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دادإـع
  

 أستاذ املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية املساعد

 املدينة املنورة-جامعة طيبة  -كلية الرتبية 

 
 ماجستري يف املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية

 املدينة املنورة-ة طيبة جامع -كلية الرتبية 

البحتتتل الحتتتملة مهارتتتا ت تتتماات الف لدتتتا الفتتتصت ة لتتت    ملبتتتمت ال تتت  ال ملتتتل  استتتف   
 لفحقدتتا ال تتت   الأتتتماا احتتت ت البم  فتتتم   م اتتتا  ،تتتتال  تتت ا ت تتت  اكترتتتم  اكللفا تتتتة تفوستت 

ا لقرمس م،  مم ا فبما     الافوس ،ل ملل با ماات الف لدا الفصت ة فة ال غا العابرا لطملبمت ال   ا
تتم ل ترتتم  اكللفا تتة  الفحقتا تتتال هتت  ا  ،بممتتا، لو تت مة ق قتتوا   ا بتتمت  احتت   كاتم احتت مم ت   

 است ات تفتم ا ال ااستا  لخمل ة لطملبمت الاا  تا الافوستطا،الاضاها فة تقاا لغفة ا تعمها   
للأتتف فتتة ت تتماات الف لدتتا الفتتصت ة   تتوف فتتا ا دات فإلتتا ة  تتم را اتتدال تفوستتطمت احتتال حتت   

 ملبتتتتمت العدهتتتتا معتتتت   إ تتتتف     ملبتتتتمت الاا  تتتتا الافوستتتتطا،  كتتتت ل  فتتتتة ال غتتتتا العابرتتتتا لتتتت  
حتت     تتوف فتتا ا دات فإلتتا ة  تتم را اتتدال تفوستتطمت اللأتتف فتتة كتت  ت تتماة تتتال    ،الاراوحتتا

حتت     تتوف    ،حتتاالا تتماات ال اةرتتا ل ف لدتتا الفتتصت ة لتت    ملبتتمت العدهتتا معتت   إ تتف   الاراو 
فتتا ا دات فإلتتا ة  تتم را اتتدال تفوستتطة اللأتتف ل اراتتوحفدال الفرافيرتتا  الضتتمبطا فتتة ا فبتتما 

مطتوفا تهتم ا لغفتة الخملت ة فتة الاا  تا ,  ا هى البحل بضتا اة ت ماات الف لدا الفصت ة الل ى
 : ةالافوسطا بشك  حم   ته ا ،ملل تفوس  بشك   مص فة ضوء مهارا ت ماات الف لدا الفصت

  
 ملبتتمت  ت تتماات الف لدتتا الفتتصت ة، ت تت  اكترتتم  اكللفا تتتة، تقتتاا لغفتتة الخملتت ة، :الكلماااا املاتاةيااة 

 .  الاا  ا الافوسطا
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Study summary 

The present research aimed at developing the reflective thinking 

skills of the third grade students through the electronic achievement file. 

To achieve this aim the researchers build a list of reflective thinking 

skills in Arabic Curriculum for third grade students, The study on the 

absence of statistically significant differences between the mean gain in 

the reflective thinking skills of the sample students due to the difference 

of the group, and the absence of statistically significant differences 

between the averages of the gain in each skill of the reflective thinking 

among the students eye There were no statistically significant differences 

between the average gain of the experimental and control groups in the 

test of total reflective thinking skills. The study recommended the need 

to develop the curricula of my immortal language in the intermediate 

stage in general and a third intermediate curriculum in particular in the 

light of the development of meditative thinking skills.  

 

Key words: Reflective thinking skills, E- Achievement Profile ((E-

portfolio), my timeless language course, middle school 

students.  
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ألتتتوا ة  ةحاتتما العقتت   الف لدتتا  الفتت اا فتتة تتتم   تتا ئ  الفب تتا بحقتتم ا الو تتوف تتتال ا
الطيرعتتا ألت تتم  ستتم   اكتأتتم  إسفشتتم  ستتهال اللتتو   تتتواتر   ،الفتتة حها تتم التت الال اكستت تة
  توف الختملا  حهافتا  مو دت   كام ات م  ستم  ا فتة اإستف إا ح تى  ، ف ا م  مطوفع م لأعمفما

 (.44ص، 2009،  ا س  العيا تال الفمافخ )الأيرعة فة اسفخ ص ال
إِنَّ ِِف ] : تتما معتتملى ،لدتتا  الفصتتت   الفتت اا فتتة  دتتا توضتت   تت   تتل القتتار  اللتتافم ح تتى الف 

  ِ َ  ِضِ  ققتِ  َأََلققت ََ سََّلَّ َِ َْققَِّ  سْخقق َِلَِّ سَّلَّ َِ  َِ سضَْ  َِ  
َِ س َِ ققَا ققت 190سضَََّْبققتِ)  َخْلققِ  سََّمَّ َِن سَِ اََِت    َ ( سََّّققِيلَ  َلققْيو 

قبْ  َِ َ بََّلَت َ ت َخَلْقَت َهَيس َبتطِل  س  سضَْ  َِ  
َِ س َِ َا َِن ِِف َخْلِ  سََّمَّ  َ َل ََفكَّ َِ َل وِِبِْم  َعََل ج  َِ س  ع ود  ا  َحتَنَك َفِقَلَقت َعقَيسَ) َِ

 للوتتتا  ،مقتت الا ا أل ادفتتا ،بوفتتا بعا رتتا الف لدتتااأل ستتما الفا  لقتت  ا فاتت  ، }را حاتتاا  . [( 191سََّلَّققتِ  
 ت ماامتا  ،  واحت   ،صهتب  الف لدتا ات ل  فه تم لتا اهتولاف ،را لفقت   الارفاعتمت   ضتمام مضا اة  فا

سام ا  ت اا مهارا ت ماات الف لدا ل   كت  فتاف فتة الارفات   مع را تم  ،الفة مفط ف الفهارا  الفو را
  تة تتال ا لوفتمت ت تم  الأرمستا الفع رارتا فتة الاا لتا  ، أت ا الفابرتاال  ااة فة ت تت  ف مص   تكم 

شتوفا م ،فاال ااا  ا ت اف م-  ا الافوسطاإسرام الاا -العابرا الأعوفيا فة  ار  تاا   الفع رم العم 
 مشتتتررعا ح تتتى استتتفخ ا  األستتت و   ، معوفتتت   ح تتتى الفصتتتت   راتتتم  ولتتتا ،الاتتتفع م ةلتتتى البحتتتل  الاعافتتتا

 (.  77ص، 2004،  ر ا   )الخطدف  لداالع اة فة الف 
اه أتا ستركو   تمفا ا  فملطملف ال ي الفوه  لهفررا تعدها بعت  ال حتو  الفح دت   الف أتدا

فتتة  تتدال ا  الطملتتف التت ي  ، تهافتتمت   التت ة ،  تتواتدال ، تفتتم ا ، الفوهتت  لقواحتت  ،ح تتى مطيرق تتم
ضتتا بق اامتتا اع وتتتمت تاتتم ياحفتتمف ا  يأتتفقي  القمحتت ة  الهفررتتا تتتال تع اتتا الهشتتص ح تتى استتفقبما ال

تتم  فقفتت   رتتا حا رتتمت الف لدتتا اإافلتتماي  الفتتصت ة  اكاتت احة  الفخدتت   البحتتل  ،العق رتتا ضتتاا ا بملغ 
 تتتال اتدال اتتوات الف لدتا الاخف  تتا  ،(5ص، 2011، ق تمء  الف ت ي لحت  الاشتك ت)ال ما اإسف

قتت  ر تتا فتتة كفمبتتمت ك دتتا تتتال ف  ،ف تتم لتت   الطتت  : الف لدتتا الفتتصت ةالفتتة يأتتعى الفابوفتتو  لفهاد
(. James(   ترا )Dewey(  فالتوي )Binetالاابدال فة ح م اله   الفابوي  تال اده م ادهرتا)

 للال   ا اإ فام  ا ف ى تال ال ااسمت الفابوفا فة ح   ا ف ما الا اسا الأ وكرا الفتة لتم معت  
 (.40ص، 2011،   الهوت تال الف لدا الاا ة)ال مااإ فام  ل ل

وا الههافا اليهم را  اف اإ فام  بملف لدا الفتصت ة ةد ماكت  اليهم رتا ح تى استفخ ا   ت  ر 
م  هتم التفم حهت  معت ال  فملفَّع  ،ع م لفلوفال  ياات  تع وتمت   ال ةالعق   األفلما الفة ياف ل م الاف

صت ة   ت ا تتم يحققتا الف لدتا الفت ،ا  ةحتمفة مههرا تم ،تتمت   الت ة ل تما  ةضمفا تع و  ،    األفلما
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 ، تتتت ام  الا دتتتتاات الفع رارتتتتا ارقهتتتتاالتتتت ي يعتتتتاَّ  بصتتتتتا: قالقتتتت اة ح تتتتى الفعمتتتتت  تتتتت  الاوا تتتت   األ
ا  مح د  تتم بعاتتا  متتص  ل وهتتوا ةلتتى امختتمد القتتااا الاهمستتف فتتة الو تت   الاكتتم  الاهمستتيدال لفحقدتت

 ففضتتتتاال الع التتتت  تتتتتال الا تتتتماات ا ا تتتتم:  ،(65ص، 2005، األ تتتت ا  الافو عتتتتا تهتتتتاق )ااكتتتتمت
 إحطتتتمء م أتتتداات  ،ى استتتفهفم مت الوهتتتوا ةلتتت ، اللشتتت  حتتتال الاغملطتتتمت ،هتتتا الب تتتافاالا  
 (.218- 217ص ص ،2012، )الع و     ض    وا تقفا ا ،تقهعا

تتم كيدتتا ا لتت   ك دتتا تتتال البتتم  دال كاتتم فتتة   لقت  لقتتة الف لدتتا الفتتصت ة  مهارتتا ت ماامتتا ا فامت 
الفتتتصت ة فتتتة تحفتتتو  ته تتتم  الفابرتتتا   ( الفتتتة مهم لتتت  ت تتتماات الف لدتتتا2010فااستتتا ااتتتو تحتتت  )

 (الفتة 2012اكس ترا ل    العمشا األسمسة  ت   اسفأم  الط   ل م.  فااسا ااو بشتدا)
تتم  ااء الاعافتا فتة مهارتا ت تماات الف لدتا الفتصت ة فتة ته تم   استفاامرررمتمهم ل  ا،تا استفخ ا  

لاراوحتتا الفرافيرتتا فتتة  ارتت  الفلهولو رتتم لتت     بتتا ال تت  الفمستت  األسمستتة,  ار تتات م تتوا ا
 ابعمف ا فبما ت ماات الف لدا الفصت ة الاأفخ   فة ال ااسا.

تتتتال الفأتتتات  ة  مضتتتادال استتت  الف لدتتتا الفتتتصت ة فتتتة الاتتته ا ال ااستتتة ي دتتت  فتتتة التتتفخ و
 دلت  حيتا  ،طت  الفتة موهت  ةلتى تفررتا تا تف ا تم فو تا األتشتطا ل خ ، الف لدا بشك  ا مدهة
(.    ا الفط تف Boydston,2008,p125اله ميا ةلى ةتفم  حا   د )  اا تخف  ا موه هم فة

رتتا  الفاكدتت  ح تتى توة ،رتتا مهاتتة ت تتماات الفصتتت   تأتتفوفمماتتتال الاع تتم ة،تتااء الاتته ا بصتشتتطا مع را
بطافقتتتا مهاتتتة   تأتتتمح ة الطتتت   فتتتة مههتتترم الاتتتمفة الع ارتتتا ،الاحفتتتو  الع اتتتة  لتتتر  ح تتتى اللتتتم

 (. 20ص، 2012، ت ماام م الفصت را )الر با
 دل مع  ة    ، (Portfolio) اكترم  تال ااا  اسملدف الفقوفم الي ال  الفقوفم با  مت 

 دلتتت  ألت تتتم مهمستتتف  ،أتتتمت الفع رارتتتا فتتتة ار تتتتا األ دتتتاةال تتترل الفتتتة مأتتتفخ   بك تتتاة فتتتة الا س
ادف تتتتم فا تتتت  الا استتتتا ا تتتتاات الفقتتتتوفم اليتتتت ال  تتتتتال  دتتتتل ماكد  تتتتم ح تتتتى حا رتتتتمت مع تتتتم ياكتتتتال مه

(.   تتت  استتت ت   ااة الفابرتتتا  الفع تتترم فتتتة الاا لتتتا 241ص، 2009،  العبأتتتة،  م)ةبتتتمس  ما 
الافوستتطا)  ااة العابرتتا الأتتعوفيا ا ادفتتا  احفاتتمف   دلتت  فتتة  ،رقتتا تتته ا ال غتتا العابرتتا ل اا  تتا 

(. األتتتتا التتت ي التتت في ةلتتتى ترتتتمااة الفطتتتوا الليدتتتا التتت ي مشتتت    العا رتتتا 1427، الفابرتتتا  الفع تتترم
 (.3ص، 1433، م  موررف تعمافا الأمبقا)الامللةا  ال ي يعفا  ح ى ةترم  الافع الفع رار

الفااسارتتا مضتتم تراتت  احاتتما (  تتوق تراوحتتا تتتال الأتتر ت Portfolio ت تت  اإترتتم )
 إترم امتا الاخف  تا كت   تت ا التفم  ضتعا فتة ت تت   ، تدولتا ، افلتتما  ، مشتدا ةلتى ت ماامتا ،الطملتف

 ،(319ص، 2005،)استتت   ء هتتتواة تفلمت تتتا حتتتال الاتتتفع مقي تتته  فتتتة تحتتتم ا تعدهتتتا كحطتتتم
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لعا   الاعافا ( ةلى اتا سر ت معا  ح ى مقدرم  إر ما ا Veronika,2008فشدا فدا تركم )  
 اؤفتتتا الطملتتتف  ، الخيتتتاة ، الا تتتماات ،كاتتتم ميتتتدال  تتت   الأتتتر ت األتشتتتطا ،الفتتتة محققتتت  ل طملتتتف

ح تتتتا   فتتتتة ،(P6ا  التتتتفع م تتتتت   الحرتتتتمة )ف تتتتو افاة ت اتتتتا محقتتتتا ال قمفتتتتا ال امرتتتت ،الخمهتتتتا بتتتتا
 استفخ ا  الحمستف ارلتة فتة مخت فال الاع وتتمت  استفا مح م. ر تات  ،اإافلماات الفقهرا الح ال ا

 م اتا ح تى  ت  مت اكترم  ب وام م اإللفا ترا  الفة مفضاال تراوحا  مففا تال احاما الف ادت 
 تى  ستم   ةللفا ترتا ا تا  ت ت  القتاص الوسم   الافع فة  الاح ورا ح تى شتبكا اإتفاتت  ا  ح

 DVD(George and John,2005 .))القاص الا اة) ا  (CD)الاضغوا 
  الفلهولو رتم فا ت  ال ت  فا   اكترتم  ب تواما اكللفا ترتا يعت  ا فرتما ا يأتا  اف عدت

حاتتتملا تتت  اإ ف تتمي بعدهتتتمت تتتال ا  ،حاتتم ياكتتال ل ف ادتت  ا  يقتتو  بعا تتا  فقتت   ارمت تتم فع ر تتم ،ال ااستتة
ياكتال ا   (Multimedia)  إترتم اما    وف   تشم تمما فة حا ت ل وستم   الفع دتارا الافتع فة

تتتتتتتتم مع رار تتتتتتتتم  م ارمترتتتتتتتتا-(Text)مفضتتتتتتتتاال: ت   شتتتتتتتتاف  هتتتتتتتتوا تفحاكتتتتتتتتتا  – (Graphic)استتتتتتتتتوت 
م تات م-(Video)تم قا)فد الو( م -( (Audioشاف  مأرد  ساعة- (FloppyDesk) اه  ا ااه 
 (.366ص، 2005، ح ف ) ((CDRomsت ترا 

ال ساتتتتم ا  ا فرتتتتما ت تتتت  اكترتتتتم  اكللفا تتتتتة كتتتتصفاة ل فقتتتتوفم  اف فتتتتة موهتتتترمت ك دتتتتا تتتتت
( 2011، ع رم اكللفا تة  الفع ترم حتال بعت )سملا ماا ال  لة ال متة ل فالا مااات  اله  ات العملارا 

  الفقوفم ال امة.  ، حا را الفقوفم ت   ت   اكترم   دل ا هى بمسفخ ا  األسملدف الح ال ا فة

 ا فتاا   ،فح ،مت الفقهرا فة الفع ترم العتم  مء   ا البحل فة ة ما الأعة لفوررف الاأ
مستتبا  إتت اف م بملفغ يتا الاا عتا الاه ،ال الاع تتم تتال تفمبعتا مقدترم   بتتااست و  مابتوي  ت الل ياك  ت

 الفتتة  ،رتتا ت تتماات الف لدتتا الفتتصت ة لتت ال مالحتتاص ح تتى مهاتتت   ،ب تتواة تأتتفااة لفحأتتدال افا  تتم
اشمات الع ال  تال ال ااسمت ةلى م تة تأفوا م ل       الاا  ا الافوسطا فة الاا لا العابرا 

ر تتتات تفتتتم ا فااستتتا القحطتتتمتة كاتتتم ا ،(2011) (  الحتتتما،ة2011) الأتتتعوفيا ك ااستتتا ةاتتتاا رم
الف لدتتتا الفتتتصت ة فتتتة تتتته ا ال قتتتا لطملبتتتمت  (   تتتوف م تتتم ت فتتتة مضتتتادال ت تتتماات157 ،1438)

 تتتمءت ت تتتماة الوهتتتوا ةلتتتى اإستتتفهفم مت فتتتة الفامدتتتف األ ا اهأتتتبا الاا  تتتا الافوستتتطا  دتتتل 
ت تتماة ةحطتتمء م د تتم  ،٪24,82ت تتماة الاؤفتتا الب تتافا فتتة الفامدتتف ال تتمتة اهأتتبا ، م د تتم 55,38٪
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ت تتماة  ضتت    تتوا تقفا تتا فتتة ، ،تتم  تتمءت ٪12,62م أتتداات تقهعتتا فتتة الفامدتتف ال ملتتل اهأتتبا 
ت تتماة اللشتت  حتتال الاغملطتتمت فتتة الفامدتتف الختتمت  اهأتتبا  ، م د تتم٪3,79الفامدتتف الاابتت  اهأتتبا 

 تتوا  ،تتت  بعتتل تع اتتمت ال غتتا العابرتتا شخ تتراتقما تتا فااستتا  فتتم لقتت  ا تتات البم     ،3,38٪
 ماامتتتا إ   مهارتتا ت افتتتمفت الاع اتتمت بتتتص ،ت ة  مهارتتتا ت ماامتتا لتتت   الطملبتتمتم عدتت  الف لدتتتا الفتتص

 اإ ف تما ح تى  ، تم لت   الطملبتمتف دل  لع   الفهوف  فة استملدف مهاد ،محهى بمإ فام  الليدا
 اس و  الحواا  األسئ ا الش  را ا،همء الح و ال ااسرا فق . 

 ف تتما  تاتتم ستتيا الفضتت  متت تة ت تتماات الف لدتتا الفتتصت ة لتت   الطملبتتمت  الهممرتتا حتتال ا
 حتت   استتفخ ا  استتملدف   ال تتا مأتتمح  ال ح تتى الف لدتتا  الفصتتت   ،الحتتوااالاع اتتمت ح تتى استت و  

لت ل   تمء البحتل الحتملة ا ت   الفعتا  ح تى  ،ول ال  مهمسف ستامت الع تا  مقهرممتا مااحة تد
فمح را اسفخ ا  ت   اكترم  اكللفا تة فة مهارتا ت تماات الف لدتا الفتصت ة باقتاا لغفتة الخملت ة 

 س .لطملبمت ال   ال ملل الافو 

ًتطرحًالباحثتانًالتساؤالتًاآلتية:ًعلىًماًتقدمًًوبناءً 
تتتتتم ت تتتتماات الف لدتتتتا الفتتتتصت ة فتتتتة ال غتتتتا العابرتتتتا الاهمستتتتبا لطملبتتتتمت الاا  تتتتا الافوستتتتطا  -1

 بملا الها الاهواة؟

ككتت  فمح رتتا استتفخ ا  ت تت  اكترتتم  اكللفا تتتة فتتة مهارتتا ت تتماات الف لدتتا الفتتصت ة تتتم  -2
 مت ال   ال ملل الافوس  بملا الها الاهواة؟باقاا لغفة الخمل ة ل    ملب

ال اةرتا فمح رتا استفخ ا  ت ت  اكترتم  اكللفا تتة فتة مهارتا ت تماات الف لدتا الفتصت ة تم  -3
 باقاا لغفة الخمل ة ل    ملبمت ال   ال ملل الافوس  بملا الها الاهواة؟

 ال    البحل الحملة ةلى:
 .لعابرا لطملبمت الاا  ا الافوسطامح ال  ت ماات الف لدا الفصت ة فة ال غا ا -1
الل را فتة  فمح را ت   اكترم  اكللفا تة فة مهارا ت ماات الف لدا الفصت ةالفحقا تال  -2

 ته ا ال غا العابرا لطملبمت الاا  ا الافوسطا.

ال اةرتا  الف لدتا الفتصت ةفمح رتا ت ت  اكترتم  اكللفا تتة فتة مهارتا ت تماات الفحقتا تتال  -3
 فة ته ا ال غا العابرا لطملبمت الاا  ا الافوسطا.
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 يكفأف البحل ا ارا مابوفا  ح ارا،  دل  تال اتا    يأ م فة: 
  تأمالاة تم الهمفي با الفابوفو  فة الو   الحملة تال م عد  اسملدف مقتوفم   ال تا كا ت  اكترتم -1

 فة مع ف    اات الطملبمت  مهارا ت ماات الف لدا الفصت ة ل ال ال. يأ ماكللفا تة، تام    

مو رتتا اتهتتما الاع اتتمت  الاشتتافمت الفابوفتتمت ةلتتى ميهتتة استتملدف مقتتوفم   ال تتا فتتة مقتتوفم  -2
 الاقااات حمتا  تقاا لغفة  مها.

  تدول ال. تأمح ة الطملبمت ح ى مهارا ت ماات الف لدا الفصت ة  فا   اام ال -3

 مق يم ال م  ة ل اأئولدال او ااة الفابرا  الفع رم فة مصهد  ،قمفا ت   اكترم  اكللفا تة. -4

 فف  الارما ك ااء فااسمت  بحوم إ قا ل بحل الحملة اتط   م تال تفغدااما  تفم را. -5

   خلالدة:يف مقرر لغيت ا التاكري التأمليمهاراا  -1
حا را حق را مقتو  ح تى مح دت  ق الفصت ة بصتا: ( الف لدا447ص ،2005 حاَّ  )ةااا رم،

الاو   الاشك  ةلى تراوحا تتال العهمهتا،  فااستا  ارت  الح توا الااكهتا،  مقوفا تم،  الفحقتا 
 فعافتا ااتو تحت   ،تتال هتحف م  يت  اإ فرتما، ا  الوهتوا ةلتى الحت  ال تحر  ل او ت  الاشتك ق

( بصتتتتا ق تتتو الف لدتتتا ت أتتتا،   تتتة حا رتتتا حق رتتتا فد تتتم تهتتتا،  متتت اا،  مب تتتا،  احفبتتتما،  2010)
 إحاتتتما ل  لتتتا،  مقتتتو  ح تتتى مح دتتت  الاو تتت  الاشتتتك  ةلتتتى تراوحتتتا تتتتال العهمهتتتا،  مصتتتت  ال تتتاف 
ل او تت  التت ي اتمتتتا،  استتفاطما األفلتتما،  فااستتا  ارتت  الح تتوا الااكهتتا  الفحقتتا تتتال هتتحف م، 

 (.49)ص م ل او   الاشك قل وهوا ةلى الح  الأ ر
)الاؤفتتتتتتتتتا  الا  هتتتتتتتتتا: (129ص، 2012،  فاملتتتتتتتتت  ح تتتتتتتتتى  اتتتتتتتتت  ت تتتتتتتتتماات: )الع تتتتتتتتتو  

الب افا(:حات  واتف الاشك ا،  الفعا  ح ى تكوتمم م، بحدتل ياكتال اسفشتم  الع  تمت الاو توفة 
ا اللش  حال الاغملطمت: مح ال  ال روات فة الاشك ا،  دل  تال   ا مح الت  الع  تمت  دت   ،ب اف م
الوهتتتوا ةلتتتى استتتفهفم مت: الفوهتتت  ةلتتتى ح  تتتا تهطقرتتتا تعدهتتتا تتتتال    ، تتتحرحا ا   دتتتا الاهطقرتتتاال

إحطتتمء م أتتداات تقهعتتا: ةحطتتمء تعهتتى    ، تت ا اؤفتتا تضتتاو  الاشتتك ا  الفوهتت  ةلتتى تفتتم ا تهمستتبا
ا ح تى الاع وتتمت الأتمبقا ا  ح ت ى تهطقة ل هفم ا ا  الع  تمت الاابطتا،   ت  يكتو   ت ا الاعهتى تعفات  

 ض    وا تقفا ا:  ض   طوات تهطقرتا لحت  الاشتك ا الاطا  تا    ، يرعا الاشك ا    م   م
  مقو  م   الخطوات ح ى م واات د هرا تفو عا ل اشك ا الاطا  ا.
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 ملبتتتمت الاا  تتتا مصتتتت   تشتتتما حق تتتة  تتتمف  يقتتتو  ح تتتى بصتتتتاًة اا رتتتم :ًتاااانالباحثً معافتتتا
 اللشتت  حتتال  ،ت تتماات الا  هتتا الب تتافااات ته تتم: الافوستتطا ل اقتتاا ال غتتا العابرتتا لعتت ة ت تتم

  ض    وا تقفا ا ل اشك ت  ،اسفهفم مت،  إحطمء م أداات تقهعاالاغملطمت،  الوهوا ةلى 
 الع ارا،  فقمس بم فبما الف لدا الفصت ة الاع   ل ل .

 ي:  ااااارتونااااااز اإللكاااااف اإلجنااااامل -2
تر ت  ا  ستر  لفرارت  ق اكللفا تتة بصتتا ( ت ت  اكترتم 149،ص2011حا  ) طتر ،

 دتتتتل مورتتتت  الوستتتتم    ،ال فا س  تحمضتتتتاات  تشتتتتماف   ماتتتتمافالاحاتتتتما الاع تتتتم ا  الاتتتتفع م تتتتت
م، ا  تقم   فد الو، ا  هتوا ا ،مافتا،  الافع فة فة حات     األحاما سواء كمت  هوم م، ا  ت  

م مق يارا،  فتفم الفهقت  م ارمترا، ا  حا ض   لا ت  بمستفخ ا   هت ت ةللفا ترتاباكوتتمت ا ا  اسوت 
(Links،) فاكتتتتال تشتتتتا  ح تتتتى شتتتتبكا اإتفاتتتتت  ا  ح تتتتى استتتتطواتمت ت ترتتتتا CD's))،  حتتتتا  

( الا  تتمت اكللفا ترتتا بصت تتمق تراوحتتمت اتفقم رتتا  مففتتا تتتال احاتتما الف ادتت   ما تتا 2005، )ح فتت 
 (.365)ص (قCD) ل فأرد  ح ى ا ااص ةللفا ترا

بصتتتتا: مرارتتت  تتتتههم كترتتتم ات الطملبتتتا  إجرائيااااً للفا تتتتة  فاكتتتال معافتتتف ت تتت  اكترتتتم  اك
)الا تتم   األتشتتطا( فتتة تتتمفة لغفتتة الخملتت ة  الفتتة مف تتا تتت  ا تت ا  الاقتتاا ح تتى داستتاة مخ فهرتتا 

ق  دتل ميتا   ت اة الطملبتا ح تى م تهر  م  مههرا تم.  ملتو   ت   اكترتم ات Flash Memory ق
ت،  تقتتم   فدتت الو،  حتتا ت مق يارتتا،  هتتوا ح تى شتتك  ا ااا حاتت ،   تتاا   ت تتم رم،  تطوفتتم

ها م   اكترم ات.  ،مافا.  موض  ل م تعمالدا  مها لقرمس ت ماات الف لدا الفصت ة الافضا 

 يقف ا البحل الحملة ح ى الح  ف ارمرا: 
 ت.1435/1436: مطيدا البحل فة العم  ال ااسةالزمانيًالحد  

 حدهتا تتال تت ااس اليهتمت الافوستطا بتملفع رم العتم  الحكتوتة الفتمب  لتو ااة مكاانيالحدًال :
  قحا ياق. الفابرا  الفع رم باهطقا الا الها الاهواة,   الفم ا فرما م بطافقا    يا

 ق قتتتوا   ا بتتتمتق : األ لتتتىيقف تتتا البحتتل الحتتتملة ح تتتى الو تت مدال :الحااادًالمعياااععي، 
ألت تتم تتتال  ،لغفتتة الخملتت ة ل  تت  ال ملتتل الافوستت   ال مترتتا قاحتت   تعمهتتا  ق تتتال تقتتاا

 .اس ا الو  ات الفة مفضاال توضوحمت ياكال تاماسا ت ماات الف لدا الفصت ة
  ًألت تتم  تت   هتت ال ةلتتى  ح تتى  ملبتتمت ال تت  ال ملتتل الافوستت ، : اإ ف تتماالحاادًالبياار

 فا ا تال الهضا العق ة  الرأاة ال    م لااماسا الف لدا الفصت ة بشك  تقيوا.
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اا  ا الافوسطا بملا الها الفضاال البحل الحملة ح ى ت ماات الف لدا الفصت ة لطملبمت ال
   ت   اكترم  اكللفا تة. الاهواة،

 يف مقرر لغيت اخلالدة لطالباا املرةلة املتوسطة:   التاكري التأملي: ور األولاااااااااحمل
  ته م ت ماات الف لدا الفصت ة  سففهم ا البم  فم  الاحم ا ارمرا:  ف لدا اتوات تفع فة،ل 

 :لطالبات المرحلة المتوسطة: تعريف التفكير التأملي، وأهميته أواًل
: م ي  صت  الا  الفصت  فة ال غا: الف ي ،  مصت   الشةء اي تهات ةلرا تأف يفم  لا.  م

الع التت  تتتال الفعاف تتمت  فتتم  فتتة اإهتتط   متتا  البم   ،(11/27فتتة األتتتا  الههتتا)ااال تههتتوا
(  التت ي حتتا  (Dewey, 1933 الخمهتتا بتتملف لدا الفتتصت ة الا تت  تعها تتم ممافخرتتم  ةلتتى فالتتوي 

ملتا الاامبطتتا باعفقت  تتم ا  تعافتا تتتم  الفصتت  ب ت ا حمتتا ح تى اتتتا ق م ت  الحأتمبمت ال فرقتا  ال ع 
  ف ة اهفم ا تأفقمة ا  تأفه ة ةلى تق تمتق.الفة مه   فة ضوء الأرما الاحر  ا م،

 تال الفعاف مت العمتا الفة ياكال اسفخ ه م حال الف لدتا الفتصت ة الفعافتف الت ي  ت تم  
 تتال الف لدتا تتوتق ( فتة اتتا Reed & Canning, 2010, p120-121ستمتها )   افت  البم  تم 

  الفتافف، الشت   ملتا تتال  فشتا  ال لتا، استم ح د تم يط تا الفتة األ ا   العا رمت حال يخف   ال ي

 الاتواف ح تى  الع توا البحل  اإسف أما،  حا  الف لدا، ةلى م حو حق را هعوبا    وف  اإامبمك

ساتم يعافتا  ،اإضتطاا   ملتا تتال اإستفقااا  التفخ و ةلتى  هتوإ   الشت   ت ا محت  ا  ياكتال الفتة
  اإففااضتمت لألفلتما فااةال ااستا الاأت "بصتتا (Griffith & Frieden, 2000) اف تل  فافت  

 . افلماق رااء تال تم ل يا  م ةرم مع ف  فة مأ م بحدل الشخو، د ال فة الافوافاة
( بصتتتتا قحا رتتتا حق رتتتا مقتتتو  ح تتتى مح دتتت  الاو تتت  الاشتتتك  ةلتتتى 2005ادهاتتتم التتتاا  )ح فتتت ،

ا تراوحا تال العهمها  فااسا  ار  الح وا الااكها  مقوفا م  الفحقا تال هحف م  ي  اإ فبم
( 2002 ال ولتتو، ح متتتا فهبتتا كتت  تتتال ) ،(446 الوهتتوا ةلتتى الحتت  ال تتحر  ل او تت  الاشتتك ق)
 الاوا ت  مب تا ح تى الاتفع م الطملتف  ت اة بصتتا قةلتى بعت  ت تم فتة الف لدتا الفتصت ة  تدال حافتم  

  امختمد الاوا ت   ت   فتة الاهطقرتا،  كشت  الاغملطتمت، القتوة  الضتع  تقتما  مح الت  الفع رارتا،

  5-4ص ص  الفع راةق.  ا عرا ل او   فااسا ح ى اهمء   الاهمسبا  اك ااءات تالقاااا
الف لدتا الفتصت ة تشتما  الفض  تال الفعاف مت الأمبقا ل ف لدا الفصت ة ات م مف ا فة ارمة:

 ،فح ت   واتتف الاوا ت  ةلتى حهمهتا م الاخف  تتا   ،حق تة، تيهتة ح تى الخيتاات الأتمبقا ل افع اتتدال
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،تم  ،التاب  الاع وتتمت الأتمبقا بملاع وتتا الحملرتا ،  و ت الفة ي و  م الافع اتيعفا  ح ى ال اضرم
 إيرمف   وا ل اشك ت الهممرا تال الاوا   الر ال ة.   ،م حر  الا م رم الخم ئا

فملفصتتت  فتتة تخ و تتمت ئ حتت    تت  ستتيب م فتتة  فتتمفة اكياتتم   استتو ا فتتة التته  ، كتت ل  
اا  تتاااات   التت ة   ملبتتم  تتتم ملتتو  ستت ال ة لبعتت  م حتتال الفصتتت  فتتة  ارتت  األتتتوا يقتتوف ال تتاف كهتت 

الفأتتات  العشتتوا را. كاتتم ا  الفصتتت  تتتوت تتتال الهشتتم مت العق رتتا الفتتة مأتتمح  الطتت   ح تتى ملتتوفال 
( ةلتى ا ارتا  Mucahit Coskun, 2011, 382اشتما ) مطتوفا ت تماات م لدتا م الع رتم،    ت  

تال الهم را الفقدرارا فإتا  خف  ا ح ى الهحو ارمة:الف لدا الفصت ة  الفة تها ل م تال ح ة   ايم ت
ياكتتال الههتتا ةلتتى الف لدتتا الفتتصت ة ح تتى اتتتا ا تت   ستتم   الفقدتترم التت امة،  دتتل يقتتو  الاتتفع م افقدتترم 

فأتتمح     ،مهارتا القتت اة ح تى  ت  الاشتك ت بطافقتا ةا اةرتا   ،دامتا م قم رتم  فتوا استفرمافا ل او ت 
  اب  الههافا بملفطيدا(.مبقا ل افع م  الاوا   الر ال ة )الأالافع م ح ى الاب  ادال الخياات 

( ايضتم  ح تى ا ارتتا الف لدتا الفتصت ة كص تت  اكتم    تتوفة Isaac, 2013,p 196ال كت  )  ساتم
الفع رم  دل الا  ا  الفع رم القم م ح تى الرتوفة تتم  تو ةإ تراوحتا الاعتما   الا تماات الاأتفه ة التى 

 لدا الع رم  الفة ياكال ا  ملفأف تال   ا الههم  الفع راة،   ت ا التها  الف لدا الفصت ة  ت ماات الف
تتتال الفع تترم التت ي الاكتت  ح تتى ضتتا اة الف لدتتا الفتتصت ة  ت تتماات الف لدتتا الع رتتم ةتاتتم  تتو با مبتتا التت اف  

  الحمف  ألي ترفا   ألي ف لا تحو الفق    تهمفأا ال  ا األ ا   محقدا الأيا ح د م.

 :في اللغة العربية ومستوياته لطالبات المرحلة المتوسطةلتفكير التأملي : مهارات اثانًيا
تتم فتتمل اف التت ي ياف تت   ،ت تتماات الف لدتتا الفتتصت ة: معتت  ت تتماات الف لدتتا الفتتصت ة تفط ب تتم ت ا 

فتتة م لدتتا ،  تاافب تتم لتتا   تتمفا ا ح تتى امختتمد  تتاااات تهمستتبا فتتة  تأتتفق   ت تت   تت   الا تتماات يكتتو  
 فشا  الف لدا الفصت ة  ا  ت ماات اسمسرا دكا م ك  تال   ،(115ص ،2012 ) وال ة،  رمما
 (2009  ) اتتتتتتة، ،(2006 )البع تتتتتة، ،(2003  ح متتتتتتا، ، )حيدتتتتت  ،(2002 ال ولتتتتتو،، )ح متتتتتتا

   ة كمرمة: (2012  )الع و ، ،(2010 )ااو تح ،
ل حتات  واتتف الاشتك ا،  الفعتا  ح تى تكوتمم تم، بحدت :البصارية ً)الرؤياةًالمالحظة -1

 ياكال اسفشم  الع  مت الاو وفة ب اف م.

: مح الت  ال رتوات فتة الاشتك ا،  دلت  تتال  ت ا مح الت  الع  تمت الكيفًعنًالمغالطات -2
  حرحا ا   دا الاهطقرا.ال دا 
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: الفوهت  ةلتى ح  تا تهطقرتا تعدهتا تتال  ت ا اؤفتا تضتاو  العصعلًإلىًاستنتاجات -3
 الاشك ا  الفوه  ةلى تفم ا تهمسبا.

: ةحطتتمء تعهتتى تهطقتتة ل هفتتم ا ا  الع  تتمت الاابطتتا،   تت  يكتتو  ساااراتًمقن ااةإعطاااءًت  -4
ا ح ى الاع وتمت الأمبقا ا   ا الاعهى ت  ح ى  يرعا الاشك ا    م   م. عفا  

:  ضتتت   طتتتوات تهطقرتتتا لحتتت  الاشتتتك ا الاطا  تتتا  مقتتتو  م تتت  ويااالًحلاااعلًمقترحاااة -5
 الخطوات ح ى م واات د هرا تفو عا ل اشك ا الاطا  ا.

تتتتت  الفعاف تتتتمت الأتتتتمبقا لوضتتتتو  ةبماام تتتتم،  ك مالف تتتتم فتتتتة م أتتتتدا الاعهتتتتى  فتتتتم مف تتتتا البم    
الاق وف لف   الا ماات،  رام الفم فرمس ت تماات الف لدتا الفتصت ة الاو توفة فتة الاحفتو  الا استة تتال 

 مت تأتفوفمت الف لدتا الفتصت ة: يعفيتا الف لدتا الفتصت ة ا ت  الهشتماتتم حتال  ،  ا ا فبما تع  لقرمس م
العق را الفة يقتو  ا تم ال تاف فتة ا  تف األ رتم  للتال ف   ة  الت اك الاأتفو  الت ي ي ته   رتا تشتم ا 

للتتال  (مصتتت )  تت ا،   تت  يعفاتت  تعهتتم األشتتخمص ح تتى  تت ا الهشتتما كهشتتما التتوتة،  فط قتتو  ح رتتا ل تت 
ال لتتر  كتت  تشتتما متتصت ة يحقتتا ال م تت ة الاهشتتوفة تهتتا حتتال  افتتا الااماستتا العتتمااة،  ففضتت  دلتت  تتت

هه  ةلد م الفصت  ال ي ياكال ل  تاف تاماستفا،  دتل ا ف  ت  م تهر مت البتم  دال ل تم  الاأفوفمت الفة
 (2011   ا الهوت تال الف لدا.)الحما،ة، مبعم  ل غات تال اسفخ ا  ت   ا  مبعم  ل  ااء الافخ  فد م

ًً:تتحددًمستعياتًالت كارًالتأمليًفيًأرب ةًمستعياتًهي
 ً تتتتو دلتتتت  العاتتتت  الافلتتتتاا التتتت ي ال فيتتتتا ال تتتتاف  ر تتتتب   : وتانالااااًر)ال مااااعًاالعتياااااد  

 تشم م  ال فيا م قم ر م.
  فط تتا ح رتتا استتم العاتت  الف لدتتاي، ةد ي دتت  الطملتتف تتتال الاعافتتا الاو تتوفة ف    :ال هاا 

 تحم لا مقوفم م   الاعافا.
 ت    تم األفتااف ا:  مشدا ةلى  ارت  األتشتطا اإت عملرتا ا  العق رتا الفتة يشتفاك فدالتأمع 

  الفعاا فد م  هوإ  ةلى مق الاات  ف م   ال ة. ،اسفلشم   ياام م
 فا تتت   تتت ا الاأتتتفو  اح تتتى تأتتتفوفمت الف لدتتتا الفتتتصت ة،  فهطتتتوي  تتتوا التأماااعًالنا اااد  :

الهها،  ففحقا حه تم ي ب  ال اف  مفاا  ح ى ميافا    مت  محوإت  و افا فة    مت
 (.63ص ،2010 )افم ، تها ،  افلما ،  تشمحا ،  إ ااءاما

( بصتا قت ام ا ف    تأفوفمت الف لدا الفصت ة، فإ  اإسفخ ا   دا 2011 ما  )الحما،ة،
الاههم ل فصتت  العتمفي إ يعطتة الهفتم ا دام تم الاا تو محقرق تم حهت  احفاتمف  كصست و  تتههم ل ف لدتا 
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الف لدتتا   اسفلشتتم  الع  تتمت اتتدال الاعتتما   فتتى الوهتتوا إستتفهفم مت هتتحرحا ،  بملفتتملة فتتإ 
الفصت ة إ يط ا ح ى الأ وك اإحفرمفي ل  اف ةتام ح ى الهشما العق ة الاههم تحو    الاشك ت 
 ف تتم األ تت ام الاخف  تتا،  فاكتتال ل  تتاف اإتفقتتما تتتال الهشتتما اإحفرتتمفي ل فصتتت  بملااماستتا  الفتت افف 

 ،ل ف لدتا الفتصت ةق ح ى توا   تخف  تا مأتمح   ح تى الوهتوا لاا  تا التفاكال تتال الا تماات الاا  تا
اتتتا ك اتتم  اف ا فاتتم  الاع تتم افهارتتا ت تتماات الف لدتتا الفتتصت ة حهتت  الطتت  ،  فتتم  تتتال  هتتم مرتت  البم  

، فملطملتف التت ي التفاكال تتتال م ت  الا تتماات، يأتتفطر  ا  مت ا  ي تت  ا تم ةلتتى اح تى تأتتفوفممااستفط
  كم   موضر  ارااء.ادال توضوحمت الفع م  العملم الخما ة، ت    اما ح ى ةه اا األ الاب 

 وتنمية مهاراا التاكري التأملي: ملف اإلجناز اإللكرتونياني: اور الثااحمل
معتتتتتتتت  الفطتتتتتتتتواات الفلهولو رتتتتتتتتا الاامبطتتتتتتتتا بتتتتتتتتملفع رم دات ا ارتتتتتتتتا  استتتتتتتتعا فتتتتتتتتة محأتتتتتتتتدال 
العا رتتتتتا الفع رارتتتتتا  الفع ارتتتتتا،  لقتتتتت  متتتتتص،ات كتتتتت  حهمهتتتتتا الاو تتتتت  الفع راتتتتتة ا تتتتت   الاأتتتتتفر ات 

اهتتتتتتب  اسأتتتتتتم  الطتتتتتت   ت تتتتتتماات التتتتتتفع م التتتتتت امة   تتتتتتاس  تتتتتتف الاعافتتتتتتا الفلهولو رتتتتتتا، كاتتتتتتم 
الاعافتتتتتتة تتتتتتتال األ تتتتتت ا  الا رأتتتتتتا ل اتتتتتته ا ال ااستتتتتتة التتتتتت ي  اإت رتتتتتتما مح تتتتتتد  م فتتتتتتة ح تتتتتتا 

 (.377، ص2009 ) طر ، افتر   را الفلهولو رم بشك  فع ما
 لعملية التعليمية:في ا تعريف ملف اإلنجاز اإللكتروني وأهميته :أواًل

 معافتتتتتتف ق دوفتتتتتت ق : تتتتتتماف تتتتتتمت الخمهتتتتتتا با تتتتتت  اكترتتتتتتم  اكللفا تتتتتتتة،  تهمعتتتتتت فت الفع
(Hewett, 2004, بص  ت  مت اكترم  اكللفا ترا: قةبماة حال تراوحا تال األفلما  األحاتما )

الفتتة مهه تتا الاع وتتتمت بشتتك  ملهولتتو ة، تاتتم يأتتمح  ح تتى محأتتدال الااماستتمت الفع رارتتا  دلتت  
( 2009  فعافا ) طتر ، ،(p10ا ك ميمت الط    ت ماام مق)ا فمفة  ياات الفع م األهد   مهار

صتتتا: قتراوحتتا تتتال األفلتتما الاخفتتماة  الاههاتتا ا  تتا،  األ تت ا   اكترتتم ات الاحم تتا بتتملف لدا ب
مهاتتتتتتتتتتتتم ق ق  ي تتتتتتتتتتتتماق  ق تتتتتتتتتتتتالكتتتتتتتتتتتت  يشتتتتتتتتتتتدا ادهاتتتتتتتتتتتتم  ،(380)ص الفتتتتتتتتتتتصت ة  الفقتتتتتتتتتتتتوفم التتتتتتتتتتت امةق

(Gulbahar,Y&Tinmaz,H,2006) ترتتم  الاتتفع م  تتدال حافتتم  لبعتت  ت تتم يه تتا فتتة ت تت  ة
مهه تتا تاتتو  ح تتى تتت اا العا رتتا الفع رارتتا،  فتتفم  اتعكمستتمت الاتتفع مبصتتتا: قتراوحتتا تتتال احاتتما   
 (p2مخ فه م فة اشكما ةللفا تراق)
( بصتتا: ق مفهتا لفرارت  افضت  األحاتما الافادت ة ل اتفع م  إترم امتا، 2012 معافا ااو تط ا)

 مخف تتت  تحفوفممتتتا  ت مق يارتتتا، فدتتت الو، استتو  ارمترتتتا(ب تترل تخف  ا)هتتتوا، ت تتتوص كفمارتتا، حتتتا  
ساتتتم  ،(26)ص  أتتتف ال تتت   تتتتال استتتفخ اتا،  فتتتفم الفهقتتت  اتتتدال  تتت   الاحفوفتتتمت بمستتتفخ ا  ا ابتتت ق
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 فتة معاف  اتم Costantino & Lorenzo , 2002 ,p60 ) الوضت  ق كأتفمتفو ق  قإ ا تت  ق )

ا: ق اتفقتتتمء تفتتتص  لاراوحتتتا تتتتال الو،تتتم ا ل ا تتت  اكللفا تتتتة ال تتتاا ادهتتتا  بتتتدال الا تتت  التتتوا ة فتتتة اتتتت
الهاود رتتا ماكتت  ح تتى افضتت  احاتتما الاتتفع م  إترم امتتا،  فخف تت  حتتال الا تت  التتوا ة فتتة كوتتتا يعفاتت  
ح تتتى  افقتتتا الوستتتم   الافعتتت فة الفتتتة مأتتتا  ل اتتتفع م بعتتتات  ،تتتم ا حا دفتتتة الفع تتترم  التتتفع م،   ،تتتم ا 

  فأتتفخ   فواهتت  ةللفا ترتتا ،ارتتمتة  ت تتة( تتا )هتتومرا، فدتت الو، الف لدتتا الفتتصت ة فتتة اشتتكما تخف 

Links  ا إ  تال ال واه  الوافرا،  فهشا ح ى شبكا اكتفات  ا  ح ى اسطواتا ت ترا(CD).ق   
مرارت  تفتصتة ألاتا  احاتما   تال الفعاف مت الأمبقا لا   اكترم  اكللفا تة الفض  بصتتا:

تأفطر  تال   لتا  ،  ال    تال ةتشم امخف   تحفوفمما بم ف  ،الافع م،   ا ففاة  تهرا تعدها
التتفم  ،فدتت الو( هتتواة، )هتتوت، يعفاتت  فتتة حاضتتا ح تتى الوستتم   الافعتت فة ،فرتتمس مقتت   تاتتو الاتتفع م

   ا ا. س ولا مخ فها ،مفع ف  سم   تشا  ،الفهق  ادال تحفوفمما حال  افا ا اب  ةللفا ترا
ا رتتا الفع رارتتا،  فتتة مقتتوفم افاء لاتتم لتتا تتتال ا،تتا  اضتت  فتتة الع ، لقتت  ا فافت ا ادفتتا فتتة الفع تترم

 ( بمرمة:Chang, 2001دكا م قمشمتاق )الط    مهارا ت ماام م،  مفر ى     األ ارا لع ة اسبم  
  اإستتتتتفخ ا  كتتتتتصفاة مقدرارتتتتتا فتتتتتة مقتتتتتوفم الفح تتتتتد  ال ااستتتتتة لألفتتتتتااف ا  اليتتتتتااتا ال ااستتتتترا

 القم اا بصسا  م.

 ل ااستتة ل طتت  ، ا  حتت   ا  تتا التتهقو مقتت يم قافلتتا فاتغتتا  ت اوستتاق لتت حم الفح تتد  ا
  الق وا  را ح ى    سواء.

   الفخطتر  ل اأتفقي ، فاتت    حهت تم الف محت  الاع تتم تت  ف ت  فااستتة   الت ، فإتتا ياكتتال ا
الاا تت   ففعتتا  اه أتتا ح تتى تأتتفوفمت ةمقتتم   ك تتمءة   بتتا الرتت ف،  الفخطتتر  ح تتى  تت ا 

 فوفمم م الاا ها.األسمس تال ا   مق يم فا سا ل م بام الفهمسف ت  تأ

 . اإسفخ ا  كصفاة فة مح ال  تأفوفمت الر ااة  اإسفحقما  القما را ل فخا 

  مقتتتت يم  استتتتفعاات افضتتتت  احاتتتتما  تأتتتتم امت الطتتتت  ،   تتتت ام م ح تتتتى الوهتتتتوا ةلتتتتى
 تأفوفمت اح ى تال الف وا ال ااسة.

  ا  اإستتفخ ا  كإ تت   ةستتفاامرررمت  يتتوا  الفحتتما الطتت   بملرمتعتتمت تتتال  تت ا استتفخ
ت  مت ةترم  الط   فة مح ال  ت   ك مءم م    اام م فة اإلفحما بملرمتعا،  ماكدال 
اكفاافدال  الاشافدال ح ى حا را القيوا تتال مقدترم  ت اات  استفع افات الطت   الافقت تدال 

 ل هرم  تأفقب   فة ت سأمم م الرمتعرا.
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،  )ماكتتتة، (2011،ل ااستتتمت  األفارتتتمت ت تتت  ) طتتتر  تتتتال  تتت ا تاا عتتتا الع التتت  تتتتال ا
  قبتمم اق ،(Chang Barker, 2005)  مشتمتل، (2011 )  دت ، ،(2010 ، )حت   ،(2012

(Butler, 2006)،   ا ارتتتا ت تتت  اكترتتتم  اكللفا تتتتة للتتت  تتتتال الطتتت    فتتتم مأتتتفخ و البم
ا ارتتا ت ت  اكترتتم  اكللفا تتتة فتتة كوتتتا  فتتم مراتت  البم  تاتتم ستيا  ، الاع اتدال  ا لرتتمء األتتتوا

م اسفخ ات م لضام  اسفاااافا العا   األفاء تحو محقدا ا ت ا  تعت ة تأتبق م. كاتم يأتمح  افاة الف
 فة الفقدرم الشمت  ل ط با فة  ار  الرواتف الههافا  الفطيرقرا فا ت  الا استا   ما  تم.  فرأتا
  تفمبعا مق   الط با  إااا  توا ة القوة  فى ياكال مع ف  م،  توا ة الضع   فى ياكال ح   م.

 ي:ــــترونــــاز اإللكــــف اإلنجــــات ملــــويــــمحت :اــــثانًي
 اتتتا م اإ تتتف   اتتتدال الع اتتتمء فتتتة مح التتت  تحفوفتتتمت ت تتت  اكترتتتم  اكللفا تتتتة بشتتتك  حتتتم ،

( فتتة ا  تحفوفتتمت ت  تتمت اكترتتم  اكللفا ترتتا  Barret,2001, p 37 أتتف تتتم دكامتتا قبمافتت ق )
  فتت كا )الاحاتت ي، لفابوفتتا فتتة مههتترم تحفوفتتمت الا تت .مخف تت  تتتال شتتخو أل تتا  أتتف ف أتت فا ا

 ،ة يعتتتوف ةلتتتى الفطتتتوا الفقهتتتة الاطتتتافا  اإ تتتف   اتتتدال تحفوفتتتمت ت تتت  اكترتتتم  اكللفا تتتت (2014
ةإ ا   هتتتمك ام تتتما ح تتتى تحفوفتتتمت مهعتتت   تتتة  ف أتتت ا الشتتتخو فتتتة الفههتتترم.  ،الاأتتتف     الرا تتتوا
ةلتى اابعتا  (Bullock & Hawk, 2001, P87) كقق تملا   اكترتم ، فقت  اشتماقاولوكق  الا رأا 

ال تت   الاهشتتوف، الرا تتوا    تتة: ، تتم فتتة ت  تتمت اكترتتم  اكللفا ترتتاتكوتتتمت ا رأتتا إاتت  تتتال موافا 
   الاأف    الوهوا ةلرا، الهواما  الاخا مت الفة م ك     م الفع م، مصت ت الافع ادال.

ا تت  اكترتتم  اكللفا تتتة تحفوفتتمت ا تتا  ل (Ali, 2005, p.4)الع تتة     تت   ضتتع
الأتها    ،استم الاع تم   ،استم الطملتف القتم م ح تى الا ت  ه حا العهوا   مشتفا  ح تى: ما    فة:

ف اس الاحفوفمت:  فق   ت خ م  لاتم يشتفا  ح رتا ت ت     ، الفمافخ  فاكال ةضمفا هواة الطملف
تتال األحاتما:  فهبغتة ا   تاتمد ,   اإترم  ا  الا اب  اإللفا ترا الفتة ماشت  القتماو ا  الاشتم  

الفضتاال كتت  تاتود  ا ا تأتتوفة ل ت ا الهاتتود   ر تا تأتتوفة متم مطوفا تتم تتال  يتت  الطملتف لقرتتمس 
 ،الفقتت   فتتة الهاتتود ،  فاكتتال مضتتادال ،تت م تأتتوفات ح تتى ا  يكتتو  تتتال ادتته م األ لتتى  األ دتتاة

 طتم     ،ممتامقافا مصت ة تال الطملف  توا ت  هممتا  اتطبمح،م  ،سداة دامرا تخف اة ل طملف  
 تأم ا مخ و لفع رقمت الاشم  الال ا  القااء.    ،ةلى القااء  الاشم  الال

( ةلتتى ا  تحفوفتتمت ت تت  اكترتتم  اكللفا تتتة 7ص،  2007،  راتتم اشتتمات فااستتا )شتتم دال
 فا س  ،اات كفمارتتتتا ت تتتتو  ، تقتتتتم   فدتتتت الو ،م   ةللفا ترتتتتا ما  تتتت  باتتتتواف هتتتتومراملوتتتتت  تتتتتال  ستتتت



2020 (2ج)ينايـر  (121)العدد              جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 431 

احفوفتتمت ( بعتتل ال30ص ، 2012، اضتتمف  )التتب في ،يارتتا تحمضتتاات ح تتى شتتك  حتتا ت مق 
  ت وص كفمارا. ، هوا ،مافا  تفحاكا ، ته م: ا اب  ةللفا ترا ،لا   اكترم  اكللفا تة

 ي:ـترونـاز اإللكـف اإلنجـاء ملـوات بنـل وخطـراحــم :اــــثالًث
ص ، 2012،محتت ف م )سو تت  ياتتا ةحتت اف ت تت  اكترتتم  اكللفا تتتة بعتت ة تاا تت  ت اتتا

 ح ى الفامدف ارمة: ، (98-97ص 
 الفة يرف ا  ميهى فة ضوء تتم تا تو ا   ،ت   اكترم  اكللفا تة  ا  افا مقافا توت 

ضتاال الاأتفوفمت    ت    ارع تم م تم  ،الافع م تال ست وكرمت  ت تماات  فترمي   ةلرا 
تال الر مت ( الاعفا ة (Rubrics تقمالر  الفق الا الاف ا ا  ،Standards)الاعرمافا )
 ا  الفة يضع م الاع م. ،الاأئولا

 .ض  موررف ف دا ل أرما الفة مقمس با تفم ا العا را الفع رارا  

  ةفاافدال ،تع ادال ،ا لرمء اتوا ،اكللفا تة )    مح ال  الاأف  فدال تال ت   اكترم، 
 ...(.   مت الفوررف

   م مفهمسف ت  الأرما.ات ت الفة سو  م ه  فد م الا   ت    ال ئم ،مح ال  الاحفو 

 .مح ال  توت اااتا الحمسف ارلة الفة مفهمسف ت  سرما ت   اكترم  اكللفا تة 

 .مح ال  توت  شك  ت   اكترم  اكللفا تة ال ي سو  مرا   را الا   ت الاخفماة 

 تتة معفيتتا ت شتتاات ح تتى  ،ةمرارتت  الاتت   ت الافهوحتتا الاأتتر ا ح تتى  ستتم   تفعتت ف  
   ات الطملف فة ضوء ا أم  ت   اكترم  اكللفا تة  ا  ا  كتتأفو  مح د   إترم

 لفأ د  اإتفقما ادال األ أم . ،(Linksا اب  ) ف ام بحدل الوفا ح  مت    ، أم

  مأتترد  هتتومة لفع رقتتمت الطملتتف ح تتى احاملتتا، كتت ل  مأتترد  هتتومة لفع رقتتمت التت ت ء
 ح ى م   األحاما.

 اتطبمحممتتتتتتتا،  ت  هممتتتتتتتا  ألحاتتتتتتتما،مع دتتتتتتتا كفتتتتتتتماة ا  هتتتتتتتومة ل اع تتتتتتتم   تتتتتتتو يقتتتتتتترم ا 
 ح ى م   األحاما.

  م ارم ا اب  لفههرم  اب  األ  ا  بصحاما الطملف  تقتمالر  الفقت الا الفتة مأتفخ   فتة
 مقدرم األحاما.

  يقو  الطملف افق يم ت   اكترم  اكللفا تة ل ر مت الاعهرا، تأتفخ تم   ستم   العتات
  الفق يم الفة اح  م الطملف ل  ا الغات.
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   يعقتتت  الاع تتتم   أتتتا  امةرتتتا تتتت  الطتتت   لفقدتتترم احاتتتمل م تتتتال  دتتتل تتتت    تتتوفة ت تتت
 اكترم   فمح دفا لفحقدا األ  ا  الاهشوفة.

( فتة م خترو  طتوات  تاا ت  ةحت اف 72 ،2012، ت  فااسا )الب في فم  مف ا البم  
  األف ات مح التتت  األ تتت ا   الاأتتتفخ تدال،  مح التتت اكترتتتم  اكللفا تتتتة بتتتصاب  تاا تتت   تتتة: ت تتت 

مقتوفم  ،حتات األحاتما تتال  ت ا الوستم   الافعت فة   ،مح ال  الاحفو    افقا تشتا  ،الاأفخ تا
 الا   فة ضوء األ  ا  الاح فة تأبقم .

 :ةربيـة العـم اللغـي وتعلـترونــاز اإللكـف اإلنجـمل :اـــرابًع
تتتم تتتتال مقتتتوفم الافع اتتتدال فتتتة الع تتتو  ا ا ا رأ  لاخف  تتتا ب تتت ا اهتتبح  ت  تتتمت اكترتتتم   تتت ء 

حمتتتا  فتتة ال غتتا ب تت ا  مهتتا . ف تتة معفيتتا افاة متت اف  مأتتمح  فتتة مطتتوفا حا رتتا مع تتم ال غتتا 
 (.Chau,2010)  مطوفا الا ماات ال غوفا ل   الافع ادال

ساتتم اتتتا يرتتف اإ فاتتم  بمل غتتا كا تتماات حهتت  مع را تتم  مع ا تتم،  فرتتمس م تت  الا تتماات بتتصف ات 
  ت ا تتم متوفا  ت  تمت  ، ح   اإ ف ما ح تى الرمتتف الههتاي ماس ل غا ح ى الرمتف الفطيرقة الاا ماك 

 (38ص ،2004 )حافم ، اكترم   الفة معهى فة األسمس بقرمس الااماسا  الفطيدا فة ال غا
قا  ت تتت  اكترتتتم  اهستتتفخ   ا ا تتتا اسيتتتا فتتتة ترتتتمإت الا تتتماات  ( تتتت1428 ،)ح   فتتت كا

 كفمبتتتا    الا تتتماات فتتتة الفواهتتت ،  الفعيدتتتا ال  هتتتة،ال غوفتتتا،  بخمهتتتا اللفمبتتتا،  دلتتت  أل ارتتتا  تتت 
تاتم اليتا  ا ارتا استفخ ا   ت ا الا ت  فتة مقتوفم افاء  ، الاقمإت،  الا خ مت،   دا دلت  الفقمافا،

الطملف  مع اا لاواف ال غا العابرا ح تى   تا الخ توص. كاتم اشتما ايضتم  ةلتى ا  تحفوفتمت ت ت  
 تتم  بكفماف تتم، كتت   تت ا يه تتا الل تتمءة    تتو   تتداةاكترتتم  تتتال اشتتعما  تقتتمإت،  حدهتتمت تتتال 

 .(326-196)ص ص تعهى  فة ة ما لغوي تفلمت قال غوفا ل طملف فة توا    ا عرا دات 
 لقتتت  استتت  الع التتت  تتتتال البتتتم  دال الع  تتتا اإيرمارتتتا اتتتدال استتتفخ ا  الطتتت   لا تتت  اكترتتتم  

م القاا ة ك ااستا ) حتو ، ا احة  ال   مهارا ت ماات القااءة  اللفمبا  ت ماات الفعيدا اللفماة اك
( فقتتت  ا،يفتتتت  فااستتتمم م ا  األتشتتتتطا القاا رتتتا الافضتتتتاها فتتتة ت تتتت  2004 األ تتتتم، تتتت(،  )1428

 دكتات )ف ابتم ،  ،ت ط حمم م الأاعرا  ال  هرا اكترم     ا،ات فة لغا الط  ، تام  اف تال
ال ت تتتماات ال غتتتا تتتت ( ا  ت تتت  اكترتتتم  ياكتتتال ا  ال تتتفم با تتتماة  ا تتت ة68 -63، ص ص2010
 الشتك ، ح تمت الفافرم، )اسم الحا    ام مل م، امرم  اللفمبا، كفقوفم ت ماات اللفمبا ،العابرا

  دا م(،     الفهم ا ح ة ت ماات لغوفا، ا   ار  الا ماات، كام ياكتال ا  يعهتى افهارتا ت تماات 
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كاتت ات ال هتتة فتتة اك تتاا  ا تتا  ةلتتى  متتتف ت تتماات ال غتتا العابرتتا ت تت : البحتتل،  اإسفق تتمء،  ا
   الف ارم،  مههرم الاحفو ،  للال يكو  الفاكد  ح ى الرمتف ال غوي اس ا.

ةلتى فعملرتا ت  تمت  (Liviana, & Darya, 2012, pp 1:4) ادهاتم ي  ت  كت  تتال
( ا ا تتتا اح تتتى ،تتتم م د تتتم اإستتتفامت كفمبتتتا –للفا ترتتتا فتتتة مهارتتتا فهتتتو  ال غتتتا ) تتتااءة اك اإترتتتم 

ايضتتم  ةلتتتى ا  ت  تتمت اكترتتتم  اكللفا ترتتا كمتتتت   اتتتا بملا  تتتمت الوافرتتا، كاتتتم يشتتدام الفحتت م تق
األفضتت  تتتال  دتتل مع تتم فهتتو  ال غتتا  ت ماام تتم  اتام  تتم تقماتتتا بملا  تتمت الوافرتتا.  دتتل ستتمح ت 
الا  مت اإللفا ترا الط   ح ى ا  يق توا  بشك  ةا احة ا   فهفروا احاما لغوفا تخف  ا حيا 

ساتم ياكتتال  ،ةتفتم  األتشتتطا اللفمارتا الاعفتتمفة الحمستتو   هبتم  ةلتتى  هتف تتت   ت ام م ح تتى ال دت الو 
القوا ا  ت   اإترم  اإللفا تة  إ  كم  فة رم اة يعات  ح تى محأتدال ت تماة اللفمبتا  القتااءة 

ساتتتم اشتتتمات قا بتتتالق  ،ةإ اتتتتا ضتتتاهم   بشتتتك   دتتتا تبمشتتتا يحأتتتال ت تتتمامة اإستتتفامت  الفحتتت م
( ا  الا  مت اكللفا ترا معا  ح ى ةمم ا Reuben, & et. al, 2011, pp 34: 36) ر ا    

ت فت  تتتال ال تتاص الهقمشتترا تتتال  ت ا العتتا ت الفق يارتتا الفتتة يقتت ت م كت   ملتتف ح تتى  تت   اتتتم  
تما  فهاتة القت اة ح  تى الف خترو لت ال م  ت  ا   و األتا ال ي ال ف  تال م عد  ت ماة الفح م ال ع 

 ال      الا اامهاة   اة الط   ح ى مع م كرفرا اسفهفم  األفلما الا رأا كام   ت ماات الحواا
ف األفلتما الاقتا ءة مضاده م فة الا   الخمص ا م بع  ف ا م  د ا ،  ا داا  مهاة ت ماات مورر

 تتال دلت  الفضت  الت  ا الليدتا الت ي يق تتا  ،الا   بام يحقا األ  ا  الاا توة تهتا سفمارم  فا  
ب واما اكللفا ترا فة مهارا ت ماات ال غا العابرا ةلى  متتف مهارتا  واتتف الهاتو  ت   اكترم 

 األ ا  ل   الط    الا ة باأفوا م ال غوي تحو األفض .

استتتف    البحتتتل الفعتتتا  ح تتتى فمح رتتتا استتتفخ ا  ت تتت  اكترتتتم  اكللفا تتتتة فتتتة مهارتتتا  
 ل تتت ا فقتتت  مط تتتف لفحقدتتتا  تتت ا  ،لتتت    ملبتتتمت ال تتت  ال ملتتتل الافوستتت  الف لدتتتا الفتتتصت ة ت تتتماات

 ال    ةح اف اف ات البحل ارمرا:

 قائمة مهاراا التاكري التأملي يف مقرر لغيت اخلالدة لطالباا املرةلة املتوسطة:   (أ

با لطملبتتمت استتف  ف   تت   القم اتتا مح التت  ت تتماات الف لدتتا الفتتصت ة فتتة ال غتتا العابرتتا الاهمستت
الاا  تتا الافوستتطا فتتة الا الهتتا الاهتتواة,   تت  احفاتت ت البم  فتتم  ح تتى تراوحتتا تتتال الا تتمفا ل يهتتمء 

 فتتصت ة فتتة ال غتتا العابرتتا  ت ماامتتا، تت   األفاة   تتة: البحتتوم  ال ااستتمت الأتتمبقا الافع قتتا بتتملف لدا ال
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الاا  تتتتا  العابرتتتتا لطملبتتتتمت األفارتتتتمت الافع قتتتتا بتتتتملف لدا الفتتتتصت ة  ت ماامتتتتا,  ا تتتت ا  تتتتته ا ال غتتتتا 
 ملوتت  ال تواة األ لرتا لقم اتا  هام را لطملبمت الاا  تا الافوستطا، ا دا ا الخ م و ال الافوسطا،

الا تماات تتتال  اتت  ت تماات ا رأتتا  تتة: ت تماة الاؤفتتا الب تتتافا،  ت تماة اللشتت  حتتال الاغملطتتمت، 
 قفا تتتا، تتتماة  ضتتت    تتتوا ت ت تتتماة الوهتتتوا ةلتتتى استتتفهفم مت،  ت تتتماة ةحطتتتمء م أتتتداات تقهعتتتا،  ت

 مضاه  ك  ت ماة ا رأا تراوحا تال الا تماات ال اةرتا ا تل حت ف م ،اتم ر  حشتافال ت تماة فاةرتا، 
   يت  البم  فتتم  تتتال الاحكاتدال ةاتت اء التتااي  تتوا  ح تتى الخيتااء  الاحكاتتدال ك ااا تتم،  متم حاضتت م

 تت   ا ارتتا  ا  تتا الافوستطا،لفتصت ة لطملبتمت الاالقم اتا  راتم ال تة: تتت   تهمستبا ت تماات الف لدتتا ا
 ستت تا ال تترم ا ال غوفتتا ل تت   الا تتماات,  إضتتمفا ا   ا تتماات لطملبتتمت الاا  تتا الافوستتطا، تت   ال

    تم الا تا تهمسب م,  متم معت ال  القم اتا فتة ضتوء رااء الاحكاتدال:  لقت   ت فت البم  فتم  تعرتما ا 
٪ 100٪ ةلتى 80دال الاحكاتدال تتال إ فرما الا ماات،   ة الا ماات الفتة  هدت  اهأتف ام تما ات

  دل  تال   ا  أم  الو   الهأية لا ماات الف لدا الفصت ة فة ته ا ال غا العابرا.

 يف مقرر لغيت اخلالدة: إعداد اختبار ملهاراا التاكري التأملي (ب
: قة ااء تههم لقرمس مح د  الافع ادال أل  ا  مع رارا تح فة،  فرمس تم هعًاالختبار
 ة اتتو  تتتال  قتتم ا  ت تتم رم  معاراتتمت  ت تتماات تفررتتا ل ااستتا توضتتوت تتتم، ا    تتاسفأتتبا الافع 

 )اللأبمتة، ةتم ا فبماات تقهها، ا  ا فبماات تال ةح اف الاع مق ،مع رارا تعدها،   ة ح ى توحدال
الاوضتتتوةرا،   تتتو ا   ااا  تتتم: ،بتتتما الردتتت  إاتتت  ا  الفأتتتم باواهتتت مت(.  اإ ف76ص  ،2010

 ،  تتتتو ا  يقتتتتر  تتتتتم احتتتت  لقرمستتتتا ،ال تتتت ا   ،ت اتتتتم ا ف تتتت  الا تتتتححو  يعطتتتتة الهفتتتتم ا ت أتتتت م 
الشاوا،   و ا  ,   ال بمت،   و ا  يعطة تفم ا تفقمابا ا  الهفم ا ت أ م ةدا  يا اس ا تال تاة  

  )ح فتتتت ، ،(159ص  ،2014 اه ا.)حيدتتتت ات  ر تتتتا  ،مغطتتتتة ت افامتتتتا  ارتتتت  توضتتتتوحمت ال
لقرتتتتمس ت تتتتماات الف لدتتتتا الفتتتتصت ة لتتتت    ما االبم  فتتتتم  ا فبتتتت تتتت  استتتتفخ ت     ،(279ص  ،2005

 ملبتتتتمت ال تتتت  ال ملتتتتل تفوستتتت  فتتتتة تتتتتمفة لغفتتتتة الخملتتتت ة فتتتتة   تتتت مة) قوا   ا بتتتتمت  احتتتت   
 تال توت اإ فرما تال تفع ف،  مم ةح اف  مبعم  ل خطوات الفملرا:  مم اهمؤ   دل تعمها  (

  مبقا الفتة احت ت ،  بخمهتا ال ااستمت الأتاالطالعًعلاىًادد ًالترباع ًالمتصاعًبالبحا
(، 2011 الحتتتما،ة) (،2010 القطتتتاا ي) (،2009ا فبتتتماات تشتتتما ا ك ااستتتا العاتتتم ي)

 (.1433 ال  ااتة )
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 ال ت   اإ فبتما ةلتى تعافتا فمح رتا استفخ ا  ت ت  اكترتم  تحديدًالهاد ًمانًاالختباار :
اكللفا تتتة فتتة مهارتتا ت تتماات الف لدتتا الفتتصت ة لتت    ملبتتمت ال تت  ال ملتتل تفوستت  فتتة 

 دل  ل و و  ةدا تم  مفة لغفة الخمل ة فة    مة ) قوا   ا بمت  اح   تعمها  (،ت
  سمت   همك فا ا فالا ة  م ر م ادال تراوحفة البحل فة ت ماات الف لدا الفصت ة.

 ح تتى فرتتمس الا تتماات الفتتة يعفاتت   فتتم : احفاتت ت البم  تحدياادًمهاااراتًالت كااارًالتااأملي
لاقتتت   ل طملبتتتا،  مفا تتت  الا تتتماات الاتتتااف فرمستتت م لتتت   فرمستتت م ح تتتى الاحفتتتو  الفع راتتتة ا

الطملبتتتمت  راتتتم ال ة:)ت تتتماة الا  هتتتا الب تتتافا، ت تتتماة اللشتتت  حتتتال الاغملطتتتمت، ت تتتماة 
 ةحطمء م أداات تقهعا، ت ماة الوهوا ةلى اسفهفم مت، ت ماة  ض    وا تقفا ا(.

 تال تتوت اإ فرتما تتال تفعت ف ب رم ا فقاات اإ فبما  فم :  مت  البم  صياغةًفقراتًاالختبار
)هتتواة ا  ةبتتماة ت تتافة(،  فهتت ا  محف تتم اابتت  اتت ا   تشتتفقا ته تتم،  مقتتر  ة تت    ح تتى هتتواة

 الا ماات الاح فة تأبق م، ت  تااحمت  ضو  العبماات  تهمسيف م لاأفوفمت الطملبمت.

 هتتواة تقفا تتتا إ فبتتما ت تتتماات فتتتم حتت ت البم  ا : إعاادادًاالختباااارًفااايًصااعرت ًادولياااة 
الف لدتا الفتصت ة فتتة تتمفة لغفتتة الخملت ة، مفلتتو  تتال ة تت   حشتا هتت حا: ال ت حا األ لتتى 

)اإستم، الا استا، الأتها ال ااسترا، متمافخ   مشا  ح ى   االال، األ ا يحوي ارمتمت الطملبتا
اإ فبما(،  الر ء ال متة  فشفا  ح ى: مع رامت اإ فبما، ادهام محفوي بقرا األ ااا ح تى 

مقتتتر  ت تتتماات الف لدتتتا الفتتتصت ة.  فط تتتف تتتتال الطملبتتتا اك مبتتتا حتتتال استتتئ ا األستتتئ ا الفتتتة 
اإ فبتتما فتتة الفطيدتتا القي تتة، كاتتم يط تتف ته تتم ةحتتمفة اك مبتتا حتتال األستتئ ا تتتاة ا تتا  فتتة 

 ت تتافة (40الفطيدتتا البعتت ي،  متتم اهتتمء اإ فبتتما فتتة هتتواما األ لرتتا  دتتل يحفتتوي ح تتى )
  ة كام يه ا فة الر  ا ارمة:تو حا ح ى الا ماات الخا  ل ف لدا الفصت

 جدول مواصااا اختبار قياس التاكري التأملي (1جدول)
 النسبة املئوية عدد األسئلة رقم السؤال الذي يقيسها ارةاااااااامله

 % 22,5 9 9 - 1 املالةظة)الرؤية البصرية(
 %17,5 7 16 -10 الكشف عن املغالطاا

 %17,5 7 23 -17 إعطاء تاسرياا مقنعة
 %30 12 35 -24 الوصول إىل استنتاجاا

 %12,5 5 40 -36 وضع ةلول مقرتةة
 %100 40 اجملموع
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 مم الفحقا تال ه  را اإ فبما،  فق م ل خطوات ارمرا: :التأكدًمنًصالحيةًاالختبار 

 ار:ــــدق االختبــــص ( أ

ا ق تتتو يعتتت  ال تتت ا تط ب تتتم اسمستتتر م ألي تتتتمفة بح رتتتا، كاتتتم يعتتتا  اإ فبتتتما ال تتتمفا بصتتتت 
(. 160ص ،2014 )حيد ات  ر تا  ، اإ فبما ال ي يقر  تم  ض  اإ فبما تال ا   فرمساق

 ل ل  مم حات اإ فبما فة هواما الاي  را ح ى تراوحا الاحكادال الافخ  دال فتة ترتما 
هتت  را  ال غتتا العابرتتا بشتتك  حتتم ،  الاهتتم ا   تتاا الفتت اف  بشتتك   تتمص ا تت   الفصستت  تتتال:

تهمسبا ك   ،تهمسبا ت افات اإ فبما لطملبمت ال   ال ملل تفوس  ،ا ل طملباالفع رامت الاق ت
هتتحا اك مبتتا  ،ستت اا فتتة ا فبتتما ت تتماات الف لدتتا الفتتصت ة لقرتتمس الا تتماات الفتتة  ضتت  لقرمستت م

ستتت تا  ،)هتتتحا اك مبتتتا الاطا  تتتا للتتت  ستتت اا( الاخفتتتماة فتتتة ا فبتتتما ت تتتماات الف لدتتتا الفتتتصت ة
تتتتال الاحكاتتتدال معتتت ال  ا     يتتت  البتتتم  فدالساتتتم  ،ا لا تتتافات اإ فبتتتما س ستتتا ال تتترم ا ال غوفتتت

 الا تا تهمسبم . ةضمفا ا      تم

      اشما الاحكاو  رااء م  وا اإ فبما كام ال ة:
  اشتتما بعتتل الاحكاتتدال ةلتتى مغددتتا   تت   بعتتل األستتئ ا إامبم  تتم بملرمتتتف الاعافتتة

 .ل طمبمت،  بع  م حال الف لدا الفصت ة
  ،اا  ح ف تال الاحكادال ةحتمفة هترم ا بعتل األستئ ا  بعتل اليت ا   الاطا  تا لعت ف ته تم

     مم الفع ال   أف تم الاا  الاحكاو ،  فوض  الر  ا الفملة ال قاات الاعمف هرم ف م:

 ي: ـــأملـــير التـــارات التفكـــار مهـــة الختبـــالعيـــة االستطـــربـــالتج ( ب
إ فبما فة هتوام م الاي  رتا،  حاضت م ح تى تراوحتا تتال الاحكاتدال بع  هرم ا ت افات ا

 فبتما ح تى حدهتا استفط ةرا ا غت  إسفط ت راا  م  إ ااء الفع ي ت الفتة ا فا و تم، متم مطيدتا اإ
 ، أتتتم  هتتت ا اإمأتتتما التتت ا  ة  دلتتت  ا تتت  :(  ملبتتتا تتتتال  ملبتتتمت ال تتت  ال ملتتتل تفوستتت  28)
 ، التت  تعتتمت ت الأتت ولا  ال تتعوبا  الفاددتت  لا تتافات اإ فبتتمامح   ، أتتم  تعمتتت  ال بتتمت ل  فبتتما  
   الفحقا تال  ضو  مع رامت اإ فبما  ت افاما.،م  ،مح ال  ال تال الاهمسف ل  فبما  
 Internal Consistency Validity: يــداخلــال اقــدق االتســص -1

 اسفط ةرا دهاح ح ى اإ فبما افطيدا ل  فبما ال ا  ة اإمأما ه ا تال الفحقا  ا  

 اتدال اداستو   اامبتما تعمتت   أتم   متم ال ااستا، حدهتا افتااف  تما  (  ملبتا، تتال28تكوتتا تتال )

  ( الفملة الوض  دل :7) ا ا الل را ل  فبما،  الر  ات ماة  ال  فا مت ك 
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 (28نتائج صدق االتساق الداخلي ملارداا اختبار التاكري التأملي )ن= ( 2جدول )
 تاكري التأمليمهاراا اختبار ال

 املهارة األوىل: مهارة الرؤية البصرية
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
1 0,86 ** 2 0,64** 3 0,62 ** 4 0,59 ** 5 0,69 ** 

 مهارة الكشف عن املغالطاااملهارة الثانية: 
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
6 0,62** 7 0,60 ** 8 0,73 ** 9 0,54 ** 10 0,57 ** 
 ااااا ااااا ااااا ااااا ااااا ااااا ااااا ااااا ** 0,59 11

 املهارة الثالثة: مهارة إعطاء تاسرياا مقنعة
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
 ااااا ااااا ** 0,74 15 ** 0,68 14 ** 0,64 13 ** 0,73 12

 هارة الرابعة: مهارة الوصول إىل استنتاجااامل
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
16 0,45 * 17 0,62 ** 18 0,64 ** 19 0,50 ** 20 0,66 ** 
21 0,47 * 22 0,49 ** 23 0,56 ** 24 0,67 ** 25 0,62 ** 

 املهارة اخلامسة: مهارة وضع ةلول مقرتةة
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
رقم 

 املاردة
معامل 

 االرتباط
26 0,72 ** 27 0,70 ** 28 0,66 ** 29 0,69 ** 30 0,70 ** 

مشتتدا الهفتتم ا الاوضتتحا فتتة الرتت  ا احتت   ا   ارتت  تعتتمت ت اإامبتتما اتتدال فا تتا كتت  
ت تتتافة  ال ا تتتا الل رتتتا ل ارتتتما التتت   مهفاتتتى ةلرتتتا  تتتمءت فالتتتا ة  تتتم رم  حهتتت  تأتتتفوفمت ال إلتتتا 

مافع تم  ح ى امأما  ار  ت تافات ا فبتما الف لدتا الفتصت ة،  بملفتملة ال ا تام (،0,05(، )0,01)
 ا تهمسبا تال ال  ا ال ا  ة.ا ا 

 Test Reliabilityار: ــــات االختبــــثب -2

يعهتتى ،بتتمت افاة ال ااستتا قالفصستت  تتتال ا  اك مبتتا ستتفلو   ا تت ة مقافبتتم  ةدا ملتتاا مطيرق تتم 
بتتتملفحقا تتتتال ،بتتتمت  فتتتم (،   متتتت  البم  430 ، ص2003ح تتتى األشتتتخمص دام تتتم )العأتتتم ، 
بحأتم  تعمتت   فتم  متت  البم   دتل :ً"كرونباا -ريقاةًأل ااطق ا فبما الف لدتا الفتصت ة بملطافقتا
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 ل ا ماات  ل  ا ا الل را إ فبما الف لدا الفصت ة، تأفخ تا فة دل  ااتمتا سا تبمخ-ال بمت ال م
ل يرمتتتتمت الفتتة متتتم الح تتتوا ح د تتم تتتتال العدهتتتا  (SPSS) الح تتتا اك  تتتم را ل ع تتو  اإ فامةرتتتا

 :فم  ا الفة موه   ةلد م البم    رام ال ى حات ل هفماإسفط ةرا، 
 (28كرونباخ )ن=  -ألاا الثباا الختبار مهاراا التاكري التأملي بطريقة معامالا (3جدول )

 معامل الثباا عدد املارداا مهاراا اختبار التاكري التأملي م
 0,708 5 املهارة األوىل: مهارة الرؤية البصرية 1
 0,661 6 املغالطاااملهارة الثانية: مهارة الكشف عن  2
 0,645 4 املهارة الثالثة: مهارة إعطاء تاسرياا مقنعة 3
 0,772 10 املهارة الرابعة: مهارة الوصول إىل استنتاجاا 4
 0,735 5 املهارة اخلامسة: مهارة وضع ةلول مقرتةة 5

 0,853 30 معامل الثباا العام

ال بتمت إ فبتما الف لدتا الفتصت ة ا  تعتمت ت مشدا الهفم ا الاوضتحا فتة الرت  ا احت   
(،   تتتتى فتتتترم تقيولتتتتا تتتتتال الهم رتتتتا 0,772)(،  0,645ماا  تتتت  اتتتتدال )كا تبتتتتمخ  -ال تتتتم بطافقتتتتا

(،   تى 0,853اك  م را لاعمت  ال بمت، كام ا غ  فراا تعمتت  ال بتمت العتم  ل  فبتما ككت  )
ا إ فبتما الف لدتا الفتصت ة فراا تام عا لاعمت  ال بمت، تام الت ا ح تى ا  الا تماات  ال ا تا الل رت

 مفاف  ا ا ا كيداة تال ال بمت.
في لقـرر لتتـي الخالـدط لطالبـات      ختبار التكيير التملليالتجربة االستطالعية ال -3

 :اللرحلة اللتوسطة

ًار:ااااارداتًاالختباااااةًلم اااااعباااااعًالص اااااامااااام   ًأ
. قال قاة حال هحرحا ة مبا  دا  ماواا ال الال الط با تأبايعهى تعمت  ال عوبا ل ا افة: ق

 (170، ص 1998 مم  أم  تعمت  ال عوبا  فقم  ل اعمفلا: )ال فوف  ح رم ، 
 100×  تعمت  ال عوبا = 

 فا تا مق  الفة ال قاات      و اإ فبما ل قاات ال عوبا فا ا  أم  تال ال     كم 
الحتت  الاعقتتوا  أتتبام يقتتاا  الاخف تتو  فتتة (،   تتو 0,80( ا  م فتت  حتتال )0,20هتتعوبف م حتتال )

 (170، ص2008ف ا،  القرمس  الفقوفم. )ااو
ًار:اااااارداتًاالختبااااازًلم اااعًالتماااامااام   ً 

  اة ك  ت افة تتال ت تافات اإ فبتما ح تى الفاددت  اتدال الط بتا الاافتم فال يعهى تعمت  الفادد : ق
 (171 ، ص1998)ال فوف  ح رم ،  م  ل اعمفلا: مم  أم  تعمت  الفادد   فق الط با الضعم ق. 

  ×100  
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 كتتم  ال تت   تتتال  أتتم  تعمتتت  الفاددتت  ل قتتاات اإ فبتتما  تتو  تت   ال قتتاات الفتتة يقتت  
 (.172، ص2008ف ا،  ألت م معفيا ضعر ا )ااو ،(0,20تعمت  ماد  م حال )

مت فتتة العدهتتا اإستتفط ةرا الطملبتت ا اااافقأتترم  فتتم  لحأتتم  تعمتتت  الفاددتت   متتت  البم  
ةلى تراوحفدال: ح رم  فترم،  امي  ال ا مت الفة      ح د م الطملبمت مامدبتم  مهم لرتم ، ،تم  أتا  

: ما ت  والثانياة: ما ت  الاراوحتا الع رتم، ادولاى ،بملفأم ي ةلى تراوحفدال تفأتم ففدال    ال ا مت 
 دل . الر  ا الفملة الوض   ،م سياالاراوحا ال ترم، ،م  أف تعمت  الفادد  لل  ت افة كا

 (28معامالا الصعوبة والتمييز ملارداا اختبار التاكري التأملي )ن=  (4جدول )
رقم 

 املاردة
معامل 

 الصعوبة
معامل 
 التمييز

رقم 
 املاردة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

رقم 
 املاردة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

1 0,43 0,36 11 0,61 0,50 21 0,64 0,43 
2 0,57 0,43 12 0,64 0,43 22 0,61 0,50 
3 0,54 0,50 13 0,50 0,64 23 0,64 0,57 
4 0,50 0,57 14 0,57 0,43 24 0,61 0,50 
5 0,46 0,64 15 0,61 0,64 25 0,57 0,43 
6 0,57 0,43 16 0,50 0,57 26 0,64 0,50 
7 0,61 0,50 17 0,64 0,57 27 0,61 0,64 
8 0,46 0,36 18 0,61 0,50 28 0,68 0,64 
9 0,57 0,57 19 0,68 0,36 29 0,71 0,43 
10 0,50 0,64 20 0,57 0,43 30 0,64 0,57 

 تتعوبا كتتتم  تهمستتتبم  ة  تعمتتتت  ال الفضتت  تتتتال تفتتتم ا الرتت  ا الاوضتتتحا احتتت   تتتم ال تتتى:
بما، (،  ح را مم  يوا  ار  فقاات اإ ف0,71-0,43 دل ماا    فرافا ادال ) ،لرار  ال قاات

 ، دل كمت  فة الاأفو  الاعقوا تال فا ا ال عوبا كاتم  تاا  الاخف تو  فتة القرتمس  الفقتوفم
  تعمت  الفادد  لل  فقاة تال فقاات اإ فبما كم  تهمسبم  لرار  ال قاات؛  دل ماا    تم سام ا
 . (0,64 -0,36ادال )

 ار:ــــب لالختبــــاســــن اللنــــزلــــد الــــديــــتح -4

 أم   تال اإ فبما حال  افا  أم  الت تال الت ي استفغا فا ا ا  ملبتا اتف ت  تتال مم 
 دتل  ،ال تفعت ف( فتة الفرابتا اإستفط ةرا)اإ فرتما تت اسئ ا اإ فبما الاوضتوةرا حالاك مبا 
كاتتتم متتتم  أتتتم  التتت تال التتت ي استتتفغا فا ر تتتا  ملبتتتا اتف تتت  تتتتال اك مبتتتا ح تتتى  ،( ففرقتتتا30ا تتتل )
 ،تتم متتم  أتتم  تفوستت  التت تال التت    لفطيدتتا اإ فبتتما كملفتتملة: ،ففرقتتا( 50)   تت  ا تتل ،مااإ فبتت

أتف الت تال الت    ل  مبتا ح تى  ،ففرقتا 40=  2/ (50+ 30 تال مطيدا اإ فبتما = )  ته تم  ه
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 = 30/ 40اك مبتتتا ح تتتى الا تتتافة الوا تتت ة =   تتتتال ستتت  ت تتتافة تتتتال ت تتتافات اإ فبتتتما كملفتتتملة:
 التتت تال الل تتتة  ،(1,33 تتى الا تتتافة الوا تتت ة يأتتم ي )ح  بتتت ل  اهتتب   تتتتال اك مبتتتا ،ففرقتتا1,33

 ( ففرقا.40اإ فبما يأم ي ) ال    لفطيدا
 ار:  ــــة لالختبــــائيــــورط النهــــالص -5

بإحتتت اف اإ فبتتتما  هتتترم ا ت افامتتتا  حاضتتتا ح تتتى الاحكاتتتدال  فتتتم بعتتت  ا   متتتت  البم    
،بمما يكو  اإ فبما فة هتواما اله م رتا،  إ ااء الفع ي ت الفة ا هوا ا م،  الفصس  تال ه  ا   

 فقاة،  هملحم  ل فطيدا ح ى حدها الفرابا األسمسرا.  (30ق ق تفلوت م تال) ت حا ا م

ًًإعدادًملفًاإلنجازًاإللكترونيًلعحدتيً"حقعقًوواجباتًوأعالمًم اصرون":  ًأ
ا    احتتت   تعمهتتت ،تا  تتتا ةحتتت اف ت تتت  اكترتتتم  اكللفا تتتتة لو تتت مة  قتتتوا   ا بتتتمت تتتتات
: والمرحلااةًالثانيااة م تارم بطم تتا باعتتمالدا مقتوفم ت تت  اكترتم  اكللفا تتتة: :المرحلااةًادولااى باتا  فدال:

 (،  دل   فا الخطوات ارمرا:Flash Memore) اكللفا تة ح ى داساة مخ فهرا تفم  ت   اكترم ة
 ي: ــــترونــــاز اإللكــــإلنجف اــــم ملــــويــــر تقــــاييــــة بمعــــائمــــم قــــتصمي أواًل:

     مم ةح اف بطم ا الا  ها فة   ا البحل  فا الخطوات ارمرا:
 ة:ـــــائلـــدف لن القـــد الهـــديـــتح -1

 تتتت ف  البطم تتتتا ةلتتتتى مح التتتت  الشتتتتا ا الوا تتتتف موافا تتتتم فتتتتة ت تتتت  اكترتتتتم  اكللفا تتتتتة، 
 .ا العابرافة ال غ إسفخ ات م فة مهارا ت ماات الف لدا الفصت ة

 ة:ـــائلـــود القـــة بنـــاغـــصي -2

ة مهم لتتتت  ت تتتت  اكترتتتتم    تتتت  متتتتم ةحتتتت اف  تتتت   القم اتتتتا اسفاشتتتتمفا  بمللفمبتتتتمت الههافتتتتا الفتتتت 
 ، )التتتب في ،(2014  ته تتتم فااستتتا )الاحاتتت ي، ،ال ااستتتمت الاد اترتتتا الفتتتة مهم لفتتتا   ،اكللفا تتتتة
،  )الات  وتة ، (2010، ه   ال الال ) ، (2011، شمسا) ، (2012،  )الياكممة ، (2012
هتترم ا ال تتواة  متتم  (. 2007 ، )شتتم دال ،( 2009،  )سمتتت  ، (2009،  )تتتم    ، (2010

تتتم   األ لرتتتا لبطم تتتا الفقتتتوفم لا تتت  اكترتتتم  اكللفا تتتتة:  متتتم مح التتت  الاعتتتمالدا األسمستتترا ل بطم تتتا  فق 
  ت شا ا فاةر م. (40لاحفوفمت الا     أا  ةلى تحوافال ا رأدال،  )

  التميد لن صدق قائلة اللعايير الالزلة لللف اإلنجاز اإلليتروني: -3

 كام ال ة: م اا الاعمالدا الفة هام ا م ت   اكترم   لضب  ارمراالخطوات  فم امبع  البم  
تتال بملفصس  تال ه ا القم اا بعاض م ح ى تراوحتا  فم  مت  البم  ًصدقً ائمةًالم ايار: (ا 

 : دلت  تتال  ت ا ،( تحكاتدال ل حكتم ح تى هت   م10م )الاحكادال الافخ  دال ا تل حت ف 
 تتت   ا  ةضتتتمفا ا   ،تتتت   ف تتتا اهتتتوف القم اتتتا كاعتتتمالدا لف تتتارم ت تتت  اكترتتتم  اكللفا تتتتة
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الحكتم تت      ،الحكم ح تى تت   ال  تا الع ارتا ليهتوف القم اتا   ،مع ال  اي اهوف الاا م الاحكاو  
%( تتتتال  80تأتتتبا ام تتتما ) فتتتم م    تتت  احفيتتتات الب ، ضتتتو  ال تتترم ا ال غوفتتتا ليهتتتوف القم اتتتا

 تعرماا  ل   ا الهم اي لقم اا تعمالدا ت   اكترم . ،الاحكادال ح ى اهوف القم اا
 (10نسبة اتااق احملكمني على صالةية بنود قائمة املعايري )عدد احملكمني= ( 5جدول )

 نسبة االتااق عدد مراا االتااق عدد البنود راااااييااااة املعااااائماااار قاااااصااااعن
 % 92,22 83 9 احملور األول: بنود عامة

 % 90,00 36 4 احملور الثاني: واجهة االستخدام
 % 87,50 35 4 احملور الثالث: اخللاية واأللوان

 % 91,67 55 6 احملور الرابع: النص
 % 95,00 19 2 احملور اخلامس: الصور والرسوم

 % 92,50 37 4 احملور السادس: مااتيح التحكم
 % 88,57 62 7 احملور السابع: معايري خاصة باألنشطة

 % 92,50 37 4 احملور الثامن: معايري خاصة مبكوناا ملف اإلجناز اإللكرتوني
 نسبة االتااق عدد مراا االتااق عدد البنود عناصر قائمة املعايري

 % 91,00 364 40 الدرجة الكلية للتقييم

م ما الاحكادال ح ى ت   ه  را اليهوف الفة ا فوم تم ( تأبا ا10الفض  تال الر  ا )
%(،   تتتة تأتتتبا تام عتتتا ياكتتتال اإحفاتتتمف ح د تتتم، تاتتتم ال كتتت  هتتت  را  م اتتتتا  91,00القم اتتتا )

  الاعمالدا كصفاة الفم فة ضو  م م ارم  مقدرم ت   اكترم  اكللفا تة.
ًًتقاي ًملفًاإلنجازًاإللكتروني:   ً

اكللفا تتتتتة بعتتتت  اإتف تتتتمء تتتتتال م تتتتاراا ح تتتتى بعتتتتات ت تتتت  اكترتتتتم   البم  فتتتتم  متتتتت  
( ت تحوبم  ابطم تا 1حكاتم  )ت حتا ا تم( ت15تراوحا تال الاحكادال الافخ  دال ا ل حت ف م )

( فتتتتة ضتتتتوء تعتتتتمالدا م تتتتارم ت تتتت  اكترتتتتم  2  اكترتتتتم  اكللفا تتتتتة )ت حتتتتا ا تتتتملفحكتتتترم ت تتتت
ااء الاحكاتدال  الفعتا  ا ت  ر البتم  فدال كم   ت    البم  فم ،اكللفا تة الفة سبق  ا  اح م م 

الطافقتتا  البم  فتم استفخ ت     ح تى تت   محقتا تعتمالدا الف تارم فتة ت ت  اكترتم  اكللفا تتة،
، تفحققا 3الفملرا ل حكم ح ى ت   اكترم  اكللفا تة،  دل مم احطمء     ل ي ا  : )تفحققا= 

ت ةلتتتى ،تتت م اف تتتهرف م تتت  اك مبتتتم البم  فتتتم (، ،تتتم  متتتت  1،  دتتتا تفحققتتتا= 2ةلتتتى  تتت  تتتتم= 
 -= )اسيتا فراتا ل ئتمت اك مبتا طاعلًال ةاة تأفوفمت تفأم فا الا   تال   ا الاعمفلا الفملرتا:

،  ح تتتى  تتت ا فإتتتتا متتتم استتتتفخ ا  0,67=  3(/1-3ا تتت  فراتتتا ل ئتتتمت اك مبتتتا(/ حتتت ف اليتتت ا  = )
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الى  مشدا 1,67 -1( ل ف أدا الهفم ا  الحكم ح ى فرم الافوسطمت كملفملة: تال 0,67الاعرما )
مشتتتدا ةلتتتى ا   2,34 -1,68فا تتتا ا  الاعرتتتما  دتتتا تفحقتتتا فتتتة ت تتت  اكترتتتم  اكللفا تتتتة، 

مشدا ةلى ا  الاعرما تفحقا ا ا ا تام عتا،  فوضت   -2,35الاعرما تفحقا ا ا ا تهخ ضا، 
 الر  ا الفملة تفم ا مقدرم ااتررا ت   اكترم  اكللفا تة فة ضوء  م اا الاعمالدا:

 (15اا احلسابية لعناصر التقييم الرئيسية )عدد احملكمني= املتوسط( 6)جدول 
 الرتبة درجة التحقق املتوسط احلسابي ر تقييم ملف اإلجناز اإللكرتونيااصاعن

 4 مرتاعة 2,91 احملور األول: بنود عامة
 2 مرتاعة 2,95 احملور الثاني: واجهة االستخدام

 8 مرتاعة 2,84 احملور الثالث: اخللاية واأللوان
 6 مرتاعة 2,89 احملور الرابع: النص

 7 مرتاعة 2,84 احملور اخلامس: الصور والرسوم
 1 مرتاعة 2,95 احملور السادس: مااتيح التحكم

 3 مرتاعة 2,92 احملور السابع: معايري خاصة باألنشطة
 5 مرتاعة 2,90 احملور الثامن: معايري خاصة مبكوناا ملف اإلجناز اإللكرتوني

 مرتاعة 2,90 ة الكلية للتقييمالدرج

( ا  فرم الافوسطمت الحأمارا لعهمها الفقدرم الا رأرا لياتررتا 11الفض  تال الر  ا )
(،   تتى فتترم متت ا ح تتى ا  الياتررتتا 2,95 -2,84ت تت  اكترتتم  اكللفا تتتة ماا  تت  تتتم اتتدال )

ل ا تتا الل رتتا ااحت  فتتة م تتارا م  ب ا تتا تام عتتا تعتتمالدا م تتارم الياتررتتمت، كاتتم ا تتل تفوستت  ا
(، تاتتم ال كتت  ح تتى ا  ت تت  اكترتتم  اكللفا تتتة تهمستتف  هتتمل  3( تتتال اهتت  )2,90ل فقدتترم )

 فطيدا ح ى  ملبمت البحل الحملة.ل 
 ي:ــــترونــــاز اإللكــــف اإلنجــــم ملــــداد وتصميــــا: إعــــثانًي

  فقتتم  ل هقتتما ارمرتتا: ،  اكللفا تتتة الختتمص ل بحتتل الحتتملةمتتم ةحتت اف  م تتارم ت تت  اكترتتم
 .الفرافف ا داا   ،الفقوفم   ،إتشمء الياتمتا   ،كفمبا الأدهمافو ، مشا : اكح اف ،الف ارم ،الفخطر 

  ه:ــــــــتوعينث ــــالبحع ــــمجتما: ــــثالًث
كوتتو  توضتوت تشتك ا  ار  األفتااف ا  األشتخمص ا  األشترمء يق يق   بارفا  البحل:

 (.96ص  ،2014 ، ا   ر  ،البحلق)حيد ات
الحتتملة تتتال  ارتت   ملبتتمت ال تت  ال ملتتل تفوستت  باتت ااس  ح رتتا ملتتو  ترفاتت  البحتتل 

الاا  تتتا الافوستتتطا الفمبعتتتا كفااة الفابرتتتا  الفع تتترم باهطقتتتا الا الهتتتا الاهتتتواة، فتتتة ال  تتت  ال ااستتتة 
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رفات  ق ت ء تتال ت اتتم حدهتا البحتل ففعتا   بصت تم: ، تت1436 تت /1435األ ا تال العتم  ال ااستة 
ا تتتتتال األفتتتتااف تتتتتال الارفاتتتت  البحتتتتل األهتتتت ة ، يخفما تتتتم البم تتتتل بصستتتتملدف تخف  تتتتا،  مضتتتتم حتتتت ف 

 تتتتال ا تتت  مطيدتتتا البحتتتل مط تتتف األتتتتا متتتوافا  (.97ص  ،2014 األهتتت ة.)حيد ات  ر تتتا  ،
بعتتل اكتكمتتتمت الامفيتتا فتتة الا استتا  متتوافا الا تتماات األسمستترا إستتفخ ا  الحمستتف ارلتتة لتت   

،  ح تتتى دلتتت  متتتم ا فرتتتما الا استتتا رتتتما العدهتتتا بطافقتتتا حا يتتتا ق  تتت ياقم ا فالطملبتتتمت، لتتت ل  متتت
  الافوسطا العمشاة لفوفا الاواه مت الفة مم مح ال  م،   ة:

 .موافا تعمت  تطواة ل حمسف ارلة،   ار  اكتكمتمت الامفيا لفطيدا الفرابا 

 أمح ة الطملبمت.  وف ت مفا مع م  اتدها لا مفا الفع م تأئولا حال مر د  األ   ة  ت   

(  ملبتا تتال  ملبتمت ال ت  ال ملتل الافوست  تتال 49)  ملوت  حدها البحل الحتملة تتال
   ت، مم ا فرما م بطافقا حشوا را ارمت م كمرمة:1436-1335العم  ال ااسة 

 (25ملبتتتتتا تتتتتتال  )  ملبتتتتتمت الا استتتتتا الافوستتتتتطا العمشتتتتتاة فتتتتتة الا الهتتتتتا الاهتتتتتواة، ياتتتتت  ال 
  .الاراوحا الضمبطا

 (24)   ملبتتتتتتتا تتتتتتتتال  ملبتتتتتتتمت الا استتتتتتتا الافوستتتتتتتطا العمشتتتتتتتاة فتتتتتتتة الا الهتتتتتتتا الاهتتتتتتتواة، ياتتتتتتت  ال
   .الاراوحا الفرافيرا

 جمموعة كل من البحث عينة طالباا عدد ( يوضح7جدول)
 ااااااالبااااالط ددااااع لااااااااالاص ةااااااوعاااااجملم ةاااااادرسااااامل

 25 2-3 التجريبية املتوسطة العاشرة
 24 1-3 الضابطة العاشرةاملتوسطة 

 49 ___________ اجملموع

 اإلجراءات التالية: الباحثتانتنفيذ تجربة البحث: اتبعت ا: ــــــرابًع
:  هيتتتتا اإ فبتتتتما القي تتتتة لا تتتتماات الف لدتتتتا الفتتتتصت ة ح تتتتى طباااااوًأدواتًالبحاااا ً بلياااااً ت -1

لبمت فلاة     احطة ل طم 1435-11-7الاراوحفدال الفرافيرا  الضمبطا فة الاوافا: 
 موضتتتر  ال تتت   تتتتال مطيدتتتا اإ فبتتتما ما  كرفرتتتا اك مبتتتا حتتتال اإ فبتتتما، حتتتال اإ فبتتت

ح د م،  الفهوفا ةلى ا  ح   اإ فام  بمإ فبماات يعطة هواة  دا هتمف ا حتال بعتل 
   اام ال الفة يقرأ م اإ فبما.
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  مت افف الفرافيرتا بعت دتل فاست  الاراوحتا : والتجريبياة ً،جمععتانً)الضابطةتدريسًالم -2
 متتتت    الفصستتت  تتتتال استتتفرعما م ل تتتم ،استتتفخ ا  ت تتت  اكترتتتم  اكللفا تتتتة كرفرتتتا الاع اتتتا ح تتتى

. الاوافتتا 1436-1-27 : اتف ت  1435-11-16الاع اتا افتت اف  الاراوحتمت الاوافتتا: 
 تت  الافمبعتا  ،الاع اتا دام تم فاس  الاراوحا الضتمبطا بملطافقتا الفق د يتا بتمل فاة الاحت فة   

تتتتال ا تتت  الفصستتت  تتتتال ا  الاع اتتتا مقتتتو  بملفتتت اف   فقتتتم  لاعتتتمالدا ت تتت   البتتتم  فدالال ال  افتتتا تتتت
مههتترم   تت  الح تتا  فقتتم    ،اكترتتم  اكللفا تتتة  مااحتتة تتتم ال تتة: مطيدتتا  طتتوات الفرابتتا

   اسفخ ا  األسملدف الافبعا فة ت   اكترم  اكللفا تة.   ،لخطوات الف اف   األتشطا

تة اسفخ   كصفاة مع رارا،  ضع   م اا تال ةسفاامرررمت  بام ا  ت   اكترم  اكللفا  
الاتااف   ايضتم  متم مح الت   ا فرتما األتشتطا ،فتة مت اف  تواضتر  الو ت ة الاخفتماةالف اف  الافبعتا 

ا ل تت اس، ةلتتى  متتتف الفغ يتتا الاا عتتا تتتال  تت  البحتتل  ول تتم  دلتت  لغتتات الفحضتتدا الاأتتيا
   افرارتتت  اسيتتتا تشتتتماكا تاكهتتتا تتتتال الوستتتم   الافعتتت فةفملطملبتتتا مقتتتو  الفقتتتوفم  الوا بتتتمت الاه لرتتتا،

لفضع م فة ت   م اكترم ي بقأم ق قدبا اترم يق  بت ل  مشتماك كت   ملبتا افعافتف ا  هتواة ا  
بتمإ  ت ح د تم  البم  فتم تقط  فدت الو ا  بحتل فتة ت ت    اف ا  حتات مقت ياة. تتال ،تم مقتو  

 حاضتت م ا،هتتمء الح تتا ال ااستترا تتتال  تت ا باشتتماكا تع اتتا الاتتمفة  ا فرتتما افضتت  الاشتتماكمت 
العتتتات ارلتتتة للتتتة معتتتم ال م تتت ة لرارتتت  الطملبتتتمت.  فتتتفم متتت اف  الاراوحتتتا الضتتتمبطا بملطافقتتتا 

 الفق د يا ا    اسفخ ا  حات  سم   تفع فة تال ةتفم  الطملبمت. 

بمستتفخ ا  ت تت  لف لدتتا الفتتصت ة فتتة ال غتتا العابرتتا ستتعى البحتتل الحتتملة لفهارتتا ت تتماات ا
   سع  البم  فم  ل فحقا تال ال اضدال الفملددال: اكترم  اكللفا تة،

  فإلتتتتا ة  تتتتم را حهتتتت  تأتتتتفو   د و تتتت  فتتتتاا الإ (α ≤ 0,05 اتتتتدال تفوستتتتطة فا تتتتمت )
الاراتتتوحفدال الفرافيرتتتا  الضتتتمبطا تتتتال  ملبتتتمت ال تتت  ال ملتتتل الافوستتت  فتتتة الفطيدتتتا 

  فبما ت ماات الف لدا الفصت ة الل ى. البع ي إ
  فإلتتتتا ة  تتتتم را حهتتتت  تأتتتتفو   د و تتتت  فتتتتاا الإ (α ≤ 0,05 )فا تتتتمت تفوستتتتطة اتتتتدال 

 الفطيدتتتا فتتتة الافوستتت  ال ملتتتل ال تتت   ملبتتتمت تتتتال  الضتتتمبطا الفرافيرتتتا الاراتتتوحفدال
  ات الف لدا الفصت ة ال اةرا فة ال غا العابرا.لا ما  البع ي
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اإللكرتوناي يف تنمياة مهااراا الاتاكري التاأملي ككال يف مقارر لغايت          بيان فاعلية ملف اإلجناز -1
 اخلالدة لطالباا الصف الثالث املتوسط باملدينة املنورة:

ل  تتاا اتتدال (MANOVA) اتتتم حتتال تفتتم ا ا فبتتما مح دتت  الفبتتمالال تفعتت ف الافغدتتاات الفمبعتتا
  ماات الف لدا الفصت ة:تفوسطمت فا مت الاراوحفدال الفرافيرا  الضمبطا فة اإ فبما البع ي لا

 ( املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لدرجاا اجملموعتني التجريبية9جدول )
 والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار مهاراا التاكري التأملي

جماالا اختبار مهاراا 
 التاكري التأملي

 (24اجملموعة الضابطة )ن=  (25اجملموعة التجريبية )ن= 
 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي االحنراف املعياري ابياملتوسط احلس

 1,05 3,33 1,19 3,36 مهارة الرؤية البصرية
 1,21 2,92 1,31 3,28 مهارة الكشف عن املغالطاا

 1,12 1,96 0,60 2,64 مهارة إعطاء تاسرياا مقنعة
 1,52 4,29 1,92 5,24 مهارة الوصول إىل استنتاجاا

 1,14 2,42 1,15 3,08 قرتةةمهارة وضع ةلول م
 3,94 14,92 4,04 17,60 الدرجة الكلية

الفض  تال الر  ا الأماا تم ال ة: بملهأبا لا ماة الاؤفا الب تافا: ا تل الافوست  الحأتماة  
(  بتتتتمتحاا  تعرتتتتماي 3,36ل اراوحتتتتا الفرافيرتتتتا فتتتتة الفطيدتتتتا البعتتتت ي لا تتتتماة الاؤفتتتتا الب تتتتافا )

( بتتتتتمتحاا  تعرتتتتتماي 3,33لحأتتتتتماة ل اراوحتتتتتا الضتتتتتمبطا )(، فتتتتتة  تتتتتدال ا تتتتتل الافوستتتتت  ا1,19)
(  ل تتتمل  الاراوحتتا الفرافيرتتتا, بملهأتتتبا 0,03(،  كتتم  ال تتتاا الهتتتم اي اتتدال الافوستتتطدال )1,05)

لا تتماة اللشتت  حتتال الاغملطتتمت: ا تتل الافوستت  الحأتتماة ل اراوحتتا الفرافيرتتا فتتة الفطيدتتا البعتت ي 
(، فتتتتة  تتتتتدال ا تتتتتل الافوستتتتت  1,31رتتتتتماي )( بتتتتتمتحاا  تع3,28لا تتتتماة اللشتتتتت  حتتتتتال الاغملطتتتتمت )
(،  كتتتم  ال تتتاا الهتتتم اي اتتتدال 1,21(  بتتتمتحاا  تعرتتتماي )2,92الحأتتتماة ل اراوحتتتا الضتتتمبطا )

بملهأتتتبا لا تتتماة ةحطتتتمء م أتتتداات تقهعتتتا: ا تتتل  (  ل تتتمل  الاراوحتتتا الفرافيرتتتا،0,36الافوستتتطدال )
( 2,64حطتمء م أتداات تقهعتا )الافوس  الحأماة ل اراوحا الفرافيرا فتة الفطيدتا البعت ي لا تماة ة 

( 1,96(، فتتتتتة  تتتتتدال ا تتتتتل الافوستتتتت  الحأتتتتتماة ل اراوحتتتتتا الضتتتتتمبطا )0,60 بتتتتتمتحاا  تعرتتتتتماي )
(  ل تتتمل  الاراوحتتتا 0,68(،  كتتتم  ال تتتاا الهتتتم اي اتتتدال الافوستتتطدال )1,12بتتتمتحاا  تعرتتتماي )



 سلمى احلجيلي /أ،د/نبيلة التونسي
 

 446 

الفرافيرتا فتة  بملهأبا لا ماة الوهوا ةلى استفهفم مت: ا تل الافوست  الحأتماة ل اراوحتا الفرافيرا,
(، فة  دال ا ل 1,92(  بمتحاا  تعرماي )5,24الفطيدا البع ي لا ماة الوهوا ةلى اسفهفم مت )

(،  كتم  ال تاا الهتم اي 1,52( بتمتحاا  تعرتماي )4,29الافوس  الحأماة ل اراوحتا الضتمبطا )
ا تتا: ا تتل (  ل تتمل  الاراوحتتا الفرافيرتتا, بملهأتتبا لا تتماة  ضتت    تتوا تقف0,95اتتدال الافوستتطدال )

( 3,08الافوستت  الحأتتماة ل اراوحتتا الفرافيرتتا فتتة الفطيدتتا البعتت ي لا تتماة  ضتت    تتوا تقفا تتا )
( 2,42(، فتتتتتة  تتتتتدال ا تتتتتل الافوستتتتت  الحأتتتتتماة ل اراوحتتتتتا الضتتتتتمبطا )1,15 بتتتتتمتحاا  تعرتتتتتماي )
الاراوحتتتا (  ل تتتمل  0,66(،  كتتتم  ال تتتاا الهتتتم اي اتتتدال الافوستتتطدال )1,14بتتتمتحاا  تعرتتتماي )

بملهأبا ل  ا ا الل را ل  فبما: ا ل الافوست  الحأتماة ل اراوحتا الفرافيرتا فتة الفطيدتا  الفرافيرا،
(، فتتتة  تتتدال ا تتتل 4,04(  بتتتمتحاا  تعرتتتماي )17,60البعتتت ي إ فبتتتما ت تتتماات الف لدتتتا الفتتتصت ة )
(،  كتتتتتتم  ال تتتتتتاا 3,94( بتتتتتتمتحاا  تعرتتتتتتماي )14,92الافوستتتتت  الحأتتتتتتماة ل اراوحتتتتتتا الضتتتتتتمبطا )

ل فصست  تتال ا،تا الياتتمتا الاقفتا     (  ل تمل  الاراوحتا الفرافيرتا،2,68سطدال )الهم اي ادال الافو 
لحأتتتم  فإلتتتا ال تتتا ا اتتتدال  (MANOVA) تفعتتت ف الافغدتتتاات الفمبعتتتابمستتتفخ ا   فتتتم  متتتت  البم  

تفوستتطة الاراتتوحفدال الفرافيرتتا  الضتتمبطا فتتة الفطيدتتا البعتت ي لارتتمإت ا فبتتما ت تتماات الف لدتتا 
  ا كام الوض  الر  ا الفملة:الفصت ة،   مءت الهفم

 للارق بني متوسطي(MANOVA) نتائج اختبار حتليل التباين متعدد املتغرياا التابعة (10جدول )
 درجاا اجملموعتني التجريبية والضابطة على اختبار مهاراا التاكري التأملي البعدي  

 داللة اإلةصائيةال مستوى الداللة قيمة "ف" قيمة االختبار االختبار املتغري املستقل
 اجملموعة

 )جتريبية/ ضابطة(
Wilks 

Lambda 
 غري دالة إةصائيًا 0,060 2,31 0,788

(،   تت   0,788) Wilks Lambda( ا  فراتتا  للتت  إتيتت ا 9الفضتت  تتتال الرتت  ا )
(،   تى 0,060القراا  دا فالا ة  م رم ،  دل كم  تأفو  ال إلا إ فبتما ق ق الختمص ا تم )

(.   تت ا يعهتتى حتت     تتوف فتتا ا دات فإلتتا ا  تتم را اتتدال 0,05فو  ال إلتتا )فراتتا اسيتتا تتتال تأتت
ا ت تتماات الف لدتتا تفوستتطة فا تتمت الاراتتوحفدال الفرافيرتتا  الضتتمبطا فتتة ال ا تتا الل رتتا إ فبتتم

  لاعافا تم ةدا كمت   همك فة فا ا فة ت ماات الف لدا الفتصت ة فتة كت  ترتما الفصت ة البع ي،
 (ANOVA)  ت  متم استفخ ا  ا فبتما مح دت  الفبتمالال األ تمفي    فبتما،تال الارتمإت الاكوتتا ل

 لل  ت ماة ح ى    ،  الر ا ا الفملرا موض  الهفم ا الفة مم الفوه  ةلد م.
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بيان فاعلية ملف اإلجناز اإللكرتوني يف تنمية مهاراا التاكري التأملي الارعية يف مقرر لغيت  -2
 باملدينة املنورة:اخلالدة لطالباا الصف الثالث املتوسط 

ت تماات الف لدتا الفتصت ة  مم الفحقا تال فمح را استفخ ا  ت ت  اكترتم  اكللفا تتة لفهارتا
  الر  ا الفملة الوض  دل :  ال اةرا،

 لداللة الارق بني متوسطي (ANOVA) التباين حتليل اختبار ( نتائج11جدول )
ًاا التاكري التأملي الارعيةاجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملهار

املهاراا 
جمموع  مصدر التباين الارعية

 املربعاا
درجاا 
 احلرية

متوسط 
مستوى  "ف "قيمة  املربعاا

 الداللة
الداللة 

 اإلةصائية

الرؤية 
 البصرية

 0,009 1 0,009 بني اجملموعاا
غري دالة  0,934 0,007

 إةصائيًا
 1,26 47 59,09 داخل اجملموعاا

  49 608,0 موعاجمل
  48 59,10 اجملموع املصحح

الكشف عن 
 املغالطاا

 1,62 1 1,62 اجملموعاا بني
 دالة غري 0,319 1,01

 إةصائيًا
 1,59 47 74,87 اجملموعاا داخل

  49 548,0 اجملموع
  48 76,49 املصحح اجملموع

إعطاء 
تاسرياا 

 مقنعة

 5,69 1 5,69 اجملموعاا بني
7,28 0,1 

0,13 
)تأثري 

 متوسط(
 0,78 47 36,72 اجملموعاا داخل

  49 303,0 اجملموع
  48 42,41 املصحح اجملموع

الوصول إىل 
 استنتاجاا

 11,01 1 11,01 اجملموعاا بني
غري دالة  0,062 3,65

 إةصائيًا
 3,01 47 141,52 اجملموعاا داخل

  49 1270,0 اجملموع
  48 152,53 املصحح جملموعا

وضع ةلول 
 مقرتةة

 5,39 1 5,39 اجملموعاا بني
4,10 

دالة 
عند 

مستوى 
0,05 

0,08 
)تأثري 

 متوسط(
 1,31 47 61,67 اجملموعاا داخل

  49 439,0 اجملموع
  48 67,48 املصحح اجملموع

ا  دا فالا ة  م رم ، فرا(،   ى 0,007( ا  فراا ق ق ا غ  )10الفض  تال الر  ا )
تام ال ا ح ى ح     وف فا ا دات فإلا ا  م را اتدال تفوستطة فا تمت  ملبتمت الاراتوحفدال 

فتة ت تماة  ق قادهام ا غ  فراا  دا البع ي لا ماة الاؤفا الب افا،الفرافيرا  الضمبطا فة الفطي
وهتتتوا ةلتتتى ت تتتماة ال فتتتة  ،7,28داات تقهعتتتا  فتتتة ت تتتماة ةحطتتتمء م أتتت 1,01سشتتت  الاغملطتتتمت 

م را كاتم   ت  مبمالهت  فإإم تم اك  ت 4,10 فتة ت تماة  ضت    توا تقفا تا  ،3,65اسفهفم مت 
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 ح تتى التا م تتتال ا  تفتم ا ا فبتتما مح دتت  الفبتمالال تفعتت ف الافغدتتاات   تو توضتت  بملرت  ا الأتتماا،
لتم مه تا   توف فتا ا دات فإلتا ة  تم را اتدال تفوستطة الاراتوحفدال  (MANOVA)الفمبعا 
را  الضمبطا فة ال ا ا الل را ل  فبما، ةإ ا  البم  ا حا ت ةلتى استفخ ا  ا فبتما قتق الفرافي

ب تتا   -لاعافتا  راتتم ةدا كتم   هتتمك فتتا ا فتة ال ا تتا الل رتا إ فبتتما ت تتماات الف لدتا الفتتصت ة 
معتتت   لافغدتتا الاراوحتتا،  فوضتتت  الرتت  ا الفتتتملة الهفتتم ا الفتتتة  -الههتتا حتتال الا تتتماات ال اةرتتا

 لد م البم  فم :موه   ة
 التجريبية لداللة الارق بني متوسطي اجملموعتني  ( نتائج اختبار "ا"12جدول )

 يف التطبيق البعدي الختبار مهاراا التاكري التأملي الكلى والضابطة

املتوسط  العدد اجملموعة
 احلسابي

االحنراف 
 املعيارى

درجة 
مستوى  قيمة "ا" احلرية

 الداللة
الداللة 

 اإلةصائية
 جم التأثرية

 )مريع إيتا(
دالة عند  0,023 2,35 47 4,04 17,60 25 التجريبية

 3,94 14,92 24 الضابطة 0,11 0,05

(،   تتى فالتتا ة  تتم رم  حهتت  2,35( ا  فراتتا ا فبتتما قتق ا غتت  )11الفضتت  تتتال الرتت  ا )
( اتدال 0,05تام ال ا ح ى   وف فتا ا دات فإلتا ا  تم را حهت  تأتفو  فإلتا )(، 0,05تأفو  )

تفوستتطة فا تتمت  ملبتتمت الاراتتوحفدال الفرافيرتتا  الضتتمبطا فتتة الفطيدتتا البعتت ي إ فبتتما ت تتماات 
،   تتتتتمءت ال تتتتتا ا ل تتتتتمل   ملبتتتتتمت الاراوحتتتتتا  ة )حهتتتتت  ال ا تتتتتا الل رتتتتتا ل  فبتتتتتما(الف لدتتتتتا الفتتتتتصت

أتفق  (،   ى مشدا ةلى  رم متص،دا تفوست  ل افغدتا الا0,11الفرافيرا. كام ا غ  فراا تاب  ةالفم )
%( تال الفبمالال ف ة ال ا ا الل را لا ماات الف لدتا الفتصت ة  11ح ى الافغدا الفمب   م ا ح ى ا  )

 ل    ملبمت الاراوحا الفرافيرا مع   إسفخ ا  ت   اكترم  اكللفا تة.

م ا ككتتتتت  لعتتتتت ة  تتتتتم را فتتتتتة الهفتتتتتحتتتتت     تتتتتوف فتتتتتا ا دات فإلتتتتتا ة  فتتتتتم  ماه تتتتت  البم  
 تال ا ا م: ،اسبم 
  ا لفهارتا  ت  لتم ملتال كم رت ،( استمار 9) ال فاة ال تهرا الفة  هبق  ا م مرابا ال ااستا ا غت

 فهعتتت   دلتتت  ةلتتتى ا  تفوستتتطمت اللأتتتف ل اراوحتتتا الفرافيرتتتا  ،ت تتتماات الف لدتتتا الفتتتصت ة
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 تتتال تفوستتطمت اللأتتف ل اراوحتتا الضتتمبطا تاتتم التت ا ح تتى ا  بشتتك  حتتم  كمتتت  اسيتتا
 هتتمك كأتتف ل تتمل  الاراوحتتا الفرافيرتتا   تت  يكتتو    تتا ال فتتاة ال تهرتتا  تتو الأتتيف فتتة 

 ح     وف فا ا فالا ة  م رم . 

 قتتوا   ا بتتمت  احتت   تعمهتتا  ق تتتال كفتتم  لغفتتة الخملتت ة ل  تت  الو تت مم  الاخفتتماة ق 
 ،ا الحقتتم  ، الا تتم رم ،ا ال ملتتل الافوستت  ال  تت  ال ااستتة األ ا تحفوا تتم الع اة)األ تت 

 اإسفهفم مت( توحم  تم لم ملال تفهوحا  بملفملة شك   هعوبا فة مهارا ت ماات الف لدا 
  ت تتتماة  ضتتت    تتتوا ،هتتتا  ت تتتماات )ةحطتتتمء م أتتتداات تقهعتتتاالفتتتصت ة بشتتتك  كيدتتتا   م

    يعوف الأيف ةلى  اتوف تحفتو  لغفتة الخملت ة تاتم  ، ت ماة الاؤفا الب افا( ،تقفا ا
ت ا   ا فتتتتاا    تتتتوا لاشتتتتك  ،ال م أتتتتداات ح ارتتتتا تقهعتتتتافتتتتة ةحطتتتتم   يعدتتتتا الطملبتتتتمت

 مع  تهم ا لغفة الخمل ة بكمفا تاا   الاا  ا الافوسطا  ،هعوبمت    موا   ال بملوا  
 بكمفتتا   تت ام م مف تت  بق تتوا تحفوا تتم الع اتتة ل ف أتتداات  إحطتتمء الاقفا تتمت  ارااء 

  ا م   الاهم ا.بشك   اس     ا ال وا الاعياة حال تع وتمت  ت م رم   قم 
  لتتم يطيتتا الافغدتتا  -فدالح تتى  أتتف ح تتم البتتم   –تتتال  تت ا تاا عتتا األفارتتمت الأتتمبقا

الاأتتفق  ت تت  اكترتتم  اكللفا تتتة فتتة مهارتتا ت تتماات الف لدتتا الفتتصت ة ح تتى حدهتتمت تتتال 
تاا   الفع رم العم   دل كمت  ال ااسمت الأمبقا الفة ا،يف    توف فتا ا فالتا ة  تم رم  

اوحا الفرافيرا فة مهارا ت ماات الف لدا الفصت ة    وف ف ا لا   اكترتم  ل مل  الار
 &.Ferial, M., Awwad, Mتال:  ك اكللفا تة فة م   الفهارا,  دل  ت   فااسا 

Nofal, N.,(2013)    ؛Ayan & Sefero(2011)  دتتل كمتتت  حدهف تتم ح تتى  ,
دتتا الفتصت ة معتت  تتال الا تتماات تاتم يشتتدا ةلتى ا  ت تماات الف ل ،الرمتعرتتا ت   الاا  تا 

 لت ا  ت  يكتو  ستيف  تو اي بتص  اسفأتم  ت تماات  ،ة مقر  الاأتفوفمت العق رتا الع رتمالف
 الف لدا الفصت ة لطملبمت الاا  ا الافوسطا يكو  فوا تأفوا ال العااي.

  بعتت   ، تتت16/11/1435 افتتمافخا  اتقطتتمت الفرابتتا لاتت ة استتيوحدال  دتتل اتت ات الفرابتتا 
حدتتتت  األضتتتتحى ابتتتتا لاتتتت ة استتتتيوحدال مو تتتت  مطيدتتتتا الفرابتتتتا بأتتتتيف ة تتتتم ة ا  اتتتت ات الفر

  ت  يكتو   ت ا اإتقطتمت ستيف فتة فقت ا  بعتل متااب  الا تماات  ،الابماك لا ة اسيوحدال
 ت ماات الف لدا الفصت ة. الاكفأبا فة ا ايا الفرابا تام اف  ةلى ضع  فة مهارا
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 ضوء تم   هو ةلرا البحل تال تفم ا فإتا الوهة بام ال ة: فة
  ل الاع امت ح ى ةفاا  ت   اكترم  اكللفا تة  مطيرقمما فة مقوفم الطملبمت ب  ا 

 تأفااة  ح ى ففاات  تهرا  وف ا.

  ,حقت   ا  حاتت  لفتت افف تع اتتمت ال غتا العابرتتا ح تتى كتت  تتال ت تت  اكترتتم  اكللفا تتتة
 لفصت ة فة ال غا العابرا. ح ى ت ماات الف لدا ا

   مطتتتوفا تهتتتم ا لغفتتتة الخملتتت ة فتتتة الاا  تتتا الافوستتتطا بشتتتك  حتتتم   تتتته ا ،ملتتتل تفوستتت
 بشك   مص فة ضوء مهارا ت ماات الف لدا الفصت ة.

  ابتتت  تتتته ا لغفتتتة الخملتتت ة بتتتملهوا ا الع ارتتتا الفتتتة مأتتتفه  ح تتتى ةحطتتتمء التتتااي  الف أتتتداات
 الاقهعا  موسر  ت ااك الطملبمت.

  افلا ح ارا لاع امت ال غا العابرا لف افي م ح ى فرمس ت ماات الف لدتا الفتصت ة فتة ةح اف
 تهم ا ال غا العابرا.

 .مقوفم ت ماات الف لدا الفصت ة فة ال غا العابرا ل   م تد       الااا   ال ااسرا الاخف  ا 

 ة بملاا لتتتتا العابرتتتتا الأتتتتعوفيا فتتتتة ضتتتتوء ت تتتتماات فااستتتتا مح د رتتتتا لاهتتتتم ا لغفتتتتة الخملتتتت 
 الف لدا الفصت ة.

  ااتمتا م افية لاع امت ال غا العابرا  م م ح ى تهافا الاخططمت العق را لفهارا ت ماات
 الف لدا الفصت ة  محقدا ال قا بمل ات.

 رتتتا ااتتتتمتا  تتتم م ح تتتى الههافتتتا اليهم رتتتا لفهارتتتا ت تتتماات الف لدتتتا الفتتتصت ة فتتتة ال غتتتا العاب
 لطملبمت الاا  ا ال متوفا.

  فمح را ةسفاامرررا الف لدا ب وت تام   لفهارا ت ماات الف لدا الفصت ة فة ال غتا العابرتا
 لطملبمت الاا  ا الافوسطا.
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 ة:ااااربيااااع العااااراجااااامل :أواًل
 القار  اللافم. -1

(. ا،تتتتتتا استتتتتفخ ا  شتتتتتتبكمت الف لدتتتتتا الب تتتتتتاي فتتتتتتة 2011)، تحاتتتتت  يتتتتتت  حطرتتتتتتمت ةاتتتتتاا رم، -2
متتتتت اف  الع تتتتتو  ح تتتتتى الفح تتتتتد   مهارتتتتتا ت تتتتتماات الف لدتتتتتا الفتتتتتصت ة لتتتتت    ملبتتتتتمت ال تتتتت  

ً،ادولًال ااااااددًال لمياااااة،مجلااااااةًالتربياااااةًال ملتتتتتل الافوستتتتت  بملاا لتتتتتا العابرتتتتتا الأتتتتتعوفيا. 
 .140-103ص ص  ،المجلدًالرابلًعير

ًمهاراتاا –ًطبي تاا –ًااارًماانًمنظااعرًتربااع ًت ري اا الت ك (.2005)، ح فتت  ترتت ي ةاتتاا رم، -3
 اللفف. حملم ، القم اة،(1)ا، أنماط -ًتنمات 

 القم اة، فاا الح الل. ،(5(،  )2، ا )لسانًال ر (. 2003ااال تههوا، ) -4
 ااء الاعافتتا فتتة مهارتتا  (. ا،تتا استتفخ ا  ةستتفاامرررمت تتتم2012)، استتامء حتتم   ،ااتتو بشتتدا -5

 الوسطى،فلهولو رم ل     با ال   الفمس  األسمسة باحمفها الف لدا الفصت ة فة ته م  ال
 .  ة الفابرا،س را  ، أفدا) دا تهشواة(.  متعا األ  اتم اسملا

(. فمح رتا استفخ ا  ت ت  اكترتم  اكللفا تتة لفهارتا 2012)،   د  تحاتوف  همء تط ا،ااو  -6
ستتتتملا تم أتتتتفدا) دا ا  ،الطملبتتتتمت الاع اتتتتمت بك رتتتتا الفابرتتتتابعتتتتل الل ميتتتتمت الف افأتتتترا لتتتت   

 .   ة الفابرا، ك را األ  ا،تهشواة(.  متعا 
(. ت ماات الف لدتا الفتصت ة فتة تحفتو  ته تم  الفابرتا 2010)،  اما حي  الهمها ،ااو تح  -7

) دا استتتتملا تم أتتتتفدا ،األسمستتتتة  تتتتت   اسفأتتتتم  الط بتتتتا ل تتتتم اكستتتت ترا ل  تتتت  العمشتتتتا
 ة.   ، س را الفابرا ،تهشواة(. الرمتعا اكس ترا

 ت تماات مهارتا فتة الفعتم تة  التفع م اكترتم  ت  تمت  (: استفخ ا  2004 ) ، كافم  رمة ،ار م -8

 ).تهشتواة  دتا (فكفواا   اسملا ،ب  أطدال العمشا ال    ملبمت ل   اللفماة اكا احة الفعيدا
 .ت ا :حدال شا   متعا الفابرا، س را
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ا، حي الح رم ،ةااا رم ،اتر  -9  (.1972 ا ا ، تحات    ت  ئ،) ،حطرا  ال والحة، ، ته  
 (. 2-1)   (،2)، ا الم ج ًالعسيط

(. الع  ا ادال الف لدا الفصت ة  الفح د  ل   حدهتا تتال الطت   2005)،  فمف اتدال ،ااكمت -10
مجلاااةًال لاااعمًالرتتتمتعددال   تتت   ال متوفتتتا العمتتتتا فتتتة ضتتتوء بعتتتل الافغدتتتاات ال ياغاا رتتتا. 

 .126- 98ص ص، فيأايا،ً 6المجلد)،ً 4ال دد)ًجام ةًالبحرين.،ًالتربعيةًوالن سية
(. فعملرتتا استتفخ ا  ت تت  اإترتتم  ح تتى افاء  ملبتتمت 1429)، تر تتدال اهتت   اتت ة، الياكتتممة -11

مجلاااةًالافمضتترمت باقتتتاا م تتارم الهشتتتما فتتة ااتتتتمتا اكحتت اف الفابتتتوي برمتعتتا ا  القتتتا . 
، لا تافا ل قتااءة  الاعافتاالراعرتا ا، فيأتايا،ًالجزءًالثاني،ً 85ال دد)،ًالقراءةًوالم رفة

 .230-183ص ص
(.   تتت ة تقفا تتتا فتتتة ال د فتتتمء  م اتتتا ح تتتى اإسفق تتتمء 2006البع تتتة، ةاتتتاا رم حيتتت  الع فتتت ) -12

لفهارتتتا بعتتتل ت تتتماات الف لدتتتا الفتتتصت ة  اإمرتتتم  تحتتتو الاتتتمفة لتتت    ملبتتتمت ال تتت  األ ا 
ناااهوًوطاارقًمجلااةًدراساااتًفاايًالمال تتمتوي، الراعرتتا الا تتافا ل اهتتم ا   تتاا الفتت اف ، 

 .50 -15فيااالا، ص ص  (،111الع ف) ،التدريس
-E(. ا،تتتا استتتفخ ا  ت تتت  اكترتتتم  اكللفا تتتتة 2012)، فم اتتتا حتتتوفة التتتب في، التتتب في -13

portfolio ح ى الفح د  ال ااستة  اإمرتم  تحتو تتمفة ال ااستمت اإ فامةرتا لت    ملبتمت
، دتتا تهشتتواة(.  متعتتا  دبتتتااستتتملا تم أتتفدا ) ، ال تت  األ ا الافوستت  بملا الهتتا الاهتتواة

 الا الها الاهواة.، س را الفابرا
 تكفبا الشقا  ل هشا  الفو ف . الافمت، ،أنعاعًالت كار(. 2009)، الحما،ة، ةااا رم ا ا  -14
، الافتتتمت، والماااأمعلالتقاااعي ًالتربااع ًلاااانًالعا ااالً(. 2011)، تحاتتت  ااتتو ال فتتتو ،   دتت   -15

 تكفبا الشقاي ل هشا  الفو ف .
فاا ال قمفتتتتتتتا ، القتتتتتتتم اة، (1)ا، ت لاااااااي ًاللغاااااااةًال ربياااااااة(. 2005)، ت تتتتتتتط ى، استتتتتتت   -16

 .ل هشا  الفو ف 
(. فإلتتتا الفاتتتمال  فتتتة تأتتتفوفمت الف لدتتتا الفتتتصت ة لتتت     بتتتا ال تتت  2010افتتتم ، حتتتمفا) -17

مجلاااةًجام اااةًالقااادةًالم تعحاااةًالعمشتتتا األسمستتتة فتتتة ضتتتوء فعملرتتتا التتت ات الافمضتتترا، 
 .79-49 ص ص ،20ف أطدال،الع ف ،والدراسات لألبحاث
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(. ا،تتا استتفخ ا  الختتاا   اكللفا ترتتا فتتة مح تتد  تقتتاا 1433ال  ااتتتة،  د تتا اهتت  حيدتت ) -18
الرغاا رتتم  مهارتتا ت تتماات الف لدتتا الفتتصت ة لتت    ملبتتمت ال تت  ال ملتتل تفوستت  با الهتتا تكتتا 
 الاكاتا، اسملا تم أفدا ) دا تهشواة(،  متعا ا  القا ، ك را الفابرا، تكا الاكاتا.

، األاف ، (1)ا، ت لي ًالت كارًفيًمناهوًالتربيةًاإلسالمية(. 2009)، دو تع، الأيرعة -19
 فاا الرم  اي الع ارا ل هشا  الفو ف . 

(. ا،ا الفخ و األستمفياة  األست و  الاعافتة ح تى م تارم 2007)، سعمف ا ا ، شم دال  -20
، برتتا لتت   الطتت   الاع اتتدال بك رتتا الفا  Portfolio - E إتفتتم  ت تت  اكترتتم  اكللفا تتتة 

 .39-3ص ص ،17ًالمجلدً،1ًًال ددً،ًالجمعيةًالمصريةًلتكنعلعجياًالت لي مجلةً
منااااهوًوأساااالاسًتااادريسً(. 2009)، تحاتتت  ت تتتط ى،  العبأتتتة تحاتتت    دتتت ؛، ةبتتتمس -21

 فاا الاأداة ل هشا  الفو ف .، حا م ، (2ا)،ًللمرحلةًادساسيةًالدنيا الرياييات
 ، ادا ت، تكفبا ال   .كارًوالمنهاجًالمدرسيالت (. 2003)،  ح متا ح   ، لرم ،حيد  -22
 البح ًال لمايًم هعما  (. 2014حيد ات، د  م ؛  حي الحا، كمال ؛  ح س، حي الا اال) -23

 (، األاف ، فاا ال لا.16)وأدوات 

التقعي ًالتراكميًاليامعًالبعرت علاعًوم ع اتًاستخدام ً(. 2004)،  مل  تحاوف، حافم  -24
 حملم اللفف.، القم اة ، (1)ا، مدارسنا في
، القتتتتتم اة، (1)ا، تصاااااني اتًالمقااااااييسًالتربعياااااةًوأدواتهاااااا(. 2005)، ترتتتتت ي، ح فتتتتت  -25

 اللفف. حملم
، 3، االماادخعًإلاىًالبحا ًفاايًال لاعمًالساالع ية  (.  2003العأتم ، هتمل  اتال  ات  )  -26

 تكفبا العيركم  ل طبمحا  الهشا، الافمت. 
ت الف لدتتتا الفتتتصت ة فتتتة تشتتتك ت (. تأتتتفو  ت تتتماا2002،ففحرتتتا،) حتتت  ؛  ال ولتتتو ح متتتتا، -27

– مجلةًالتربيةًال ملياة الف افف الاد اتة ل     با ك را الفابرا بملرمتعا اكس ترا بغ ة.
  .36-1، ،ص ص 1،ت5،تا  ت ا

، (1)ا، االتجاهاتًالحديثةًفيًالتدريسًوتنميةًالت كار(. 2012)، تمفيا  أدال، الع و   -28
 فاا ه مء ل هشا  الفو ف .،  حام 

 ،)4)ا، التدريساية ال ملياة فاي الترباعً  والتقاعي  القيااة(. 2010)الالت ال هت   حت  ، -29
 .الاأداة حام ، فاا
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فتتتة متتت اف  القتتتااءة ح تتتى  األف اا افقتتتا لعتتتف  استتتفخ ا ا،تتتا  (.2005) ، د تتتم ، العاتتتم ي  -30
استتتملا   تتتم  التتتوت ، باتتت ااس األسمستتتةمهارتتتا الف لدتتتا الفتتتصت ة لتتت     بتتتا ال تتت  ال ملتتتل 

 .ف أطدال،  بغ ة اكس تراالرمتعا ، س را الفابرا، (اة دا تهشو )تم أفدا 
(. اإ فرم تمت الف افيرتا لاع اتة )لغفتة الخمل ة(ل اا  تا 2013)، همل  اال س ا، الغمت ي -31

، الافوستتطا باتت ااس ال دئتتا الا لرتتا بملريدتت  ال تتهمةرا فتتة ترتتملة  تتاا الفتت اف   الفقتتوفم
تحاارًرعا ااةًالمجلااسًالاادوليًللغااةًرتتا بحتتل تقتت   ةلتتى الاتت ماا التت  لة ال تتمتة ل غتتا العاب

 بعهوا  قال غتا ها1434جمادًاآلخر30ً-27مايعًالمعافو10ً-7ال ربيةًالمقامًفيًدليً
  شاكمء فة  امالف مق.  طا: الرار العابرا فة 

(. تتتتتت   فمح رتتتتتا استتتتتفخ ا  التتتتتا  ت الاعا رتتتتتا حيتتتتتا 2011)،  فتتتتتمف الوستتتتت  حاتتتتتا، ال تتتتتما -32
م ح تتتتتتتى تأتتتتتتتفو  الف لدتتتتتتتا الفتتتتتتتصت ة ( فتتتتتتتة متتتتتتت اف  الرغاا رتتتتتتتWeb Questsالوفتتتتتتتف)

تم أتتتتتفدا ) دتتتتتا تهشتتتتتواة(.  استتتتتملا، األسمستتتتتة الفح تتتتتد  لتتتتت   م تدتتتتت  ال تتتتت  ال تتتتتمتال 
 .   ة، الفابرا ك را، األ  ا متعا 

 فتة اكترتم  ت ت  العابرتا ال غتا تع اتمت استفخ ا   ا ت  (.2010)،  ئ حيت  ف ابتم ، رداا -33

الاكاتتا. استملا  تكتا با الهتا اإافت ا ة الأتمفس ال ت  م ادت ات ال غتوي لت   األفاء مقتوفم
 الفابرا.  القا ، ك را ا  تم أفدا) دا تهشواة(،  متعا

(. مقتتوفم تتته ا ال قتتا لطملبتتمت 1438شتتا ا اهتت  ستتعد  اتتال حيدتت  القحطتتمتة )، القحطتتمتة -34
ك رتا ،  دتا تهشتواة، الاا  ا الافوسطا فة ضوء ت ماات الف لدا الفتصت ة. استملا تم أتفدا

 اكتم  حي  الا اال اال  ر   بمل تم .   متعا، الفابرا

اإترتم )اليوام  دو(  با  تمت الاامبطتا ال غوفتا األتشطا ا،ا  (: 2007 ) ةااا رم اسا   حو ، -35
 فكفتواا   اسملا .اإاف ا ة الأمفس ال   م تد  ل    اللفمبا القااءة ت ماات بعل مهارا فة

 .ت ا:حدال شا   متعا الفابرا،  دا تهشواة، ك را .
(. الف محت  اتدال  تاا   الف لدتا  بعتل استملدف التفع م  ا،تا  فتتة 2009اتتة،  بدت ة تحات ،)  -36

مهارا ك  تال الفح د   الف لدا الفصت ة  امخمد القااا ل   م تد  ال   ال ملل اكحت افي 
مجلاةًدراسااتًفايًالمناااهوًفتة تتمفة الع تو ، الراعرتا الا تافا ل اهتم ا   تاا الفتت اف ، 

 .236-181ص  ا أط (،149)الف اف  الع ف وطرًق
(. ا،تا استفخ ا  ةستفاامرررا الافشتما مت فتة 2010حي الع ف   ادت  حيت الو م )، القطاا ي  -37

مهارتتتتا حا رتتتتمت الع تتتتم  ت تتتتماات الف لدتتتتا الفتتتتصت ة فتتتتة الع تتتتو  لتتتت    تتتت   ال تتتت  ال تتتتمتال 
  ك را الفابرا.،   ة ، اسملا تم أفدا) دا تهشواة(.الرمتعا اكس ترا، األسمسة

تتم ، (1)ا، حعساابةًالتقااعي ًالصاا ي(. 2009) ،  أتتم  الوستت  ، طتتر  -38 فاا ال قمفتتا ، حا 
 ل هشا  الفو ف . 
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تتتتتتتم ، (1)ا، حعسااااااابةًالتااااااادريس(. 2011)،  أتتتتتتتم  الوستتتتتتت ،  طتتتتتتتر  -39 فاا ال قمفتتتتتتتا ، حا 
 ل هشا  الفو ف . 

، (1)ا، البعرت علاااعًفاايًالت لااي ًوالاات ل ًرؤيااةً اااملة(. 2012) ، كتتو،ا  أتتدال، سو تت  -40
  للفف.حملم ا، القم اة

 (. الفابرتتتتتا الع ارتتتتتا لفوررتتتتتف ت تتتتتماات ملهولو رتتتتتم 2009)،  أتتتتتم  التتتتت الال تحاتتتتت ، تتتتتتم    -41
فيً ا ا حا  تهشتواة ، الاع وتممرا فة م ارم  إح اف  اسفخ ا  ت  مت اكترم  اكللفا ترا

( 4-3)، الماااا تمرًال لماااايًالثالاااا ًعياااار،ًمجلااااةًالجمعيااااةًالمصااااريةًللتربيااااةًال لميااااة
 .438-409ص  ص، القم اة، 2009 -ا أط 

(. فمح را استفخ ا  ت  تمت اكترتم  فتة محأتدال افاء 1433)، تأ ا تحا  حوت، الامللة -42
استتتتتتتملا ،  تتتتتت   ال تتتتتت  األ ا تفوستتتتتت  فتتتتتتة تتتتتتتمفة ال غتتتتتتا اكتر د فتتتتتتا باحمفهتتتتتتا ال دتتتتتتل

 تكا الاكاتا.، ك را الفابرا، تم أفدا) دا تهشواة(.  متعا ا  القا  
( فتتة E -Portfolio تت  اكترتتم  اكللفا تتتة)فمح رتتا ت (.2014الاحاتت ي، حيتت ئ  تتمتم) -43

اسفأتتم  بعتتل الا تتم رم الع ارتتا الاقتتااة فتتة تتتمفة األ رتتمء لطتت   ال تت  ال تتمتة ال تتمتوي 
 ، اسملا تم أفدا.بملا الها الاهواة

،ًت ل ًفريدًلجاعًجديد(. 2011الا ماا ال  لة ال متة ل فع رم اكللفا تة  الفع رم حال بعت ) -44
 .ها1432ربيلًادول21-18ال ترةًمنًالمن قدًفيًالرياضًفيً

، اكتتتماات العابرتتا الافحتت ة، أساسااياتًالقياااةًوالتقااعي ًالتربااعً  (. 2004ال وفتت ي،  فتت ) -45
 العدال، فاا اللفم  الرمتعة.

وثيقاااااةًمااااانهوًاللغاااااةًال ربياااااةًللمااااارحلتانًااللتدائياااااةً(.1427)،   ااة الفابرتتتتتا  الفع تتتتترم -46
 الافمت.، والمتعسطة
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