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  الملخـــــص 

�اس�ة ل�الب ال�ف ال�ادس االب�
ائي  ه
ف ال��� إلى  �ت�
ی
 مهارات ال�ف!�  األساس�ة ال
�ل!ة الع /�ة ال�ع.د-ة، وتعّ ف  ��ة  في ال��ة وال�ق.2�م
8 ت.ف  ه7ه ال�هارات في األن�4ة ال�عّل

�لة" @?<أ-ه األّول وال:اني. �  ل���.�C 8اب "لغ�ي ال?
  D8، وذل.����هج ال.صفي القائH على أسل.ب ت�ل�ل ال�ول��ق�L ه7ه األه
اف تHّ اّت�اع ال

�هارات ال�ف!�  األساس�ة، وSع
اد اس��ارة ت�ل�ل ال���.8 في ض.ء ه7ه @إع
اد قائ�ة  مN خالل  
) U�وق
 أسف ت ن�ائج  ) مهارة ف ع�ة،  ٢٠القائ�ة، ال�ي اش��لU على ث�اني مهارات رئ��ة، ضّ

بل عN  ل�ل  ال�� �لة"   غاآلتي: �ال? "لغ�ي  �Cاب  في  �ة �ّ[��ال �ة �وال�ق.2 �ة �ال�عّل األن�4ة  ع
د 
)، وق
 حازت مهارة ١٦٤٧@?<أ-ه األول وال:اني، ال�ي روع�U ف�ها مهارات ال�ف!�  األساس�ة (

) Uة بلغ���
 ال� ت�ة األولى في ت.ّف ها ب�ال
مج )، تل�ها مهارة ال�!امل و ٪٢٨.٦٠اإلن�اج أو ال�.ل
) Uة بلغ���)، ٪١٧.٩١)، ثH جاءت مهارة ال�Cّ7  ثال:ًا ب���ة بلغU (٪٢٤.١٠في ال� ت�ة ال:ان�ة، ب

) Uة بلغ���ت.ّف ت ال�هارات األخ 8 ب
رجة قل�لة، فق
 و   ).٪١٢.٨١وحّلU مهارة ال�ق.H2 را@عًا، ب
)  Uبلغ ب���ة  الbام�ة،  @ال� ت�ة  ال�عل.مات   H�c�ت مهارة   Uتل�ه ٪٩.٢٩حّل ج�ع  )،  مهارة  ا 

)  Uبلغ ب���ة  ب���ة بلغU ٪٣.٦٤ال�عل.مات  ال�ا@عة،  ال� ت�ة  ال��ل�ل في  ثH جاءت مهارة   ،(
�< ال� ت�ة ال:ام�ة واألخ� ة ب���ة ضع�فة ج
ًا، بلغU ( و  ).٪٣.٠٤(C مهارة ال� U؛ ما  ٪٠.٦٠نال(

  -ع�ي أّنها ت!اد ال ُتC7  في ال�
ر�2ات واألن�4ة.
�Nوق
 أوصى ال��� @] ورة ت]�ل!�اب  ال?
ی
ة ال��عات  في  مهارات ال�ف!�  األساس�ة 

�لة    لغ�ي��ة األن�4ة م�اح�ها في وز2ادة االب�
ائي،لل�ف ال�ادس  ال?��ة، وSع
اد  ال�عّل�وال�ق.2
  Hة  @ق.ائ�ال�ف!�  األساس ل!ل  �هارات  االب�
ائ�ةالالزمة  ال� حلة  C  Nي ی��gّ   ؛صّف مN صف.ف 

  Dتل Nاإلفادة م Nرس.ها م
�اهج وم��. ال��ة  ، و �هارات الم����N دل�ل ال�علH @أسال�h ت�ت]
 . مهارات ال�ف!�  األساس�ة

�لة، مهارات ال�ف!�  األساس�ة كلمات مفتاحية:��ة ، األن�4ة�Cاب لغ�ي ال?��ة.  ال�عّل�  وال�ق.2
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The availability of basic thinking skills in the content of Arabic 
language books: An Analytical Study of the "Beautiful Language" Book 

for Sixth Grade Students in the Kingdom of Saudi Arabia 
 

ABSTRCT 

The aim of research is to determine the appropriate basic thinking skills 
for sixth grade students in the Kingdom of Saudi Arabia. Moreover, the research 
also define the availability of these skills in the learning and evaluation activities 
of the content of "My Beautiful Language" book in its first and second parts . 

In order to achieve these goals, a descriptive approach based on the 
method of content analysis was followed by preparing a list of basic thinking 
skills, preparing a form for content analysis in light of this list, which included 
eight main skills including (20) sub-skills. The results of the analysis resulted 
in following : 

The number of learning and evaluation activities included in the book 
"My Beautiful Language" in its first and second parts in which basic thinking 
skills were taken into account (1647). The skill of production or generation 
ranked first in its availability with a rate of (28.60%), followed by the skill of 
integration and combination in the rank. The second, at a rate of was (24.10%). 
while the skill of remembering came third at a rate of (17.91%), and the 
evaluation skill came fourth at a rate of (12.81). 

Other skills were available to a small degree. The skill of organizing 
information ranked fifth at a rate of (9.29%), followed by the skill of gathering 
information at a rate of (3.64%). While, the skill of analysis came in seventh 
place, at a rate of (3.04%). Concentration skill ranked at the last with a very 
weak rate with (0.60%) which means negligibility in training and activities . 

The research recommended the necessity of including basic thinking 
skills in the new editions of "My Beautiful Language" book for the sixth grade, 
increasing its area in learning and evaluation activities. It also recommended 
preparing lists of basic thinking skills needed for each grade of elementary 
school. Thus, that curriculum designers and teachers can benefit from these 
skills and include a teacher's guide on methods of developing basic thinking 
skills . 

Key words: Basic Thinking Skills, My Beautiful Language Book, Learning 
and Evaluation Activities 
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ة:ــــــــــــــدمــــــــمق  

�ع�ّ �عّ�� ال��اب ال��رسي ع� ال����� ال�عل��ي لل��هاج، و    
ال�هّ�ة في  والع�اص    األرCان أح
�ة الع�ل�ة���هاج األساس�ة واألولى في  ال�عل�ال�ع��  عN أه
افه؛ ألّن  ؛ بل -gاد -g.ن وس�لة ال

�N، و/ه7ا ی /k ال!�اب،  ��اس�ة لل��عّل��ة ال��ال���.8، في حق�ق�ه، ت ج�ة فعل�ة لأله
اف ال�عل
�ا -�4�ل عل�ه، ب�N األه
اف وال���.8 وال��عّلH، وال -�Ng أن ن��ّ.ر م�هاجًا م
رس�ًا مN دون  @

ل��bلفة، فه. أّول م�ادر ال�ع فة @ال���ة  ك�اب، ی اعي خ�ائo ال��عّلH و2قّ
م له أن�اm ال�ع فة ا

ًا ل�ا ی��غي  أن -h��g مN خ� ات، أو ی��ّقL ل
-ه مN أه
اف. �  إلى ال��عّلH، وأك: ها ت?�

�ة م م.قة مgانةال!�اب    اح�لّ وله7ه االع��ارات وغ� ها   �� اه��ام حاز و ؛  في الع�ل�ة ال�عل
N�
  ال�عل�H، دعامة ، ال7یN نc وا إل�ه على أّنهوال� /.2�N ال�اح:� مN ال�علH وال��علH إل�ه Cل -��

وأنه في ال�ف،  و�42�ل على تأث� ًا في ال� /.2ة الع�اص  أك:  -ع
ّ  "غ فة  األه
اف   ال�rء، 
 8.����ة واألن�4ة وال���ات،   ال�عل�ال�
ا-ة )،٣٧،  ٢٠٠٦وال�ق.H2" (عل  -ق.م ال�ي وه. "نق�ة 

 hها ال�ال
 واألف!ار عN األسvلة ال��ع
دة، لإلجا@ة و�2�ح الف صة واالsالع،ال���،   @ع�ل�ة @ع
  ). ٤٥١ص  ،٢٠٠٤ غا، اآل العقل" ( في ت
ور ال�ي

ال��رسي  ال��اب  ال�&ّ�ر    ) ال�'&ّ   �%ـعه   مـا  "ـلّ   و� �ل  ومهار�ة    مع�ف�ة،  خ��ات   م�أو 
ت��26 م� فل5فة    ال���امل  ال امل  ال���   ت�ق�2   به�ف  ؛وانفعال�ة ب�اء على أس9 وم�اد7  لل��عّل>، 

�ق<� =ه  ُ فإّن�ا  ال��رسي  ال��اب  ال��یA ع� م����  ال���Eع وق��ه، وع��    ما   كلّ "ال�ولة وثقافة 
 ّ��ها  لغ.2ة، رم.ز ت��لها  ومفاه�H، وأف!ار وحقائL معارف مN !�اب ال �ادفّ  هت]g�- امcن  N�  معّ

�   أو  ،ما  م��.8   في  @ال?
ی
   اآلخ N2  ت<و2
   اله
ف  ه7ا  -g.ن   Cأن   ما،   ه
ف  ��ق�Lل�  @عw   تغ
�ة  إدراك   علىال��اع
ة    أو  ،ال?انh ل�ّ�فL مع ما ی��� ع�ه ال�xّلف  ه7ا  في  ال�عارف� أف!ار   أه
�ة  م.اقف  في  ال�عاsف  أو  ،م�
دة��هH  فال�xلّ   ب�N  ال�4ارCة  أو  ،مع�  ، واالت?اهات   األف!ار  في  و/
�ة، س�yواألحا ال�4اع   أم في الق�H،أم في �  .)٢٠٠٤" (sع

�ة؛ وح.ل ه7ا ��ة ال�عّل��
رسي ن.اة تفع�ل ن4اm ال��عّلH في الع�ل�ة ال�عل�و2�ّ:ل ال!�اب ال
�ة  ���ارسة األن�4ة ال�عل��ه؛ ل7لD -عّ
 ال!�اب م� حًا ل�ال�4اm ت���.ر مgّ.نات ال!�اب وم]ام

  Hعّل��ة، في عالقة ت�ادل�ة تفاعل�ة s فاها ال��ة األن�4ة وال�
ر�2ات وال�ق.2�وال��عّلH، وه�ا ت� ز أه
�4.دة �
رسي، ودورها في تفع�ل ن4اm ال��عّلH مN أجل ت�ق�L األه
اف ال��ها ال!�اب ال�ال�ي ی�]ّ


رسي "  @فاعل�ة وCفاءة.��ة ت
ر�2ات ال!�اب ال�هي ق]اء  ولعَل مN األم.ر ال�ي ت!4ف ع�ها أه
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وق�  Hعل��ال�
ر�2ات،    s.2الً   اً ال ثالثة  مع  في  تxث   ال!�اب  ف�
ر�2ات  حّلها،  على  
ّرب ��ل  Dوذل
  ، ٢٠١١م?االت رئ��ة؛ هي: م.اقف ال�ل�ة، وال����ل ال
راسي، وع�ل�ات ال�ف!� " (ال���ات، 

  ).١٧٤ص 
أّنها   في  �ة �ال�ق.2 األن�4ة  �ة �أه ت� ز   الع�ل�ة ن?اح في ال�ه�ة ال.سائل مN تع
ّ ك�ا 

�ة؛��
رسي ، و"ال!�اب في ه7ه الع�ل�ة  ارت�اm وتأث�  ش
ی
یN لها مN ل�ا ال�عل� األن�4ة @اح�.ائه ال
�ة ت<داد ���ه" (م.سى،  ل��هعاف ال�ق.2�  ).٢١ص  ،٢٠٠١وأه

�ة  ��
رسي، وخاصة في ال�.اد ال�عل�� ًا في ال!�اب ال�C ًا>�وت���.ذ األن�4ة وال�
ر�2ات حّ
ات ال�ف!� ، وتأتي اللغة الع /�ة في مقّ
مة ه7ه ال�ي -غلh عل�ها ال�ا@ع ال�هار|؛ الرت�اsها @�هار 

ال�.اد؛ إذ إّن اللغة، في حق�ق�ها، م?�.عة م��ّ.عة مN ال�هارات ال�ي یxّدیها ال��عّلH في تف!� ه  
وتع�� ه وت.اصله مع اآلخ N2، و�2?ّلى ذلD في مهاراتها األر/ع: "االس��اع، وال��ّ
ث، والق اءة،  


ام اللغة في ال�ع��   وال!�ا@ة"، وت� ز العالقة اbواقع اس� Nم  �ل.ث�قة ب�N اللغة @�هاراتها وال�ف!
  وال عN األف!ار؛ إذ "-�عh الف�ل ب�N ال�عاني واأللفا�، فاإلن�ان ال -����ع ال�ف!�  إال بلف~  

  لفcي   قالh   في  ت.ضع ح�ى  وم�ه�ة  غام]ة ت�قى  الف د   عقل  في  ت
ور ف! ة  وCلّ   @ف! ، إال  یلف~
�ة؛  عالقة  والف!   اللغة  ب�N   ةفالعالق   ع�ها،  و2عّ�   -�ّ
دهاg7   الف! ة  ألن  م��  عقل ال  في  إش اقها  م

أك:   �ق�ها  ی   ،�.عاً ش  ت��ح ،
لل.ج.د   ع�ها،  تعّ�   ال�ي   � 2قةال  
 ت?  ح�ى  ال��
ی   وتb جها 
 o�  ). ٢٠١٣ ،(ال��

�ة، وخاصة ما �ولّ�ا Cان لل�
ر�2ات واألن�4ة في �Cاب اللغة الع /�ة ه7ه ال�gانة وتلD األه
�هاراته  @  �ی ت�k م�ها @�هارات ال�ف!� ، Cان ل<امًا على مxّلفي م�اه?ها وم�ّ.ر2ها الع�ا-ة @ال�ف!


رسي وت
ر�2اته، ال�ي لها  �
 ص�اغة أن�4ة ال!�اب ال� اء الع�ل�ة  دور @ارز في إثوم��.2اته، ع
�ة؛ "فهي  ��لل
راسة؛ إذ إنها   تعلH م4.قةإلى مادة    صع�ة  عارفال���.8 اللغ.| مN م  ت�قلال�عل

إلى م��
ث وم4ارك وم�فاعل" (ال?عاف ة،   ة�ل��ال  حالة ال�علHمN    ن�قال على اال   �الh ت�اع
 ال
٢٠٠٩.(  

في �ّل ال��ّ
-ات  لق
 أض�ى االه��ام @�هارات ال�ف!�  في ال�عل�H حاجة وض ورة ملّ�ة،  
�ا ال�عاص ؛ إلن�اج م�عّلH مفّ!  م�
ّب ، قادر على ال�عامل مع ت�ّ.رات الع�  �ال�ي -4ه
ها عال
في   ال�عاص ة  االت?اهات  ألب ز  اس�?ا@ة  واق�
ار؛  @gفاءة  وم?اراته  وال���ّ.رة،  ال�ام�ة  �عارفه @

H�ال�عل في    �ال�ف! دمج  أو    �لل�ف!  H�ال�عل وهي   ،H�ال�علت  إذ؛  ال�عل  Hcن  
Cx  h2ر
ت ال�
ی:ة   H�
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 N���ة م�اس�ةعلى مهارات ال�ف!�  األساس�ة    ال��عل���.    ، ألنّ في ب�vات تعل�"مهارات ال�ف!�  ال ت
ی�H  فقk؛ بل ال بّ
 أن    ارفال�ع  علHت  عL2 s N  عل�هاتُ -�Ng    @ال�]ج وال��ّ.ر ال���عي وح
ه، وال

  L2 s Nع Dذل  H�
أ  ت  وم�ارسة  وت
رh2 تعل� | s Nة،  ع�  ثH االن�قال إلى مهارات ال�ف!�  األساس
�ات  ال�ف!�  العل�ا مهارات ?�
، وSس� ات�  ). ٢٠١١" (م�

�ف�لة وتعّ
 مهارات ��<لة الع�ل�ات اإلدراك�ة ال�ها ل��ات    ، ال�يال�ف!�  األساس�ة @ ُّ
�Ng ع-"
  Nم مه�ة  وهي   ، �ال�ف! وا  ال�اح�ةب�اء   H�ال�فاه و/�اء  �ل g4ت في  وال��اد� الع�ل�ة   Lل�قائ

 ،H2 !ال 

رسة" (رزوقي وع���ها وتع<2<ها في ال��ات و/اإلمgان تعل��  ).١٢٥ص   ،٢٠١٧وال�ع
�ة ال�ف!�  ال�ع في  ���N ال�الCognitive Thinking hإن اله
ف األساسي مN تg�، ه. ت

�ه مN تعلH ال�ع فة أو ال�عل.مات،    ال�<�ل مN تعلs H 2قة  g�ف�هارات على ال�ع فة، ول�y فقk ت

ة، وتغ س ?����N الق
رة على ال�أقلH مع ال�g4الت والق]ا-ا ال�ال�ف!�  "ت�هH في إك�اب ال��عل
في نف.سهH ال:قة @ال7ات، واإل-�ان ال��لL @ق
راتهH، وت?علهH ی���ل.ن م�اعh ال��اة، مN أجل 

  .Galyam, 2003, 84)ت?اوز تلD ال�g4الت وال��
-ات @اق�
ار" (
  Nم H�ال�ف!�  أو تعلH مهاراته ه
ف مهH لل� /�ة، "فه. و��فة عقل�ة وع�ل�ة مع ف�ة   لأجوال�عل

   ��ة، وال�ف!c��ت�H في أرقى ال���.2ات العقل�ة، و2�4أ عN ه7ا ال���.8 ال اقي مع فة م��قة م
  ،
�(ع� وال��.ر"  �ل bوال� وال7اك ة  االس�
الل  ق.8  -��ع�ل   Dتل ال م<2ة  ع�ل�اته    ، ٢٠١٦في 


رسة وخارجها، وخالل ). فال�ف٤٠ص ��  "-ق.م ب
ور ح�.| في ن?اح األف اد وتق
مهH داخل ال!
 
ال
راسة و/ع
ها، وم
8 ن?اح األف اد في ال
راسة وفي ح�اتهH الالحقة ه. ن�اجات ل�ف!� هH" (ع�

    .)٦٠ص  ،٢٠١٣ال?.اد، 
�ة الع�ا-ة @�هارات ال�ف!�  األساس�ة في ال� حلة االب�
ائ�ة على وجه�ال�b.ص؛    وت� ز أه

ُت��ى عل�ها   ال�ل�H وت.ج�هه، وت!.N2 أرض�ة صل�ة    �ال�ف! ال�.اة األولى لغ س ب7ور   
ألّنها تعّ

 وه. م<ود @آلة ال�ف!� ، ل7لD .لَ یُ   "  مهارات ال�ف!�  ال��قّ
مة في م احل ال�عل�H الالحقة، فال�فل

أساس�اً  ه
فًا   
��غيی   -عّ   
االب� 
رسة �ال أه
اف  ص
ارة  في  -g.ن  ال� حلة و ة،  ائ�أن  في   7��ال�ل
� ة في ال��اؤل، ومع فة ما -�
ث ح.له، و2��غي على معلH ه7ه ����< ب غ��ه ال�االب�
ائ�ة ی�
ال�الم�7، و2ع�ل على إك�ابهH مهارات تف!� 2ة    8
ال
وافع ل أو  ال� حلة أن -��:�  ه7ه ال غ�ة 

  Hه����ق�لهH ف�عل@ Hgفي ال�� Hأن ت�ه Ng��ة، -��ة مN م?ّ د مع��ف�ة ال�ف!� ، وه7ا أك:  أهC
 ،hع فة" (رج�  ). ٢٨ص  ،٢٠٠٢اك��اب ال
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ال�ف!�  األساس�ة أدوات   للف د    ج.ه 2ةوت�:ل مهارات  الفّعال، وهي ض ورة    �لل�ف! والزمة 

 ذلD على اك��ا@ه وSل�امه وت���قه ل�هارات �ل�g.ن ناج�ًا في م
رس�ه أو مه��ه أو ح�اته، و2ع�

مه وت���L  أساس�ة  وال��ل�ل،   ،H��وال�ع واالس���اج،  �ف، �وال�� وال�قارنة،    C7ال�) م:ل:  �ة؛ 
(H��وال�ق و42�  اإلج اءات  ال?.اد و   )٢٠٠٣((سعادة.   
أنه٢٠١٣(ع� إلى  ه7ه   )،  أن   Nم  Hال غ

�الالق
رات ف� 2ة م�أصلة ل
8 الف د، إال أنه @�اجة إلى  ��
 ه7ا على ����Lالو   �
رh2 الو   ة��، و2ع�
�< عل�ها خالل ع�ل�ة ال�عل�H.  ال�علC خالل ال� Nم D؛ وذلN��  

�فاتها،  �وت��ایN اآلراء وال
راسات ح.ل مهارات ال�ف!�  األساس�ة، فق
 اخ�لف ال� /.2.ن في ت�
�ة ل��.2   g2 ة األم��ف ال?�ع�ل!N ث�ة مهارات مC �4ة اّتفL عل�ها معHc ال�اح:�N، ولعّل ت�

  Dأب ز تل Nم H��اهج وال�عل��ها  ال��فات، فق
 ح
دت مهارات ال�ف!�  األساس�ة ال�ي -�Ng تعل�ال��

رسة  �   ): Igbaria, 2013،  ٢٠٠٩،  ؛ إب اه�٢٠٠٧H،  أب. جادو(  تيعلى ال��. اآلوتع<2<ها في ال

 -  :>�C ل مهارة و مهارات ال�� ال�g4لة، ومهارة وضع األسvلة أو ص�اغ�ها. ت�
ی
 ت4
ال�الحcة عL2 s N حاسة واح
ة أو أك:  مN ت�]�N مهارة و مهارات ج�ع ال�عل.مات:  - 

 ال�.اس، ومهارة ال��اؤل أو s ح األسvلة.
 مهارة االس�
عاء.ال� م�<، و  مهارةمهارات ال�Cّ7 : وت4�ل  - 
ال�عل.مات:   -   H�c�ت ال�4ه ونقاm  و مهارات  ب�ان أوجه   L2 s Nقارنة ع�ال ت�]�N مهارة 

�N أو أك: ، ومهارة  v��ف عL2 s N وضع األش�اء أو ال�ف دات االخ�الف ب�N ش�ال��
�ع�ار مع�Nل اً في م�c.مة أو س�اق وفق .h� ، ومهارة ال� ت

ال��ل�ل:   -  واألن�اm و مهارات  العالقات   
وت�
ی والع�اص ،   oائ�bال  
ت�
ی ت��اول 
 ال��bلفة. 

 -  
�ال�.ل أو  اإلن�اج  مN  و :  مهارات   
2>�ال إع�اء  أو  ال�.ض�ح  مهارات  على  ت�4�ل 
�ل ال�عل.مات ب م.ز أو رس.م ال�ف��ال:�ت، ومهارة االس���اج، ومهارة ال���x، ومهارة ت
 ب�ان�ة.

�o و مهارات ال�!امل وال
مج:  - bمهارة ال�ل N�ومهارة إعادة ال��اء ال�ع في مN أجل  ،ت�]
 دمج معل.مات ج
ی
ة.

 -   :H2.ار األو مهارات ال�ق
حgام،  ت��اول مهارة وضع ال�عای�  الالزمة التbاذ الق ارات وSص
 ومهارة تق
-H األدلة أو ال� اه�N، ومهارة تع ف األخ�اء. 
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في ال� حلة   ، ی��غي أن ت�cى مهارات ال�ف!�  األساس�ة @الع�ا-ة ال!اف�ة ما تقّ
مو/�اء على  
�Nاالب�
ائ�ة���H م��.8 والقا ، ، مN ق�ل ال�ع��N على ت��  ها م�اه?وم�ّ.ر|  h�C اللغة الع /�ة ئ

�ة واض�ة، تق.م على ت�
ی
   ومxّلف�ها؛ سع�ًا إلى�دمج ال�ف!�  في ال���.8، ب�اء على أسy عل
االب�
ائ�ة،   ال� حلة  في    �ال�ف! مهارات   Nم  N��ال��عل في    وانE5اماً اح��اجات   Hمع خ�ائ�ه


مة ه7ه ال�هارات، ال�ي أض�U الb8 ل.����ّ.، واس�:�ار Cّل ج<ء مN ال��.م غا-ات أساس�ة  ال
في العالH، وه7ا ب
وره س.ف ی�عyg على ال�عّلH وs ائL ت
ر�2ه، لغات  التعل�H  في Cّل م�اهج  

�ة ب ّم�ها.  ��  ال�ي ی��غي أن ت تقي إلى م��.8 مهارات ال�ف!� ، ف� تقي معها الع�ل�ة ال�عل
 مشكلة البحث، وأسئلته: 

�ة ع�.مًا، وم�اهج  ���اهج ال�عل��ة األن�4ة وال�
ر�2ات في م��.h�C 8 ال�على ال غH مN أه
�ة مهارات ال�ف!�  وال�
رh2 عل�ها، فإّن مg4الت  ��اللغة الع /�ة على وجه ال�b.ص، ودورها في ت
�N ه7ه ال�هارات في م��.8 ال!�h، @� 2قة مع�ار2ة ص���ة وم�اس�ة �  ك:� ة ال زالU ت!��ف ت]
اه��ام   واقع  إّن  بل  ف��h؛   8.���ال على  األم   -ق��   وال   ،Hراته
وق  N��ال��عل  oائ�bل

�N @أن�4ة ال�ف!�  وت
ر�2اته في  �
رسي ال!�اب ال�عل� مN م]�.نه؛ في "ال�أمل إلى ی
ع.نا  ال
وأن�4ة �ة، م��.8، �واألسvلة االه��ام  وال�الh  ال�علH مN و��2ّلh  تق.2 نها-ة   في @األن�4ة 

�ة مN لها ل�ا أو ال.ح
ة؛  ال
روس�ال  ؛ارف ال�الh وفه�همع وق�اس ،ات ال�عل.م  :��U ت  في أه
�N � كی أن�
ة، Cأنها غ�  و  ال.ح
ة أو ،
رسال نها-ة في واألسvلة األن�4ة @عw ال�عل� أو مف

وال��لة،  (م عي" s 2قة ال�ل لهااألسvلة و  معال?ة  ك�ف�ة  لل�ل�ة  ح �.ضی�H ال� أن  زائ
ة؛ بل ی��غي 
٢٠٠٥.(  

الع /�ة  ال!�� ة  وال?ه.د  الع�ا-ة  ومع   ال
ول   Nم 
الع
ی �اهج  ال�ي أول�ها ��ها وم��.8  @�تعل
�ها  اوأن.اعه @�هارات  ال�.ّجه ن�. دمج ال�ف!�  @ال�عل�H، وااله��ام، و ك��ها��ل��bلفة، وم�اولة ت]
ال�عل�H  م��.8 ه7ه  في   �اهج على اخ�الف م احل �م��.2ات مع�ار2ة خاصة @gّل    ب�اء علىال

، أّن م��.h�C 8 اللغة الع /�ة ال ی<ال 4CفU م اجعة الع
ی
 مN ال
راسات ، فق
  صف مN صف.فها
  ، ��o  -عاني مN ج.انh ضعف وق�.ر ع
ی
ة في معال?ة ال!:�  مN مهارات ال�ف!bتل Ng�و2

  ال��. اآلتي:أب ز ما ت.ّصلU إل�ه @عw ه7ه ال
راسات مN ن�ائج في ه7ا ال�?ال على 
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إن ال���ة ال!� 8 مN األسvلة جاءت في ال�?ال ال�ع في، وأن األسvلة رC<ت على ال���.2ات   - 
  ).٢٠٠٩ال�ع ف�ة ال�ي ت��لh ع�ل�ات عقل�ة دن�ا؛ م:ل: ال�C7  والفهH (ال?عاف ة، 

 -  ّCر ال!�اب  أسvلة  بل.م  إن  �ف �ت� في    C7ال� وم��.8  واالس��عاب   Hالفه م��.8  على  <ت 
  ) وأه�لU @ق�ة ال���.2ات. ٢٠١١ت، (ال���ا

إن درجة ت.ف  مهارة األصالة CانU ضع�فة، أّما درجة ت.ف  مهارة الّ�القة ف!انU ضع�فة ج
ًا،  - 
�او| وال� 42ي، ��  ). ٢٠١٢ودرجة ت.ف  مهارة ال� ونة ومهارة ال�فاص�ل CانU ضع�فة (ال

اس�ة اح�.ت على ال�هارات إن h�C اللغة الع /�ة لل�ف.ف ال:الثة األولى مN ال� حلة األس - 
الف ع�ة ال:الثة ل�هارات ما وراء ال�ع فة، ح�� تفاوت ت.ز2ع ه7ه ال�هارات في أسvلة ال!�اب 

  ). ٢٠١٣على ن�. غ�  م�.ازن (ال]�ة، 
 -  �@ ال� ت��ة    �ال�عای  Uراع اللغ.2ة  العل.م   h�C م�bف]ة  إن  ب���ة    C7ال�  8.�� Uبلغ 

)، و7CلD  ٪ ٤٠.٣٧(   بلغU ب���ة م�.س�ة    فق
 جاءت فهH  )، وأما ال�عای�  ال� ت��ة @ال٪٧.٥١(
  L��ة،  ٪٥٢.١١( بلغU ب���ة م�.س�ة   CانU ال�عای�  ال� ت��ة @ال����  ). ٢٠١٤) (أب. sع

 - C ة في�ّ�تغ�ي Cفا-ات الّ�عّلH @�.رة ج<ئ�ة،    ،�h الّلغة الع /ّ�ة والّ 2اضّ�ات إّن األسvلة ال�ق.2
  ).٢٠١٤وت C< على ال�هارات العقلّ�ة ال
ن�ا، وته�ل م��.2ات الّ�ف!�  العل�ا (ال�.س.|، 

م�قّ  -  مهارة  أعلى  ال����L)،  إن  (مهارة  هي  الع /�ة  اللغة   h�C م��.8  في  (مهارة    ثHقة 
  Hث ال�الحcة)،  (مهارة   Hث ال�قارنة)،  (مهارة  تل�ها  و(مهارة  االس�
عاء)،   ،(h�ال� ت (مهارة 
األسvلة)،   و(مهارة s ح  @ال�g4الت)،  ال�ع �2  و(مهارة   ،(>�(ال� م  Uف) وحّل��ال�� مهارة 

 ،
�  ). ٢٠١٦أخ� ًا (ع�
إن مهارات ال�ف!�  األساس�ة ال
ن�ا ت!.نU مN ثالث مهارات؛ هي: مهارة االس�
عاء وهي أعلى   - 

تل�ها مهارة االس��عاب، وأخ� ًا مهارة ال�الحcة،  ،في ت
ر�2ات �Cاب اللغة الع /�ة  قة مهارة م�قّ 
وت!.نU مهارات ال�ف!�  األساس�ة ال.س�ى مN خ�y مهارات؛ هي: مهارة ال�قارنة وهي أعلى  

�ف، ومهارة ال�.ض�ح، وأخ� ًا مهارة ال� ت�h،  مهارة م�قّ �قة، تل�ها مهارة ال�ف�� ، ثH مهارة ال��
�ا مN ثالث مهارات؛ هي: مهارة ال����L وCانU أعلى  وت!.نU مهارات ال�ف!�  األساس�ة العل

 ). ٢٠١٨قة، تل�ها مهارة ال�ع �2 @ال�g4الت، ثH مهارة s ح األسvلة (ال4��ي،  مهارة م�قّ 
على    ،األول وال:اني@?<أ-ه  ل�ف العاش   اللغة الع /�ة، لح�.ل ال���.8 ال�قار/ي في �Cاب   - 

  ).٢٠١٨وأخ� ًا ال���.8 ال�ق.2�ي (ع�
 ال?.اد، ال� ت�ة األولى، تاله ال��اع
|، ثH ال�ع في، 
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ت� ز ب.ض.ح مق
ار ال]عف ال7| تعاني م�ه @عw م�اهج اللغة  إن ن�ائج ال
راسات ال�ا@قة  
م��.8   أم على م��.8 ع
م    الع
ی
   إه�الالع /�ة، س.اء على  األساس�ة،    �ال�ف! مهارات   Nم

�< على مهاراC هارات، وال���ها دون األخ 8. ال�.ازن في ت�اول ه7ه ال�  ت @ع
�ل!ة الع /�ة ال�ع.د-ة، �وعلى ال غH مN ال�gانة ال�ي ت�cى بها م�اهج اللغة الع /�ة في ال

�ة ���ع في ال� احل ال�عل�مN ح�� االه��ام @��gها وت�.2 ها، أم مN ح�� وزنها على   س�اء، هاج

رسي، فق
 ُخّ� �، فإن  �اً أس�.عسU ساعات  ،في Cل صف مN صف.فها ،o لهاسّلH ال� نامج ال

 h�!اهج وال��
 أنها @�اجة إلى م<2
 مN االه��ام @ع�ل�ات ال�ق.H2    ،ال�ّ�لع على م��.8 ه7ه ال?-
األساس�ة و    �ال�ف! مهارات  ل� اعي  ال� حلة   ال��.2   في  وخاصة  وم�.ازن،  شامل  ن�.  على 

 xالالحقة، ولعّل ال� H�ال ال7| یلّح على ال�ف!�  وال4ع.ر  االب�
ائ�ة، ال�ي تعّ
 أساسًا ل� احل ال�عل
�N مهارات ال�ف!�  األساس�ة  �في ه7ا ال�قام ه.: إلى أّ| درجة راعى مxّلف. h�C اللغة الع /�ة ت]

  .في م��.8 ه7ه ال!�h ب�!امل وت.ازن 

  و �مع م
رسي اللغة الع /�ة  به7ه ال�اجة قام @إج اء ع
د مN ال�قابالت  ال�اح�  شع.ر  ل�أك

� Cّ< عل�ها م��.8  تآرائهH ح.ل مهارات ال�ف!�  ال�ي   حلة االب�
ائ�ة؛ الس��الع  وم4 ف�ها في ال
 h�!ر�2ات واألن�4ة ال.اردة في ه7ه ال
ك�h اللغة الع /�ة؛ وق
 أ�ه ت ال�قابالت أنَّ معHc ال�
�  مN األح�ان على مهارات ال�ف!�  ال
ن�ا،  :C في >Cّ هار، وأّنها تcتق��  على ال�ف~ واالس�

الع
ی
 مN مهارات ال�ف!�  العل�ا، وأّنها ال ت اعي ت.ّزع ه7ه ال�هارات على صف.ف ال� حلة    وته�ل
�  مN األح�ان.  ، و/� 2قة مع�ار2ة@g4ل م�.ازن :C في  

�ة ت�ل�ل م��.h�C 8 اللغة�، ل��
ی
 الع /�ة  و/�اء على ال�ع��ات ال�ا@قة، شع  ال�اح� @أه
�لة"  ة، واخ�ار م�ها  األساس�   ال�ف���درجة م اعاتها ل�هارات  �ال�ق ر على sالب �Cاب "لغ�ي ال?

�ة اك��h    ه7ا ال�ف  
ائي @?<أ-ه األول وال:اني؛ ألنّ ال�ف ال�ادس االب����ّ:ل نها-ة م حلة تعل-
ف�ها ال��عّلH ال�عارف وال�b ات األساس�ة، و2��غي له7ا ال���.8 أن -عالج مهارات ال�ف!�  األساس�ة  

�عها على ن�. م�.ازن ��ا  ، @�ا ی�عyg على اج�أن اللغة  و ك��اب ال�الب ال�هارات اللغ.2ة، ال سّ
اللغة ال  أن   N�وال� /.2  N�ال�اح:  Hcمع 
م�اش ًا، وق
 عّ ارت�اsًا    �ال�ف! �هارات @  kت ت� الع /�ة 

  .، على ن�. ما أش نا سا@قاً ت�ف�ل عN ال�ف!�  وه. ال ی�ف�ل ع�ها @�ال مN األح.ال
  في ال�xال ال ئ�y اآلتي: ال��A، ال�ي ���N ت��ی�ها وهONا ت�ل�رت م Nلة 
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�َّ!ة  ق����ةوال� ��ةال�علّ  مهارات ال�ف��� األساس�ة في األن��ة م	� ت�ف� ما - #�� الُ
  ؟ لل1ف ال/ادس االب�	ائي ال(��لة لغ�ي'�اب م%���  في

Nال و�2ف ع عxة:  ال��اؤالت  ه7ا ال��  الف ع�ة اآلت
 مهارات  ما   ��اس�ةال�ف!�  ال�ادس االب�
ائي؟  ال�ف ب ل�ال األساس�ة ال
 8 ما
�ة   مهارات ال�ف!�  األساس�ة في األن�4ةت.فّ  م���ّ وال�  ال�عل��ة ةق.2َّ�[�� في الُ

  ؟ األول) ال?<ءلل�ف ال�ادس االب�
ائي ( لغ�ي ال�E�لة�Cاب م��.8 
 8 ما
�ة   مهارات ال�ف!�  األساس�ة في األن�4ةت.فّ  م���ّ وال�  ال�عل��ة ةق.2َّ�[�� في الُ

  ؟ )ال:اني ال?<ءلل�ف ال�ادس االب�
ائي ( لغ�ي ال�E�لة�Cاب م��.8 
   8.ة في م����وال�ق.2 �ة �ال�عّل األن�4ة  األساس�ة على    �ال�ف! ت.ّزع مهارات  درجة  ما 

�لة � (ال?<أیN األول وال:اني)؟.  ل�ادس االب�
ائيلل�ف اك�اب لغ�ي ال?
  یه
ف ال��� إلى اآلتي:  أهداف البحث:

�اس�ة ت�
ی
 مهارات  - ��ل ال�ف ب �الل ال�ف!�  األساس�ة ال�!ة الع /�ة  ال�ادس االب�
ائي في ال
�H ال�عل.مات c��<، ج�ع ال�عل.مات، ال�C7 ، تC ل، اإلن�اج ال�ع.د-ة في مهارات (ال��  ، ال��ل


 أو �  ، ال�!امل وال
مج، وال�ق.H2). ال�.ل
�ة مهارات ال�ف!�  األساس�ة في األن�4ة م
8 ت.ف   تعّ ف - ���ّ وال�  ال�عل��ةال�ُ  ةق.2َّ� في �]

  سا@قة الC7 . لل�هارات ال ئ��ة اً لل�ف ال�ادس االب�
ائي وفق  لغ�ي ال�E�لة�Cاب م��.8 
�ة ال��� في ال�قاm اآلت�ة:  أهمية البحث: �  تcه  أه

�اس�ة تق
-H قائ�ة - �فق
 أص��U  ال�ادس االب�
ائي، ال�ف ب ل�ال @�هارات ال�ف!�  األساس�ة ال
�اً  ت /.2اً  ال�ف!�  ع�.مًا م�ل�اً  مهارات � تق.م ال
راسات ال�ي فإن ل�هوع ت?اهله، -�Ng  ال عال

 .ال?انh  ه7ا تغفل أال ی��غي وتق.2�ها، ال
راس�ة ال�ق رات  ت�ل�ل على
 - H-
 ت.ّف م
8  عN  خاصة ال� /.|  وال��.2  عامة، ال�عل�H وزارة  في لل��xول�N  راجعة تغ7-ة تق

 لل�ف ال�ادس االب�
ائي. لغ�ي ال�E�لةال�ف!�  األساس�ة في �Cاب  مهارات 
 - H-
 ال�ف!�  األساس�ة في مهارات  ح.ل ت.ف  وال�ل��ة  اإل-?اب�ة  ال�.احي Nت��ّ  واقع�ةً  ص.رة تق


 الل�ف ال�ادس االب�
ائيلغ�ي  ك�اب الع /�ة  ��N، ق
 تف�في إعادة ال�c  في    على تأل�فه لقائ
  ه7ا ال!�اب وتالفي نقاm ال]عف ف�ه. 
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ال���  -  ال�ي مهارات  ی� ز  األساس�ة    �الع /�ة  ق�ل   مN م اعاتها -?h  ال�ف! اللغة  م4 في 
  .وم
رس�ها

 .م�اثلة دراسات  إج اء في بها ال.ث.ق  -�Ng ت�ل�ل�ةً  أداة  ال���  -ق
م - 
ال
راسة ال�ال�ة   ع�ه س�!4ف  ما ض.ء في ،أخ 8  م4ابهة دراسات  إلى ال�اح:�N أنcار  ت.ج�ه  - 

Nمل�ة م ال�E�لةك�اب   في حاجات  في  لغ�ي  االب�
ائي  ال�ادس  الع /�ة  لل�ف  �ل!ة �ال
  .ال�ع.د-ة

ال�عل�H  ب ت�اد| ال�ي ال�
ی:ة ال� /.2ة لالت?اهات  اس�?ا@ة ال���  ه7ا -�:ل -  في    �ال�ف! 
مج 
 .ى وجه ال�b.ص علال�ف!�  في h�C اللغة  @�هارات  االه��امع�.مًا، و 

  :البحث وتعريفاته اDجرائية مصطلحات 
  Basic Thinking Skills مهارات التفكير اساسية -

تع�ي   لغة  ال�هارة  أن  إلى  الع /�ة  ال�اذق @gل  ،ال4يء في ق7ْ ال�ِ "ذهh عل�اء  وال�اه : 

  ال�ا@ح @ه  ی.صف ما وأك:  ع�ل،�?�أمهَ به7ا   تُ  ْ هَ ◌َ م و2قال،  ة َ هَ مَ  وال?�ع،  ال @ه    ُ األم  
  ). ١٨٥- ١٨٤، د.ت، ص م�c.ر ابN( "حاذقاً  @ه ص ت  مهارة

فُ�عّ ف   اص�الحًا  ال�هارة  القائH ال�هل "األداء @أنهاوأّما   ،L�ی�علّ  الفهH على ال
ق �هل�ا  
�اً و  -اً ج�
  اإلن�ان�  ).٢٠٠٣وال?�ل،  (اللقاني وال?ه
  ال.قU اخ��ار  به
ف ،ذه

مها الف د في Cل ع�ل�ة تف!�  -ق.م بها،    مهاراتتع ف  و b��- هارات ال�ي�ال�ف!�  @أنها "ال

 وال
مج، وال�ق.H2  وت�!.ّ ��<، وج�ع ال�عل.مات وال7اك ة، وال��ل�ل، وال�.لC ة: ال��ن مN ال�هارات اآلت

) "H��  ).Johnson et al, 2000, 13وال�ع
2�ها،  ?�ع  ل  ی�H الق�امعقل�ة    ة@أنها "ع�ل� 7CلD  ف  ع ّ تُ و >bعل.مات وت�ال��ل�ل  ع�ل�ات    ج اءإلال

 "H2.ع الق ارات وال�ق��H ال�عل.مات وصc��k وت�b)وال�Wilson, 2002, 67( .  
"ال�4اsات العقل�ة غ�  ال�عق
ة ال�ي ت��لh م�ارسة إح
8 مهارات   وعّ فها أح
 ال�اح:�N @أّنها

س��عاب وال����L)، وال�هارات الف ع�ة  ال:الث ال
ن�ا (ال�ع فة واال  ال���5�اتال�ف!�  األساس�ة في  
ن م�ها ع�ل�ات ال�ف!�  ال�عق
ة؛ م:ل: مهارات ال�الحcة وال�قارنة، و�2]�N مهارات ال�ي ت�!.ّ 

 ّC7ع فة (اك��ابها وت��ف، وهي مهارات أساس�ة ال ب
ّ م�ها ال�مN     ها)، وال�الحcة وال�قارنة وال��
"hC �  ).  ٥٤ص  ،٢٠١٣(ع�
 ال?.اد،   إجادتها ق�ل االن�قال إلى ال�ف!�  ال
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�cّ وذهh آخ  إلى  ��7 على ت�ف�7 م?�.عة مN ال�هارات العقل�ة ال��ة والالزمة  أنها "مق
رة ال�ل

امله، تق.م على  bاس�   ،H��ف، وت!.N2 ال�فاه�مهارات خاصة؛ م�ها: ال�C7 ، وال� ت�h، وال��

�ات، وال����L، واالس�ق اء، واالس���اm، وال. ���ل،  وت!.N2 ال�ع:�صف، وال��ل�ل، وال�قارنة، وال�
ن�ارسها  هادفة  م�
ودة    عقل�ة"ع�ل�ة    وُعّ ف7C UلD @أّنها).  ١٢٠ص   ،٢٠٠٩وال�ف�� " (ف غلي،  


مها  bعلون���
وN2ال.صف و الو   ، �C7ّ ال  م:ل،عة  م��.ّ   غا-ات وال��انات؛ ل��ق�L    ارف�عال?ة ال�، 
�ف، و الال���x و و ��H وحلّ ال���  ). ٢٠٠٣ال�g4الت، وال.ص.ل إلى اس���اجات" (سعادة،  �ق

Lاء على ما س��
  العقل�ة    الع�ل�ات م?�.عة مN    :@أّنها  إج ائ�اً   -عّ فها ال�اح� ،  و/�ال�ي ت��
  ��N مهارات ال�ف!�اللغة الع /�ة لل�ف ال�ادس االب�
ائي،    �Cاب األساس�ة في م��.8    إلى ت]

�H، وال��ل�لارات أساس�ة؛ هي:  على ث�اني مه  وت�4�لc��<، وج�ع ال�عل.مات، وال�C7 ، وال�C ال� ،
  ،H2.وال�!امل، وال�ق ،
�ی�Hّ ت�
ی
 درجة ت.ّف ها ب�اء على اس��ارة ت�ل�ل ال���.8 ال�عّ
ة له7ا  وال�.ل

  الغ ض. 
  المدرسي وأنشطته: محتوى الكتاب  -

�ي  ال���.8 ُ-عّ ف  �
رCات،  وال��انات،  وال�الحcات،   ال�قائL،"  أّنه@  ال�عل�  وال�4اع    والُ
،y��ات،  واألحاس��  اإلن�ان   عقل  فه�ه   مّ�ا  اس���اجها  أو  اس�bالصها  -? |   ال�ي  وال�ل.ل  وال��

�ه وأعاد  و/�اه،�c�  خ�k  إلى ت�.2لها  على وع�ل بها م ّ  ال�ي  ال��ات�ة، ال�b ة ل��اجات  وت ت��ه ت
�ات   ومفاه�H   ومعارف  وحل.ل  وأف!ار��(نc 2ات   أو  وم�اد�  وتع   ، ٢٠١٤وSب اه�H،  سعادة" 

�ة ت���.ذ مع�C Hcاب اللغة الع /�ة،  )٢٥٤ص ��ة وال�ق.2��. ولّ�ا CانU األسvلة وال�
ر�2ات ال�عل
  وتعّ�  عN أن��4ه، فُ�عّ ف على ال��. اآلتي: 

  ّة:  األس2لة ال�عل��� ات ال�ي ت��لّ   هي:�h مN ال��علH اس�?ا@ة ما، وH�2 ت.��فها  تلD ال
�ة ال�علّ ���ة أو  في ب
ا-ة الع�ل�ة ال�عل�ل أث�ائها، وق
 تأتي في ب
ا-ة ال
رس، أو ت�bلّ في  

 م��.اه، أو أن��4ه، و�2لL عل�ها أح�انًا األسvلة ال��ائ�ة. 
   :ة��� ات ال�ي ت��لّ األس2لة ال�ق��:�مN ال��علH اس�?ا@ة ما، وH�2 ت.��فها h  هي تلD ال

�ة، وتأتي في نها-ة ال
رس أو ال.ح
ة ال
راس�ة.��ة ال�عل��  في نها-ة الع�ل�ة ال�عل
 
ال��اب و2ق� ال��� ه7  في 5أن��ة م%���  �Cاب  :  ا  �4�ل عل�ه - ما  ال�E�لة كّل    لغ�ي 

االب�
ائيل ال�ادس  اللغ ل�ف   m4ا�ال أوجه   Nتعّ�  ع أسvلة وت
ر�2ات،   Nال�ي  م �ّ.عة، ��ال  |.
  .الالزمة لهH في ه7ا ال�فّ  مهارات اللغة الع /�ة-�ارسها ال�الب؛ به
ف اك��اب 
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 ال�ادس االب�
ائي ل�عل�H ال�ف sالب على   ال�ق ر ال!�اب   @ه ق�
 و2ُ '�اب اللغة الع��6ة:    - 
"لغ�ي  Hاس@ الع /�ة  �لة"؛ اللغة �ق رته ال!�اب  وه. ال? في   وزارة ال7|   H�الع /�ة  ال�عل �ل!ة �ال
  .(الف�ل األول، والف�ل ال:اني) ج<أیN على ، وق
 جاء٢٠٢٠  –  ٢٠١٩ال�ع.د-ة للعام ال
راسي  

االب�	ائي:  - ال/ادس  االب�
ائي    ال�الب   و42�ل  ال1ف   yامbال لل�ف   Hدراس�ه أنه.ا   Nال7ی
) N�ئي في  ) عامًا وال��?ل.ن في ال�ف ال�ادس االب�
ا١٢-١١ب�?اح، وت� اوح أع�ارهH ما ب

�ل!ة الع /�ة ال�ع.د-ة. �
ارس االب�
ائ�ة ال�ا@عة ل.زارة ال�عل�H في ال�  ال
  :ةاآلت�على ال�
ود  ال��� اق��   البحث: حدود

�لة) ال�قّ ر على sالب ال�ف  - ��ة في م��.�C 8اب (لغ�ي ال?�ّ[��ال�
ر�2ات واألن�4ة ال
في   االب�
ائي  ال�ع.د-ةال�ادس  الع /�ة  �ل!ة �ال
راسي    ال @?<أ-ه  م٢٠٢٠  –  ٢٠١٩للعام   ،

 األول وال:اني. 
��ها   - ��اس��ها وأه�ق��  ، واائيال�ف ال�ادس االب�
   ب ل�ال دراسة مهارات ال�ف!�  األساس�ة؛ ل

  Nائفة واسعة مs ل��اهج وال�عل�H؛ ألّنه -4��ة ل��.2  الg2 ة األم��ف ال?�ع�ال��� على ت�
مN مهارات  ت4�له  �ا @  ،H�ال�عل في  وتع<2<ها  �ها �تعل  Ng�- ال�ي  األساس�ة    �ال�ف! مهارات 

 رئ��ة وف ع�ة. 
 -  ُs ّأداة ق� U   راسي
 م. ٢٠٢٠  – ٢٠١٩ال��� في الف�ل ال:اني مN العام ال
   :سابقة ساتدرا 

دراسة إلى ت�ل�ل األسvلة في h�C اللغة الع /�ة لل�ف.ق الbامy،   ،)٢٠٠٩ال?عاف ة (أج 8       
�ة، C ال�  yف�وال ال�ع ف�ة،  لل�?االت:  ش�.ل��ها   8
م ومع فة  األردن،  في  وال�ا@ع  وال�ادس، 
�فها إلى  �واالنفعال�ة، وت.ز2ع األسvلة على ال���.2ات ال��bلفة ل!ل مN ال�?االت ال�C7.رة، وت�

وا (ال�قال�ة،  و أن.اعها  وال�.ض.ع�ة)،  ال��ل�لي،  ق
  ل4ف.2ة،  ال.صفي  �هج �ال ال�اح:ة   Uم
bاس�
�ة ال
راسة مh�C N اللغة الع /�ة لل�ف.ف الbامy، وال�ادس، وال�ا@ع،�بلغ  ح��    وت!.نU ع

�.ع ال!لي لألسvلة ال.اردة ف�ها ( ?�) سxاًال، وأسف ت ن�ائج ال
راسة إلى أن ال���ة ال!� 8  ١٤١٩ال
ي ال�?ال ال�ع في، وأن األسvلة رC<ت على ال���.2ات ال�ع ف�ة ال�ي ت��لh  مN األسvلة جاءت ف

ع�ل�ات عقل�ة دن�ا؛ م:ل: ال�C7  والفهH، أما ال��ائج ال��علقة @أن.اع األسvلة في h�C اللغة الع /�ة،  
  Hcمع UانC 
فق
 أ�ه ت أن األسvلة ال�قال�ة هي األك: ، وعلى م��.8 األسvلة ال�.ض.ع�ة فق

�ل. األسvل�  ة مN ن.ع ال�!
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�ة ال�ا@عة ل
روس وم.ض.عات ٢٠١١وه
فU دراسة ال���ات (     �) إلى ت�ل�ل األسvلة ال�ق.2
�ف بل.م لأله
اف ال�ع ف�ة،  �مق ر مادة اللغة الع /�ة لل�ف ال�ا@ع األساسي في األردن، وفL ت�

  ���ة ال
راسة مN  ح��هج ال.صفي ال��ل�لي، وت!.نU ع�
مU ال�اح:ة الbفقة اس� �األسvلة Cلها ال
�N األول وال:اني،  �) سxاًال م.زعة على م��.2ات  ٨٦٠بلغ م?�.ع األسvلة (  فق
 في الف�ل�N ال
راس

ال
راسة   ال�ع في ال��ة، وأسف ت ن�ائج  الفهH  إال�?ال  ال!�اب رC<ت على م��.8  لى أن أسvلة 
Hلة الفهvن��ة أس Uف بل.م، و/لغ���)، ثH  ٪٤٠واالس��عاب (  واالس��عاب وم��.8 ال�C7  في ت

 )  C7ها ال���h (٪١٣)، ثH ال����L ( ٪٣٠یلC ال� Hل (٪١١)، ث�)، وأخ� ًا ال�ق.H2  ٪٤)، ثH ال��ل
)٢٪ .(  

�او| وال� 42ي  ه
فU  و     ��)، إلى تق.H2 الّ�
ر�2ات في h�C الق اءة وال��ف.�ات ٢٠١٢(دراسة ال
االب�
ائ�ة   ال� حلة   Nم العل�ا  ال:الثة  مهارات الفي  للّ�ف.ف  في ض.ء  ال�ع.دّ-ة  الع /ّ�ة  �ل!ة �

�ع  ح��  الّ�ف!�  اإلب
اعي،  �
مU الّ
راسة أسل.ب ت�ل�ل ال���.8، وت!ّ.ن م?��عها مN جbاس�
�ع  ���ها ف��:لU في ج�ك�h الق اءة للّ�ّف ال ا@ع والbامy وال�ادس في ال� حلة االب�
ائ�ة، أما ع

لل�ف.ف الق اءة  دروس  �ة في �[��ال (  الّ�
ر�2ات  ال�الغ ع
دها  ت
ر�2ًا، وت!.نU  ٥٣٦ال:الثة   (
أداتها مN @�اقة ت�ل�ل مهارات الّ�ف!�  اإلب
اعي، ودّلU ن�ائ?ها على ت.ّف  مهارة األصالة ب
رجات  

) N�)، وأشارت ن�ائج ال
راسة إلى أن درجة ت.ف  مهارة األصالة CانU ضع�فة،  ٢٣-٨ت اوحU ب
ع�فة ج
ًا، ودرجة ت.ف  مهارة ال� ونة ومهارة ال�فاص�ل  أّما درجة ت.ف  مهارة الّ�القة CانU ض

  كانU ضع�فة. 
إلى ت�ل�ل م��.2ات وح
ات الّ
راسة في �Cاب sّالب   (Igbaria, 2013)وه
فU دراسة       

  8.���ال ومع فة  ال��bل�ة،  الق
رات  فvات  في  اإلن?ل�<2ّة،  الّلغة  ی
رس.ن   Nاّل7ی الّ�اسع  الّ�ّف 

رسّي في  ال�ع في في أسvلة ال!�ا��ف بل.م، وم
8 م�اه�ة أسvلة ال!�اب ال�
رسّي وفL ت��ب ال

�ة م��.2ات الّ�ف!�  العال�ة، وتHّ إج اء ت�ل�ل ال���.8 ل�U وح
ات، وُعّ
 الx�ّال وح
ة للّ��ل�ل، ��ت
ح�� تHّ ت�ل�ل األسvلة وفL م��.2ات بل.م ال
ن�ا والعل�ا، وقام ال�اح� @��اب ال��h ال�v.2ّة ل!ّل  

) سxاًال م:لU مهارات الّ�ف!�  ال
ن�ا،  8.�٢٤٤ مN م��.2ات بل.م، وأشارت ال��ائج إلى أّن (م�
) سxاًال مّ:لU مهارات الّ�ف!�  العل�ا، وأّن أك:  األسvلة رCّ<ت على م��.8 الفهH، وأوصU ١٣٧و(

ال���.2ات    الّ
راسة @إج اء م<2
 مN الّ
راسات في م?ال ت�ل�ل م��.h�C 8 الّلغة اإلن?ل�<2ّة في 
  ال��bلفة. 
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( ه
فU  و      ال]�ة  اللغة  ٢٠١٣دراسة   h�C في  �ة �[��ال واألن�4ة  ال�
ر�2ات  ت�ل�ل  إلى   (
الع /�ة لل� حلة األساس�ة ال
ن�ا في ض.ء مهارات ال�ف!�  الف.ق مع في وت�.ر مق� ح إلث ائها، 

  ���هج ال.صفي ال��ل�لي، وأع
ت ال�اح:ة قائ�ة مهاح�
مU ال�اح:ة الbة، اس��رات ما ف.ق ال�ع ف
�ة ال
راسة مN األسvلة وال�
ر�2ات ��ة، وال��اق�ة، واإلج ائ�ة)، وت!.نU ع��وهي ال�هارات (ال�فاه
كلها ال.اردة في h�C اللغة الع /�ة لل�ف األول وال�ف ال:اني وال�ف ال:ال� لل� حلة األساس�ة  

إل ال
راسة  ال:اني، وأسف ت ن�ائج  ال
راسي  الع /�ة لل�ف.ف ال
ن�ا في الف�ل  اللغة   h�C :ى أن
ال:الثة األولى مN ال� حلة األساس�ة اح�.ت على ال�هارات الف ع�ة ال:الثة ل�هارات ما وراء ال�ع فة،  

  ح�� تفاوت ت.ز2ع ه7ه ال�هارات في أسvلة ال!�اب على ن�. غ�  م�.اٍز. 
�ة (و     �ل.م اللغ.2ة لل� حلة ) إلى ت�ل�ل وتق.H2 ت
ر�2ات h�C الع٢٠١٤ه
فU دراسة أب. sع

�هج ال.صفي ال��ل�لي،  �
م ال�اح� الbواس� ،N�األساس�ة )ال�ف ال:امN وال�ف ال�اسع( في فل��
�ة ال
راسة مh�C N ال�ف ال:امN وال�ف ال�اسع األساسي، ول��ق�L أه
اف ال
راسة �وت!.نU ع

.2ات هي ال�C7  والفهH ) مع�ارًا ق��U إلى ثالثة م��٤٠تH ب�اء قائ�ة مN ال�عای�  بلغ ع
دها (
  8.���ال� ت��ة @   �ال�عای  Uاللغ.2ة راع العل.م   h�C راسة إلى أن
ال وال����L، وأسف ت ن�ائج 

ق
رت ب���ة م�.س�ة  فق
  )، أما ال�عای�  ال� ت��ة @الفهH  ٪٧.٥١ال�C7  ب���ة م�bف]ة ق
رت بـ ( 
  ).٪٥٢.١١.س�ة بـ ()، و7CلD ال�عای�  ال� ت��ة @ال����L ق
رت ب���ة م�٪٤٠.٣٧بـ (

�ا      C  Uف
�ة ال.اردة في h�C الّلغة الع /ّ�ة ،  )٢٠١٤(ال�.س.| دراسة  هّ�إلى ت�ل�ل األسvلة ال�ق.2
ال�� N2، ح�� قام ال�اح� ب��اء @�اقة ل��ل�ل األسvلة   فيوالّ 2اضّ�ات لل�ف ال�ادس االب�
ائي 

عه، وم��.اه، وأخ�اء ال��اغة ف�ه،  ى أساس معای�  م�ع
دة؛ م�ها: ص
ق الx�ّال، ون. اس��ادًا إل
�ة ال�.ج.دة في نها-ة Cل م.ض.ع (ّ�) سxاًال، أما �Cاب  ٦٣٥وق
 بلغ إج�الي ع
د األسvلة ال�ق.2

2�اتها (ق
  الّ 2اضّ�ات ف ��هج ال.صفّي، ١٠٢٩بلغ م?�.ع أسvلة ت�
مU الّ
راسة الbاًال، واس�xس (
في h�C    وق
 أشارت الّ��ائج إلى أّن أسvلة ال�ق.H2  ة،ول��ق�L أه
افها تH ب�اء @�اقة ت�ل�ل األسvل

الّلغة الع /ّ�ة والّ 2اضّ�ات تغ�ي Cفا-ات الّ�عّلH @�.رة ج<ئ�ة، وت C< على ال�هارات العقلّ�ة ال
ن�ا، 
  وته�ل م��.2ات الّ�ف!�  العل�ا. 


 (و      �) إلى ت�ل�ل ت
ر�2ات h�C الق اءة الع /�ة لل� حلة االب�
ائ�ة في  ٢٠١٦ه
فU دراسة ع�
�ة  ح��  ض.ء مهارات ال�ف!�  األساس�ة،  ��هج ال.صفي ال��ل�لي، وق
 تألفU ع�
م ال�اح� الbاس�

ال
راسة مh�C N الق اءة الع /�ة Cلها مN ال�ف األول ح�ى ال�ادس االب�
ائي في دولة الع اق، 
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), َثHَّ  ٪٣٥٬٩٠وأسف ت ن�ائج ال
راسة إلى أن أعلى مهارة م�ققة؛ هي (مهارة ال����L) ب���ة (  ) ب���ة  االس�
عاء)  (٪٣٠٬٢٠(مهارة  ب���ة  ال�قارنة)  (مهارة  تل�ها   Hث (مهارة  ٪ ١١٬١١),   Hث  ,(
) ب���ة  (  ٪٩٬٤٠ال�الحcة)  ب���ة   (h�ال� ت (مهارة   Hث ب���ة  ٪٤٬٥٦),   (>�ال� م و(مهارة   ,(

)٣٬٩٩٪ ) ب���ة  @ال�g4الت),  ال�ع �2  و(مهارة  ب���ة  ٪٢٬٨٥),  األسvلة)  s ح  و(مهارة   (
�ف) ب���ة (٪١٬١٤(�  ).٪٠٬٨٥), وأخ� ًا مهارة (ال��

�ا      ��ه
فU إلى ت�ل�ل مهارات ال�ف!�  األساس�ة الالزمة  إلى    )٢٠١٨دراسة ال4��ي (ه
فU  ب
ال�هارا  Dتل ت.اف    8
وم األساسي،  ال�ف  لل�ف  ل�الم7ة  الع /�ة  اللغة  �Cاب  ت
ر�2ات  في  ت 

�ة  ��هج ال.صفي ال��ل�لي، وت!.نU ع�
مU ال�اح:ة الbراسة اس�
ال�ادس األساسي، ولغ ض ال
) بلغ ع
دها   ��الع /�ة، ح اللغة  ال.اردة في �Cاب  ال�
ر�2ات  �ع �) ت
رh2، ٧٥١ال
راسة مN ج

�ة؛ هي:  وأع
ت ال�اح:ة @�اقة ت�ل�ل مهارات ال�ف!�  األساس�ة ال� ��ي ت!.نU مN ثالثة م�اور رئ
مهارات ال�ف!�  األساس�ة ال
ن�ا، ومهارات ال�ف!�  األساس�ة ال.س�ى، ومهارات ال�ف!�  األساس�ة  

   العل�ا، وت.صلU ن�ائج ال
راسة إلى:
أن مهارات ال�ف!�  األساس�ة ال
ن�ا ت!.نU مN ثالثة مهارات؛ هي: مهارة االس�
عاء وهي أعلى    -

م� (مهارة  ب���ة  (٪٥٦.٥٠ققة  ب���ة  االس��عاب  مهارة  تل�ها   Hث مهارة  ٪٢٨.٠٥)،  وأخ� ًا   ،(
  ).٪١٥.٤٥ال�الحcة ب���ة (

ت!.نU مهارات ال�ف!�  األساس�ة ال.س�ى مN خ��ة مهارات؛ هي: مهارة ال�قارنة وهي أعلى    - 
�ف  )، ثH مه٪٢٤.٤٥)، ثH تل�ها مهارة ال�ف��  ب���ة (٪٢٧.٧١مهارة م�ققة ب���ة (�ارة ال��

)، وأخ� ًا مهارة ال� ت�h حققU ما ٪١٩.٥٦)، ومهارة ال�.ض�ح حققU ما ن���ه ( ٪٢١.١٩ب���ة (
 ). ٪٧.٠٧ن���ه (

  ت؛ هي: مهارة ال����L وCانU أعلى ت!.نU مهارات ال�ف!�  األساس�ة العل�ا مN ثالثة مهارا  -
)، ومهارة  ٪١٤.٦٤)، ثH تل�ها مهارة ال�ع �2 @ال�g4الت ب���ة (٪٨٣.٨٠مهارة م�ققة ب���ة (

 ).s١.٥٦ ح األسvلة حققU ما ن���ه (

     Uف
�N أسvلة األن�4ة والّ�
ر�2ات في   مع فةإلى    )٢٠١٨دراسة ع�
 ال?.اد (وه�درجة ت]
  hة للّ�فّ ك�
�هج ال.صفي العاش  وال�اد| ع4     الّلغة الع /ّ�ة ال?
ی�  في فل���N، وات�عU ال

�ف    تH، و ال��ل�لي�)  ٢٢٣٥، ُحلِّل بها (وآش� "  "جاالج "ب�اء @�اقة ت�ل�ل في ض.ء م��.2ات ت�
  سxاًال.
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جاءت  ال�قار/ي في �Cاب ال�ف العاش  (ال?<أیN األول وال:اني)    ال�ف!� أشارت ال��ائج إلى  و    
)، ثH ال�ع في  ٪٢٠.١٢ال��اع
| ب���ة (   ل�ف!� ثH جاء ا)،  ٪٦٥.٥٩ب���ة (  األول  � ت�h الفي  

  ). ٪٤.٨٢)، وأخ� ًا ال���.8 ال�ق.2�ي ب���ة ( ٪٩.٤٨ب���ة (
وفي �Cاب ال�ف ال�اد| ع4  (ال?<أیN األول وال:اني) ح�ل ال���.8 ال�قار/ي على أعلى ن��ة  

H ال�ق.2�ي  )، ث٪٨.٥٥)، ثH ال�ع في ب���ة (٪٢٣.٦)، تاله ال��اع
| ب���ة (٪٦٦.٣٤مق
ارها ( 
لل�ف ال�اد| ع4  (الف ع األدبي) بلغU ال��h   ٢). وفي �Cاب اللغة الع /�ة  ٪١.٥١ب���ة (

 ) ال�قار/ي  اآلتي:   .��ال على  ال�.الي  (  ٤١.٦٩على   |
ال��اع ال�ع في  ٪ ٣٣.٥٥%)،   ،(
  ). ٪٤.٥٦)، ال�ق.2�ي (٪٢٠.٢٠(

 :وإجراءاته منهجية البحث
  منهج البحث وأدواته:   -


مbهج ال�اح�  اس���ت�
ی
 م
8 مN أجل    القائH على أسل.ب ت�ل�ل ال���.8؛ ال.صفي ال
   ��ة في األن�4ة  األساس�ةت.ف  مهارات ال�ف!���ّ وال�  ال�عل��ةال�ُ  ةق.2�  لغ�ي ال�E�لة ك�اب   في �]

Nع وف ع��هج لل�ف ال�ادس االب�
ائي، وال�
م ال.صفي أنه الb��- "راسة
 دق�قة أوصاف ل
 ق�ام خالل مN وذلD  ال�g4الت،  ◌ّ حل في ك��  ت�ق�L تق
م -�Ng خاللها مN ال�ي للcاه ات 
 ت��xات  ل.ضع م�اولة في .اه الc ب�N ت.ج
  ال�ي ة، وت�
ی
 العالققائHال ال.ضع ب��.ر ال�اح� 

 Nلة" (فان  ع��� ال�b.ات  وفL ال���  سار ذلD )، وعلى٢٩٢ص   ،١٩٩٧دال�N،   األح
اث ال
  :اآلت�ة

١.    �  األساس�ة عامة، ومهارات ال�ف!�    األساس�ةم اجعة @عw األدب�ات ال��علقة @�هارات ال�ف!
�اس�ة��ل!ة الع /�ة ال�ع.د-ة خاصةال�ادس االب�
ائي ف ال�ف  ب ل�ال ال�@غ�ة إع
اد   ؛ي ال

�هارات @ �اس�ة  األساس�ةال�ف!�    قائ�ة �الع /�ة  ب ل�ال ال �ل!ة �ال في  االب�
ائي  ال�ادس 
 ال�ع.د-ة.

�اس�ة  األساس�ة@�هارات ال�ف!�    إع
اد قائ�ة .٢�) ٨ضّ�U (ال�ادس االب�
ائي،   ال�ف ب ل�ال ال
) أساس�ة ت.ّزعU عل�ها  ف ع�ة،  ٢٠مهارات  ثH  ) مهارة   Nوم  Hّع ضها على  ت Nعة م.�  م?

) Uبلغ N��g��H  به
ف مع فة آرائه   ؛"١"   اللغة الع /�ةتعل�H  ) مN أسات7ة ال� /�ة الbاصة و ٨ال
 

 عبدهللا.الضيدان. د محمد الحميدي. العدوي. د ياسين غسان.بشاتوه. د عثمان الروقي. أ.محمد محمد راشد. ) د.حاتم البصيص. د١
  العنزي.  قريطان

 .العنزي فراج عايدأ. الشمري.  هزاع أ.ندا
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وقد أجمعت آراؤهم  �الب، سالمة لغ�ها)،  لفي تلD القائ�ة، (وض.حها، ش�.ل��ها، م�اس��ها ل
األساسية على   التفكير  لمهارات  وشموليتها  �اس�ة  وضوحها، �ال�ادس  ال�ف ب ل�ال ال

 مهارات "ما  ن�ه:و   األّول. و/7لg- D.ن ال��� ق
 أجاب عN ال�xال  ، وسالمة لغتهااالب�
ائي
 ال/ادس االب�	ائي؟".  ال1ف بل�ال ال�!اس8ة األساس�ةال�ف��� 

في  به
ف ت�
ی
 درجة ت.ّف  ه7ه ال�هارات    ؛األساس�ةمهارات ال�ف!�   اس��ارة ت�ل�ل  إع
اد   .٣
�ة األن�4ة��ة وال� ال�عّل��ة ق.2�[��ال�E�لة�Cاب  م��.8   في الَ ال�ادس   لغ�ي  لل�ف 
إلى اس��ارة ت�ل�ل،  ال�ي تHّ ض��ها  ل�هارات ال�ا@قة  اقائ�ة  ؛ وذلD مN خالل ت�.2ل  االب�
ائي

فvات ال��ل�ل، ووضعها في مق�اس تألف مN ع4 ة    وق
 عّ
 ال�اح� مهارات ال�ف!�  األساس�ة

ة، الع�.د األول: ی.ضح رقH ال�ف�ة، الع�.د ال:اني: رقH ال�xال، الع�.د ال:ال� وال ا@ع  �أع

الف ع�ة، ثH    األساس�ةال�ادس وال�ا@ع وال:امN وال�اسع والعاش : مهارات ال�ف!�   والbامy و 
�N: األول: م?�.ع ت! ارات ال�هارات، ال:اني: ال���ة ال�v.2ة ل!ل  �ذیلU ال?
اول @�ف�N أفق
 Hوا مق� حاته
�N به
ف ال��قL مN ص
قه، وق
 أب�g��؛  مهارة، ومN ثH ع ضه على ل?�ة مN ال


ة،  ت��.رت ح.ل ض  �األع  Nفي صف.ف ع.ضًا ع األساس�ة    �ال�ف! مهارات  ورة وضع 
�.ع  ?�ل ع�.د   o��bهارات،  وت�ال ل ت! ارات  مهارة  وع�.د  ل!ل  ال�v.2ة  
ة ل���ة �أع في 

ال�ف.ف،  Nب  ع.ضًا ع  Lی�عل ال�v.2ةوSضافة ع�.د  ال���ة   hهارة ح��ال  h�، وSضافة � ت
�.ع ال!لي لل�هارات ?�
ل، عُ صف أفقي للّ U ارةاالس��  . في ض.ئها 

  وال�o�b   ال�اح�   ت�ل�ل  ب�N  االتفاق  ن��ة؛ ُح��U  �.رتها ال�هائ�ة@   ال��ل�ل  اس��ارةلّ�ا صارت  
بلغU   ،األساس�ة  ال�ف!�   ل�هارات   اآلخ   ���لة  لغ�ي"  �Cاب   في  )٪٩٢.٣٦(  ح� لل�ف "  ال?

�لة  لغ�ي"  �Cاب   في  )٪٩٣.٩٤(، و)األول  ال?<ء(  االب�
ائي  ال�ادس�  االب�
ائي   ال�ادس  لل�ف"  ال?
م��.8  ب��ل�ل ال�اح�  ، وذلD مN خالل ق�امعام  @g4ل لل!�اب�N )٪٩٣.١٩٩(، و)ال:اني ال?<ء(

�ة ال��ل�ل) ب
قة وتأٍن   األول وال:اني  ، @?<أ-هلل�ف ال�ادس االب�
ائي  لغ�ي ال�E�لة  ك�اب �(ع

 إل�ها �ك�� N2، و/ق اءة واع�ة م�
دة، م��عًا خ�.ات ال��ل�ل وم�ه?��ه، وم اع�ًا الق.اع
 ال�ي -��


 ال��ل�ل مّ ة أخ 8 مN  ت�ل�ل ال���.8، ثH أُ � ال�ي ال��ائج دقة مN لل�أك
 و ل آخ ،  م�لّ ق�ل  ع
 ال���.8  ن4اsات  ح�ال رأی�ه�ا ت�ابL م
8 مع فة، و وال�o�b @ال��ل�ل ال�اح�  إل�ها لت.ّص 
�ة�معامل ال� ا@k ب�N ن�ائج ال��ل�ل�N ب.ساsة معادلة  تHّ ت���L    ت�ل�لها، ج 8  ال�ي ال���) (ع

Cooper) :ها �اآلتي	ع � )، ال�ي �عّ
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  االتفاق  م ات  ع
د                          
  ١٠٠ ×ــــــــــــــــ ــ االتفاق = ــــ ن��ة

  االتفاق ع
م م ات  ع
د  + االتفاق م ات  ع
د               
أ�ه ت   
�ة ال�عادلة وق� ال�اح�  ت�ل�ل ب�N االتفاق ن��ة كانU  ح��  لل��ابL، عال�ة ق

 o�b��لة" لل�ف ال�ادس االب�
ائي    األساس�ةل�هارات ال�ف!�    اآلخ  وال�في �Cاب "لغ�ي ال?
  ال��. اآلتي:ح�ابها على  @ع
  )٪٩٢.٣٦األول) ( ال?<ء(

                   ٧١٣  
  ٪ ٩٢.٣٦=   ١٠٠ =×االتفاق =  ــــــ  ن��ة

                ٥٩+    ٧١٣  
 UانCاالتفاق ن��ة و  N�ال�ف!�    اآلخ  وال�o�b  ال�اح�  ت�ل�ل ب   األساس�ة ل�هارات 

لى  ح�ابها ع ال:اني) @ع
   ال?<ء" لل�ف ال�ادس االب�
ائي (ال�E�لةفي �Cاب "لغ�ي    )٪٩٣.٩٤(
  ال��. اآلتي: 

                    ٨٢٢                        
      ٪٩٣.٩٤=   ١٠٠ =×ـ ـاالتفاق =  ــــ ن��ة

                ٥٣+    ٨٢٢  
  ، )٪٩٣.١٩٩(: هي عام @g4ل �Nبا �لل! اآلخ  وال�o�b  ال�اح�  ت�ل�ل ب�� االتفاق ون��ة

�N رأیي ت�ابL م
8 على ت
ل عال�ة ن��ة  وهي� ح.ل أحgام مN أص
راه  ما ح�ال  @ال��ل�ل القائ
�ة ال���.8 ن4اsات  �األول    ال?<أیNال�ادس االب�
ائي ) لل�ف  لغ�ي ال�E�لة ك�اب  فيال���(   (ع

Ng� مN عال ق
ر ت.ف  مN اً ان�الق ؛وم�اق�4ها وتف�� ها ال��ل�ل اع��اد ن�ائج وال:اني)؛ ل7ا -
  .ال��ل�ل في ن�ائج ال:�ات 

  البحث: مجتمع -

الع /�ة ب اك�  في ال���  م?��ع ی��:ل �لة)  ( اللغة �ال? ال�ف  ب sال على ال�ق رلغ�ي 
  . )وال:اني (األول@?<أ-ه  م،٢٠٢٠  – ٢٠١٩ عامال�ادس االب�
ائي، �sعة 
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  البحث:  عينة-

�ة في م��.8    اق�<�ت�ّ[��ال �ة ��ة وال�ق.2�ال�عّل ال��ل�ل على األن�4ة وال�
ر�2ات  �ة �عّ
�لة) لل�ف ال�ادس االب�
ائي @?<أ-ه (األول وال:اني)؛ ألّن ه7ه �ك�اب اللغة الع /�ة (لغ�ي ال?

  ال�هارات ال تcه  إال مN خالل تلD األن�4ة وال�
ر�2ات.
  :المستخدمة اDحصائية اساليب


مbانات  معال?ة في ال�اح�  اس��اإلح�ائ�ة   األسال�h  ال���  أسvلة عN  @اإلجا@ة ال��علقة ال�
 :اآلت�ة

  .ال���  أسvلة عN لإلجا@ة ال�v.2ة  وال��h  ت اال�! ار  - 
  .ال��ل�ل ث�ات ن�ائج مN لل�أك
  (Cooper)معادلة  -

  : تفسيرهاو مناقشتها،نتائج البحث، 
  :النتائج المتعلقة باDجابة عن السؤال الثاني –أوالً 

�ة في األن &ة األساس�ةت�ف� مهارات ال�ف���  م�� ما  ه:نّ< و ��ة وال� ال�عّل� في  الَ��%��ة ق.2
�لةك�اب م��.8  �  )؟ األول الYEءلل<ف ال5ادس االب��ائي ( لغ�ي ال?

�ة في األن�4ة   األساس�ة  مهارات ال�ف!�   م
8 ت.فّ  ل�ع فة��ةوال� ال�عّل��ة ق.2�[�� في الَ
�لة �Cاب  م��.8  � ب��ل�ل األن�4ة ال�اح�  قام  األول)،  ال?<ءال�ادس االب�
ائي (  لل<ف  لغ�ي ال?
�ة��ةوال� ال�عّل��فها وفق  ق.2��:لها ال�ي  األساس�ة�هارات ال�ف!�   ل  اً وت�- ،m4ا�) ١وال?
ول رقH ( ال

�لة   �Cاب م��.8   في   األساس�ةل�هارات ال�ف!�    وال� ت�h ة  ال�v.2   وال��h  ی��N ال�! ارات �  لغ�ي ال?
  (ال?<ء األول):

ك�اب  م%���   في  األساس�ةل�هارات ال�ف��� وال��ت�< ال��2�ة   وال!/< ال���ارات: )١( ج	ول
  ) ال(Bء األّوللل1ف ال/ادس االب�	ائي ( لغ�ي ال(��لة

ت�ت�� ال�هارة ح��   ال���ة ال����ة ل�ل مهارة  ال���ارات م���ع   األساس�ة مهارات ال�ف���   م
  ال���ة ال����ة 

  ٨  ٪٠.١٢  ١  ال��!� .  ١
  ٧  ٪٢.٧٢  ٢١  ج�ع ال�عل�مات.   ٢
  ٢  ٪٢٢.٩٢  ١٧٧  ال�&!�.   ٣
  ٥  ٪١٢.٠٤  ٩٣  ت�)�' ال�عل�مات.   ٤
  ٦  ٪٤.٥٣  ٣٥  ال�(ل�ل.   ٥
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ت�ت�� ال�هارة ح��   ال���ة ال����ة ل�ل مهارة  ال���ارات م���ع   األساس�ة مهارات ال�ف���   م
  ال���ة ال����ة 

  ١  ٪٢٤.٣٥  ١٨٨  . ال��ل�-أو  اإلن�اج  ٦
  ٣  ٪١٧.٤٨  ١٣٥  وال-مج.ال��امل   ٧
  ٤  ٪١٥.٨٠  ١٢٢  ال�ق��'.   ٨

  ---  ١٠٠  ٧٧٢  ــــــــ�ع ال���ـــ
  

  ) Cول رق	خالل ال( Fم Gأتي١یالحJ ما ( :  
�ة رC<ت األن�4ة - ١��ة في م?ال مهارات ال�ف!�   وال� ال�عّل�  اإلن�اج على مهارات    األساس�ةق.2


   أو�  مهارة ال�C7ّ تل�ها  )،  ٪٢٤.٣٥(  بلغU   ف ���ة ت. ال�ي اح�ّلU ال� ت�ة األولى ب ،  ال�.ل
مهارة  تل�ها  )،  ٪١٧.٤٨(  بلغU   مهارة ال�!امل وال
مج ب���ةثH  )،  ٪٢٢.٩٢(بلغU  ب���ة  

م?�.ع   مN ، وه7ه ال�هارات حازت ال��h ال�v.2ة األعلى،)٪١٥.٨٠( بلغU   ال�ق.H2 ب���ة
 . مهارة )٧٧٢(في م��.8 ال!�اب ع
دها  ال�الغ األساس�ة، ت! ارات ال�هارات 

أقّل مN سا@قاتها،   - ٢ ت.ّف   ن��ة  ال�عل.مات  وال��ل�ل وج�ع  ال�عل.مات   H�c�ت نالU مهارات 
  Uعل.مات ف�ّل��H الc����ة ت.ف ب ،  في ال� ت�ة الbام�ة  مهارة ت   Uتل�ها  )،  ٪١٢.٠٤(  بلغ

)  ٪٢.٧٢(U  بلغمهارة ج�ع ال�عل.مات ب���ة  ثH  )،  ٪٤.٥٣(بلغU  مهارة ال��ل�ل ب���ة  
Nهارات  م� . مهارة )٧٧٢(في م��.8 ال!�اب ع
دها  ال�الغ األساس�ة،م?�.ع ت! ارات ال

٣ -  Uل��<، ح��  أهC األن�4ة مهارة ال�  U٠.١٢ن��ة ت.ف ها ( بلغ٪Nع ت! ارات  )، م.�م?
  . مهارة )٧٧٢(في م��.8 ال!�اب ع
دها  ال�الغ ،األساس�ةال�هارات 

  :باDجابة عن السؤال الثالثعلقة المت النتائج –R نيثا
�ة في األن�4ة  األساس�ةت.ف  مهارات ال�ف!�    م
8 ما  ه:نّ� و ��ةوال�  ال�عّل��ة ق.2�[�� الَ

�لة�Cاب م��.8  في�  ال:اني)؟  ال?<ءل�ادس االب�
ائي (لل�ف ا لغ�ي ال?
�ة في األن�4ة   األساس�ة  مهارات ال�ف!�   م
8 ت.فّ  ل�ع فة��ةوال� ال�عّل��ة ق.2�[�� في الَ

�لة �Cاب  م��.8  � ب��ل�ل األن�4ة ال�اح�  قام  )،ال:اني  ال?<ءال�ادس االب�
ائي (  لل<ف  لغ�ي ال?
�ة��ةوال� ال�عّل��فها وفق  ق.2��:لها ال�ي  األساس�ة�هارات ال�ف!�   ل  اً وت�- ،m4ا�) ٢وال?
ول رقH ( ال

�لة   �Cاب م��.8   في   ساس�ةاألل�هارات ال�ف!�    ة وال� ت�h ال�v.2   وال��h  ی��N ال�! ارات �  لغ�ي ال?
  (ال?<ء ال:اني): 
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ك�اب  م%���   في  األساس�ةل�هارات ال�ف��� وال��ت�< ال��2�ة   وال!/< ال���ارات: )٢( ج	ول

  الLاني) ال(Bء لل1ف ال/ادس االب�	ائي ( لغ�ي ال(��لة
مهارات ال�ف���   م

  األساس�ة 
م���ع  
  ال���ارات 

ال���ة ال����ة ل�ل  
  مهارة

ت�ت�� ال�هارة ح�� ال���ة  
  ال����ة

  ٨  ٪١.٠٢  ٩  ال��!� .  ١
  ٦  ٪٤.٤٥  ٣٩  ج�ع ال�عل�مات.   ٢
  ٣  ٪١٣.٤٨  ١١٨  ال�&!�.   ٣
  ٥  ٪٦.٨٥  ٦٠  ت�)�' ال�عل�مات.   ٤
  ٧  ٪١.٧١  ١٥  ال�(ل�ل.   ٥
  ١  ٪٣٢.٣٤  ٢٨٣  . ال��ل�-أو  اإلن�اج  ٦
  ٢  ٪٢٩.٩٤  ٢٦٢  ال��امل وال-مج.  ٧
  ٤  ٪١٠.١٧  ٨٩  ال�ق��'.   ٨

  ---  ١٠٠  ٨٧٥  ـــ�ع ـــال���ــــ
  ) Cول رق	خالل ال( Fم Gأتي) ما ٢یالحJ:  

�ة  األن�4ة  رC<ت  - ١��ة في م?ال مهارات ال�ف!�   وال� ال�عّل�أو    اإلن�اج  ةمهار  على  األساس�ة ق.2
 
�ب،  ال�.ل األولى،  ال� ت�ة   Uاح�ّل ت.ف ال�ي  ���ة    Uال�!امل  تل�ها  )،  ٪٣٢.٣٤(  بلغ مهارة 

ب���ة   ب���ةثH  )،  ٪٢٩.٩٤(بلغU  وال
مج    C7ال� مهارة  تل�ها  )،  ٪١٣.٤٨(  بلغU   مهارة 
في ع
دها   ال�الغ  ،األساس�ةم?�.ع ت! ارات ال�هارات   ) مN٪١٠.١٧(بلغU  ال�ق.H2 ب���ة  
 .مهارة  )٨٧٥(م��.8 ال!�اب 

أقّل مN سا@قاتها، ف�ّلU  مهارات   ت.ف ت  - ٢ ال�عل.مات ب
رجة  ال�عل.مات وج�ع   H�c� مهارة ت
ال�عل.مات   H�c�ب  ت الbام�ة،  ال� ت�ة  ت. في  ج�ع  تل�ها  )،  ٪٦.٨٥(  بلغU   ف ���ة  مهارة 
ع
دها   ال�الغ   ، األساس�ةم?�.ع ت! ارات ال�هارات   )، مN٪٤.٤٥(بلغU  ال�عل.مات ب���ة  
 . مهارة  )٨٧٥(في م��.8 ال!�اب 

�<  ٪١.٧١ن��ة ت.ف ها ( بلغU  ح��   ال��ل�ل،األن�4ة مهارة   U أه�ل - ٣C ال� ال�ي )، ومهارة 
أخ� ًا    Uة  حّل���بلغU  ب ال�هارات   ) مN٪١.٠٢(ت.ّف   ت! ارات   ال�الغ،  األساس�ةم?�.ع 

  ).٨٧٥(في م��.8 ال!�اب ع
دها 
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Rجابة عن السؤال  المت النتائج –ثالثDالرابع:علقة با  

�ة في م��.8  ��ة وال�ق.2�ونّ�ه: ما درجة ت.ّزع مهارات ال�ف!�  األساس�ة على األن�4ة ال�عّل
�لة �  (@?<أ-ه األول وال:اني)؟  ل�ادس االب�
ائيلل�ف اك�اب لغ�ي ال?

لإلجا@ة عN ه7ا ال�xال تHّ ج�ع ت! ارات مهارات ال�ف!�  األساس�ة، واس�b اج درجة ت.ّزعها  
���لة  على األن�4ة ال�عّل��ة في م��.�C 8اب لغ�ي ال?�(@?<أ-ه    ل�ادس االب�
ائيلل�ف اة وال�ق.2

�ة���) ی��N  ٣وال?
ول رقH ( ،األول وال:اني)، ثH ت�
ی
 ت ت�h ه7ه ال�هارات ب�اء على أوزانها ال
(ال?<أیN  في م��.8 ال!�اب Cامًال    األساس�ةل�هارات ال�ف!�   وال� ت�h   ال�v.2ة وال��h  ال�! ارات 

  األّول وال:اني): 
ك�اب  م%���   في  األساس�ةل�هارات ال�ف��� وال��ت�< ال��2�ة   وال!/< ال���ارات: )٣ج	ول (

  الLاني)  و  ال(BأیF األّول لل1ف ال/ادس االب�	ائي ( لغ�ي ال(��لة
مهارات ال�ف���   م

  األساس�ة 
م���ع  
  ال���ارات 

ال���ة ال����ة ل�ل  
  مهارة

 �ال�هارة ح�� ال���ة  ت�ت�
  ال����ة

  ٨  ٪٠.٦٠  ١٠  ال��!� .  ١
  ٦  ٪٣.٦٤  ٦٠  ج�ع ال�عل�مات.   ٢
  ٣  ٪١٧.٩١  ٢٩٥  ال�&!�.   ٣
  ٥  ٪٩.٢٩  ١٥٣  ت�)�' ال�عل�مات.   ٤
  ٧  ٪٣.٠٤  ٥٠  ال�(ل�ل.   ٥
  ١  ٪٢٨.٦٠  ٤٧١  . ال��ل�-أو  اإلن�اج  ٦
  ٢  ٪٢٤.١٠  ٣٩٧  ال��امل وال-مج.  ٧
  ٤  ٪١٢.٨١  ٢١١  ال�ق��'.   ٨

  ---  ١٠٠  ١٦٤٧  ـــ�ع ـال���ــــ
) Cول رق	خالل ال( Fم Gأتي) ما ٣یالحJ:  

األول  - ١ @?<أ-ه  �لة" �ال? "لغ�ي  �Cاب  في  �ة �ّ[��ال �ة �وال�ق.2 �ة �ال�عّل األن�4ة  ع
د  بلغ 
 ). ١٦٤٧وال:اني، ال�ي روع�U ف�ها مهارات ال�ف!�  األساس�ة (


 ال� ت�ة   - ٢�)، تل�ها  ٪٢٨.٦٠األولى في ت.ّف ها ب���ة بلغU (حازت مهارة اإلن�اج أو ال�.ل
) Uة بلغ���)، ثH جاءت مهارة ال�Cّ7  ٪٢٤.١٠مهارة ال�!امل وال
مج في ال� ت�ة ال:ان�ة، ب

) Uة بلغ��� ).٪١٢.٨١)، وحّلU مهارة ال�ق.H2 را@عًا، ب���ة بلغU (٪ ١٧.٩١ثال:ًا ب
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٣ -   Uحّل 
�H ال�عل.مات @ال� ت�ة الbام�ة، ت.ّف ت ال�هارات األخ 8 ب
رجة قل�لة، فقc�مهارة ت
) Uبلغ ب���ة بلغU (٪٩.٢٩ب���ة  ال�عل.مات  تل�ها مهارة ج�ع  ثH جاءت ٪٣.٦٤)،   ،(

) Uة بلغ��� ).٪٣.٠٤مهارة ال��ل�ل في ال� ت�ة ال�ا@عة، ب
٤ - ) Uًا، بلغ
�< ال� ت�ة ال:ام�ة واألخ� ة ب���ة ضع�فة جC مهارة ال� Uي  ٪٠.٦٠نال�)؛ ما -ع

 ا ت!اد ال ُتC7  في ال�
ر�2ات واألن�4ة. أّنه
  
  :وتفسيرها نتائجال مناقشة -

�لة �Cاب م��.8   یالح~ مN خالل ال��ائج آنفة الC7 ؛ أن�  االب�
ائي ال�ادس   لل�ف لغ�ي ال?
ن��ة ت.ّف ها في  تفاوتU    األساس�ة،مN مهارات ال�ف!�    ق
راً   Nت]�ّ  ق
 (@?<أ-ه األّول وال:اني)،  

ال!�اب @?<أ-ه، ف�ازت @عw ال�هارات ن��ًا عال�ة مN ال�.ّف ، في ح�N ت.ّف ت مهارات أن�4ة  
�  مN ال�ا@قة، ولH ت�ل @عw ال�هارات إال درجة ضع�فة ج
ًا مN االه��ام  :g@ رجة أقّل
أخ 8 ب

�N ه7ه ال�هارات، وت.ز2عها على   في �.ازن وال�.ّف ، وه7ا -عyg ع
م ال��ة األن�4ةت]� ال�عّل
�ة فيوال��[���ة ال��لة�Cاب    م��.8   ق.2�  األول   ال?<أیNلل�ف ال�ادس االب�
ائي (  لغ�ي ال?

  ال:اني). و 
�N مN ح��  ضع�فةكانU   االه��ام  ن��ة أن ت
ّل على ال��ائج  ه7ه أن ال�اح�   2 8 و � ت]
�لةك�اب  �ال? االب�
ائي  لغ�ي  ال�ادس  �<، @ لل�ف C عل.مات، وال��ال ال��ل�ل، وج�ع  �هارات: 
-ف�  ولعلّ  ت.فّ  ما  مxلفيقلة   >�C وت اإلن�اج  !�اب ال  ها،  مهارات:  
   أو  على �وال�C7 ال�.ل  ،  ،

وال
مج وال�ق.H2  وال�!امل  عال�ة،  ،  �هارات  ب
رجة @ قائ�ة م]�.sة  إلى ع
م وج.د  إما  -ع.د   
ق
   ��اس�ة ل�ال  األساس�ةال�ف!�N  ب ال�ف ال�ادس االب�
ائي، أو أن وث�قة ال�عای�  لH ت�]�ّ ال
ع
م  Cان ن��?ة  له7ه ال�هارات، أو أن ه7ا ال�فاوت في ال��h ال�v.2ة    ة�
د أو م  ةص �2   إشارة

�اهج��. ال�
 إل�ه م��  Cل مهارة مN ال�هارات ال.زن ال���ي ل�.فّ   ، في م اعاةوج.د مع�ار -��
 C7آنفة ال.  

 ��< مق�.د مN ال�xّلف�N على مهارات @عC ائج ال�ا@قة إلى ت���ها، وSه�ال @ق�ة  ورّ/�ا تع.د ال
��ها؛ إذ مN ال�هHّ وال] ور| ت
رh2 ال�الh في ال�ف ال�ادس االب�
ائي على  �ال�هارات على أه

�Hمهارات  c��<، و ال��ل�لها، و ج�ع، و ال�عل.مات   تC ارسة ال��؛ ألّنها مهارات أساس�ة -��اجها في م
ا ال�ف -عّ
 ت.vsة وأرض�ة؛  ال!:�  مN األن�4ة اللغ.2ة، وخاصة وأّن ما -���gه ال��عّلH في ه7 
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�ة الالحقة، وCان على ال�xّلف�N م اعاتها وSع�اؤها  ��ل��اء ما س�أتي مN مهارات في ال� احل ال�عل
  
�ة Cّل مهارة في ه7ه ال� حلة، وق��ارسة اس��ادًا إلى أوزان ن���ة تعyg أه�حّقها مN ال�
رh2 وال

�هH  واخ�الف الف وق الف د-ة  في ت.ز2عها،  فقk  خ� ة ال�xلف�g-    N.ن ذلh��@ D االع��اد على�ب
 b]عت لHفال��ائج ال�ا@قة ت�ّ�N أن ع�ل�ة ال�أل�ف    ؛ع /�ةتأل�ف h�C اللغة الوم��.8 ال�b ة في 

ل].ا@k واض�ة في ت.ف�  مهارات ال�ف!�  األساس�ة وم اعاة ال�.ازن ال���ي ب�N ه7ه ال�هارات؛ 
 في �.ازن الت�اق و اال ع
مال�ي أ�ه ت  ،  الع
ی
 مN ال
راسات الع /�ة ال�ا@قة  أك
ته ن�ائج وه7ا ما
N��  .اللغة الع /�ة �C hم��.8 في  ال�ف!�   مهارات  ت]

 U��في ال�?ال   جاءت مN األسvلة    ن ال���ة ال!� 8 أ،  )٢٠٠٩(  ال?عاف ة  دراسة  ن�ائج  فق
 بّ
ال�ي ال�ع ف�ة  ال���.2ات  دن�ا؛ م:ل:  ت��لh ع�ل�ات    ال�ع في، وأن األسvلة رC<ت على  عقل�ة 

Hوالفه  C7ات . وأ�ه ت دراسة  ال��ن أسvلة ال!�اب رC<ت على م��.8 الفهH  ، أ )٢٠١١(  ال��
ت�  في    C7ال� وم��.8  بل.م  �واالس��عاب  ال���.2ات �ف   Uل�دراسة   .األخ 8   وأه  Uوت.ّصل

�او| وال� 42ي��ن درجة ت.ف  مهارة األصالة CانU ضع�فة، أّما درجة ت.ف  ، إلى أ)٢٠١٢(  ال
  !انU ضع�فة ج
ًا، ودرجة ت.ف  مهارة ال� ونة ومهارة ال�فاص�ل CانU ضع�فة. فمهارة الّ�القة  
ت.ز2ع  ف�ها  ن h�C اللغة الع /�ة لل�ف.ف ال:الثة األولى تفاوت  ، أ)٢٠١٣(  ال]�ةوأّك
ت دراسة  

ال�ع فة  مهارات   �U دراسة    .ن غ�  م�.از   على ن�. ما وراء ��ةو/ّ�ن h�C ، أ)٢٠١٤(  أب. sع
��ال�عای�  ال� ت��ة  ، وراعU  �ة م�bف]ةالعل.م اللغ.2ة راعU ال�عای�  ال� ت��ة @���.8 ال�C7  ب

Hو @الفه ،  L��ة في  ، أ)٢٠١٤(  ال�.س.| . وأ�ه ت دراسة  ب���ة م�.س�ةال���ّ�ّن األسvلة ال�ق.2
ووّض�U   .م��.2ات الّ�ف!�  العل�ا  وأه�لU ال�هارات العقلّ�ة ال
ن�ا،    على  رCّ<ت   ك�h الّلغة الع /ّ�ة


 دراسة  �  ثH   ،ال����L؛ هي  في م��.h�C 8 اللغة الع /�ة  ن أعلى مهارة م�ققة ، أ )٢٠١٦(  ع�
ثH  �تل  ،االس�
عاء ال�قارنة،  و   ،ال�الحcةها   ،h�ال� ت  Hث>�وs ح   ،@ال�g4الت ال�ع �2  و   ،ال� م
�ف.أخ� ًا  و ،  األسvلة��U دراسة    ال���ن مهارات ال�ف!�  األساس�ة ال
ن�ا  ، أ)٢٠١٨(  ال4��يو/ّ

ت!.نU مN ثالث مهارات؛ هي: مهارة االس�
عاء وهي أعلى مهارة م�ققة، تل�ها مهارة االس��عاب،  
مهارات؛ هي: مهارة    خ�9مهارات ال�ف!�  األساس�ة ال.س�ى مN    ال�الحcة، وت!.نU وأخ� ًا مهارة  

�ف، ومهارة ال�.ض�ح، وأخ� ًا ال�ق�ارنة وهي أعلى مهارة م�ققة، تل�ها مهارة ال�ف�� ، ثH مهارة ال��
مهارات ال�ف!�  األساس�ة العل�ا مN ثالث مهارات؛ هي: مهارة ال����L    ال� ت�h، وت!.نU مهارة  

@ال�g4الت،   ال�ع �2  مهارة  تل�ها  م�ققة،  مهارة  أعلى   UانCو  Hلة.ثvاألس s ح  خ� ًا وأ  مهارة 
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في �Cاب ال�ف العاش  (ال?<أیN  جاء  ال���.8 ال�قار/ي    ، أن)٢٠١٨(   ع�
 ال?.اد أوض�U دراسة  
  ال��اع
|، ثH ال�ع في، وأخ� ًا ال���.8 ال�ق.2�ي.  ثH جاء، األول � ت�h الفي األول وال:اني) 

�ت]�إن ن�ائج ال
راسات آنفة الC7  تعّ<ز ال��ائج ال�ي ت.صل إل�ها ال��� ال�الي؛ وهي:  N  
�ة  األن�4ةفي    األساس�ةمN مهارات ال�ف!�     ق
ر��ة في  وال� ال�عّل�[���ة ال�ال!�h ال
راس�ة  ق.2

ن�h   فيمل�.�ة  نقo  حاالت    ، وأّن ث�ةن�h ت.ف  تلD ال�هارات  في ت.ازن ال�ق رة، وع
م وج.د  
�ة األن�4ة فيت.ف  تلD ال�هارات ��ةوال� ال�عّل�  .ق.2

لق
 وج
 ال�اح� أن ال��h في ذلD رّ/�ا -ع.د إلى ع
م وج.د قائ�ة @�هارات ال�ف!�  األساس�ة  

ان ال� /.|، إضافة إلى  ��وج.د أوزان ن���ة ت�ّ
د ن��ة ت.ف  Cل مهارة   ع�مم�فL عل�ها في ال

إع
اد  ی��غي  وله7ا  األساس�ة؛    �ال�ف! مهارات   Nة، وض��ه  م�األساس   �ال�ف! �هارات @ ا قائ�ة 
�ة ل�.ف  ������.2ات مع�ار2ة ل!ّل صف مN صف.ف ال� حلة االب�
ائ�ة، @��� ت�ّ
د األوزان ال@

�ة في األن�4ة ال�c  إعادة كّل مهارة مN مهارات ال�ف!�  األساس�ة، إضافة إلى ض ورة� ال�عّل
�ةوال���لة  �Cاب  م��.8  في   �ة�]�ّ ال�ُ  ق.2� ال�.ازن  إلعادة لل�ف ال�ادس االب�
ائي؛لغ�ي ال?

   ��ةمN خالل األن�4ة    األساس�ة ب�N مهارات ال�ف!��ة،  وال� ال�عّل�تالفي حاالت ال�قo ال.اردة  و ق.2
  ه7ه ال�هارات.في 

  :مقترحاتهالبحث و توصيات

 ّb� w عN ال��� مN ن�ائج ی.صي ال�اح� @اآلتي: في ض.ء ما ت
�N على م�اهج الّلغة الع /�ة إلى أه  اه��امت.ج�ه   - ��ة مهارات ال�ف!�   القائ�واع��ادها    األساس�ة،

  في تأل�ف ��Cها. 
(لغ�ي    الع /�ة  اللغة ل!�اب  ال?
ی
ة ال��عات  في  األساس�ةال�ف!�   مهارات   ت اعى أن ض ورة - 

�لة)�  .أن��4ها وت
ر�2اتها  م�اح�ها في  وز2ادة لل�ف ال�ادس االب�
ائي وال�ف.ف األخ 8، ال?
�N  دع.ة - �م اعاة  ض ورة  لل�ف ال�ادس االب�
ائي إلى  الع /�ة  اللغة ك�اب  تأل�ف على  القائ

  .ب ال�ال ل
8 ال�ع فة ت!امل إلى تxد| @� 2قة  األساس�ةال�ف!�   مهارات   ب�N ال�.ازن وال4�.ل
�اس�ة  األساس�ةال�ف!�   مهارات   على الع /�ة اللغة ك�h  مxلف. ی C< أن - �  في أث�اء   ب لل�ال ال

��ها، وتأل�فها، وت�.2 ها، أ|:�bلف.ن  أن تx�األن�4ة   ت!.ن  ت�ق�قها، وأالّ  إلى ق�
اً  -ق�
 ال
�ها على مهارات  اه��اماتها @gل م���ة�  .دون وج.د ت.ازن ب�N ت.ف ها@ع
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  ١٦٧  

�ة األن�4ة ت�.2  أو  ب�اء إعادة - ��ةوال� ال�عّل��ة ق.2�[��لل�ف   اللغة الع /�ة  ك�اب  في  ال
 .وم��.2اتها األساس�ةال�ف!�  مهارات  ق�اس في ال�.ازن  -�قL االب�
ائي @�اال�ادس 

�ة األن�4ة ب�اء في  ال�c  إعادة - ��ة؛وال� ال�عّل� لل�ق
، أك�  ف صة ب لل�ال ت��ح  @���  ق.2
�ة وال�ع�� 2ة، ال�القة على وال�
رب  وSب
اء ال أ|،cونة اللف � .واإلب
اع الف! 2ة، وال

�ة، اً اللغة الع /�ة أه
اف ك�h  م.ض.عات  ت��
ر أن - C.مهارات  ض.ء في ت�اغ  سل    �ال�ف!
  .ه7ه األه
اف مN ان�القاً  م.ض.ع كل أن�4ة ت��ى ، وأناألساس�ة

�هارات   - @ Hاد ق.ائ
�ة، ول!ل صف دراسي   األساس�ةال�ف!�   ض ورة إع��الالزمة ل!ل م حلة تعل
�. م�اهج اللغة  �الع /�ة، ومxلف.ها وم
رس.ها مN اإلفادة مN تلD  على ح
ة؛ Cي ی��Ng م�

  ال�هارات.
  أما ال�ق� حات فهي على ال��. اآلتي:  

�اثلة ال
راسات  مN م<2
  إج اء - �ك�h اللغة  وعلى ،األساس�ةال�ف!�    مهارات  م.ض.ع ح.ل  ال
�ة م احل الع /�ة في��  .أخ 8  @�:�ة و/أسال�h  م�bلفة، تعل

�N ال�ل�ة ت<و2
  إلى یه
ف دراسي؛ مق ر إع
اد  - �ب�اء األن�4ة  @� ائL ال� /�ة كل�ات  في  ال�عل
  @g4ل خاص.  األساس�ة ال�ف!� مهارات و  @g4ل عام، ال�ف!�  مهارات  تق�y وأسال��ها، ال�ي
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  ١٦٨  

 مراجع  ال

عّ�ان، .  ال�عل� ال
��ي على ال
��الت ال��ات�ة وت�
�ة ال�ف���).  ٢٠٠٩إب اه�H، @�ام ع�
 هللا sه (
� ة لل�4  وال�.ز2ع وال��اعة. دار ��  ال

  دار صادر.ب� وت: ). ٥(ال?<ء ل�ان الع�ب ابN م�c.ر (د.ت). 
)  g@ 
�
، ون.فل م��دار عّ�ان،  .  تعل�� ال�ف��� ال�!� ة وال�����).  ٢٠٠٧أب. جادو، صالح م�

� ة لل�4  وال�.ز2ع وال��اعة. ��  ال
�ة، رائ
 صالح (��ة ل�,ر �ات +�* العل"م اللغ" ة لل
�حلة  دراسة ت�ل�ل�ة تق" 
 ).  ٢٠١٤أب. sع

-���  [رسالة ماج���  غ�  م�4.رة]. جامعة األزه ، غ<ة. األساس�ة العل�ا .فل
). ت�ل�ل أسvلة �Cاب ال?غ اف�ا لل�ف ال�ادس األساسي في فل���N  ٢٠٠٤اآلغا، ع�
 ال�ع�ي (

�ف بل.م. �  . ٤٦١ –  ٤٥١)، ١(١٢م3لة ال3امعة اإلسالم�ة، وفL ت�
�). م�4.رات جامعة ال�ع�، ١(ال?<ء    اللغة الع��7ة و�6ائ� ت,ر �ها).  o٢٠١٣، حاتH ( ال��

  س.ر2ة. 
). دراسة ت�ل�ل�ة ألسvلة h�C اللغة الع /�ة لل�ف.ف الbامy ٢٠٠٩ال?عاف ة، خ] اء أرش.د (

  . ٨٦-٦٣)، ٤(١٠م3لة العل"م ال��7" ة وال�ف��ة،وال�ادس وال�ا@ع في األردن. 
ر/  
( ال���ات، ح�N ع� لل�ف  ٢٠١١ه  الع /�ة  اللغة  م���  في  �ة �ال�ق.2 األسvلة  ت�ل�ل   .(

�ف بل.م ل���.2ات األه
اف ال�ع ف�ة.  �م3لة ال�ا@ع األساسي في األردن وفL ت�
  .١٩٧-١٥٦)  ١٤٥(١كل�ة ال���7ة جامعة األزه�، 

)Hع���ة مهارات ال٢٠٠٢رجh، ث�اء ع�
 ال���ة على ت��ف!�   ). أث  وح
ة مق� حة في الق�o ال
ی
- ١٦،  ١٤م3لة الق�اءة وال
ع�فة,  األساس�ة ل
8 تالم�7 ال�ف الbامy االب�
ائي.  

٤٦ .  
 )  H�إب اه سهى   ،H2 !ال
وع�  ،|
مه  
رع وأن
ا6ه).  ٢٠١٧رزوقي،  ال�ادس).    ال�ف���  (ال?<ء 

�القاه ة، �  لل�4  وال�.ز2ع وال��اعة. ةدار ال!�h العل
. دار ال4 وق لل�4  مع مEات األمDلة ال����ق�ة  ت,ر C مهارات ال�ف���).  ٢٠٠٣سعادة، ج.دت (

  وال�.ز2ع. 
دار الف!    عّ�ان،  ).٧(mال
�هج ال
,رسي ال
عاص�  ).٢٠١٤سعادة، ج.دت وSب اه�H، ع�
 هللا (
  ناش ون وم.زع.ن. 
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  ١٦٩  

)  
�أح  N�ال ح  
ع� دعاء  اللغة  ).  ٢٠١٨ال4��ي،  +�اب  في  ال"اردة  لل�,ر �ات  ت�ل�ل�ة  دراسة 
[رسالة ماج���     ال�ادس األساسي في ض"ء مهارات ال�ف��� األساس�ةالع��7ة للJف  

  غ�  م�4.رة]. جامعة األزه ، غ<ة. 
ت�ل�ل ت,ر �ات وأن��ة +�* اللغة الع��7ة لل
�حلة األساس�ة ال,ن�ا  ). ٢٠١٣ال]�ة، إسالم ناجي( 

[رسالة ماج���  غ�     في ض"ء مهارات ال�ف��� ف"ق ال
ع�في وتJ"ر مق��ح إلث�ائها
�4.رة]. ال?امعة اإلسالم�ة، غ<ة. م  

)  |
رش �ة، �اس�Q,اماته).  s٢٠٠٤ع أس�ه،  مفه"مه،  اإلن�ان�ة:  العل"م  في   S"��
ال .  ت�ل�ل 
  دار الف!  الع /ي.القاه ة، 

 ) H��N أسvلة األن�4ة والّ�
ر�2ات في h�C الّلغة الع /ّ�ة  ٢٠١٨ع�
 ال?.اد، إ-اد إب اه�). درجة ت]
العاش   N�للّ�ّف جاالج     ال?
ی
ة  �ف �ت� ل���.2ات   N�فل�� في  ع4   وال�اد| 

  . ١٦١-١٥١)،  ٣( ٤٥. م3لة العل"م ال��7" ة، وآش�  لألسvلة
ال
ماغ في  ٢٠١٣ع�
 ال?.اد، وفاء رشاد( 
 إلى ����ال  Hال�عل 
ام ب نامج قائH على bأث  اس� .(

�ة مهارات ال�ف!�  األساس�ة ل
s 8فل ال وضة.  ��عل�  دراسات ع��7ة في ال���7ة و ت
 ،Cف�٧٦-٤٩)، ٤( ٣٨ال .  

، ع�اس م��.د(�ت�ل�ل م��"S ت,ر �ات +�* الق�اءة الع��7ة لل
�حلة االب�,ائ�ة في  ).  ٢٠١٦ع�

  [رسالة ماج���  غ�  م�4.رة] جامعة @ابل. ض"ء مهارات ال�ف��� األساس�ة
) �ع� �ات، �ال���7ة ).  ٢٠٠٦عل (ك�*  األساس�ة  لل
�حلة  ال
,رس�ة  ال��*  وت�" �    تق" � 

  دار ال�ام
. عّ�ان، .  االج�
اع�ة وال"6��ة)

 ن��ل ٧(mم�اهج ال��Y في ال���7ة وعل� ال�فC  م).  ١٩٩٧فان دال�N، دی.2.ل. (�). (ت ج�ة: م�

  م��gة األن?ل. ال�� 2ة.القاه ة، ن.فل وآخ ون)، 
) 
��ة @عw مهارات ال�ف!�  ٢٠٠٩ف غلي، أش ف م���
ام الC7اءات ال��ع
دة في تbأث  اس� .(  

  Nم kس.���ل ن�.ها ل
8 تالم�7 ال�ف األول ال�األساس�ة وت���ل ال 2اض�ات وال
 .H١٤٩-١١٣)،  ١٤٣(٢م3لة +ل�ة ال���7ة جامعة األزه�، ذو| صع./ات ال�عل .  

)  
�أح وال?�ل، علي   N�
 ح��أح في ).  ٢٠٠٣اللقاني،  الُ
عّ�فة  ال��7" ة  ال
J�ل�ات  مع�3 
 C اهج و�6ق ال�,ر�
  عالH ال!�h.،  القاه ة). ٣(mال
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  ١٧٠  

)
�
، حاتH م��). م
8 ت.اف  األسvلة ال�ي تق�y مهارات ال�ف!�  األساس�ة ل�ارزان. في ٢٠١١م�
اإلع
اد-ة.   ال� حلة  ل�الب  العل.م  واخ��ارات   hال���7ةك� +ل�ة  )، ١٦٤( ٦،م3لة 

٧٧٤-٧٥٣ .  
ع�
الع<2<( � ة �م وال� 42ي،  نافع،  أمل  �او|، ��٢٠١٢Cال في  الّ�
ر�2ات   H2.تق الق اءة ).   h�

�ل!ة الع /ّ�ة ال�ع.د-ة  �وال��ف.�ات لل�ف.ف ال:الثة العل�ا مN ال� حلة االب�
ائ�ة @ال
  .١٧٥-١٣٠)، ٣( ٢٠،م3لة العل"م ال7��ّ" ة في ض.ء مهارات الّ�ف!�  اإلب
اعي. 

) 
�� ة. عّ�ان،  ).٢(�6mائ� ال�,ر C العامة). ٢٠٠٥م عي، ت.ف�L وال��لة، م���  دار ال
��ة في h�C الّلغة الع /ّ�ة والّ 2اضّ�ات H٢٠١٤. (ال�.س.|، نع�). دراسة ت�ل�ل�ة لألسvلة ال�ق.2

  .N2 ل!ة ال���)،  ٤(١٥م3لة العل"م ال7��ّ" ة وال�ف��ة،  لل�ف ال�ادس االب�
ائي في م
٤٦- ١٣  .  


 م��.د (��ة في h�C اللغة الع /�ة  ٢٠٠١م.سى، م���ة ال�ق.2�). م
8 إسهام ال�4اsات ال�عل

ة في ال�ق ر ���ة على ال�ف.ف العل�ا @ال� حلة االب�
ائ�ة ب
ولة اإلمارات الع /�ة ال

�ة مهارات ال�ف!�  اإلب
اعي. ��  . ٢٠٩  – ١٦٩، )٣٣(  ،م3لة الق�اءة وال
ع�فةت
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