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 اٌجبة األًي

 ِمذِّخ

 اٌفظً األًي : خٍْفخ اٌجؾش

ِٓ ادلؼشًف أْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىِ ٌغخ رنزِّ إىل اجملٌّػخ اٌغبِْخ اٌؼبئٍخ 

 ػّٓ اٌؼبئٍخ اٌغبِْخ احلبِْخ ًىِ ٌغخ اٌمشآْ اٌىشُّ ًاٌىزبة اٌغّبًُ اٌزُ

ّؤِٓ ثو ادلغٌٍّْ ًاٌٍغخ اٌيت رزىٍّيب إصنبْ ًػششًْ دًٌخ ػشثْخ ًاٌيت ّؼشفيب 

(.ًاٌٍغخ 1989:91ادلالّني ِٓ ادلغٍّني ثظفبذتب ٌغخ اإلعالَ )ػٍِ اخلٌيل، 

 اٌؼشثْخ رٍؼت دًسا ىبِب العّْب ٌٍّغٍّني ٌىِ ّفيٌّا اإلعالَ فيّب طؾْؾب.

ِنضٌخ  ذلب( 5:  9212) وّب ششؽيب زلّذ ػٍِ اخلٌيل اٌؼشثْخ اٌٍغخ 

. رشرفغ أمهّْخ اٌٍغخ ٌِّب ثؼذ ٌَّ ألّْ اٌٍغخ األخشٍ اٌٍغبدخبطخ دتّْضىب ػٓ 

: 99بسح أخشٍ لبي زلّذ ػٍِ اخلٌيل)اٌؼشثْخ ىِ ٌغخ اٌمشآْ اٌىشُّ. ًيف ػج

 (إْ اٌٍغخ اٌؼشثّْخ ِيّّخ عذّا ٌٍّغٍّني ألّٔيب:  9212

 اٌىشُّ اٌمشآْ ٌغخ .1

 .اٌظالح يف ِغزؼٍّخ ٌغخ   .9

  ؽبدّش اٌنجٌّّخ اٌششّفخ.األ ٌغخ  .3
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 ًاٌٍغخ اٌؼشثْخ ِىبٔخ إلزظبدّّخ يف اٌؼبمل. .4

 ًىِ إؽذٍ ٌغبد عْبعْخ يف ألُِ ادلزؾذح. .5

 (9ٌؼٍىُ رؼمٌٍْ )عٌسح ٌّعف : إّٔبأضٌنو لشآٔب ػشثْب  لبي اهلل رؼبىل :

ثنبء ػٍَ ىزه آّخ، فّٓ ادلفيٌَ أْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ذلب ٌِلف خبص هبب ِمبسٔخ ِغ ٌغبد 

أخشٍ. اٌٍغخ اٌؼشثْخ إػبفخ إىل ؤٌو ًعٍْخ ٌإلرظبي ثني اإلٔغبْ ًسثو يف اٌظالح، ًاٌزوش، 

 ًغريىب.

ٔذًْٔغْب أْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ رنزشش يف يف ثالدٔب اإل ، اٌغبثمخ، اٌؼشثْخ اٌٍغخ إىل أمهْخ ٔظشاً

 ِؤعغبد اٌرتثْخ يف اٌؼشثْخ اٌٍغخ رـٌّش. اٌشمسْخ أَ غري سمسْخ وبٔذ ِؤعغبد اٌرتثْخ 

 ًِٓ .األخشٍ اٌشمسْخ ًادلؤعغبد ًاجلبِؼبد أً ادلذاسط اإلعالِْخ وبدلذاسط اٌشمسْخ

  ب.ًغريمه اٌذّنْخ، ًادلذسعخ ادلؼبىذ ىِْخ مسشاٌ غري بدؤعغادل

 وزىٌّٓ ألْ ًظْفزيب ادلفشداد إؽذٍ اجلٌأت ادليّخ يف رؼٍُ اٌٍغخ، ًوزٌه اٌؼشثْخ.

 اإلفشاد أْعذا، يف سأُ ثؼغ  ِيّخ ادلفشداد دًس أْ إىل ٔظشا .ًاخلـبثبد اجلًّ ػجبساد

 ثـشّك إِب ًرؼٍّْيب، ثزؼشّف ادلفشداد ّجذأ أْ جيت( األعنجْخ اٌٍغخ) اٌؼشثْخ اٌٍغخ رؼٍُ

 ”Thu’aimah“ ، ػنذ رؼّْخ (. ًٌزٌه69: 9216 ، لبعُ آخش )ٔبٔبٔظ ثـشّك أً احلفظ
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ٌٍمذسح   ِـٍك ًىِ ششؽ اٌضبْٔخ اٌٍغخ رذسّظ أعبعِ يف ادلفشداد ىِ اِش( 194: 1989)

 ؼبة اٌٍغخ. ْػٍَ اعز

 ادليبساد ثً اهنبإلوزغبة. ثزؼٍُّ ادلفشداد فؾغت ِزّبصٍخ ٌْغذ اٌٍغخ ًٌىٓ رؼٍُّ

 اٌزؼٍُ ًرمنْبد ؿشّمخ اعزخذاَ اٌؼشًسُ أْ ًٌىٓ ِٓ ادلفشداد، ّىفِ حبفظ ال اٌٍغٌّخ

ال ّغزـْغ أْ ّؼشف اٌٍغخ ِٓ خالي  ( إْ ِزؼٍُ اٌٍغخ1972) ”savier“ادلالئّخ.ػنذ عفْئش 

 اٌمٌاِْظ.

وٍّب رظجؼ اٌؼشثْخ إؽذٍ اٌذسًط يف ادلذسعخ رىٌْ ػٍّْخ اٌزؼٍُْ ِغزّشح. ًوٍّب 

ّىٌْ فْيب رمّْْيب. ًرىٌْ لّْخ اٌزمُْْ ٔزْغخ ٌزؼٍُْ اٌزالِْز ًرىٌْ حتذس ػٍّْخ اٌزؼٍُْ 

ىزه اٌنزْغخ ِجذأح إلجنبصىُ . ّؼزرب أْ اٌزالِْز فبئضًْ إرا وبٌٔا ّغزٌػجٌْ ػٍَ دسط 

 اٌٍغخ اٌؼشثْخ ًحيظٌٍْ ػٍَ اٌنزْغخ اجلْذح.

( 99:9225) إْ ٔزْغخ اٌزالِْز ثؼذ أْ لبَ ثؼٍّْخ اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ ػنذ ٔبٔب عٌدعنب

اٌمذسح اٌيت ديٍىيب اٌزالِْز ثؼذ لجٌي اٌذساعْخ. ًأِب اٌنزْغخ ػنذ أعْف عيبد ًػجذ 

 ( فيِ ِبؽظٍيب اٌفشد ػٍَ رغري اٌغٌٍن اٌضبثذ.14:9228احلبسص )

ًٌزٌه أْ اٌنزْغخ ىِ ِظذسح ِيّخ يف اٌزؼٍُْ ٌىِ ّؼشف ادلذسط ػٓ لذسح اٌزالِْز 

ت عْىٌْ حتذّذا ٌٍذسعخ ًاحملبًٌخ ػٍَ اٌزالِْز إلِضبي ػٍَ ِب أٌمبه ادلذسّط. ًىزا اجلبٔ

 اٌزؼٍُْ ؽزَ ٔزْغزيُ عْذح.
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يف اٌفظً اٌشاثغ مبذسعخ ادلظجبػ اإلثزذائْخ ادلالؽظخ اٌيت لبِذ اٌىبرجخ  ػٍَ ثنبءً

 رؼٍُْ ػٍّْخ يف ادلؼٍُ ، فزؼشف أْ اٌـشّمخ اٌيت ّغزخذِيباإلعالِْخ شْفبدًٔظ ثبٔذًٔظ

ّغزّغ  اٌزمٍْذّّخ، اٌـشّمخ ثغْـشح ػٍَ. ًاألعٌثخ األعئٍخ ثزنٌع مٍْذّّخاٌؼشثْخ ر ادلفشداد

 يف اخنفبع ٔشبؿيُ ًىزا ّؤصش يف. اٌغجٌسح فؾغت ػٍَ ادلؼٍُ ّىزجو ِب اٌزالِْز ًّغغًّ

رٌه ثمّْخ ادلزٌعـخ احملظٌٌخ  ًّزؼؼ ، ؽْش ّىٌْ ٔزْغخ رؼٍّيُ ِنخفؼخ اٌزؼٍُْ ػٍّْخ

اٌزالِْز ىٌ  حيمميب أْ جيت اٌيت اٌمّْخ ادلزٌعـخ أِب .)مخغخ ًمخغٌْ( 55 ػٍَ لذس

 ِٓ عٍغٍخ خالي ِٓ اٌنشؾ اٌزؼٍُ ّزّْض ادلشبوً، رٍه إىل ثبإلشبسح. )مخغخ ًعزٌْ( 65

 .ًػبؿفْب ًػمٍْب عغذّب ِجبششح ّنشـٌْ جتؼٍيُ أْ ديىٓ اٌيت األٔشـخ

ٌٍمّْخ اٌزالِْز يف ًمبنبعجخ إىل رٌه، إْ عجت اخنفبع ٔزْغخ اٌزؼٍُ ِٓ ؽذ األدَٔ 

 اٌزالِْز رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىٌ ثغجت اعزخذاَ اٌـشّمخ ًاٌزمنّْخ غري ادلنبعجخ ؽزَ جيؼً

 دسًط أً ثأػّبي ًاٌمْبَ أطذلبئيُ ِغ اٌزالِْز اٌٍؼت ّفؼً ٌزٌه ، ثغشػخ ثبدلًٍ ّشؼشًْ

 اٌؼشثْخ. اٌذسًط غري أخشٍ

رـٌّش اٌزمنْخ يف رؼٍُْ ادلفشداد  ثبإلػبفخ إىل رٌه، فْؾزبط ػٍَ اثزىبس اٌـشّمخ اً

ادلزنٌػخ ٌىِ ّظً اٌزالِْز ػٍَ اٌنزبئظ اجلْذح.ًاحملبًٌخ ػٍَ رشلْخ ٔزبئظ اٌزالِْز اعزخذاَ 

 ًحتفْضىُ اٌزالِْز ٔشبؽ  رضّذ أْ اٌٍؼجخ ديىٓ ىزه ، ٌؼجخ أٌغبص ادلفشداد ادلظٌسح. ٔظشّب

 .اٌزالِْز رؼٍُ ٔزبئظ رضّذ أْ ّزٌلغ حبْش اٌزؼٍُ يف ًأزجبىيُ
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ٌؼجخ أٌغبص ادلفشداد  ًثبٌنظش إىل ادلظبىش اٌغبثمخ، عزمٌَ اٌجبؽضخ ثبٌزغشثْخ ػٓ 

رؼٍُْ ادلفشداد اٌؼشثْخ ثٍؼجخ أٌغبص حتذ ادلٌػٌع " ، اٌؼشثْخ ادلفشداد رؼٍُْ يف ادلظٌسح

خ يف اٌفظً ّجْ)دساعخ شجو جتشادلفشداد ادلظٌسح ٌرتلْخ حتظًْ اٌزالِْز اٌذساعَ فْيب 

 .")اٌشاثغ مبذسعخ ادلظجبػ اإلثزذائْخ اإلعالِْخ شْفبدًٔظ ثبٔذًٔظ

 اٌفظً اٌضبَٔ : حتمْك اٌجؾش

 :مْك ىزا اٌجؾش يف األعئٍخ آرْخاػزّبدا ػٍَ خٍْفخ اٌجؾش اٌغبثمخ، فزؾ

وْف ّىٌْ حتظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ لجً اعزخذاَ ٌؼجخ أٌغبص ادلفشداد ادلظٌسح يف  .1

يف اٌفظً اٌشاثغ مبذسعخ ادلظجبػ اإلثزذائْخ اإلعالِْخ شْفبدًٔظ  رؼٍُْ ادلفشداد اٌؼشثْخ

 ثبٔذًٔظ؟

وْف ّىٌْ حتظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ ثؼذ اعزخذاَ ٌؼجخ أٌغبص ادلفشداد ادلظٌسح يف  .9

رؼٍُْ ادلفشداد اٌؼشثْخ يف اٌفظً اٌشاثغ مبذسعخ ادلظجبػ اإلثزذائْخ اإلعالِْخ شْفبدًٔظ 

 ثبٔذًٔظ؟

حتظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ يف رؼٍُْ ادلفشداد اٌؼشثْخ ثبعزخذاَ ٌؼجخ وْف رىٌْ رشلْخ  .3

أٌغبص ادلفشداد ادلظٌسح يف اٌفظً اٌشاثغ مبذسعخ ادلظجبػ اإلثزذائْخ اإلعالِْخ شْفبدًٔظ 

 ثبٔذًٔظ؟

 



 

6 

 

 اٌفظً اٌضبٌش : أغشاع اٌجؾش ًفٌائذه

 أغشاع اٌجؾش . أ

 ىِ :ِٓ ىزا اٌجؾش بألغشاع ثنبء ػٍَ حتمْك اٌجؾش اٌغبثك، ف

ِؼشفخ حتظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ لجً اعزخذاَ ٌؼجخ أٌغبص ادلفشداد ادلظٌسح يف رؼٍُْ  .1

ادلفشداد اٌؼشثْخ يف اٌفظً اٌشاثغ مبذسعخ ادلظجبػ اإلثزذائْخ اإلعالِْخ شْفبدًٔظ 

 ثبٔذًٔظ.

ِؼشفخ حتظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ ثؼذ اعزخذاَ ٌؼجخ أٌغبص ادلفشداد ادلظٌسح يف رؼٍُْ  .9

اٌؼشثْخ يف اٌفظً اٌشاثغ مبذسعخ ادلظجبػ اإلثزذائْخ اإلعالِْخ شْفبدًٔظ  ادلفشداد

 ثبٔذًٔظ.

ِؼشفخ رشلْخ حتظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ يف رؼٍُْ ادلفشداد اٌؼشثْخ ثباعزخذاَ ٌؼجخ  .3

أٌغبص ادلفشداد ادلظٌسح يف اٌفظً اٌشاثغ مبذسعخ ادلظجبػ اإلثزذائْخ اإلعالِْخ 

 شْفبدًٔظ ثبٔذًٔظ.

 جؾشفٌائذ اٌ . ة

ثنبء ػٍَ حتمْك اٌجؾش ًأغشاػو اٌغبثك، أدتنَ ػٍَ ؽظٌي ىزا اٌجؾش فْو 

 فٌائذ ِب ٍِّ :
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ثبٌنغجخ ٌٍّذاسط ػغَ أْ ّىٌْ ىزا اٌجؾش ِنيغب يف ؿشّمخ اٌزؼٍُْ  .1

 ادلخزٍف ٌٍّؼٍّني.

ثبٌنغجخ ٌٍّؼٍّني ػغَ أْ ّىٌْ ىزا اٌجؾش ًعٍْخ يف ؿشّمخ رؼٍُْ  .9

 لْخ اٌزؼٍُْ ادلغشًس ادلزنٌع ٌزالِْز.ادلفشداد ادلغزخذِخ حلظٌي ػٍَ اٌرت

ًٌزالِْز أْ ٔزبئظ ىزه اٌذساعخ ممىٓ أْ رذافؼيُ ٌْنشـٌا ًدييشًا يف رؼٍُْ  .3

 اٌٍغخ اٌؼشثْخ خبطخ ػنذ رؼٍُْ ادلفشداد.

رؼٍُ ادلفشداد اٌؼشثْخ  يف ِجبششح جتشثخ ػٍَ احلظٌي ًٌٍجبؽضخ ٔفغيب دتىٓ .4

 ثبعزخذاَ ٌؼجخ أٌغبص ادلفشداد ادلظٌح .

 ٌفظً اٌشاثغ : أعبط اٌزفىريا

ّزمنيب ِزؼٍُ اٌٍغخ األعنجْخ إلوزغبة  أْ ادلفشداد ػنظش ِٓ ػنبطش اٌٍغخ اٌيت جيت  

ػنذ رؼّْخ  ، (. ًٌزٌه196:  9219إفنذٍ، فؤاد ادليبساد اإلرظبٌْخ هبب )امحذ

“Thu’aimah” (1989 :194) ششؽ ًىِ اٌضبْٔخ اٌٍغخ رذسّظ يف أعبعِ ىِ أِش ادلفشداد  

 ؼبة اٌٍغخ .ِْـٍك ٌمذسح ػٍَ اعز

ادليبساد  عْبق يف إِب ، ّغزـْغ اٌفشد ػٍَ اٌفيُ ًاإلرظبي ثغري إرمبْ ادلفشداد ٌٓ

ذلب  ادلفشداد رؼٍُْ ألْ(. ًاٌىزبثخ اٌزىٍُ) اٌفؼّبٌْخ أًادليبساد (ًاٌمشاءح االعزّبع) اٌغٍجْخ
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إِب اٌغٍجْخ أً  اٌؼشثْخ ثبٌٍغخ اٌزٌاطً يف أًاٌـالة اٌزالِْز ِيبساد وٌعبئً ٌزـٌّش ًظْفخ

 (.71: 9216 ، لبعُ ًاٌىزبثخ )ٔبٔبٔظ اٌىالَ فيُ يف اٌفؼّبٌْخ ً

ٌىِ ّظً اٌزالِْز إىل ٔزبئظ رؼٍُْ ادلفشداد اٌؼشثْخ اجلْذح، فّٓ اٌؼشًسُ  أْ  

 اثزىبس اٌـشّمخ أً رـٌّش اٌزمنْخ اٌزؼٍّْْخ ادلزنٌػخ ًىِ ثبعزخذاَ اٌٍؼجخ اٌٍغٌّخ.

 ٌزؼٍُ اٌـشّمخ ىِ (39:  9219اٌٍغٌّخ ػنذ فزؼ اجملْت ً ًْٔ سمحٌاد)األٌؼبة  

 أْ رظنْف ديىٓ ًٌىٓ فؾغت، ٌٍّزؼخ إػبفًْب ٔشبؿًب اٌٍؼت ًٌْغذ خالي ِٓ اٌٍغبد

 ٌزـجْك ػٍَ اٌزالِْز اٌفشطخ رؼـِ إىل ذتذف ًاٌزؼٍُ اٌيت اٌزؼٍُْ إىل األٌؼبة ىزه

 . اٌيت رؼٍّيب اٌٍغٌّخ ادليبساد

 ٌزؼٍُ ًٌىٓ ، ادلزؼخ ػٍَ ٌٍؾظٌي اٌٍغٌّخ ٌْغذ األٌؼبة اٌغبعْخ ِٓاألىذاف  

 األٌؼبة ثني اٌزفبػً فئْ ،”Dewey“ دٌُّ ػنذ. ادلؼْنخ ػنبطش اٌٍغبد أً اٌٍغٌّخ ادليبساد

 .ٌألؿفبي ادليّخ اٌزؼٍّْْخ اٌزغشثخ ّؼـْبْ ػٍَ ًاٌزؼٍُ

 اٌؼشثْخ اٌٍغخ رؼٍُْ يف اٌزالِْز رؼٍُ ٔزبئظ رشلْخ رؼزرب أْ ًِٓ األٌؼبة اٌٍغٌّخ اٌيت 

 أٌغبص ادلفشداد ادلظٌسح. ٌؼجخ ىِ ادلفشداد رؼٍُ يف خبطخ

( ىِ ٌؼجخ ٌغٌّخ 76:  9219ػنذ فزؼ اجملْت ًًْٔ اٌشمحٌاد ) أٌغبص ادلفشداد 

خبطخ ّغزخذِيب ادلذسط يف رؼٍُْ ادلفشداد اٌؼشثْخ، ًىزا اٌٍؼت ِٓ األٌؼبة اٌغيٍخ، 
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يْض اٌظٌس ادلؼٍمخ ػٍَ اٌغجٌسح  أً ثٌعٍْخ عيبص اٌؼشع. فـشّمخ فبدلذسط حيزبط إىل جت

 اعزخذاِيب عيٍخ، ػٍَ ادلذسط أْ ّؼـِ األِش  إىل اٌزالِْز ٌزخّني اٌظٌس ادلؼْنخ.

ادلظٌسح ػنذ فزؼ اجملْت ًًْٔ اٌشمحٌاد  ٌؼجخ أٌغبص ادلفشداد اٌزؼٍُْ أِبخـٌاد

 ( ىِ ِبٍِّ:76:  9219)

 ِشرني أً صالس ِشاد ًاٌزالِْز ّغزّؼٌهنب صُ ّىشسًىب اْ ٍّفظ ادلذسط ادلفشداد (1

 اْ ّىزت ادلذسط ادلفشداد ػٍَ اٌغجٌسح ثشىً ػبَ   (9

 ّششػ ادلذسط ِؼبِٔ ادلفشداد ثـشّمخ ِالئّخ   (3

 ّذي ادلذسط طٌسح ػٍَ اٌزالِْز ٌزخّْنيب صُ أِشىُ  (4

 ّغبثك اٌزالِْز يف ختّني اٌظٌس اٌيت ػّْنيب ادلذسط  (5

 إػـبء اٌنزْغخ دلٓ جيْت طٌسح طؾْؾخ  (6

 رضّذ أْ ادلزٌلغ ِٓ ادلظٌسح يف ػٍّْخ رؼٍُْ اٌفشداد، ثبعزخذاَ ٌؼجخ أٌغبص ادلفشداد

 اٌزالِْز اٌذساعْخ فْيب. رؼٍُْ ٔزبئظ

( 99:9225إْ ٔزْغخ اٌزالِْز ثؼذ أْ لبَ ثؼٍّْخ اٌزؼٍُْ ًاٌزؼٍُ ػنذ ٔبٔب عٌدعنب )

ثؼذ لجٌي اٌذساعْخ. ًأِب اٌنزْغخ ػنذ أعْف عيبد ًػجذ  اٌمذسح اٌيت ديٍىيب اٌزالِْز

 ( فيِ ِبؽظٍيب اٌفشد ػٍَ رغري اٌغٌٍن اٌضبثذ.14:9228احلبسص )
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إْ اٌنزْغخ ػشفذ ًّمْغذ ثبٌزمٌُّ. اٌزمٌُّ ىٌ إؽذٍ اجلٌأت ادليّخ ًاٌزذسّظ ػٍَ 

ىل ِؼشفخ ٔزْغخ (.  ّيذف اٌزمٌُّ إ9: 9214ػًّ ادلذسط ٌفؼبٌْخ اٌزؼٍُْ )صّنب اٌؼبسفني، 

(. فزىٌْ اٌزمُْْ مجغ 922:  9229اٌزالِْز اٌيت حيظٌٍْ ػٍْيب )دِْبرِ ًعٌعٌٌْْٔ، 

 اٌٌالؼْخ ادلنظّخ ٌزؼْني ًعٌد اٌزغْري يف أٔفظ اٌزالِْز مبزنٌػخ اإلخزجبس .

يف   ”David R. Kratwhol”ثؼذ رٌه، رجؾش اٌجبؽضخ اجلبٔت اٌؼمٍِ فؾغت. وّب لبي 

وبْ اجملبي ادلؼشيف اٌزُ ّزؼٍك ثنزْغخ اٌزؼٍُ اٌؼمٍْخ ّشزًّ ػٍَ   (Theory into) طؾْفخ

 عذ اٌنٌاؽِ ًىٌ روش ًفيُ ًرـجك ًؽًٍّ ًلٌَّ ً وٌّْ.

اٌيت حتمميب يف رؼٍُْ ادلفشداد اٌؼشثْخ ثٍؼجخ أٌغبص ادلفشداد ادلظٌّسح ػٍَ  أِب ادلؤشّشاد 

 حتظًْ اٌزالِْز فيِ :

 خالي ِٓ ادلفشداد ِؼشفخ اٌزالِْز ػٍَ ّغزـْغ ادلؼشفخ

 .ادلؼٍُ ّمذِيب اٌيت اٌظٌس

 اٌىٍّبد ػٓ اٌظٌس دتْْض اٌزالِْز ػٍَ ّغزـْغ اٌفيُ

 ادلؼٍُ ّمذِيب اٌيت

 خالي ِٓ ادلفشداد دتْْض اٌزالِْز ػٍَ ّغزـْغ اٌزؾًٍْ

 اٌيت ٌٍظٌس اخلبطخ اٌغّبد أً اخلظبئض

 ادلؼٍُ ّمذِيب
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 ِالءِخ ثني ِب رمُْْ اٌزالِْز ػٍَ ّغزـْغ اٌزمٌُّ

 ادلؼٍُ ّمذِيب اٌيت ًاٌظٌس اٌىٍّبد

 

 آرِ : ًٌزٌػْغ ثْبْ أعبط اٌزفىري اٌغبثك، فزؼشع اٌىبرجخ اٌشعُ اٌجْبَٔ
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بذوى استخذام 

اللعبت ألغاز 

 املفرداث املصوّرة

باستخذام اللعبت 

ألغاز املفرداث 

 املصوّرة

 

 تعهيم املفزداث

. استماع انكهماث1  

. نطق انكهماث2  

. معزفت  املعنى انكهماث3  

 نعبت نغويت أنغاس املفزداث املصوّرة

. معزفت املفزداث من خالل انصور1  

انكهماث من انصور . متييش2  

نهصور اخلاصت انسماث خالل من املفزداث بني . انتمييش3  

 4.تقييم مالءمت انكهماث وانصور 

 حتصيم انتالميذ اندراسى

على الصذيق بغري سؤال  املفرداث ركر على . قادرة1  

املقصودة الكلواث هي الصور متييس على . قادرة2  

للصور اخلاصت هي خالل السواث املفرداث متييس على . قادرة3  

والصور  الكلواث هالءهت تقيين على . قادرة4  
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 اٌفشػْخاٌفظً اخلبِظ : 

 (. 9228: 84اٌفشػْخ ىِ إعبثخ ِؤلمخ ػٍَ طْبغخ ِشبوً اٌجؾش. )عٌعٌٌٔ، 

ًِٓ ادلؼٌٍَ أْ ىزا اٌجؾش ّشزًّ ػٍَ ادلزغري اٌغْين )ط( ًىٌ رؼٍُْ ادلفشداد 

ثبٌؼشثْخ ثٍؼجخ أٌغبص ادلفشداد ادلظٌّسح، ًادلزغري اٌظبدُ )ص( ًىٌ حتظًْ اٌزالِْز 

 اٌذساعِ فْيب.

 اٌفشػْخ ادلأخٌدح ىٌ :ًِٓ صُ حتمْك 

ػذَ رشلْخ حتظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ يف رؼٍُْ  اٌفشػْخ اٌظفشّخ :

 ادلفشداد اٌؼشثْخ ثٍؼجخ أٌغبص ادلفشداد ادلظٌّسح

ًعٌد رشلْخ حتظًْ اٌزالِْز اٌذساعِ يف رؼٍُْ  اٌفشػْخ ادلمرتؽخ :

 ادلفشداد اٌؼشثْخ ثٍؼجخ أٌغبص ادلفشداد ادلظٌّسح

 % فبٌفشػْخ :5 ثبدلغزٌٍ اٌذالٌخ

إراوبٔذ لّْخ "د" احلغبثْخ أورب ِٓ "د" اجلذًٌْخ فبٌفشػْخ ادلمذِخ ِشدًدح  

)ىنبن فشق(، ًإراوبٔذ لّْخ "د" احلغبثْخ أطغش ِٓ "د" اجلذًٌْخ فبٌفشػْخ ادلمذِخ 

 ِمجٌٌخ )الٌّعذ فشق(.
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 اٌجؾٌس اٌغبثمخاٌفظً اٌغبثغ :  

لغُ اٌزجْخ ادلذاسط ًاألؿفبي جببِؼخ اٌرتثْخ   ٌغْذح أٌّ عنزْب دٌُّ، ؿبٌجخ اٌجؾش . أ

 اٌظٌس ثـبلبد أٌغبص ادلفشداد اٌـشّمخ رـجْك"َ حتذ ادلٌػٌع  9215غبْٔغب عنخ 

 جملٌّػخ "أ" يف ادلذسعخ سّبع األؿفبي وٌِبساعبّب اٌشفيْخ اٌٍغخ رـٌّش ٌرتلْخ

 9 فزدٔ اٌيت اٌذساعْخ اٌفظٌي يف اٌجؾش ىٌ اٌجؾٌس ِٓ اٌنٌع ىزا". دّنجبعبس

 اجملٌّػخ يف سعالً 14 ً ٔغبء 7 ِٓ ؿفالً 91 اٌذساعخ يف ادلشبسوٌْ ًوبْ. دًساد

 يف اٌجؾش ػٓ ثْبٔبد. دّنجغبس اجلنٌثْخ )أ( مبذسعخ سّبع األؿفبي وٌِبسا عبّب

 ًسلخ أدًاد ِغ ادلمبثٍخ ًؿشق ادلالؽظخ أعبٌْت ثبعزخذاَ اٌشفٌّخ اٌٍغخ رـٌّش

 اإلؽظبئِ اٌزؾًٍْ ؿشق ثبعزخذاَ اٌجؾش ٔزبئظ ِٓ اٌجْبٔبد حتًٍْ مت. ادلشالجخ

 األًىل اٌذًسح يف اٌجْبٔبد حتًٍْ ٔزبئظ ثٍغذ. اٌىِّ اٌٌطفِ ًاٌزؾًٍْ اٌٌطفِ

 إىل اٌضبْٔخ اٌذًسح يف صّبدح ًشيذد ، ادلنخفؼخ ادلؼبّري يف وبٔذ ًاٌيت: 69.5

 يف صّبدح ىنبن أْ اٌذساعخ ىزه رظيش. ػبٌْخ ِؼبّري أهنب ػٍَ ِظنفخ: 83.69

 إىل ؽزَ رظً اٌظٌس ثـبلبد أٌغبص ادلفشداد اٌـشّمخ رـجْك ِٓ اٌشفيْخ اٌٍغخ رـٌس

 أٌغبص ادلفشداد ثـبلبد ديىٓ اٌـشّمخ رـجْك أْ االعزنزبط ديىٓ ًثبٌزبيل:. 91.19

اجملٌّػخ )أ( مبذسعخ سّبع األؿفبي وٌِبسا  يف ٌألؿفبي ادلنـٌلخ اٌٍغخ رـٌس رشلْخ أْ

 اجلنٌثْخ.دّنجغبس  عبّب
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جببِؼخ اإلعالِْخ احلىٌِْخ شْخ ٌٔس عبرِ  اٌضبِٔ ىٌ ٌغْذح ًٔذاسُ ًاٌجؾش . ة

 رشلْخ يف أٌغبص ادلفشداد ٌٔع اٌزؼبًِٔ اٌزؼٍُْ منبرط رـجْك"شريثٌْ حتذ ادلٌػٌع 

يف اٌفظً اٌغبثغ  اٌذساعبد اإلعزّبػْخ  ِبدح يف ٌٍـالة اٌزؼٍّْْخ ًاٌنزبئظ اٌنشبؽ

 ىزه ِٓ اٌغشع وبْ. شريثٌْ" 1 ٌٌعبسُ عالِْخ احلىٌِْخ"ة" مبذسعخ اٌضبٌّٔخ اإل

 اٌـالة ًفؼبٌْخ ، أٌغبص ادلفشداد اٌزؼبًِٔ اٌزؼٍُْ ٌٔع رـجْك رؼشّف ىٌ اٌذساعخ

االعزّبػْخ يف اٌفظً اٌغبثغ "ة"  اٌذساعبد هبب يف ِبدح اٌـالة رؼٍُ ٔزبئظ ًصّبدح

 اٌذساعخ ىزه رغزخذَ. شريثٌْ  اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ احلىٌِْخ 1مبذسعخ ٌٌعبسُ 

. دًساد صالس ػٍَ أعشّذ اٌيت"  Mc Taggart" ً" وّْْظ" ٌـجمخ اٌؼٍِّ اٌجؾش

 ٌٔع ِٓ اٌزؼبًِٔ اٌزؼٍُْ منٌرط رـجْك ٔزبئظ رظيش ، اٌجْبٔبد إداسح ٔزبئظ إىل اعزنبدًا

 ىٌ اٌـالة رؼٍُ ًٔشبؽ ،: 75 ّجٍغ األًىل اٌذًسح يف ادلؼٍُ أداء أْ أٌغبص ادلفشداد

: 92 ادلؼٍُ أداء ّىٌْ ، اٌضبْٔخ اٌذًسح يف. 63.15 ىِ ٌٍـالة اٌزؼٍُ ًٔزبئظ ،: 75

 ًيف. 86.84 ىِ اٌـالة رؼٍُ ًٔزبئظ ،: 85.71 ىٌ اٌـالة رؼٍُ ًٔشبؽ ،

 ،: 99.85 اٌـالة رؼٍُ ٔشبؽ ًوبْ ،: 93.33 ادلؼٍُ أداء وبْ اٌضبٌضخ اٌذًسح

 اٌزؼٍُْ منٌرط رـجْك خالي ِٓ رٌه أصجذ ًلذ. 99.12 ٌٍـالة اٌزؼٍُ ٔزبئظ ًوبٔذ

 يف اٌـالة رؼٍُ ٔشبؽ اٌرتلْخ ػٍَ لبدساً وبْ أٌغبص ادلفشداد ٌٔع أْ اٌزؼبًِٔ

 .شريثٌْ 1 اٌضبٌّٔخ اإلعالِْخ احلىٌِْخ 1مبذسعخ ٌٌعبسُ  االعزّبػْخ اٌذساعبد
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 اٌزؼبًِٔ اٌزؼٍُْ منٌرط رأصري"ًاٌجؾش اٌضبٌش ىٌ ٌغْذح ٌٔس ذيغْخ، حتذ ادلٌػٌع  . د

". اٌجغْـخ اٌـبئشاد اخلبِظ مببدح اٌفظً يف اٌـبٌت اٌزؼٍُ ٔزبئظ ػٍَ أٌغبص ادلفشداد

 أٌغبص ادلفشداد اٌزؼبًِٔ اٌزؼٍُْ منبرط رأصري رؼشّف ىٌ اٌذساعخ ىزه ِٓ اٌغشع وبْ

يف اٌفظً اخلبِظ مبذسعخ  اٌجغْـخ اٌـبئشح ادلبدح يف اٌـبٌت اٌزؼٍُ ٔزبئظ ػٍَ

 اٌجؾش ًشىً وّْخ ؿشّمخ ىِ ادلغزخذِخ اٌـشّمخ. احلىٌِْخٌْؼىْنبد اإلثزذائْخ 

. ادلىزًّ غري اٌزؾىُ رلٌّػخ رظُّْ رظُّْ ِغ جتشّيب شجو رظُّْ ىٌ ادلغزخذَ

 ًرمنْبد اٌمْبط ًرمنْبد ادلجبششح ادلالؽظخ رمنْبد اٌجْبٔبد مجغ رمنْبد ًرشًّ

 رشًّ اٌيت ادلغزخذِخ اٌجْبٔبد مجغ ًأدًاد اٌزٌصْك ًرمنْبد ادلجبششح غري االرظبي

 ىنبن أْ ًعذ حتٍٍْيب مت أْ ثؼذ. ًاالعزجْبٔبد االخزجبس ًأعئٍخ ادلالؽظخ أًساق

 اإلشبسح ديىٓ. اٌـبٌت اٌزؼٍُ ٔزبئظ ػٍَ أٌغبص ادلفشداد اٌزؼبًِٔ اٌزؼٍُْ ٌنّبرط رأصري

 α= %5"د" يف اجلذًاي  اٌمّْخ أِب 9،816 اٌجؼذُ لّْخ ٌجْبٔبد خالي ِٓ رٌه إىل

 عذًاي ِٓ "د" <أْ "د" ٌٍمّْخ  ّؼين ىزا. 9.249 ىِ db (N1 + N2=39) ِغ

اٌفشػْخ ادلمرتؽخ ِمجٌٌخ ً اٌفشػْخ اٌظفشّخ  أْ ّؼين 9.249 <9.816 ىٌ

 اٌزؼٍُ ٌنّبرط رأصري ىنبن أْ اعزنزبط ديىٓ ، اٌنزبئظ ىزه إىل ًاعزنبداً. ِشدًدح

يف اٌفظً  اٌجغْـخ اٌـبئشح ادلبدح يف يف اٌـالة رؼٍُ ٔزبئظ ػٍَ اٌىٍّبد ختّني اٌزؼبًِٔ

 اخلبِظ مبذسعخ ٌْؼىْنبد اإلثزذائْخ احلىٌِْخ.
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ًّنـٍك ِٓ رٌه، ىنبن ؿشف أخش خيبٌف ٌٍجؾٌس اٌغبثمخ ِنيب اٌجؾش األًي  

اٌشفيْخ. ًاٌجؾش اٌضبِٔ ٌغْذح  اٌٍغخ ٌغْذح أٌّ عنزْب دٌُّ ِشوض ػٍَ اٌرتلْخ رـٌّش

اٌزؼٍّْْخ. ًاٌجؾش اٌضبٌش ٌغْذح ٌٔس  اٌنزبئظً اٌنشبؽ ًٔذاسُ ِشوض ػٍَ رشلْخ

 اٌزؼٍُ. ذيغْخ ِشوض ػٍَ ٔزبئظ
 


