل ليم ؿ الويلكل فا صكرل ي الة يل  ا

 بيذف ي وف الدراس  وي  ما:
)الويدل اليمو  (: لـ يذؼ فارل ف هوي )الويدل اليمو   بيلوة   صي ي  وف الةيي   فا ويكر 

المنك  ( ك) يلكم الوة   ةمت  ةشط  لةيسه ال ركؽ ال رد   لموليمو ف( كذلؾ ليدـ ارلبيط 
( ُٓهيل ف ال ارل ف ببيقا فارات الويكرا ك صبم الويكر فا صكرله الة يل    لككف وف )

 ( فارل فا صكرله األكل  ا وميؽ رقـ ) (إُ لككف وف )فارل بيد  ف كيف 
كوي قيوت البييثليف بيذؼ فارل وف ويكر )الكسيلؿ الليم و   كاللاة يت( كها ) اـك الطيله 
بيوؿ  ةشط  هيره الوة  ( كذلؾ ليدـ ارلبيط ي بيلويكر، ككذلؾ لن  ر ص ي   ال ارل األكلت 

لاة  ( للت ) لكافر بيلوة   ةشيطيت هيص  وف الويكر وف ) يلكل الوة   ةمت  ةشط  
 بيسلهداـ اللاة   اليد ث (ا

اسلهدوت هذه الدراس  طر ا  ثبيت الليم ؿ ةبر األفراد؛ ك اصد به : ثبات أداة التحميل -و
هةي ودل اتل يؽ ب ف ةليل  الليم ؿ اللا لكصمت لل  ي البييثليف كب ف ةليل  الليم ؿ اللا 

و يؿ المن  اية م ز  ا كقد اهليرت البييثليف اثةل ف وف  لكصؿ لل  ي الوهلصكف فا
الويمويت وف ذكات الهبرل كالك ي ل فا المن  اية م ز  ، ي ق طيمه وة وي الا يـ بيوم   
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الليم ؿ بشكؿ وسلاؿ، ك س رت الةليل  ةف ك كد ال يؽ كب ر فا ةوم يت الليم ؿ، كهذا  دؿ 
كمم وييوالت اتل يؽ )الثبيت( فا ليم ؿ اسلويرل (  ُةمت ثبيت  دال الليم ؿ، كال دكؿ )

 ليم ؿ الويلكلا
 ( معامالت االتفاق )الثبات( في تحليل استمارة تحليل المحتوى1جدول )

 انًحههىٌ
َمبط 

 االرفبق

َمبط 

 االخزالف

يجًىع 

 انُمبط

يؼبيم 

 انثجبد

 91.67 36 3 33 انجبحثزبٌ وانًحهم األول

 88.89 36 4 32 انجبحثزبٌ وانًحهم انثبٍَ

 96.97 33 1 32 انًحهم األول وانًحهم انثبٍَ

 92.38 105 8 97 يؼبيم انثجبد انكهٍ

( ٕٔاُٗ(  فَّ ةسب  اتل يؽ ب ف البييثليف كالويمؿ األكؿ كيةت )ُ لمم وف ال دكؿ )      
( فا ي ف كيةت الةسب  ب ف الويمؿ األكؿ كالويمؿ ٖٗاٖٖكب ف البييثليف كالويمؿ الثيةا )

( ووي  دؿ ةمت ثبيت  دال الليم ؿ ّٖاِٗ( كلاد كيف وييوؿ الثبيت الكما )ٕٗأٗ) الثيةا
(  كمم وييوالت اتل يؽ )الثبيت( فا ليم ؿ اسلويرل ُاللا اسلهدول ي البييثليفا كالشكؿ )

 ليم ؿ الويلكلا
 (: وييوالت اتل يؽ )الثبيت( فا ليم ؿ اسلويرل ليم ؿ الويلكلُرقـ ) شكؿ

 
 المعالجة اإلحصائية -ز

األسيل ه اييصيل   البس ط  الولوثم  فا اللكرارات كالةسه  هذه الدراس اسلهدوت      
كذلؾ لواللول ي لطب ي  الدراس  كاألهداؼ الوراد ليا ا ي، ي ق  كد ةب دات ك هركف ، الولك  

الوراد (  ف اهل ير  سيل ه الليم ؿ اييصيلا تبد  ف ةاـك ةمت  هداؼ البيق َُِٔ)
 ليا ا يا
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 :نتائج الدراسة
فا المن  اية م ز   لطاله الصؼ الثيةا  (Traveller_3) لَـّ ليم ؿ ويلكم كليه    

الثيةكم فا مك  اسلويرل الليم ؿ اللا  ةدل ي البييثليفا كبمغ ةدد الص ييت الكم   لمكليه 
( ص ي ا لَـّ يسيه ةدد ورات اللكرار كةسب  لكافر كؿ فارل وف فارات بطيق  ُٕٖةيك )

ار كالةسب  الولك   ليةيصر كف وي  ما ةرض ليدد ورات اللكر  الليم ؿ فا ص ييت الكليها
 بطيق  ليم ؿ الويلكل فا كؿ بييد وف  بييد بطيق  ليم ؿ الويلكلا

اللكرارات  كمم ( ِال دكؿ )ك  النتائج الخاصة بالبعد األول: المادة العممية ( أ)
 الك   ألبييد ويكر الويدل اليمو  كالةسه الو
 يمو  ( اللكرارات كالةسه الولك   ألبييد ويكر الويدل الِ دكؿ )

 انزكشاس انجؼــــــــذ
انُسجخ 

% 

 %7.0 45 ال َزؼبسض انًُهج يغ انطشَؼخ اإلساليُخ.

َطبطبد رزؼهك ثبنؼبداد وانزمبنُذ انخبصخ  ًَحزىٌ انًُهج ػه

 ثبنًجزًغ.
26 4.0% 

ً ىَخ نهًزؼهى نكٍ َصجح لبدساً ػهَؤكذ انًُهج ػهً انزًُُخ انهغ

 انزىاصم انهغىٌ يغ اِخشٍَ.
111 17.2% 

 %14.6 94 َسبهى انًُهج فٍ إثشاء يؼبسف انًزؼهى ثبألحذاس انزٍ رذوس حىنه.

َىفش انًُهج َطبطبد ػٍ انثمبفبد األخشي وأوجه انطجه 

 واالخزالف ثُُهب وثٍُ ثمبفخ انًجزًغ انزٌ َؼُص فُه انًزؼهى.
23 3.6% 

 %2.0 13 َحزىٌ انًُهج ػهً خجشاد حىل انزخطُظ انًهٍُ وانىظُفٍ.

 %2.9 19 َسبػذ انًُهج انًزؼهى ػهً رًُُخ يُىنه وارجبهبره.

َحزىٌ انًُهج ػهٍ يىضىػبد يزُىػخ يب ثٍُ ػهًُخ وثمبفُخ 

 والزصبدَخ وأدثُخ، ...انخ
124 19.2% 

َسبػذ انًُهج ػهً رًُُخ لذساد انًزؼهًٍُ ػهً حم انًطكالد 

 وإداسح انىلذ.
45 7.0% 

 %8.2 53 انزفكُش فًُب حىنهى.َسبػذ انًُهج انًزؼهًٍُ ػهً 

 %0.5 3 َطزًم انًُهج ػهً َطبطبد رسبػذ فٍ رثمُف انًزؼهى ثسىق انؼًم.

َحزىٌ انًُهج ػهً يىالف افزشاضُخ يجسطخ لذ رظهش أثُبء انسفش 

 إنً يُطمخ رزحذس انهغخ انًسزهذفخ.
2 0.3% 

َزُح انًُهج نهًزؼهى فشصخ نؼت دوس ثسهىنخ فٍ أَخ يحبدثخ أو 

 دوٌ إػذاد يسجك. َمبش
17 2.6% 

َحزىٌ انًُهج ػهً يىالف رزُح نهًزؼهى أداء دوس فؼبل فٍ َمبضبد 

 حىل يىاضُغ ضبئؼخ يغ رجٍُ وجهخ َظش وانذفبع ػُهب.
29 4.5% 

َشكز انًُهج ػهً األفكبس انحُبرُخ انزٍ َحزبجهب انطبنت و 

 رطكم نه أسهىة يؼُطخ وراد يهبو وظُفُخ فٍ حُبح انًزؼهى.
41 6.4% 

 100% 645 انًجًىع
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لمصؼ الثيةا الثيةكم ت  (Traveller_3) كليه (  لمم  فَّ ويلكلِوف ال دكؿ )    

 %( كها ةسب  قم م   دان، ووي  يةا  فَّ الويلكلَإ لييرض وع الشر ي  ايسالو   بةسب  )
كب رل وف  شلوؿ ةمت كث ر وف ةةيصر الثايف  النرب  ا كوي ت  يلكم الوة   ةمت ةسب  

لو ز الوة   فا ايلكاله %(ا ك َاْايل د الهيص  بيلو لوع )الةشيطيت الوليما  بيلييدات كالل
ةمت الكث ر وف األةشط  المنك   اللا لسل دؼ لةو   و يرات المن  األربي  لدل الوليمو ف 

 %(اِإُبةسب  )
اليمو   بةسب  ولك   كوي  يلكم الوة   ةمت و وكة  وف الوكمكةيت الولةكة  الثايف   ك     
%( وف الوسيهو  فا لثرا  وييرؼ الوليمـ بيأليداق اللا ٔاُْ%(، كةسب    دل )ِاُٗ)

ايلكل الكليه ةمت لوث ؿ مي ؼ لكالن وف لةو   و كؿ كال يهيت  اك ه رن  لدكر يكلها
 وبسط  افلرام   الةويذه اللا ليكس وكاقؼ الوليمو ف، كاللهط ط الو ةا كالكظ  ا، كقم 

 %(اّاَالس ر الت وةطا  لليدق المن  الوسل دف  بةسب  ) لظ ر  ثةي  قد
 

 النتائج الخاصة بالبعد الثاني: األنشطة والتدريبات -ب
 ( اللكرارات كالةسه الولك   ألبييد ويكر األةشط  كاللدر بيتاّال دكؿ ) كمم 

 ( اللكرارات كالةسه الولك   ألبييد ويكر األةشط  كاللدر بيتّ دكؿ )
 انُسجخ % انزكشاس انجؼـــذ

َطزًم انًُهج ػهً رذسَجبد جًبػُخ يثم انًطشوػبد 

 وانزمبسَش وانًمبثالد سىاء داخم انصف انذساسٍ أو خبسجه.
48 64.9% 

 %2.7 2 َطجغ انًُهج ػهً االثزكبس واإلثذاع.

االرصبل  ًُهج ػهً خجشاد نزذسَت انًزؼهى ػهَحزىٌ انً

 االجزًبػٍ يغ انًجًىػبد.
17 23.0% 

 %2.7 2 َذسة انًُهج انًزؼهًٍُ ػهً انُطبط انجحثٍ.

 %2.7 2 َزُح انًُهج فشصخ انزؼهى انزارٍ نهًزؼهى .

 %4.0 3 َشاػٍ انًُهج انزكبءاد انًزؼذدح نهًزؼهًٍُ.

 %100.0 74 انًجًىع
 

(  فَّ كلػيه الصػؼ الثػيةا الثػيةكم  لمػوف لػدر بيت  وية ػ  وثػؿ ّ لمم وف ال دكؿ )     
الوشركةيت كاللاير ر، كالوايبالت سكا  داهؿ الصؼ الدراسا  ـ هير ػه بوسػلكل لوث ػؿ ةػيؿو 

%(، ب ةوي  لمم ميؼ لوث ػؿ ويلػكل واػرر المنػ  اية م ز ػ  لمصػؼ الثػيةا الثػيةكم ٗأْ)
ؿ ات لوػػػيةا وػػػع الو وكةػػػيت كاللشػػػ  ع ةمػػػت اتبلكػػػير كايبػػػداع؛ لألبيػػػيد الهيصػػػ  بيتلصػػػي
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ةمت  %(َاِّ%( ك)ٕاِي ق  ي ت الةسه الولك   للوث ؿ كؿ وة وي فا ويلكل الوة   )
اللػػػكالاا كوػػػي لػػػـ  ركػػػز الوػػػة   ةمػػػت الةشػػػيطيت الهيصػػػ  بػػػيلليم ـ الػػػذالا لموػػػليمـ، كوراةػػػيل 

%( ٕاِةمت الةشيط البيثا، ف ػي ت بةسػب  ) وسلك يت الذكي  الوليددل لموليمو ف، كاللش  ع
 لكالن وة وي ةمت يدلا

 

 النتائج الخاصة بالبعد الثالث: الوسائل والتقنيات التعميمية -ج
 ( اللكرارات كالةسه الولك   ألبييد ويكر الكسيلؿ كاللاة يت الليم و  اْ كمم ال دكؿ )
 الكسيلؿ كاللاة يت الليم و  ( اللكرارات كالةسه الولك   ألبييد ويكر ْ دكؿ )

 انزكشاس انجؼــــــــذ
انُسجخ 

% 

 %14.6 26 َزىافش ثبنًُهج َطبطبد خبصخ ثبسزخذاو انزمُُخ انحذَثخ.

َزىافش ثبنًُهج َطبطبد خبصخ ثبسزخذاو اإلَزشَذ وأدواد 

 انزىاصم االجزًبػٍ.
3 1.7% 

 %52.8 94 َزىافش ثبنًُهج وسبئم سًؼُخ وثصشَخ رثُش حىاس انًزؼهًٍُ.

َذسة انًُهج انطبنت ػهً كُفُخ االسزفبدح يٍ انزمُُخ فٍ 

 انزؼهُى.
23 12.9% 

 %7.3 13 َؼشض انًُهج طشق االسزفبدح يٍ انجشيجُبد انزؼهًُُخ.

َذسة انًُهج ػهً اسزخذاو انزمُُخ فٍ انزىاصم يغ 

 انًجًىػبد انخبسجُخ.
19 10.7% 

 %100 178 انًجًىع

( اهلوػػػػيـ الوػػػػة   بيلكسػػػػيلؿ السػػػػوي   كالبصػػػػر   اللػػػػا لث ػػػػر يوػػػػيس ْ) كمػػػػم ال ػػػػدكؿ       
%( بيسػلهداـ اللاة ػيت ٔاُْ%(، ف وي كيف اهلويوه للت يد ل س بػيلكب ر )ٖآِالوليمو ف )

%(، كاتسػل يدل وػف ٕاُاليد ث  فا الليم ـ، ككذلؾ ميؼ اللرك ػز ةمػت اسػلهداـ ايةلرةػت )
 %(اّإالبرو  يت الليم و   )

 
 

 :ة النتائجمناقش
وف هالؿ الةليل  السيبا  اللا لـ اللكصؿ لل  ي،  لمم  فَّ وة   المن  اية م ز        

Traveller_3  لمصؼ الثيةا الثيةكم، لةيكؿ الولطمبيت ات لوية   كالثايف   بدر يت
فا كث رو وف  وةه م ول يكل ، ليكس  و ي ي لمو ف الويلكل ل ذه الولطمبيت بصكرل 

 اليةيصر، كبصكرل ولكسط  لنيلب   اليةيصر، كبصكرل ويدكو  ليدد وف اليةيصرا 
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كف وػػػػػػػي  ليمػػػػػػػؽ بةلػػػػػػػيل  السػػػػػػػ اؿ األكؿ كالهػػػػػػػيص بلمػػػػػػػو ف وػػػػػػػة   المنػػػػػػػ  اية م ز ػػػػػػػ        
Traveller_3  لمصػػػػؼ الثػػػػيةا الثػػػػيةكم لمولطمبػػػػيت ات لوية ػػػػ  كالب لػػػػ  الويم ػػػػ  ف وػػػػي  ليمػػػػؽ
موة  ، لب ف  ف الويدل اليمو ػ  بيلكلػيه لػـ لوثػؿ بصػكرل كب ػرل ولطمبػيت الب لػ  بيلويدل اليمو   ل

الويم   كالو لوعا كلل ؽ ةليل  هذه الدراس  وع ةليل  ةدد وف الدراسيت السيبا  اللػا لةيكلػت 
؛ ََِٖ؛ كاأليوػػدم،ََِٗليم ػػؿ ويلػػكل واػػررات المنػػ  اية م ز ػػ  وثػػؿ دراسػػ  )الصػػوداةا،

 كدت ةمت همك وة   المن  اية م ز ػ  فػا الوومكػ  اليرب ػ  السػيكد   (، كاللا ََِٗكوي ا،
وػػف الكث ػػر وػػف ةػػكايا ب لػػ  الوػػليمـ، كلةو ػػ  قدرالػػه الويرف ػػ ، كالبيث ػػ ، ك ل ػػيت الػػليمـ الػػذالا، 

 كاللكاصؿ وع الو لوع الهير اا
( ََِٖ ؛ كاليربػػا،َُِْب ةوػػي لهلمػػؼ ةل  ػػ  هػػذه الدراسػػ  وػػع ةل  ػػ  دراسػػ  )اليوػػيد،    

كاللػػػا  كػػػدت ةمػػػت  ف الويلػػػكل وػػػة   المنػػػ  اية م ز ػػػ    ػػػه  ف  يكػػػس ايل ي ػػػيت الطمبػػػ  
كالو لوع، لذا كموي كيف الويلكل الدراسا كامم األهداؼ، ولكيوؿ اليةيصر، كث ؽ األسيس، 

كبيللػػيلا تبػػد وػػف ليد ػػد المػػكابط كالويػػي  ر  كموػػي  ػػي  لأث رهػػي قك ػػين كوػػردكده اللربػػكم ل  يب ػػين،
و  تةلاي  الويلػكل الدراسػا الوةيسػه لموليموػ ف فػا الورايػؿ الدراسػ   الوهلم ػ ، ككمػع الالز 

ايطػػػيرات الةظر ػػػ  كالةوػػػيذه كاألهػػػداؼ كالوكاصػػػ يت اللػػػا  ػػػلـ فػػػا مػػػكل ي لهطػػػ ط كلصػػػو ـ 
كبةػػػي  ويلػػػكل ودرسػػػا، ثػػػـ ليد ػػػد اي ػػػرا ات كاللرل بػػػيت الالزوػػػ  لل ربلػػػه كلطب اػػػه وػػػف   ػػػؿ 

ها كػػذلؾ تبػػد وػػف وال وػػ  الويلػػكل الدراسػػا لطب يػػ  الو لوػػع كالثايفػػ  لطػػك ره كليسػػ ف وػػردكد
 الب ل   اللا  ي ش ف  ي الطمب ا

 

كلرل البييثليف  ف ةدـ لوث ؿ ولطمبيت الو لوع كالب ل  الويم   بوارر المن  اية م ز        
كاةد بيلصؼ الثيةا الثيةكم  ر ع للت ةدـ لةداد الوارر كفؽ ايل ي يت الطاله ككفؽ ق

وي ة  لراةا هصكص   الو لوع كالب ل  السيكد  ا ك وكف ل ييز ذلؾ للت ةدـ لشراؾ 
الويمو ف كالطمب  فا لصو ـ الوةيه  ككذلؾ بسبه لبةا وةيه   يهزل ليلكم ةمت ثايف  

 النره  كثر وف الثايف  الويم   لمطاله السيكد  فا
وة   المن  اية م ز     ليمؽ بةليل  الس اؿ الثيةا كالهيص بلمو ف كف وي    
(Traveller_3)  لمصؼ الثيةا الثيةكم لمولطمبيت ات لوية   كالب ل  الويم   ف وي  ليمؽ

بيألةشط  كاللدر بيت، لب ف  ف األةشط  كاللدر بيت بيلوة   لـ لوثؿ بصكرل كب رل ولطمبيت 
ل الليم وا لمكليه الب ل  الويم   كالو لوعا كذلؾ  يكد للت  ف األةشط  ليكس طب ي  الويلك 

الودرسا، ي ق   ه  ف  لـ بةي  ويلكل كله المن  اية م ز   بيلوومك  اليرب   السيكد   
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ةمت الوييرؼ اللا  يلي  ي الطاله كلةيسه ب لل ـ، كوي   ه  ف  لـ بةي  األةشط  فا 
ت مك  وي للطمبه هذه الوييرؼ وف ةوم يت اتسلارا  كالليم ؿ كاتسلةليه، بييميف  لل

دراؾ اليالقيت ب ة يا ك ل ؽ ذلؾ وع وي  كده )األيودم، ؛ ك بك ََُِالا يس كالوايرة  كاك
(  ةه كةل    لليكؿ اللرب   وف اللرك ز ةمت الوة   للت اللرك ز ةمت الطيله، ََِٔييود، 

كوف اللرك ز ةمت لةو   ةاؿ الطيله للت اللرك ز ةمت لةو   شهص   الطيله كرةي له ككؿ 
 سـ كةاؿ كركح، كذلؾ وف هالؿ الليكؿ فا األةشط  الطالب   وف ككة ي ولكيوؿ وف 

ثيةك   للت  يم ي  ةشط   سيس   فا اليوم   اللربك  ا كهذا  لطمه مركرل ل ال  األةشط  
وز دان وف اتهلويـ؛ ف ا لس ـ فا ليا ؽ كث ر وف األهداؼ وف  هو ي: اكلشيؼ وكاهه 

فراد بوكاقؼ لليدل ل ك رهـ س كشؼ ةف قدرات ولةكة  الوليمو ف، ذلؾ  ف ةوم   وكا    األ
 لد  ـ، كةم ه  ةبنا اللةك ع فا  لكاف الةشيط اللا لةبه الوكاهه كالذكي ات كالو يرات ال رد  ا

كف وي  ليمؽ بةليل  الس اؿ الثيلق كالهيص بلمو ف وة   المن  اية م ز       
(Traveller_3)  لمصؼ الثيةا الثيةكم لمولطمبيت ات لوية   كالب ل  الويم   ف وي  ليمؽ

بيلكسيلؿ كاللاة يت الليم و  ، لب ف  ف الكسيلؿ كاللاة يت الليم و   فا الوة   لـ لوثؿ بصكرل 
كب رل ولطمبيت الب ل  الويم   كالو لوعا كلهلمؼ ةليل  هذه الدراس  وع ةليل  دراس  و ما 

كصمت للت  ف وي ةش ده ال ـك وف ثكرل لكةكلك    كويرف  ، كلن رات ( اللا لََِٗ)
كليد يت وسلورل ا لوية   كس يس   كويرف   كليدد فا اتهلويويت،   كد ةمت الدكر الو ـ 

طب ي  هذا اليصر، كلكظ ؼ و و  ـ لن  اية م ز   فا ليد د وهر يت لاللوة   الم
بوي  موف ص ي   كةا الطاله كلشك مه الودرس  فا كظيلؼ  سيس   ها ةاؿ لثايف  

كلةيكؿ قمي ي الو لوع كوشكالله، كاليوؿ ةمت هدو  الو لوع كلةو له ب و ع  كاةبه 
(  ف وةيه  المن  َُِْالس يس   كاتقلصيد   كالويرف   كات لوية  ا كوي  كد اليويد )

فا بةي  الو لوع،  اية م ز     ه  ف لةوا لدل الوليمو ف الادرل ةمت الوشيرك  كايس يـ
كيؿ وشكالله، كالر ب  فا البيق كليدم الكاقع، كاسلورار الوسلابؿ فا لطير ة   ةموا 
كث ؽ،  راةا هصكص   الو لوع، ك وةع لكدس الويرف ، كةدـ ربط ي بيرك  الي يل الولطكرل 

 ووي   اد اليمـ يلو   الويرف  ات لوية  ا
ة م ز   ت  يق الوليمو ف ةمت اسلهداـ كسيلؿ كلرل البييثليف  ف وة   المن  اي     

اللاة   اليد ث  وثؿ اللك لر كال  س بكؾ كاللك لر كالودكةيت الليم و   ك ز   ص ؿ وف  ةشط  
الوة   كذلؾ ليدـ للويـ كث ر وف الويمو ف بك     اسلهداـ اللاة يت الليم و   الولطكرل كةدـ 
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 يت اليد ث ا كوي  ف الوة     يؿ وف األدكات قدرل ـ ةمت لصو ـ دركس بكاسط  هذه اللاة
اللاة   كسيلؿ ثيةك   كل ست  سيس   بيلوة   بي ق  ة ي ت لدهؿ فا ةوم   لاك ـ الوليمو ف 

 كت  لـ لر ول ي بصكرل رسو   فا در يت الطاله كليص م ـ اليمواا
 

 االستنتاجات
  وكف ص ي   اتسلةلي يت الليل   بيد لطب ؽ الدراس :    
لمصػػػػػؼ الثػػػػػيةا الثػػػػػيةكم  Traveller_3  ف وػػػػػي  ليمػػػػػؽ بلمػػػػػو ف واػػػػػرر المنػػػػػ  اية م ز ػػػػػ -

لمولطمبيت ات لوية   كالب لػ  الويم ػ  ف وػي  ليمػؽ بيلوػيدل اليمو ػ  لموػة  ، لبػ ف  ف الوػيدل 
 اليمو   بيلوارر لـ لوثؿ بصكرل كب رل ولطمبيت الب ل  الويم   كالو لوعا

لمصػػػػػؼ الثػػػػػيةا الثػػػػػيةكم  Traveller_3اية م ز ػػػػػ   ف وػػػػػي  ليمػػػػػؽ بلمػػػػػو ف واػػػػػرر المنػػػػػ  -
لمولطمبيت ات لوية   كالب ل  الويم   ف وي  ليمؽ بيألةشػط  كاللػدر بيت، لبػ ف  ف األةشػط  

 كاللدر بيت بيلوة   لـ لوثؿ بصكرل كب رل ولطمبيت الب ل  الويم   كالو لوعا
لمصػػػػػؼ الثػػػػػيةا الثػػػػػيةكم  Traveller_3ف وػػػػػي  ليمػػػػػؽ بلمػػػػػو ف واػػػػػرر المنػػػػػ  اية م ز ػػػػػ   -

لمولطمبػػيت ات لوية ػػ  كالب لػػ  الويم ػػ  ف وػػي  ليمػػؽ بيلكسػػيلؿ كاللاة ػػيت الليم و ػػ ، لبػػ ف  ف 
الكسػػػيلؿ كاللاة ػػػيت الليم و ػػػ  فػػػا الوػػػة   لػػػـ لوثػػػؿ بصػػػكرل كب ػػػرل ولطمبػػػيت الب لػػػ  الويم ػػػ  

 كالو لوعا
 

  :التوصيات
ي ل يػؿ ويلػكل واػرر ي  سيسػ ن ليل ػ  ليػد وطمبنػوف هالؿ الةليل  السػيبا ، فػذفَّ اللكصػ يت ال    

ي وػػع الولطمبػػيت الب ل ػػ   كثػػر لكافانػػ Traveller_3 المنػػ  اية م ز ػػ  فػػا الصػػؼ الثػػيةا الثػػيةكم
 كالثايف   كات لوية  :

دراسػػػ  ةةيصػػػر الب لػػػ  الويم ػػػ  كالثايفػػػ  الكطة ػػػ  كلوث م ػػػي فػػػا الواػػػرر وػػػف هػػػالؿ  ةشػػػط   -ُ
 رم هبراله السيبا اةمو   لث ر اهلويـ الوليمـ كلث

ي لوسػػلكل الوػػليمـ؛ ألفَّ الوكمػػكع لف زاد ةمػػت وسػػلكل الوػػليمـ  ف  كػػكف الوكمػػكع وةيسػػبن  -ِ
ف كػػيف دكف وسػػلكل الوػػليمـ  صػػيبه بػػيل لكر كاسػػل يف الوػػليمـ   صػػيبه بيييبػػيط كال شػػؿ، كاك

 بها
بؽ اسػػلثوير هبػػػرات الوػػػليمـ الوبيشػػرل قػػػدر ايوكػػػيف؛ ك رصػػ  ق يوػػػه بريمػػػ  فػػا ال ػػػـك السػػػي -ّ

 ليص  الليب ر،  ك وطيلبله بكصؼ شا   يي شه  ك ر ه قر بينا
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اتةلوػػػيد بػػػ ف اليػػػ ف كاآلهػػػر، ةمػػػت اهل ػػػير وكمػػػكةيت لػػػرلبط بػػػيلهبرات   ػػػر الوبيشػػػرل  -ْ
لموليموػ ف؛ كلمػؾ اللػا قر هػي فػا و مػ   ك صػي     ك كلػيه،  ك اسػلوع لل  ػي فػا ايذاةػػ  

  ك اللم يزا
وي ةػػػػ   ك   ػػػػزا  وػػػػف وكمػػػػكةيت للةو ػػػػ  قدرالػػػػه ةمػػػػت لثػػػػيرل ه ػػػػيؿ الوػػػػليمـ بوكمػػػػكةيت  -ٓ

 الله ؿا
 ف لػػرلبط الوكمػػكةيت بيي ػػيت الوليموػػ ف، كو ػػكل ـ، كال يهػػيل ـ، كاهلويوػػيل ـ؛ ألفَّ فػػا  -ٔ

 ذلؾ لي  زان ل ـ لمارا ل كالبيق كاتطالع كل ك د اليرضا
للكم ػؼ لش  ع الوليمو ف ةمػت الػليمـ الػذالا سػكا  داهػؿ ال صػؿ،  ـ هير ػه، وػف هػالؿ ا -ٕ

 بوشركةيت، كريالت، ككليب  لار ر ةة ي، كلاد و ي لمويمـا
مػػركرل لدهػػيؿ اللاة ػػ  كاسػػلثويرهي فػػا ةةيصػػر الوػػة   كلشػػ  ع الوليموػػ ف ةمػػت اسػػلهداـ  -ٖ

 اللاة   فا ليمـ المن ا
مػركرل  ف  كػكف الةشػػيط البيثػا  ػػز ن ت  ل ػز  وػف ةةيصػػر الوػة  ، ك ف  كػػكف  ػز ن وػػف  -ٗ

 لاك ـ الوليمو فا
ق ػػيـ ال  ػػيت الليم و ػػ  الوسػػلكل  بمػػركرل اللأكػػد وػػف ويلػػكل واػػررات المنػػ  اية م ز ػػ ،  -َُ

 كمركرل اشلويل ي ةمت ةةيصر الب ل ، كالثايف  الويم  ا
اتسػػل يدل وػػف الهبػػرات الييلو ػػ  فػػا لصػػو ـ الوةػػيه  الليم و ػػ ، كلكػػف فػػا لطػػير الثايفػػ   -ُُ

 ػػيت اليد ثػػ  فػػا لصػػو ـ وةػػػيه  كالويلاػػدات الكطة ػػ ؛ بي ػػق   وػػع الوػػة   بػػ ف اللك 
 ليم ـ المن ، كهصيلص الثايف  كالو لوعا

لدر ه ويموا كويمويت المن  اية م ز   ةمت ك     ربط الوػة   الدراسػا بػيلكاقع الب لػا  -ُِ
 كالثايفا، كلةو   الوسلكل   ات لوية   لدل الوليمو فا

 ع الهبرا  األ يةهاي للت  ةه واتسل يدل وف الهبرا  الويم  ف بي ق  يومكف  ةبن  -ُّ
 
 

   :المقترحات
 الدراس  بوي  ما: ةليل  لكصاوي لـ اللكصؿ له وف وف هالؿ        

ليم ػػػػػؿ ويلػػػػػكل كلػػػػػه المنػػػػػ  اية م ز ػػػػػ  بيلوريمػػػػػ  الثيةك ػػػػػ  فػػػػػا مػػػػػك  األسػػػػػس الة سػػػػػ    -
 لموليمو فا

ليم ػػػؿ ويلػػػكل كلػػػه المنػػػ  اية م ز ػػػ  بيلوريمػػػ  الثيةك ػػػ  فػػػا مػػػك  اتل يهػػػيت اللربك ػػػ   -
 الوييصرلا
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ليم ؿ ويلكل كله المن  اية م ز ػ  بيلوريمػ  الثيةك ػ  فػا مػك  ةظر ػ   سيسػ يت الويرفػ   -
 )الو يه ـ األسيس   كالليو ويت كاليايلؽ( كطر ا  ةرم يا

دراسػػػ  وايرةػػػ  بػػػ ف كلػػػه المنػػػ  اية م ز ػػػ  بيلوريمػػػ  الثيةك ػػػ  فػػػا دكؿ وهلم ػػػ  فػػػا مػػػك   -
  االولطمبيت ات لوية   كالب ل  الويم 

 

 الدراسة مراجع
 :المراجع العربية

ا في تعميم الصعوبات التعميمية األكثر شيوعً (ا ََِٔ بك ييود، هشيـ ةزت يوكدل ) -
المغة اإلنجميزية في الصفين الخامس والسادس األساسيين كما يالحظها معممو 

، رسيل  وي سل ر   ر وةشكرل،  يوي  المغة اإلنجميزية في المدارس األساسية
 الة يحا

واقع استخدام اإلعالم المدرسي (ا ََُِاأليودم، ةدةيف بف ويود ةما بف يسف ) -
 في تنمية مهارات االتصال المغوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بالمدينة المنورة،
 رسيل  وي سل ر وةشكرل، قسـ الوةيه  كطرؽ اللدر س، كم   اللرب  ،  يوي   ـ الارلا 

لر و   يود ه رم كيظـ ك يبر ةبد أساسيات المناهج،  ا(ُِٖٗلي مكر، رالؼ ) -
 اليو د، دار الة م  اليرب  ا

وي د اللرب  ،  ،(تصميم التعميم )مجتمع تعميمي(ا ُّٗٗلكؽ، ويا الد ف ) -
 األكةركا/ال كةسكك، دالرل اللرب   كالليم ـا

مك   (ا الو يرات الي يل   لدل طاله الوريم  الثيةك   فاََُِال د با، ر فت ) -
، كم   اللرب  ، قر    لربك   لسالو  ا رسيل  دكلكرا –الليد يت كاتل يهيت الوييصرل

  يوي   ـ الارل، الوومك  اليرب   السيكد  ا
معوقات إبداع معممة المغة اإلنجميزية بالمرحمة  (اََِٖاليربا، ش ر ف بةت  يزم ) -

المغة اإلنجميزية  الثانوية في تدريس المادة من وجهة نظر المشرفات ومعممات
رسيل  وي سل را قسـ وةيه  كطرؽ لدر س المن  اية م ز  ، كم    بمكة المكرمة.

 اللرب  ،  يوي   ـ الارلا
تقويم محتوى كتاب المغة (ا َُِْاليويد، لكف ؽ بف ةبداليز ز ) -

( لمصف األول الثانوي في ضوء English for Saudi Arabia) اإلنجميزية
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رسيل  وي سل را  يوي  ايويـ ويود  ت تعمم المغات األجنبية.متطمبات استراتيجيا
 بف سيكد ايسالو  ا

، الطبي  الثية  ، ةويف، تصميم التعميم نظرية وممارسة(ا ََِّالي م ، ويود ويوكد ) -
 دار الوس رل لمةشر كاللكز ع كالطبية ا

  زلا وكلب  الطيله ال يويا، ادراسات في المناهج(ا ََِٓزقكت، ويود شييدل ) -
أثر استخدام الحاسوب في التحصيل الدراسي لدى (ا َُُِالشد  يت،  كويةه ييود ) -

ا و م  طمبة مساق مناهج وأساليب تدريس التربية اإلسالمية في جامعة آل البيت
 إٗٗ –ٕٓٓ، (ُ)ِٕ يوي  دوشؽ، 

 تقويم معممي المغة العربية لكتاب "لغتنا الجميمة"(ا ََِِطوكس، ر ي  الد ف يسف ) -
 المقرر لمصف السادس األساسي في فمسطين وعالقته باتجاهاتهم نحو التحديث.

 ، ال يوي  ايسالو  ،  زلالرسيل  وي سل ر وةشكر
اتجاهات  –التقويم التربوي لممنظومة التعميمية (ا ََِٗةبد السو ع، ال و ؿ ويود ) -

 ، الايهرل: دار ال كر اليربااوتطمعات
 ا الايهرل: دار الشركؽاالبحث االجتماعي ل أصو(ا َُٖٗةبدالبيسط، ويود ) -
 (. البحث العممي: مفاهيمهَُِٔةب دات، ذكقيف كةدس، ةبدالريوف كةبداليؽ، كي د ) -

 ا ب ركت: دار ال كراوأدواته وأساليبه
ا وكلب  الة م  (. المناهج بين األصالة والمعاصرةَُِّةطي، لبراه ـ ويود ) -

 الوصر  ، الايهرلا
تحميل محتوى كتب التاريخ لمصفوف النهائية (ا ُٔٗٗةما ) اليو ر، وةت  يود -

بالمممكة العربية السعودية في ضوء اتجاهات عمق  –بنات –بمراحل التعميم العام
رسيل  وي سل ر   ر وةشكرل، كم   اللرب  ،  يوي  الومؾ . االمعرفة وطرق عرضه

 سيكدا 
ابمس، الوكله ال يويا ا طر بناء المناهج التربوية(ا ََِٕويود هيشـ ) فيلكقا، -

 اليد قا
فاعمية استخدام األلعاب التعميمية في تحصيل مقرر (ا ََِٖفالله، رق   بةت يس ف ) -

رسيل  وي سل ر  الفقه لدى تمميذات الصف الرابع االبتدائي بالعاصمة المقدسة.
 وةشكرل،  يوي   ـ الارل، وك  الوكرو ا
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مية المتضمنة في مقرر المغة اإلنجميزية القيم اإلسال(ا َُِِال   ا، ز د بف سم ويف ) -
رسيل  وي سل را كم   اللرب  ا  ابالصف الثالث الثانوي بالمممكة العربية السعودية

  يوي   ـ الارلا وك  الوكرو ا
مدى تناول مقررات الفقه بالمرحمة المتوسطة (ا ََِٗالايطيةا، ثيبت بف سي د ) -

رسيل  دكلكراه،  يوي   ـ نحو دراستها.  لمقضايا الفقهية المعاصرة واتجاهات الطالب
 الارل، وك  الوكرو ا

تدريس المغة اإلنجميزية باستخدام األنشطة (ا ََِٗو ما، ةما بف ويود ةما ) -
القائمة عمى الترفيه لتنمية بعض مهارات االستماع والتحدث لدى طالب الصف 

 الومؾ هيلداا رسيل  وي سل ر   ر وةشكرل، كم   اللرب  ،  يوي  األول متوسط
المناهج التربوية الحديثة مفاهيمها (ا َُِٓورةا، لكف ؽ  يود الي م ، ويود ويوكد ) -

 ا دار الوس رل لمةشر كاللكز ع، ةويفااوعناصرها وأسسها وعممياته
المناهج الدراسية: عناصرها وأسسها  (أَُِوصط ت، صالح ةبد اليو د ) -

 ا دار الور و، الر يضاوتطبيقاتها
 ا وكلب  دار الامـ، ب ركتاأساسّيات المناهج(ا ََِٔالوكيكٌم، ويود  شرؼ ) -
االتجاهات نحو التحديث وعالقتها بالمناخ النفسي.  (اَُِِةيصر،   وف  ر ه ) -

 أٔ، ص (ْٓع) ا و م  ةمـ الة سااالجتماعي
القيم المتضمنة في كتب المغة اإلنجميزية (ا ََُِالةيهض، ابلسيـ ةبد اليز ز ) -

رسيل  وي سل ر   ر وةشكرلا قسـ  مرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية.لم
 الوةيه  كطرؽ اللدر سا  يوي  الومؾ سيكدا الر يضا
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 يالحك انذساسخ

نهصف انثبٍَ انثبَىٌ فٍ ضىء  Traveller_3يهحك )أ( ثطبلخ رحهُم يحزىي كزبة 

 انًزطهجبد االجزًبػُخ وانجُئخ انًحهُخ

 انفمشح و

 دسجخ انزىفش

يزىفش  يزىفش

إنً حذ 

 يب

غُش 

 يزىفش

 انًبدح انؼهًُخ

    ال َزؼبسض انًُهج يغ انطشَؼخ اإلساليُخ. 1

2 
َحزىٌ انًُهج ػهٍ َطبطبد رزؼهك ثبنؼبداد 

 وانزمبنُذ انخبصخ ثبنًجزًغ.

   

3 
َؤكذ انًُهج ػهً انزًُُخ انهغىَخ نهًزؼهى نكٍ َصجح 

 انهغىٌ يغ اِخشٍَ.لبدساً ػهٍ انزىاصم 

   

4 
َسبهى انًُهج فٍ إثشاء يؼبسف انًزؼهى ثبألحذاس 

 انزٍ رذوس حىنه.

   

5 

َىفش انًُهج َطبطبد ػٍ انثمبفبد األخشي وأوجه 

انطجه واالخزالف ثُُهب وثٍُ ثمبفخ انًجزًغ انزٌ 

 َؼُص فُه انًزؼهى.

   

6 
َحزىٌ انًُهج ػهً خجشاد حىل انزخطُظ انًهٍُ 

 وانىظُفٍ.

   

    َسبػذ انًُهج انًزؼهى ػهً رًُُخ يُىنه وارجبهبره. 7

8 
يىضىػبد يزُىػخ يب ثٍُ  ًَحزىٌ انًُهج ػه

 ػهًُخ وثمبفُخ والزصبدَخ وأدثُخ، ...انخ

   

9 
َسبػذ انًُهج ػهً رًُُخ لذساد انًزؼهًٍُ ػهً حم 

 انًطكالد وإداسح انىلذ.

   

    انزفكُش فًُب حىنهى. َسبػذ انًُهج انًزؼهًٍُ ػهً 10

11 
َطزًم انًُهج ػهً َطبطبد رسبػذ فٍ رثمُف 

 انًزؼهى ثسىق انؼًم.

   

12 

َحزىٌ انًُهج ػهً يىالف افزشاضُخ يجسطخ لذ 

رظهش أثُبء انسفش إنً يُطمخ رزحذس انهغخ 

 انًسزهذفخ.

   

13 
َزُح انًُهج نهًزؼهى فشصخ نؼت دوس ثسهىنخ فٍ أَخ 

 دوٌ إػذاد يسجك.يحبدثخ أو َمبش 

   

14 

َحزىٌ انًُهج ػهً يىالف رزُح نهًزؼهى أداء دوس 

فؼبل فٍ َمبضبد حىل يىاضُغ ضبئؼخ يغ رجٍُ 

 وجهخ َظش وانذفبع ػُهب.
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15 

َشكز انًُهج ػهً األفكبس انحُبرُخ انزٍ َحزبجهب 

انطبنت و رطكم نه أسهىة يؼُطخ وراد يهبو 

 وظُفُخ فٍ حُبح انًزؼهى.

   

 األَططخ وانزذسَجبد

16 

َطزًم انًُهج ػهً رذسَجبد جًبػُخ يثم 

انًطشوػبد وانزمبسَش وانًمبثالد سىاء داخم 

 انصف انذساسٍ او خبسجه.

   

    َطجغ انًُهج ػهً االثزكبس واإلثذاع. 17

18 
َحزىٌ انًُهج ػهً خجشاد نزذسَت انًزؼهى ػهٍ 

 االرصبل االجزًبػٍ يغ انًجًىػبد.

   

    َذسة انًُهج انًزؼهًٍُ ػهً انُطبط انجحثٍ. 19

    َزُح انًُهج فشصخ انزؼهى انزارٍ نهًزؼهى . 20

    َشاػٍ انًُهج انزكبءاد انًزؼذدح نهًزؼهًٍُ. 21

 انىسبئم انزؼهًُُخ وانزمُُبد

22 
َزىافش ثبنًُهج َطبطبد خبصخ ثبسزخذاو انزمُُخ 

 انحذَثخ.

   

23 
خبصخ ثبسزخذاو اإلَزشَذ َزىافش ثبنًُهج َطبطبد 

 وأدواد انزىاصم االجزًبػٍ.

   

24 
َزىافش ثبنًُهج وسبئم سًؼُخ وثصشَخ رثُش حىاس 

 انًزؼهًٍُ.

   

25 
َذسة انًُهج انطبنت ػهً كُفُخ االسزفبدح يٍ 

 انزمُُخ فٍ انزؼهُى.

   

26 
َؼشض انًُهج انسجم انًخزهفخ نكُفُخ االسزفبدح يٍ 

 انجشيجُبد انزؼهًُُخ.

   

27 
َذسة انًُهج ػهً اسزخذاو انزمُُخ فٍ انزىاصم يغ 

 انًجًىػبد انخبسجُخ.

   

 


