
 

 

 هلّخص الثحث

 ػنذ مشس الذَي   3102 الذساسٍ  املنهج  ػلً ضىء  املرىسطح اإلسالهُح  يف  املذسسح الثاهي   للصف  الؼشتُح  للغح  املذسسً  الىراب  أسَسىا وَذَاواذٍ :

 أششايف

ثاهي يف إحذي الىرة املذسسُح اليت ذسرخذهها املذاسس يف املؤسساخ الرتتُح اإلسالهُح يف إًذوًُسُا هٍ وراب اللغح الؼشتُح للطالب يف الّصف ال 

ذشمجح ، وهغ رله وجذخ حتد الىصاسج الشؤوى الذَنُح. ولىي هنان أواهش تاللغح الؼشتُح ذؼشض تال  3102املذسسح املرىسطح اإلسالهُح يف ضىء املنهج الذساسٍ 

َح ػنذ مشس الذَي أششايف يف الثاحثح املشىالخ هي ًاحُح  ضثط الىلواخ إها يف المشاءج واالهش والمىاػذ والرذسَثاخ.وهزا الثُاى ال ذرىافك خبصائص الرتتىَح واللغى

 " وراتح الىراب املذسسٍ للغح الؼشتُح".

 3102الؼشتُح لطالب الصّف الثاهي للوذسسح املرىسطح اإلسالهُح ػلً ضىء املنهج الذساسٍ واألغشاض هي هزا الثحث هؼشفح خصائص وراب اللغح 

لً ضىء املنهج للشؤوى الذَنُح، هاخصائص األسس الرتتىَح للىراب املذسسٍ للغح الؼشتُح للصف الثاهي يف املذسسح املرىسطح اإلسالهُح تاملذخل الؼلوٍ ػ

س الذَي أششايف،و خصائص األسس اللغىَح للىراب املذسسٍ للغح الؼشتُح للصف الثاهي يف املذسسح املرىسطح اإلسالهُح للشؤوى الّذَنُح ػنذ مش 3102الّذساسٍ

 للشؤوى الّذَنُح ػنذ مشس الذَي أششايف. 3102تاملذخل الؼلوٍ ػلً ضىء املنهج الّذساسٍ 

َنظش الىراب املذسسٍ اجلُذ هي أساسني يف ذألُف   3102هزا الثحث ػلً الرفىري ػي الىراب املذسسٍ للغح الؼشتُح ػلً ضىء املنهج  إػروذ

 ساس اللغىٌ. األساس الرتتىٌ  واألالىراب املذسسٍ ػلً مشس الذَي أششايف وهٍ 

وراب اللغح الؼشتُح لطالب الصّف الثاهي للوذسسح املرىسطح "هٍ ساسُح واملصادس األ ىصفُّحالطشَمح الهٍ الطشَمح املسرخذهح يف هزا الثحث 

وأها ذمنُح مجغ الثُاًاخ ."مشس الّذَي أششايف ػنذ الىراب املذسسٍ للغح الؼشتُح  هي  والىراب ذألُف للشؤوى الذَنُح 3102اإلسالهُح ػلً ضىء املنهج الذساسٍ 

 .(Analisis content)تاسرخذام طشَمح حتلُل احملرىي  الثحثهلزا حتلُل الثُاًاخ الىثائك، دساسح الىرة، و

للشؤوى  3102وراب اللغح الؼشتُح لطالب الصّف الثاهي للوذسسح املرىسطح اإلسالهُح ػلً ضىء املنهج الذساسٍ خصائص  ،أوال هٍ : ًرائج هزا الثحثو       

خصائص األسس الرتتىَح للىراب املذسسٍ للغح الؼشتُح للصف الثاهي يف  : ثاًُا، و هي جاًة اللغح، و هي ػشض الىراب. ذرىىى هي جاًة احملرىي الرً الذَنُح

إػشاض املادج املىافمح  (0)مشس الذَي أششايف هٍ ػنذ الشؤوى الّذَنُح  وصاسج   3102ضىء املنهج الذساسٍ املذسسح املرىسطح اإلسالهُح تاملذخل الؼلوٍ يف 

ال ذؼشض الىراب  (.4)ذىشاس املفشداخ، و .(2)ذؼُني املفشداخ هي احلسُّح حرً اجملشّد، و(. 3)تذسجح اللغىَح هي االسرواع و الىالم و المشأج حرً الىراتح، 

املونغ االسالُة و (.8)هىافمح الفهن الؼاداج،  (.7)ىل املشىلح، لىاػذ اللغح الثسُطح إ. و(6)، ذؼُني إػشاب الىلواخ يف املىضىع.(الىلواخ 5) املفشداخ دبؼاًُها،

إػشاض املادج هغ الصىسج والىراتح الىاضحح املىافمح، (.00)ال ذؼشض الىلواخ هغ حشواهتا، و (.01)إػشاض الصفحح تاجلزب غري مملىء، و ( 9) الؼسريج،

ال متىي املادج  للوذسس و (.04)واًد املادج هىافمح تأساس الرؼلُوُح اجلُذج،  و(. 02، )جواملىضىع الىاضح والصىس هي المشاء إػشاض غالف الىراب جبزب(.03)

ألسس الرتتىَح للىراب املذسسٍ للغح الؼشتُح للصف الثاهي يف املذسسح املرىسطح اإلسالهُح تاملذخل الؼلوٍ خصائص ا :ثالثا السرخذام وسائل الرؼلُن املىافمح حبالح.

إًطاللا ػلً اللغح األساسُح الىاضحح  و (.3، )تاللغح الؼشتُح الفصحً (.0)، مشس الذَي أششايف هٍ ػنذ الشؤوى الّذَنُح  وصاسج  3102ضىء املنهج الذساسٍ يف 

َثرذأ املادج تالىلوح ولُس  (.6)اهروام الشهىص واألصىاخ يف ول حشف،  ال و (.5)واًد املفاهُن الىاضحح،  (.4)َؼشض تاللغح املشهىسج،  (.2)يف املفشداخ، 

َؼشض ػالهاخ و (.01)َثني المىاػذ اللغح املشاد تالرذسَثاهتا،  (.9)ذهح، . ذؼشض املادج  تمىاػذ اللغح املسرخ(8)اهروام االشرماق هي ول ولوح،  (.7)تاحلشف، 

 الرتلُن  لفهن الرنغُن.


