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 الملّخص

األولى للخصائص الن مائي ة  هج الص فوف الث الثةدرجة مراعاة منا للكشف عن هدفت الد راسة
 . اعتمدت الد راسة المنهج الوصفيللط لبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة الجنوبي ة

فوف الث الثة األولى من معل مات (مةمعل   57المسحي. تكو نت عي نة الد راسة من ) . ولجمع الص 
نة من ) لخصائص الن مائي ةااستبانة معلومات الد راسة تم  تطوير  ( 7( فقرة موز عة على )58والمكو 

 البعد الخلقي، البعد االجتماعي، لبعد االنفعاليا، البعد الجسمي اإلدراكي،البعد ، البعد العقليأبعاد )
مراعاة مناهج الص فوف الث الثة األولى ل كبيرة نتائج الد راسة درجة (. أظهرتالبعد الل غويو 

 ، حيث احتل  )البعدي ة للط لبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة الجنوبي ةللخصائص الن مائ
تبة الث انية، تاله )البعداالجتماعي ( الر تبة األولى، تاله )البعدالخلقي تبة اإلدراكي ( في الر  ( في الر 

تبة الر ابعة، تاله )البعدالعقلي الث الثة، تاله )البعد  تبة الخامسة، تاله )البعد( في الر  الجسمي ( في الر 
تبة الس ادسة، وأخيًرا )البعداالنفعالي تبة الس ابعة. كما أظهرت الن تائج عدم الل غوي ( في الر  ( في الر 

تعزى  درجة مراعاة مناهج الص فوف الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة للط لبة وجود فروق في
فوف الث الثة  د فروق فيوأظهرت الن تائج وجو  .لمتغي ر المؤه ل العلمي درجة مراعاة مناهج الص 

سنوات(  5تعزى لمتغي ر الخبرة ولصالح )أقل من  األولى األساسي ة للخصائص الن مائي ة للط لبة
مناهج الص فوف الث الثة األولى  ومعد ي واضعي وأوصت الد راسة. سنوات( 11ولصالح )أكثر من 

وفي جميع المناهج للصفوف الثالثة  مائي ة للط لبةلخصائص الن  بضرورة االستمرار في مراعاة ا
األولى، والعمل على االستفادة من نتائج الد راسات العلمي ة في هذا المجال لرفع درجة مراعاة 

 في مختلف المراحل الد راسي ة. لخصائص الن مائي ة للط لبةا
 .  لواء الّشونة الجنوبّية ،مائّيةلخصائص النّ ا األولى،الّصفوف الّثالثة  ،ناهجمالكلمات المفتاحّية: 
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Abstract 

The study aimed to reveal the degree of observance of the curricula of the first three 

grades of the developmental characteristics of students from the viewpoint of female 

teachers in the Southern Shuna District. The study adopted the descriptive survey 

method. The study sample consisted of (57) female Teachers of the first three grades . 

To collect the study information, a development characteristics questionnaire consisting 

of (58)Paragraph distributed over 7Dimensions (mental dimension, cognitive 

dimension, physical dimension, emotional dimension, social dimension, moral 

dimension, and linguistic dimension) was distributed. The results of the study showed a 

great degree of observance of the curricula of the first three grades of the developmental 

characteristics of students from the viewpoint of teachers in the Southern Shouneh 

District, where (the moral dimension) occupied the first rank, followed by (the social 

dimension) in the second rank, followed by (the cognitive dimension) in the third rank, 

followed by (The mental dimension ) In the fourth rank, followed by (the physical 

dimension) in the fifth rank, followed by (the emotional dimension) in the sixth rank, 

and finally (the linguistic dimension) in the seventh rank. The results also showed that 

there were no differences in the degree to which the curricula of the first three grades 

take into account the developmental characteristics of students due to the variable of the 

academic qualification. The results showed that there are differences in the degree to 

which the curricula of the first three grades take into account the developmental 

characteristics of students due to the variable of experience and in favor ( less than 5 

years) and in favor (more than 10 years). The study recommended the authors and 

preparers of the curricula of the first three grades of the necessity of continuing to take 

into account the developmental characteristics of students in all curricula for the first 

three grades, and work to take advantage of the results of scientific studies in this field 

to raise the degree of observance of the developmental characteristics of students in the 

various levels of study. 

Keywords: Curricula, First Three Grades, Developmental Characteristics, 

Southern Shuna District.     
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 الفصل األّول

 خلفّية الّدراسة وأهّمّيتها

 
 المقّدمة

فوف الث الثة تشهد المملكة األردني ة الهاشمي ة زيادة ملحوظة في عدد الط لبة الملتحقين في       الص 

ة بمختلف محافظات المملكةاألولى  وتمتاز هذه الفئة من الط لبة  ،في المدارس الحكومي ة والخاص 

ة بهم؛ مم ا نتج عنه اختالف المنهج األكاديمي سنوات( بخ 8-3من عمر ) صائص نمائي ة خاص 

لكل من  المقد م لهم عن غيرهم من المراحل الد راسي ة، وتعد د أساليب تعليمهم وتعل مهم، ومن المفيد

رتقاء لال لبةلط  للخصائص الن مائي ة امناهج الص فوف الث الثة األولى المعل مين والط لبة أن تراعي 

 .يم األساسي في األردنبالت عل

-عليم د للت  ولي الموح  صنيف الد  الت  في  قافةم والث  يعلت  ربية والحدة للت  مة األمم المت  منظ   وأدرجت     

أن  أكثر الصف وف الت عليمي ة في المدارس  -عليمقة بالت  هو إطار إحصائي لتنظيم المعلومات المتعل  و 

 (.Cifras, 2019( )الث الثة األولى فوفالص  المرحلة األساسي ة الد نيا )هو عدد صفوف 

( الت عليم نحو الت دريس العميق، وتوس ع الث الثة األولى فوفالص  تقود المرحلة األساسي ة الد نيا )و      

أفق الط لبة نحو االنفتاح على العالم من حولهم، وتمه د لهم رؤيته بشكل شمولي وتكاملي، وتبني 

تضم ن األمن والمثيرات والت جارب واألنشطة االجتماعي ة والث قافي ة، وتنم ي لهم بيئة تعليمي ة فع الة ت

تفكير الط لبة، وترفع درجة تواصلهم وتفاعلهم مع اآلخرين، وتتيح لهم إمكاني ة أن يكونوا مؤث رين في 

 (.  Carden, 2018محيطهم من الز مالء والعاملين في المدرسة )
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ربوي األردني ليواكب حاجات المجتمع األردني والعالمي ظام الت  ن  لابطوير وصى مؤتمر الت  وأ     

راسات ضرورة االستمرار في تطوير المناهج في الد  بنمية المستدامة، ليسهم في الت  و ، الحديثة

 ممن اإلسهام في تنمية مجتمعه مالكفايات التي تمك نه الط لبةكساب إل ، ودعاصةة المتخص  ربوي  الت  

ة ة لصقل شخصي  ، وتصميم وبناء برامج وأنشطة عملي  على المستوى العالميسة من المناف موتمكينه

لبة وتوظيفها في ة لدى الط  جاهات اإليجابي  ز االت  تحديد مجموعة المهارات التي تعز  و  الط لبة،

وزارة التربي ة  تتناسب مع قدرات الط لبة وسماتهم وخصائصهم في كل مرحلة عمري ة )بحيث  المناهج

 (.2115 ،معليوالت  

ًرا في المناهج بشكل كبير، وجاء هذا االهتمام نتيجة الت غيرات التي طرأت و       اهتم الت ربوي ون مؤخ 

الت عريف  حيث يتضم نعلى مفهوم المنهج وفق الت طورات في ميدان الت ربية بمختلف مجاالتها، 

ر دراسيعبارة عن مادة نظري ة تم  إعدادها لطلبة االت قليدي للمنهج بأن ه  أم ا  .لمدرسة، فهو مقر 

مجموعة الن شاطات المقد مة للط لبة، والت وجيهات المقد مة للمعل مين،  فهومنهج الحديث لل الت عريف

ويعب ر المنهج عن جميع الخبرات المقصودة أو غير المقصودة، والمنظ مة أو غير المنظ مة التي 

 .(2112سة أو خارجها )القاسم وعسيري، يتعر ض لها الط لبة، ويتفاعلون معها داخل المدر 

المنهج ات باع  الثةة الث  في األلفي   ةعليمي  سات الت  المؤس   يتوج ب على بانه (2121ويشير الهادي)     

ز العالقة بينالمتمايز  متمايز المنهج ، حيث يالئم الرأس المال الفكري واقتصاد المعرفة الذي يعز 

قواعد  يشمل ىمحتو  ويتضم ن، وتباينهم الط لبةع ويراعى تنو   ،لفةالمختبين بيئات وبرامج الت عل م 

مكانات جديدة نحو ي، و تراعي نمو الط لبة من كاف ة الجوانب ة عميقة ومتمايزةمعرفي   خلق ظروف وا 

وحسن  المعرفة في مرحلة نمو سابقة،ا من انطالقً  ممارسة المعرفةوالقدرة على ، كتشافاال

 .وجه نحو المستقبلوالت   المعرفة الحالية،استغالل 

    



3 

 

وجود خلل في مناهج إلى ( 2119أبو حجيلة، ؛ 2115)خصاونة،  الدراسات تشيرو      

، األمر والط لبةم دريس للمعل  د صعوبة في الت  ا يعيق ويول  مم   في األردن؛ األولى ةالثفوف الث  الص  

ومراعاة الفروق  ،األولى ةالثلث  فوف اشوه في مناهج الص  ين معالجة الت  ربوي  ب من الت  الذي يتطل  

عليم، ال  تكون منفِّرة للت  أو  ،لبة وليس فئة منهمووضع مناهج تناسب عموم الط   ،لبةة للط  الفردي  

 ة.مائي  وتراعي خصائصهم الن  

حول  ركزالمتم الحديثعليم الت   ة أن  التربوي   الد راسات بعض كشفت نتائج في هذا الس ياق،و      

 منعليمية الت   لبةلط  ااحتياجات  ويلب ي الت عل م، مخرجاتتحسين لي ؤد  الن مائي ة ي موخصائصه الط لبة

 الن اقد فكيرفكير اإلبداعي والت  في الت   المتنو عة همتطوير مهاراتمختلف الثقافات، ويعمل على 

في  الص ف عدد طلبة بالرغم من تفاوتالمشكالت  وحلاتي والعمل الجمعي الت عل م الذ  و صال االت  و 

لخصائص الن مائي ة للت دريس الفع ال وفًقا لمنهج يأخذ بعين االعتبار ا ويمكن الت خطيط، المدارس

العملي ة الت عليمي ة  ا فيًنا مستمرًّ س  تحتقد ًما و تيجة ستكون الن  و  من مختلف الجوانب في تعل مهم،لبة لط  ل

 (.(Felder & Brent, 2016 والت عل مي ة

بأن ها سلسلة من مظاهر الن مو المتتالية والمتالحقة والت ي تت صل  ن مائي ةالخصائص التعر ف و      

مرحلة ة المتعاقبة ،وتتأث ر كل بحيث تشك ل حلقات نمائي ة في المراحل العمري   ابعضً عضها بب

كاف ة جوانب الن مو العقلي والجسدي والن فسي من الت ي تسبقها بشكل إيجابي أو سلبي بالمرحلة 

ترتبط  خصائص الن مو الس لوكي ة وخصائص الن مو (، حيث  (McAdams, et al., 2019 واالجتماعي

االنفعالي ة ارتباًطا إيجابيًّا باإلنجاز، ويرتفع الت حصيل األكاديمي لدى الط لبة في المناهج التي تراعي 

راعي (، كما يرتفع تحصيل الط لبة في المناهج التي تSeo, Park, & Kim, 2019هذه الخصائص )

(، وترتبط المناهج التي تراعي الخصائص الن مائي ة Yavuz, & Kutlu, 2019الخصائص الن مائي ة )

بدرجة ذكاء الط لبة، فكل ما زادت درجة مراعاة المناهج للخصائص الن مائي ة ارتفعت درجة ذكاء 
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حصيل ي الت  ن  تد، في حين يؤد ي عدم انسجام المنهج مع مستويات الط لبة ل(2118أحمد، الط لبة )

 (.2118 ،األخرس) ةفوف األساسي  ياضيات في الص  ة الر  راسي في ماد  الد  

لت له  منهج للخصائص الن مائي ة للطلبةالمراعاة وينتج عن عدم       العديد من اآلثار منها ما توص 

قات األداء اإلبداعي لمن  إلى أن   (2117) الحجازين نتائج دراسة  ساسي ةبالمرحلة األ نمعل ميلمعو 

( أن  من 2119هو عدم مراعاة المنهج لمستويات الط لبة، كما بي نت دراسة مناصرة ونواجعة )

قات األداء اإلبداعي ل هو عدم تناسب محتوى الماد ة المرحلة األساسي ة العليا في  نمعل ميدى المعو 

ين المناهج التي تراعي كما توجد عالقة عكسي ة بالت عليمي ة مع مستوى الط لبة وقدراتهم العقلي ة، 

، حيث تؤد ي مراعاة المناهج الن شاط الز ائد لدى طلبة الص ف الث الث األساسىو الخصائص الن مائي ة 

وأظهرت ، (2111الشقيرات، ى الط لبة )الن شاط الز ائد لدللخصائص الن مائي ة بدرجة عالية النخفاض 

( أن ه من الص عوبات الت ي تواجهها 2118)المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني نتائج دراسة 

في األردن عدم ترابط المحتوى مع نتاجات الت عل م الت ي تراعي  الص فوف الث الثة األولى مناهج

 مختلف الخصائص والجوانب الجسدي ة والن فسي ة والعقلي ة للط الب.  

، وتعد لتلبية حاجاتهملبة ط  للللخصائص الن مائي ة بات جليًّا ضرورة مراعاة المنهج المدرسي و     

ذات تأثير إيجابي في العملي ة لبة لط  لالص فوف الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة  مناهجمراعاة 

في الت عل م في المراحل الد راسي ة الص فوف الث الثة األولى  مناهجونظًرا إلسهام  الت عليمي ة الت عل مي ة؛

حقة الص فوف  مناهجية قد تسد هذه الث غرة بكشفها عن درجة مراعاة ؛ لذا فإن  الد راسة الحالالال 

 للخصائص الن مائي ة للط لبة في األردن. الث الثة األولى
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 مشكلة الّدراسة

وبالت الي تباين خصائصهم الن مائي ة وسماتهم  ؛تمتاز المدارس باختالف المراحل العمري ة للط لبة     

األساس للت عل م في  كون هذه المرحلة هيالص فوف الث الثة األولى  مناهجأهمي ة  الش خصي ة، وتظهر

حقة وصواًل للجامعة؛ فيعتبر ما يتم تعل مه في بنية  الص فوف الث الثة األولى المراحل الد راسي ة الال 

 المعرفي ة والس لوكي ة والوجداني ة. ر على جميع جوانب شخصي تهمعرفي ة راسخة في ذهن الط الب تؤث  

 

ذات عالقة  معل ماتال عقبات تواجه إلى وجود (2113) البديراتوقد أشارت نتائج دراسة      

ذات  معل ماتالشكالت تواجه م وجود (2118) الطعيسبالمنهج الد راسي، كما أظهرت دراسة 

 محمد عالقة بالمنهج الد راسي كعدم مراعاة محتوى الماد ة الت عليمي ة لمستوى الط لبة، وكشفت دراسة

إلى المخط طة األهداف  منها حاجة عليم األساسيمنهج مرحلة الت  في مشكالت وجود ( 2115)

 إلى وجود (2113) جبارة، وبي نت دراسة ة المعاصرةربوي  ة والت  طورات العلمي  إعادة نظر لتتماشى والت  

فوف الث الثة األولى الت دريس تواجهفي مشكالت  ، كما أوضحت تتعل ق بالمنهج الد راسي معل مات الص 

الثة األولى في فوف الث  مات الص  المشكالت التي تواجهها معل   ( أن  من2115) خصاونةدراسة 

هي: خبرات المنهج األعلى من مستوى قدرات الط لبة، وزخم المنهج الذي ال  ةبتدائي  المرحلة اإل

 أن  من (2118، يالفهيد؛ 2119، أبو حجيلةيراعي الفروق الفردي ة بين الط لبة، وأوضحت دراسة )

مة محتوى الماد ة الت عليمي ة هي عدم مالء مشكالت التي تواجه معلمي الصفوف الثالثة األولىال

المعل مين بخصائص ومطالب الن مو  توى الن مو المعرفي للط لبة، وضعف المعرفة لدى بعضلمس

 ةغة العربي  س منهج الل  مشكالت تدريمن  أن   (2113) خليفةكما بي نت دراسة المختلفة لدى الط لبة، 

 ةغة العربي  الل   ط لبة وقدراتهم، وعدم قدرة معلميعدم تناسب أهداف ومحتوى المنهج مع إمكانات ال
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لت دراسة في مشكالت  إلى وجود (2115) وعبد الحكيم علي من تحقيق أهداف المنهج، وتوص 

 المحتوى لمستويات الط لبة.تتعل ق بعدم مراعاة  تدريس محتوى الر ياضيات بالمرحلة اإلبتدائي ة

 مناهجمراعاة وقد أوصت عــديد من الــد راسات بضرورة إجراء مزيد من الد راسات حول مدى      

فوف الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة ل ، اإلبراهيم ؛2111شرادقة، ومن هذه الد راسات )لبة ط  لالص 

المومني والوائلي،  ؛2115لجوفان، ا ؛2115أبو رحمة،  ؛2111وبني خالد،  حمادنة ؛2112

 راساتجميع هذه الد   تناولتوقد ( 2118، حمادنةخزاعلة و  ؛2113الديحاني والقضاة،  ؛2115

ولكن لم تتناول منفردًة،  الل غة العربي ة كتب الكتب ولم تتناول أي منها المنهج، كما تناولت جميعها

فوف الث الثة األولل الر ياضي ات منهج أي منها ومنهج  الل غة العربي ة منهج ، ولم تتناول أي منهاىلص 

ة الد راسة الحالي   لذا فإن   في دراسة واحدة، ابعضً مع بعضهما  لص فوف الث الثة األولىل الر ياضي ات

ا في هذا علميًّ  إثراءً  قد تعد لص فوف الث الثة األولىوالر ياضي ات ل الل غة العربي ة يلمنهج بتطبيقها

 الل غة العربي ة مناهجمراعاة درجة ة تبحث في الحاجة لدراسات علمي   مع ازدياد ةً خاص   المجال،

 .في األردن لبةط  للص فوف الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة لل والر ياضي ات

واقع الت عليم والت عل م في الص فوف الث الثة األساسي ة  حسين( بضرورة ت2115فضل ) أوصى وقد     

كما أوصى  ،لكة األردني ة الهاشمي ة في ضوء خبرات الد ول العالمي ة واإلقليمي ةاألولى في المم

 لخصائص الن مائي ةا حولة علمي   اتدراس ( بإجراء2118) المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني

 تهدف لتناغم المنهج مع هذه الخصائص. الص فوف الث الثة األولى لطلبة

ات أولوي   اسة الحالية من المسائل البحثي ة ذات األولوي ة القصوى منوقد انبثقت مشكلة الد ر       

كنولوجيا اعتمادها من قبل المجلس األعلى للعلوم والت   ي تم  الت  و عليم ربية والت  البحث العلمي لقطاع الت  

 (.Higher Council for Science & Technology, 2010)( 2121-2111لألعوام )
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 وأسئلتها الّدراسةهدف 

درجة مراعاة مناهج الص فوف الث الثة األولى للخصائص  تهدف الد راسة الحالي ة للكشف عن     

 . لبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة الجنوبي ةالن مائي ة للط  

 
 :اآلتيةإلجابة عن األسئلة حيث تسعى الد راسة الحالية ل     

فوف الث الثة  ما-1 لبة من وجهة نظر األولى للخصائص الن مائي ة للط  درجة مراعاة مناهج الص 

 المعل مات في لواء الش ونة الجنوبي ة؟

درجة مراعاة مناهج الص فوف الث الثة األولى للخصائص في ة ذو داللة إحصائي   فرقيوجد هل -2

 العلمي للمؤه  لمتغي ر ا لبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة الجنوبي ة يعزى الن مائي ة للط  

 (؟أعلى من بكالوريوس ،فما دون )بكالوريوس

في درجة مراعاة مناهج الص فوف الث الثة األولى للخصائص ة ذو داللة إحصائي   فرقيوجد هل -3

 5الخبرة )أقل من  لمتغي ر الن مائي ة للطلبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة الجنوبي ة يعزى

 سنوات(؟ 11وأكثر من  سنوات، 11إلى  5ومن  سنوات،

 
 الّدراسةأهمّية 

 أهمّية نظرية 

على دت ي أك  ربوي الت  الت   طويرة الت  انسجامها مع أهداف خط   من ة هذه الد راسةهمي  تت ضح أ     

تحقيق الت كامل والت رابط والش مول بين جميع جوانب العملي ة الت عليمي ة )المنهج، والمعل م،  ضرورة 

 مراحلها.كافة  والط لبة( في
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حول درجة مراعاة مناهج الص فوف  اتمراء المعل  آلتها من استقصائها تكتسب الد راسة أهمي  و      

غذية ة بالغة في تقديم الت  أهمي  من  نآلرائه لما ؛الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة للطلبة في األردن

 عنعاماًل وتواصاًل مع الط لبة، ويستطاألكثر ت لبناء المناهج الد راسي ة، كونهناجعة المطلوبـة الر  

قد هي األكثر صدًقا وواقعي ة، و  لوكاتهم عن قرب، وتكون وجهة نظرهنمراقبة الط لبة ومالحظة س

مم ا ؛ راسات حول هذا الموضوعإلجراء المزيد من الد  تعد تمهيًدا  توصـياتالد راسة الحالية قد مت 

 . في هذا المحور يعد إضافة إلى األدب الن ظري

 
 أهمّية عملّية

في  فيد منها صانعو القراريستم بيانات يتقد إمكاني ةمن  للد راسة الحالية ةة العملي  األهمي  تت ضح     

مناهج جديدة في  وضعلص فوف الث الثة األولى عند لة سي  ار الد   وواضعو المناهج وزارة الت ربية والت عليم

 المستقبل أو تطويرها.

ون ممعل  حيث يستفيد ال ،جاستفادة جميع عناصر المنه للد راسة الحالية ةملي  ة العمن األهمي  و      

بنقاط الخلل وتزويدهم  بدرجة ارتباط المنهج بالخصائص النمائية تزويدهمب منهجال ونسيدر   الذين

 . لتحقيق الط لبة للنتاجات التي يمكن مراعاتها عند التنفيذ

 الّدراسةحدود 

فمعل مات  على الحالية د راسةتطبيق ال تم  ة: حدود بشري    .وف الث الثة األولىالص 

ة تربية وتعليم لواء بعة لمديري  ة التا  في المدارس الحكومي   الحاليةتطبيق الد راسة  تم  ة: حدود مكاني   

 ة.ونة الجنوبي  الش  

 .2112/2121 الث اني من العام راسي خالل الفصل الد   الحالية تطبيق الد راسة تم   ة:حدود زمني   
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للص فوف  والر ياضي ات الل غة العربي ة يجاهمن على الحالية تطبيق الد راسة تم  الموضوعي ة:  حدودال 

 .الث الثة األولى في لواء الش ونة الجنوبي ة

 
 الّدراسةمحّددات 

بناًءا على: الخصائص الس يكومتري ة  خارج المجتمع الذي أجريت فيهتعميم نتائج الد راسة  يتم     

المسحوبة  الد راسة األصلي علمجتم نة الد راسةعي   )الص دق والث بات ( ودرجة تمثيلالد راسة ة ألدا

ودرجة تمثيل ، الد راسةعلى فقرات أداة  نة الد راسةة في إجابة أفراد عي  ق  ة والد  الموضوعي  ، ومدى منه

 العينة لمجتمع الد راسة.

 
 وتعريفاتها اإلجرائَية الّدراسةمصطلحات 

مجموعة الخبرات المتعد دة داخل المدرسة  هي: إجرائيًّا الصفوف الثالثة األولى مناهجتعّرف 

 في الث األساسيل وحتى الث  فوف من األو  لص  لدى طلبة ا وخارجها، بغرض تحقيق الن مو المتكامل

  ، وفق خط ة تربوي ة محد دة األهداف والمحتوى والوسائل الت عليمي ة.األردن

 
بأن ها مجموعة من  الخصائص الن مائي ة (Mangal, 2019)يعر ف مانجال ة: الخصائص الّنمائيّ 

العقلي، والجسمي، واالنفعالي، والخلقي، مظاهر الن مو الت ي تمي ز مرحلة عمري ة محد دة من الجانب 

 واالجتماعي، والل غوي، واإلدراكي.

فوف  معل ماتعليها حصل ي الد رجات الت   مجموعب :إجرائيًّا الخصائص الّنمائّيةوتعّرف       الص 

 .الخصائص الن مائي ةفي األردن على استبانة  الث الثة األولى
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 الفصل الثّاني

 األدب الّنظري والّدراسات الّسابقة

 
لة بموضوع الد راسة،  تناول الفصل الحالي عرًضا لألدب الن ظري والد راسات الس ابقة ذات الص 

 والت عقيب على الد راسات الس ابقة.

 
: األدب الّنظري  أّوًلا

، والصفوف الث الثة األولى األساسي ة، المدرسي المنهج حولتناول موضوعات  تم          

     والخصائص الن مائي ة.

  
 المدرسي المنهج

 ، فالمدرسةة باختالف أنواعهاربية المدرسي  ن الت  أحد العوامل التي تكو   المدرسي المنهج يعد     

رفع  فتحت م ؛اشئةلتربية الن   بة وخصائصهموثيق بالمجتمع وبحاجات الطل   سة ذات ارتباطمؤس  

بالمعارف واألنشطة لسد حاجات المجتمع  ئهإلثرا ؛ةطورات المعاصرة العالمي  استجابة المنهج للت  

ات ي  ظر الن  ب المتعل قة ةة والعلمي  فسي  ة والن  ربوي  طورات الت  الت   هيطورات المعاصرة أهم الت   ، وأحدوالطلبة

، )حمدان المدرسي المتناغمة مع المنهجو صة رق والبرامج والمهارات والقوانين والمبادئ المتخص  والط  

2118).   
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 المدرسي مفهوم المنهج 

المدرسي بأن ه مجموعة الخبرات واألنشطة الت ربوي ة والث قافي ة  المنهج( 2118عيسى )يعر ف      

، التي تقوم المدرسة بتخطيطها وتطبيقها داخل وخارج المدرسة، واالجتماعي ة والفني ة والر ياضي ة

بهدف إكساب الط لبة أنماًطا من الس لوك المرغوب به، وتعديل الس لوك غير المرغوب به، لتحقيق 

 الن مو المتوازن والمتكامل لدى الط لبة.

 
 عناصر المنهج المدرسي 

القيسي  وقد أشار ترابطة ارتباًطا وثيًقا،مجموعة من العناصر الم المنهج المدرسييتضم ن      

 يشمل العناصر اآلتية: المنهج المدرسي(  إلى أن  2118)

ة العملي  منها إنجاح ، محد دةإلى تحقيق أهداف  المنهج المدرسي يسعى الّتعليمّية: األهداف 

 .متنو عةالقافات ث  الخبرات و ال، ونقل بأسلوٍب شي قٍ  للط لبةمعلومات التوصيل بة عليمي  الت  

بما ، ا والت ركيز عليهاتحقيقه المراد هأهداف مع المدرسيالمنهج  ينبغي أن يتناغم محتوى :المحتوى

 .يتناسب والمرحلة العمري ة للط لبة

هدف تحقيق األهداف بم بشكل منتظم ومتسلسل المعل   كل ما يقوم بههي  :دريسالتّ  استراتيجّيات

وحل المشكالت واالستقصاء، والت عل م في مجموعات، والت عل م من  الت عليمي ة، مثل: الت دريس المباشر،

 .خالل الن شاط، والت فكير الن اقد

التي تساعد في و  ه للط لبةتعليم لرفدم التي يستخدمها المعل   المتنو عةاألدوات هي  :ةعليميّ الوسائل التّ 

 والر حالت والز يارات الت عليمي ة. البصري ة، والوسائل الس معي ة،الوسائل  منها، المدرسي نجاح المنهج

مثل:  ،المخط ط لهافي تحقيق األهداف المدرسي  مدى نجاح المنهجلمعرفة  يهدف الت قويم الّتقويم:

 .الت قويم المعتمد على األداء، والقلم والورقة، والمالحظة، والت واصل، ومراجعة الذ ات
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     المدرسي المنهج أهداف

 المدرسي ن جميع جوانب المنهجة شاملة تتضم  عملي   المدرسي لمنهجة تطوير اتعد عملي       

من خبرات  هما يشملب المدرسي المنهجفيهدف دريس، وعناصره كاألهداف، والوسائل، وطرق الت  

 :كاآلتي (2110) ساعدو  بومعرافأشار لها أهداف عدة  للط لبةوأنشطة مقدمة من المدرسة 

، ممع المجتمع والبيئة المحيطة به الط لبةتفاعل  المدرسي منهجال يتم من خالل فاعل:ة التّ قابليّ  

بالبيئة والمجتمع المحيط  الط لبةر بها وبما يحدث فيها من أحداث، فيؤثر أث  أثير والت  من خالل الت  

 المنهج؛ لذا ينم ي عقلالحل ها باستخدام و ديات ح  ب على المشكالت والت  غل  بالمواجهة، والت   مبه

 .المشكالتعلى حل  الط لبةقدرة  المدرسي

من االبتكار لتوفير البدائل واألفكار لحل لهم ال بد  الط لبة للمشكالتعند مواجهة  تنمية اًلبتكار: 

 ا هامًّايرة، فتنمية ابتكار الط لبة يعد هدفً روف المتغ  المشكالت، ثم اختيار البديل األنسب في ظل الظ  

 إلى تحقيقها.  يالمدرس ات التي يسعى المنهجومن األولوي  

من خالل  للط لبةامل والمتكامل مو الش  إلى تحقيق الن   المدرسييسعى المنهج  امل:مو الشّ النّ تحقيق 

فاعل مع البيئة ن الط لبة من الت  يتمك  ف، موتعديل سلوكه مي الى تعل مهيؤد  ؛ مم ا فرهاالخبرات الذي يو  

 والمجتمع بنجاح. 

، للط لبةة مفيدة عة في مجاالت وجوانب عد  خبرات متنو   سيالمدر يشمل المنهج  الخبرات:تنمية 

 ونالط لبة بخبرات مختلفة، ويشارك يمر، بحيث شت ى الميادينها تمنحهم مهارات ومعلومات في ألن  

 .حدث الت عل متعة ة متنو  مع مواقف تعليمي   ونويتفاعل
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     المدرسي المنهج خصائص

 ( كاآلتي:2118عيسى )ائص أوردها بعد ة خص المدرسي المنهج يمتاز     

ف ي ة والالصف ي ة المتنو عة،يتضم ن المنهج  الّشمولّية: والتي  المدرسي كاف ة الخبرات واألنشطة الص 

 تشرف على تنظيمها المدرسة وتقد مها للط لبة.

ين المدرسي على الخبرات واألنشطة المختلفة في كاف ة الميادالمنهج يشتمل  الّتوازن والّتكامل:

 والمجاالت بشكل متوازن يراعي الت كامل األفقي والت كامل الر أسي في طرحه للماد ة الت عليمي ة.

المدرسي مثل: األكاديمي ون والت ربوي ون المنهج تشترك عد ة جهات مسؤولة في إعداد  الّتشاركّية:

أولياء أمور الط لبة والمعل مون من جميع الت خص صات، فضال عن رجال الفكر والس ياسة واالقتصاد و 

 وبعض الط لبة المتمي زين.

 المدرسي المبتكرات العلمي ةالمنهج يوظ ف  مواكبة المستجّدات العلمّية والّتكنولوجّية الحديثة:

ة المتعل قة بتكنولوجيا الت عليم، واستغالل الش بكة العنقودي ة العالمي ة كمصدر للت عل م.  وخاص 

المدرسي القيم والث قافة الس ائدة في المجتمع، ويعمل على تلبية  المنهجيراعي  مراعاة المجتمع:

 المدرسي مصادر الت عل م من بيئة الط لبة المحيطة بهم.المنهج حاجات المجتمع، ويستقي 

من رؤية واضحة تأخذ بعين االعتبار الفلسفة الت ربوي ة  المدرسيالمنهج  ينبع مراعاة نمو الّطلبة:

لمؤك دة للعلوم الن فسي ة ونظري ات الت عل م لكل فئة ومرحلة عمري ة؛ لتحقيق الن مو الس ائدة، والن تائج ا

 المتكامل األفضل لدى الط لبة.

 
    المدرسي أسس بناء المنهج

حيث ت راعى  في المراحل الد راسي ة المتعاقبة، حلزونيبشكل  المنهج المدرسي بناء وتصميميتم      

المختلفة لكل مرحلة عمري ة في تحديد المهارات وخبرات الت عل م المراد  سمات الط لبة، ومطالب الن مو
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إكسابها للط لبة؛ مم ا يسهم في تحقيق أفضل المخرجات الت عليمي ة، ويرفع مستوى الت حصيل واإلنجاز 

األكاديمي، ويصقل شخصي ة الط لبة من مختلف الجوانب، ويساعد المعل م على رفع مستوى مهاراته 

 .Sullivan, 2019))ي ة الت عليم

 :منهابنى المنهج المدرسي على أربعة أسس يو      

ة بالخبرات وكيفي  وتعنى  العملي ة، للحياة الط لبةأداة إلعداد و  وسيلة المعرفة تعد األساس المعرفي:

 ،ةالمعرفة الحدسي  و ، ةالمعرفة اإللهي  ، وتتنو ع أنماط المعرفة في المنهج المدرسي لتشمل: اكتسابها

 ة.قلي  المعرفة الن  و  ،ةالمعرفة الحسي  و  ،ةالمعرفة العقلي  و 

بحوث الراسات و د  ال المدرسي على كاف ة نتائج ة بناء المنهجعملي  تعتمد  فسي:األساس النّ 

رت طبيقات التي أث  مت الكثير من اإلسهامات والت  قد  التي  ، وعلى نظري ات تفسير الت عل مةيكولوجي  س  ال

 .Sullivan, 2019)) جاه المعرفياالت  و لوكي جاه الس  االت  ك المدرسي في المنهج 

المنهج المدرسي لكل مرحلة  بناء وتصميمخصائص الط لبة عند يجب األخذ بعين االعتبار      

 كاآلتي: (2118) حمدانأوردها عمري ة ولكل صف، حيث 

 س.وما يرتبط بها من العمر والط ول والوزن والحواس الخم الخصاص الجسمّية: 

 وما يتعل ق بها من صفات كالقو ة والت حم ل والد ق ة والس رعة واالندفاع والت وازن.الخصائص الحركّية:  

 انفعاالت الط لبة ورغباتهم وحاجاتهم. الخصائص الّنفسّية: 

عالقات الط لبة مع األسرة واألقارب والجيران والمدرسة واألقران والمعل مين  الخصائص اًلجتماعّية: 

 من هو في محيطهم االجتماعي.وكل 

ة بخصائص الط لبة النفسي  كما يرتبط  ا،وثيقً  اة ارتباطً فسي  األسس الن  ب المدرسي المنهج يرتبط     

، فضال عن انسجام المختلفة مهر في مراحل نمو  العوامل التي تؤث  بو  ة الط لبة،طبيعبو  ،ةواالجتماعي  

   .(2119 ،)محمد وعبد الرؤوف الحديثة الت عل معليم و ات الت  مع مبادئ نظري   المدرسيالمنهج 
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في الن واحي الجسمي ة والعقلي ة  مولقد اهتم علم نفس الن مو بجميع ما يتعلق بالط لبة وخصائص نمو ه

واالجتماعي ة ومشكالت كل مرحلة، وينبغي على مخط طي المناهج مراعاة هذه الخصائص عند 

 (.2118صره كالكتاب المدرسي )الطيطي، وكاف ة عنا المدرسي البدء ببناء المنهج

التي يجب مراعاتها عند بناء المنهج المدرسي ة مهم  الة فسي  ن  المفاهيم الوعليه ظهرت بعض      

 :( كاآلتي2118القيسي ) والتي أوردها

الط لبة،  أن يراعي استعدادات وقدرات المدرسي ينبغي على المنهج اًلستعداد والقدرة على الّتعّلم:

كل ما يستطيع  إلىالقدرة  تشير ، بينمابسرعةبيسر و الكامنة على الت عل م  الط لبةستعداد هو قدرة االف

 من عمل عقلي أو حركي.  الر اهنةحظة أداؤه في الل   الط لبة

 دراسي ة، حيث مو في كل مرحلةأن يراعي مطالب الن   المدرسي على المنهج يتوج ب مو:مطالب النّ 

 مو الجسميمطالب الن  ك محد دة،احتياجات الكتساب معارف ومهارات  حلةللط لبة في كل مر تظهر 

المفاهيم  مثل تنميةمو العقلي مطالب الن  بالجسم، و ة عرف على أجهزة الجسم والعناية الصحي  الت  مثل 

ات تطور   مع للت كي ف والموائمة الض روري ةة ة والسياسي  ة واالقتصادي  االجتماعي  و ة كنولوجي  ة والت  العلمي  

في  ملقبول دورهو ة للحياة األسري   الط لبةإعداد  مثل مو االجتماعيمطالب الن  و  العصر الحالي،

 المجتمع.

 
  الّصفوف الّثالثة األولى

، وتأكيًدا لضرورة تحسين المخرجات الت ربوي ة للعملي ة الص فوف الث الثة األولىنطالًقا من أهمي ة ا     

ل للت طوير الت ربويوزارة الت ربية والت عليم في ) أوصت الت عليمي ة والت عل مي ة،  عام المؤتمر الوطني األو 

فوف الث الثة األولى ( باعتماد المعل م الواحد في تدريس1987 األساسي ة، واختياره متمي ًزا قادًرا  الص 

لغا طالًبا(، 55على تدريس هذه الص فوف، وأن ال يزيد عدد الط لبة في الص ف الواحد عن ) ء وا 
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نظام الفترتين لهذه الص فوف، وتوفير الكتب المصور ة للط لبة وتجزئتها إلى جزئين بواقع جزء لكل 

فوف الث الثة األولىفصل دراسي، وتوفير مكتبة مدرسي ة مناسبة لطلبة  األساسي ة؛ للمطالعة  الص 

تين في األسبوع لها، وتوفير الوسائل الت عليمي ة المناسبة  فوف الحر ة، وتخصيص حص  لهذه الص 

 (. 1988وراشد،  جرادات)

فوف الث الثة األولى مرحلة تعليمي  مرحلة  تعد      في الجانب تختلف في خصائصها  ةنمائي   ةالص 

الط لبة للمهارات حيث يعد اكتساب  ؛الحقةال ةالمراحل الت عليمي   عن، والوجداني ،واألدائي ،المعرفي

المتعاقبة، فضال  ةالمراحل الت عليمي   المهارات في عليه تبنىا ا قويًّ أساسً في هذه المرحلة  الض روري ة

فوف الث الثة األولى  عن امتداد أثر الض عف في امتالك الط لبة في مرحلة  ةالمراحل الت عليمي  إلى الص 

 (.2115مصطفى، التي تليها )

فوف الث الثة األولى      ن  المرحلة المتوس طة التي ينتمي إليها طلبة الص  هي ذات أهمي ة بارزة،  وا 

حيث أطلق عليها مرحلة العملي ات المادي ة، الكتساب الط لبة في هذه المرحلة للمفاهيم والعالقات 

المعق دة وتتلخ ص أهمي تها في الت مثل الذ هني، واالنتقال من لغة الت محور حول الذ ات إلى الل غة 

كير ذي الط ابع المنطقي باستخدام المواد المتمركزة حول المجتمع، وفي هذه المرحلة يحدث الت ف

الملموسة، حيث يتطو ر الت فكير في هذه المرحلة بأبعاد مختلفة وبأكثر من طريقة )دخل اهلل، 

2115). 

ن  ، اًل بذاتهجزاء أي نظام تعليمي حديث قائًما ومستق  أعليم األساسي أحد يعد الت  و       الفكر  وا 

عليم كوحدة مترابطة لها أهدافها الموحدة والتي يتم تنفيذها بمناهج ربوي المعاصر ينظر لمراحل الت  الت  

وهذه المراحل لها  ،ة ومستوياتهممائي  لبة الن  رق واألساليب وفًقا لخصائص الط  عة الط  دة ومتنو  متعد  

 (.2113، ي دوًرا هامًّا حاضًرا ومستقباًل )البكوردورها المتكامل لتؤد  
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 الخصائص الّنمائّية

 خصائص الّنمائّيةال مفهوم

 يتم اكتسابهالخبرات التي ل، و هنشاطلنتيجة  اإلنسان لوك ومهاراتستغير في  بأن همو الن  يعر ف      

 2إلى  الوالدةضاعة من )مرحلة الر   و على:ممراحل الن   . حيث تشتملجسمالأعضاء  استخدامعند 

مرحلة و  ،بابومرحلة الش   ،مرحلة المراهقةو  سنة(، 12إلى  2من )فولة ومرحلة الط   ،(سنوات

 ،)سنوات 3-2(رة من فولة المبك  مرحلة الط   ثالث مراحل: إلىفولة مرحلة الط  تقسم و  .يخوخةالش  

( سنة 12-9)رة من فولة المتأخ  الط  (، ومرحلة سنوات 9-3)طة من فولة المتوس  الط  مرحلة 

 (.2117، )المخزومي

العقلي ة، والجسمي ة، واالنفعالي ة، من الت غي رات مجموعة بأن ها  الخصائص الن مائي ةوتعر ف      

مع تقد م مو ة الن  عملي  تزداد  حيث ،مختلفةائي ة الممراحل الن  واالجتماعي ة، والل غوي ة، التي تمي ز ال

 .((McAdams, et al., 2019 روة تعود للهبوطوعند بلوغها الذ   العمر،

 
 (سنوات 9-6)طة من فولة المتوسّ الطّ مرحلة 

( هي مرحلة بداية دخول الط الب إلى المدرسة سنوات 9-3)طة من فولة المتوس  الط  تعد مرحلة      

في المرحلة األساسي ة، ويتعر ض الط الب خاللها لعد ة عملي ات نمو أساسي ة في الجانب الحركي 

في معد ل والحس ي، والعقلي، والل غوي، واالنفعالي، واالجتماعي، والخلقي، وتعد مرحلة هدوء نسبي 

يادة في معد ل الن مو في هذه المرحلة أقل من مراحل الن مو األخرى، وتت سم  الن مو، حيث تكون الز 

 ب مستوى نمو اجتماعي أعلى لتفاعلهبتعل م الط الب للمهارات الحركي ة والبدني ة، ويحق ق فيها الط ال

 (.2115كماش، مع العديد من الط لبة في المدرسة )
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 (سنوات 9-6)طة من فولة المتوسّ الطّ لمرحلة  مائّيةالخصائص النّ 

 ( كاآلتي:سنوات 9-3)طة من فولة المتوس  الط  لمرحلة  الخصائص الن مائي ة تت ضح     

النمو  ، حيث يبطئ فولة المتوس طةمرحلة الط  في غي رات الجسمي ة الت   تقل خصائص الّنمو الجسمي:

وفي ، شكل الط فلاختالف المظهر العام لتفاصيل  يالحظو ، الن مو الس ابقة مراحلب الجسمي مقارنة

طول األلياف سمك و  ويرتفعول، بالط  تزداد سرعة األطراف  فإن   سرعة نمو الجسم تبطئحين 

 .  (Mangal, 2019)ساعات الن وم وتقل ،عدد الوصالت العصبي ة بينها ويزدادالعصبي ة، 

 غيرة والكبيرةالص   الط فل طة عضالتلمتوس  فولة االط  في مرحلة  تنمو خصائص الّنمو الحركي:

أللعاب واألنشطة ممارسة ازمة لة الال  ة والحركي  الجسمي   م المهاراتتعل  يو ة، ل اليدوي  اعماألفينشغل ب

 ويسيطرالط ين، أو لصال عب بالص  الر سم والل  مثل: مهارات جديدة  ويستحدث الط فل ،المختلفة

 مالبسهتبديل كإلى ترتيب احتياجاته الحركي ة بنفسه تجه اجأة، ويالمفو فل على حركاته العشوائي ة الط  

كالقفز  بالخشونة في هذه المرحلة لعب الذ كور ويظهر الن شاط الز ائد، ويت صف وارتداء حذائه،

كماش، كالل عب بالعرائس والد مى)هدوء الو  بالن عومةاإلناث  لعب بينما يت صفلتسل ق ولعب الكرة، وا

2115.)  

ي، الحس   همو  نفي  ا ملموًسارً طة تطو  فولة المتوس  الط  في مرحلة  يظهر الط فل الّنمو الحّسي:خصائص 

إدراك الط فل  حيث يزدادالقراءة والكتابة، في تمك نه من  ويبدو ذلك جليًّاي في اإلدراك الحس   سي ما

 ويمي ز يقل د كتابتها،و  ة المختلفةبين الحروف الهجائي  فيمي ز وعالقته باألرقام واأللوان والحروف، 

أن يدرك الوقت  كما يستطيع الط فل ام األسبوع،األشهر واألسابيع وأي   عد األربعة، ويدركالفصول 

الجسدي ة  على تعبيراته أكثر الحركي فيسيطرالبصري  في هذه المرحلة، ويزداد لديه الت آزر

(Specht, 2017). 
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 الط فلم يتعل  و طة، فولة المتوس  الط  في مرحلة ي مو العقلالن  تزداد سرعة  خصائص الّنمو العقلي:

 ويتطو ر لديهذك ر لديه، وتبرز قدرات الفهم والت   ة في القراءة والكتابة والحساب،المهارات األساسي  

واإلبداع واالبتكار  خيال الط فل، وينمو ويتأث ر بنقد اآلخرين له ،اقد في نهاية المرحلةفكير الن  الت  

 .(Mangal, 2019) ي إلى الت فكير المجر دالحس   ، وينتقل منب االستطالعحلديه، وينمو لديه 

 وقد توص ل علم الن فس بأن  هذه المرحلة تختلف من حيث الن مو العقلي عن المراحل األخرى 

وطرق فهمه، ويشك ل الن مو العقلي حركة مستم رة تتمث ل بتطو ر صور  الط فلينمو عقل حيث 

عن المستويات العقلية األخرى، وتعد نظري ة بياجية لمراحل الن مو العقلي االهتمام، والذي يختلف 

 (.2111من أكثر الن ظري ات التي اهت مت في هذا المجال )سبيتان، 

مرحلة األساس في اكتساب الل غة، فهي طة فولة المتوس  الط  مرحلة  تعد خصائص الّنمو الّلغوي:

تنمو المفردات و  ،والكتابيفوي عبير الش  على الت   القدرة لوتنمو لدى الط ف ويلة،بة الط  الجمل المرك  

ة المترادف بين الكلمات زمي  الواحدة، وي قيقةفي الد   الط فلعدد الكلمات التي يقرأها ، ويزداد غويةالل  

 .((McAdams, et al., 2019الش كل بمدلوله وربط ، عرف على الجملالت   والمتضاد ة، ويتمك ن من

عن باالستقرار طة فولة المتوس  الط  مرحلة في  الت الط فلانفعاتبدأ  نفعالي:اًل الّنمو خصائص 

وفي هذه المرحلة ينتقل  ي،حدلغيرة والعناد والت  ول ةقابل لالستثارة االنفعالي  ويكون  ،المرحلة الس ابقة

مم ا يؤد ي  من الت عبير الحركي إلى قدرته على التعبير بالل غة عن انفعاالته وتمت عه بالحري ة؛ الط فل

هذه في  الط فلإلى أن معظم انفعاالته قد تكون سار ة ما لم يجد إحباط من المحيطين به، ويهتم 

 .(2115)البارودي، المرحلة باحترام الكبار ومساعدتهم

 طة،فولة المتوس  الط  مرحلة في  ةاالجتماعي   الط فل صالسع دائرة ات  تت   اًلجتماعي:الّنمو خصائص 

كثيرة الت ساع دائرة ات صاله، ويزداد تعاونه  صداقات ل عب الجمعي والت عاوني، ويكو نويميل للعمل وال
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ويهتم بأن تكون له مكانة وقد يهتم بأصدقائه أكثر من اهتمامه بأفراد أسرته، مع أصدقائه، 

 (.2115)البارودي، اجتماعي ة مرموقة 

حيث  طةفولة المتوس  الط  مرحلة في  للط فلة جاهات األخالقي  د االت  تتحد   الخلقي:الّنمو خصائص 

واب والخطأ، ويزداد اإلدراك لقواعد الس لوك األخالقي المعتمد على  الط فليستطيع  التمييز بين الص 

من  الط فلاالحترام المتبادل والفهم لتلك القواعد، وتظهر المبادئ االجتماعي ة والقيم األخالقي ة لدى 

  .(Specht, 2017)خالل التعامل مع اآلخرين 

 
 سنوات( 9-6الّطفولة المتوّسطة من ) خصائص الّنمائّية لمرحلةالّتطبيقات الّتربوّية لل

الط فولة المتوس طة خصائص الن مائي ة في مرحلة ( الت طبيقات الت ربوي ة لل2115أورد البارودي )     

 كاآلتي: سنوات( 9-3من )

ت المناسبين للعب الط لبة للت عبير عن توفير المكان والوق والحّسي: خصائص الّنمو الحركي

نشاطهم العضلي، والس ماح لهم بممارسة األنشطة التي تتيح لهم حري ة الحركة كالجري والقفز 

تاحة الفرصة لهم للمس ورؤية الوسائل الت عليمي ة المجس مة، وأن تكتب الكتب المدرسي ة  والر ياضة، وا 

 بخط كبير وواضح. 

الهتمام بمناسبة موضوعات المناهج لمستوى الن ضج العقلي الط لبة، ا خصائص الّنمو العقلي:

واالعتماد على حواس االط لبة في الت دريس، وربط الت دريس بالبيئة المحيطة لهم، واستغالل هواياتهم 

ومهاراتهم لتنمية الخيال لتنمية اإلبداع  واالبتكار لديهم، وتدريبهم على الت فكير واكتشاف العالقات 

 األشياء. بين 
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استخدام األلعاب الل غوي ة، والت دريب على األنشطة االت صالي ة لتنمية اإلبداع  خصائص الّنمو الّلغوي:

الل غوي، والت قليل من األنشطة الن مطي ة، وتركيز الن شاط الل غوي حول المحسوسات واألشياء الموجودة 

 دة. في بيئة الط لبة، وتعريضهم ألنماط لغوي ة مختلفة ومتعد  

إشباع حاجات الحب والت قدير واإلنتماء لدى الط لبة، وتدريبهم على  خصائص الّنمو اًلنفعالي:

الت حك م بانفعاالتهم وضبطها، وعدم الت مييز بينهم أو الت حي ز ألحدهم، وعدم تلبية احتياجاتهم عند 

راخ.  استخدامهم أسلوب الص 

م والعمل والل عب الجمعي، والت دريب على المهارات توفير أنشطة الت عل   خصائص الّنمو اًلجتماعي:

االجتماعي ة كالت عاون والمشاركة واالحترام، تدريب الط لبة على كيفي ة الت صر ف في المواقف 

كسابهم خبرات اجتماعي ة سليمة، واستخدام وسائل تعليمي ة تنم ي لديهم الث قة بأنفسهم  االجتماعي ة، وا 

 ر حالت والز يارت الميداني ة.والش عور بالمسؤولي ة كال
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 ذات الّصلة ابقةراسات السّ الدّ ثانياا: 

 ة ذات العالقة بموضوع الد راسة، تم  ة واألجنبي  راسات العربي  من الد   العديدالع على بعد االط       

 :بة من األقدم إلى األحدثمرت   ة اآلتيةي  راسات في المحاور الرئيستصنيف هذه الد  

 .مراعاة مناهج المراحل الد راسي ة المختلفة للخصائص الن مائي ة للط لبة

 .مراعاة مناهج الص فوف الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة للط لبة

 
 لبةللخصائص الّنمائّية للطّ  المراحل الّدراسّية المختلفة مناهجمراعاة 

ة لألسس غة العربي  اة كتب الل  دى مراع( دراسة هدفت للكشف عن م2112مقابلة ) أجرى     

اعتمدت الد راسة المنهج  ،األردني انوية فميها بالمرحلة الث  معل   ة للمنهاج من وجهة نظراالجتماعي  

ولجمع معلومات الد راسة تم  ، (مةومعل   امً معل   355الت حليلي، تكو نت عي نة الد راسة من ) الوصفي

ة لألسس غة العربي  كتب الل  ل عالية مراعاةوجود  نتائج الد راسة أوضحت ،ستبانةاستخدام اال

 .انويةميها بالمرحلة الث  ة للمنهاج من وجهة نظرمعل  االجتماعي  

العربي ة للخصائص  لغتناب امدى مراعاة كت هدفت لتقص يدراسة  (2112اإلبراهيم ) أجرى     

نت عي نة  هج الوصفياعتمدت الد راسة المن الث انوي ة في األردن،مرحلة ال الن مائي ة لطلبة الت حليلي، تكو 

نتائج  كشفت ،ستبانةولجمع معلومات الد راسة تم  استخدام اال، (مةومعل   امً معل   131الد راسة من )

وهي  الث انوي ةمرحلة ال العربي ة للخصائص الن مائي ة لطلبة لغتناب امراعاة كتمستوى جي د ل أن   الد راسة

عي، تاله جانب الن مو المعرفي، ثم  جانب الن مو االنفعالي، وأخيًرا بالت سلسل: جانب الن مو االجتما

 جانب الن مو الد يني.

درجة مراعاة كتب الجغرافيا لألسس الن فسي ة  دراسة هدفت لتقص ي  (2115) الشمريأجرى      

ة المنهج ، اعتمدت الد راسالسعودي ةفي للمنهاج من وجهة نظر المعل مين للمرحلة اإلبتدائي ة العليا 



23 

 

نت عي نة الد راسة من ) ، ستبانةولجمع معلومات الد راسة تم  استخدام اال ا(،مً معل   89الوصفي، تكو 

مراعاة كتب الجغرافيا لألسس الن فسي ة للمنهاج من وجهة متوس طة لدرجة  إلى نتائج الد راسة أشارت

 .نظر المعل مين للمرحلة اإلبتدائي ة العليا

درجة مراعاة كتب الت ربية اإلسالمي ة لألسس  دراسة هدفت لمعرفة (2117) الشراريأجرى      

اعتمدت الد راسة المنهج الوصفي الت حليلي،  ،الن فسي ة للمنهاج للمرحلة اإلبتدائي ة العليا في السعودي ة

، (للص ف الر ابع والخامس والسادس األساسي الت ربية اإلسالمي ة تكو نت عي نة الد راسة من )كتاب

مراعاة ل عالية درجة وجود نتائج الد راسة بي نت ولجمع معلومات الد راسة تم  استخدام تحليل المحتوى،

في الص ف الس ادس، ودرجة متوس طة في الص ف  كتب الت ربية اإلسالمي ة لألسس الن فسي ة للمنهاج

 الخامس، ودرجة متدني ة في الص ف الر ابع.

درجة تمثيل كتاب الل غة العربي ة لألسس  هدفت للكشف عندراسة  (2111) الحوامدةأجرى      

، اعتمدت الد راسة المنهج في األردن الن فسي ة والمعرفي ة واالجتماعي ة للمناهج للص ف الث امن األساسي

نت عي نة الد راسة من )كتاب الوصفي ولجمع ، (الل غة العربي ة للص ف الث امن األساسي الت حليلي، تكو 

أن  األسس المعرفي ة هي األكثر  نتائج الد راسة بي نت راسة تم  استخدام تحليل المحتوى،معلومات الد  

 ، وأن  األسس االجتماعي ة هي األقل تمثيال.  الل غة العربي ة للص ف الث امن األساسي تمثال في كتاب

رحلة لملمحتوى كتاب العلوم  لمعرفة درجة مالءمة هدفت  دراسة( 2115أجرى بني خلف )     

الت حليلي،  اعتمدت الد راسة المنهج الوصفي ،ابع األساسي في األردنف الر  لص  لطلبة اة مائي  الن  

 ،ستبانةولجمع معلومات الد راسة تم  استخدام اال، (مةومعل   امً معل   22تكو نت عي نة الد راسة من )

ة مائي  لمرحلة الن  لاألساسي  ابعف الر  محتوى كتاب العلوم للص   إلى عدم مالءمة نتائج الد راسة أشارت

 .لبةللط  
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مدى  هدفت لتقص يدراسة  (Cigdem, Omer, & Izzet, 2019سيجدم وعمر وعزات )أجرى      

اعتمدت الد راسة المنهج  الص ف الس ادس في تركيا، للخصائص الن مائي ة لطلبة مناهج الل غةمراعاة 

نت عي نة الد راسة من ) الوصفي ولجمع معلومات الد راسة تم  ، وطالبة( طالًبا 2013الت حليلي، تكو 

للخصائص الن مائي ة  مناهج الل غةمراعاة مستوى جي د ل عن نتائج الد راسة كشفت ،ستبانةاستخدام اال

 .الص ف الس ادس لطلبة

درجة مراعاة كتب الل غة العربي ة لألسس ال نفسي ة  دراسة هدفت لمعرفة (2119) العنزي أجرى     

، اعتمدت الد راسة المنهج الوصفي، تكو نت عي نة الد راسة في المرحلة المتوس طة في الكويتللمنهاج 

 نتائج الد راسة بي نت ،ستبانةولجمع معلومات الد راسة تم  استخدام اال، (مةومعل   امً معل   228من )

، وعدم وجود توس طةللمنهاج في المرحلة الم مراعاة كتب الل غة العربي ة لألسس ال نفسي ةمرتفعة لدرجة 

 فروق تعزى لمتغي رات المؤه ل العلمي والخبرة.

 
 لبةالّصفوف الّثالثة األولى للخصائص الّنمائّية للطّ  مناهجمراعاة 

مدى مراعاة كتب الل غة العربي ة لألسس  هدفت لتقص يدراسة  (2111) شرادقة أجرى     

المسحي، تكو نت  ت الد راسة المنهج الوصفياعتمد ،األساسي في األردن للص ف الث اني ةاالجتماعي  

نتائج  كشفت ،ستبانةولجمع معلومات الد راسة تم  استخدام اال، (مةومعل   امً معل   91عي نة الد راسة من )

ألسس معايير ا قد احتوت على أغلب األساسي للص ف الث انيكتب الل غة العربي ة أن   الد راسة

  .االجتماعية  

ة غة العربي  مدى مراعاة كتب الل   هدفت لتقص يدراسة ( 2111ني خالد )وبحمادنة أجرى      

 ،األردنفي  ةفوف األربعة األولى األساسي  مي الص  ة من وجهة نظر معل  مائي  لبة الن  لخصائص الط  

ولجمع ، (مةومعل   امً معل   111)المسحي، تكو نت عي نة الد راسة من  اعتمدت الد راسة المنهج الوصفي
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غة كتب الل  مراعاة لة درجة قوي   عننتائج الد راسة  كشفت ،ستبانةراسة تم  استخدام االمعلومات الد  

وكانت  ،ةفوف األربعة األولى األساسي  مي الص  ة من وجهة نظر معل  مائي  لبة الن  ة لخصائص الط  العربي  

ي ف تبينما جاء( غوي، والمجال العقلي، والمجال اإلدراكيالل   المجال) ذات مستوى قوي في

الخلقي، والمجال الجسمي، والمجال  المجال االنفعالي، والمجال) فيط المستوى المتوس  

المؤهل العلمي متغي ر  إلىعزى تة إحصائي   داللة ذات فروقعدم وجود (، وبي نت الن تائج االجتماعي

 والخبرة.

هدفت لمعرفة دراسة  (Mancilla-Martinez, & Lesaux, 2012) مانشيال مارتينيز وليسو أجرى     

لدى طلبة  ةة واإلسباني  غتين اإلنجليزي  الل  ة للخصائص الن مائي ة في تدريس المعايير الوطني  مدى تكافؤ 

نت عي نة الد راسة من  فوف الث الثة األولى في إسبانيا، اعتمدت الد راسة المنهج الوصفي، تكو  الص 

 أن   نتائج الد راسة كشفت ،ستبانةم االولجمع معلومات الد راسة تم  استخدا، وطالبة( طالًبا 055)

فوف الث الثة األولىالت نمو معد   ة على قراءة الكلمات متكافئة مع وقدرتهم الكلي   طلبة في الص 

فوف الث الثة األولىالت نمو معد   فإن  في المقابل  ،ةالمعايير الوطني   غة مهارات الل  في  طلبة الص 

 .ةالوطني   أدنى من المعايير الط لبةة لدى الشفوي  

 مناهج القراءةمدى مراعاة  هدفت لتقص يدراسة  (Steven, & Jill., 2013) أجرى ستيفن وجيل     

فوف للخصائص الن مائي ة لطلبة اعتمدت الد راسة  الث الثة األولى في الواليات المت حدة األمريكي ة، الص 

ولجمع معلومات الد راسة تم  ، وطالبة( طالًبا 957المنهج الوصفي، تكو نت عي نة الد راسة من )

للخصائص  مناهج القراءةمراعاة مستوى منخفض ل عن نتائج الد راسة كشفت ،ستبانةاستخدام اال

فوف الن مائي ة لطلبة  .الث الثة األولى الص 

رة ة المطو  درجة تضمين كتب الل غة العربي  للكشف عن هدفت دراسة  (2115أجرى أبو رحمة )     

، اعتمدت الد راسة المنهج ردنولى في األالثة األفوف الث  في الص   فسية للمنهاجلن  سس المعايير األ
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نت عي نة الد راسة من )كتب الوصفي الثة فوف الث  رة في الص  ة المطو  الل غة العربي   الت حليلي، تكو 

ارت أش، ردنفسية للمنهاج في األسس الن  ألل ولجمع معلومات الد راسة تم  تطوير تصنيًفا ،(ولىاأل

 .فسية للمنهاجسس الن  ألانتائج الد راسة إلى عدم مراعاة الت كامل والش مول في توزيع 

الد يني، فل مطالب نمو الط   الستقصاء واقع تحقيقهدفت دراسة  (2115أجرى الجوفان )     

اعتمدت  في الّسعوديّة،ة بتدائي  بالمرحلة اإل ةالتربية اإلسالمي  والن مو الخلقي، والن مو العقلي في 

نت عي نة الد راسة من )كتب الد راسة المنهج الوصفي بالمرحلة  ةالتربية اإلسالمي   المسحي، تكو 

كشفت نتائج الد راسة عن ولجمع معلومات الد راسة تم  استخدام قائمة بمطالب الن مو،  ،(ةبتدائي  اإل

بالمرحلة  ةفي التربية اإلسالمي  الد يني، والن مو الخلقي، والن مو العقلي فل مطالب نمو الط   عدم تحقيق

 .ةبتدائي  اإل

تحليل محتوى كتب الل غة العربي ة في ضوء لهدفت دراسة ( 2115) والوائلي المومنيأجرى      

 اعتمدت الد راسة المنهج الوصفي في األردن،لص فوف الث الثة األولى اخصائص الن مو الل غوي لطلبة 

نت عي نة الد راسة من ، الجزء األو ل للص فوف الث الثة األولى )كتب الل غة العربي ة الت حليلي، تكو 

والث اني(، ولجمع معلومات الد راسة تم  استخدام قائمة بخصائص الن مو، كشفت نتائج الد راسة عن 

 .لص فوف الث الثة األولىا خصائص الن مو الل غوي لطلبةلمحتوى كتب الل غة العربي ة  عدم مراعاة

مع الل غة  لمعرفة توافق مناهجهدفت ( دراسة Welch, & Dunbar, 2016)نبار ولش ود أجرى     

، اعتمدت ةحدة األمريكي  الواليات المت  في  األساسي الثلص ف الث  اطلبة دى ل ائي ةخصائص الن مال

طالب وطالبة(، ولجمع  15111الت حليلي، تكو نت عي نة الد راسة من ) الد راسة المنهج الوصفي

خصائص مع الالل غة  راسة تم  استخدام االستبانة، أوضحت نتائج الد راسة توافق مناهجمعلومات الد  

 .األساسي الثلص ف الث  اطلبة دى ل ائي ةالن م



27 

 

( دراسة هدفت للكشف عن درجة تضمين كتب الل غة العربي ة 2113أجرى الديحاني والقضاة )     

ف اعتمدت  ،وف الث الثة األولى في الكويتلخصائص الن مو العقلي من وجهة نظر المعل مين للص 

نت عي نة الد راسة من ) ،الت حليلي الد راسة المنهج الوصفي ولجمع  ،معل ًما ومعل مة( 115تكو 

تضمين كتب الل غة ل مرتفعة كشفت نتائج الد راسة أن  درجة ،معلومات الد راسة تم  استخدام االستبانة

فوف الث الثة األولى العربي ة لخصائص الن مو العقلي من وجهة كما بي نت نتائج  ،نظر المعل مين للص 

 الخبرة.و الد راسة عدم وجود فرق ذو داللة إحصائي ة يعزى إلى متغي ر المؤه ل العلمي 

درجة مراعاة كتب الل غة العربي ة للمعايير  دراسة هدفت لمعرفة (2113) المحارمة تأجر      

فوف األربعة األولى في األردنا معل ميالل غوي ة واالجتماعي ة من وجهة نظر  ، اعتمدت الد راسة لص 

نت عي نة الد راسة من ) المنهج الوصفي، ولجمع معلومات الد راسة تم   ،معل ًما ومعل مة( 81تكو 

مراعاة كتب الل غة العربي ة للمعايير متوس طة لدرجة عن كشفت نتائج الد راسة  ،استخدام االستبانة

، وعن وجود فروق تبًعا لمتغي ر لص فوف األربعة األولىا عي ة من وجهة نظر معل ميالل غوي ة واالجتما

 سنوات فأكثر(. 11المؤه ل العلمي ولصالح فئة )دراسات عليا(، وتبًعا لمتغي ر الخبرة ولصالح )

ة لألسس ربية اإلسالمي  دى مراعاة كتب الت  ( دراسة هدفت لتقص ي م2113السعودي ) أجرى     

اعتمدت الد راسة المنهج  ،ثة األولى في األردنالفوف الث  لص  امات من وجهة نظر معل   فسيةالن  

(، ولجمع معلومات الد راسة تم  استخدام مةمعل   111المسحي. تكو نت عي نة الد راسة من ) الوصفي

وجهة  فسية منة لألسس الن  ربية اإلسالمي  كتب الت  مرتفعة لمراعاة  نتائج الد راسة أظهرت االستبانة،

المؤه ل  يعزى لمتغي راتة داللة إحصائي   ذو فرق ، وعدم وجودثة األولىالفوف الث  لص  امات نظر معل  

  . الخبرةالعلمي و 

مو ة لمطالب الن  ربية اإلسالمي  مدى مراعاة منهج الت  لتعر ف هدفت دراسة ( 2117)حسبو أجرى      

اعتمدت الد راسة  في الس ودان، حلة األساسنية بمر امي الحلقة الث  وجهة نظر معل  لدى الط لبة من 
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نت عي نة الد راسة من ) المنهج الوصفي (، ولجمع معلومات الد راسة مةم ومعل  معل   011المسحي، تكو 

لدى مو ة لمطالب الن  ربية اإلسالمي  مراعاة منهج الت   أن   نتائج الد راسة أظهرت تم  استخدام االستبانة،

 فرق وجود عدمتت سم باإليجابي ة، وبي نت نية بمرحلة األساس االحلقة الث  مي وجهة نظر معل  الط لبة من 

  . الخبرةالمؤه ل العلمي و  يعزى لمتغي راتة داللة إحصائي   ذو

ة في ضوء غة العربي  تقويم كتب الل  ( دراسة هدفت إلى 2118) حمادنةأجرى خزاعلة و      

اعتمدت ، الثة األولى في األردنوف الث  فلص  امي من وجهة نظر معل   ةلبة النمائي  خصائص الط  

ولجمع  (،مةا ومعل  مً معل   158ة الد راسة من )ننت عي  تكو  الت حليلي،  الد راسة المنهج الوصفي

مي المرحلة معل  لطة تقديرات متوس  تائج ن  ال أوضحت معلومات الد راسة تم  استخدام االستبانة،

انية الجانب غوي، والمرتبة الث  المرتبة األولى الجانب الل   احتل   حيث ،كتاب )الل غة العربية(لة األساسي  

أخيًرا الثة الجانب االجتماعي، وبالمرتبة الخامسة جاء الجانب االنفعالي و وجاء بالمرتبة الث  ، اإلدراكي

مين داللة ِإحصائية في تقديرات المعل   ذو فرقوجود  وبي نت ،ادسة الجانب الجسمياحتل المرتبة الس  

في و سنوات(،  11أقل من  – 5ر الخبرة لصالح فترة الخبرة )من لمتغي   يعزىالجسمي في الجانب 

 .سنوات( 11َأقل من -5الخبرة لصالح فترة الخبرة )من ر لمتغي   يعزىالجانب االنفعالي 

 سسألل كتب اللغة العربي ةدرجة مراعاة دراسة هدفت لمعرفة ( 2118) العجميأجرى      

 ،الكويت فيلص فوف الث الثة األولى امن وجهة نظر معل مى  ، واالجتماعي ة()المعرفي ة، والن فسي ة

(، ولجمع معلومات مةا ومعل  مً معل   31اعتمدت الد راسة المنهج الوصفي، تكو نت عي نة الد راسة من )

لت نتائج الد راسة إلى  ي ةكتب اللغة العربمراعاة متوس طة لدرجة  الد راسة تم  استخدام االستبانة، توص 

، وعدم لص فوف الث الثة األولىامن وجهة نظر معل مى  )المعرفي ة، والن فسي ة، واالجتماعي ة( سسألل

 وجود فروق تعزى لمتغير المؤه ل العلمي والخبرة.
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هدفت إلى فحص مدى مالئمة واقع ( دراسة Hammond, et al., 2019أجرى هاموند وآخرون )     

لبة في الص فوف األربعة األولى في الواليات المت حدة األمريكي ة، تدريس العلوم مع مطالب نمو الط  

نت عي نة الد راسة من ) طالًبا وطالبة(، ولجمع معلومات  27اعتمدت الد راسة المنهج الوصفي، تكو 

لت نتائج الد راسة إلى الحاجة للمزيد من الد عم والت ركيز في  الد راسة تم  استخدام المقابلة، توص 

 الب نمو الط لبة في تدريس العلوم في الص فوف األربعة األولى.مراعاة مط

 

 ثالثاا: الّتعقيب على الّدراسات الّسابقة

 من حيث هدف الّدراسة

فوف الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة  لتقص يهدفت الد راسة الحالية       درجة مراعاة مناهج الص 

وبني حمادنة ، وات فقت مع الد راسات )ونة الجنوبي ةللطلبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش  

 ،حسبو ؛2113،الديحاني والقضاة  ؛2115، والوائلي المومني ؛2115؛ الجوفان، 2111خالد، 

 Steven, & Jill., 2013; Welch, & Dunbar, 2016 ;2012؛ 2118، حمادنةخزاعلة و  ؛2117

Mancilla-Martinez, & Lesaux,.) 

مدى مراعاة كتب الل غة  هدفت لتقص ي التي (2111) شرادقة هدفها مع دراسة واختلفت في      

هدفت  التي (2112اإلبراهيم )، ومع دراسة األساسي للص ف الث اني ةالعربي ة لألسس االجتماعي  

 الث انوي ة.مرحلة ال العربي ة للخصائص الن مائي ة لطلبة لغتناب امدى مراعاة كت لتقص ي

ة لألسس غة العربي  دى مراعاة كتب الل  ( التي هدفت للكشف عن م2112) ومع دراسة مقابلة 

 .انويةة للمنهاج بالمرحلة الث  االجتماعي  

مراعاة كتب الجغرافيا لألسس  لتقص ي درجةالتي هدفت  (2115) الشمريواختلفت مع دراسة 

 .الن فسي ة للمنهاج من وجهة نظر المعل مين للمرحلة اإلبتدائي ة العليا
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درجة مراعاة كتب الت ربية اإلسالمي ة  التي هدفت لمعرفة (2117) الشراريتلفت مع دراسة واخ 

 .لألسس الن فسي ة للمنهاج للمرحلة اإلبتدائي ة العليا

درجة تمثيل كتاب الل غة العربي ة  التي هدفت للكشف عن (2111) الحوامدةواختلفت مع دراسة  

 .ة للمناهج للص ف الث امن األساسيلألسس الن فسي ة والمعرفي ة واالجتماعي  

ة درجة تضمين كتب الل غة العربي  للكشف عن هدفت التي  (2115أبو رحمة )واختلفت مع دراسة  

 .ولىالثة األفوف الث  في الص   فسية للمنهاجسس الن  رة لمعايير األالمطو  

اب العلوم محتوى كت لمعرفة درجة مالءمة ( التي هدفت2115دراسة بني خلف ) واختلفت مع 

 .ابع األساسيف الر  لص  لطلبة اة مائي  لمرحلة الن  ل

درجة مراعاة كتب الل غة العربي ة للمعايير  التي هدفت لمعرفة (2113) المحارمةدراسة  واختلفت مع 

فوف األربعة األولىا االجتماعي ة من وجهة نظر معل مي  .لص 

ة ربية اإلسالمي  دى مراعاة كتب الت  ( التي هدفت لتقص ي م2113السعودي )دراسة  واختلفت مع 

 .ثة األولىالفوف الث  لص  امات فسية من وجهة نظر معل  لألسس الن  

 سسألل كتب اللغة العربي ةدرجة مراعاة التي هدفت لمعرفة ( 2118) العجميدراسة  واختلفت مع 

 .لص فوف الث الثة األولىا في )المعرفي ة، والن فسي ة، واالجتماعي ة(

 هدفت لتقص ي التي (Cigdem, Omer, & Izzet, 2019دراسة سيجدم وعمر وعزات ) عواختلفت م 

 الص ف الس ادس. للخصائص الن مائي ة لطلبة مناهج الل غةمدى مراعاة 

درجة مراعاة كتب الل غة العربي ة لألسس  التي هدفت لمعرفة (2119) العنزيدراسة  واختلفت مع 

 .وس طةال نفسي ة للمنهاج في المرحلة المت

هدفت إلى فحص مدى ( التي Hammond, et al., 2019هاموند وآخرون )دراسة  واختلفت مع 

فوف األربعة األولى.  مالئمة واقع تدريس العلوم مع مطالب نمو الط لبة في الص 
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 من حيث منهجّية الّدراسة

راسة مع الد راسات الوصفي المسحي، وات فقت في منهجي ة الد   اعتمدت الد راسة الحالية المنهج     

 ،حسبو ؛2113السعودي،  ؛2115؛ الجوفان، 2111وبني خالد، حمادنة  ؛2111، شرادقة)

2117.) 

 ؛2117الشراري،  ؛2112مقابلة، ؛ 2112اإلبراهيم، واختلفت في المنهج مع الد راسات )     

ديحاني ال ؛2115، والوائلي المومني ؛2115؛ بني خلف، 2115أبو رحمة،  ؛2111، الحوامدة

   ;Izzet, 2019 Cigdem, Omer, Dunbar, 2016 &؛ 2118، حمادنةخزاعلة و  ؛2113،والقضاة 

Welch, & ) الت حليلي. التي اعتمدت المنهج الوصفي 

، العنزي ؛2118، العجمي ؛2113، المحارمة؛ 2115، الشمريمع الد راسات ) في المنهج واختلفت

 ;Steven, & Jill., 2013; Hammond, et al., 2019 & Lesaux, 2012  ؛2119

Mancilla-Martinez,.التي اعتمدت المنهج الوصفي ) 

 
 من حيث عّينة الّدراسة 

، شرادقةوات فقت في عي نة الد راسة مع الد راسات )تكو نت عي نة الد راسة الحالية من المعل مات،      

؛ بني 2111وبني خالد، ة حمادن؛ 2115، الشمري ؛2112مقابلة، ؛ 2112اإلبراهيم، ؛ 2111

 ،حسبو؛ 2113، المحارمة؛ 2113السعودي، ؛ 2113،الديحاني والقضاة  ؛2115خلف، 

 (.2119، العنزي؛ 2118، العجمي؛ 2118، حمادنةخزاعلة و ؛ 2117

؛ أبو رحمة، 2111، الحوامدة؛ 2117)الشراري،  عي نة الد راسة مع الد راسات واختلفت في     

  ( التي تكو نت عي نة الد راسة فيها من )الكتب(.2115، والوائلي المومني ؛2115؛ الجوفان، 2115

 ;Cigdem, Omer, & Izzet Hammond, et al., 2019;  & Dunbar, 2016 2019) ومع دراسة
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Lesaux, 2012; Steven, & Jill., 2013; Welch, Mancilla-Martinez, &تكو نت عي نة  ( التي

  بة.الد راسة فيها من الط ل

 

 من حيث أداة الّدراسة

وات فقت في أداة الد راسة مع الد راسات استخدمت الد راسة الحالية االستبانة كأداة للد راسة،      

وبني خالد، حمادنة ؛ 2115، الشمري ؛2112مقابلة، ؛ 2112اإلبراهيم، ؛ 2111، شرادقة)

؛ 2113السعودي،  ؛2113،الديحاني والقضاة ؛ 2115الجوفان،  ؛2115؛ بني خلف، 2111

 ؛2119، العنزي؛ 2118، العجمي؛ 2118، حمادنةخزاعلة و ؛ 2117 ،حسبو ؛2113، المحارمة

2019  Steven, & Jill., 2013; Welch, & Dunbar, 2016; Cigdem, Omer, & Izzet,   
Lesaux, 2012;  Mancilla-Martinez, &.) 

( التي 2115، والوائلي المومني ؛2115لجوفان، )ا واختلفت في أداة الد راسة مع الد راسات     

 استخدمت قائمة لخصائص الن مو.

التي استخدمت تحليل المحتوى كأداة  (2111، الحوامدة ؛2117)الشراري، واختلفت مع الد راسات  

 للد راسة.

فسية للمنهاج في سس الن  ألل تم  تطوير تصنيًفا ( حيث2115دراسة أبو رحمة ) واختلفت مع 

 ( التي استخدمت المقابلة.Hammond, et al., 2019ومع دراسة هاموند وآخرون )، نرداأل

 
 من حيث نتائج الّدراسة

مراعاة مناهج الص فوف الث الثة األولى أسفرت نتائج الد راسة الحالية عن درجة كبيرة ل     

وات فقت في هذه ، للخصائص الن مائي ة للطلبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة الجنوبي ة
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الديحاني ؛ 2111وبني خالد، حمادنة  ؛2117الشراري،  ؛2112الن تيجة مع الد راسات )مقابلة، 

 (.2119، العنزي ؛ 2113السعودي،  ؛2113،والقضاة 

، حمادنةخزاعلة و  ؛2117 ،حسبو ؛2112)اإلبراهيم، واختلفت في الن تيجة مع الد راسات      

التي ( ;Cigdem, Omer, & Izzet, 2019 Welch, & Dunbar, 2016  ؛2118، العجمي ؛2118

 . ط لبةلكتب للخصائص الن مائي ة لالمراعاة مستوى متوس ط لأظهرت نتائجها 

مراعاة كتب الجغرافيا متوس طة لدرجة ( التي أسفرت عن 2115) الشمريواختلفت مع دراسة 

 .ة اإلبتدائي ة العليالألسس الن فسي ة للمنهاج من وجهة نظر المعل مين للمرحل

مراعاة كتب الل غة متوس طة لدرجة ها عن كشفت نتائجالتي  (2113) المحارمةدراسة  واختلفت مع

فوف األربعة األولىا العربي ة للمعايير الل غوي ة واالجتماعي ة من وجهة نظر معل مي  .لص 

مستوى  ها عنائجنت التي كشفت (Steven, & Jill., 2013) ستيفن وجيلواختلفت مع دراسة 

فوف للخصائص الن مائي ة لطلبة مناهج القراءةمراعاة منخفض ل  .الث الثة األولى الص 

( التي 2115، والوائلي المومني ؛2115؛ الجوفان، 2115الد راسات )بني خلف،  واختلفت مع

 .األولىالث الثة  الص فوففي  لبةة للط  مائي  الن  ها إلى عدم مراعاة الكتب للخصائص نتائج أشارت

التي أشارت نتائجها إلى عدم مراعاة الت كامل والش مول في  (2115دراسة أبو رحمة ) واختلفت مع

 .فسية للمنهاجسس الن  ألاتوزيع 

ل لمؤه  لمتغي ر ا يعزىة ذو داللة إحصائي   فرقعدم وجود  نتائج الد راسة الحالية كما أظهرت     

الديحاني والقضاة وات فقت مع الد راسات )أعلى من بكالوريوس(  )بكالوريوس فما دون، العلمي

  (.2119، العنزي؛ 2118، العجمي؛ 2117 ،حسبو؛ 2113السعودي، ؛ 2113،
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الخبرة ولصالح  لمتغي ر يعزىة ذو داللة إحصائي   عن وجود فرق نتائج الد راسة الحالية وأسفرت     

التي  (2113) المحارمةهذه الن تيجة مع دراسة  ( وات فقت فيسنوات 5أقل من )من كانت خبرتهم 

 سنوات فأكثر(. 11الخبرة ولصالح ) لمتغي ر يعزىة ذو داللة إحصائي   وجود فرقأظهرت نتائجها 

؛  2117 ،حسبو ؛2113السعودي،  ؛2113،الديحاني والقضاة )واختلفت مع الد راسات     

 فرقالتي أظهرت نتائجها عدم وجود ( 2119، العنزي؛ 2118، العجمي؛ 2118، حمادنةخزاعلة و 

 الخبرة. لمتغي ر يعزىة ذو داللة إحصائي  

      

 موضع الّدراسة الحالية من الدراسات السابقة

ق ظري المتعل  ة صياغة وتفصيل األدب الن  كيفي   فيابقة راسات الس  استفادت الد راسة الحالية من الد   

الع على ط  ، واالةراسد  الأداة  تطويربعة، وفي ة المت  ثي  ة البحالمنهجي  و  ،راسة الحاليةالد  في مجال 

، وتوظيف راسة الحاليةالد  ة في ة المستخدمة والمناسبة لتحليل البيانات الخاص  األساليب اإلحصائي  

   وصل إليها.الت   تم  التي  راسة الحاليةالد   وتوضيح نتائج راسات في تفسيرنتائج هذه الد  

                                                                                          
 أال وهوإليه ق من حيث المنظور الذي تتطر   ابقةراسات الس  الد   عن راسة الحاليةزت الد  تمي       

في  أجريتكما تمي زت الد راسة الحالية بأن ها  في حين تناولت الد راسات الس ابقة الكتب، ،المناهج

في حين لم تتناول أي من  ،بتناولها ماد ة الل غة العربي ة والر ياضي ات جديدة ضوعي ةمو  حدود

 الد راسات الس ابقة ماد ة الر ياضي ات.
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 الفصل الثّالث

 منهج الّدراسة )الّطريقة واإلجراءات( 

 
ة، من حيث راسة الحاليبعة في الد  ريقة واإلجراءات المت  لط  ل وصًفا مفص ال ن هذا الفصليتضم       

ق من حق  راسة وطرق الت  الد   أداةنتها، وبناء راسة وعي  لمجتمع الد   اراسة، ووصفً ع في الد  المنهج المتب  

هذا الفصل المعالجة كما يتضم ن بات، ث  الدق و ص  الخصائص الس يكومتري ة لألداة من حيث ال

 راسة.عة في تنفيذ الد  واإلجراءات المتب   ،ةاإلحصائي  

 
 راسةالدّ  منهج

 مته لطبيعة وأهداف الد راسة.الية المنهج الوصفي المسحي؛ لمالءاستخدم في الد راسة الح     

 
 راسةالدّ  مجتمع

فوف الث الثةامعل مات من جميع  مجتمع الد راسةتكو ن      في المدارس الحكومي ة الت ابعة  األولى لص 

 معل مة(. 110) لغ عددهنالش ونة الجنوبي ة وقد ب لمديري ة الت ربية والت عليم للواء

 
 راسةالدّ  عّينة

فوف الث الثة األولى من معل مات معل مة(  57العشوائي ة من )كو نت عي نة الد راسة ت       في الص 

 المؤ هل العلمي للمعل مات والخبرة ريلمتغي  لواء الش ونة الجنوبي ة، ويت ضح توزيع أفراد العي نة تبًعا 

 : يوضح ذلك (1الجدول رقم )و 
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 (1الجدول )
 توزيع أفراد عّينة الّدراسة حسب المتغّيرات

 النسبة المئوية التكرار الفئة رالمتغيّ 

المّؤهل 
 العلمي

 %20 11  بكالوريوس فما دون 

 %02 16 أعلى من بكالوريوس

 %122 72 المجموع

 الخبرة

 %02 16 سنوات 7أقل من 

 %12 02 سنوات 12إلى  7

 %20 12 سنوات 12أكثر من 

 %122 72 المجموع

الد يمغرافي ة الموضوعة ألفرادها،  توزيع أفراد عي نة الد راسة حسب المتغي رات (1) الجدول نيبي       

أعلى من ) ( أعلى من نسبة%72( )فما دون  بكالوريوس) المؤ هل العلميمتغي ر فكانت نسبة 

( تليها %01)سنوات(  11إلى  5)متغي ر الخبرة لصالح في أعلى نسبة و  (،%28( )بكالوريوس

 (.%28( )سنوات 5أقل من ( وأخيًرا )%52( )سنوات 11أكثر من )

 راسةالدّ  اةأد
، وتم  تطوير د راسةللأداة كة مائي  لخصائص الن  ااستبانة لتحقيق أهداف الد راسة تم  تطوير      

 االستبانة وفًقا للخطوات اآلتية:

مثل  ةمائي  لخصائص الن  ا اسات الس ابقة التي تناولت موضوعاالط الع على األدب الن ظري والد ر  -1

دخل اهلل،  ؛2115بني خلف، ؛ 2115البارودي، ؛ 2115كماش، ؛ 2111وبني خالد،  حمادنة)

وحمادنة،  خزاعلة؛ 2118أحمد، ؛ 2113والقضاة،  الديحاني ؛2115والوائلي،  المومني ؛2115

  McAdams, et al., 2019; Steven, & Jill., 2013; Welch, & Dunbar, 2016 ؛2118

 Cigdem, Omer, & Izzet, 2019; Mangal, 2019; Specht, 2017; .) 
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سبعة ( فقرة موز عة على 37( وعددها )1صياغة فقرات االستبانة بصورتها األولي ة ملحق )  -2

لبعد الجسمي ا، و (9البعد اإلدراكي وعدد فقراته )، و (9البعد العقلي وعدد فقراته )أبعاد كاآلتي: 

البعد و  ،(11البعد االجتماعي وعدد فقراته )، و (11البعد االنفعالي وعدد فقراته )، و (9وعدد فقراته )

 (.11البعد الل غوي وعدد فقراته )، و (11الخلقي وعدد فقراته )

اآلتي: )درجة قليلة جدًّا، درجة كم ليكرت الخماسي لإلجابة عن فقرات االستبانة اعتماد سل  تم   -5

قليلة، درجة متوس طة، درجة كبيرة، درجة كبيرة جدًّا(، وتمث ل األلفاظ رقميًّا بالعالمات اآلتية وعلى 

نت االستبانة في صورتها الن هائي ة من )، (5، 0، 5، 2، 1الت رتيب ) ( فقرة موز عة على 58وتكو 

بعد في الجدول ي كل وعدد الفقرات ف االستبانة (، و وتت ضح أبعاد5( أبعاد ومبي نة في ملحق )7)

(2:) 

 (0الجدول )
 بعد لكل الفقرات وعددالخصائص الّنمائّية  استبانة فقرات توزيع            

 عدد الفقرات األبعاد
 (2إلى  1الفقرات من ) العقلي
 (15إلى  11الفقرات من ) اإلدراكي
 (22إلى  16الفقرات من ) الجسمي
 (32إلى  23الفقرات من ) اًلنفعالي

 (41إلى  33الفقرات من ) ًلجتماعيا
 (42إلى  42الفقرات من ) الخلقي
 (52إلى  51الفقرات من ) الّلغوي

 ( فقرة85)  ةالكليّ  ًلستبانةا
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 راسةأداة الدّ صدق 

 بطريقتين كاآلتي: ق من صدق أداة الد راسةحق  لت  ا تم       

: الّصدق الّظاهري  أّوًلا

مـن أعضـاء  مـن المحكمـين( 8)عرضـها علـى  تـم  ( الظ ـاهريالص دق )ق من صدق األداة حق  للت       

وانتمائهـا وضـوح الفقـرات،  أكـد مـنللت   (2والمبي نـة فـي ملحـق ) ةة العلـوم التربوي ـدريس في كلي ـهيئة الت  

( مـن المحكمـين %81قبول الفقـرات التـي أوصـى بقبولهـا )حيث تم  الل غوي ة، ياغةة الص  دق  لألبعاد، و 

حيث , (5الملحق ) والمبي نة في ( فقرة58النهائية من ) افي صورته االستبانة تفتأل   لكذوبأو أكثر، 

ضافة ) أربع فقرات في ، ودمجفقرة (15وحذف )(، 13تم  تعديل )  .( فقرات8فقرتين، وا 

 ثانياا: صدق البناء

 تبــــاطقـــيم معـــامالت ار ( تـــم  حســـاب ســــاق الـــداخليصـــدق االت  )األداة بنـــاء ق مـــن صـــدق حق ـــللت       

 (: 5الد راسة، كما يت ضح في الجدول ) بين أبعاد )بيرسون(

 (2الجدول )
 معامالت اًلرتباط بين أبعاد اًلستبانة والّدرجة الكلّية

 الّدرجة الكلّية الّلغوّية الخلقّية اًلجتماعّية اًلنفعالّية الجسمّية اإلدراكّية العقلّية األبعاد
 0.91 0.85 0.85 0.77 0.82 0.83 0.90 1 العقلي
 0.93 0.87 0.86 0.83 0.86 0.88 1 0.90 اإلدراكي
 0.95 0.91 0.88 0.88 0.91 1 0.88 0.83 الجسمي
 0.95 0.83 0.90 0.94 1 0.91 0.86 0.82 اًلنفعالي
 0.95 0.88 0.94 1 0.94 0.88 0.83 0.77 اًلجتماعي
 0.97 0.93 1 0.94 0.90 0.88 0.86 0.85 الخلقي
 0.95 1 0.93 0.88 0.83 0.91 0.87 0.86 الّلغوي

 1 0.95 0.97 0.95 0.95 0.95 0.93 0.91 الّدرجة الكلّية
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ا حصائيًّ إة والد رجة الكلي ة مرتفعة ودال   أن قيم معامالت االرتباط بين األبعاد (5يبي ن الجدول )     

، راسةات أداة الد  ساق الداخلي لفقر ز من صدق االت  يعز  (؛ مم ا 1 - 1.78فقد تراوحت ما بين )

 .ويؤك د صالحي ة ومناسبة األداة للت طبيق على عي نة الد راسة

 
 راسةأداة الدّ ثبات 

معل مة( كعي نة استطالعي ة من مجتمع الد راسة البالغ  51أخذ ) ق من ثبات أداة الد راسةحق  للت       

كرونباخ ألفا ومعامل  بات بحساب معامل ثباتاستخراج معامالت الث   تم  معل مة(، و  110عدده )

معامل ثبات )كرونباخ ألفا( ومعامل ثبات )الت جزئة الن صفي ة( على  ، ويت ضحصفيةجزئة الن  ثبات الت  

 (:0األبعاد الس بعة  في الجدول )ة وعلى رجة الكليـ  الد  

 (1الجدول )
 معامل ثبات )كرونباخ ألفا( ومعامل ثبات )الّتجزئة الّنصفّية(

 ة صفيّ جزئة النّ معامل ثبات التّ  كرونباخ ألفامعامل ثبات  البعد

 ل بمعادلة سبيرمان براونالمعدّ 

 1.921 1.951 العقلي

 1.957 1.952 اإلدراكي

 1.901 1.909 الجسمي

 1.952 1.935 اًلنفعالي

 1.905 1.975 اًلجتماعي

 1.975 1.971 الخلقي

 1.935 1.930 الّلغوي

 2.920 2.990 ةالكليّ الّدرجة 



41 

 

، إذ بلغت الد رجة الكلي ة مرتفعة ثبات أداة الد راسةأن جميع قيم معامالت  (0يبي ن الجدول )     

 مم امعامل ثبات )الت جزئة الن صفي ة(، ( ل1.972بلغت )و  (1.992) معامل ثبات )كرونباخ ألفا(ل

 صالحي ة ومناسبة األداة للت طبيق على عي نة الد راسة.و ة دق   يؤك د

 
 راسةمتغّيرات الدّ 

تشتمل الد راسة على متغي ر رئيسي هو درجة مراعاة مناهج الصفوف الثالثة االولى للخصائص 

 النمائي ة, كما تشتمل على متغيرين ثانويين هما :

 (.أعلى من بكالوريوس، فما دون المؤه ل العلمي وله مستويان )بكالوريوس -

 11سنوات، وأكثر من  11إلى  5سنوات، ومن  5الخبرة ولها ثالثة مستويات ) أقل من  -

 سنوات(.

 
 ةالمعالجة اإلحصائيّ 

 اآلتية: ةاإلحصائي   ساليببغرض تحقيق أهداف الد راسة تم استخدام األ     

ل تم  استخدام لإلجابة عن  -  .والر تب ةة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  الس ؤال األو 

ختبار وا ةة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  لمتوس  االس ؤال الث اني تم  استخدام لإلجابة عن  -

 .(Independent Sample t-test) تيننتين مستقل  لعي  " ت"

تحليل و  ةة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  المتوس  الس ؤال الث الث تم  استخدام لإلجابة عن   -

  .(ANOVA) باين األحاديالت  

إلجابات أفراد عي نة الد راسة على س طات الحسابي ة المعيار اإلحصائي لتفسير المتو  تحديد -

 (.5فقرات االستبانة وأبعادها والمبي نة في الجدول )
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 (7الجدول )
 وتقديراتهاالحسابّية  طاتسّ و المت لتفسير اإلحصائي المعيار
 درجة المراعاة الحسابي طسّ و المت
 اقليلة جدًّ درجة  (11.21-)
 درجة قليلة (1.21-2.61)
 متوس طةدرجة  (2.61-3.41)
 كبيرةدرجة  (3.41-4.21)

 اكبيرة جدًّ درجة  (-4.215)
 

 راسة إجراءات الدّ 

 :تم  اآلتي راسةاإلجابة عن أسئلة الد  و راسة بغرض تحقيق أهداف الد      

 االط الع على األدب الن ظري والد راسات الس ابقة ذات العالقة بموضوع الد راسة. -

نة من )تطوير أداة الد راسة ال -  ( فقرة.58مكو 

 الت حق ق من صدق وثبات أداة الد راسة. -

 تحديد مجتمع الد راسة واختيار عي نة الد راسة. -

ة لتطبيق  -  .أداة الد راسةالحصول على الموافقات الر سمي ة من الجهات المختص 

 .( معل مة57عي نة الد راسة وعددها ) راسة علىالد   ةتطبيق أدا -

 ا.تحليل البيانات إحصائيًّ  -

 عرض الن تائج ومناقشتها. -

 راسة من نتائج.لت إليه الد  المناسبة في ضوء ما توص   والمقترحات وصياتالت  تقديم -    
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 الفصل الرّابع

 نتائج الّدراسة

 
 :ياآلتك الد راسة أسئلة عن اإلجابة الفصل هذا تناول     

ّصفوف الّثالثة األولى للخصائص درجة مراعاة مناهج ال ماالّنتائج المتعّلقة بالّسؤال األّول: 

 لبة من وجهة نظر المعّلمات في لواء الّشونة الجنوبّية؟الّنمائّية للطّ 

رجة والد  المتوس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ة  حساب تم   الس ؤال األو ل لإلجابة على     

    :يوضح ذلك (3)رقم الجدول و ، حدة على كل   ةولالستبانة الكلي   ،االستبانة ألبعاد

 (6الجدول )
مراعاة مناهج الّصفوف الّثالثة األولى المتوّسطات الحسابّية واًلنحرافات المعيارّية لدرجة 
 مرتّبة تنازلياا للخصائص الّنمائّية للّطلبة

ط وسّ متال اًلنحراف المعياري رجة دّ ال
 الحسابي

 بعاداأل

 الخلقي 5.32 1.73 كبيرة
 عياًلجتما 5.58 1.73 كبيرة
 اإلدراكي 5.55 1.82 كبيرة
 العقلي 5.51 1.79 كبيرة
 الجسمي 5.08 1.38 كبيرة
 اًلنفعالي 5.02 1.78 كبيرة
 الّلغوي 5.02 1.75 كبيرة
 داة الكلّيةاأل 2.72 2.22 كبيرة
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مراعاة مناهج الص فوف الث الثة األولى  المتوس ط الحسابي لدرجة أن   (3ن الجدول )يبي      

وبدرجة مراعاة كبيرة،  (1.71) ( وبانحراف المعياري5.51)بلغ ككل لبة الن مائي ة للط  للخصائص 

( وبانحراف 5.32وأن  أعلى األبعاد هو )البعد الخلقي( وبدرجة مراعاة كبيرة بمتوس ط حسابي )

( وبانحراف المعياري 5.58(، وتاله )البعد االجتماعي( بمتوس ط حسابي )1.73المعياري )

( وبدرجة 1.75( وبانحراف المعياري )5.02خيًرا )البعد الل غوي( بمتوس ط حسابي )(، وأ1.73)

 مراعاة كبيرة وهو أدنى متوس ط حسابي بين األبعاد.

 (15, 12, 11, 11, 9, 8, 7كل بعد من األبعاد توضحها الجداول )ب يتعلق وفيما
 

 (ة العقلّيةيالخصائص الّنمائّ )ل البعد األوّ 

( كما البعد العقليدرجة لفقرات )الو  توس طات الحسابي ة واالنحرافات المعياري ةحساب الم تم       

 :(7ضح في الجدول )يت  

 (2الجدول )
 ( مرتّبة تنازليااالبعد العقليلفقرات ) والّدرجةالمتوّسطات الحسابّية واًلنحرافات المعيارّية والّرتبة 

 رجةدّ ال
اًلنحراف 
 المعياري

وسط متال
 الحسابي

 الرقم الرتب الفقرات

عب يتدر ج في عرض المحتوى من 3.70 1.05 كبيرة  2 1 الس هل إلى الص 
 1 2 منظم وسهل ينتقل المنهج بين الموضوعات بشكل 3.61 0.90 كبيرة
 7 3 يتضمن المنهج مجموعة الحقائق العلمي ة 3.60 0.92 كبيرة
 4 4 في المحتوى يكامل معرفيًّا بين الموضوعات 3.54 0.80 كبيرة
 8 5 يربط بين الموضوعات المختلفة 3.53 0.89 كبيرة
 3 6 عرض المحتوى يراعي الت سلسل المنطقي في 3.49 0.96 كبيرة
 5 7 يثير عملي ات الت فكير المختلفة للطالب 3.46 0.87 كبيرة

 6 8 ي القدرات العقلي ة لعمر الط البيراع 3.35 1.09 متوس طة
 9 9 منهج الخيال لدى الط البينم ي ال 3.28 1.05 متوس طة
   الكّلي 3.51 0.79 كبيرة
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يتدر ج في عرض المحتوى من الس هل إلى "انية التي تنص على الفقرة الث   أن   (7ن الجدول )يبي      

وهي أعلى من  (1.15 وانحراف معياري )  (5.71ط حسابي قدره )وس  مت" كان لها أعلى  الص عب

ينتقل المنهج بين الموضوعات ها الفقرة األولى التي تنص على "وتال (.5.51ط العام )المتوس  

أم ا الفقرة  ،(1.91وانحراف معياري ) (5.31حسابي قدره ) طس  متو كان لها و  "م وسهلبشكل منظ  

وهي أقل من  (1.15( وانحراف معياري قدره )5.28)بلغ ط حسابي س  متو اسعة كان لها أقل الت  

 ينم ي المنهج الخيال لدى الط الب".لى"ونص ت ع (5.51ط العام )المتوس  

 
 (الخصائص الّنمائّية اإلدراكّية) :انيالبعد الثّ 

 (2الجدول )
 ( مرتّبة تنازليااالبعد اإلدراكيلفقرات ) والّدرجةالمتوّسطات الحسابّية واًلنحرافات المعيارّية والّرتبة 

 رجةدّ ال
اًلنحراف 
 المعياري

ط وسّ متال
 الحسابي

 لرقما الرتب الفقرات

 10 1 شاملة يعرض المنهج الموضوعات بطريقة 3.63 0.82 كبيرة

 3.58 0.92 كبيرة
الحواس المختلفة  يتضم ن أنشطة تعتمد على إثارة
 لدى الط الب

2 11 

 14 3 انتباه الط الب يستخدم الر سومات والصور التي تشد 3.56 1.02 كبيرة
 12 4 بالط الب حيطةيربط بين المحتوى والبيئة الم 3.49 0.95 كبيرة
 15 4 يحتوي على األلوان الجذ ابة للطالب 3.49 0.97 كبيرة
 13 6 يساعد الط الب على إدراك حقيقة الز من والمكان 3.42 0.86 كبيرة
   يالكلّ  3.53 0.82 كبيرة

 "يعرض المنهج الموضوعات بطريقة شاملة"التي تنص على  (11)الفقرة  أن   (8ن الجدول )يبي       

ط وهي أعلى من المتوس   (1.82وانحراف معياري ) (5.35حسابي قدره ) طس  متو كان لها أعلى 

يتضم ن أنشطة تعتمد على إثارة الحواس التي تنص على " (11)وتالها الفقرة  (.5.55العام )

أم ا الفقرة ، (1.92وانحراف معياري ) (5.58حسابي قدره ) طس  متو كان لها و المختلفة لدى الط الب" 
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وهي أقل من  (1.83( وانحراف معياري قدره )5.02حسابي قدره )ط س  متو كان لها أقل ( 15)

 يساعد الط الب على إدراك حقيقة الز من والمكان".ونص ت على" (5.55المتوسط العام )

 الخصائص الّنمائّية الجسمّية البعد الثّالث:

 (9الجدول )
 ( مرتّبة تنازليااالجسميلفقرات )البعد  والّدرجةوالّرتبة المتوّسطات الحسابّية واًلنحرافات المعيارّية 

اًلنحراف  رجة دّ ال
 المعياري

 طوسّ متال
 الحسابي

 الرقم الرتب الفقرات

 كبيرة
0.81 3.65 

حي ة  يعر ف الط الب بالعادات الص 
 الس ليمة

1 21 

 كبيرة
0.88 3.65 

 يشجع الط الب على تناول
 الغذاء الص ح ي

1 22 

 يساهم في تكوين مهارات القراءة  3.60 0.86 كبيرة
 والكتابة الصحيحة 

3 17 

يساعد في تحقيق الن مو الجسمي  3.40 0.80 متوس طة
 المتوازن

4 20 

ينم ي الت آزر البصري الحركي لدى  3.37 0.84 متوس طة
 الطالب

5 16 

 للطالب يوصي بتطوير أنشطة حركي ة 3.37 0.72 متوس طة
 

5 18 

 يساعد الط الب على تقدير مخاطر  3.31 0.78 متوس طة
 بعض األلعاب الحركي ة

7 19 

   يالكلّ  3.48 0.68 كبيرة
حي ة الس ليمة" (21)الفقرة  أن   (9) ن الجدوليبي        التي تنص على "يعر ف الط الب بالعادات الص 

ط العام وهي أعلى من المتوس   (1.81وانحراف معياري ) ( 5.35حسابي قدره )ط س  متو  لها أعلى

يساهم في تكوين مهارات القراءة والكتابة الصحيحة  التي تنص على " (17)وتالها الفقرة  (.5.08)

لها أقل  (19)أم ا الفقرة  ،(1.83وانحراف معياري ) (5.31حسابي قدره ) طس  متو و وكان لها " 
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 (5.08عام )ال طوهي أقل من المتوس   (1.78( وانحراف معياري قدره )5.51حسابي قدره )ط س  متو 

 ونص ت على"يساعد الط الب على تقدير مخاطر بعض األلعاب الحركي ة".

 
 الخصائص الّنمائّية اًلنفعالّية البعد الرّابع:

 (12الجدول )
 ( مرتّبة تنازلياااًلنفعاليالبعد رجة لفقرات )دّ الالمتوّسطات الحسابّية واًلنحرافات المعيارّية والّرتبة و 

اًلنحراف  رجة دّ ال
 معياريال

ط وسّ متال
 الحسابي

 الرقم الرتب الفقرات

 29 1 ينم ي قيمة االعتزاز بالوطن 3.70 1.05 كبيرة

 28 2 ينم ي قيم الحب للمجتمع واألسرة 3.63 0.94 كبيرة

 30 3 يراعي حاجات الطلبة وميولهم 3.56 0.91 كبيرة

 31 4 ينمي لدى الطالب روح المبادرة 3.46 0.93 كبيرة

ع الط الب االعتماد على نفسه 3.42 0.82 كبيرة  23 5 يشج 

 32 6 ينمي الميول األدبية لدى الطالب  3.35 0.94 متوس طة

 متوس طة
0.85 3.33 

يساعد الط الب على تقب ل اآلراء 
 المتنوعة

7 25 

 24 8 يدر ب الط الب على ضبط انفعاالته 3.30 0.89 متوس طة

 26 9 قة للطالبيتضم ن أنشطة مشو   3.23 0.91 متوس طة

 27 10 يتيح للط الب الحري ة في االختيار 3.18 0.87 متوس طة

   يالكلّ  3.42 0.75 كبيرة

كان لها  التي تنص على "ينم ي قيمة االعتزاز بالوطن" (29)الفقرة  أن   (11ن الجدول )يبي      

ط العام وس  وهي أعلى من المت (1.15وانحراف معياري ) (5.71حسابي قدره ) طس  متو أعلى 



47 

 

 طس  متو التي تنص على "ينم ي قيم الحب للمجتمع واألسرة" كان لها  (28)وتالها الفقرة  (.5.02)

حسابي  طس  متو كان لها أقل ، (27)أم ا الفقرة ، (1.90وانحراف معياري ) (5.35حسابي قدره )

نص ت و  (5.02ط العام )وهي أقل من المتوس   (1.87( وانحراف معياري قدره )5.18قدره )

 على"يتيح للط الب الحري ة في االختيار".

 الخصائص الّنمائّية اًلجتماعّية البعد الخامس:

 (11الجدول )
( مرتّبة البعد اًلجتماعيلفقرات ) والّدرجةالمتوّسطات الحسابّية واًلنحرافات المعيارّية والّرتبة 

 تنازلياا
اًلنحراف  رجة دّ ال

 المعياري
ط وسّ متال

 الحسابي
 الرقم الرتب الفقرات

 كبيرة
0.81 3.68 

ع الط الب على االلتزام بالقوانين  يشج 
  واألنظمة

1 40 

 39 2 يزرع قيمة حب العمل في نفس الطالب 3.67 0.81 كبيرة

 يحث الط الب على المشاركة والتواصل 3.61 0.77 كبيرة
 مع اآلخرين

3 34 

 37 3 في نفس الطالب يغرس احترام اآلخرين 3.61 0.82 كبيرة

 41 3 ينمي الوعي بثقافة األمة وتراثها  3.61 0.90 كبيرة

 كبيرة
0.87 3.53 

 في يعر ف الط الب بكيفية الت صرف
 المواقف االجتماعي ة المختلفة

6 33 

 كبيرة
0.89 3.49 

يساعد الط الب الت عبير عن أفكاره في 
 صورة مجموعات صغيرة

7 35 

داقة 3.49 0.97 كبيرة  38 7 النسبة للطالبب ينم ي قيمة الص 

 36 9 يشجع أنشطة العمل في فريق 3.47 0.80 كبيرة

   يالكلّ  3.58 0.76 كبيرة
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ع الط الب على االلتزام بالقوانين  (01)الفقرة  أن   (11ن الجدول )يبي        التي تنص على  "يشج 

ي أعلى من وه (1.81وانحراف معياري ) (5.38حسابي قدره ) طس  متو كان لها أعلى  واألنظمة"

التي تنص على "يزرع قيمة حب العمل في نفس  (59)وتالها الفقرة  (.5.58ط العام )المتوس  

كان ، (53)أم ا الفقرة  ،(1.81وانحراف معياري ) (5.37حسابي قدره ) طس  متو الطالب" كان لها 

ط العام وهي أقل من المتوس   (1.81( وانحراف معياري قدره )5.07حسابي قدره ) طس  متو لها أقل 

 ونص ت على"يشجع أنشطة العمل في فريق". (5.58)

 ّيةلّنمائّية الخلقالخصائص ا البعد الّسادس:

 (10الجدول )
 ( مرتّبة تنازليااالبعد الخلقيلفقرات ) والّدرجةالمتوّسطات الحسابّية واًلنحرافات المعيارّية والّرتبة 

اًلنحراف  رجةدّ ال
 المعياري

ط وسّ متال
 الرقم الرتب تالفقرا الحسابي

 43 1 الط الب يغرس األخالق الحسنة لدى 3.72 0.84 كبيرة

 46 1 يغرس الوازع الد يني في نفس الط الب 3.72 1.00 كبيرة

 44 3 يشجع الط الب على تحم ل المسؤولية 3.63 0.88 كبيرة

 3.63 0.88 كبيرة
ينمي منظومة قيمي ة في نفس الطالب 

 49 3 مثل )الصدق(

 3.61 0.80 كبيرة
 يساعد المنهج الت مييز بين الص واب

 42 5 والخطأ

 47 6 الطلبة ينمي ثقافة تقب ل االختالف بين 3.58 0.78 كبيرة

 48 6 يغرس احترام حقوق اآلخرين 3.58 0.86 كبيرة

 45 8 يدر ب على الحوار اإليجابي 3.49 0.89 كبيرة

   يالكلّ  3.62 0.76 كبيرة
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كان  التي تنص على "يغرس األخالق الحسنة لدى الط الب" (05)الفقرة  أن   (12ن الجدول )يبي      

ط العام وهي أعلى من المتوس   (1.80وانحراف معياري ) (5.72حسابي قدره ) طس  متو لها أعلى 

" كان لها يشجع الط الب على تحم ل المسؤولية  "التي تنص على  (00)وتالها الفقرة . (5.32)

 طس  متو كان لها أقل ، (05)أم ا الفقرة ، (1.88) وانحراف معياري (5.35حسابي قدره ) طس  متو 

ونص ت  (5.32وهي أقل من المتوسط العام ) (1.89( وانحراف معياري قدره )5.09حسابي قدره )

 على"يدر ب على الحوار اإليجابي".

 الخصائص الّنمائّية اللغوّية ابع:البعد السّ 

 (12الجدول )
 ( مرتّبة تنازليااالبعد الّلغويلفقرات ) والّدرجةواًلنحرافات المعيارّية والّرتبة المتوّسطات الحسابّية 

اًلنحراف  رجةدّ ال
 المعياري

 طوسّ متال
 الرقم الرتب الفقرات الحسابي

يساهم في زيادة حصيلة الطلبة من المترادفات  3.58 0.91 كبيرة
 واألضداد من الكلمات

1 52 

ع على اس 3.47 0.83 كبيرة  56 2 تخدام المفردات الل غوية الفصحىيشج 
 51 3 يربط مدلوالت الجمل بأشكالها 3.44 0.91 كبيرة
ع الت عبير بالجمل المرك بة الط ويلة 3.42 0.91 كبيرة  50 4 يشج 
 55 0 يدر ب على االستماع لفترة طويلة 3.42 0.84 كبيرة

 53 6 ينم ي طالقة الت عبير لدى الطالب 3.40 0.94 متوس طة

 58 3 يتصف بسالمته من األخطاء اللغوية والنحوية 3.40 084 متوس طة
 54 8 ينم ي الجدل المنطقي لدى الطالب 3.30 0.96 متوس طة
 57 8 ينم ي الت عبير المنهجي للطالب 3.30 0.96 متوس طة
   يالكلّ  3.42 0.78 كبيرة

هم في زيادة حصيلة الطلبة من التي تنص على "يسا (52)الفقرة  أن   (15ن الجدول )يبي      

وانحراف معياري  (5.58حسابي قدره ) طس  متو كان لها أعلى  المترادفات واألضداد من الكلمات"
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ع على  (53)وتالها الفقرة  (.5.02ط العام )وهي أعلى من المتوس   (1.91) التي تنص على "يشج 

وانحراف معياري  (5.07ه )حسابي قدر  طس  متو  استخدام المفردات الل غوية الفصحى" كان لها

( وانحراف معياري قدره 5.51حسابي قدره ) طس  متو كان لها أقل ، (57)أم ا الفقرة ، (1.85)

 ونص ت على"ينم ي الت عبير المنهجي للطالب". (5.02ط العام )وهي أقل من المتوس   (1.93)

 
( في درجة α=  2.27) اني: هل يوجد فرق ذو دًللة إحصائّيةالثّ الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال 

مراعاة مناهج الّصفوف الّثالثة األولى للخصائص الّنمائّية للطلبة من وجهة نظر المعّلمات في 

 (؟بكالوريوس أعلى من، فما دون لواء الّشونة الجنوبّية يعزى لمتغّير المؤّهل العلمي )بكالوريوس

باستخدام  ابي ة واالنحرافات المعياري ةحساب المتوس طات الحس تم   انيالث   الس ؤال لإلجابة على     

  :يوضح ذلك (10)رقم الجدول و , test)-(t ت اختبار

 (11الجدول )
مراعاة مناهج الّصفوف الّثالثة األولى للخصائص  درجةلمقارنة بين ل (t-test) ت اختبارج نتائ

 ل العلميلمؤهّ لمتغّير ابعاا ت الّنمائّية للّطلبة
 للمؤهّ ا األبعاد

 العلمي 

ط وسّ متال
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

)test-t(  مستوى
 الّدًللة

 081. 871. 3.51 فما دون بكالوريوس العقلي 
 

0.94 
 561. 3.49 أعلى من بكالوريوس 

 861. 3.63 بكالوريوس فما دون دراكياإل
1.44 .161 

 661. 3.28 أعلى من بكالوريوس
 1.28 711. 3.55 بكالوريوس فما دون الجسمي

 
.211 
 581. 3.29 أعلى من بكالوريوس 

 521. 651. 0.79 3.46 بكالوريوس فما دون اًلنفعالي
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 641. 3.31 أعلى من بكالوريوس
 991. 811. 3.63 بكالوريوس فما دون اًلجتماعي

 
.371 
 601. 3.43 أعلى من بكالوريوس 

 40.1 0.85 811. 3.67 بكالوريوس فما دون الخلقيي

 601. 3.48 أعلى من بكالوريوس
 581. 0.85 3.45 بكالوريوس فما دون اللغوي

 
0.57 
 581. 3.32 أعلى من بكالوريوس 

األداة 
 الكّلي

 411. 831. 751. 3.55 بكالوريوس فما دون

 541. 3.38 أعلى من بكالوريوس
( في درجة مراعاة مناهج α=  1.15داللة إحصائي ة ) يفرق ذ وجود عدم (10الجدول )يبي ن      

فوف الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة للطلبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة  الص 

 . (أعلى من بكالوريوس، بكالوريوس فما دونالجنوبي ة يعزى لمتغي ر المؤه ل العلمي )

 

ائّية في درجة مراعاة مناهج الث: هل يوجد فرق ذو دًللة إحصالثّ الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال 

الّصفوف الّثالثة األولى للخصائص الّنمائّية للطلبة من وجهة نظر المعّلمات في لواء الّشونة 

 12سنوات، وأكثر من  12إلى  7سنوات، ومن  7الجنوبّية ُيعزى لمتغّير الخبرة )أقل من 

 سنوات(؟

لألداة ككل  الحسابي ة واالنحرافات المعياري ةحساب المتوس طات  تم   لثاالث   الس ؤال لإلجابة على     

 :يوضح ذلك (15)رقم الجدول  ,،تبًعا لمتغير الخبرة ولكل بعد من األبعاد
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 (17الجدول )
مراعاة مناهج الّصفوف الّثالثة األولى  لدرجة ةالمعياريّ  واًلنحرافاتالحسابّية  طاتلمتوسّ ا

 خبرةلمتغّير البعاا ت للخصائص الّنمائّية للّطلبة

ط وسّ متال العدد الخبرة األبعاد
 الحسابي

اًلنحراف 
 المعياري

 العقلي 
 

 471. 3.78 16 سنوات 5أقل من 
 741. 3.72 23 سنوات 11إلى  5من 

 871. 2.99 18 سنوات 11أكثر من 
 0.64 3.70 57 سنوات 5أقل من  الجسمي

 781. 3.80 16 سنوات 11إلى  5من 
 821. 3.03 23 سنوات 11أكثر من 

 581. 3.48 18 سنوات 5أقل من  دراكياإل
 711. 3.75 57 سنوات 11إلى  5من 

 601. 3.13 16 سنوات 11أكثر من 
 اًلنفعالي

 
 511. 3.44 23 سنوات 5أقل من 

 871. 3.75 18 سنوات 11إلى  5من 
 531. 2.97 57 سنوات 11أكثر من 

 اًلجتماعي
 

 671. 3.65 16 سنوات 5أقل من 
 761. 3.89 23 سنوات 11إلى  5من 

 601. 3.10 18 سنوات 11أكثر من 
 641. 3.66 57 سنوات 5أقل من  الخلقي

 761. 3.97 16 سنوات 11إلى  5من 
 611. 3.14 23 سنوات 11أكثر من 

 591. 3.47 18 سنوات 5أقل من  اللغوي
 871. 3.69 57 سنوات 11إلى  5من 

 661. 3.02 16 سنوات 11أكثر من 
 511. 3.59 23 سنوات 5أقل من  األداة الكّلي

 741. 3.79 18 سنوات 11إلى  5من 
 581. 3.05 57 سنوات 11أكثر من 



53 

 

انحراف معياري ب( 5.79ككل هو ) الخبرةر ط حسابي لمتغي  على متوس  أ( أن 15ن الجدول )يبي      

 سنوات( وبلغ 5الحسابي للفئة )أقل من  تاله الوسط ،( سنوات11إلى  5( للفئة )من 1.70بلغ )

سنوات( حيث بلغ  11وأخير ا الوسط الحسابي للفئة )أكثر من ، (1.51( وانحراف معياري )5.59) 

ة طات الحسابي  كما يدل على أن المتوس  ، ( وأن القيم لها كبيرة1.58( وانحراف معياري )5.15) 

ة طات الحسابي ة ذات داللة إحصائي  وق بين المتوس  ولتحديد فيما إذا كانت الفر ، لألبعاد كانت كبيرة

 (13)رقم الجدول و ( ANOVAباين األحادي )استخدام تحليل الت   ( تم  α=0.05) عند مستوى

 :يوضح ذلك

 (16الجدول )
 ( لمعرفة دًللة الفروق لمتغّير الخبرةANOVAنتائج اختبار تحليل الّتباين األحادي )

 مجموع مصدر الّتباين األبعاد

 المرّبعات 

 درجات

 الحرّية 

متوّسط مجموع 
 المرّبعات

 ف

(f) 

مستوى 
 الّدًللة

 العقلي 
 

 003. 6.686 3.485 2 6.969 بين المجموعات
   521. 54 28.142 في المجموعات

    56 35.112 المجموع
 005. 5.854 3.361 2 6.722 بين المجموعات الجسمي

   574. 54 31.007 في المجموعات
    56 37.729 مجموعال

 015. 4.548 1.881 2 3.763 بين المجموعات دراكياإل
   414. 54 22.339 في المجموعات

    56 26.102 المجموع
 اًلنفعالي

 

 003. 6.642 3.090 2 6.179 بين المجموعات
   465. 54 25.117 في المجموعات

    56 31.296 المجموع
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 اًلجتماعي

 

 003. 6.645 3.170 2 6.340 بين المجموعات
   477. 54 25.762 في المجموعات

    56 32.102 المجموع
 001. 7.564 3.525 2 7.051 بين المجموعات الخلقي

   466. 54 25.167 في المجموعات
    56 32.218 المجموع

 019. 4.262 2.310 2 4.620 بين المجموعات اللغوي
   542. 54 29.270 في المجموعات

    56 33.890 المجموع
األداة 
 الكّلي

 002. 7.095 2.868 2 5.736 بين المجموعات
   404. 54 21.828 في المجموعات

    56 27.564 المجموع
( في درجة مراعاة مناهج α=  1.15فرق ذو داللة إحصائي ة ) وجود (31الجدول )يبي ن     

فوف الث الثة األولى للخصائص الن ما ئي ة للطلبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة الص 

 سنوات(. 11وأكثر من  سنوات، 11إلى  5ومن  سنوات، 5الخبرة )أقل من  عزى لمتغي رتالجنوبي ة 

 حليلنتائج الت   ، وتوض ح(LSD)ة اجراء مقارنات بعدي   نائية، تم  وللكشف عن مواقع الفروق الث        

 (:17)الجدول  في



55 

 

 (12)الجدول 

 لمتغّير الخبرة ةالفروق الثنائيّ ( لمعرفة LSD)ة بعديّ المقارنات نتائج ال

قيمة الفرق بين الوسطين  المقارنات الثنائية بين مستويات الخبرة
 الحسابيين

مستوى 
 الداللة

 0.768 0.06975 5أقل من  01 – 5 العقلي
 0.002 *79090. 01أكثر من 

 0.768 -06975.- 5أقل من  01 – 5
 0.002 *72115. 01أكثر من 

 0.002 *-79090.- 5أقل من  01 – 5
 0.002 *-72115.- 01أكثر من 

 0.668 -10643.- 5أقل من  01 – 5 اإلدراكي
 0.013 *67014. 01أكثر من 

 0.668 0.10643 5أقل من  01 – 5
 0.002 *77657. 01أكثر من 

 0.013 *-67014.- 5أقل من  01 – 5
 0.002 *-77657.- 01أكثر من 

 0.214 -26320.- 5أقل من  01 – 5 الجسمي
 0.122 0.34722 01أكثر من 

 0.214 0.2632 5أقل من  01 – 5
 0.004 *61042. 01أكثر من 

 0.122 -34722.- 5أقل من  01 – 5
 0.004 *-61042.- 01أكثر من 

 0.176 -30408.- 5أقل من  01 – 5 اًلنفعالي
 0.047 *47708. 01أكثر من 

 0.176 0.30408 5أقل من  01 – 5
 0.001 *78116. 01أكثر من 

 0.047 *-47708.- 5أقل من  01 – 5
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 0.001 *-78116.- 01أكثر من 
 0.298 -23611.- 5أقل من  01 – 5 اًلجتماعي

 0.025 *54784. 01أكثر من 
 0.298 0.23611 5أقل من  01 – 5

 0.001 *78395. 01أكثر من 
 0.025 *-54784.- 5أقل من  01 – 5

 0.001 *-78395.- 01أكثر من 
 0.16 -31658.- 5أقل من  01 – 5 الخلقي

 0.032 *51736. 01أكثر من 
 0.16 0.31658 5أقل من  01 – 5

 0 *83394. 01أكثر من 
 0.032 *-51736.- 5أقل من  01 – 5

 0 *-83394.- 01ثر من أك
 0.351 -22554.- 5أقل من  01 – 5 اللغوي

 0.083 0.44676 01أكثر من 
 0.351 0.22554 5أقل من  01 – 5

 0.005 *67230. 01أكثر من 
 0.083 -44676.- 5أقل من  01 – 5

 0.005 *-67230.- 01أكثر من 
 0.339 -19968.- 5أقل من  01 – 5 األداة الكلّية

 0.016 *54191. 01أكثر من 
 0.339 0.19968 5أقل من  01 – 5

 0 *74159. 01أكثر من 
 0.016 *-54191.- 5أقل من  01 – 5

 0 *-74159.- 01أكثر من 
       *The mean difference is significant at the 0.05 level . 

 تائج اآلتية:الن  ( 17)الجدول  يبي ن
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سنوات وبين من كانت  5األول والثاني بين من كانت خبرته أقل من  البعد وجود فرق في .1

، حيث كان سنوات 5خبرتهم أقل من سنوات لصالح من كانت  11خبرته أكثر من 

 ط الحسابي الستجاباتهم أعلى.وس  متال

( سنوات وبين من 11-5األول والثاني بين من كانت خبرته من ) البعدوجود فرق في  .2

، حيث ( سنوات11-5خبرتهم من )سنوات لصالح من كانت  11كثر من كانت خبرته أ

 ط الحسابي الستجاباتهم أعلى.وس  متكان ال

( سنوات وبين من كانت 11-5الثالث بين من كانت خبرته من ) بعدوجود فرق في ال .5

، حيث كان ( سنوات11-5خبرتهم من )سنوات لصالح من كانت  11خبرته أكثر من 

 ستجاباتهم أعلى.الحسابي ال المتوس ط

سنوات وبين  5الرابع والخامس والسادس بين من كانت خبرته أقل من  بعدوجود فرق في ال .0

، حيث سنوات 5خبرتهم أقل من سنوات لصالح من كانت  11من كانت خبرته أكثر من 

 الحسابي الستجاباتهم أعلى. المتوس طكان 

( سنوات 11-5انت خبرته من )الرابع والخامس والسادس بين من ك البعد وجود فرق في .5

( 11-5خبرتهم من )سنوات لصالح من كانت  11وبين من كانت خبرته أكثر من 

 الحسابي الستجاباتهم أعلى. المتوس ط، حيث كان سنوات

( سنوات وبين من كانت 11-5السابع بين من كانت خبرته من ) بعدوجود فرق في ال .3

، حيث كان ( سنوات11-5هم من )خبرتسنوات لصالح من كانت  11خبرته أكثر من 

 الحسابي الستجاباتهم أعلى. المتوس ط
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سنوات وبين من كانت خبرته  5وجود فرق في األداة الكلية بين من كانت خبرته أقل من  .7

 المتوس ط، حيث كان سنوات 5خبرتهم أقل من سنوات لصالح من كانت  11أكثر من 

 الحسابي الستجاباتهم أعلى.

( سنوات وبين من كانت 11-5الكلية بين من كانت خبرته من ) وجود فرق في األداة .8

، حيث كان ( سنوات11-5خبرتهم من )سنوات لصالح من كانت  11خبرته أكثر من 

 الحسابي الستجاباتهم أعلى. المتوس ط
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 الفصل الخامس

 مناقشة الّنتائج والّتوصيات

 
درجة مراعاة مناهج الص فوف الث الثة األولى  مامناقشة الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال األّول: 

 لبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة الجنوبي ة؟للخصائص الن مائي ة للط  

لبة مراعاة مناهج الص فوف الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة للط   المتوس ط الحسابي لدرجةبلغ     

مراعاة كبيرة، وأن  أعلى األبعاد هو )البعد  ( وبدرجة0.70( وبانحراف المعياري )3.50ككل )

(، وتاله )البعد 1.73( وبانحراف المعياري )5.32الخلقي( وبدرجة مراعاة كبيرة بمتوس ط حسابي )

(، وأخيًرا )البعد الل غوي( بمتوس ط 1.73( وبانحراف المعياري )5.58االجتماعي( بمتوس ط حسابي )

( وبدرجة مراعاة كبيرة وهو أدنى متوس ط حسابي بين 1.75( وبانحراف المعياري )5.02حسابي )

فوف الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة ل كبيرة درجةاألبعاد، وهذا يدل على أن   مراعاة مناهج الص 

 .لبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة الجنوبي ةللط  

رة الت ربية والت عليم األردنية في عملي ة إعداد لنهج الت شاركي ة الذي تعتمده وزا عزى هذه الن تيجةت       

في وضع المناهج المدرسي ة وتطوير المناهج المدرسي ة، حيث تتشارك وزارة الت ربية والت عليم األردنية 

مع الكثير من الد ول العربي ة أيضا و  ،مع أساتذة الجامعات وخبراء تربوي ين ومعل مي المدارس

ز جاربهاة واالستفادة من تواألجنبي   والت ربوي ة مواكبة الت طو رات والمستجد ات العلمي ة ؛ مم ا عز 

فوف  والر ياضي ات الل غة العربي ة مناهجكموضوع الخصائص الن مائي ة، واالهتمام بتضمينه في  للص 

فوف الث الثة األولى امعل مات بعض ، فضال عن إإللمام المعرفي الكافي لدى الث الثة األولى لص 

ز مقدرتهنلخصائص الن مائي ةموضوع اب فوف الث الثة  من تقييم درجة ؛ مم ا يعز  مراعاة مناهج الص 

   .األولى للخصائص الن مائي ة للطلبة
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( التي كشفت نتائجها عن 2112) ه الن تيجة مع دراسة مقابلةفي هذالد راسة الحالية ات فقت      

معل ميها بالمرحلة  تماعي ة للمنهاج من وجهة نظروجود مراعاة عالية لكتب الل غة العربي ة لألسس االج

مراعاة كتب ل عالية درجة ها وجودنتائج بي نت حيث( 2117) الشراريوات فقت مع دراسة  الث انوية.

في الص ف الس ادس، ودرجة متوس طة في الص ف  الت ربية اإلسالمي ة لألسس الن فسي ة للمنهاج

( 2111)وبني خالد حمادنة بع. كما ات فقت مع نتائج دراسة الخامس، ودرجة متدني ة في الص ف الر ا

وجود درجة عالية لمراعاة كتب الت ربية اإلسالمي ة لألسس الن فسي ة للمنهاج في  هابي نت نتائج فقد

مع ات فقت و  الص ف الس ادس، ودرجة متوس طة في الص ف الخامس، ودرجة متدني ة في الص ف الر ابع.

تضمين كتب الل غة ل مرتفعة أن  درجة هاكشفت نتائجحيث  (2113)اة الديحاني والقضدراسة 

كما ات فقت مع  .العربي ة لخصائص الن مو العقلي من وجهة نظر المعل مين للص فوف الث الثة األولى

ة لألسس ربية اإلسالمي  كتب الت  مرتفعة لمراعاة  هانتائج ( التي أظهرت2113)السعودي نتائج دراسة

 العنزي . وأخيًرا ات فقت مع نتائج دراسةثة األولىالفوف الث  لص  امات هة نظر معل  فسية من وجالن  

للمنهاج في  مراعاة كتب الل غة العربي ة لألسس ال نفسي ةمرتفعة لدرجة  هانتائج التي بي نت (2119)

 .المرحلة المتوس طة

، حمادنةخزاعلة و  ؛2117 ،حسبو ؛2112)اإلبراهيم، الن تيجة مع الد راسات  اختلفتفي حين      

 ;Izzet, 2019; Welch, & Dunbar, 2016 ؛2118، العجمي ؛2118

Cigdem, Omer, & ) كتب للخصائص الن مائي ة المراعاة مستوى متوس ط لالتي أظهرت نتائجها

مراعاة كتب متوس طة لدرجة ( التي أسفرت عن 2115) الشمري. واختلفت مع دراسة ط لبةلل

 واختلفت مع .فسي ة للمنهاج من وجهة نظر المعل مين للمرحلة اإلبتدائي ة العلياالجغرافيا لألسس الن  

مراعاة كتب الل غة العربي ة متوس طة لدرجة ها عن كشفت نتائجالتي  (2113) المحارمةدراسة 

فوف األربعة األولىا للمعايير الل غوي ة واالجتماعي ة من وجهة نظر معل مي واختلفت مع دراسة  .لص 
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مناهج مراعاة مستوى منخفض ل ها عننتائج التي كشفت (Steven, & Jill., 2013) ن وجيلستيف

الد راسات )بني خلف،  واختلفت مع .الث الثة األولى الص فوف للخصائص الن مائي ة لطلبة القراءة

ها إلى عدم مراعاة الكتب نتائج ( التي أشارت2115، والوائلي المومني ؛2115؛ الجوفان، 2115

 (2115دراسة أبو رحمة ) واختلفت مع .الث الثة األولى الص فوففي  لبةة للط  مائي  الن  ائص للخص

 .فسية للمنهاجسس الن  ألاالتي أشارت نتائجها إلى عدم مراعاة الت كامل والش مول في توزيع 

 
اة مناهج درجة مراع في ةذو داللة إحصائي   فرقيوجد هل مناقشة الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال الثّاني: 

فوف الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة للط   لبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة الص 

 ؟أعلى من بكالوريوس( )بكالوريوس فما دون، ل العلميلمؤه  ا يعزى لمتغي رالجنوبي ة 

درجة مراعاة ي ففرق ذو داللة إحصائي ة  وجود عدمالن تائج المتعل قة بالس ؤال الث اني: بي نت      

مناهج الص فوف الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة للط لبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة 

 . المؤه ل العلمي )بكالوريوس فما دون، أعلى من بكالوريوس( يعزى لمتغي رالجنوبي ة 

للدو رات  العلمي نلمؤه   لص فوف الث الثة األولى باختالفا معل ماتلخضوع  تعزى هذه الن تيجة     

ة بتطوير المناهج وتطوير أداء المعل مين والتي يعقدها قسم اإلشراف الت ربوي   وأوالن دوات الخاص 

فوف الث الثة  بةللخصائص الن مائي ة لطا ا حولتدريبً والتي تضم نت  مبادرة القراءة والحساب الص 

( قد درسن أعلى من بكالوريوس) ل العلميلمؤه  ، فضال عن إمكاني ة كون المعل مات ذوات ااألولى

لخصائص في مرحلة الد راسات العليا في كلي ات غير كلي ة العلوم الت ربوي ة؛ وبذا تتقارب معرفتهن  با

 (فما دون )بكالوريوس ل العلميلمؤه  بالمعل مات ذوات ا الص فوف الث الثة األولى بةلالن مائي ة لط

  .هج الص فوف الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة للطلبةمراعاة منا تقييمهم لدرجةفيتقارب 
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السعودي، ؛ 2113،الديحاني والقضاة مع الد راسات ) في هذه الن تيجة الد راسة الحالية ات فقت     

  (.2119، العنزي؛ 2118، العجمي؛ 2117 ،حسبو؛ 2113

 
في درجة مراعاة مناهج ة اللة إحصائي  ذو د فرقيوجد هل مناقشة الّنتائج المتعّلقة بالّسؤال الثّالث: 

فوف الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة للطلبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة  الص 

 سنوات(؟ 11وأكثر من  سنوات، 11إلى  5ومن  سنوات، 5الخبرة )أقل من  لمتغي ر الجنوبي ة يعزى

فرق ذو داللة إحصائي ة في درجة مراعاة مناهج  وجود الن تائج المتعل قة بالس ؤال الث الث:أظهرت     

فوف الث الثة األولى للخصائص الن مائي ة للطلبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة  الص 

 .سنوات( 11أكثر من ( و )سنوات 5)أقل من  ولصالح الجنوبي ة يعزى لمتغي ر الخبرة

في درجة مراعاة مناهج الص فوف الث الثة األولى فرق ذو داللة إحصائي ة  وجود نتيجةتعزى      

 للخصائص الن مائي ة للطلبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة الجنوبي ة يعزى لمتغي ر الخبرة

لص فوف الث الثة األولى لدورة المعل مين الجدد والتي ا معل ماتلخضوع  سنوات( 5)أقل من  ولصالح

وزارة الت ربية والت عليم األردنية بوظيفة معل م، حيث تتضم ن  يينهم فيتعقد لجميع المعل مين عند تع

فوف الث الثة األولى، لخصائص الن مائي ةبامساقات تتعل ق  تمك ن المعل مات من والتي  لطلبة الص 

دراكهن ، فضال عن إمكاني ة كون المعل مات ذوات لبةلخصائص الن مائي ة للط  با توطيد معرفتهن وا 

 سنوات( حديثي الت خر ج من الجامعة حيث تم ت دراسة مساقات دراسي ة تتضم ن 5ل من الخبرة )أق

فوف الث الثة األولى لخصائص الن مائي ةا   وبالت الي؛ بمعرفتها وتمييزها أقوى فتكون ذاكرتهن لطلبة الص 

 لن مائي ة للطلبةمراعاة مناهج الص فوف الث الثة األولى للخصائص ا درجةل تتمك ن المعل مات من الت قييم

   .بشكل أكبر
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فرق ذو داللة إحصائي ة في درجة مراعاة مناهج الص فوف الث الثة األولى  نتيجة وجود عزىت  و      

 للخصائص الن مائي ة للطلبة من وجهة نظر المعل مات في لواء الش ونة الجنوبي ة يعزى لمتغي ر الخبرة

فوف الث الثة  معل مات نوات الخبرة في إكسابلدور زيادة عدد س سنوات( 11أكثر من ) ولصالح الص 

واضح لدى الط لبة؛ مباشر و بشكل  وتمييزهاللط لبة  لخصائص الن مائي ةا األولى المقدرة على تفه م

لزيادة عدد سنوات الخبرة  كمانظًرا لمالحظتها المتراكمة عبر سنوات العمل مع ذات الفئة العمري ة، 

الص فوف الث الثة األولى وتمك نهم من فهم أعمق  مات بمناهجالمعل   تقوية معرفة دوًرا في

الص فوف الث الثة األولى لفترة  لمناهج  كما يسهم تدريسهن ،للموضوعات التي تتناولها هذه المناهج

حيث  يها(  إل2118وقد أشار القيسي ) التي لجميع عناصر المنهج إدراكهم ترسيخفي  زمني ة طويلة

الوسائل ، و استراتيجي ات الت دريسو  ،األهداف الت عليمي ة العناصر اآلتية: المنهج المدرسي يشمل

مراعاة مناهج الص فوف الث الثة األولى  درجةل؛ وبالت الي تتمك ن المعل مات من الت قييم الد قيق الت عليمي ة

  .للخصائص الن مائي ة للطلبة

التي أظهرت نتائجها  (2113) المحارمةات فقت الد راسة الحالية في هذه الن تيجة مع دراسة      

 سنوات فأكثر(. 11الخبرة ولصالح ) لمتغي ر يعزىة ذو داللة إحصائي   وجود فرق

 ؛ 2117 ،حسبو ؛2113السعودي،  ؛2113،الديحاني والقضاة واختلفت مع الد راسات )    

 فرقم وجود ( التي أظهرت نتائجها عد2119، العنزي؛ 2118، العجمي؛ 2118، حمادنةخزاعلة و 

 الخبرة. لمتغي ر يعزىة ذو داللة إحصائي  
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 الّتوصيات

 أوصت الد راسة بعد ة توصيات في ضوء نتائج الد راسة كاآلتي:    

المناهج راسة مراعاة دضرورة استمرار واضعي ومعد ي مناهج الص فوف الث الثة األولى في  -

اهج لجميع الخصائص النمائية لزيادة درجة مراعاة المنلخصائص الن مائي ة للط لبة ل

 اللغوي. النمووخصوًصا 

 هااالستفادة من نتائجو في مجال الخصائص الن مائي ة  إجراء المزيد من الد راسات العمل على  -

لرفع درجة مراعاة الخصائص الن مائي ة للط لبة في مختلف المراحل  التي أجريت العلمي ة

 الد راسي ة.

 .لط لبةدى االخصائص الن مائي ة ل رامج تربوي ة لتنميةإجراء دراسات علمي ة تقد م ب  -

دى الخصائص الن مائي ة ل إجراء دراسات علمي ة تقد م برامج لتدريب المعل مين على كيفي ة تنمية -

 سنوات.( 11-5وخصوًصا الفئة متوسطة الخبرة من المعلمات ) لط لبةا

النمائي ة وكيفي ة مراعاتها لدى  إضافة مساقات في برامج إعداد المعل مين تتعل ق بالخصائص -

 طلبة الص فوف الث الثة األولى.
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 قائمة المراجع

 المراجع العربّية

مدى مراعاة كتاب لغتنا العربّية للمرحلة الثّانوّية لألسس الّنفسّية  (.2112اإلبراهيم، افتكار )     

 األردن.رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة اليرموك، إربد، ). للمنهاج

أسباب تدن ي الت حصيل الد راسي في ماد ة الر ياضيات في الص فوف  (.2118األخرس، يوسف )     

دراسات  األساسي ة في محافظة العاصمة في األردن )من وجهة نظر معل مي ومعل مات الر ياضي ات(.

 .33-55)ملحق(،  05، العلوم الّتربوّية -

ت البيئة التعليمية التي تواجه معلمي الصفوف الثالثة مشكال (.2119أبو حجيلة، مهند )     

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل األولى في تدريس مادة العلوم في محافظة المفرق

 البيت، المفرق، األردن.

فوف الث الثة 2115أبو رحمة، إياد )      (. درجة تضمين كتب لغتنا العربي ة المطو رة في الص 

(، 152) 2، جامعة األزهر: كلّية الّتربيةردن لمعايير األسس الن فسية للمنهاج. األولى في األ

191-255. 

استخدام تقديرات المعّلمات في تحديد الخصائص الّنمائّية الممّيزة لدى (. 2118أحمد، مها )     

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة القاهرة، القاهرة، مصر. .أطفال الحضانة الموهوبين

. جامعة حلوان: المجموعة البناء النفسي والوجداني للقائد الصغير(. 2115منال )، البارودي     

  العربية للنشر والتوزيع.

العقبات التي تواجهها معّلمات الّلغة اإلنجليزّية الثّانوّية في (. 2113البديرات، خلود )     

 عة مؤتة، الكرك، األردن.)رسالة ماجستير غير منشورة(، جام .مديرّية لواء القصر
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. عم ان: األكاديمي ون  اّتجاهات(،تحصيل ، تقنّيات الّرياضّيات )واقع(. 2113البكور، رانيا )     

 للن شر والت وزيع.

(. دراسة تحليلي ة لمحتوى كتاب العلوم للص ف الر ابع األساسي في 2115بني خلف، محمود )     

 .253 –197(، 0)21، مجّلة المنارة للبحوث والّدراسات لط لبة.األردن في ضوء المرحلة الن مائي ة ل

تطوير المناهج التربوّية: المسألة التربوّية في (. 2110بومعراف، نسيمة وساعد، شفيق )     

 . الجزائر: جامعة بسكرة.الجزائر في ظل الّتحدّيات الرّاهنة

فوف الث الثة األولى في مشكالت الت دريس التي تواجهها م (.2113جبارة، كوثر )      عل مات الص 

 .221-193 ، 51، مجّلة البحوث الّتربوّية والّنفسّية مدينة البريمي.

 1922المؤتمر الوطني األّول للّتطوير الّتربوي  (.1988جرادات، عزت وراشد، محمد )     

وزارة التربي ة عم ان:  .األردن 1922غرفة العملّيات المؤتمر الوطني األّول للّتطوير الّتربوي 

 والتعليم.

تصّور مقترح لتحقيق مطالب نمو الّطفل المسلم بالمرحلة (. 2115الجوفان، هيلة )     

أطروحة دكتوراه غير منشورة( ،جامعة اإلمام محمد بن .) اإلبتدائّية في ضوء الّتربية اإلسالمّية

 سعود اإلسالمي ة، الر ياض ،الس عودي ة.

قات األداء اإلبداعي لمعل مي العلوم بالمرحلة األساسي ة  (.2117)الحجازين، عبد اهلل       معو 

. جامعة األزهر -مجّلة كلّية الّتربية بمنطقة الكرك من وجهة نظر المعل مين والمشرفين الت ربويين. 

53 (175 ،)195-227. 

ومراحله لتالميذ (. مدى مراعاة منهج الت ربية اإلسالمي ة لمطالب الن مو 2117حسبو، إبراهيم )     

الحلقة الث انية بمرحلة األساس: دراسة ميداني ة من وجهة نظر المعل مين والمعل مات بمحلي ة أم 

 .159-128(، 1) 18 ،مجّلة العلوم التربوّيةدرمان. 



67 

 

فوف 2111حمادنة، أديب وبني خالد، محمد )      (. مدى مراعاة كتب الل غة العربي ة في الص 

مرحلة الت عليم األساسي في األردن لخصائص الط لبة الن مائي ة من وجهة نظر األربعة األولى من 

 . 1055-1055(، 0) 58، دراسات: العلوم التربويةالمعل مين. 

. كتاب لطلبة معاهد وكلّيات الّتربية(. أساسي ات المنهج الد راسي: 2118حمدان، محمد )     

 الس عودي ة: دار الت ربية الحديثة.

درجة تمثيل كتاب الل غة العربي ة للص ف الث امن األساسي في األردن  (.2111امدة، محمد )الحو      

مجّلة جامعة أم القرى للعلوم  لألسس العقدي ة والفلسفي ة والن فسي ة والمعرفي ة واالجتماعي ة للمناهج.

 .512-257(، 1) 5، الّتربوّية والّنفسّية

يس منهج الل غة العربي ة المطو ر في المرحلة المتوس طة مشكالت تدر  (.2113خليفة، حمادة )     

مجّلة جامعة الّطيبة  بالمملكة العربي ة الس عودي ة من وجهة نظر المعل مين وات جاهاتهم نحو تدريسه.

 .298-279 (،2) 11، للعلوم التربوّية

الّثالثة األولى  تقويم كتب الّلغة العربّية للّصفوف(. 2118خزاعلة، فراس وحمادنة، أديب )     

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل البيت، في األردن في ضوء خصائص الّطلبة النمائّية

 المفرق، األردن.

المشكالت التي تواجهها معل مات الص فوف الث الثة األولى في  (.2115) الةهخصاونة،       

، 0، دراسات في الّتعليم العالين. المرحلة اإلبتدائي ة في ضوء تعديل المنهج من وجهة نظره  

119–155. 

   بيروت: دار الكتب العلمية. علم الّنفس الّتربوي.(. 2115دخل اهلل، أيوب )     
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رجة تضمين كتب الّلغة العربّية للّصفوف الّثالثة د(. 2113الديحاني، طالل والقضاة، خالد )     

ا لنظرّية بياجيه المعرفّية من وجهة نظر األولى في دولة الكويت لخصائص الّنمو العقلي طبقا 

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل البيت ،المفرق، األردن.المعّلمين

. عم ان: الجنادري ة للن شر ضعف الّتحصيل الّطاّلبي المدرسي(. 2111سبيتان، فتحي )     

 والت وزيع.

 ثة األولىالفوف الث  ة للص  إلسالمي  ربية ادى مراعاة كتب الت  (. م2113السعودي، خالد )     

(، 1) 1، ةة األردنيّ ربويّ ة التّ المجلّ  .ف في األردنمات الص  فسية من وجهة نظر معل  لألسس الن  

91-110. 

مدى مراعاة كتب الّلغة العربّية للمرحلة األساسّية في األردن  (.2111شرادقة، خالد )     

 ر غير منشورة(، جامعة اليرموك، إربد، األردن.رسالة ماجستي) .لألسس اًلجتماعّية للمنهاج

درجة مراعاة كتب الّتربية اإلسالمّية للمرحلة اإلبتدائّية العليا  (.2117الشراري، أحمد )     

رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة ) .لألسس الّنفسّية للمنهاج في المملكة العربّية السعودّية

 األردني ة، عم ان، األردن.

الخصائص الّنمائّية وعالقتها بالّنشاط الزّائد لدى طلبة الّصف  (.2111الشقيرات، نعيمة )     

 رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة مؤتة، الكرك، األردن.) .الثّالث األساسى فى لواء الّشوبك

 ة العليا لألسسدرجة مراعاة كتب الجغرافيا للمرحلة اإلبتدائيّ (. 2115الشمري، ثامر )     

في المملكة  مين ومديري المدارس في محافظة حفر الباطنللمنهاج من وجهة نظر المعلّ  ةفسيّ النّ 

 رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة األردني ة، عم ان، األردن.) .ةة السعوديّ العربيّ 

مشكالت التي تواجه معل مات العلوم المبتدئات في المرحلة ال (.2118الطعيس، مها )     

 .82-58(،25) 2، المركز القومي للبحوث غزّةس طة في مدينة الر ياض. المتو 
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. عم ان: دار عالم الث قافة  الّتربية اًلجتماعّية وأساليب تدريسها(. 2118الطيطي، محمد )     

 للن شر والت وزيع.

الكويت درجة مراعاة الكتب المقّررة للّصفوف الّثالثة األولى بدولة  (.2118العجمي، مبارك )     

)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل  .ألسس المناهج من وجهة نظر معّلمى المرحلة

 البيت، المفرق، األردن.

(. مشكالت تدريس محتوى الر ياضيات المطو ر 2115علي، حسن وعبد الحكيم، حسن )     

والمشرفين وات جاهاتهم نحو بالمرحلة اإلبتدائي ة بالمملكة العربي ة الس عودية من وجهة نظر المعل مين 

 .52-1(، 0) 29، المجّلة العلمّية لجامعة أسيوط: كلّية الّتربيةتدريسه. 

درجة مراعاة كتب الّلغة العربّية في المرحلة المتوّسطة في دولة (. 2119العنزي، مشعل )     

عة آل البيت، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جام .الكويت لألسس اّلنفسّية والفلسفّية للمنهاج

 المفرق، األردن.

. عم ان: دار ابن الن فيس المنهج المدرسي وبرامج تعليم الموهوبين (.2118عيسى، آسيا )     

 للن شر والت وزيع.

المركز  (. عالقة خصائص طفل ما قبل المدرسة وحاجاته بالمنهج.2115فضل، أماني )     

 .257–213 (،25) 15، القومي للمناهج والبحث التربوي

تقويم واقع مشكالت تعليم العلوم بالمرحلة اإلبتدائية في محافظة  (.2118الفهيدي، هذال )     

 (،1) 9، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسيةشرورة من وجهة نظر معلمي العلوم. 

259-270. 

اخات العالمّية المناهج الّدراسّية في ضوء المن(. 2118ري، محمد )يالقاسم، وجيه وعس     

 . القاهرة: دار روابط للن شر وتقني ة المعلومات.المعاصرة
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 . عم ان: دار أمجد للن شر والت وزيع.المناهج وطرائق الّتدريس(. 2118القيسي، ماجد )     

. عم ان: دار ة الطفولةة والحركيّ خصائصه البدنيّ  -مو اإلنساني النّ  (.2115كماش، يوسف )     

 والت وزيع.للن شر  زهران

واقع الّتعليم والّتعلم في الّصفوف الّثالثة (. 2118المجلس االقتصادي واالجتماعي األردني )     

األساسّية األولى في المملكة األردنّية الهاشمّية وسبل الّتحسين في ضوء خبرات بعض الّدول 

 . عم ان األردن. العالمّية واإلقليمّية

رجة مراعاة كتب الّلغة العربّية للّصفوف األربعة األولى للمعايير د(. 2113المحارمة، منال )     

رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة ). الّلغوّية واًلجتماعّية في األردن من وجهة نظر معّلميها

 الش رق األوسط، عم ان، األردن.

عم ان: دار . اإلدراك البصري وصعوبات الّتعلم(. 2119محمد، ربيع وعبد الرؤوف، طارق )     

 اليازوري العلمي ة للن شر والت وزيع. 

 .مشكالت منهج مرحلة الّتعليم األساسي في وًلية جنوب كردفان(. 2115محمد، مختار )      

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة النيلين، الخرطوم، السودان.

. الس عودية: دار الت ربية األطفال في دّوامة المشاكل اًلجتماعّية(. 2117المخزومي، أمل )     

 الحديثة.

. عم ان: عالم الكتب للنشر المناهج الدراسية النظرية والتطبيق(. 2115مصطفى، محمد )    

 والتوزيع.

األردن لألسس ي انوية فة بالمرحلة الث  غة العربي  دى مراعاة كتب الل  (. م2112مقابلة، نصر )    

 .255-231، (0)128، مجّلة الّتربية. اميهة للمنهاج من وجهة نظرمعل  االجتماعي  
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قات األداء اإلبداعي لمعل مي الر ياضيات 2119مناصرة، يوسف ونواجعة، عناد )      (. معو 

مجّلة كلّية الّتربية األساسّية  بمدارس المرحلة األساسي ة العليا بمحافظة الخليل من وجهة نظرهم.

  .    573-531، 05، للعلوم الّتربوية واإلنسانّية / جامعة بابل

تحليل محتوى كتب الّلغة العربّية للّصفوف  (.2115المومني، مرام والوائلي، سعاد )          

الّثالثة األولى في ضوء خصائص الّنمو الّلغوي لطلبة هذه الحلقة وتطوير وحدة دراسّية لكل 

 ، األردن.رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة العلوم اإلسالمي ة، عم ان) .صف منها

المنهج المتمايز في األلفي ة الث الثة بين رأس المال الفكري واقتصاد  (.2121الهادي، ماهر )     

 .170-119 (،1) 5، المجّلة الّدولّية للبحوث في العلوم الّتربوّيةالمعرفة. 

التربي ة  . عم ان: وزارةتوصيات مؤتمر الّتطوير الّتربوي(. 2115وزارة التربي ة والت عليم )     

 :http://www.moe.gov.jo/ar/node/2576. (On-line), available والتعليم.

المسائل البحثية ذات األولوية القصوى  (.2121-2111المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا )   

 Higher Council for) . عّمان, األردن.من أولويات البحث العلمي لقطاع التربية والتعليم

Science & Technology, 2010 .) 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 المراجع األجنبّية
    Carden, C. (2018). Primary Teaching. Sage Publishing: California.                                 

    Cifras, D. (2019). Facts and figures 2019/2020 school year. Ministerio de 

Educacion y Formacion Profesional: Spana . 

    Cigdem, Y., Omer, K., and Izzet, K. (2019). Examination of  student growth using 

gain score and categorical growth models. International Journal of Assessment Tools 

in Education (IJATE), 6(3), 487-505. 

     Felder, R, and Brent, R. (2016).  Teaching and Learning STEM: A Guide, 

Practical San Francisco. Jossey-Bass: California, United States. 

    Hammond, L., Flook, L., Harvey, C., Institute, L., Barron, B. and Osher, D. (2019). 

Implications for educational practice of the science of learning and development. 

Applied Developmental Science,1-44. 

    Mancilla-Martinez, J., and Lesaux, N. (2012). The Gap Between Spanish-speakers' 

Word Reading and Word Knowledge: A Longitudinal Study. Child Dev, 82(5), 1544–

1560. 

     Mangal, S. (2019). Childhood And Growing Up. PHI Learning: Delhi.  

     McAdams, D., Shiner, R. and. Tackett. J. (2019). Handbook of  Personality 

Development.  Guilford Press: New York. 

     Seo, D., Park, J., and Kim, B. (2019). The influence of behavioral and emotional 

characteristics on academic achievement of middle school students: A growth modeling 

approach. School Psychology International, 40 (5), 433-455.  

     Steven J., and  Jill., F. (2013). Does Structure of Content Delivery or Degree of 

Professional Development Support Matter for Student Reading Growth in High-Poverty 

Settings?. Journal of Literacy Research, 45(4), 465-502.              



73 

 

     Specht, J. (2017). Personality Development Across the Lifespan. Elsevier: 

Amsterdam.                                                                                  

     Sullivan, O. (2019). Implementing the curriculum with Cambridge: A   guide for 

school leaders. Cambridge Assessment International Education: Cambridge, United 

Kingdom.        

    Welch, C., and Dunbar, S. (2016). Measuring Student Growth with the Iowa 

Assessments. ITP Research Series, 1, 1-20. 

    Yavuz, H., and Kutlu, O. (2019). Examination of Student Growth Using Gain Score 

and Categorical Growth Models. International Journal of Assessment Tools in 

Education, 3(6), 487-505. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 

 الملحقات

 

 
 

 



75 

 

 الّصورة األولّية لالستبانة( 1الملحق )
 

 

 

 

 
 تحكيم اًلستبانة 

 سعادة األستاذ /الدكتور الفاضل              
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

ألولى الّصفوف الّثالثة ا مناهجدرجة مراعاة ": رسالة ماجستير بعنوان إعدادتقوم الباحثة ب     
الستقصاء  هدفت". في لواء الّشونة الجنوبّية اتللخصائص الّنمائّية للّطلبة من وجهة نظر المعّلم

للخصائص الن مائي ة لدى  والر ياضي ات(الل غة العربي ة، ) الص فوف الث الثة األولى مناهج درجة مراعاة
 .في لواء الش ونة الجنوبي ة اتالط لبة من وجهة نظر المعل م

عرف عنكم من خبرات وقدرات عالية في مجال البحث العلمي ,نأمل من سعادتكم التكرم ولما 
بإبداء آرائكم عن وضوح كل عبارة ومالحظاتكم عن محاور االستبانة ومدى انتمائها للمجال 
وصياغتها اللغوية ,كما نأمل التفضل بإضافة ما ترونه مناسًبا من عبارات ومقترحات ,أرجو العلم 

 بة عن فقرات أداة الدراسة سوف تكون وفق سلم ليكرت الخماسي على النحو اآلتي:بأن اإلجا
 ا(.بدرجة كبيرة جدً  ،بدرجة كبيرة ،متوس طة بدرجة، قليلة بدرجةا، بدرجة قليلة جدً )

 شاكًرا لكم حسن تعاونكم 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 

 الشلبيعلي إشراف أ.د .إلهام 
 الهويمل دمحم  ميساء ة:باحثال

 البيانات الشخصي ة للمحكم :
 ..........................................................................................................االسم :

 ..............................................................................................الرتبة األكاديمية :
 .....................................................................................................التخصص :

 .............................................................................جهة العمل )الجامعة /الكلي ة ( :
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 الرقم

 
 الفقرة                   

 اًلنتماء 
 للفقرة   

 وضوح  
 الفقرة   

 الصياغة 
 اللغوية  

 مالحظات
 وتعديالت

 غير منتمية
 منتمية

 غير  واضحة
 واضحة

 غير  مناسبة
 مناسبة 

 العقليالبعد األّول :البعد 
        ينتقل المنهج بين الموضوعات بسهولة  1
 يتدر ج في عرض المحتوى من  2

 إلى الص عبالس هل 
       

        المحتوى يراعي الت سلسل المنطقي في عرض 3
        يكامل معرفيًّا بين الموضوعات في المحتوى 4
        يثير عملي ات الت فكير المختلفة 5
        يراعي القدرات العقلي ة لعمر الط الب 6

        يرك ز على الحقائق العلمي ة 7
 شاف العالقات بين يساعد على اكت 8

 الموضوعات
       

        ينم ي الخيال لدى الط الب 9
 اإلدراكيبعد ال :الثّانيالبعد 

        يعرض الموضوعات بطريقة كلي ة 10
 يتضم ن أنشطة تعتمد على إثارة 11

 الحواس المختلفة لدى الط الب
       

        يربط بين المحتوى والبيئة المحيطة بالط الب 12
        يساعد الط الب على إدراك الز من 13
        يساعد الط الب على إدراك المكان 14
 يستخدم الر سومات والصور التي تشد انتباه  15

 الط الب
        

        يستخدم األلوان الجذ ابة 16
        يستخدم الخط الكبير في المنهجة  17

        رافق المدرسةيوصي بتنق ل الط الب بين م 18
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 الرقم
              

 الفقرة                    
 اًلنتماء 

 للفقرة   
 وضوح   
 الفقرة   

 الصياغة
 اللغوية 

المالحظات 
 والتعديالت

 غير  منتمية
 منتمية

 غير  واضحة
 واضحة

 غير  مناسبة
 مناسبة

 

 الجسميبعد ال:الثّالث البعد 
        صري الحركيينم ي الت آزر الب 19
        ينم ي مهارة القراءة 20
        ينم ي مهارة المنهجة 21
 يساعد الط الب نحو تكوين  22

 ات جاهات إيجابي ة نحو القراءة والمنهجة
       

        يوصي بأداء أنشطة حركي ة 23
 يساعد الط الب على تقدير  24

 مخاطر بعض األلعاب الحركي ة
       

         يساعد على الن مو الجسمي المتوازن 25
حي ة الس ليمة 26         يعر ف الط الب بالعادات الص 
        يحث الط الب على تناول الغذاء الص ح ي 27

 اًلنفعالي:البعد الرّابع البعد 
ع الط الب على االعتماد على نفسه 28         يشج 
        يدر ب الط الب على ضبط انفعاالته 29
        يساعد الط الب على تقب ل اآلراء 30
قة 31         يتضم ن أنشطة مشو 
        يتيح للط الب الحري ة في االختيار 32
        ينم ي قيم الحب لدى الط الب 33
        ينم ي االعتزاز بالوطن 34
        يثير تشويق الط الب 35
        يساعد الط الب على المبادرة 36
        ينمي الميول األدبية لدى الطالب  37
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 الرقم

               
 الفقرة                   

 اًلنتماء 
 الفقرة  

 وضوح    
 الفقرة    

 الصياغة 
 اللغوية 

 المالحظات
  والتعديالت

 غير  منتمية 
 منتمية

 غير   واضحة 
 واضحة

 غير   مناسبة 
 مناسبة

 

 البعد اًلجتماعيمس :البعد الخا
 فصر كيفية الت  يعر ف الط الب ب 38

 ة المختلفةفي المواقف االجتماعي  
       

        مشاركة يحث الط الب على ال 39
 عبير لت  يساعد الط الب على ا 40

 عن أفكاره في صورة مجموعات صغيرة
       

        روح الجماعة ينم ي  41
        عمل في فريقال يتضم ن أنشطة تتطل ب 42
        يغرس احترام اآلخرين 43
داقة 44         ينم ي قيمة الص 
        يزرع قيمة حب العمل 45
ع الط الب على االلتزام بالقوانين 46         يشج 
        ينمي الوعي بثقافة األمة وتراثها  47

   

 الخلقيبعد البعد الّسادس :ال
        بين الص واب والخطأيساعد على الت مييز  48
        األخالق الحسنة لدى الط الب يغرس 49
ه 50         ليكون قدوة حسنة للط الب المعل م يوج 
        بمسؤولي اتهالط الب  يعر ف 51
        يساهم في منع الغش 52
        على الحوار اإليجابييدر ب  53
        البيغرس الوازع الد يني في نفس الط   54
        على تقب ل االختالف يشج ع 55
        يغرس احترام حقوق اآلخرين 56
ينمي منظومة قيمية في نفس الطالب مثل  57

 )الصدق ،االحترام (
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 اًلنتماء  الفقرة               الرقم
 للفقرة  

 وضوح
 الفقرة 

 الصياغة
 اللغوية 

 المالحظات 
 والتعديالت

 غير  منتمية
 منتمية

 غير   واضحة
 واضحة

 غير  مناسبة 
 مناسبة 

 بعد الّلغويالبعد الّسابع :ال
ع على الت عبير ب 58         ويلةبة الط  المرك   الجمليشج 
        بأشكالها الجمل مدلوالتيربط  59
        المترادفات يمي ز  60
        األضداديعر ف  61
        عبير طالقة الت  ينم ي  62
        يالجدل المنطقينم ي  63
        االستماع لفترة طويلةيدر ب على  64
ع على استخدام  65  غويةالمفردات الل  يشج 

 الفصحى
       

        المنهجي عبيرالت  ينم ي  66
        يتصف بسالمته من األخطاء اللغوية والنحوية  67
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 ة المحّكمينقائم( 0الملحق )
 

الرتبة  اإلسم الرقم 
 األكاديمية

 الجامعة  التخصص 

مناهج وطرق  أستاذ مشارك فواز حسن شحادة 1
 تدريس العلوم

جامعة الشرق 
 األوسط

مناهج وطرق  أستاذ مشارك عثمان ناصر منصور 2
 تدريس عامة

جامعة الشرق 
 األوسط

علم النفس  أستاذ مشارك محمد علي مهيدات 3
 والتربوي االرشادي

 جامعة اليرموك

محمد عبد القادر  4
 العمري

 جامعة اليرموك تقنيات التعليم مشارك

عمر مصطفى  5
 الشواشرة

 االرشاد النفسي أستاذ مشارك
 

 جامعة اليرموك

 جامعة مؤتة تربية عملية أستاذ زيد على البشايره 6

عبدالكريم محمود  7
 الصالحين

لبلقاء جامعة ا مناهج عامة أستاذ مشارك
 التطبيقية

مناهج الرياضيات  أستاذ مشارك مأمون محمد الشناق 8
 وأساليب تدريسها

 جامعة اليرموك
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 الّصورة الّنهائّية لالستبانة( 2الملحق )

 
           

 األوسط الشرق جامعة           

 التربوية العلوم كلية           

      التدريس وطرق المناهج قسم           

          

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

الّثالثة األولى  الّصفوف مناهجدرجة مراعاة ": رسالة ماجستير بعنوان إعدادتقوم الباحثة ب       
 ".في لواء الّشونة الجنوبّية اتللخصائص الّنمائّية للّطلبة من وجهة نظر المعّلم

 في مشاركتكم ،وتعد التدريس وطرق المناهج يف الماجستير درجة على حصولكأحد متطلبات ال
 الحصول على نتائج للدراسة بالشكل المطلوب أجل من مهمة خطوة االستبانةفقرات  عن اإلجابة
 ستقدمونها التي البيانات بأن اعلمَ  مناسبة ترونها التي باإلجابةالفقرات عن  اإلجابة منكم راجَيا

 . العلمي البحث ضغراأل سوى تستخدم ولن تامة بسرية ستعامل
 شاكًرا لكم حسن تعاونكم .

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
 
 
 

 الهويمل   دمحم ميساء: ةباحثال                                                                          
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 الرقم

 
 الفقرة                   

 بدرجة
 كبيرة 
 جداا 

 بدرجة 
 كبيرة

 بدرجة  
 متوّسطة

 بدرجة
 قليلة  

 بدرجة 
 قليلة 

 جدا
 العقليالبعد األّول :البعد 

ينتقل المنهج بين الموضوعات بشكل منظم  1
 وسهل 

     

 يتدر ج في عرض المحتوى من الس هل  2
 إلى الص عب

     

      يراعي الت سلسل المنطقي في عرض المحتوى 3
      في المحتوى يكامل معرفيًّا بين الموضوعات 4
      يثير عملي ات الت فكير المختلفة للطالب  5
      يراعي القدرات العقلي ة لعمر الط الب 6

      يتضمن المنهج مجموعة الحقائق العلمي ة 7
      المختلفة الموضوعاتيربط بين  8
      ينم ي المنهج الخيال لدى الط الب 9

 اكياإلدر بعد ال:الثّاني البعد 
      يعرض المنهج الموضوعات بطريقة شاملة 10
 يتضم ن أنشطة تعتمد على إثارة الحواس 11

 المختلفة لدى الط الب 
     

      يربط بين المحتوى والبيئة المحيطة بالط الب 12
      يساعد الط الب على إدراك حقيقة الز من والمكان 13
 يستخدم الر سومات والصور  14

 د انتباه الط البالتي تش
     

       يحتوي على األلوان الجذ ابة للطالب 15
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 الرقم

 
 الفقرة                   

 بدرجة
 كبيرة 
 جداا 

 بدرجة 
 كبيرة

 بدرجة  
 متوّسطة

 بدرجة
 قليلة  

 بدرجة 
 قليلة 

 جدا
 الجسميبعد ال:الثّالث البعد 

      ينم ي الت آزر البصري الحركي لدى الطالب 16
 يساهم في تكوين مهارات القراءة  17

 والكتابة الصحيحة 
     

      للطالب يوصي بتطوير أنشطة حركي ة 18
 يساعد الط الب على تقدير  19

 مخاطر بعض األلعاب الحركي ة
     

      يساعد في تحقيق الن مو الجسمي المتوازن 20
حي ة الس ليم 21       ةيعر ف الط الب بالعادات الص 

      يشجع الط الب على تناول الغذاء الص ح ي 22
 اًلنفعالي:البعد الرّابع البعد 

ع الط الب االعتماد على نفسه 23       يشج 
      يدر ب الط الب على ضبط انفعاالته 24
      يساعد الط الب على تقب ل اآلراء المتنوعة 25
قة للطالب 26       يتضم ن أنشطة مشو 
      يتيح للط الب الحري ة في االختيار 27
       ينم ي قيم الحب للمجتمع واألسرة 28
      ينم ي قيمة االعتزاز بالوطن 29
      يراعي حاجات الطلبة وميولهم 30
      ينمي لدى الطالب روح المبادرة 31
      ينمي الميول األدبية لدى الطالب  32
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 الرقم

 
 الفقرة                   

 بدرجة
 كبيرة 
 جداا 

 بدرجة 
 كبيرة

 بدرجة  
 متوّسطة

 بدرجة
 قليلة  

 بدرجة 
 قليلة 

 جدا
 البعد اًلجتماعيالبعد الخامس :

 في ف صر كيفية الت  يعر ف الط الب ب 33
 ة المختلفةالمواقف االجتماعي  

     

 والتواصل مشاركة يحث الط الب على ال 34
 مع اآلخرين

     

عن أفكاره في صورة  عبيرلت  ساعد الط الب اي 35
 مجموعات صغيرة

     

      العمل في فريقيشجع أنشطة  36
      في نفس الطالب يغرس احترام اآلخرين 37
داقة 38       بالنسبة للطالب ينم ي قيمة الص 

      في نفس الطالب يزرع قيمة حب العمل 39
ع الط الب على االلتزام بال 40       قوانين واألنظمةيشج 
      ينمي الوعي بثقافة األمة وتراثها  41

 الخلقيبعد البعد الّسادس :ال
واب والخطأ 42       يساعد المنهج الت مييز بين الص 
      األخالق الحسنة لدى الط الب يغرس 43
      على تحم ل المسؤولية الط الب  يشجع 44
      على الحوار اإليجابييدر ب  45
      يغرس الوازع الد يني في نفس الط الب 46
       بين الطلبة تقب ل االختالف ينمي ثقافة 47
      يغرس احترام حقوق اآلخرين 48
ينمي منظومة قيمي ة في نفس الطالب مثل  49

 )الصدق(
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 الرقم

 
 الفقرة                   

 بدرجة
 كبيرة 
 جداا 

 بدرجة 
 كبيرة

 بدرجة  
 متوّسطة

 بدرجة
 قليلة  

 بدرجة 
 قليلة 

 جدا
 بعد الّلغويالبعد الّسابع :ال

ع الت عبير ب 50       ويلةبة الط  المرك   الجمليشج 
      بأشكالها الجمل مدلوالتيربط  51
يساهم في زيادة حصيلة الطلبة من المترادفات  52

  واألضداد من الكلمات
     

      لدى الطالببير عطالقة الت  ينم ي  53
      ي لدى الطالبالجدل المنطقينم ي  54
      االستماع لفترة طويلةيدر ب على  55

ع على استخدام  56       الفصحى غويةالمفردات الل  يشج 
      المنهجي للطالب عبيرالت  ينم ي  57
      يتصف بسالمته من األخطاء اللغوية والنحوية  58

 

 

 

 

 

 

 

 

 


