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 مهخض انذراست:
هوإ ززززجا  ا    هق صزززفهؼباززز راتها      زززركزززهته زززراها عرا زززقههدزززرهربي ززز ه زززعصهيفكززززهيهو ززز ه  ززز  ه  ززز   هي    

هاغبعيثزقها   ؼب زقهواؼب  يريهواالذب   ته د ظفي تهي   قهيفاج قهخاللهينهاال  عائ قه دمفحدقها  ف  قها دغقهيفهوؾب ال  

هيفهيفزجضها زيهوؾب ال ز ه   وإ زجا  ا ها     زقهياز راتهربعيزعههدرهاؼبيجحهاؼبا ريها ب   هيفكههح ثها  القق،هذات

ههه.ا   ؼب قهاؼب  يريهحبسبهف ا هوا  م نهإج د  ه  عائ قاالهاؼبفحدقه الي ر

وصززماها ب زز  هاؼبيززجحهوفيزز ًه ديسززمتها دززرينه   زز نهي امزز هاؼبفحدززقهاال  عائ ززقهونبزز فها  ززف صها و  ززقه ا  ززف صههههه

    ه   رهكديه دماز راتهورب يزيهذبهئزقه(؛هوذ كهينهأجله6ه–ه4(،هوا  ف صها  د  ه ا  ف صهينه3ه–ه1ينه

ازززز رةه ززززتهصززززف صهي  ززززعدة،هويززززنهيهفززززننها ب زززز  هاؼبازززز ريهي  زززز نهيززززنهجززززهأينفها ولهخزززز صهدبازززز راتها     ززززقهاؼب

وإ زززجا  ا    ها زززيهيفزززجضهيفه الي زززرهث يزززقها  ززز ها ث  زززثهاال  زززعائيهإج د ززز ،هوا ثززز  هخززز صهدباززز راتها     زززقه

ا  ززز رةها  ا ئ زززقه دب ززز  هج د ززز .هوات اززز ها زززيهيفزززجضهيفه الي زززرهث يزززقها  ززز ها سززز دسهاال  زززعائيهإوإ زززجا  ا    ه

هاؼبيجحهجبهئ قهإىلهاجمل التها     قف

يا راتها     قهوا جا  ا    هو     هؾب ال  هيفهث يقها  ف صها و  قه ث يقها   ها ث  زث(،هاجلزء األول: 

هويشملهثالثقهؾب الته يف
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ه(ههيا رات.6وي عرجهرب ه راهاجمل له  ه تطبيقات الكتابة،  (3

 ززجا  ا    هو  زز   هؾب ال زز هيفهث يززقها  ززف صها  د زز ه ث يززقها  زز هيازز راتها     ززقهوااجلــزء انخــب  : 

هلهثالثقهؾب الته يفا س دس(،هويشم

 (هيا رات.8وي ض يهرب ه راهاجمل لهشب نه قواعد الكتابة وأعرافها واصطالحاتها،  (1

 وي عرجهرب ه راهاجمل لهثالثقهأقس مهففه ق،ه يفستراتيجيات الكتابة، ا (2

ه(هيا رات.9أواًلفها   ظ اهوا جك ه،هو هه س ه 

هث ت  ًفها   ي حهوا  ي مي،هو ههيا ر  نهاث   ن.

ه(هيا رات.9فها بحثهوا  ي  ق،هو هه س ه ث  ث ًه

 وي عرجهرب ا ه ب قهأقس م،ه يفتطبيقات الكتابة،  (3

ه(هيا رات.7ك   قهت  صه فديق،هو هه ب ه أواًل: 

،هواؼبشز دقهواغبزل(،هك   قهت  صه فسرييق/ه  ض ح قه ا  ص ،ها شزفحهوا   ضز ح،هاؼبي رتزقهواؼبغز يفةثانياً: 

ه(هيا رات.4و ههأر  ه 

ه(هيا رات.5ا     قها  ا  قه ب ضها هم لها د  ق،هو ههطبسه ثالثاً: 

ك   زززقه يززز ريفهحبث زززقههزززنهأف ززز رهيامزززق،هأوهقضززز ي هيدحزززق،هأوهأحزززعاثهي   زززقهيززز هيفاهززز ةهاػب ززز اتهرابعااااً: 

ه(هيا رات.6احملعدة،هو هه  ه 

ه(هيا رات.4ك   قهت  صهإق  ه ق،هو ههأر  ه خامساً: 

قهوا  ف ص لهاؼبامقهجزعاًهحز لهي ضز ه تهقفائ زقهـب ز رة،ه  رها فئ س  قهيدخ  ته  ضمنها فك سادساً: 

ه(هيا رات.4و ههأر  ه 

ه(هيا رات.4ك   قهت  صهوظ ف ق،هو ههأر  ه سابعاً: 

ه
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 خهفيت انذراست وإطبرهب اننظري
هو  د ماززز ؛ها دغزززقه  دزززاهوإ زززجا  ا  تهي ززز   ه لؾبزززهيفها بززز حثتهيزززنه ديزززيهياززز رةها     زززقها  م يززز ًهوا ززز  ًه 

ها دغز ي،ها   اصزلهياز راتهأ زاهيزنهإث هإذهاإلتس ن،هح  ةهيفهويفكهي ا ها دغقهأنب قهينهأنب  ا ها     قه س معهح ث

هي ازز ،هوا زز م نهإج د زز هيفهي   هززقهج اتززبهو ززعاخلهاؼب يززعةه  ب   ازز ها دغززق؛هإت زز جهيازز راتهوأصزز بهأرقززيه ززيه ززل

هوإمبززز هحب ززق،ه غ يزززقههمد ززقه  سززز ها     ززقهأنهأيهوا ثي ف زززق؛هواال  زز   قهواالج م ه زززقهوا  فسزز قها دغ يزززقه اتززباعبهيثززل

هيفهكبزززرياهربززز اله  ززز  هأنهإىلهو  د ماززز ها     زززقه  دزززاهيفهاغبعيثزززقهوا عرا ززز تها حبززز ثهو شزززري.هي عاخدزززقههمد ززز ت

هأوهؾب ال ز هأوهإ زجا  ا    هأوهيا را ز هأوهيفا ياز هح زثهيزنه ز ا ها     قهإىلها  ظفهيفها ج  ي/ها دغ يها  م ذج

هتيدزقهإحزعاثهيفها  فسزيها دغزقههدزاهأطفوحز ته ز نب هوقزع.هوا   ب ييها  ظفيهاؼبس  يتههدرهأغفاضا هأوهأت اها 

   دزبه  ظ فز ه Cognitive Processي يزعةههإ عاه زق/هي فف زق/هذ   زقههمد زقه  ه ب ر ز ها     زقهي  عبقهيفهت ه ق

فاهؼبازززز راتها  ف ززززريهوا  حد ززززلهواال زززز    جهوا ززززف ل،هو  سزززز هؾبززززفدههمد ززززقه   ززززق/هي   ت   ززززقهأوهت ذبزززز ه  د م زززز هيسزززز م

Product ؛ه1995تز جهاًه ت زف،هWriting Framework for the 2002 National Assessment 

of  Educational Progress, NAEP, 2002.)هه

أ اهاالذب   تها ج  يقهاغبعيثقها يهأثزفته شز لهواضزحهيفهينه constructivismو  عها  ظفيقها ب  ئ قهه

  صززززفا هتظفيززززقهيفهه–أصززززالًهه–ذ   ززززق،هفمزززز هأنها ب  ئ ززززقه ززززعأتهرؤيززززقهجعيززززعةه د    ززززقه  صززززفا ههمد زززز ته  زززز يفه

  ج  هواؼب ففزززقفهطب   ازز هوك ف زززقه   ئازز ،هيها ززز خعي ه  فسززريها ززز  داه هيززنهخزززاللهاال  مزز مه   ف زززقه  ززز  ه هماال سزز 

يفهإ ززعاعههنهيفههدززاها  ززعريسها زز   ه اه  ظ زز هاؼبفزز   اها ب  ئ ززقهإالهأنههززعداهيززنهاؼبف ززفيه–قه ززعىهاؼبزز  داه(هاؼب ففزز

كثريهينهإ زجا  ا  تهوطفائز ها  زعريسها ب  ئ زقههزنهطفيز ها جك زهههدزرهف زفةهما  زعريسهيزنهأجزلها فازام،هواه مز ده

ي ةة  ىلةةد  يةة    ا الت لةةن  ةةتعلا ي ةة    ل ةة    التعليميةة أ  أ  ا التةة الب الي ةة     ا    ززبهيفكززهاًه د مد ززقه

active ،أي هاؼب داهفا هيعربهوق ئعهguiderمد  تها ز  داه ه  Fosnot, 1996; Airasian & Walsh, 

ه(.1997
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(هإىلهأتزههيب زنهأنهي ظزفهإىلهاالذبز اها ب ز ئيهSmerdon & Burkam, 1999ويفه زراها سز  يهيشزريه ه

،هيززنهح زثهإتززههييززعمههStudent - centeredهذب  ز هي مفكززهاهحز لها    ززبيفه زعريسها دغززقهويا را ز ه  صززفقها

 القززز هيزززنهخزززها اهويشززز  عا ا.هإنهاالذبززز اهصها ف ززز رهو  ززز  هاؼب ززز رص،هوذ زززكهات د الي زززرهففصززز ًههعيزززعةهالك شززز 

 –ه بز رها زراتا ب ز ئيهوبزجمهاػبدف ز تهواػبزهاتها ثي ف زقهواالج م ه زقهوا دغ يزقه د الي زر،هويفكزهههدزره  ز  هيفاز مهاه

self - esteemززعيااه ه Kaufman, 1996 هويؤكززعه.)Brooks & Brooks, 1999هأنها  الي ززره)

؛ه نه زعيااهداف  زقهداخد زقه - constructivist problem solvers  ز ئ  نهوحز   نه دمشز الته  ب  ز ااه

اؼب  قزز هيززنه ززؤال ها  الي ززرهأنههإىلهحززلهاؼبشزز التهاؼبامززقهؽبززاهو ثي فزز  اهوؾب م زز  ا؛هو سززببه دززكها عاف  ززقهفززنن

هي حمد اهاؼبسؤو  قهذب اه  دماا.

هدزززرها  ف ززريهواالك شززز صها ب  ئ زززقهالهي  فززيه  شزززا  ها  الي ززرههاؼبفزز   اهوا  زز ها عرا زززيها ززريه سززز داه

له،هووبضزااههدزرها  سز ؤهحتها     ق،ه لهإتههوب فله    فسرياتهاؼب   هقها يهييعيا ها  الي ره ديضز ي هؿبزلها  يز ش

و  زز  هاالفجاضزز ته د صزز لهإىلهحززله دمشزز التهاؼب فوحززقه دم  قشززقهوا بحززث.هو  ززلهيزز ه ززب هي ززهزهيزز هذ بزز هإ  ززهه

 Lenski et al., 1998هيزززنهأنهيزززنهأ زززاهي اصزززف تهاؼب دزززاها ب ززز ئيه هويزززعها  الي زززرهيزززنهخزززاللها  زززعريسه)

هدة. ن جا  ا  تهي  عدةه س هع اهه عهحلهيش دقهي   قهأوها    يلهي هيامقهؿبع

أيززز هف مززز هي  زززلهدبم ر زززقها     زززق،هفزززننهاالذبززز اها ب ززز ئيهيزززفىهأتزززههكزززيهيززز  داها  الي زززرها     زززقه دغزززقه زززادقهه

يفه  ئززززقهك    ززززقهو غ يززززقهغ  ززززق،هحب ززززثههimmersedويفا يززززقهوييب  ززززقهاج م ه زززز ًهو غ يزززز ًهفززززنثاههبززززبهأنهي غمسزززز اه

ا      زززقهوا دغ يزززقهأيززز  الًه  د م زززقهي   هزززقههتي  فضززز نهػبزززهاتهوفب ر ززز ته غ يزززقهي ي زززق.هوقزززعه  خزززره زززراهاؼبم ر ززز 

 Graves, 1983 هوي ضزحه.)Ruddell & Ruddell, 1994هأنهيزنهأ زاهأ   ز  تها     زقها سزد مقهأنه)

ربمزلهف زفةهأوههcommunicationيعر ها  الي رهأنه    ه عف ًه د    قهينهح ثهإث هت عهيزنههمد زقها   اصزله

دهي ززله دزز كهاؼب  زز ب.هكمزز هأتززههال ززعهيززنه عريسززااهو ززعريبااههدززرها     ززقهأف زز راًهؿبززعدة؛هأيهأتززههال ززعهيززنهوجزز ه

وفيزز ه دم زز يريهوا شززفوطها      ززقهاؼبيب  ززقهه ززعهأ ززلها دغززق،هوذ ززكهدبزز هي    ززبهيزز هاؼبفحدززقها  مفيززقهوا عرا زز قهؽبززؤال ه

ب قازززز هيزززز هاؼب زززز يريها  الي ززززر.هإنه ززززرينها شززززفطته د    ززززقها سززززد مقه إدرا هأنها     ززززقهال ززززعهأنهربمززززلهي ززززل،هوات 

وا هفاصها      قهه عهأ لها دغزق(هيشزبا نهاحملزعداتها زيه ضزبلهيسز رههمد زقها     زقهو  دماز هه زعها  الي زر؛هأيه
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أثم هي ففانهؽباهإطز راًهه يز ًهوب  مز نهإ  زهه هتفسزااهه زعها شزفوعهيفها     زق؛هفبز هي زهزهيسز  ي تههد ز هيزنهياز راته

ق زززززتها     زززززقه اؼبضزززززم نهوا شززززز ل(،ه ززززز   ًهكبززززز ه  ززززز  هيفاززززز مها    زززززبهاؼبسززززز يلها  يززززز ميها زززززراأهوا ززززز هيه هنب زززززقه

independent writerزززجا  ا  تهي   هزززقهيفها     زززقها.هكمززز هأنهاؼب دزززاها ب ززز ئيهي زززله  زززعريبها  الي زززرههزززنه 

جاز ها  الي زره س هع اههدرها  خ  لهوا  زعوينهواؼبفاقبزقهوا  حد زلهوا   ظز اهيفهك   ز  ا،هو زراهاإل زجا  ا  تهوب  

هيفههمد قه    هي لهيجا لهؼب هي  ب ن.

(هإىلهأنها     ززقهتفسززا هفززنهNAEP, 2002ويشززريه يفيززفها  ي زز اها زز ط ه د يززعمها   د مززيهيفهأيفي زز ه ه

ا   شزز يف،هوأنها  ظ فززقهاؼبفكهيززقه د    ززقه  مثززلهيفها   اصززلهواإل ززعاع،هوأنهاؽبززعصها    ززيهيززنها     ززقه زز هإقبزز زه

ه  ل.ه را،هفننهغفضها     ق،هوقفّا   ،هوي دا ،هوي ض ها ،ه  غريهحبسبهاؼب ق ها    يبهاحملعد.همد قهاال 

 فك زهاهه(هأنهيزنهأ زاهخ ز ئكهاالذبز اها ب ز ئيهيفه زعريسهياز رةها     زقLenski et al., 1998و بزته ه

ه ززعها     ززقه أوهيزز هي ززفصها ززيهيبززفهلزز ها  الي ززرههseries of writing stagesهدززرهاؼبفاحززلها      ززقهاؼب  ززدقه

،هويفحدزقها     زقها و  زقه pre - writting جا  ا  تها     ق(،هو راهاؼبفاحزله شزملفهيفحدزقهيز هقبزلها     زقه  

drafting هويفحدززقهاؼبفاج ززقهوا   ززعيله،revising هويفحدززقها   ززح حها دغزز يه،editing هويفحدززقهاؼبشزز ركقه،

sharing الي ززززره خززززفينه خززززره رائاززززا(،هوأخززززرياًهيفحدززززقها  شززززفهواإلخززززفاجهه أيه بزززز دلها زززز كهاؼب  زززز بهيزززز ه 

publishingهو  م هه راهاؼبفاحله هثز ه  ز مهيز هيسزمره  مد ز تها     زقه.writing processهوأثز هحديز ته،

ي  ززدق؛هأيهأنها  الي ززرهيب ززنهأنهي  يدزز اهيززنهيفحدززقهإىلهأخززفىه ززعرهب  ،هأوهي زز دواهإىلهأيهيفحدززقهيفهأيهوقزز هيززنه

ه  ه عقق.الهفااه      هويا رهأج

وا  حزعةه integration ز ههدزرهف زفةهاالتزعي جهأوها    يزلهاويي مهاالذب اها ب ز ئيهيفه زعريسها دغزقهويا رهه

unity وينهذ كهيثالًهدي هيا راأها يفا ةهوا     زقهه زعهه تهاؼبا راتها دغ يقه  صفا ه ش لهكالهواحعاه ا دغق(؛

وا  ظزز مها ززعالا،هوا  ظزز مهه يززله ظتظمززقهوا ززيه شززملفها  ظزز مها   زز يب،هوا  ظزز مها  زز أ، عريسززام ،هوا   ظ زز هاؼب  

وا      ززززقهه–ا جك ززززت؛هف  ززززعي هييززززفأها  دم ززززرهت زززز ًهيززززنها   زززز ص،هفنتززززههيسزززز خعمها  القزززز ته ززززتها فيزززز زها  زززز   قه

خها ززززههحزززز لها زززز كه د دمزززز ت،هوي زززز  هاؼبفززززفدات،هوك ف ززززقها زززز خعامها    ززززبهؽبزززز هيفهاعبمززززل،هو  شزززز لهي  رفززززههوه

هأ(.ه2005 ا  ي دي،ه
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(ههدززرهأنها بحزز ثهاغبعيثززقه بززتهأنه  زز  ههالقززقهق يززقه ززتهLanger & Flihan, 2000ويشززعده ه

و  ظ فزز هيسزز مفاهؽبزز  تههاؼبازز ر تهي زز ؛هيازز رأها يززفا ةهوا     ززق،هح ززثهإنهأتشزز  ام هيجا  ززقهوي عاخدززقهو   دززبه

    ززق،هذ ززكهأثزز ه سزز هعههدززره  دززاهق اهززعها دغززق،هوزيزز دةهاؼبفززفدات،هو ززفهقهفمازز رةها يززفا ةهيامززقهيفه  زز يفهيازز رةها 

قززفا ةها   زز صهاؼب    ززق.هإنها يززفا ةهسبززّعها  الي ززره  مزز ذجهه   ززقهيززنهاعبمززل،هوا  زز   بها دغ يززق.هو ززراهالهي ززلهأنه

 اهي زفف ااه    مز ذجها     زقهيزنهرادواهأنهيس خعيأا     قهاجمّل دةه  ب ه   ضفورةهينها يفا ة؛هغريهأنها  الي ر،هإذاهي ه

 Californiaاعبمززلهوا  زز   بها دغ يززق،هف دزز ااهأنهيب ر زز اهيزز هييفأوتززهه   زز خعامهأمبزز طهي   هززقهيززنها     ززقه 

English Language Development Test, 1999.)ه

اؼبفاززز مههواغبززز هأنها   ززز رهاؽب ئزززلها زززريه شزززاعاها د  ززز تهاغبعيثزززقهيفهياززز رةها     زززقه هي  قززز هه زززعهحزززعه

واإل جا  ا  تهوا  مد  ت؛ه لهاي عه  شملهوظ ئ ها     ق؛هح ثهييزعمهاإلطز رها  ظزفيه د    زقهيفه يفيزفها  ي ز اه

(ه  زز راهي  ززز ياله  ظزز ئ ها     ززقها ززيههبززبهأنهي زززعربهNAEP, 2002ا زز ط ه د يززعمها   د مززيهيفهأيفي زز ه 

ههد ا ها  الي ر؛هح ثهي جه  هيفهثالثهوظ ئ هكهى،هو يف

 ا     قها سفديق/هاإلخب ريق. (1

 ا     قهاؼب فف ق/هاؼب د ي   ق. (2

 ا     قهاإلق  ه ق/هاعبع  ق. (3

وف مزززز هي  ززززله    ظ فززززقها وىل،هيبززززتها  يفيززززفهأنها     ززززقها سززززفديقهربززززثها   ّزززز بههدززززره  ظ زززز هخ زززز ؽباهه

ؽب ،هاػب زز لهواإل ززعاعهوإ ززعاهااهيفهإت زز جها ي ززكهواؼبيزز التها شخ زز ق.هو  مززيها     ززقها سززفديق،هيفهأفضززلهأيزز  

وا  هيزلهه ززعها   ّزز ب،هإذهسبزز حااها ففصززقه د  بزريههززنهأف زز ر اهوهزز اطفاا،هكمزز هأثز ه   ززرها   ّزز بهففصززقه  حد ززله

ا  الي ززرهأنهي  بزز اهأت اهزز ًهكثززريةهيززنههأف زز ؽباهوفامازز ،هوربد ززلهأف زز لهاتخززفين.هو   دززبهاؼب ضزز ه تها سززفديق،هيززن

ي  بز اهات ب هز  اهذبز اهصز رهف   غفاف ززقهو  ضزا هيزنها  زز عهغزريهاػب ز ا،هوأنهها ي زك،هي ظماز هيزنها  ز عهاػب ز ا،

ي   زززق،هأوهر ززز ي ت،هأوهأفزززالمهي حفكزززق،هأوهق ززز ئع،هأوهق زززكه   زززرهؽبزززا.هويشزززريها  يفيزززفهإىلهأنها  مزززفسهوا عر زززقه

 ازز هو فسززري  .ههدززرها     ززقها سززفديقهيسزز نب نهيفه  زز يفهيازز رةهاال زز م عه دغززقهويفههززفضها    ززبه دحيزز ئ هوي  عب

و   دزززبها     زززقها سزززفديقهيالحظزززقها  ززز سهويززز اقفااهويالحظزززقها يززز   هوا يززز كنههزززنهكثزززب.هواليزززكهأنه   ززز ته
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ا     ززقها سزززفديقه  سززز هح زززفاًههدزززره ززراها  ززز عهيزززنها     زززق،هف      زززقهاؼب فف ززقهواإلق  ه زززقهيب زززنهأنه ف زززعهكثزززرياًهيزززنه

ه(.NAEP, 2002    تها     قها سفديقه 

  دزززز ه    ظ فززززقها ث ت ززززق،هيبززززتها  يفيززززفهأنها     ززززقهاؼب فف ززززقه ززززيها ززززيهييززززعمها    ززززبهف ازززز ه ديزززز رئهوف مزززز هيه

ي د يزز ت.هوقززعه  زز نها     ززقهاؼب فف ززقههفضزز ه حززعاثهي   ززق،هأوهذبزز ربهأوهربدزز الًهؼبفزز   اهي   ززق،هأوههالقزز تهيزز ،ه

    زقهو ز دقها   شز ف ق،هفنتزههيسز هعهوقعه شمله   يفها  ظفي تهوا   م م ت.هوه عي هيس خعمه راها  ز عهيزنها 

ا    بهوا يز رئهي ز ًههدزره  دزاهأف ز رهجعيزعة،هوي  زعها  ظزفهيفهق  هز ته ز  يق.هو   دزبهاؼب ضز ه تهاؼب فف زقهيزنه

ا  الي رهأنهي  ب اههزنهي ضز ه تهؿبزعدةهيسز خعيتهأت اهز ًهكثزريًةهيزنهاؼب د يز ت،هك ؼبيز التها  زحف ق،هواعبزعاوله

ه(.NAEP, 2002اغب اراتهاؼبي بسق،هوي  رفااهاػب صقه وا   ر،هوهوا ب  ت ت،ه

ا  ظ فزقها ث  ثزقه ا     زقهاإلق  ه زق(،هف سز رهإىلهإق ز عها يز رئه ف زلهيزي هي زت،هأوه  حي ز ه غ زريهيز ،هأي هه

و زززراها  ززز عهيزززنها     زززقهف زززههوهزززيهواضزززحهدبززز هربعثزززههاؼبيزززعي تهاؼب  ي زززق،هواؼبيززز التهواعبزززعالهواغباززز جهيفهأتفزززسه

ؼبخ طززب.هو سزز دهمها     ززقهاإلق  ه ززقه  ظ زز هيازز راتهي   ززقهك   حد ززل،هواال زز  ب ط،هوا ب زز  ،هوا جك ززب،هاعبمازز رها

وا  يززز مي.هو   دزززبهاؼب ضززز ه تهاإلق  ه زززقهيزززنها  الي زززرهأنهي  بززز اهر ززز ئلهي جازززقهإىلهرئززز سهربفيزززفهأوهإىلهصزززعي ،ه

ه(.NAEP, 2002فهأحعنب هاتخفه يف عونهف ا هيي التهي   ق،هأوهي ح زونهف ا هإىلهطفصهينهطففتهي  ظ

(هأنه ززراها  ظزز ئ ها ززثالثهNAEP, 2002ويؤكززعه يفيززفها  ي زز اها زز ط ه د يززعمها   د مززيهيفهأيفي زز ه ه

 د    قهغريهي ف دقههنه  ضا ؛هف  ف  ئلهاإلق  ه ق،هيثاًل،هيب نهأنه  ظز هي د يز تهي فف زقهي   زقه يزعمهحيز ئ ،ه

هق زقهذاتهطز   ه زفديه   ضز حهتي زقهيز ،هو  زرا.هواليزكهأنه يسز اه زراوك  بهاؼبي  قهاؼب فف زقهيب زنهأنهيزفويه

ا  ظ ئ ه نهي  نهي س وي ًهيفهصب  ها  ف صها عرا  ق.هوقعهأظافتها بح ثهأنه هويعها  الي رهدبحفهاتهي  زعدةه

ه د    قهك ؼب ادهاؼبفئ قهأوهاؼب    قهيف عهجعاًهيفه  د اها     ق.

 زجا  ا  تهب ي زقها  زهىهيفهياز رةها     زقهواا   ز راتها  ظفيزقهوا   هوقعهأف دتها زعولهاؼب يعيزقهيزنه زراه

وهمد   زز هووظ ئفازز هيززنهخززاللهصزز  غقه  زز  ف تهحعيثززقهؼبازز راتها     ززقهوؾب ال زز هو  ظ فازز هيفههو  د مازز ه  دمازز 

ا   دز اها  ز مهيفهواليزقهههي   اا ها   د م قها دغ يق؛هف دره ب لهاؼبث لهي بلهي ا هي  يريهيا راتها دغقهوف  ث هؼبعارس
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(ه  ز  ف هي يزعي هجملز التهياز رةها     زقهCalifornia Department of Education, 1999ك   ف رت ز ه 

ههدرها  ح هاتأف

 إ جا  ا  تها     ق،هو    ههعدهينهاؼبا راتهاؼب ض يقهرب ه راهاجمل ل،هوي ا ف (1

 .يا راتها   ظ اهوا جك ه 

 .يا راتهفنهاػبلهوا     ق 

 .يا راتها بحثهوا  ي  ق 

 .يا راتها   ي حهوا  ي مي 

  ب ي تها     قه أ    بهأوهضفوبها     قهوخ  ئ ا (،هو    ههعدهينهاؼبا راتهاؼب ضز يقهربز ه زراه (2

 اجمل ل،هوي ا ف

 .يا راتهك   قهت  صه فديق 

  يفة،هياززز راتهك   زززقهت ززز صه فسزززرييق/ه  ضززز ح قه يثزززلها  صززز ،ها شزززفحهوا   ضززز ح،هاؼبي رتزززقهواؼبغززز

 اؼبش دقهواغبل(.

 .يا راتهك   قه ي ريفهحبث ق 

 .)يا راتهك   قها  ا   ته ب ضها هم لها د  قه ا     قه  صفا ها  ا  قه ديفا ة 

 .يا راتهك   قهت  صهإق  ه ق 

 ,Ohio Department of Education ز ه  اليزقهأو ز ي ها يفي  زقه اتز ي هيز ا ها دغزقهويا رهفهأيز ه ه

هف ًهر  ه  ًهجمل التهيا رةها     ق،هوذ كههدرها  ح هاتأف(هف يعمه    1996

يزز ه داززعص،هوذبفيززبها بزز ه،هويازز اه ززراهاجملزز لهدبازز راتهاؼبفاوحززقهيفهأ زز   بها     ززقهوفStructureا ب  ززقه (1

 ا   ظ م قه ت اعها     قهاؼبخ دفقفها سفديق،هواإلق  ه ق،هوا   برييق،هوا ش فيق.

،هويا اه راهاجمل لهدباز راته   دباز هيفاحزلها     زقفهيفحدزقهيز هMeaning Construction    هاؼب له (2

 قبلها     ق،هصب هاؼب د ي ت،ها   ظ ا،هاؼبفاقبق،ها   ح حهوج لها     قهذاتهي ل.
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  ززعاصهي  ززعدة،هواخ  زز ره،هوي ضززمنه ززراهاجملزز لهيازز راتهااللبززفاطهيفها     ززقهApplicationا   ب زز ه (3

  دكها  عاص،هو ي  اها     قهوإخفاجا ه ش لهي     .اإل جا  ا  تهاؼب   بقه 

،هوياز اه زراهاجملز له   ز يفهياز راتهMultidisciplinary writingا     زقهيفهحيز لههمد زقهي  زعدةه (4

اك سززززز بهاحمل ززززز ىها ثيززززز يفهوا   عديزززززقها ف فيزززززق،هوذ زززززكهيزززززنهخزززززاللهإ  حزززززقها ففصزززززقه د الي زززززره د    زززززقهيفه

اته  ظ ززز ههمد ززز تها     زززقهوإ زززجا  ا    هيفهـب دززز هاؼبززز ادهي ضززز ه تهيفهزب  ززز تهي   هزززق،هوياززز ره

 ا عرا  ق،هويا راتها  خعامها    ئلهاؼب  عدةهيفها تش قها      ق.

يززز ه زززب هي زززعههفضززز ًهيززز جهاًه ظد  ززز تها ج ب زززقهاغبعيثزززقها زززيه   و ززز ه  ززز   هياززز راتها     زززقهوربعيزززعهه

طززالعها ب حزث،هو  ززلهيزنهأنبازز هدرا زقهط  مززقهإازيهقد دززقهحسزبهؾب ال ز ،هأيزز ها عرا ز تها  ف  ززقهيفه زراها سزز  يهف

(ها ريهط ره    ه في  ًه دما راتها دغ يق،هوت  فيه   هدب ه هههالقزقهوث يزقهلزراها عرا زقهو ز ها ب ز  هاؽبفيزيه2000 

هح ثهقسم هإىلهثالثقهيس  ي تهأوهؾب الت،هوذ كههدرها  ح هاتأفهؼبا رةها     ق،

 منهاؼبا راتها     قفاؼبس  ىها دىن،هوي ض (1

 .يا راتها  سخ 

 . يا راتهاإليال 

 ،هوي عرجهرب ههاؼبا راتها     قفا و لاؼبس  ىه (2

 .يا راتها     قهاؼب جاق 

 .يا راتها     قهاغبفة 

 رب ههاؼبا راتها     قفهاؼبس  ىها هدر،هوي ض ي (3

 .يا راتهاؼب  يريهاعبم   ق 

 .يا راتها فااها ثي يف 

 ؤكزززعه  ضززز حهأنها     زززقه ف زززري؛هأيهأنهياززز راتها     زززقه  زززعهه تها ج  يزززقهاؼب  صزززفةواػبالصزززقهأنها د  زززه

وأكزز دهه–ي زز دالًهي ضزز ه  ًهؼبازز راتها  ف ززريهدبسزز  ي  ههاؼبخ دفززق،هحززسهأصززبح  هقبززعه يسزز م ًه تزز اعها     ززقهي زز ازىه

د ي   زززق،هوا     زززقهاإلق  ه زززق،هيززز هيسززز  ي تها  ف زززري؛هفا ززز  هيزززثالها     زززقها سزززفديق،هوا     زززقهاؼب ه–أقززز لهي  ززز   ه
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  ز   ه زراههيوا     قها  حد د ق.هوت  اقهؽبراها   عدهوا    عهيفهيا راتها     قهوإ جا  ا    هأصزبحهيزنها ضزفوره

هاؼبا راتهيفهؾب التهويس  ي تهي  عدةه دمح فظقههدره سدسزلهو في زقه   زقهاؼباز راتهوا سز عهيزعا  هأفي ز ًهورأ ز  ً،

ها د  ز تهاؼب  صززفةههزنهؾبزز التههعيزعة،هيثزلهؾبزز لهق اهزعها     ززقهوأهفافاز هواصزز الح   ،هح زثههبزفىهاغبززعيثهيف

وؾب لهإ جا  ا  تها     ق،هوؾب له  ب ي تها     ق.هكم هقسم ه راهاؼبا راتهدبا ال ز ه يسز م ًه  د م ز ًهحبسزبه

ه ث ت يق.يفاحلها   د اها   مفهاؼبفحدقهاال  عائ ق،هواؼبفحدقهاؼب    ق،هواؼبفحدقها

ا زز ا  قه الذب  زز تها   ؼب ززقهاؼب  صززفةهيفه  زز  هيازز راتها     ززقهوإ ززجا  ا    ،هوتظززفاًهإىله زز  فةهاالذبززز اهوهه

ا     زززقهو  ززز  فا هيفها دغزززقها  ف  زززق،هوأح  تززز ًههزززعمهوضززز حه زززراهاؼباززز رات،هوخ صزززقهيفهها  يد زززعيهيفهوضززز هياززز رات

عرا قهربز ولهأنه يزعمه  ز  هحزعيث ًهؼباز راتها     زقهوإ زجا  ا    هيفهاؼبيفراتها عرا  قهيفها   د اها   م،هفننه راها 

ها دغقها  ف  قه دمفحدقهاال  عائ ق.

 مشكهت انذراست:
يشزز  رهكثززريهيززنهاؼبشزز غدتهواؼبا مززته يضزز ي ه ززعريسها دغززقها  ف  ززقهويا ر زز ،هوخ صززقهيازز رةها     ززقهيززنهه

  ززززق؛ه ززز ا هف مززز هي  ززززله  ؼباززز راتها    ززز قهأمه  ؼبازززز راتها ضززز  ها  ززز مهيفهيسزززز  ي تها  الي زززرهيفهياززز راتها   

اؼب يعيقه يثلهيا راتها     قها سفديق،هواؼب د ي   ق،هواإلق  ه زق،هوا  حد د زق،هوياز راتهاال ز    جهوا  ف زري(؛ه زلهإنه

 ززقهاؼبازز راته  ززضها  ززالبهي ززلهإىلهيفاحززله  د م ززقههد زز هيفها ث ت يززقهواعب ي ززقهو ززاه هي ازز وزواهيفهيازز را اها     

ا    ززز قه د    زززق،هكمززز هأثزززاهردبززز هالهي ززز نهتظفيززز ًهأنه  ززز  هإ زززجا  ا  تهوياززز راتهي يعيزززقهيفها     زززقهوا  حد زززله

(هإىلهأنهك   ززز تها  زززالبه ف يزززفهإىله2001وا   ظززز ا.هوقزززعهخد ززز ههزززعدهيزززنها عرا ززز تها  ف  زززقه يثزززلهاػب ا زززعة،ه

و  سززاه  غبشزز هواإلط  ززق،هوهززعمها خ زز  هاإليالئ ززقهوا  ح يززق،هاؼببزز دئها    زز قه د    ززقهاعب ززعة؛هح ززثه  ثززفهف ازز ه

 فا لهاؼب ض ع،هإض فقهإىلها س ح قهيفها ف  رهوا  ش  هيفهأ د بههفضا .هوي  ده راها ضز  هإىلهؾبم هزقهيزنه

اؼبفحدزقهها   ايلهي ا هيثالًهأنها  الي ره هيزعر  اههدزرهؾبمزلهياز راتها     زقهوإ زجا  ا    هيفها   دز اها  ز مهوخ صزق

اال  عائ زززقهي زززهه  صزززفا هاحملضزززنها زززريهي شززز لهف زززهها ب ززز  هاؼباززز ريها دغززز ي/ها   ززز يبه د الي زززر،هحب زززثه  زززبحه زززراه

اؼبازز راته    ززعريبهواؼبم ر ززقهجززه اًهيززنها ب  ززقها دغ يززقهوا  فسزز قهؽبززا.ه ززراهيززنهجاززق،هويززنهجاززقهأخززفىهفززننهاالذبزز اه

يسز  فههدزرهي ظزاهاؼبيزفراتها عرا ز قهيفها بدزعانها  ف  زق.هويزعهاهها  يد عيهيفها  ظفهإىلهيا راتها     زقهو  ز  فا 



 311 

(ها يهأي رتهإىلهالبف ضهكف يقهإ جا  ا  تها  عريسها يهيسز خعيا هي دمز ها     زقه1999ذ كهدرا قه ت ف،ه

هح ثه   بهجا د اههدرها     هدونهاال  م مه  مد ز تها     زقها زيه زعربها  الي زرههدزرهك ف زقه    زعها ف ز ر

و فصب ازز هيفهق ا ززبه فظ ززقهي   ززبقهوصزز  غ ا ه  زز رةهيززؤثفةهوف هدززق.هأيزز ها سززببهاؼباززاهيفهتظززفها ب حززثهوا ززريه  زز  ه

ا  زب بهوا   ايزلهاؼبزؤثفةهيفه زع هياز راتها  زالبها      زقهفاز هغ ز به  ز رههدمزيهويز يلهوي  صزفهه ههي ظاه

  س ًههدرهي ه ب ،هفزننه زراها عرا زقه  زعهؿب و زقهطم حزقه ب   هيا راتها     قهوإ جا  ا    هيفها دغقها  ف  ق.هو ه

القزززجاحه  ززز  هجعيزززعهؼباززز راتها     زززقهوإ زززجا  ا    ه دمفحدزززقهاال  عائ زززقهي ظفزززقهأحزززعثهيززز ه  صزززد هإ  زززهها حبززز ثه

هوا عرا  تهوا  م ذجها ج  يق/ها دغ يقهاغبعيثقهيفه راهاجمل ل.

 هذف انذراست وأسئهتهب:
ؼباز راتها     زقهوإ زجا  ا    هوؾب ال ز هه ه عصهيفكهيهو  ه    ه     هي  صف س رها عرا قهإىلهربي ه

يفها دغززقها  ف  ززقه دمفحدززقهاال  عائ ززقهيززنهخززاللهاإلفزز دةهيززنها  ظفيزز تهواالذب  زز تهواؼب زز يريها   ؼب ززقهاغبعيثززقهيفهؾبزز له

اؽبزززعصهيزززنهخزززاللهاإلج  زززقههزززنهياززز راتها     زززقهوإ زززجا  ا    هو  ززز   هؾب ال ززز .هوربززز ولها عرا زززقهربي ززز ه زززراه

ها سؤا تها     تف

يزز هأ ززاهؾبزز التهيازز رةها     ززقهوإ ززجا  ا    هواؼبازز راتهاؼب ضزز يقهربزز هكززلهؾبزز لهوا ززيهيفززجضهيفهطززالبه .1

ث يززقها  زززف صها و  ززقه ث يزززقها  ززز ها ث  ززثهاال  زززعائي(هيززنهاؼبفحدزززقهاال  عائ زززقهإج د زز هوفيززز ًه الذب  ززز ته

 وا  ظفي تهاغبعيثق؟

أ ززاهؾبزز التهيازز رةها     ززقهوإ ززجا  ا    هواؼبازز راتهاؼب ضزز يقهربزز هكززلهؾبزز لهوا ززيهيفززجضهيفهطززالبههيزز  .2

ث يززقها  ززف صها  د زز ه ث يززقها  زز ها سزز دسهاال  ززعائي(هيززنهاؼبفحدززقهاال  عائ ززقهإج د زز هوفيزز ًه الذب  زز ته

هوا  ظفي تهاغبعيثق؟

يسززز اها ث ززز ئيهاؼب  ززز رصههد زززههيفها دبها ج ززز يهو غززفاضه  ظ م زززقهوي اا زززقهفيزززعه ب ززز ه زززراها عرا زززقها  ه

 دمفحدززززقهاال  عائ ززززقفهيفحدززززقها  ززززف صها و  ززززقها ززززيهسب ززززعهيززززنها  زززز ها ولهاال  ززززعائيهإىلهث يززززقها  زززز ها ث  ززززثه

اال  عائي،هويفحدقها  ف صها  د  ها يهسب عهينها   ها فا ز هاال  زعائيهإىلهث يزقها  ز ها سز دسهاال  زعائي.هوجز  ه

ا ززقهي  زز غمتهيزز ه ززراها  يسزز ا،هح ززثهاخزز كهكززله ززؤالهدبفحدززقهواحززعة،هكمزز هيب ززنهيالحظززقهأنهكززله ززؤاالها عره
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ي   نهينهييتفهي هيف بله      هؾب التهياز رةها     زقهاؼب   زبقه دمفحدزق،هويز هثز نهي  زله  ؼباز راتهه ؤال

هاؼبف ب قه  لهؾب لهينهاجمل الت.

 أهميت انذراست:
ه     قف بعوهأنب قها عرا قهيفها  ي طها

أنه  ز  هح جزقهي  زقهإلجزفا ه زراها عرا زقهويز هيز لا هوا زيهربز ولهأنه بز ه  ز  ف ًهي   ريز ًهحزعيث ًهؼباز راته (1

ا ز م نهيزنهياز راتها     زقهوأنب زقهها     قهيفها دغقها  ف  ق،هوذ كهه ف ًههدزرهيز هأيزريهإ  زهه تفز ًهيزنهضزفورة

اؼبؤ زز هؼب ظززاها  ززالبها  ززفبهوضزز فااهيفهيازز راتهها زز هيه ن ززجا  ا    ،هيزز هيزز هيي  ززلهذ ززكهيززنها  اقزز 

ا     ززقهوإ ززجا  ا    .هأضزز هإىلهذ ززكهقدززقها عرا زز تها  ف  ززقها ززيه  يزز ط هيزز هف ززفةه ززراها عرا ززقهحبسززبه

 إطالعها ب حث.

أنها عرا قه  ظ هأحعثهي ه  صزلهإ  زهها ف زفها ج ز ي/ها دغز يهيفه زراهاجملز ل،هوربز ولهاإلفز دةهيزنهاؼب ز يريه (2

 ف تها   ؼب ززقهؼبازز راتها     ززق؛هأيهأثزز ه  ازز وزهواقزز هيازز راتها     ززقهيفها  اقزز ها   د مززيها  ززفيبهإىلهوا   زز 

ؿب و قهاالر ي  هلراهاؼبا راتهإىلهاؼب   رها  ز ؼبيهيفها زعولهاؼب يعيزقهوخ صزقهأيفي ز ،هوذ زكهيزنهخزاللها جك زهه

قهاال  عائ قهإج د  هوفيز ًه د  ز  ف تها   ؼب زق.ههدرهيا راتها     قها يهيفجضهيفها    بهاؼب خفجهينهاؼبفحد

 وينه   هففدب ه ض  ها عرا قهي ئ ًهجعيعاًهغبيلها   داها دغ يها  فيب،هوخ صقهيفهيا راتها     ق.

أث ه  صه ف عها ي ئمتههدره   يفهي ز   ه  دز اهياز راتها     زقهوزب   از هيفها ز طنها  زفيبهيزنهيشزففته (3

 ي ت،هوي دمت،ه  ه ب ره راهاؼبا راتهي  دب ًهرئ سز ًهؼبخ دز هاؼبز ادهوا  دز مهو  سز ه  به ا ت ي  ف  يت،هوه

خززاللهيزز ه يعيززهها عرا ززقهيززنهرؤيززقهحعيثززقهؼبازز راتها     ززقهاؼب يعيززقهوك ف ززقهخ صززقه   دغززقهفيززل،هوذ ززكهيززنه

ها    يلهي ههمد    هوإ جا  ا    هاؼب   هق.

هف م هيديفيب نهإهب زهحعودها عرا قهحذود انذراست: 

أيههأث ه ي  فههدره    هياز راتها     زقهوإ زجا  ا    هو  ز   هؾب ال ز هاؼب   زبقه  ا يزقهاؼبفحدزقهاال  عائ زق؛ (1

 أث هاله غ رهيا راتها     قه دمفحدقهاؼب    قهوا ث ت يق.
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 نهي امزز ها دززرينه   ززأنه  زز  هيازز راتها     ززقهوإ ززجا  ا    هو  زز   هؾب ال زز ه زز صهيزز زعههدززرها يسززمته (2

ه–ه4(،هوا  ززف صها  د ززز ه ا  ززف صهيزززنه3ه–ه1اؼبفحدززقهاال  عائ ززقهونبززز فها  ززف صها و  زززقه ا  ززف صهيزززنه

(،ه عاًلهينه  زي ا ههدرها  زف صها سز قها زيه   ز نهي از هاؼبفحدزقهاال  عائ زق؛هوذ زكهيزنهأجزله  ز  ه  ز رهه6

ق ززفها ب زز  هاؼبازز ريههدززرهوث ت زز ًهفززننهكدززيه دمازز راتهورب يززيهذبهئززقهاؼبازز رةه ززتهصززف صهي  ززعدة،ه ززراهأواًل،ه

 رينها يسمته دمفحدقهاال  عائ قه  ها تسبهيفهتظفها ب حث؛ه تههيس هعههدره ي ز اهـبفجز تهكزلهقسزاه

ويزززعىهج د ززز هف مززز هي  دززز هدباززز راتها     زززقهوإ زززجا  ا    ها زززيهيفزززجضهيفه الي زززرهث يزززقها  ززز ها ث  زززثه

إج د  هوا  م نهي ا ،هوذ كهاتسزا ي ًهيز هاالذبز اها ج ز يهاؼب  صزفهو الي رهث يقها   ها س دسهاال  عائيه

؛هOutcomes – based Evaluationيفه ي  اهف    قها  مد قها   د م قهواؼب مفكهههدره ي  اهاؼبخفج ته

 إذها  هةه       هأوهاؼبخفجها  ا ئي.

ملهياززززز راتها دغزززززقها خزززززفىهأثززززز ه  محززززز رهحززززز لهياززززز راتها     زززززقهوإ زززززجا  ا    هفيزززززل؛هأيهأثززززز هاله شززززز (3

  ا  حعث،هواال  م ع،هوا يفا ة(.

 مظطهحبث انذراست
   دزبه  ظ فز هيسز مفاهؼباز راتههCognitive Processؾبم هقهينها  مد  تها ر   ق/هاؼب فف قهاؼب يزعةهالكتابة: 

دم زز يريهوا شززفوطها  ف ززريهوا  حد ززلهواال زز    جهوا ززف له  يززلها ف زز رهوربي زز ههمد ززقهاال  زز له  ضزز حهودقززقهوفيزز ه 

ها      قهاؼبيب  قهه عهأ لها دغق.

 يهاػب زلها زيهي ب از ها  زالبه د    زقه  ضز حهو    ز هو فك زه،هيز ها ز هيه  ز عهاعبماز رهإستراتيجيات الكتابة: 

يفحدزقها     زقههيفاحدزقهي قبزلها     زق،ههواؽبعصهينها     ق،هينهخزاللها ز خعامههمد ز ت/هيفاحزلها     زقها     زقف

ه  قه اؼبس دة(،هيفحدقهاؼبفاج ق،هيفحدقها   ح ح،هيفحدقهاإلخفاجها  ا ئي.ا وه

و يها     قها يه ي مههدرها سفده ي قهأوهح  يقهي ،هوا   بريههنها ف ز رهوا   اطز هواؼبشز هفهالكتابة السردية: 

ويززز اقفااهويالحظزززقههوربد داززز ،هوا   دززز ههدزززرها همززز لها ف  زززقهوا د  زززق،هو   دزززبها     زززقها سزززفديقهيالحظزززقها  ززز س

ها ي كنهوا ي   ه عقق.
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و ززيها     ززقها زززيهييززعمهف ازز ها    ززبه ديزز رئهي د يززز ت،هو  ضززمنهك   ززقه يزز ريفههززنهأحزززعاثههالكتابااة المعرفيااة:

هوذب رب،هأوهربد التهؼبف   اهؿبعدةهأوههالق تهي   ق.

وهف ززلهيززي هؿبززعدهيززنهخززالله  ظ زز هو ززيها     ززقها ززيه سزز رهإىلهإق زز عها يزز رئه ف ززفةهيزز هأالكتابااة انقناعيااة: 

ق،هوي  دزززبه زززراها  ززز عهيزززنها     زززقها ززز خعامهياززز راتهازززاؼبيزززعي تهاؼب  ي زززقهواؼبيززز التهاؼب م  ززز قهواعبزززعلهواحمل ج

ها  حد لهوا ف لهواال     جهوا  ي مي.

ه   د اها   م.و يها  ف صها ثالثقها وىله ا ولهوا ث  هوا ث  ث(هينهاؼبفحدقهاال  عائ قهيفهاهالصفوف األولية:

هو يها  ف صها ثالثقها خريةه ا فا  هواػب يسهوا س دس(هينهاؼبفحدقهاال  عائ قهيفها   د اها   م.الصفوف العليا: 

 منهجيت انذراست وإجراءاتهب

 منهج انذراست:
  ظ ها عرا قهاؼب ا ها  صفي/ها  حد ديه  صفههي اا ًهيالئمز ًه  ب  زقهو زعصه زراها عرا زقهواؼب مثزلهيفه 

    ه     هحعيثهؼبا راتها     قهوإ جا  ا    هوؾب ال  هيفهاؼبفحدقهاال  عائ ق؛هح ثهراج ها ب حزثههزعداًهكبزرياًه

ينها عرا  تهوا حب ثها  ف  قهوا ج ب قهاؼب  صفةها يه   و  ه راهاؼب ض ع،هكم ه  ب ها ب حزثه    صز هوا  حد زله

و  زز  ف تهؾب ال زز هويا را زز ههوإ ززجا  ا      دزز اهيازز راتها     ززقها  ظفيزز تهواالذب  زز تهاغبعيثززقهيفهؾبزز له  دززاهوه

 فيززززيهيززززز ظاهؼباززززز راتها     ززززقهوؾب ال ززززز .ه  إلضززززز فقهإىلهذ زززززك،هؿبزززز والًهاإلفززززز دةهيزززززنهكززززلهذ زززززكهيفه  ززززز  ه  ززززز   ه

ا زززريهي ززز ه  اهئزززقههLogical Skill Analysisا زز خعي ها عرا زززقهي اا زززقها  حد زززلهاؼب  يزززيه دماززز راته

    زززقها    ززز قهإىلههززعدهيزززنهاؼباززز راتها ففه زززقهووضزز ا هيفهيززز له فيزززيه ف زز ديهي ضزززحها  القزززقه زززتها يازز راته

دبا ال زززز هاؼب   ززززب،هوقززززعها زززز خعي ه ززززراهاؼب اا ززززقه زززز ا هف مزززز هي  دزززز ه ب زززز  ها   زززز   هه  ضززززا ها ززززب ضهور  ازززز 

ا ج ز يتهيفه خ  زتها دغز يت/ه دما راتهوؾب ال  هأمه  مد  تهرب  اها ب   هويفاج  ههوا  هكعهينهيال ي زههيزنهاؼب

كم ه  هأه   تهه  عهقد زل.هويفجز ها ز خعامهي اا زقها  حد زلها دي  اتهاؼب  عدةها يههيع  ها ب حثهي اا،هوذ كهه

اؼبا مزتهيززنه غز يتهو ف ز يت؛هفبزز هيبز حهت  اززقهاؼب  يزيهإىلهأيزفين؛ها ولهأنهإجززفا اتها  حد زله ز اه  ا زز قهاػبزها هوه

وا ثزز  هأنه ززراهاؼب اا ززقهدبزز ه  سززاه ززههيززنهربد ززلهي  يززيه سزز هعههدززره  زز  ه  زز ر/ه ززداههكبززرية،ا عرا ززقهي ززعاق قهه

ي ززعرجهوي م  ززكه   زز   هيازز راتها     ززقهوربعيززعهؾب ال زز هوؼبزز هي بغززيه  د مززههيززنه ززراهاؼبازز راتهيفهكززلهيفحدززقه
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قهأخزفىه ط  مزقهوأ ز هيزز ب،ه  د م زق؛هف ؼباز رةها زيه  ززعهيامزقهوأ   ز قهيفهيفحدزقهيزز هقزعهاله  ز نهكزر كهيفهيفحدزز

هب(.هه2005؛ها  ي دي،ه1990

 اإلجراءاث وانضىابط ادلنهجيت وانعهميت نبنبء مهبراث انكتببت وتظنيف جمبالتهب
 يزززعهيزززّفه  ززز  هياززز راتها     زززقهو  ززز   هؾب ال ززز هيفهاؼبفحدزززقهاال  عائ زززقه  زززعدهيزززنهاػب ززز اتهواإلجزززفا اته 

متهذبفيباززز هيفهدرا زززقهيشززز لقهو ززز  يقه دب حزززثهحززز له  ززز  هياززز راتهح زززثهاؼب اا زززقهوا  دم زززقهوا زززيهأثب ززز هف     اززز ه

ب(.هو زززراهاإلجزززفا اتهوا ضززز ا له شزززملهربعيزززعهاؼباززز راتهو  ززز   هه2005ا يزززفا ةهو  ززز   هؾب ال ززز ه ا  ي دزززي،ه

هؾب ال  ،هيهرب  اه دكهاؼبا راتهواجمل الته ب   هيا راتها     ق؛هو ف  لهذ كههدرها  ح هاتأف

هفو  دبهإقب زهذ كهاػب  اتها     قالتصنيف للمهارات ومجاالتها: التحديد و 

إجززفا هيفاج ززقهيزز يدقهوي  زز قه  ثززريهيززنها د  زز تها  ف  ززقهوا ج ب ززقها ززيه   و زز هربعيززعهيازز راتها     ززقه .1

 دةهوإ زجا  ا    هو  ز   هؾب ال ز هيفهاؼبفحدزقهاال  عائ زقه أثب زز همبز ذجهي از هيفهق ئمزقهاؼبفاجز هؼبزنهأرادها  زز

إ  ا هكيهالهيثيزلهيزاها عرا زق(،ه ز ا هف مز هي  زله    زف صها و  زقهأمه    زف صها  د ز .هوقزعهروهزيهيفه

أنه  زز نهحعيثزقهوي م يزز قهيز هأحززعثهاالذب  ز تهوا  ظفيزز تهيفهؾبز له  دززاها     زقهو  زز  ه زراها د  ز ته

 زز هي ززعا /ه  ب يززي،هكمزز ههيا را زز هو  زز   هؾب ال زز ،هوأنه  زز نهي   هززق؛هفم ازز هيزز ه زز هتظززفيهوي ازز هيزز 

أجزلههاز راتها     زق؛هوذ زكهيزن  عدتهأص  فا هي ه تهدرا ز تهوأحبز ثهوك زبهووثز ئ هيز ا هوي ز يريهؼب

ا     ززززقهيززززنهح ززززثه في  ازززز هوا زززز مفاري ا هأوهاتي  هازززز ههززززههصهإىله  زززز رهواضززززحه ب زززز  هيازززز راتهاػبدزززز ه

رب اززز هه  ضززز ي زززق،هيززز هربعيزززعهاجملززز التها زززيها  زززف صهواؼبزززفحد تها عرا ززز  تفها و  زززقهوا  د ززز هيفهاال  عائ

اؼبازز راته ف ديزز ًه د ززعاخلهوا   ززفاره ززتهيازز راتهث يززقها  زز ها ث  ززثهويازز راتهث يززقها  زز ها سزز دسهيفه

 اؼبفحدقهاال  عائ ق.

ه4(هوا  د ز ه 3ه–ه1ا   فاضهيا راتها     زقهوإ زجا  ا    هو  ز   هؾب ال ز هعبم ز ها  زف صها و  زقه  .2

قهاال  عائ ززززقها زززيهخد زززز هإ  اززز ه دززززكهاؼبفاجزززز ها  ف  زززقهوا ج ب ززززقهووضززز ا هيفهقزززز ائاهسبا ززززعاًه(ه دمفحدززز6ه–

  دخ  ةها     ق.
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يفها د   تها  ف  قهأواًل،هوؿب و قها زعي ه   از ه  غبزرصهأوههوؾب ال  هيفاج قهيا راتها     قهوإ جا  ا     .3

 اإلض فقهأوها   عيل.

  هوؾب ال زز هيفها د  زز تها ج ب ززقهوؿب و ززقها ززعي ه   ازز ه  غبززرصهأوهيفاج ززقهيازز راتها     ززقهوإ ززجا  ا   .4

 اإلض فقهأوها   عيل.

ا ززز خالصهياززز راتها     زززقهوإ زززجا  ا    هو  ززز   هؾب ال ززز هوا زززيهيفزززجضهيفه الي زززرهث يزززقها  زززف صه .5

يههمزلها  فييزقههيزنهخزاللها  ظزفهيفها د  ز تها  ف  زقهأواًل،ا و  قه ث يقها   ها ث  ث(هإج د  ،هوذ زكه

 تفسا هي ها د   تها ج ب ق.

ا  خالصهيا راتها     قهوإ جا  ا    هو     هؾب ال  هوا يهيفجضهيفه الي زرهث يزقها  زف صها  د ز ه .6

 ث يزززقها  ززز ها سززز دس(هإج د ززز ،هوذ زززكهيزززنهخزززاللها  ظزززفهيفها د  ززز تها  ف  زززقهأواًل،هيههمزززلها  فييزززقه

 .تفسا هي ها د   تها ج ب ق

ا عي ه تهيا راتها  ف  قهوا ج ب قهيفها     قهيفهث يقها  زف صها و  زق،هيز هيفاهز ةهطب  زقها دغزقها  ف  زق،ه .7

 ه عها  ظفهإىلهاؼبا راتها يهأي رتهإ  ا ها د   تها ج ب ق.

  ف  زق،ها زعي ه زتهياز راتها  ف  زقهوا ج ب زقهيفها     زقهيفهث يزقها  زف صها  د ز ،هيز هيفاهز ةهطب  زقها دغزقها .8

 ه عها  ظفهإىلهاؼبا راتها يهأي رتهإ  ا ها د   تها ج ب ق.

ا ززز  فاضهاجملززز التها فئ سزززقه دماززز راتهواخ  ززز رهثالثزززقهؾبززز التهرئ سززز قهيفها     زززق،هيززز هإضززز فقه يسززز م ته .9

ففه قهرب ه  ضهاجمل التها فئ س ق؛هوذ كه ب ز ًهؼبزعىهغزلهاجملز لهو  زعدهأوه شز بها يضز ي ها زيهي  عباز ،ه

عىهي   زززب ا ه دغزززقها  ف  زززق.هوقزززعهجززز  ه زززراهاالخ  ززز ره  زززعها  ظزززفهيفه يسززز م تهاؼباززز راتهيفها د  ززز تهويززز

ا ج ب ق،هوينهيهاخ   رها تسبهي ا ،هوا ي  مه    يف  هو    فا ه  الئاهيا راتها     قها  ف  زق،هويزنهيه

 إدراجهاؼبا راتها ففه قهرب ه دكهاجمل التها فئ س قهي ا هوا ففه ق.

 جا  ا    هو    فا هوربعيزعهؾب ال ز ،ه  يق،هو  عهح فهيا راتها     قهواض  هت  ئ هاإلجفا اتها سهيف .10

وفحكهيعىه سدسدا هو في  ا هوات ظ يا هوار ب طهاؼبا راتهدبا ال ز هيزنهخزالله  ظ ز هي اا زقها  حد زله

 زززجا  ا    ها     زززقهواازز راتهاؼب  يززيه دماززز راتهيفهكززله دزززكهاإلجززفا ات،همتهإقبززز زها  ززز رةها و  ززقه ب ززز  هي



 311 

و  زز   هؾب ال زز ه دمفحدززقهاال  عائ ززق.هوقززعهركززههيفه  زز  ه ززراهاؼبازز راتههدززرهيسزز  ىها دا ه ززعالًهيززنهاه مزز ده

هاؼب ففقهاجملفدة.

  سرتاتيجيبتهب وتظنيف جمبالتهب:احتكيم بنبء مهبراث انكتببت و
ينهخزالله  ظز اههعقههق مها ب حثه  ح  مهو الي ههوصينهأجلهربعيعهيعىهسب  كه راها ب   هاؼبا ريهه

 يززز  اتهي  زززعدةهوي   زززقهيززز هؾبم هزززقهيزززنهاػبزززها هواؼب خ  زززتهيفها دغزززقها  ف  زززقهوهدزززاها دغزززقها  ظزززفيهوهدزززاها دغزززقه

ا   ب يززيهوطفائزز ه ززعريسها دغززقها  ف  ززقهوا ي زز سهوا  يزز مي.هوقززعه ززتها ب حززثهؽبززاه  ضزز حهاؽبززعصه ززراها ب زز  هاؼبازز ريه

 زجا  ا    هي محز رهحز لهياز راتها     زقهواهجزفا اتها زيها ب ز هيفهذ زك،هوركزهههدزرهأنها ب ز  ويفاحله   ئزههواإل

ازز ه ا  ززف صها و  ززقهوا  د زز (هإج د زز ؛هأيهأتززههالهي   يززلهيزز هواقزز ه الي ززرهاؼبفحدززقهاال  عائ ززقهدبفحد  ا ززيهيفززجضهيفه

عمهاػبزها ههزعداًهيزنهاؼبدح ظز تهواترا هاؼبامزقها زيها  الي رهاغب اهيفهيا راتها     ق.هوخاللها ديز  اتهاؼب  زعدةهقز

 زز نب ه شزز لهكبززريهيفهإتضزز جها ب زز  هاؼبازز ريهووضزز حههوسب  زز ه؛هح ززثهأضزز ف هإ  ززههيازز راتهوحززرف هأخززفى،ه

وهزززززعلهيفهصززززز  غ ته  ضزززززا ،هودؾبززززز ه  زززززضهاجملزززززز الته زززززب ض،هوخ صزززززقهيفها  زززززف صها و  زززززق.هو  زززززعها خززززززره

ا ب ز  هاؼباز ريهوإخفاجزههيفهصز ر هها  ا ئ زقهكمز ه  فضزهههزعاده،هقز مها ب حزثه نعيالتهواالقجاحز ت  ؼبدح ظ تهوا   ز

هت  ئ ها عرا ق.

  تبئج انذراست:
 زجا  ا    هو  ز   ها  صه  فضهت  ئ ها عرا قهواؼب مثدقهيفهاالت ا  هإىله    هحعيثهؼبا راتها     قهوهه

 عرا ززق؛هح ززثهىبزز كها سززؤالها ولهدبازز راتها     ززقهؾب ال زز هيفهاؼبفحدززقهاال  عائ ززقهيززنهخززاللهاإلج  ززقههززنه ززؤااها

(،هيفهحززتهي  زز ولها سززؤالها ثزز  ه1وؾب ال زز هيفهث يززقها  ززف صها و  ززقه اعبززه ها ولهيززنها ب زز  ،هاتظززفهاؼبدحزز هرقززاه

هه(.هوقززعهأج ززبههززن2يازز راتها     ززقهوؾب ال زز هيفهث يززقها  ززف صها  د زز ه اعبززه ها ثزز  هيززنها ب زز  ،هاتظززفهاؼبدحزز هرقززاه

كالها سؤا تهينهخالله  ظ  هك فقهاػب  اتهواإلجفا اتهاؼب اا قهوا  دم قها يهأيريهإ  ا ه تف ً،ه ز ا هيفهيفحدزقه

ربعيزززعهاؼباززز راتهو  ززز  فا هأمهيفهيفحدزززقهرب ززز اه  ززز  هاؼباززز راتهو  ززز   هؾب ال ززز هوا  هكزززعهيزززنه زززالي ههيزززنهاػبزززها ه

ه ئ ق.هو ف  لهذ كههدرها  ح هاتأفواؼب خ  ت؛هح ثههعلهوط رهحسها   ىهيفهص ر هها  ا
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وتظـنيف جمبالتهـب    سـرتاتيجيبتهبااجلزء األول من انبنبء: مهـبراث انكتببـت و

  هبيت انظفىف األونيت ) هبيت انظف انخبنج(
يزز هأ ززاهؾبزز التهيازز رةها     ززقهواؼبازز راتهاؼب ضزز يقهربزز هكززلهؾبزز لهوا ززيهيفززجضهيفهطززالبهث يززقهالساالاا األوا: 

فحدززززقهاال  عائ ززززقهإج د زززز هوفيزززز ًه الذب  زززز تهوا  ظفيزززز تها ث  ززززثهاال  ززززعائي(هيززززنهاؼبها  زززز هو  ززززقه ث يززززقا  ززززف صها 

هاغبعيثق؟

 ززززجا  ا    هؼبازززز راتها     ززززقهواهخد زززز هاإلج  ززززقههززززنه ززززراها سززززؤالهإىلهأنه  زززز  هثالثززززقهؾبزززز التهرئ سززززقه

ي از ،هوقزعهأ ب ز هاجملز الته  صز هيز جههيفجضهيفها  الي رهه عهث يقها   ها ث  ثهاال  عائيهإج د ز هوا ز م نه

هي ضحهيفا يا هوي اصف   .هو راهاجمل الته يف

 (هيا رة.37وي عرجهرب ه راهاجمل له ب هوثالث نه قواعد الكتابة وأعرافها واصطالحاتها،  .1

 (هيا رة.11وي عرجهرب ه راهاجمل لهإحعىههشفةه إستراتيجيات الكتابة،  .2

ه.ات(هيا ره6اجمل له  ه هوي عرجهرب ه راتطبيقات الكتابة،  .3

هوف م هيديهوص ه ف  ديهؽبراهاجمل التها ثالثقهواؼبا راتهاؼب ض يقهرب ا ف

 قىاعذ انكتببت وأعرافهب واططالحبتهب
ويي عهل هاؼب  يريها دغ يقه هفاصها دغقها  ف  قهاؼب    قهواؼب   قق،هو ي   ع  ها يه يز ه زتها     زقهواحمل دثزقهه

 اهززعهضززفوريقهويامززق؛ه ثزز هيازز راتهأ   ز ق.هواؼبازز راتها ززيهيفززجضهيفه الي ززرهث يززقها  زز هواال ز م ع.هو ززراها ي

ها ث  ثهأنهي  ت اهؾب عينهؽب هيفه راهاجمل ل،ه يف

 إ ي نهيا راتها  اايها الزيقه   داها     ق. (1

 ا  ففي هيفها     قه تهكدم تهيبعو ةه   المها شمس قهوأخفىه   المها يمفيق. (2

 ا     قه تهاغبفوصهاؼب ش لقهرظب ًهو فظ .ا  م  ههيفه (3

 ك   قهاغبفوصهصب  ا ه هي  ؽب هيف بق. (4

 يفاه ةه    بهاغبفوصهيفها     ق. (5
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 ك   قهكدم ته  ضمنهاغبفوصهاؼبشعدة. (6

 ا ثالثق.ه   قهكدم ته  ضمنها    ينه هت اههك (7

 ك   قهكدم تهـب  يقه     هوا  اوهوا    . (8

 طقهويف  حقهو   .ك   قهكدم تهي  ا قه    هيف  ه (9

 ك   قهكدم ته  ضمنهحفوصهاؼبعها ثالثق. (10

 ك   قهكدم ته  ضمنهحفوف ه    هواله   ب. (11

 ك   قهكدم ته  ضمنهحفوف ه   بهواله    . (12

 ك   قهفيفاتهأوهكدم تهإيالئ  ًهدونهخ ه. (13

 .يف عةهصبدقه    ينهكدم ته ب هإىلهطبسه ف  ب (14

 ا   ظ  ها  ح حه ب ضها ضم ئف. (15

 حه ب ضها ظب  هاؼب ص  ق.ا   ظ  ها  ح  (16

 ا   ظ  ها  ح حه ب ضهأظب  هاإلي رة. (17

   ظ  هيفادصه  ضها  دم تهأوهيض د  هيفها     ق. (18

 اإلج  قهك     ًههنهأ ئدقها  كهيفهصبلهيف عة. (19

   ظ  ههالي تها جق اه ش لهصح ح.ه .،ه،ه،هفه،ه؟،ه!(. (20

  ف تهاؼبي  رة.ا  ففي ه تهي هيف اهأ ف ًهوي هيف اههدرهص رةها    هينها  (21

 ك   قهكدم تهذاتهنبهاتهي  ففقهأوهي    قهأوهيسب ققه ه  . (22

 ك   قهكدم تهلمهةهوصلهأوهق  . (23

 ضبلها  دم تها يهي  با هضب  هصح ح ًهووض ها  ي طهيفهي اض ا هف يهاغبفوص. (24

ك   ززقهكدمزز تهات ازز ه زز     ينه  ززعهف حززقهفبزز هيف ززاهأ فزز ًه ك   زز ً،هيزز ئ ً،هجززه اً(هأوهالهيف ززاهيثززله ظزز  فة،ه (25

 وردة،هص دقق(.

 ك   قه   هينها ش فهفب هدر ههك   قهصح حق. (26
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 ا     قهخبلهواضحهك   قهصح حقهوف هأ سهاػبل. (27

 إكم لهصبد تهأوهثالثهدب هي   با . (28

    ينهصبلهينهكدم تهي فوضق. (29

 اؼب   يقه تهأجها هاعبملهوفي ًه   عهاؼبش رهإ  ههواؼبثلهواعبم . (30

 سب  ههاعبملها   يقهواعبملها   ق ق. (31

 ا ج  بها  ح حهيفهك   قهاعبملهوا يعرةههدره  ب يه.  ّفصه (32

 و  اب ق.هاعبمله يفيفيقهوا  فا ي قهوطدب هها يعرةههدرها   م ل (33

 و  ظ فا ه   رةهصح حق.واجملم هقهها  ّفصها ظب  هاؼبففدةهواؼبث   (34

 ا   م لها ف  لهيفهاؼب ضيهواغب ضفهواؼبس يبلها   م الهصح ح . (35

 ربعيعها  دم تهاؼبفكبقهوا  ف تهوأداةها   في هوا   م ؽب ها   م الهصح ح . (36

يثزلفهقز له  ز ىلفه اتيزق(،هقز لهصزدرها ههضبلهأص لهك   قهاتي تها يف ت قهواغبزعيثها  بز يهيفهاالق بز س (37

هدافهماغبعيثم.هد ههو 

 سرتاتيجيبث انكتببتا
ي  بها  الي رهيفه راهاجمل لهك   زقهواضزحقهوي    زبق،هوذ زكهف مز هي  دز ه  عبمزلهوا فيزفاتها زيهيب زنهأنهه

  ززز نهتززز اةه   ززز يفهف زززفةهيفكهيزززق.هويفزززجضهأنهي ززز نها  الي زززرهقززز درينههدزززرهيفاهززز ةها يززز رئهواؽبزززعصهيزززنها     زززق.ه

ا      ززقهيززنهخززاللهاؼبززفوره  ؼبفاحزلهواإلجززفا اتهاؼبف ب ززقه       ززقه  صززفا هيازز رةهيثززلفهوي يزعمها  الي ززرهيفهيازز را اه

يفحدززقهيزز هقبززلها     ززق،هوك   ززقهاؼبسزز دة،هويفاج  ازز ،هو  ززح حا ،هويززنهيهك   ززقها  سززخقها خززرية.هواؼبازز راتها ززيه

هيفجضهيفه الي رهث يقها   ها ث  ثهأنهي  ت اهؾب عينهؽب هيفه راهاجمل ل،ه يف

 ربعيعها ف فةها فئ س قهه عها     ق. (1

 صب ها ف فهاؼبف ب قه  ضا ه ب ضهي هاحمل فظقههدرها ف فةها فئ سق. (2

 ا  خعامها  دم تها  صف قهاؼب   بقهه عها     ق. (3

 إهعادهه  صفه دم ض عهقبلها بع ه       ق. (4
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 ك   قه  برياتهأوهصبله س  قه  ب ها ج  بها  ح حه د دم تهيفهاعبمدق. (5

 أحعاثهأوهق كهق ريةه  ظ هف ا ها   غها  ح يق.ك   قه (6

 ك   قه  ضها ي كها ي ريةها يه ش ملههدرهه  صفهاؼب  نهوا هي نهوا شخ  ق. (7

 ك   قهر   قهإىلهصعي هأوهقفيبهي هاال    تقه ب ضها  م ذج. (8

   ظ  هاؼبفاج هاؼب   هقهيثلهاؼب  جاهواؼب   ه تهوا ط  سهيفهك    ه. (9

يزززنهأجزززله  ززز يفهيسززز  ىها  م  زززكهوا  سدسزززلهاؼب  يزززيه ظف ززز رهوإضززز فقه ف صززز لههيفاج زززقهيسززز دةها   بزززري (10

 وصف ق.

هإظا رها يعرةههدرهصب هاؼب د ي تهوطفحها  ئدقهيفهأث   ها     ق. (11

 تطبيقبث انكتببت:
ي  بها  الي رهيفه راهاجمل لهت  ص ًه   هو شفحهاؼب ض ه تهوا حعاثهواػبهاتهاؼب  ديقهلاهوا يفيبزقهه

يفزززجضهأنه ظازززفهيفهك   ززز تها  الي زززرهاؼب ززز يريهوا  زززسها دغ يزززقهاؼب  زززهةهيفها دغزززقها  ف  زززق.هواؼباززز راتها زززيهيززز اا.هوه

هيفجضهيفه الي رهث يقها   ها ث  ثهأنهي  ت اهؾب عينهؽب هيفه راهاجمل ل،ه يف

 حزعاثهك   قهت  صهق   قهـب  فةهواق  قهأوهخ    ق،هي هيفاه ةهاالت ي لهاؼب  ييهيفههفضه سدسزلها (1

 ووص ها هي نهواؼب  ن.

 ك   قهي ض ه تهوصف قههنهيخكهأوهي  نهأوهحعثهي ها  خعامه ف ص لهحس ق. (2

 وخها ا.ها     قها  صف قهاؼب ضم قه ف ص لهح قه ظافهف ا هأح   سااهوات ب ه  ا (3

،هك   زززقها ف ززز ئلهوديزززقهي  مدزززقهيزززنهح زززثه   ؤ ززز ها شززز ديهيثزززله ا  ززز ريخ،هاال ززز االل،ها  ح زززق،ها  زززفض (4

 اػب سبق،ها   ق  (.

ك   زززقها ف ززز ئلها فظب زززقهوا شخ ززز قهوخ   ززز تها شززز فهوا زززعه ةهوااله زززرارهيززز هوضززز حهاؽبزززعصهوا سززز  ي،ه (5

 واي م ؽب ههدرها   ريخ،هوا  ح ق،هواحمل  ى،هوا  فض،هواػب سبق،هوا   ق  .

هيل ها  م رةه   ت تهؿبعدة. (6
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وتظـنيف جمبالتهـب    سـرتاتيجيبتهبااجلزء انخب   من انبنبء: مهبراث انكتببت و

  هبيت انظفىف انعهيب ) هبيت انظف انسبدس(
يزز هأ ززاهؾبزز التهيازز رةها     ززقهواؼبازز راتهاؼب ضزز يقهربزز هكززلهؾبزز لهوا ززيهيفززجضهيفهطززالبهث يززقهالساالاا الثاااني: 

يزززز تهيززززنهاؼبفحدززززقهاال  عائ ززززقهإج د زززز هوفيزززز ًه الذب  زززز تهوا  ظفهها  ززززف صها  د زززز ه ث يززززقها  زززز ها سزززز دسهاال  ززززعائي(

هاغبعيثق؟

 ززززجا  ا    هقهؼبازززز راتها     ززززقهوالهإىلهأنه  زززز  هثالثززززقهؾبزززز التهرئ سززززخد زززز هاإلج  ززززقههززززنه ززززراها سززززؤاه

يفزززجضهيفها  الي زززرهه زززعهث يزززقها  ززز ها سززز دسهاال  زززعائيهإج د ززز هوا ززز م نهي اززز ،هوقزززعهأ ب ززز هاجملززز الته  صززز ه

هي جههي ضحهيفا يا هوي اصف   .هو راهاجمل الته يف

 (هيا رات.8وي ض يهرب ه راهاجمل لهشب نه تابة وأعرافها واصطالحاتها، قواعد الك .1

 ثالثقهأقس مهففه ق،ه يفوي عرجهرب ه راهاجمل لهإستراتيجيات الكتابة،  .2

ه(هيا رات.9ا   ظ اهوا جك ه،هو هه س ه هأواًل:

ها   ي حهوا  ي مي،هو ههيا ر  نهاث   ن.ثانياً: 

 (هيا رات.9ا بحثهوا  ي  ق،هو هه س ه ثالثاً: 

  ب قهأقس م،ه يفها وي عرجهرب تطبيقات الكتابة،  .3

ه(هيا رات.7ك   قهت  صه فديق،هو هه ب ه ههأواًل:

 ا  صزز ،ها شززفحهوا   ضزز ح،هاؼبي رتززقهواؼبغزز يفة،هاؼبشزز دقهواغبززل(،ههك   ززقهت زز صه فسززرييق/ه  ضززح هثانياااً: 

ه(هيا رات.4و ههأر  ه 

ه(هيا رات.5 د  ق،هو ههطبسه ا     قها  ا  قه ب ضها هم لهاثالثاً: 

ك   زززقه يززز ريفهحبث زززقههزززنهأف ززز رهيامزززق،هأوهقضززز ي هيدحزززق،هأوهأحزززعاثهي   زززقهيززز هيفاهززز ةهاػب ززز اتهرابعااااً: 

ه(هيا رات.6احملعدة،هو هه  ه 

ه(هيا رات.4ك   قهت  صهإق  ه ق،هو ههأر  ه خامساً: 
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عاًهحز لهي ضز ه تهقفائ زقهـب ز رة،هك   قهيدخ  ته  ضمنها ف  رها فئ سقهوا  ف ص لهاؼبامقهجزسادساً: 

 (هيا رات.4و ههأر  ه 

ه(هيا رات.4ك   قهت  صهوظ ف ق،هو ههأر  ه سابعاً:

هو ف  لهذ كههدرها  ح ها   اف

 قىاعذ انكتببت وأعرافهب واططالحبتهب
هويي ززززعهلزززز هاؼب زززز يريها دغ يززززقهوا  ح يززززقهوا جك ب ززززقهواإليالئ ززززقهوا   ظ م ززززق،هويزززز هي  ززززله ززززر كهيززززنهأهززززفاصه

هواص الح تها     ق.هواؼبا راتها يهيفجضهأنههب ع  ها  الي رهيفهث يقها   ها س دسهيفه راهاجمل له يف

 ا     قهخبلهواضحهي هصحقهر اهاغبفوصهو    يا هو ف هاؼبس ف تهاؼب   بقه تها  دم ت. (1

  .ذب بها خ   هاإليالئ قها ش ئ قهيفهر اها  دم ت،هيفهحعودهي هدرسهينهق اهعهاإليال (2

ا ززز خعامههاليززز تها جقززز اه د م  زززهه زززتهاؼب ززز  هوا  ززز   به  ززز رةهصزززح حقه هاليزززقهاال ززز فا م،ههاليزززقه (3

 ا  هثف،ها ف صدق،ها ف صدقهاؼب ي طق،ها  ي ق،ها  ي   نها فأ    ن،ههاليقهاغبرصه...(.

 يفاه ةهصحقها جاك بها دغ يقفه    ،هوضب  ،هودال ق. (4

  عال قههدرهاؼب  .ا  خعامهأ ف ظههف  قهف  حقهدق يقها (5

و   يف ززز ه   ززز خعامهروا زززلهوو ززز ئله غ يزززقهوكب يزززق،هيثزززلهحزززفوصهاعبزززفهوا   ززز هها زززف له زززتهصبزززلهق زززرية (6

 وا  فقهويبههاعبمدق،هوا اها ف هلهواؼبف  ل....هواال  ث   ،

 ربعيعها زي قهاؼب   بقهوا  خعايا ه ش لهصح ح،هويفاه ةهي  دب   ها  ح يقهوا  فف قهواإليالئ ق. (7

سززز اهاؼب ضززز عهإىلهه  صزززفاها    ززز قفهييعيزززق،هيزززا،هخ سبزززق،هيززز ها ززز خعامها   ززز وينها فئ سززز قهواعب تب زززقه ي (8

هإل فازهاعب اتبها     قها يهي  عبا هاؼب ض ع.

 سرتاتيجيبث انكتببت:ا
 ضززز ح،هوا     زز ،هوا جك زززه.هو ظاززفه زززراها     ززقهوهزززيهت  صززز ًه  سززاه   ي  ززبها  الي ززرهيفه زززراهاجملزز لهه

جبماززز ر اهوأغفاضزززااهيزززنها     زززق.هكمززز ه  ضزززمنهييززز ال اهييزززعي تهيززز د ق،هوحاززز هداهمزززق،هوخ سبزززقهها  زززالب

 دم ضزز ع.هوي  زز رهاؼبسزز  ىها   زز يبه د ززالبهيززنهخززاللهاؼبززفوره  ؼبفاحززلهواإلجززفا اتهاؼبف ب ززقه       ززقه  صززفا ه
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يهك   ززقها  سززخقها خززرية.هيازز رةهيثززلفهيفحدززقهيزز هقبززلها     ززق،هوك   ززقهاؼبسزز دة،هويفاج  ازز ،هو  ززح حا ،هويززنه

واؼباز راتها زيهيفززجضهأنههب زع  ها  الي زرهيفهث يززقها  ز ها سز دسهيفه ززراهاجملز له ي زهزقههدززرها قسز مها ثالثززق(ه

  يف
 أوالً: انتنظيم وانرتكيز

اخ  ززز رها ف زززفةهاؼبفكهيزززق،هوا شززز لها   ظ مزززي،هوربعيزززعهوجازززقها  ظزززفه  ززز ً ههدزززرفهاؽبزززعص،هواعبماززز ر،هوا  ززز ل،ه (1

 ب تها ش لهأوها   م ا.وي  د

هإتش  هتكهينهفيفاتهي  عدةهي   هدب هيديف (2

 اال  عا ه فيفةه   نهييعيقه دم ض ع. .هأ

 واعبمدقهاؼبف  ح قه دم ض عهيفها فيفةها وىل.ه ه  سها ف فةهاحمل ريق .هب

  دف فةها     ق.ه تاي م لها فيفاتها عاهمقههدرهحي ئ هيبس ق،هو ف ص ل،هويفوح .هت

 ق. دخكهأف  راها فئ سؼب ض عه فيفةهإث  ها .هث

ها  خعامها ففاغ تها يه ج هه عه عايقها فيفةه ش لهصح ح. .هج

ا ززز خعامها  ززز   بهاؼب   زززبقه  يزززلهاؼب د يززز ته يثزززلها ج  زززبها زززهي هأوهاؼب ززز  ،هوا سزززببهوا    ازززق،هوا  شززز  هه (3

  زززبهحبسزززبهواالخززز الص،هوا سزززؤالهواعبززز اب،هوا   ظززز اههزززنهطفيززز ها  يسززز اهإىلهؾبم هززز تهأوهفئززز ت،هأوها جه

 ا نب ق،هأوهاإلث رة(.

هإتش  هتكه فديهينهفيفاتهي  عدةهي   هدب هيديف (4

    يفهي ق هأوهيش دقهأوههيعةه دم ض ع. .هأ

 وص هاؼب  نهوا هي ن. .هب

  يعميهحله دم ض ع. .هت

هإتش  هتكه فسرييهينهفيفاتهي  عدةه    هدب هيديف (5

 اال  ا  قهال  م ي تها يفا هوا  ف هلهي ا . .هأ

 ف  رها فئ س ق،هأوهربعيعها حعاثهو ف  با هيفه سدسلهي ت.ربعيعهاؼب ض عهوا  .هب
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  ززز يفهاؼب ضززز عها فئ سزززيهوا  ف صززز لها عاهمزززقهيززز ها ززز خعامهدق ززز ه ظف ززز لهوا ظبززز  هوا  زززف تهوا ظبززز  ه .هت

 وا  ف ته ف اهص رةهيفئ قهيفهـب دقها ي رئ.

   ظ  ها فوا لها   برييقه تها فيفاتهيفه سدسلهف فيهواضح. .هث

هدم ض عه  ضمنهيدخ  ًه ف  د  ًهيف ب  ًه  ؽبعصهينهك   قهاؼب ض ع. يعميهث يقه  .هج

اخ   رها   عها    يبها زريهوبيز ها غزفضهاؼبي ز ده شز لهج زعه يثزلهر ز  قهيخ ز ق،هر ز  قهإىلهرئز سهربفيزف،ه (6

 يفاج ق،هي ف،ه يفيف،هروايقهأحعاثه فديقه...(.

هإ ب عهاػب  اتها     قه     قهاؼب ض عف (7

 اخ   رهاؼب ض ع. .هأ

 وصب هاؼب د ي تهو    فا .هإلطالعا .هب

 ا  ف ريهيففها    ان،هاؽبعص،هأ د بها  فض،هأ د بهاإلق  ع،هو  ئلها عهاهوا  هثري. .هت

 ق.يعهأجها هاؼب ض عهوه  صفاها فئ سا  خ  لهوربع .هث

 ك   قهتسخقهاؼبس دة. .هج

 يفاج قهاؼبس دةهو فح ا هو  ح حا . .هح

ه.ك   قها  سخقها  ا ئ ق،هوإخفاجا ه ش له د اهوأت   .هخ

 ززززجا  ا  تهـب دفززززقه د خ زززز ل،هيثززززلفها   زززز ها ززززر  ،هاؼبفاج ززززقهيزززز ها ززززهيال ،هأخززززرهاؼب ديززززتهيفها زززز خعامها (8

 االه ب ر،هربعيعها  عاصفهإق  ع،ه هويعهدب د ي ت،ه هثريه...

هك   قهي ض ه ته ش له في هي ضحهف ا هغهارةهوق ةها   بريهوا   ظ اهوا  ض حهاػب صه   ف فةهاؼب    ق. (9

 تنقيح وانتقىيمحب يًب: ان
دا هيزززنهخزززاللهسزززربفيزززفها  سزززخقها وىلهويفاج  اززز هو  ي حاززز ه   ززز يفهيسززز  ىه    ززز ها ف ززز رهوا سززز قا هو سد (10

 وا عي ،هوإه دةه  ظ اها  ك.اإلض فق،هواغبرص،ه

هيفاج قها     قه  حستها   ظ اهوا  م  كه تهأف  رها  كه  ا هيفهداخلها فيفةها  احعةهأوه تها فيفات. (11
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 ج وانتقنيتح: انبحبنخبً 
 االق ب سهواال  شا ده  ؼب د ي تهينهي  در  هأوهإه دةهص  غ ا ،هو  ث يا ه ش لهي   ب. (12

 ا  خعامهاؼب  ت تها   ظ م قهاؼب فوفقه دمفج هيثلهاؼبيعيقهواؼبالح هوا ي ائا؛ه د ص لهإىلهاؼب د يق. (13

 ي ادهوأدواتهيس هعةهيفها     ق.هتجت ه  صفا قهيثلها ي اي س؛هواؼب   ه ت،هواالا  خعامهيفاج هي   ه (14

فازززاها يززز  لهوا   ظ مززز تها زززيه  ب اززز ها  يززز ومي،هوا  زززح ،هواجملزززالت،هوا زززعوري ت،هوك ف زززقها ززز خعامه زززراه (15

 اؼب ب ه ت.

ا    يززلهيزز ه  ززضهاؼبازز راتها    زز قه د حززقهاؼبفزز   ح،هوا  فززقهيزز هي زز دح تهاغب  ززبهيثززلها فززهرة،هوا ززهاي ه (16

 وا راكفة...ها   ب ي ق،هوا يفصهاؼبفن،

إهب دهوث ئ ه س  قههنهطفي هو  ئلهإ  جوت قهو  ظ  ه  ضها سم تها   ظ م زقه يثزلهكدمزقهاؼبزفورهأوها سزف،ه (17

 ا   فاضها ي ائاهواؼبعاخل،ها بحثه    دمق،هاؼب   ه تهوا ي اي س،هيفاج قهاإليال (.

 ا  خعامهاؼب  جاها  ي  قهاؼب سفةه دبحثههنهيففداته عيدقهوي  ت ا . (18

ح زززقه دبحززث،هه ززز وينه  عامهاػب ززز ئكها   ظ م ززقه دززز كهاإل  ززجو ه يثزززلهق اهززعها ب  تززز ت،هوا  دمززقهاؼبفا زز خ (19

 ا هيعهاإل  جو (ه د ص لهإىلهي د ي ت.

(هويبزز دئهWord Processorإتشزز  هوثزز ئ ه هيزز  لهي   ززبقههززنهطفيزز ها زز خعامهيازز راتهي زز مها  دمززقه  (20

هت،هو عايقها فيفات،هوي لها  فحق(.ا   م اه يثلهاؽب ايش،هوا همعة،هوا ففاغ 

 تطبيقبث انكتببت:
يازز اه ززراهاجملزز له ه زز   بها     ززقهوخ  ئ ززا ،هوي  ززبها  ززالبهف ززههت  صزز ًه ززفديقهو فسززرييقهوإق  ه ززقهه

كدمزق،هو د زهمه  ؼب ز يريهوا  زسها دغ يزقههه700ه–ه500ووصف قهووظ ف قهويدخ ز تهو يز ريفه زجاوحهأط اؽبز هيز ه زته

وا   ظززز اهوإ زززجا  ا  تها     زززقهويفاحداززز .هواؼباززز راتها زززيهيفزززجضهأنههب زززع  ههدغزززقها  ف  زززق،هوا بحزززثاؼب  زززهةهيفها 

ه يفها  الي رهيفهث يقها   ها س دسهيفه راهاجمل له ي زهقههدرها قس مها سب ق(

 أوالً: كتببت  ظىص سرديت
 خهةهينهاػبهات.ا ف له تها ف  رهواؼبش  عاتهوا ركفي تهاؼب  دقهحبعثهينها حعاثهأوه (1
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 إهب دها س  يها ريهيس هعها ي رئههدره   رهأوهزب لها    ها ريهي  ميهإ  هه راهاغبعثهأوه دكهاػبهة. (2

  ضمته ف ص لهحس قهو غقهواق  قهي م   قه    يفهاغبب قهوا شخ  ق. (3

 هذاكفةها    ب. يعميه  ضها ف  رهأوهاإلي راتها يه هرهك نهاغبعثهأوهاػبهةهاؼبخ  رةهي زا  هح قهيف (4

    يفهحب قهأوههيعة،هوي  نهوزي ن،هووجاقهتظفهي   بقه دي ك. (5

 هفضها حعاثهيفها ي قه ش لهي ا وزهؾبفدهاإلخب رهل . (6

هظ  هأ    به فديقهي  عدةهيثلهاغب ار،هوا  ش ي .  ه (7

حب يًب: كتببت  ظىص تفسرييت/ تىضـيحيت )انىطـفا انشـرا وانتىضـيحا ادلقبر ـت 

 كهت واحلم(وادلغبيرةا ادلش
 ربعيعها ف فةهاؼبفكهيقهواؽبعصهينها     ق. (8

 يفحهاؼب ق هأوهوجاقها  ظفها يهي ب    ها    ب. (9

 ي   به   عهاؼب ض ع.أ ب عهأ د به  ظ ميهيفها     قه (10

ه يعميهحا هيي  قه   هيههي عاق قهاعبعلهوا    ئ هه عهاغب جقهإ  ا . (11

هحبنخًب: انكتببت استجببت نبعض األعمبل األدبيت

 إظا رها فااه د ملها ديب. (12

  عه اها ح  مهينهخاللهاإلي رةهإىلها  كهواػبهاتها س  يق. (13

    يفه فسريه د ملها ديبهي اههنهقفا ةهواه قهوفااههم  . (14

 ظرياتها  اضحق.  رههعدهينها ف  رهوا    راتهوا   ظ اها  فسريهو فك هاههد (15

هيثدقهوي ا عهت  ق. عه اها  فسريهو هيفاهينهخالله  ظ ف تهيس مفةه  (16

رابعًب: كتببت تقبرير حبخيت عن أفكبر مهمتا أو قضبيب مهحتا أو أحذاث معينـت مـ  

همراعبة اخلطىاث انتبنيت:

 ص  غقهأ ئدقهذاتهصدقهي هإهب دهؾب لهي   به  غ  قه راها  ئدقه ش لهي يل. (17
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 وض هاعبمدقها فئ سقهأوها ض   قه دم ض ع. (18

 ب قه   ف فةهاؼبفكهيق. ضمتهاغبي ئ هوا  ف ص لهاؼبف  (19

  ززز  ها  يفيزززفههدزززرهأكثزززفهيزززنهي زززعرهإخبززز ريهأوهي د يززز أ،هيثزززلهي حزززعثتهرظب زززت،هك زززب،هصزززح ،هو ززز ئله (20

 إهالي قهي   هق.

يززنهي زز درهي ثيززقهوي  ززعدة،هيثززلهه ت ززعه اها ف ززفةهأوها ف زز رها فئ سزز قهحبيزز ئ ،هو ف صزز ل،هوأيثدززق،هويززفوح (21

 اإلتجت .هي حعثتهرظب ت،هدوري ت،هحبثهيفهي د ي ت

  ضمتهق ئمقه  ؼبفاج . (22

هخبمسًب: كتببت  ظىص إقنبعيت

 ربعيعهي ق هواضحهيفهقض قهأوهييجحهي . (23

 دهاهاؼب ق هحبا هي ظمقهوذاتهصدق. (24

  ب عهأ د بهأوهص غقه  ظ م قه ادق.إ (25

ه  ق هوا  حض رها  م ي تها ي رئهوـب وفههواغبا هاؼبض دة. (26

يسيت وانتفبطـيم ادلهمـت جـذًا حـىل سبدسًب: كتببت مهخظبث تتضمن األفكبر انرئ

همىضىعبث قرائيت خمتبرة

 ربعيعها ف فةها   يقهوا ف  رها فئ سقهوا ففه قهيفها  ك. (27

  دخ كها  كهي هاغبف ظههدرهأف  راها فئ سقهو ف  ال ههذاتها نب ق. (28

     ب.ص  غقهاؼبدخكه ه د  ههاػب ص،هي هاحمل فظقههدرها  ف ظهوا   برياتها     قها يهأورد  ها (29

هيفاه ةها جا لهيفههفضها ف  ر. (30

هسببعًب: كتببت  ظىص وظيفيت

 ك   قها عه اتهوا ب  ق ته دم   ب تهاؼبخ دفق. (31

 ك   قهاػب    تها فظب ق. (32
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 يل هاال  م راتهوا  م ذج. (33

ها  فوضها  صف قه  ا ربههمد قهق مهل ،هأوهك بهقفأ  ،هأوهؿب ضفاتها  م هإ  ا . (34

هتىطيبث انذراست

 ززجا  ا    هايفه  زز  هحززعيثهؼبازز راتها     ززقهوههسبثدزز ه ه  صززد هإ  ززهه ززراها عرا ززقهيززنهت زز ئ يفهضزز  هيززه

هو     هؾب ال  ه دمفحدقهاال  عائ قهوفي ه فؤيقهي  صفة،هفنتههيب نهاإلي رةهإىلها   ص  تها     قف

ف مز هي  ززله  ؼبازز راتهأمهه زجا  ا    ها ززريهات ازز هإ  زهها عرا ززق،ه زز ا ااإلفز دةهيززنها ب ز  هؼبازز راتها     ززقهوه (1

يفهؾب ال  هاؼبيجحقهيفه   يفهي ظ يقهي اا قه   داها     زقهو  د ماز هيفهاؼبفحدزقهاال  عائ زق؛هح زثهإنها خزره

ها ززززجا  ا  تلزززراها ب ززز  هاؼبازززز ريهي  دزززبهربززززعيث ًهيفهك ف زززقه يزززعميهيازززز راتها     زززقهيفها   ززززبها عرا ززز ق،هوه

 ا  عريسهاؼب ب ق.

 زززجا  ا    هااؼباززز ريهيفه  زززم اهاخ بززز راتهذاتهيسززز  ي تهي  زززعدةهؼباززز راتها     زززقهوهه  ظ ززز ه زززراها ب ززز   (2

وؾب ال زز ،ه يززز اهيززنهخالؽبززز هاؼبخفجززز تها   د م ززقه دمفحدزززقهاال  عائ ززق؛هفبززز هيزززؤدىهإىلهإهبزز دهي ززز يريهي م  ززز قه

هيفههززز  ها  ززز مهعةوهدم زززقه ففززز هيزززنهجززز دةههمد زززقه  دززز اها     زززقهوا دغزززق؛هوذ زززكه  ه بززز رهحفكزززقهاؼب ززز يريها سززز ئ

 ضم تقه د ص لهإىلهحعهأدىنه دا دةهيفها   د اهالهيب نها    زلهه ه.

ضززفورةهيفاج ززقه ززراها ب زز  هاؼبازز ريهوي     ززهه   ززعرسهوا  حد ززله زز ا هيفهربعيززعاه دمازز راتهواإل ززجا  ا  ته (3

أخزززفىهغزززريههو  ززز  ف ا هأمهيفهاجملززز التهويسززز  ي   ،هوذ زززكهيزززنهخزززاللها ززز خعامهي اا ززز تهوأ ززز   بهحبث زززق

 دزكهاؼبسز خعيقهيفه زراها عرا زق،هو ز هيز ه ز صهيضز  ههميز ًهوغزلهؽبزراها ب ز  هاؼبيزجح.هكمز هيب زنه  ب ز ه

  راها ب   ههدره  ئ ته  د م قهي   هقه فح ههو   يفا.

 زززجا  ا    هاإقبززز زهدرا ززز تهوأحبززز ثهتظفيزززقهوي عات زززقه زززعصهإىله  ززز  ه  ززز  ف تهي  زززعدةهؼباززز راتها     زززقهوه (4

ؾب ال  هيفهاؼبفحدزقهاال  عائ زقه هخزرهيفهحسزب ث هيز هيسز اعهيزنهأف ز رهو  ز  ف تهيفه زراهاغبيزل؛هإذهوربعيعه

إنه فاكاها بح ثهواػبهاتهيفه راهاؼب ضز عه ز صهيثزفيهاؼب  بزقها  ف  زقها زيه   ز ز هأيثز له دزكها   ز  ف ته

  جا  ا    هوؾب ال  .اؼبا راتها     قهوه
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  ه  ززز   هؼباززز راتها     زززقهوإ زززجا  ا    هوؾب ال ززز هيفهاؼبزززفحد تهاؼب   ززز قهإجزززفا هدرا ززز تهأخزززفىه ززز اه ب ززز (5

 واؼب  يريهاؼب  صفةهيفه راها س  ي.هوا ث ت يقهواإلف دةهينهاالذب   تهوا  ظفي ت

ضزفورةه  زز  ه  زز  ف تهي   هزقهؼبازز راتها دغززقها خزفىفهاغبززعيث،هاال زز م ع،ها يزفا ة،هيفهيفاحززلها   دزز اها  زز مهه (6

هدبس  ىه  داها دغقها  ف  قهو  د ما .هك فقه دفقي

 ادلراج 

هأوالً: ادلراج  انعربيت

 م(.هوزارةها ج  ق،هاعبما ريقها   تس ق.1997فظب قه دمفحدقها وىلهينها   د اها    ي.ه إدارةها هاي ها  .1

ا  زت،ه(.هأ    به عريسها دغقها  ف  قهو دال .هدارها   ز بهاعبز ي يفه2001ا باق،ههبعها ف  حهحسن.ه  .2

 اإلي راتها  ف  قهاؼب حعة.

 ،هي  بقهدارهجعة،هجعة.1م(.هفنها  حفيف.هط.ه1998ك نههبعها  فمي.ه اهحب ب،هره .3

(.هف هد زقها زز خعامهمبزز ذجهيفاحزلههمد زز تها     ززقهيفه  دزاهيازز رةها   بززريه2001اػب ا زعة،هقبزز دهؿبمزز د.ه  .4

شززز رة.هكد زززقها عرا ززز تها  د ززز ،ها   ززز يبه زززعىهطزززالبها  ززز ها   يزززفها    زززي.هر ززز  قهي جسززز ريهغزززريهي 

 اعب ي قها ردت ق،ها ردن.

 ،هدارها فالح،ها ردن.4ط.هه.(.هاؼبا راتها عرا  ق1997اػب ا،هؿبمعههدي.ه  .5

م(.ها  ززعريسها  زز مهو ززعريسها دغززقها  ف  ززق،ه1999ا فيزز عي،ه زز عهؿبمززع،هوصززالح،هظبززريهيزز تسهأضبززع.ه  .6

 ،هي  بقها فالح،ها   ي .1ط.ه

م(.هاؼباز راتها دغ يزقهويسز  ي   هربد زلهتفسزيه غز يفهدرا زقه1990 هيز ب،هأضبزع.ه ط  مق،هريعي،هوأ  .7

 .اعها دغقها  ف  ق،هج ي قهأمها يفىي عات ق،هي 

أ(.ها   جازز تها  ظفيززقهوا   ب ي ززقهؼب دمززيها دغززقها  ف  ززقهيفهيعي ززقها فيزز ضهه2005ا  ي دززي،ههبززعهاحملسززن.ه  .8

ه253(،ه76 ه19  يق،هؾبدزسها  شزفها  دمزي،هج ي زقها   يز ،هويعىههالق ا ه    ظفيقها ب  ئ ق.هاجملدقها جه

 .310ه–



 311 

ب(.هكبزززز ه  زززز  هي  صززززفهؼبازززز راتها يززززفا ةهو  زززز   هؾب ال زززز هيفهاؼبفحدززززقهه2005ا  ي دززززي،ههبززززعهاحملسززززن.ه  .9

 .146ه-79،ه49اال  عائ ق.هؾبدقها يفا ةهواؼب ففق،هاعبم  قهاؼب فيقه ديفا ةهواؼب ففق،ه

،هي  بززززقهداره1م(.هاؼبفيززززعها فزززز ه  ززززعريسها دغززززقها  ف  ززززق.هط.ه1998ا  دززززي،هف  ززززلهحسززززتهطح مززززف.ه  .10

 ا ثي فق،ههم ن.

(.ههمد  تها     زقها  ظ ف زقهو  ب ي  ز ه  د ماز هو ي يباز .ها يز  فةفههز  ه1432فضلها ،هؿبمعهرجب.ه  .11

 ا   ب.

يبهيفهه(.هيزززعىه  ظ ززز هي دمزززيها دغزززقها  ف  زززقهياززز راتها   بزززريها   ززز 1418ا يح ززز  ،هي جزززعهؿبمزززع.ه  .12

 اؼبفحدقهاؼب    قهدبعي قها في ض،هر   قهي جس ري،هج ي قهاؼبدكه   د.

م(.هدرا ززقهذبفيب ززقه  حعيززعهاؼبازز راتها دغ يززقهيفهفززفوعها دغززقها  ف  ززق،ه1974ؾبزز ور،هؿبمززعهصززالحها ززعين.ه  .13

 دارها يدا،ها   ي .

 ،ها ي  فة.،هدارها ف فها  فيب1م(.ها  فلهويا راتها  ف ري،هط.ه2001ؿبمع،هفا اهي  فر.ه  .14

ه(.هإهززعادهاخ بزز راتهرب زز د قهيي  ززقهيفهاؼبزز ادها عرا زز قه1424يعي ززقهاؼبدززكههبززعها  هيززهه د دزز مهوا  ي  ززق.ه  .15

ا  يفيزززفها  اززز ئي.هإهزززعادفهد.ههدزززيهصزززعي هه– د ززز ها سززز دسهاال  زززعائيهيزززنها   دززز اها  ززز مه   زززتهو  ززز ت(ه

 اغب ميهو خفون.

ه(.ها  يفيززززفها فزززز ها  ازززز ئيهحزززز لهمربعيززززعهاؼبازززز راته1420يعي ززززقهاؼبدززززكههبززززعها  هيززززهه د دزززز مهوا  ي  ززززق.ه  .16

ا     قهيفها يفا ةهوا     قهوا في ض  ته د ف صها ثالثزقها وىلهاال  عائ زقم.هيزنهأحبز ثهج ي زقهاؼبدزكههبزعه

 ا  هيههاؼبعهمقهينهاؼبعي ق.

  دززز اها دغزززقه(.همدرا زززقهحززز لها  ززز غهاؼب بيزززقهيفهز ززز1421اؼبفكزززهها  زززفيبه دبحززز ثها ج  يزززقه زززعولهاػبدززز  .ه  .17

 ا  ف  قه د ف صها ثالثقها وىلهينهاؼبفحدقهاال  عائ قهيفهدولهاػبد  ها  ف  قهووض هص غقهي   بقهؽب م.

(.هاؼبزز ا ها شزز يلهاؼب حززعهيفها دغززقها  ف  ززقهؼبفاحززلهز زز1421اؼبفكززهها  ززفيبه دبحزز ثها ج  يززقه ززعولهاػبدزز  .ه  .18

 (.6ه–ه4يقها ث ت قه ا  ف صها   د اها   مفهيس  ىها  ف ي تها     قه  البهاغبد
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(.هوث يزززقهكف يزز تها يزززفا ةهوا     زززقه  ا يززقها  ززز ها ث  زززثهز زز1425ي  ززبها ج  زززقها  ززفيبه زززعولهاػبدززز  .ه  .19

اال  ززززعائيهوث يززززقهكف يزززز تها يززززفا ةهوا     ززززقه  ا يززززقها  زززز ها ث  ززززثهاال  ززززعائي.ه فتزززز ي هاخ بزززز راتهيسزززز  ىه

 قها  فيبه عولهاػبد  ،ها في ض.ا  ح  لها عرا يهيفها عولها هض  هدب  بها ج  

م(.ه  ز يفهي ز   ه  دز اها يزفا ةهيفهيفاحزلها   دز اها  ز مهيفه1986اؼب ظمقها  ف  قه دج  قهوا ثي فقهوا  د م.ه  .20

  دسدقها  ا ضه   د اها دغقها  ف  ق،ه  تس.ا  طنها  فيب،ه

 دهإظب ه زلهصزز  ،هفى،هأ.دهؿبمززيؤ سزقهي ز   ها   ؼب ززق،هوث يزقهيز ا ها دغززقها  ف  زقه د زز طيته   دغز تها خز .21

 . ز1424و خفون،ه

(.ه يززز ميهيسززز  ي تها     زززقها   برييزززقه زززعىه الي زززرهث يزززقهاغبديزززقها وىلهيزززنه1995ت زززف،هضبزززعانههدزززي.ه  .22

اؼبفحدززقها    زز قه زز  ردن.هؾبدززقهيفكززهها بحزز ثها ج  يززقهجب ي ززقهق ززف،ها  ززعدها سزز   ،ها سزز قها فا  ززق.هصهصه

 .242ه–ه199

(.ه را هطدبززقها  زز ها ثزز  ها ثزز ت يهيفها ردنهحزز لهيززعىه  ظ زز ههمد زز ته1999.ه ت ززف،هضبززعانههدززي .23

ه–ه223،ها  ززززعدها ث  ززززث.هصهصه15اإلتشزززز  هيفهي قزززز ها     ززززقها   برييززززق.هؾبدززززقهج ي ززززقهديشزززز ،هاجملدززززعه

262. 

دارةهوزارةهاؼب زز رص.ه د.هت.(.همد  ززلهاؼب دززاه ي زز سهيازز راتها دغززقها  ف  ززقهيفها  ززف صهاؼبب ززفةم.هإهززعادهاإل .24

ها   يقه دي  سهوا  ي مي.
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 (3) رقم ملحق

 الجزء األوا من البناء: مهارات الكتابة وتصنيف مجاالتها في نهاية الصفوف األولية

 )نهاية الصف الثالث االبتدائي(

 الكفاية م المجاا
ههه ق اهعها     قهوأهفافا هواص الح   (1

يي ززززعهلزززز هاؼب زززز يريها دغ يززززقه هززززفاصها دغززززقه
ا  ف  زززقهاؼب    زززقهواؼب   قزززق،هو ي   زززع  ها زززيه
 يزززززز ه ززززززتها     ززززززقهواحمل دثززززززقهواال زززززز م ع.ه
و زززززززراها ي اهزززززززعهضزززززززفوريقهويامزززززززق،هو  زززززززعه

هأ    قه دما راتهاتتفقها ركفهك فق.

هإ ي نهيا راتها  اايها الزيقه   داها     ق.ه1

ه2
  قه زتهكدمز تهيبزعو ةه ز  المها شمسز قهوأخزفىها  ففي هيفها   
ه   المها يمفيق.

ها  م  ههيفها     قه تهاغبفوصهاؼب ش لقهرظب ًهو فظ .ه3
هك   قهاغبفوصهصب  ا ه هي  ؽب هيف بق.ه4
هيفاه ةه    بهاغبفوصهيفها     ق.ه5
هك   قهكدم ته  ضمنهاغبفوصهاؼبشعدة.ه6
هينه هت اههها ثالثق.ك   قهكدم ته  ضمنها    هه7
هك   قهكدم تهـب  يقه     هوا  اوهوا    .ه8
هك   قهكدم تهي  ا قه    هيف  طقهويف  حقهو   .ه9
هك   قهكدم ته  ضمنهحفوصهاؼبعها ثالثق.ه10
هك   قهكدم ته  ضمنهحفوف ه    هواله   ب.ه11
هك   قهكدم ته  ضمنهحفوف ه   بهواله    .ه12
هيفاتهأوهكدم تهإيالئ  ًهدونهخ ه.ك   قهفه13
ه.يف عةهصبدقه    ينهكدم ته ب هإىلهطبسه ف  به14
ها   ظ  ها  ح حه ب ضها ضم ئف.ه15
ها   ظ  ها  ح حه ب ضها ظب  هاؼب ص  ق.ه16
ها   ظ  ها  ح حه ب ضهأظب  هاإلي رة.ه17
ه  ظ  هيفادصه  ضها  دم تهأوهيض د  هيفها     ق.ه18
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 الكفاية م المجاا
هج  قهك     ًههنهأ ئدقها  كهيفهصبلهيف عة.اإله19
ه  ظ  ههالي تها جق اه ش لهصح ح.ه .،ه،ه،هفه،ه؟،ه!(.ه20

ه21
ا  ففيزززز ه ززززتهيزززز هيف ززززاهأ فزززز ًهويزززز هيف ززززاههدززززرهصزززز رةها  زززز  هيززززنه

ها  ف تهاؼبي  رة.

ه22
ك   زززززقهكدمززززز تهذاتهنبزززززهاتهي  ففزززززقهأوهي   ززززز قهأوهيسزززززب ققه

ه ه  .
هوصلهأوهق  .ك   قهكدم تهلمهةهه23

ه24
ضززبلها  دمزز تها ززيهي  بازز هضززب  هصززح ح ًهووضزز ها  يزز طهيفه

هي اض ا هف يهاغبفوص.

ه25
ك   قهكدم تهات ا ه      ينه  زعهف حزقهفبز هيف زاهأ فز ًه ك   ز ً،ه

هي ئ ً،هجه اً(هأوهالهيف اهيثله ظ  فة،هوردة،هص دقق(.
هك   قه   هينها ش فهفب هدر ههك   قهصح حق.ه26
ه     قهخبلهواضحهك   قهصح حقهوف هأ سهاػبل.اه27
هإكم لهصبد تهأوهثالثهدب هي   با .ه28
ه   ينهصبلهينهكدم تهي فوضق.ه29
هاؼب   يقه تهأجها هاعبملهوفي ًه   عهاؼبش رهإ  ههواؼبثلهواعبم .ه30
هسب  ههاعبملها   يقهواعبملها   ق ق.ه31
هاعبملهوا يعرةههدره  ب يه.ه  ّفصها ج  بها  ح حهيفهك   قه32

ه33
ا يززززززعرةههدزززززززرها ززززززز  م لهاعبمزززززززله يفيفيزززززززقهوا ززززززز فا ي قهوطدب زززززززهه

هو  اب ق.

ه34
  ززززززّفصها ظبزززززز  هاؼبفززززززفدةهواؼبث زززززز ةهواجملم هززززززقهو  ظ فازززززز ه  زززززز رةه

هصح حق.
ا ززززز  م لها ف ززززز لهيفهاؼب ضزززززيهواغب ضزززززفهواؼبسززززز يبلها ززززز  م الهه35
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 الكفاية م المجاا
هصح ح .

ه36
ف تهوأداةها   فيزززز هوا زززز  م ؽب هاؼبفكبززززقهوا  ززززها  دمزززز تهربعيززززع

ها   م الهصح ح .

ه37
ضزززززززبلهأصززززززز لهك   زززززززقهاتيززززززز تها يف ت زززززززقهواغبزززززززعيثها  بززززززز يهيفه
االق ب سهيثلفهقز له  ز ىلفه اتيزق(،هقز لهصزدرها ههد زههو زدافه

هماغبعيثم.
ههها     قهإ جا  ا  ت (2

ك   ززززززقهها  زززززز هي  ززززززبها  الي ززززززرهيفه ززززززرا
واضززززززحقهوي    ززززززبق،هوذ ززززززكهف مزززززز هي  دزززززز ه

 عبملهوا فيفاتها يهيب زنهأنه  ز نهتز اةه 
   زززز يفهف ززززفةهيفكهيززززق.هويفززززجضهأنهي زززز نه
ا  الي ززززززززرهقزززززززز درينههدززززززززرهيفاهزززززززز ةها يزززززززز رئه
واؽبزززعصهيزززنها     زززق.هوي يزززعمها  الي زززرهيفه
يا را اها      قهينهخاللهاؼبفوره  ؼبفاحله
واإلجزززززززفا اتهاؼبف ب زززززززقه       زززززززقه  صزززززززفا ه

وك   زقهيا رةهيثزلفهيفحدزقهيز هقبزلها     زق،ه
اؼبسزززز دة،هويفاج  ازززز ،هو  ززززح حا ،هويززززنه

هيهك   قها  سخقها خرية.

هربعيعها ف فةها فئ سقهه عها     ق.ه1

ه2
ضهيززز هاحمل فظزززقههدزززرها ف زززفةهصبززز ها ف زززفهاؼبف ب زززقه  ضزززا ه زززب 

هق.ا فئ س
ها  خعامها  دم تها  صف قهاؼب   بقهه عها     ق.ه3
ه   ق.إهعادهه  صفه دم ض عهقبلها بع ه    ه4

ه5
ك   قه  برياتهأوهصبله س  قه  ب ها ج  بها  زح حه د دمز ته

هيفهاعبمدق.
هك   قهأحعاثهأوهق كهق ريةه  ظ هف ا ها   غها  ح يق.ه6

ه7
ك   قه  ضها ي زكها ي زريةها زيه شز ملههدزرهه  صزفهاؼب ز نه

هوا هي نهوا شخ  ق.
ه  م ذج.ك   قهر   قهإىلهصعي هأوهقفيبهي هاال    تقه ب ضهاه8

ه9
  ظ  هاؼبفاج هاؼب   هقهيثلهاؼب  جاهواؼب  ز ه تهوا طز  سهيفهه

هك    ه.

ه10
يفاج ززززقهيسززززز دةها   بزززززريهيزززززنهأجززززله  ززززز يفهيسززززز  ىها  م  زززززكه

هوا  سدسلهاؼب  ييه ظف  رهوإض فقه ف ص لهوصف ق.
إظازززز رها يززززعرةههدززززرهصبزززز هاؼب د يزززز تهوطززززفحها  ززززئدقهيفهأث زززز  هه11
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ها     ق.

ههه   ق  ب ي تها   (3

ي  بها  الي زرهت  صز ًهيفه راهاؼبفاحدق،هه
  زززززز هو شززززززفحهاؼب ضزززززز ه تهوا حززززززعاثه
واػبزززززززهاتهاؼب  ديزززززززقهلزززززززاهوا يفيبزززززززقهيززززززز اا.ه
ويفززززززجضهأنه ظاززززززفهيفهك   زززززز تها  الي ززززززره
اؼب زززز يريهوا  ززززسها دغ يززززقهاؼب  ززززهةهيفها دغززززقه

ها  ف  ق.

ه1
ك   ززقهت زز صهق  زز قهـب  ززفةهواق  ززقهأوهخ    ززق،هيزز هيفاهزز ةه

 يزز لهاؼب  يززيهيفههززفضه سدسززلها حززعاثهووصزز ها هيزز نهاالت
هواؼب  ن.

ه2
ك   قهي ض ه تهوصف قههنهيخكهأوهي ز نهأوهحزعثهيز ه

ها  خعامه ف ص لهحس ق.

ه3
ا     قها  صف قهاؼب ضزم قه ف صز لهح زقه ظازفهف از هأح   سزااه

هوات ب ه  اهوخها ا.

ه4
يثززلههك   ززقها ف زز ئلهوديززقهي  مدززقهيززنهح ززثه   ؤ زز ها شزز دي
ه ا   ريخ،هاال  االل،ها  ح ق،ها  فض،هاػب سبق،ها   ق  (.

ه5
ك   ززقها ف زز ئلها فظب ززقهوا شخ زز قهوخ   زز تها شزز فهوا ززعه ةه
وااله ززززززرارهيزززززز هوضزززززز حهاؽبززززززعصهوا سزززززز  ي،هوايزززززز م ؽب ههدززززززره

ها   ريخ،هوا  ح ق،هواحمل  ى،هوا  فض،هواػب سبق،هوا   ق  .
هيل ها  م رةه   ت تهؿبعدة.ه6

ه

ه
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 (2) رقم حقمل

 علياالجزء الثاني من البناء: مهارات الكتابة وتصنيف مجاالتها في نهاية الصفوف ال

 االبتدائي( )نهاية الصف السادس

ها  ف ي تهاجمل الت

هوأهفافازززززززززززززززززززز ها     ززززززززززززززززززززقهق اهززززززززززززززززززززع (1

هاؼب ززز يريهلززز هواصززز الح   هويي زززع

هوا جك ب زززززززززززززززقهوا  ح يزززززززززززززززقها دغ يزززززززززززززززق

هي  زززلهويززز هوا   ظ م زززق،هواإليالئ زززق

هواصزززز الح تهأهززززفاصهيززززنه زززر ك

ه.ا     ق

ا     ززززقهخبززززلهواضززززحهيزززز هصززززحقهر ززززاهاغبززززفوصهو    ززززيا هو ززززف ه .1

 اؼبس ف تهاؼب   بقه تها  دم ت.

ذب ززبها خ زز  هاإليالئ ززقها شزز ئ قهيفهر ززاها  دمزز ت،هيفهحززعوده .2

 ي هدرسهينهق اهعهاإليال .

ا زز خعامههاليزز تها جقزز اه د م  ززهه ززتهاؼب زز  هوا  زز   به  زز رةه .3

اليزززقهاال ززز فا م،ههاليزززقها  زززهثف،ها ف صزززدق،ها ف صزززدقهصزززح حقه ه

   نها فأ    ن،ههاليقهاغبرصه...(اؼب ي طق،ها  ي ق،ها  ي 

 يفاه ةهصحقها جاك بها دغ يقفه    ،هوضب  ،هودال ق. .4

 ا  خعامهأ ف ظههف  قهف  حقهدق يقها عال قههدرهاؼب  . .5

غ يزقها ف له زتهصبزلهق زريةهو   يف ز ه   ز خعامهروا زلهوو ز ئله  .6

وكب يزززق،هيثززززلهحززززفوصهاعبززززفهوا   ززز هواال زززز ث   ،هوا  ززززفقهويززززبهه

 اعبمدق،هوا اها ف هلهواؼبف  ل....

ربعيززززعها زي ززززقهاؼب   ززززبقهوا زززز خعايا ه شزززز لهصززززح ح،هويفاهزززز ةه .7

 ي  دب   ها  ح يقهوا  فف قهواإليالئ ق.

 يس اهاؼب ضز عهإىلهه  صزفاها    ز قفهييعيزق،هيزا،هخ سبزق،هيز ه .8

ا فئ س قهواعب تب قهإل فازهاعب اتبها    ز قها زيهها  خعامها    وين

 ي  عبا هاؼب ض ع.

ه
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ي  زززززززززززبههإ زززززززززززجا  ا  تها     زززززززززززق (2

يفه زززززراهاجملززززز لهت  صززززز ًهها  زززززالب

  سزززززززززززززاه    ضززززززززززززز ح،هوا     ززززززززززززز ،ه

وا جك ه.هو ظافه راها     قهوهزيه

ا  البهجبماز ر اهوأغفاضزااهيزنه

ا     ززززززق.هكمزززززز ه  ضززززززمنهييزززززز ال اه

ق،هييعي تهيز د ق،هوحاز هداهمز

وخ سبقه دم ض ع.هوي   رهاؼبس  ىه

ا   زز يبه د ززالبهيززنهخززاللهاؼبززفوره

  ؼبفاحززززززززززلهواإلجززززززززززفا اتهاؼبف ب ززززززززززقه

       زززززززقه  صزززززززفا هياززززززز رةهيثزززززززلفه

يفحدززززززقهيزززززز هقبززززززلها     ززززززق،هوك   ززززززقه

اؼبس دة،هويفاج  ا ،هو  ح حا ،ه

 وينهيهك   قها  سخقها خرية.

ها   ظ اهوا جك هف

ا   ظ مززي،هوربعيززعهوجاززقها  ظززفههاخ  زز رها ف ززفةهاؼبفكهيززق،هوا شزز ل .1

  ززز ً ههدزززرفهاؽبزززعص،هواعبماززز ر،هوا  ززز ل،هوي  دبززز تها شززز لهأوه

 ا   م ا.

هإتش  هتكهينهفيفاتهي  عدةهي   هدب هيديف .2

 اال  عا ه فيفةه   نهييعيقه دم ض ع. .هأ

 ه زز سها ف ززفةهاحمل ريززقهواعبمدززقهاؼبف  ح ززقه دم ضزز عهيفها فيززفةه .هب

 ا وىل.

دزززرهحيززز ئ هيبسززز ق،هو ف صززز ل،هايززز م لها فيزززفاتها عاهمزززقهه .هت

  دف فةها     ق.ه تويفوح

 إث  هاؼب ض عه فيفةه دخكهأف  راها فئ سق. .هث

ا ززززز خعامها ففاغززززز تها زززززيه زززززج هه زززززعه عايزززززقها فيزززززفةه شزززززز له .هج

هصح ح.

ا  خعامها     بهاؼب   زبقه  يزلهاؼب د يز ته يثزلها ج  زبها زهي ه .3

وا سززززؤالهأوهاؼب زززز  ،هوا سززززببهوا    اززززق،هوا  شزززز  ههواالخزززز الص،ه

واعبززز اب،هوا   ظززز اههزززنهطفيززز ها  يسززز اهإىلهؾبم هززز تهأوهفئززز ت،ه

 أوها ج  بهحبسبها نب ق،هأوهاإلث رة(.

هإتش  هتكه فديهينهفيفاتهي  عدةهي   هدب هيديف .4

    يفهي ق هأوهيش دقهأوههيعةه دم ض ع. .هأ

 وص هاؼب  نهوا هي ن. .هب

  يعميهحله دم ض ع. .هت

هدب هيديفهإتش  هتكه فسرييهينهفيفاتهي  عدةه     .5
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 اال  ا  قهال  م ي تها يفا هوا  ف هلهي ا . .هأ

ربعيزززززززعهاؼب ضززززززز عهوا ف ززززززز رها فئ سزززززززق،هأوهربعيزززززززعها حزززززززعاثه .هب

 و ف  با هيفه سدسلهي ت.

وا  ف ص لها عاهمقهي ها ز خعامهدق ز هه   يفهاؼب ض عها فئ س .هت

 ظف زززززز لهوا ظبزززززز  هوا  ززززززف ته ف ززززززاهصزززززز رةهيفئ ززززززقهيفهـب دززززززقه

 ا ي رئ.

برييزززززقه زززززتها فيزززززفاتهيفه سدسزززززلهف زززززفيه  ظ ززززز ها زززززفوا لها    .هث

 واضح.

 يززززززعميهث يززززززقه دم ضزززززز عه  ضززززززمنهيدخ زززززز ًه ف زززززز د  ًهيف ب زززززز ًه .هج

ه  ؽبعصهينهك   قهاؼب ض ع.

اخ  ززز رها  ززز عها   ززز يبها زززريهوبيززز ها غزززفضهاؼبي ززز ده شززز لهج زززعه .6

 يثززززلهر زززز  قهيخ زززز ق،هر زززز  قهإىلهرئزززز سهربفيززززف،هيفاج ززززق،هيزززز ف،ه

  يفيف،هروايقهأحعاثه فديقه...(.

هاػب  اتها     قه     قهاؼب ض عفهإ ب ع .7

 اخ   رهاؼب ض ع. .هأ

 وصب هاؼب د ي تهو    فا .هاإلطالع .هب

ا  ف ززززززريهيففها   زززززز ان،هاؽبززززززعص،هأ ززززززد بها  ززززززفض،هأ ززززززد به .هت

 اإلق  ع،هو  ئلها عهاهوا  هثري.

 ا  خ  لهوربعيعهأجها هاؼب ض عهوه  صفاها فئ سق. .هث

 ك   قهتسخقهاؼبس دة. .هج

 ا .يفاج قهاؼبس دةهو فح ا هو  ح ح .هح

هك   قها  سخقها  ا ئ ق،هوإخفاجا ه ش له د اهوأت  . .هخ
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ا زز خعامهإ ززجا  ا  تهـب دفززقه د خ زز ل،هيثززلفها   زز ها ززر  ،ه .8

اؼبفاج ززقهيزز ها ززهيال ،هأخززرهاؼب ديززتهيفهااله بزز ر،هربعيززعها  ززعاصفه

 إق  ع،ه هويعهدب د ي ت،ه هثريه...

هف اززز هغززهارةهوقززز ةها   بزززريهي ضززح ًهك   ززقهي ضززز ه ته شزز له زززفي ه .9

هوا   ظ اهوا  ض حهاػب صه   ف فةهاؼب    ق.

ه

ها   ي حهوا  ي ميف

ربفيززززفها  سززززخقها وىلهويفاج  ازززز هو  ي حازززز ه   زززز يفهيسزززز  ىه .10

دا هيززززززنهخززززززاللهاإلضزززززز فق،هسزززززز    ززززز ها ف زززززز رهوا سزززززز قا هو سد

 واغبرص،هوا عي ،هوإه دةه  ظ اها  ك.

يفاج قها     قه  حسزتها   ظز اهوا  م  زكه زتهأف ز رها ز كه .11

ه هيفهداخلها فيفةها  احعةهأوه تها فيفات.  ا

ه

ها بحثهوا  ي  قف

االق بززززز سهواال  شزززززا ده  ؼب د يززززز تهيزززززنهي ززززز در  هأوهإهززززز دةه .12

 ص  غ ا ،هو  ث يا ه ش لهي   ب.

ا ززز خعامهاؼب  تززز تها   ظ م زززقهاؼب فوفزززقه دمفجززز هيثزززلهاؼبيعيزززقه .13

 واؼبالح هوا ي ائا؛ه د ص لهإىلهاؼب د يق.

يثزززززززلها يززززززز اي س؛هواؼب  ززززززز ه ت،ها ززززززز خعامهيفاجززززززز هي   هزززززززقه .14

 واإلتجت ه  صفا هي ادهوأدواتهيس هعةهيفها     ق.

فاززاها يزز  لهوا   ظ مزز تها ززيه  ب ازز ها  يزز ومي،هوا  زززح ،ه .15

 واجملالت،هوا عوري ت،هوك ف قها  خعامه راهاؼب ب ه ت.

ا    يززلهيزز ه  ززضهاؼبازز راتها    زز قه د حززقهاؼبفزز   ح،هوا  فززقه .16

يثززززززلها فززززززهرة،هوا ززززززهاي ها   ب ي ززززززق،هها  مب زززززز  فيزززززز هي زززززز دح ته
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 وا يفصهاؼبفن،هوا راكفة...

إهبزززز دهوثزززز ئ ه سزززز  قههززززنهطفيزززز هو زززز ئلهإ  جوت ززززقهو  ظ زززز ه .17

  ززضها سززم تها   ظ م ززقه يثززلهكدمززقهاؼبززفورهأوها سززف،ها زز  فاضه

ا يززززز ائاهواؼبزززززعاخل،ها بحزززززثه    دمزززززق،هاؼب  ززززز ه تهوا يززززز اي س،ه

 يفاج قهاإليال (.

اؼب سززفةه دبحززثههززنهيفززفداته عيدززقهها زز خعامهاؼب زز جاها  ي  ززق .18

 وي  ت ا .

ا زز خعامهاػب زز ئكها   ظ م ززقه دزز كهاإل  ززجو ه يثززلهق اهززعه .19

ح ززقه دبحززث،هه زز وينها هيززعهاإل  ززجو (ه  ا ب  تزز ت،هوا  دمززقهاؼبف

  د ص لهإىلهي د ي ت.

إتشززز  هوثززز ئ ه هيززز  لهي   زززبقههزززنهطفيززز ها ززز خعامهياززز راته .20

بزز دئها   ززم اه يثززله(هويWord Processorي زز مها  دمززقه 

اؽبززززززز ايش،هوا همزززززززعة،هوا ففاغززززززز ت،هو عايزززززززقها فيزززززززفات،هويززززززز له

ها  فحق(.

يازز اه ززراهاجملزز له   ب يزز تها     ززق (3

 ه ززززززز   بها     زززززززقهوخ  ئ زززززززا ،ه

وي  زززززززبها  زززززززالبهف زززززززههت  صززززززز ًه

 ززفديقهو فسززرييقهوإق  ه ززقهووصززف قه

ووظ ف زززززززززززقهويدخ ززززززززززز تهو يززززززززززز ريفه

ه–ه500 ززززززجاوحهأط اؽبزززززز هيزززززز ه ززززززته

د ززززززززززززهمه  ؼب زززززززززززز يريهكدمززززززززززززق،هو هه700

وا  ززززسها دغ يززززقهاؼب  ززززهةهيفها دغززززقه

هفك   قهت  صه فديق

ا زززف له زززتها ف ززز رهواؼبشززز  عاتهوا زززركفي تهاؼب  زززدقهحبزززعثهيزززنه .1

 ا حعاثهأوهخهةهينهاػبهات.

  هإهبززز دها سززز  يها زززريهيسززز هعها يززز رئههدزززره  ززز رهأوهزب زززلها  ززز .2

 ا ريهي  ميهإ  هه راهاغبعثهأوه دكهاػبهة.

 ضززززمته ف صزززز لهحسزززز قهو غززززقهواق  ززززقهي م  زززز قه   زززز يفهاغبب ززززقه .3

 وا شخ  ق.

 يعميه  ضها ف  رهأوهاإلي راتها يه هرهك نهاغبعثهأوهاػبزهةه .4



 466 

ا  ف  زززززززززززززززق،هوا بحزززززززززززززززثهوا   ظززززززززززززززز اه

  جا  ا  تها     قهويفاحدا .اوه
 اؼبخ  رةهي زا  هح قهيفهذاكفةها    ب.

  زززز يفهحب ززززقهأوههيززززعة،هوي زززز نهوزيزززز ن،هووجاززززقهتظززززفهي   ززززبقه .5

 ي ك. د

 هفضها حعاثهيفها ي قه ش لهي ا وزهؾبفدهاإلخب رهل . .6

ه  ظ  هأ    به فديقهي  عدةهيثلهاغب ار،هوا  ش ي . .7

ك   قهت  صه فسرييق/ه  ض ح قه ا  ص ،ها شفحهوا   ض ح،هاؼبي رتزقه

 واؼبغ يفة،هاؼبش دقهواغبل(ف

 ربعيعها ف فةهاؼبفكهيقهواؽبعصهينها     ق. .8

 فها يهي ب    ها    ب.يفحهاؼب ق هأوهوجاقها  ظ .9

 أ ب عهأ د به  ظ ميهيفها     قهي   به   عهاؼب ض ع. .10

 يززززعميهحازززز هيي  ززززقه   هيززززههي ززززعاق قهاعبززززعلهوا   زززز ئ هه ززززعه .11

هاغب جقهإ  ا .

 فا     قها  ا  قه ب ضها هم لها د  ق

 إظا رها فااه د ملها ديب. .12

 زززززعه اها ح ززززز مهيزززززنهخزززززاللهاإليززززز رةهإىلها ززززز كهواػبزززززهاته .13

 .ا س  يق

    يفه فسريه د ملها ديبهي اههنهقفا ةهواه قهوفااههم  . .14

  ظزززز اها  فسززززريهو فك ززززهاههدززززرههززززعدهيززززنها ف زززز رهوا   زززز راته .15

  ظرياتها  اضحق. وا 

 زززعه اها  فسزززريهو هيزززفاهيزززنهخزززالله  ظ فززز تهيسززز مفةه يثدزززقه .16

هوي ا عهت  ق.

ك   زززقه يزززز ريفهحبث ززززقههززززنهأف ززز رهيامززززق،هأوهقضزززز ي هيدحززززق،هأوهأحززززعاثه
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 ي هيفاه ةهاػب  اتها     قفهي   ق

صز  غقهأ ززئدقهذاتهصزدقهيزز هإهبز دهؾبزز لهي   زبه  غ  ززقه ززراه .17

 ا  ئدقه ش لهي يل.

 وض هاعبمدقها فئ سقهأوها ض   قه دم ض ع. .18

  ضمتهاغبي ئ هوا  ف ص لهاؼبف ب قه   ف فةهاؼبفكهيق. .19

    ها  يفيزفههدزرهأكثزفهيزنهي زعرهإخبز ريهأوهي د يز أ،هيثزله .20

 ،هك ب،هصح ،هو  ئلهإهالي قهي   هق.ي حعثتهرظب ت

 عه اها ف فةهأوها ف  رها فئ سز قهحبيز ئ ،هو ف صز ل،هوأيثدزق،ه .21

قزززقهوي  زززعدة،هيثزززلهي حزززعثتهرظب زززت،ه هويزززفوحهيزززنهي ززز درهي ث

 دوري ت،هحبثهيفهي د ي تهاإلتجت .

  ضمتهق ئمقه  ؼبفاج . .22

 فك   قهت  صهإق  ه ق

 ربعيعهي ق هواضحهيفهقض قهأوهييجحهي . .23

 هاهاؼب ق هحبا هي ظمقهوذاتهصدق.د .24

 إ ب عهأ د بهأوهص غقه  ظ م قه ادق. .25

ه  ق هوا  حض رها  م ي تها ي رئهوـب وفههواغبا هاؼبض دة. .26

ك   قهيدخ  ته  ضمنها ف  رها فئ سقهوا  ف ص لهاؼبامزقهجزعاًهحز له

هي ض ه تهقفائ قهـب  رةف

 ك.ربعيعها ف فةها   يقهوا ف  رها فئ س قهوا ففه قهيفها   .27

 دخزز كها زز كهيزز هاغبفزز ظههدززرهأف زز راها فئ سزز قهو ف ززز ال هه .28

 ذاتها نب ق.

اؼبدخززكه ه ززد  ههاػبزز ص،هيزز هاحمل فظززقههدززرها  فزز ظهصزز  غقهه .29
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 وا   برياتها     قها يهأورد  ها    ب.

هيفاه ةها جا لهيفههفضها ف  ر. .30

هك   قهت  صهوظ ف قف

 ك   قها عه اتهوا ب  ق ته دم   ب تهاؼبخ دفق. .31

   قهاػب    تها فظب ق.ك  .32

 يل هاال  م راتهوا  م ذج. .33

ا  زفوضها  صزف قه  از ربههمد زقهقز مهلز ،هأوهك زبهقفأ زز ،هأوه .34

هؿب ضفاتها  م هإ  ا .

ه
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