
 

 

 

 
 

 

 

 

درجت تىافر ههبراث الكتببت الىظيفيت يف حمتىي كتب الكفبيبث اللغىيت 
 للتعلين الثبنىي )نظبم املقرراث (

 

 حبث هقذم استكوبال لنيل درجت املبجستري ختصص املنبهج وطرق التذريس
 
 
  
 

 إشراف إعداد

 د. غبدة نبصر التويوي هىن عبذاهلل محذ الشريف
 أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد

 
 

 حبث هقذم استكوبال لنيل درجت املبجستري ختصص املنبهج وطرق التذريس 
 

 
 



 

   منى عبداهلل محد الشريف/ أ

  

 315 

 درجت تىافر ههبراث الكتببت الىظيفيت يف حمتىي كتب الكفبيبث اللغىيت 
 للتعلين الثبنىي )نظبم املقرراث (

 

 إشراف إعداد

 د. غبدة نبصر التويوي هىن عبذاهلل محذ الشريف
 أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد

 

 

 امللخص
دفت الدراسة الى تقديم قائمة بميارات الكتابة الوظيفية ومؤشراتيا و والكشف عن ى

المغوية درجة توافرىا في محتوى الوحدة التدريبية الرابعة من وحدات محتوى كتب الكفايات 
(], ولتحقيق أىداف 4(,)3(,)2( ,)1في المرحمة الثانوية )نظام المقررات ( المغة العربية [)

الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي, وتكونت عينة الدراسة من جميع وحدات 
الع االتصال الكتابي من محتوى كتب الكفايات المغوية,(, ولبناء األداة قامت الباحثة باالط

عمى وثيقة منيج المغة العربية لممرحمة الثانوية, وأىداف تدريسيا, واالطالع عمى الدراسات 
السابقة في المجال لإلفادة من منيجيتيا وآلية بناء قوائم التحميل فييا, وتم تحديد مجاالت 
القائمة بصورتيا األولية, وعرضيا عمى عدد من المحكمين من أىل الخبرة واالختصاص 

آرائيم حول ميارات الكتابة الوظيفية المقترحة وبيان مدى انتماء القيمة لممجال ومدى وأخذ 
وضوحيا وأىميتيا, حيث يتم التعديل في ضوء ما يتفق عميو غالبية المحكمين, مع إتاحة 

 .الفرصة ليم إلضافة القيم التي يرون إدراجيا لمقائمة
وظيفية في وحدات االتصال الكتابي فأسفرت النتائج إن درجة توافر ميارات الكتابة ال

من كتب الكفايات المغوية لممرحمة الثانوية تتسم بعدم التوازن والتكامل في تمبية تمك الميارات 
وتوافرىا, فكان من المناسب أن يتم توزيع ىذه الميارات في المحتوى المقرر بشكل يتسق مع 

ية ميارات الكتابة الوظيفية, لذا أىميتيا ليسيم في تمبية حاجات المتعممين ويعين في تنم
تدعوا الباحثة إلى إعادة النظر في محتوى مقرر الكفايات المغوية لمتعميم الثانوي )نظام 
المقررات( المغة العربية , بحيث ُييتم بالميارات عمومًا, وميارات الكتابة الوظيفية خصوصًا, 

ذا المقرر مع أىداف وأىمية ميارات تضمينًا, وتنسيقًا, وتوازنًا, وتكاماًل ليتناسب محتوى ى
 الكتابة الوظيفية
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 هقذهت 
من المفاىيم الحديثة التي أكد الباحثون ( Functionally)يعد التعميم الوظيفي لميارات المغة 

عمى أىميتيا؛ لذا كان من أىم أىداف تعميميا تحقيق القدرات المغوية عند المتعمم بشكل 
الطبيعية بطريقة عممية تؤكد عمق استيعابيا )عوض يمكنو من ممارسة وظائفيا 

(, ولتحقيق ذلك كان البد من وضوح وظائفيا لدى من يقومون عمى تعميميا 7م,ص:2222:
نارة دافعيتيم نحو المبادأة في التعبير عما يفيد ىم في  بشكل يمكنيم من توجيو طالبيم , وا 

 (.11م ,ص:2221حياتيم )الموسى واخرون: 
المدخل الوظيفي, انطالقًا من ىذه األىمية, من بين أربعة مداخل لتعميم وقد جاء     

المغة ىي :التكاممي, و الميارى, واالتصالي, والوظيفي؛ إذ تبدو الحاجة ممحة إلى التطوير 
في تعمم ميارات المغة, وجعميا أكثر جدوى لممتعممين, واستجابة ألىمية المدخل الوظيفي في 

تجيت البحوث والدراسات الحديثة إلى تأكيد أىمية تعميم الكتابة من تعميم ميارات المغة, ا
خالل مدخميا الوظيفي؛ ألن اليدف المرتجى من المدرسة في تعميم الكتابة ىو أن تقدم 
لمجتمعيا أفرادا مستقمين في كتاباتيم , قادرين عمى تناول المطالب الالزمة ليا, سواء أكانت 

( وىذا يعني 14م,ص:2222ة تخص المجتمع,)عوض:مطالب شخصية أم مطالب اجتماعي
أن من أىداف التعميم المغوي المدرسي تمكين المتعممين من التعبير السميم عن حاجاتيم 

 الشخصية كانت أم اجتماعية, في شكل شفوي أو كتابي يمبي تمك الحاجات .
لكتابة وانطالقًا من ذلك ظيرت الحاجة إلى البحث والدراسة لتحديد ميارات ا      

الوظيفية ومدى توافرىا في المناىج الدراسية , واالىتمام بيا عمى كافة المستويات التربوية 
والتعميمية ؛ ألنيا أصبحت إحدى المتطمبات األساسية لمحياة اليومية التي ال يمكن بحال من 

مكان األحوال االستغناء عنيا؛ حيث إنيا ميارة وظيفية وعصرية في آن واحد, ومن األىمية ب
إتقان الطالب ليا .وتزويدىم بمياراتيا لمواكبة متطمبات الحضارة واالنفجار المعرفي, وكذا 
"لمواجية مواقف عديدة تقتضييا حياة الفرد اليومية والعممية لمتعبير عن آرائو ومشاعره, 

 ( .       ,Al-Noursiولمخاطبة من يعيشون بعيدًا عنو )

الوظيفية من المميزات التي تتناسب مع ىدفيا ونضيف ما تتميز بو الكتابة      
الرئيس, وىو تحقيق األغراض الوظيفية التي تقتضييا حياة الناس في مجال عمميم أو في 
محيط تعميميم؛ كما تزداد الحاجة إلى العناية بالتعبير الكتابي الوظيفي وتنمية مياراتو لدى 



 

   منى عبداهلل محد الشريف/ أ

  

 317 

قد وصل إلى درجة من النضج  طالب المرحمة الثانوية؛ حيث يكون طالب ىذه المرحمة
تمكنو من تفيم مجتمعو الذي يعيش فيو؛ لذا فيو يحتاج إلى أن يتعامل مع ىذا المجتمع 
معبرًا عن آرائو وحاجاتو, ىذا من ناحية, ومن ناحية أخرى, فإنو يفترض أن يكون طالب 

ة المكتوبة ىذه المرحمة قد وصل إلى مرحمة من النضج المغوي الذي يمكنو من استخدام الكمم
في التعبير عما يريد, والتواصل مع االخرين بأسموب يتسم بالوضوح والدقة المغوية ,وىذا ما 

( من أن طالب ىذه المرحمة يكون قد تعمم اليات ممارسة 82م,ص:2222ذىب إليو عبيد )
المغة, وأتقن الكثير من مياراتيا. كما يرى أن كثير من طالب ىذه المرحمة يشعرون برغبة 

 حة في كتابة الشعر , أو تأليف قصة .مم

كل ذلك يدفع بقوة الى تنمية ميارات الكتابة الوظيفية وتضمينيا المناىج الدراسية؛  
لتحقيق أىم أىدافيا ,وىي توفير ما يحتاجو المتعممون لمتواصل مع المحيطين بيم وقضاء 

 حاجاتيم اليومية .

 هشكلت الذراست : 
بشكل عام والكتابة الوظيفية بشكل  يارات الكتابةفي م الطالبلم تعد قضية ضعف 

 وتدني مستوى تدريسيا من القضايا المستترة , فقد تناولتيا أقالم الباحثين والدارسين, ,خاص
لموقوف عمى أسباب ؛ والمؤتمرات التي تسعى لتطوير وتعميم المغة العربية التقاريروتناولتيا 

العديد من توصيات المؤتمرات والندوات  فقد أشارت وتشخيصو, ىذا الضعف, وعواممو,
 العممية إلى ىذا الضعف المنتشر لدى التالميذ في المراحل التعميمية المختمفة ومنيا :

  م , وقددد أرجعددت ىددذه الندددوة 1995ندددوة ظدداىرة الضددعف المغددوي فددي المرحمددة الجامعيددة
ميددارات ظدداىرة الضددعف المغددوي فددي المرجمددة الجامعيددة إلددى تددراكم ضددعف الطددالب فددي ال

األساسددية فددي المغددة العربيددة خددالل مراحددل التعمدديم السددابقة, وأوصددت الندددوة بمعالجددة ىددذا 
 ثم لطالب المرحمة الجامعية . الضعف لدى الطالب في مراحل التعميم العام,

  م.1999ندوة تدريس المغة العربية في الجامعات المصرية 

 م.2225واقع المأمول مؤتمر تعميم القراءة والكتابة بالدول العربية في ال 
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منيا دراسة دخيخ كما أشارت إلى ىذا الضعف العديد من نتائج الدراسات السابقة 
سعودي   ةدراس(, و م2212دراسة ال حارث ), و  م(2212م(, ودراسة عطية)2212)
م(, ودراسة الفقية 2212م(, ودراسة الربيعي )2211م( , ودراسة الزىراني )2211)
 م( .2214دي )م(, ودراسة الغام2213)

البحث الحالي بمحاولة معرفة درجة توافر ميارات الكتابة الوظيفية  في اىتم ومن ىنا 
محتوى كتب الكفايات المغوية  لمتعميم الثانوي)نظام المقررات( ما لذلك من تأثير وارتباط 

فمعظم ما يكتبونو من رسائل ومكاتبات ال تخمو يوميا من ىذه الميارات,  الطالببحياة 
 العنكبوتيةاصة في ظل ظيور أنماط حديثة من وسائل االتصاالت المرتبطة بالشبكة خ

. كل ذلك جعل الطالبوالبريد االلكتروني وغيره ذلك, ولذلك فيي من متطمبات التعمم لجميع 
المبررات تزيد وتؤكد الحاجة إلى اجراء المزيد من الدراسات والبحوث في مجال الكتابة بصفة 

 .الوظيفية بصفة خاصةعامة والكتابة 

 أسئلت الذراست:
فددي حدددود مددا تددم االطددالع  –مددن تعدددد الدراسددات السددابقة وتنوعيددا إال أنددو لددم يوجددد عمددى الددرغم     

بحددوث ودراسددات تناولددت درجددة تددوافر الكتابددة الوظيفيددة فددي محتددوى كتدداب الكفايددات المغويددة  –عميددو 
 لإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي : الحالية دراسةال تمن ىذا المنطمق سع

 مددا درجددة تددوافر ميددارات الكتابددة الوظيفيددة فددي محتددوى  كتددب الكفايددات المغويددة لمتعمدديم الثددانوي
 )نظام المقررات ( ؟

 :ينالتالي ينالفرعي سؤالينويتفرع عن السؤال الرئيس ال

 ت المغويددة لمتعمدديم مددا ميددارات الكتابددة الوظيفيددة المناسددب توافرىددا فددي محتددوى كتددب الكفايددا
 نظام المقررات ؟ ](4(,)3(,)2,) (1)[الثانوي 

   مدددا درجدددة تدددوافر ميدددارات الكتابدددة الوظيفيدددة فدددي محتدددوى كتدددب الكفايدددات المغويدددة لمتعمددديم
 م المقررات ؟نظا ](4(,)3(,)2,) (1)[الثانوي 
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 أهذاف الذراست:
 تيدف ىذه الدراسة الى : 
o محتدوى كتدب  ومؤشراتيا والتي مدن خالليدا يدتم تحميدل الكتابة الوظيفية تقديم قائمة بميارات

 (1)[(  المغددددددددة العربيددددددددة الكفايددددددددات المغويددددددددة فددددددددي المرحمددددددددة الثانويددددددددة )نظددددددددام المقددددددددررات
(,2(,)3(,)4)[. 

o  الكشددف عددن درجددة تددوافر ميددارات الكتابددة الوظيفيددة ومؤشددراتيا فددي محتددوى كتددب الكفايددات
 (4(,)3(,)2,) (1)[)نظددددددام المقددددددررات(  المغددددددة العربيددددددةالمغويددددددة فددددددي المرحمددددددة الثانويددددددة 

   .باستخدام تحميل المحتوى]
 وتكمن أىمية الدراسة فيما يمي : أهويت الذراست:

 من الناحية النظرية :

o  تحميدددل كتدددب  تقدددديم قائمدددو بميدددارات الكتابدددة الوظيفيدددة ومؤشدددراتيا والتدددي مدددن خالليدددا يدددتم
 .](4(,)3(,)2,)(1)[الكفايات المغوية لمتعميم الثانوي)نظام المقررات ( المغة العربية 

o  الكشف عن درجدة تدوافر ميدارات الكتابدة الوظيفيدة ومؤشدراتيا والتدي مدن خالليدا يدتم تحميدل
 . احيث تعكس الواقع الفعمي لي المقررةالكتب 

o  بدالربط بدالواقع و تنميدة ذلدك مدن خدالل محتدوى تعد استجابة لالتجاىات الحديثة التدي تيدتم
المناىج المختمفة. تمقي الضوء عمى ميارات ميمة ينبغي عمى المتعممين االلمدام بيدا وىدي 

 ميارات الكتابة الوظيفية.
 من الناحية التطبيقية: 

  ليددم لتعزيددز الميددارات  مندداىج المغددة العربيددة المقدمددة تفيددد الطددالب ؛ وذلددك مددن خددالل تطددوير
 ضمنة المرتبطة بالكتابة الوظيفية وربطيا بالواقع وعالج جوانب الضعف فييا .المت

 ابة الوظيفية والعمل عمى تنميتياالمعممون ؛ من خالل تنمية الوعي لدييم بميارات الكت. 

  معدددو المندداىج ؛ وذلددك مددن خددالل اإلفددادة مددن قائمددة ميددارات الكتابددة الوظيفيددة  والعمددل
 .  لعربية بالمرحمة الثانويةمناىج المغة اعمى تضمينيا 
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 حذود الذراست:
محتوى كتب الكفايات المغوية لمتعميم  اقتصرت الدراسة عمى تحميل الحدود الموضوعية :

الن حاجات المجتمع متغيرة .](4(,)3(,)2,) (1) [الثانوي)نظام المقررات ( المغة العربية 
لعمميات النقد والتقويم المستمر  قتضي إخضاع المقررات الدراسيةوليست ثابتة, وىذا االمر ي

 االداء المغوي السميم المبني عمى معرفة. في ىذه المقررات بتمك االحتياجات ومنيالت,
نظام المقررات ( المغة  ) يقتصر عمى كتب الكفايات المغوية لمتعميم الثانوي الحدود المكانية :

بكل ما فيو من انشطو  –وية  بالرغم أن مقرر الكفايات المغ ](4(,)3(,)2,) (1)[العربية 
يعد مقرر جديدا, فيو يحتاج الى اضافة بعض الميارات الوظيفية؛  –تواصمية كتابية وظيفية 

 .لحاجة الطالب لمتعبير عن حاجاتو االتصالية في معنى واضح ولغة خالية من الخطأ  
 ه1436الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني لعام 

 هصطلحبث الذراست:
تمثل مجموعة معايير ومبادئ محددة في أداة الدراسة , يعبر عنيا بتحقيقيا  اجرائيا درجة :

لمتعميم الثانوي)نظام المقررات ( المغة  .الكفايات المغوية مقررلقائمة تحميل محتوى كتاب 
 .] (4(,)3(,)2,) (1) [ العربية

ىي الكتابة التعبيرية التي تؤدي غرضا وظيفيا تقضية حياة  اجرائيا :الكتابة الوظيفية
في محيط تعميميا ككتابة التمخيص ,والتقرير, وتوثيق المراجع ,وكتابة االعالنات  الطالبة

والالفتات ,أوفي محيط مجتمعيا خارج المدرسة كإعداد رسائل الطمب والشكر والدعوات 
عمى قضاء حاجاتيا العممية  الطالبةلتي تعين ,وكتابة االستمارات ,وغير ذلك من الكتابات ا

 والعممية ,الفردية واالجتماعية ,وتبقى معيا بعد تركيا لسنوات الدراسة .

في ضوء مبادئ التعمم  –تدريب طالب المرحمة الثانوية ل مقررىي  اجرائيا الكفايات المغوية :
ت , ينفذ كل مستوى منيا عمى خمس كفايات لغوية مدرجة طوليا في أربعة مستويا  -االتقاني

في  -تقميديا –فصل دراسي واحد. وقد بني ىذا المنيج عمى أساس أن الطالب قد درس  اللخ
بواب االمالء أالمرحمتين واالبتدائية والمتوسطة جميع ابواب النحو الرئيسية أو معظميا , وجميع 
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المغوي السميم المبني عمى  دب ,والكفاية المغوية في عرف ىذا المنيج ىي االداء, و شيئا من األ
استقبال المغة , معرفة , ويشير األداء في ىذا التعريف إلى الميارة في :أنتاج المغة شفييا وكتابيا 

 .استماعا وقراءة 

اجرائيدددا أسدددموب متكامدددل تدددنظم فيدددو الخطدددط الدراسدددية بدددالتعميم الثدددانوي عمدددى شدددكل  نظاااام المقاااررات :
وتصنيفيا إلدى مقدررات إجباريدة وأخدرى اختياريدة , وتقسديم العدام الدراسدي مقررات دراسية او مساقات , 

إلددى عدددد مددن الفصددول الدراسددية ,واسددتخدام اسدداليب تقددويم تتميددز بددالتنويع والشددمول واالسددتمرار ,إتاحددة 
 الفرص لمطالب لالختيار بين المقررات المختمفة مع توفير اإلرشاد العممي والتربوي.

 االطبر النظري : 
تعد الكتابة الوظيفية, جزاء من التعبير الوظيفي؛ حيث يعرف  م الكتابة الوظيفية:مفهو

التعبير الوظيفي, بأنو نوع من الكتابة الغرض منو ىو اتصال الناس بعضيم ببعض؛ لتنظيم 
حياتيم, وقضاء حوائجيم,  ومنو : كتابة التخميص , واإلعالنات , والرسائل , والمذاكرات , 

, وما إلى ذلك , ويؤدي التعبير الوظيفي بطريقة المشافية أو الكتابة غرضا وقوائم المراجع 
وظيفيا خاصا لمفرد والجماعة , وال يختص ىذا النوع من التعبير بمرحمة دون األخرى إذ يمكن 

(,)البحة 122م,ص:2226استخدامو من الصف األول إلى نياية المرحمة األساسية )مد كور ,
 (.291م ,ص :1999,

الكتابددة الوظيفيددة مددن متطمبددات برنددامج تعمدديم الكتابددة فددي جميددع الكتابةةة الوظيفيةةة : أهميةةة
المراحدددل التعميميدددة ؛وذلدددك لمدددا ليدددا مدددن أىميدددة لممدددتعمم فدددي حياتدددو بصدددفة عامدددة, وفدددي حياتدددو 
التعميمية بصفة خاصة ؛ليذا إشارات األدبيات األجنبية إلدى أندو مدن اعظدم النجاحدات التدي تدم 

ت الثالثددددين الماضددددية ىددددي :التوسددددع فددددي تنميددددة ميددددارات الكتابددددة بنوعييددددا تحقيقيددددا فددددي السددددنوا
 ( .      ;Howarth,    ,p(,)46,ص:2221:الوظيفي واإلبداعي لدى المتعممين)يونس,

ذا كانددت الكتابددة وسدديمة إفيددام المددتعمم؛ فددإن الكتابددة الوظيفيددة قندداة االتصددال اإلنسدداني,  وا 
قددة بددالنفس وتعددززه , وتمكنددو مددن أن يكددون قددادرا عمددى وأداة مددن أدواتددو ,فيددي تكسددب التمميددذ الث
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(,)طعيمددددددددددو ومندددددددددداع 34م,ص:1997التكيددددددددددف االجتمدددددددددداعي ,وتحقيددددددددددق الددددددددددذات )صددددددددددقر ,
 (.176م,ص:2222,

يمكدن  وبذلك نستخمص مما سدبق إن الكتابدة الوظيفيدة ليسدت ترفدًا فدي العمميدة التعميميدة
نما تعد من األنشطة المغوية ذات األىمية والفائدة   .  لدى المتعممين الكبيرةاالستغناء عنو؛ وا 

 املهارات العامة للكتابة الوظيفية :
لقددد تطرقددت كثيددر مددن األدبيددات والدراسددات األجنبيددة إلددى تحديددد ميددارات الكتابددة بصددفة 

بددددة بنوعييددددا الوظيفيددددة واإلبداعيددددة عامددددة ؛وذلددددك نظددددرا الشددددتراكيا وتددددداخميا مددددع ميددددارات الكتا
 2214و) الغامددي, ؛ (167-157,ص:2211,وباستقراء تمك األدبيدات والبحدوث )الزىراندي,

م,ص ص 2212و)الحدددارث, ؛ (19-17م,ص ص:2225و)أبدددو زىدددر, ؛ (32-24ص: م,
:182-183.) 

بيدا  حاولنا ىنا تحديد مجموعة من الميارات العامة لمكتابة الوظيفية التدي يجدب العنايدة
وتنميتيا لدى طالب المرحمة الثانويدة. وقسدمت ىدذه الميدارات العامدة إلدى ثالثدة أقسدام أساسدية 
خدددراج  وىدددي: ميدددارة التنظددديم وىدددي تتعمدددق بميدددارات التنظددديم بدددالنواحي اإلخراجيدددة فدددي الكتابدددة وا 

ميدارة  (,93,ص:2222لكتابة عمل لو أىمية ألنو اإلطار الذي تقدم الفكرة مدن خاللو)راشدد, 
 مضمون وىي ميارة تتعمق باألفكار التي يكتبيا المتعمم,ال

ميددارة االسددموب وىددي تتعمددق بددالمفردات والتراكيددب المغويددة التددي يسددتخدميا الطالددب فددي 
  التعبير عن أفكاره ومن مياراتيا : صحة المفردات, وصحة الجمل, وصحة التنظيم.

 جماالت الكتابة الوظيفية :
التدددي يمدددارس مدددن خالليدددا الفدددرد عمميدددة الكتابدددة داخدددل "المواقدددف المغويدددة  يقصاااد بااا لك:

 (.78م,ص:2228)الشافعي , المدرسة وخارجيا بيدف تمبية حاجاتو االجتماعية والمادية"
(مجدددداال مددددن مجدددداالت 73وقدددد تعددددددت ىددددذه المجددداالت حيددددث توصددددل جونسددددون إلدددى )

البرقيدددات  بدددات,وسدددماىا بدددالمراكز الوظيفيدددة ,ومنيدددا مدددا يمدددي :كتابدددة الرسدددائل والخطا الكتابدددة,
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والدددددعوات ,التقدددددارير ,المددددذاكرات ,المحاضدددددرات, تددددددوين محاضددددرات الجمسدددددات, الممخصدددددات 
,السددجالت, المالحظددات والتعميقددات, مددلء االسددتمارات, الكتابددة فددي األحددداث الجاريددة, إعددداد 
المسددتندات, إعددداد الخطددب والكممددات االفتتاحيددة, إعددداد التوجييددات واإلرشددادات, كتابددة عقددود 

يدددع ,كتابدددة األدعيدددة, كتابدددة وصدددف لمنظدددر أو حادثدددة ,كتابدددة المنددداظرات والمحددداورة ,كتابدددة الب
 المنشورات واإلعالنات ,كتابة التمخيص ,نثر األبيات الشعرية تحريريا .

 املهارات الهوعية املتعلقة ببعض جماالت الكتابة الوظيفية:

 : الميارات النوعية المتعمقة بكتابة الرسالة
فدي وسدط الخطداب ,كتابدة اسدم المرسدل إليدو / وصدفتو فدي الجيدة اليمندى مدن  ةالبسدممكتابة 

عدرض موضدوع الرسدالة الدذي يتناسدب مدع الغدرض  كتابة تحية االبتداء وسط الخطداب , الخطاب,
الرسددالة , ثددم تحيددة الختددام بمددوازاة تحيددة االفتتدداح ,كتابددة اسددم المرسددل, وتوقيعددو,  خاتمددةكتابددة  منيددا,

 (.177,ص:2221وتاريخ كتابتو عمى الجية اليسرى في نياية الخطاب )الشنطي ,

أما كتابة الغالف )الظرف( فتتضمن الميدارتين  التداليتين :كتابدة اسدم المرسدل وعنواندو عمدى 
ص  , م2223ل إليددو وعنوانددو عمددى يمددين الغددالف )فضدددل ا  ,يسددار الغددالف, كتابددة اسددم المرسدد

 (.235-232ص :

 : ومن أىم الميارات النوعية المتعمقة بمجال اإلعالنات والالفتات 

 التنظيم الالئق لالفتو أو اإلعالن, واإلعالن في عبارات واضحة, الالفتةكتابة 
 (.145م,ص:1994)خاطر ورسالن , تضمين اإلعالن البيانات الالزمة

 : ومن أىم الميارات النوعية المتعمقة بمجال الوصف 

ميارتي اإلحاطة بالموصوف, والدقة في الوصف ميارتين أساسيتين ليذا المجال,  :وتمثل
يمكن تدريب التالميذ عمييا ؛من خالل استثمار المواقف المدرسية المختمفة التي يمكن أن 

حفل اقامتو المدرسة, مباراة أجريت بين تشكل موضوعات الوصف, مثل زاره التالميذ, أو 
 (.97م,ص:2222التالميذ )راشد ,
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 ومن الميارات النوعية المتعمقة بالتخميص :

األساسدددية لمموضدددوع ,ترتيدددب األفكدددار كمدددا وردت فدددي الموضدددوع األصدددمي  الفكدددرةإبدددراز 
التفريدددق بددددين مددددا ىددددو  ,االبتعددداد عددددن اإليجدددداز المخددددل ,كتابدددة الممخددددص بأسددددموب الممخددددص ,

وري, لفيددم الفكددرة , ومددا ىددو لدديس ضددروريًا لددذلك ,اإللمددام بالموضددوع مددن كافددة جوانبددو, ضددر 
 , م2224و)النجددار, (؛97ص: م, 1996)عبددد الحميددد , مراعدداة الطددول المناسددب لمتمخدديص.

 (.147م,ص:2224(؛ و)حجازي ,34ص:

 :  ومن الميارات النوعية المتعمقة بإعداد الكممات االفتتاحية والختامية

ام الجمددل القصددار المناسددبة لممقددام, اإليجدداز , بحيددث تتضددمن الكممددة االفتتاحيددة اسددتخد
 )شددددحاتو, أو الختاميدددة فقدددرتين ,أو ثدددالث فقدددرات ,التنويدددع بدددين األسدددموبين الخبدددري واإلنشدددائي

 (.262-261ص ص  م,2222

 :ومن الميارات النوعية المتعمقة بالتقارير

التقريددددر )فددددردًا أو ىيئة(,تحديددددد موضددددوع تحديددددد الموجددددو إليددددو  كتابددددة تددددواريخ التقريددددر,
وضددع التوصدديات )إن لددزم األمددر(,  كتابددة مددتن التقريددر فددي عبددارات مددوجزة ودقيقددة , التقريددر,

 (.92م,ص:2228و)الشافعي , (؛99م,ص:2222توقيع كاتب التقرير )راشد ,

 محضر الجمسات : ومن ميارات مجال كتابة
موضددوعات ,القدددرة عمددى تسمسددل األفكددار القدددرة عمددى التعبيددر السددميم عمددا يطددرح مددن  

وترابطيدددا, القددددرة عمدددى التمخددديص غيدددر المخدددل باألفكدددار المطروحدددة ,السدددرعة فدددي الكتابدددة مدددع 
اإللمددددام بكددددل األفكددددار ,تحديددددد ىدددددف االجتمدددداع أو الجمسددددة موضددددع االنعقدددداد, تحديددددد جدددددول 

د االجتمدداع األعمددال التددي سددتكون مثددار مناقشددة أعضدداء المجمددس, تحديددد موعددد ومكددان انعقددا
,االلتددزام بالشددكل العددام المتعددارف عميددو لمحضددر االجتمدداع, المصددادقة عمددى جدددول األعمددال 
السابق, تددوين األفكدار العامدة التدي أثيدرت فدي االجتمداع والقدرارات التدي توصدل الييدا أعضداء 
المجمددددس, كتابددددة مسددددودة الجمسددددة ومراجعتيددددا, توقيددددع أمددددين المجمددددس , ورئدددديس الجمسددددة عمددددى 
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) عبدددددالباري  إعددددداد مددددذكرات فرديددددة بكددددل موضددددوع مددددن موضددددوعات االجتمدددداع. المحضددددر,
 (.126-125ص ص  , م2212,

 الكفايات اللغوية :
متغيرة وليست ثابتدو, وىدذا األمدر يقتضدي إخضداع المقدررات الدراسدية  المجتمعحاجات 

ناسدب فتددرة لعمميدات النقدد والتقدويم المسدتمرة, حتدى تفدي ىددذه المقدررات بتمدك االحتياجدات ,فمدا ي
زمنية معيندة , ال يناسدب الفتدرة السدابقة ,وقدد ال يتناسدب مدع الفتدرة التاليدة, ومدن ىندا رأت وزارة 
التعمدديم ) وزارة التربيددة والتعمدديم سددابقا (إعددداد مقددررات تيدديء لسددوق العمددل مددن خددالل التدددريب 

ايدددات (عندددد تعريفدددو مقدددرر الكف259م, ص2224عمدددى الميدددارات, وىدددذا مدددا بيندددو )السدددحيباني ,
 المغوية ,حيث وضح أنو : 

عمددى  -فددي ضددوء مبددادئ الددتعمم االتقدداني –"مقددرر فددي تدددريب طددالب المرحمددة الثانويددة 
خمدس كفايدات لغويدة, مدرجدة طوليددا فدي أربدع مسدتويات , ينفدذ كددل مسدتوى منيدا خدالل فصددل 

فدددي المدددرحمتين  -تقميددددياً  –دراسدددي واحدددد. وقدددد بندددي المدددنيج عمدددى أسددداس أن الطالدددب قدددد درس 
الرئيسدية أو معظميدا , وجميدع أبدواب اإلمدالء , وشدد  النحدواالبتدائية والمتوسطة جميع أبدواب 

شيئًا من األدب .والكفاية المغوية فدي عدرف ىدذا المدنيج ىدو األداء المغدوي السدميم المبندي عمدى 
-لمفددة شددفييًا وكتابيددًا ,بإنتدداج ا-معرفددة , ويشددير األداء فددي ىددذا التعريددف إلددى الميددارة فددي :أ

استقبال المغة اسماعًا وقراءة. والكفاية تمثل اآلتدي )معرفدةم ميدارة م خبدرة مشخصدية( وتعندي 
 األداء المبني عمى معرفة"

 : الثانوية املرحلة األسس اليت جيب مراعاتها عهد تعليم الكتابة الوظيفية لطالب
 (:314,ص:2229)أحمد,

o  الذاتي أثناء تعميم المجاالت المختمفة لمكتابة الوظيفية.تدريب الطالب عمى التعمم 

o  , ربط المجاالت الكتابة الوظيفية بحياة الطالب مثل كتابة الخطابات بكافة أنواعيا
 والقصص القصيرة, والمذكرات الشخصية.
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o  أن تكون موضوعات الكتابة الوظيفية تدور حول دائرة اىتمامو ,حيث ينصب تفكير
 و ال ييتمون بالتفكير الخارج عن الذات. الطالب حول ذاتيم

o , تشجيع الطالب عمى الكتابة بأسموبيم الخاص ,ووفق أحاسيسيم وفيميم لمموضوع 
 بحيث يكون لكل طالب أسموبو الخاص المعبر عنو وليس أسموب غيره.

o أن تتناول موضوعات الكتابة الوظيفية القدوة وقضايا المجتمع والقيم والتقاليد السائدة فيو. 

o  أن تشجيع الطالب عمى التقويم الذاتي من خالل إمدادىم بالمعايير التي تساعدىم عمى
 الحكم عمى كافة المجاالت الوظيفية التي يكتبون فييا .

o ب , وتراعي الفروق الفردية بينيمأن تتعد الموضوعات الوظيفية بحيث تتيح الفرصة لمطال . 
 تقىين الكتببت الىظيفيت :

االطدددالع عمدددى الدراسدددات السدددابقة يتضدددح أن تقدددديم الكتابدددة الوظيفيدددة  لدددو  خددداللمدددن  
أىمية تعممية بالغدة ,إذ تددرك المعممدة عدن طريقدو درجدة مدا وصدمن إليدو التمميدذات مدن المقددرة 
التعبيريددة الوظيفيددة, كمددا  تتعددرف عمددى مسددتوياتين المختمفددة ومندداطق الضددعف والقددوة فدديين , 

ا لمضددعيفات مددنين , وتعددد دروسدديا , وبددو يتعددرف الطالبددات وعمددى ىددذا األسدداس يبنددى عالجيدد
عمى أخطائين؛ ممدا يعيدنين فدي اجتنابيدا ومحاولدة تصدويبيا فكدرة واسدموبًا ولغدة ونحدوًا وخطدًا. 

العمميددة, وأداة موضددوعية ال تتددرك لالجتيدداد  ليددذهكددل ذلددك أوجددب ضددرورة وجددود شددكل  عممددي 
من األسس و المبدادئ  الميمدة التدي تقدوم عمييدا ,وإلعداد ىذه األداة البد من مراعاة مجموعة 

 عممية التقويم .

 واقع تعلين الكتببت الىظيفيت يف املرحلت الثبنىيت:
قددد كددان واضددح مددن شددكوى االبدداء والخبددراء والمعممددين ضددعف التالميددذ وقصددورىم     

,وكان من أىدم األسدباب قصدور -والوظيفي عمى وجو الخصوص  –في التعبير الكتابي العام 
المندددداىج الدراسددددية وعددددد ايفاءىددددا بحاجددددات التعبيددددر الكتددددابي الددددوظيفي عمددددى الوجددددو المطمددددوب 

م( لفتحدددي يدددونس 1996(.وقدددد ورد تقريدددر مقددددم لمنظمة)اليونسدددكو,78م,ص:2228)الشددافعي,
يدأتي "إلكسداب الطدالب االسدتقاللية وآخرون عن المجنة الدوليدة الميتمدة بالتربيدة  تضدمنت مدا 

وممكددددة االبددددداع, وحددددب االطددددالع, البددددد مددددن وجددددود مكمددددالت المعرفددددة, فيمددددزم اتاحددددة الفددددرص 
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ظيددار حسدديم النقدددي, وعمدى المعمددم أن يقدديم عالقددة جديددة مددع المددتعمم, وينتقددل مددن  لمتالميدذ, وا 
عمددددى التمقددددين المدددددرس المنفددددرد بددددالقرار إلددددى الصددددديق المشددددارك ليددددم, حتددددى ال يقتصددددر دوره 

نمددا دوره يتمثددل فإعددانتيم عمددى اكتسدداب وتنظدديم المعرفددة مددن خددالل توجيددو فكددرىم  لممعمومددات وا 
 (.125,ص:1996إلى المسار الصحيح" )جاك ديمور ,واخرون,

 الذراسبث السببقت:
و ىدددفت ىددذه الدراسددة إلددى التحقددق مددن مدددى تددوافر ميددارات  م(: 0202ال حااارث   دراسااة

ى طالبددددات الصددددف   الثالددددث المتوسددددط , والتحقددددق مددددن فاعميددددة الطرائددددق الكتابددددة الوظيفيددددة لددددد
واألسدداليب التددي تسدددتخدميا معممددات المغدددة العربيددة ليددذا الصدددف فددي إكسددداب ىددؤالء الطالبدددات 
عداد برنامج مقترح قدائم عمدى الدذكاءات المتعدددة  ميارات الكتابة الوظيفية , وتنميتيا لديين .وا 

ة لدددى طالبددات الصددف الثالددث المتوسددط , والتحقددق مددن مدددى لتنميددة ميددارات الكتابددة الوظيفيدد
فعاليدة ىددذا البرنددامج فددي تنميددة ىددذه الميدارات لدددى ىددؤالء الطالبددات , حيددث اسددتخدمت الباحثددة 
المنيج الوصفي التحميمي باإلضافة لمتواصل إلى قائمة محكمة لميارات الكتابدة الوظيفيدة التدي 

لمتوسدددط, كمدددا اسدددتخدمت المدددنيج شدددبو التجريبدددي يمدددزم توافرىدددا لددددى طالبدددات الصدددف الثالدددث ا
لمتواصل إلى فعاليدة البرندامج,  وكدذا لتوصديف األسداليب واالسدتراتيجيات واألنشدطة المتضدمنة 

بيدددا واالعتمددداد عمييدددا فدددي تنميدددة الكتابدددة  االسدددتعانةمدددن نظريدددة الدددذكاءات المتعدددددة التدددي  تدددم 
عمى مجالين من الكتابة الوظيفيدة , وىمدا الوظيفية لدى ىؤالء الطالبات , وقد اشتمل البرنامج 

 )مجال التحقيق الصحفي , ومجال إبداء الرأي(.
ه وقددددد تكددددون مجتمددددع 1432-1431وتددددم تطبيقددددو فددددي الفصددددل الدراسددددي األول لمعددددام 

الدراسة مدن طالبدات الصدف الثالدث المتوسدط  بمنطقدة نجدران التعميميدة ,أمدا عيندة الدراسدة فقدد 
ن طالبدددات ىدددذا الصدددف المدددذكور فدددي منطقدددة نجدددران , بمددد  اقتصدددرت عمدددى عيندددة عشدددوائية مددد

(طالبدددة ,مقسدددمة إلدددى مجمدددوعتين ؛احددددىما ضدددابطة , واألخدددرى تجريبيدددة , وبعدددد 62عدددددىن )
 تطبيق أداة البحث توصمت الباحثة إلى عدة نتائج من أىميا :
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o (بين متوسطي درجات 2025توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)
صحفي لطالبات المجموعتين , الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي بعد التحقيق ال

 ضبط أثر االختبار القبمي .

o (بين متوسطي درجات إبداء 2025توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)
الرأي لطالبات المجموعتين , الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي بعد ضبط أثر 

 قبمي.االختبار ال

o (بين متوسطي درجات 2025توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)
التحقيق الصحفي لطالبات المجموعتين , الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي بعد 

 أثر االختبار القبمي .

وتيددددف الدراسدددة إلدددى قيددداس أثدددر الوحددددات التعميميدددة فدددي تنميدددة  م(:0202دراساااة دخاااي   
الكتابددة الوظيفيددة )الرسددالة ,التقريددر , التمخدديص (. ولتحقيددق أىددداف الدراسددة اسددتخدم ميددارات 

الباحث المنيج شبة التجريبي المعتمد عمى تصميم المجموعتين التجريبية والضدابطة , وصدمم 
لذلك ثالث أدوات ومواد بحثية  تمثمت في قائمة الميارات الكتابية الوظيفيدة ,ووحددات تعميميدة 

الث وحددددات تعميميدددة شدددممت ميدددارات كتابدددة : الرسدددالة , والتقريدددر والتمخددديص , تكوندددت مدددن ثددد
واالختبار التحصيمي لقياس ميارات الكتابة الوظيفيدة؛ الدذي طبدق قبميدا وبعدديا, وأرفدق فدي كدل 

 وحدة حسب مياراتيا .
وبعددد تأكددد الباحددث مددن صدددق وثبددات أدوات الدراسددة وموادىددا شددرع فددي تطبيقيددا عمددى عينددة 

طالبددا فددي المجمدوعتين ؛حيددث اسددتمر التطبيددق ثمانيددة أسددابيع بواقددع  (64التددي تكونددت مددن ) الدراسدة
سداعتين فددي األسدبوع .ويعددد إجددراء المعالجدات اإلحصددائية الالزمدة خمصددت الدراسددة إلدى عدددة نتددائج 

فدددي التحصددديل البعددددي  (20221مدددن أىميدددا : وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية عندددد مسدددتوى )
ابددة الرسددالة, وكتابددة التقريددر وكتابددة التمخدديص لصددالح المجموعددة التجريبيددة . لميددارات كددل مددن :كت

( وىددذا يدددل عمددى وجددود فددروق ذات داللددة 20221وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى )
إحصددائية عاليددة بددين متوسددطات درجددة الطددالب لمميددارات الكميددة )ميددارات كتابددة الرسددالة ,وميددارات 

لصالح متوسدط درجدات المجموعدة التجريبيدة ؛ممدا يعندي  ت كتابة التمخيص (كتابة التقرير , وميارا
 وجود أثر إيجابيا لموحدات التعميمية عمى الميارات الكمية.
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وىدفت الدراسة الى قياس فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى  م(:0200دراسة الزىراني  
ة بعض ميارات الكتابة الوظيفية الالزمة الدمج بين العمميات المعرفية وما وراء المعرفية في تنمي

لتمميذات الصف الثاني .وقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي  لمتواصل إلى قائمة 
محكمة لميارات الكتابة الوظيفية الالزم توافرىا لدى تمميذات الصف الثاني المتوسط , كما 

 ستراتيجية المقترحة .استخدمت المنيج شبة التجريبي , لمتحقق من فاعمية اال
وقددد تكونددت أدوات البحددث مددن: اسددتبانة بميددارات الكتابددة الوظيفيددة , واختبددار ميددارات 
الكتابدددة الوظيفيدددة, ومعيدددار تقدددويم األداء الكتدددابي الدددوظيفي , وتدددم تطبيدددق األدوات فدددي الفصدددل 

ه , وتكوندددت عيندددة البحدددث مدددن تمميدددذات الصدددف 1432الدراسدددي الثددداني مدددن العدددام الدراسدددي 
(تمميدددذة , وبعدددد تطبيدددق أدوات البحدددث , 64ثدداني المتوسدددط فدددي مديندددة الريددداض بمدد  عدددددىا )ال

 توصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

أظيرت الدراسة فاعمية االستراتيجية المقترحة في تنمية ميارات الكتابة الوظيفية لدى  -
 تمميذات الصف الثاني المتوسط.

ة في تنمية الميارات العامة والنوعية المتعمقة تبين أثر استراتيجية التدريس المقترح -
 بمجالين من مجاالت الكتابة الوظيفية ىما : الرسالة والتمخيص .

وأوصي البحث بضرورة  االستفادة من االستراتيجية المقترحة , ووضعيا موضع التنفيذ؛  -
رىا من إلكساب تمميذات المرحمة المتوسطة ميارات الكتابة الوظيفية الالزمة لين , وغي

 ميارات الكتابة المقروء عميين في مادة التعبير .

وىدفت ىذه الدراسة إلى التأكد من أثر البرنامج المقترح في  م(:0200دراسة الربيعي  
اكتساب بعض ميارات الكتابة الوظيفية , وتقديم قائمة بميارات الكتابة الوظيفية الالزمة 

الفردية .ولتحقيق اىداف الدراسة استخدمت  لتمميذات المرحمة المتوسطة في ضوء حاجاتين
 الباحثة المنيج شبة التجريبي الذي يقوم عمى مجموعتين تجريبية وضابطة .

وقددد تمثمددت أدوات البحددث فددي اسددتبانة لتحديددد ميددارات الكتابددة الوظيفيددة لكددل مجددال مددن 
 (8فددي ) ميددارة مددن ميددارات الكتابددة الوظيفيددة (47مجدداالت الكتابددة الوظيفيددة , تكونددت مددن )

مجددداالت لمكتابدددة الوظيفيدددة , واختبدددار تحصددديمي لقيددداس ميدددارات الكتابدددة الوظيفيدددة تطبدددق قبميدددا 
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وبعديا ,وبرندامج لتنميدة ميدارات الكتابدة الوظيفيدة فدي ضدوء الحاجدات الفرديدة لطالبدات الصدف 
 الثالث المتوسط .

 وقد توصمت الدراسة الى عدة نتائج أىميا :

o (بين متوسطي درجات المجموعات 2025عند مستوى ) وجود فروق ذو داللة إحصائية
 التجريبية في درجات القياس القبمي والبعدي في ميارات الكتابة الوظيفية.

o  عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية عالية بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة في
 القياس القبمي والبعدي في ميارات الكتابة الوظيفية .

o (بين متوسطي درجات المجموعتين 2025حصائية عند مستوى )وجود فرق ذو داللة إ
 التجريبية والضابطة في درجات القياس البعدي في ميارات الكتابة الوظيفية.

وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى ميارات الكتابة الوظيفية المناسبة  م(: 0202دراسة الفقية   
اعاة أنشطة التواصل الكتابي المضمنة في لتالميذ الصف األول المتوسط , والكشف عن مدى مر 

 لمصف األول المتوسط لميارات الكتابة الوظيفية المناسبة لمتالميذ. مقرر) لغتي الخالدة(
ولتحقيق ىذا اليدف قام الباحث بتصميم استبانة تضمنت قائمة بميارات الكتابة الوظيفية 

ثباتيا بتحميل عينة  وتم التأكد من ميارة ,توزعت عمى خمسة مجاالت , (31شممت )
وبعد الكشف عن صدقيا  نشاطا . (25استطالعية من أنشطة التواصل الكتابي قواميا )

(نشاطا 42قام الباحث ومختص اخر ,كل عمى حده بتحميل عينة الدراسة  إلى ) وثباتيا ؛
وما اتفقا عميو من ضوابط  في ضوء التعريفات اإلجرائية لفئات التحميل , كتابيا وظيفيا ,

حيث بمغت نسبة االتفاق بين  Cooperواجراءات , وتم حساب الثبات بمعادلة كوبر 
 وتوصمت الدراسة إلى نتائج من اىميا : %(92059التحميمين )

o ( 3تحددت لتالميذ الصف األول المتوسط) (2منيا ) ميارات لمكتابة الوظيفية؛ 
 لمجال التقرير,ميارات  (4و) ميارات لممقالة الصحيفة, (4ميارتان لمتخميص و)

ميارات  (4و) ميارات لكتابة اإلعالنات, (4) ميارات لمجال ملء االستمارات, (4و)
ميارات لكتابة  (3) ميارات لكتابة اإلعالنات, (6) لكتابة محاضر االجتماعيات,

 الرسائل اإلدارية .
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o  ل أن أنشطة التواصل الكتابي المضمنة في مقرر )لغتي الخالدة ( لتالميذ الصف األو
وىي مجموع ميارات الكتابة الوظيفية  (,31مياره من ) (17المتوسط, راعت )

وأخرى بنسب متوسطة وكثير منيا  المناسبة لمتالميذ فقد قيس بعضيا بنسب مرتفعة,
مياره من ميارات الكتابة الوظيفية .كما  (14بنسب منخفضة , ولم تراعي األنشطة )

لء االستمارات , في حين راعت ثالث راعت األنشطة جميع ميارات التمخيص , وم
ميارات من أربع لممقالة الصحفية , وأغفمت واحدة من مياراتيا , وراعت ميارتين 

وراعت ميارة واحدة من أربع ميارات لكتابة االعالنات ,  لمتقرير ,وأغفمت مثميما ,
وأغفمت ثالث منيا , واغفمت جميع ميارات كتابة محاضر االجتماعات األربعة في 
حين نجد أنيا راعت أربع ميارات من ست لبطاقات الدعوة , وأغفمت اثنتين , وراعت 

 ميارة واحدة من ثالث ميارات لكتابة الرسائل اإلدارية , وأغفمت اثنتين .

 وىدفت ىذه الدراسة إلى :م(:0202دراسة الغامدي  
وميددارات  تحديددد الميددارات العامددة فددي الكتابددة الوظيفيددة ,ومكونددات محضددر االجتمدداع ,

والتحقدددددق مدددددن فاعميدددددة الدددددتعمم  الرسدددددالة اإلداريدددددة الالزمدددددة لطدددددالب كميدددددة الجبيدددددل الجامعيدددددة.
بالمشدددددروعات فدددددي تنميدددددة الميدددددارات فدددددي الكتابدددددة الوظيفيدددددة لطدددددالب كميدددددة الجبيدددددل الجامعيدددددة 

 واتجاىاتيم نحوىا .

 ولتحقيددددق أىددددداف الدراسددددة اسددددتخدام الباحددددث المددددنيج شددددبة التجريبددددي المعتمددددد عمددددى تصددددميم
 وىي: المجموعتين التجريبية والضابطة ,وصمم لذلك عددا لذلك عددا من األدوات والمواد البحثية ,

 . قائمة بميارات الكتابة الوظيفية المناسبة لطالب كمية الجبيل الجامعية واختبارىا 

 .قائمة تقدير تحميمية لتصحيح اختبار الكتابة الوظيفية لطالب كمية الجبيل الجامعية 

  استراتيجية قائمة عمى التعمم بالمشروعات  لطالب كمية الجبيل الجامعية.بناء 

 . إعداد دليل المعمم والمتعمم 

وبعد أن تأكد الباحث من صدق أدوات الدراسدة وثباتيدا ,وشدرع فدي تطبيقيدا عمدى عيندة 
(طالبا مدن طدالب المسدتوى الثداني فدي كميدة الجبيدل الجامعيدة ,فدي مجمدوعتين 62بم  عددىا )
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ىما تجريبيدددة واالخدددرى ضدددابطة , وقدددد اسدددتخدم الباحدددث عدددددا مدددن األسددداليب والمعالجدددات إحدددا
 اإلحصائية ؛من أجل الوصول إلى نتائج الدراسة .

 وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أىميا :
o ( 2021وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  في األداء البعدي

 ة لصالح التطبيق البعدي لممجموعة التجريبية .لميارات الكتابة العام

o ( 2021وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  في األداء البعدي
 لعناصر و ميارات الرسائل اإلدارية لصالح التطبيق البعدي لممجموعة التجريبية.

o ( 2021وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ي في األداء البعد
 لميارات الرسائل اإلدارية الكمية لصالح التطبيق البعدي لممجموعة التجريبية.

o ( 2021وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  في األداء البعدي
 لمكونات محضر االجتماع لصالح التطبيق البعدي لممجموعة التجريبية.

o ( 2021وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  في األداء البعدي
 لميارات الكتابة الوظيفية الكمية لصالح التطبيق البعدي لممجموعة التجريبية.

o ( 2021وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة)  في التطبيق البعدي في
 االتجاه نحو تدريس الكتابة الوظيفية باستراتيجية التعمم بالمشروعات .

 

استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي, والذي يقوم بشكل أساس عمى  مههج الدراسة:
أسموب تحميل المحتوى لمالءمتو غرض الدراسة, حيث يعبر عن: "طريقة بحث يتم تطبيقيا 

 .من أجل الوصول إلى وصف كمي ىادف ومنظم لمحتوى أسموب االتصال" 
 

متعميم الثانوي )نظام وقد تم تحميل موضوعات محتوى مقرر الكفايات المغوية ل
حكم دقيق يتوافر لو قدر من الثبات والصدق  إصدارالمقررات( المغة العربية, بيدف 

والموضوعية عمى ما يتضمنو من ميارات الكتابة الوظيفية, وقد وضعت الباحثة مضامين 
المحتوى في صورة كمية معتمدًة في ذلك عمى وحدة التحميل )الفكرة( بوصفيا أقرب واقعية 

 أكثر تعبيرًا وأدق قياسًا ألىداف البحث.و 
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يتمثل مجتمع الدراسة وعينتو عمى جميع وحدات االتصال الكتابي  جمتمع الدراسة والعيهة:
في  مقرر الكفايات المغوية لمتعميم الثانوي )نظام المقررات( المغة العربية لمعام الدراسي 

وبذلك بمغت مجتمع   والرابع (ه( لألربع كتب )األول, والثاني, والثالث, 1435/1436)
 الدراسة كافة صفحات الوحدات المختارة وىي كالتالي:

( الكفايات 1الوحدة التدريبية الرابعة )كفاية االتصال الكتابي( من مقرر المغة العربية ) -1
 صفحة. (41المغوية التي بمغت )

( الكفايات 2مغة العربية )الوحدة التدريبية الرابعة )كفاية االتصال الكتابي( من مقرر ال -2 
 صفحة.  (41المغوية التي بمغت )

( الكفايات 3الوحدة التدريبية الرابعة )كفاية االتصال الكتابي( من مقرر المغة العربية ) -1
 صفحة. (31المغوية التي بمغت )

( الكفايات 4الوحدة التدريبية الرابعة )كفاية االتصال الكتابي( من مقرر المغة العربية ) -2
 صفحة. (31وية التي بمغت )المغ

 ( صفحة 144جمالي عدد الصفحات )إليكون 

لتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد قائمة بميارات الكتابة الوظيفية؛  أداة الدراسة:
لتحميل محتوى مقرر الكفايات المغوية لمتعميم الثانوي )نظام المقررات( المغة العربية في 

 قام الباحثة بالخطوات التالية:ضوئيا؛ ولبناء األداة 
المغة العربية لممرحمة الثانوية, وأىداف تدريس مقرر المغة وثيقة منيج االطالع عمى  -أ

 العربية لممرحمة الثانوية.
االطالع عمى الدراسات السابقة في المجال لإلفادة من منيجيتيا وآلية بناء قوائم التحميل  -ب

م(, 2212م( ,)الحارث,2224م(, )عبدالباري ,2222,فييا, منيا دراسة )عطا ا  
 م(.2214م(, )الغامدي ,2212م(, )الربيعي ,2211)الزىراني,

( مجاالت لميارات الكتابة الوظيفية, 9تحديد مجاالت القائمة بصورتيا األولية في تسع ) -ج
 حو التالي:( ميارة تحت نوعين أساسيين من الميارات عمى الن49وأشتممت عمى تسعة وأربعين )
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( 3( ميارة موزعة عمى ثالثة )16واحتويت عمى ست  عشرة ) أواًل: الميارات العامة:
( ميارات, ميارات 5مجاالت كما يمي: ميارات المضمون, وتشتمل عمى )

 ( ميارات4ميارات التنظيم, وتشتمل عمى ) ( ميارات,7األسموب, واشتممت عمى )
( 6( ميارة موزعة عمى ستة )33ى ثالثة وأربعين )واحتويت عم ثانيًا: الميارات النوعية:

( ميارات, ميارات الرسائل, 6مجاالت كما يمي:ميارات الوصف, وتشتمل عمى )
( ميارات, ميارات 4ميارات التقارير, واشتممت عمى ) ( ميارات,6واشتممت عمى )

عالنات دعائية, وتشتمل عمى ) ( ميارات, ميارات 7العروض التسويقية وا 
( ميارات, ميارات الكممات المحفمية )االفتتاح, 4, واشتممت عمى )المحاضر

 ( ميارات.6االختتام(, وتشتمل عمى )
عرض القائمة في صورتيا األولية عمى عدد من المحكمين من أىل الخبرة واالختصاص  -د

وأخذ آرائيم حول ميارات الكتابة الوظيفية المقترحة وبيان مدى انتماء القيمة لممجال 
وضوحيا وأىميتيا, حيث يتم التعديل في ضوء ما يتفق عميو غالبية المحكمين,  ومدى

 مع إتاحة الفرصة ليم إلضافة القيم التي يرون إدراجيا لمقائمة.

 هلخص الذراست والتىصيبث واملقرتحبث
: الفصل األول, تضمن خمسة فصولاشتممت الدراسة الحالية عمى ممخص الدراسة: 

الباحثة أىمية الدراسة التي تقدم قائمة بميارات الكتابة الوظيفية ومؤشراتيا مقدمة بينت فييا 
والتي من خالليا يتم تحميل كتب الكفايات المغوية لمتعميم الثانوي والكشف عن مدى توافرىا 
في الوحدات المحتارة من كتب الكفايات المغوية ومشكمة البحث التي تعتم بالربط بالواقع 

ل محتوى المنيج المختار والقاء الضوء عمى الميارات الكتابة الوظيفية وتنمية ذلك من خال
 التي ينبغي توفرىا ليذه المرحمة .

وقدددد حدددددت الباحثدددة مشدددكمة الدراسدددة فدددي سدددؤال رئيسدددي ىدددو: مدددا درجدددة تدددوافر ميدددارات 
( )نظدددام 4, 2,3, 1الكفايدددات المغويدددة لمتعمددديم الثدددانوي ) مقدددررالكتابدددة الوظيفيدددة فدددي محتدددوى 

ررات( المغددة العربيددة؟ ثددم أوردت الباحثددة األىددداف التددي تسددعى الدراسددة لتحقيقيددا, وأىميتيددا المقدد
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العمميدددة والعمميدددة, ومبدددررات اختيدددار الدراسدددة, وحددددودىا الموضدددوعية والزمانيدددة, وخدددتم الفصدددل 
 ببيان المصطمحات األساسية لمدراسة.

 ا إلى قسمين ىما:الخمفية النظرية لمدراسة, وقد تم تقسيمي الفصل الثانيويعرض 

أوردت فيددو الباحثددة تمييددد عددن الكتابددة ومفيوميددا والوظيفيددة فددي  اإلطااار النظااري لمدراسااة أوال:
المغة ومدى اىمية توفيرىدا فدي المغدة ,ومدن ثدم عرضدت مفيدوم الكتابدة الوظيفيدة وأىميتيدا 
 ومجاالتيددا .وكددذلك ميددارات الكتابددة الوظيفيددة العامددة التددي انقسددمت الددى ثددالث مجدداالت

واالسددموب , والتنظدديم .والميددارات النوعيددة التددي تندددرج مددن بعددض مجاالتيددا  المضددمون ,
االعالندددات والالفتدددات ,الوصدددف ,التمخددديص ,إعدددداد الكممدددات االفتتاحيدددة  مثدددل الرسدددائل ,

والمقدددال .ثدددم عرضدددت تقدددويم الكتابدددة الوظيفيدددة. وأىدددداف الكتابدددة  والختاميدددة, والتقدددارير ,
قيقددو. وعالقددة الكتابددة الوظيفيددة بفددروع المغددة االخددرى. وواقددع الوظيفيددة ومددا تسددعى الددى تح

الكتابة الوظيفية في المرحمة الثانوية. ومن ثدم اىدم االسدس التدي يجدب توافرىدا  فدي تعمديم 
 الكتابة الوظيفية لممرحمة الثانوية.

كما  تناولت الباحثة مقرر الكفايات المغوية  وأىدافو. وخصائص يتسم بيا  طالب  
 المرحمة الثانوية , وما ينبغي أن ينعكس عمى تعمميم المغة العربية.

وفييا تناول الباحثة الدراسات ذات العالقة بميارات الكتابة  الدراسات السابقة: ثانيًا:
ف كل دراسة التعريف بعنوان الدراسة ومن قام الوظيفية؛ وقد انتيجت الباحثة في وص

بيا, وتاريخيا, ومجتمع البحث والعينة, ومنيج الدراسة, وأىم نتائجيا, ثم قامت بالتعميق 
 عمى ىذه الدراسات من خالل ذكر أوجو االتفاق واالختالف, وأوجو اإلفادة منيا.

رض البحددث, مددنيج البحددث الوصددفي التحميمددي لتوافقددو مددع غدد الفصاال الثالااثوتضددمن 
والذي يقدوم بشدكل أسداس عمدى أسدموب تحميدل المحتدوى لمالءمتدو غدرض الدراسدة, حيدث يعبدر 
عددن: "طريقددة بحددث يددتم تطبيقيددا مددن أجددل الوصددول إلددى وصددف كمددي ىددادف ومددنظم لمحتددوى 
أسددموب االتصددال, واعتمدددت الباحثددة عمددى وحدددة التحميددل )الفكددرة( لدقددة قياسدديا ليدددف البحددث, 

محتددوى مقددرر الكفايددات المغويددة لمتعمدديم الثددانوي )نظددام المقددررات( المغددة  وشددمل مجتمددع الدراسددة
العربيددة, وبندداًء عمدددى ذلددك قامددت الباحثدددة بإعددداد قائمدددة بميددارات الكتابددة الوظيفيدددة بعددد أن تدددم 
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عرضدديا عمددى مجموعددة مددن الخبددراء وأىددل االختصدداص ومددرت بددثالث مراحددل: األولددى مرحمددة 
التحكدديم والتقددويم, واألخيددرة مرحمددة الصددياغة النيائيددة, حيددث الجمددع والتصددنيف, والثانيددة مرحمددة 

( مجدددداالت لميددددارات الكتابددددة الوظيفيددددة: 9جدددداءت القائمددددة فددددي صددددورتيا النيائيددددة فددددي تسددددعة )
 ( قيمة.49متضمنة تسعة وأربعين )

 ويعرض الفصل الرابع لتحميل بيانات نتائج الدراسة والتي تم استعراضيا تبعًا لمتالي:

الكتابة الوظيفية في مجال )ميارات المضمون( في محتوى مقرر الكفايات  ميارات أواًل:
 المغوية لمتعميم الثانوي )نظام المقررات( المغة العربية.

ميارات الكتابة الوظيفية في مجال )ميارات األسموب( في محتوى مقرر الكفايات  ثانيًا:
 المغوية لمتعميم الثانوي )نظام المقررات( المغة العربية.

ميارات الكتابة الوظيفية في مجال )ميارات التنظيم( في محتوى مقرر الكفايات المغوية  ثالثًا:
 لمتعميم الثانوي )نظام المقررات( المغة العربية.

ميارات الكتابة الوظيفية في مجال )ميارات الوصف( في محتوى مقرر الكفايات  رابعًا:
 المغوية لمتعميم الثانوي )نظام المقررات( المغة العربية.

ميارات الكتابة الوظيفية في مجال )ميارات الرسائل( في محتوى مقرر الكفايات  خامسًا:
 بية.المغوية لمتعميم الثانوي )نظام المقررات( المغة العر 

ميارات الكتابة الوظيفية في مجال )ميارات التقارير( في محتوى مقرر الكفايات  سادسًا:
 المغوية لمتعميم الثانوي )نظام المقررات( المغة العربية.

ميارات الكتابة الوظيفية في مجال )ميارات العروض التسويقية واإلعالنات الدعائية(  سابعًا:
 ة لمتعميم الثانوي )نظام المقررات( المغة العربية.في محتوى مقرر الكفايات المغوي

ميارات الكتابة الوظيفية في مجال )المحاضر( في محتوى مقرر الكفايات المغوية  ثامنًا:
 لمتعميم الثانوي )نظام المقررات( المغة العربية.
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محتوى ميارات الكتابة الوظيفية في مجال )كممات محفمية )االفتتاح, االختتام(( في  تاسعًا:
 مقرر الكفايات المغوية لمتعميم الثانوي )نظام المقررات( المغة العربية.

 ترتيب المجاالت من حيث نسبة تكرارات الميارات في كل مجال: عاشرًا:

 ترتيب الكتب األربعة من حيث نسبة تكرارات الميارات في كل كتاب: حادي عشر:

الكفايات المغوية لمتعميم الثانوي )نظام أكثر الميارات توافرًا في محتوى مقرر  ثاني عشر:
 المقررات( المغة العربية.

الميارات غير المتوافرة في محتوى مقرر الكفايات المغوية لمتعميم الثانوي )نظام  ثالث عشر:
المقررات( المغة العربية. وأما الفصل الخامس فقد تضمن ممخصًا لفصول الدراسة وتوصياتيا 

دراسة بعدد من المراجع التي استوعبت الموضوع, كما ختمت بإيراد ومقترحاتيا, وقد ذيمت ال
 المالحق الخاصة بالدراسة.

 تىصيبث الذراست:
 في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يمي:

ضرورة تضمين محتوى مقرر الكفايات المغوية لمتعميم الثانوي )نظام المقررات( المغة  -
الكتابة الوظيفية بما يدعم الجانب المعرفي, وضرورة توزيعيا توزيعًا العربية لميارات 

 مالئمًا بما يحقق التتابع والتكامل.
تعميق االىتمام بميارات الكتابة الوظيفية التي اتضح أنيا أقل توافرًا في محتوى مقرر  -

 نحو التالي:الكفايات المغوية لمتعميم الثانوي )نظام المقررات( المغة العربية وىي عمى ال

 التركيز في توظيف العبارات المالئمة 
 مراعاة االسموب الخطابي والجذب والتأثير 
 استخدام جمل قصار مالئمة لممقام 
 التنوع بين االسموبين الخبري واالنشائي 
 ذكر حاالت مشابية مالئمة لمحاكاتيا 
 االلتزام بعناصر المحاضر 
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 .  االلتزام  بخصائصيا الوظيفية 
ن محتوى مقرر الكفايات المغوية لمتعميم الثانوي )نظام المقررات( المغة ضرورة تضمي -

 العربية لميارات الكتابة الوظيفية التي لم تتوافر فيو وىي عمى النحو التالي:
 توظيف الميارات النحوية واالمالئية المناسبة 
 توظيف  عالمات الترقيم المناسبة 
 استخدام ميارات مالئمة لتقنيات العصر 

 هقرتحبث الذراست:
 في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة تقترح الباحثة ما يمي:

إجراء دراسات شبيية بالدراسة الحالية لبقية المراحل التعميمية لتعميم النتائج حول ميارات  -
 الكتابة الوظيفية.

ب إجراء دراسات لمتعرف عمى دور األنشطة في تعزيز ميارات الكتابة الوظيفية لدى طال -
 المرحمة الثانوية.

إجراء دراسات حول واقع استيعاب طالب المرحمة الثانوية لميارات الكتابة الوظيفية  -
 واكتسابيم ليا.
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 املراجع: 
م(.تأثير التكامل بين القراءة والكتابة في تنمية الميارات 2225ابو زىرة ,محمد .) -

مناىج وطرق التدريس دراسات في ال األساسية لمكتابة لدى تالميذ اإلعدادية .
 .275-246(.123,ع ) ,الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس

(.فاعمية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض 2229أحمد ,صالح عبدالسميع.) -
, جامعة مجمة كمية التربيةميارات الكتابة الوظيفية لدى طالب المرحمة الثانوية. 

 .   362-289, 143,ع4االزىر,م
. أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسةم(.1999البحة, عبدالفتاح حسن .) -

 عمان :دار الفكر.
فعالية برنامج مقترح قائم عمى نظرية ال كاءات المتعددة في (.2212الحارث, عالية .) -

تنمية بعض ميارات الكتابة الوظيفية لدى طالبات الصف الثالث المتوسط 
رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية, جامعة . بمنطقة نجران التعميمية

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض .
(. تنمية ميارات القراءة لمدراسة لدى طالب المرحمة م2224حجازي ,عرفة فتحي .) -

 , رسالة ماجستير غير منشورة. كمية التربية ,جامعة عين شمس .الجامعية
أساليب تدريس المغة العربية م(.1994خاطر ,محمود رشدي ,ورسالن ,مصطفى .) -

 . القاىرة :مطابع الطوبجي التجارية. والتربية الدينية
م(.أثر وحدات تعميمية في تنمية ميارات الكتابة 2212دخيخ, صالح بن أحمد .) -

جامعة -مجمة بحوث التربية النوعيةالوظيفية لدى طالب كمية التربية في الباحة, 
 .192-156.  17المنصورة ,ع

-مجمة العموم التربويةم(.التعميم ذلك الكنز المكنون .1996يمور, جاك, اخرون .)د -
 .152-147. 203ع2مج ,مصر

فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات الكتابة م(.2212الربيعي ,دالل بنت ساعد .) -
الوظيفية في ضوء الحاجات الفردية لدى تممي ات المرحمة المتوسطة بمحافظة 



 

2117( 2ج) ابريل( 111العدد )  مجلة كلية التربية ببنها  

 

  340 

جستير غير منشورة. كمية التربية .جامعة األميرة نورة بنت .رسالة ما الطائف
 عبدالرحمن بالرياض. 

فاعمية استخدام مداخل حديثة في تنمية ميارات التعبير م(.2222راشد ,حازم محمود.) -
.رسالة دكتوراه  الكتابي لدى تالمي  الحمقة الثانية من مرحمة التعميم األساسي

 عين شمس .  غير منشورة .كمية التربية ,جامعة
فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى الدمج بين م(. 2211الزىراني ,ىدى حسن .) -

العمميات المعرفية وما وراء المعرفية في تنمية بعض ميارات الكتابة الوظيفية 
.رسالة ماجستير غير منشورة.  لدى طالبات المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض

 ورة بنت عبدالرحمن بالرياض .كمية التربية ,جامعة األميرة ن
م(. استخدام مدخل الكتابة الحقيقة في تنمية ميارات 2211سعودي ,عالء الدين حسن .) -

دراسات في المناىج التعبير الوظيفي واالتجاه نحوىا لدى طالب المرحمة الثانوية .
 .193-144. 179,ع مصر–وطرق التدريس 

ي مقترح في فنون التعبير الوظيفي (. برنامج تدريبم2228الشافعي ,سعيد محمد .) -
لتحسين فيمو وتنمية االتجاه نحو تدريسو لدى الطمبة /المعممين بجامعة 

رسالة دكتوراه غير منشورة. كمية التربية .برنامج الدراسات العميا  . األقصى بغزة
 المشترك بين جامعة األقصى بغزة وجامعة عين شمس بالقاىرة.

. الدار 5.طالمغة العربية بين النظرية والتطبيق تعميمم( .2222شحاتو ,حسن .) -
 المصرية المبنانية. 

تدريس المغة العربية في التعميم م(.2222طعيمة, رشدي أحمد ,ومناع ,محمد السيد.) -
 . القاىرة :دار الفكر.1طالعام "نظريات وتجارب".

لميارات ا الكتابة الوظيفية واإلبداعية المجاالت,م(.2212عبدالباري ,ماىر شعبان.) -
 (:دار الميسرة لمنشر والتوزيع.1.ط) والتقويم ,األنشطة ,

م(."تنمية ميارات التمخيص لدى طالب كمية 1996عبدالحميد ,عبدا  عبد الحميد .) -
دراسات في المناىج وطرق التدريس ,الجمعية المصرية لممناىج التربية بطنطا", 
 : القاىرة.35,ع وطرق التدريس
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 .9-1(.1.ع) مجمة القراءة والمعرفة(.المعرفة وما وراء المعرفة .  م2222عبيد , وليم .) -
م(.أثر استخدام الحاسوب في تنمية ميارات الكتابة 2212عطيو ,مختار عبدالخالق . ) -

مجمة القراءة الوظيفية لدي طالب المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية .
 : مصر.226-178,ص112,ع والمعرفة

فاعمية برنامج مقترح في الكتابة الوظيفية عمى تنمية م(. 2222دة .)عوض ,أحمد عب -
األداء الكتابي في المواقف االتصالية لدى طالب أقسام المغة العربية بجامعة أم 

 جامعة طنطا :كفر الشيخ.,-دراسة تجريبية -القرى
وعات فاعمية استراتيجية قائمة عمى التعمم بالمشر م(. 2214الغامدي ,صالح عبدا  .) -

في تنمية ميارات الكتابة الوظيفية لدى طالب كمية الجبيل الجامعية و 
 .رسالة ماجستير .كمية التربية .جامعة أم القرى. اتجاىاتيم نحوىا

(.تقويم أنشطة التواصل الكتابي المضمنة في مقرر لغتي 2213الفقية, محمد بن أحمد .) -
ة لتالميذ الصف األول المتوسط الخالدة في ضوء ميارات الكتابة الوظيفية المناسب

 . رسالة ماجستير .كمية التربية, جامعة أم القرى .  
 صبح األعشى في صناعة اإلنشاءم(. 2224القمقشندي, أبي العباس أحمد بن عمي .) -

 .  مصر: الييئة المصرية العامة لمكتاب.1.مجمد 
األساسي في  قواعد المغة العربية لمصف العاشرم(.2221الموسى ,عاطف واخرون .) -

 .ط وزارة التربية والتعميم باألردن.  االردن
 . القاىرة :دار الفكر العربي. تدريس فنون المغة العربيةم(. 2226مدكور ,عمي أحمد .) -
برنامج مقترح لتنمية بعض ميارات التعبير الكتابي م(.2224النجار ,بسام عايش عيد.) -

.رسالة ماجستير غير  يونساإلبداعي لدى طمبة الصف العاشر بمحافظة خان 
 منشورة .برنامج مشترك بين جامعة األقصى وجامعة عين شمس .

.القاىرة: مطبعة  استراتيجيات تعميم المغة العربية في المرحمة الثانويةم(.2221يونس.) -
 الكتاب الحديث. 
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