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 مستخمص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى إعداد قائمة بميارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لطالب الصف 

لتعميمية في مقرر لغتي الثالث المتوسط، كما ىدفت إلى الكشف عن درجة مراعاة األنشطة ا
لمصف الثالث المتوسط لميارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة بالتفكير الناقد وحل المشكالت، 
التواصل والمشاركة، اإلبداع واالبتكار، الثقافة المعموماتية وثقافة تقنية المعمومات واالتصال، 

يج الوصفي، وصمم لذلك بطاقة تحميل ولتحقيق أىداف الدراسة اتبع الباحث المن .والحياة والعمل
المحتوى في ضوء قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين، وبعد التأكد من صدق األداة وثباتيا، 

 شرع الباحث في تحميل األنشطة التعميمية، وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: 
لطالب الصف الثالث حددت الدراسة قائمة بميارات القرن الحادي والعشرين المناسبة  -1

  .( ميارة فرعية34المتوسط، صنفت في خمسة محاور، وتضمنت )
راعت األنشطة التعميمية ميارات القرن الحادي والعشرين المرتبطة بالتفكير الناقد وحل  -2

          %(، 28.32%( و)73.31المشكالت، والتواصل والمشاركة بنسب مرتفعة تمثمت في )
يمية ميارات القرن الحادي والعشرين بنسب متوسطة ومتدنية في كما راعت األنشطة التعم

  .بقية المحاور
غياب التوزان والشمول والتكامل في بناء األنشطة التعميمية وتدرجيا في ضوء ميارات القرن  -3

  .الحادي والعشرين
 وفي ضوء النتائج التي توصمت إليها الدراسة، فقد أوصت الدراسة بالتالي: 

عميم المغة العربية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين من خالل اقتراح تخطيط مناىج ت -1
   .مصفوفة ليذه الميارات وتدريجيا عمى الصفوف في مراحل التعميم العام

  .االستفادة من قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين التي أعدتيا الدراسة -2
يارات القرن الحادي والعشرين وفق تضمين األنشطة التعميمية في مقررات المغة العربية م -3

  .منيجية محددة تراعي التوزان والشمول والتكامل تسيم في تنمية ىذه الميارات
 . ألنشطة التعميميةا - ميارات القرن الحادي والعشرين الكممات الميتاحية :
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Abstract 
The study aims to prepare a list of 21st-century skills suitable for 

ninth graders.  In addition, it aims to reveal how the ninth grade Arabic 
language course activities observe 21st-century skills in critical thinking, 
problem-solving, communication, participation, creativity, ICT, life, work, 
and innovation and information culture. To achieve the objectives of the 
study, the researcher followed a descriptive approach and designed the 
content analysis card with a list of 21st-century skills. After confirming 
the validity and reliability of the tool, the researcher started analyzing the 
educational activities. The study reached the following results: 
1. The study identified a list of 21st century skills suitable for ninth-

grade students, classified in five axes, and included (34) sub-skills. 
2. The educational activates of the study took into consideration are 

21st-century skills related to critical thinking and problem solving, 
and communication and participation in high proportions (73.31%) 
and (28.32%). 

3. There was a loss of balance, inclusiveness, and integration in the 
construction of educational activities that were in line with 21st-
century skills. 

The recommendation of the study includes: 
1. Planning the Arabic language curriculum to align with 21st-century 

skills by proposing the organization and inclusion of these skills in the 
stages of general education. 

2. To adopt the 21st-century skills that were proposed in this study and 
be able to benefit from them.  

3. Include 21st Century skills in the Arabic language courses by 
following a specific method that takes into account the balance, 
inclusion, and integration that generally contribute to the development 
of these skills. 

Key Words: Twenty-first Century Skills - Educational Activities . 
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 مقدمة 
لمغة العربية دور ميم في حياة األفراد والجماعات، فمن خالل المغة يعبر الفرد عن مشاعره 

ومن خالليا يتواصل مع غيره من أفراد المجتمع، والمغة وسيمة لمتفكير، واإلبداع،  وأحاسيسو،
ونشر الثقافة، ولذلك تنظر التربية الحديثة إلى المغة عمى أنيا وسيمة لمتواصل والتفاىم بين 
األفراد، فيي تدرس من باب أىميتيا الوظيفية االجتماعية في المجتمع، ومن باب أن المتعمم 

وعميو  .(11-9، ص ص 1998ًئا وفق حاجاتو المغوية الوظيفية االجتماعية )الركابي، يتعمم شي
فإن الميمة التي تقع عمى المؤسسات التربوية في حفظ المغة العربية ميمة عظيمة، تتطمب منيا 
إعداد مناىج لغوية قادرة عمى إكساب المتعممين القدرة عمى توظيف لغتيم في حياتيم االجتماعية 

ا فعااًل، إضافة إلى تنمية شخصياتيم تنمية معرفية واجتماعية ووجدانية وميارية وجسمية، توظيفً 
  .وفق االتجاىات التربوية الحديثة المتجددة

وعمى الصعيد المحمي قامت وزارة التعميم بدور ميم في تطوير مناىج المغة العربية وفق 
ع الشامل لتطوير المناىج، كما سعت إلى االتجاىات المغوية والتربوية الحديثة، من خالل المشرو 

بناء ىذه المناىج المغوية من خالل ربطيا بواقع المتعممين االجتماعي، ومحاولة توظيف ما 
اكتسبو المتعممون لغويا في حياتيم الشخصية واالجتماعية، وتمثل ذلك في األىداف التي رسمتيا 

ة منيج المغة العربية لمتعميم األساسي، ( في وثيق21-22ىـ، ص ص1427وزارة التربية والتعميم )
ومن أبرز تمك األىداف: اكتساب المتعمم رصيًدا لغويًّا من المفردات والتراكيب واألساليب 
المغوية؛ مما يساعده في فيم األحداث المغوية وتحميميا وتقويميا، واستخدام المغة العربية بنجاح 

فة إلى التمكن من الميارات األساسية لكل من في الوظائف الفكرية والتواصمية المختمفة، إضا
   .االستماع والتحدث والقراءة والكتابة

وميما طورت المناىج الدراسية وفي مقدمتيا مناىج المغة العربية، فإن الحاجة إلى التقويم 
وفي ىذا السياق، فإن من أبرز  .باقية ومتجددة لعدة مبررات ودواع تفرضيا متغيرات متنوعة

ويم المناىج الدراسية ظيور معارف وخبرات جديدة جاءت انعكاًسا لمتقدم التقني مبررات تق
عادة النظر في  واالقتصادي والمعرفي؛ مما يستمزم تقويم المناىج الدراسية بصورة مستمرة وا 

  .(279، ص2225أىدافيا ومضامينيا )الخميفة، 
العربية في تحقيق أىدافيا، وتعد األنشطة التعميمية المغوية من أىم مكونات مناىج المغة 

حيث تسيم في بناء شخصيات المتعممين، وتنمية قدراتيم عمى التفاعل اإليجابي مع مجتمعاتيم، 
وتكون لدييم االتجاىات اإليجابية والقيم النافعة، وتسيل عمييم فيم الخبرات التربوية، وترفع 

ىميتيا في تحقيق أىداف ونظًرا أل .(165، ص2225مستواىم في التحصيل المغوي )الخميفة، 
المنيج الدراسي، فيي بحاجة في إلى التقويم والتطوير لمعالجة القصور، ومواكبة ما يستجد من 

  .متغيرات تربوية
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وحيث يتسم العصر الحالي بحدوث تغيرات متسارعة في الجوانب التقنية واالقتصادية 
دارتيا وتنظيميا، وىذا والمعرفية، وىذه الجوانب تؤثر بطبيعة الحال عمى معالجة ال معرفة وا 

التغير الحاصل يتطمب أفراًدا قادرين عمى التكيف والتعامل مع مستجدات العصر ومطالبو، وىنا 
يأتي دور المناىج الدراسية في إعداد متعممين قادرين عمى مواجية التحديات في ضوء مطالب 

  .العصر ومستجداتو
عممين في ىذا العصر المتسارع الخطى، ( عمى أن المت25، ص2214وليذا يؤكد بيرز )

والمتأثر بالتغيرات التقنية واالقتصادية والمعرفية، يحتاجون إلى التزود بالميارات المفصمية 
دارتيا، وحل ما يواجييم من مشكالت، والتفكير  والميمة لموصول إلى المعرفة واستخداميا وا 

( 52م: 2213ذلك كل من ترلينج وفادل ) بطريقة نقدية، والقدرة عمى االبتكار واإلبداع، ويعضد
عندما يشيران إلى الدور الرئيس لمتعميم في القرن الحادي والعشرين وىو إعداد المواطنين 

  .لمواجيات التحديات في وقتيم
( عمى دور مخططي المناىج الدراسية في 436، ص2215ولذلك، يؤكد جوزيف وجون )

مينيا في المناىج، ومن ذلك التقنية وتطبيق المعرفة، استيعاب االتجاىات التربوية الحديثة وتض
وبناء عميو يتحول المنيج إلى عممية نشطة يتعمم فييا الطالب ميارات التفكير واإلبداع وميارات 

 .الحياة وميارات التكيف التي تنفعيم في دراستيم وفي حياتيم العممية مستقباًل 
نى بتزويد المتعممين بالميارات التي تساعدىم ومن أبرز االتجاىات التربوية الحديثة التي تع

عمى التكيف والتفاعل مع التغيرات التقنية والمعرفية، ميارات القرن الحادي والعشرين، حيث 
تصف منظمة شراكة ميارات القرن الحادي والعشرين إطار التعمم ليذا القرن كما ورد في بيرز 

ي يجب أن يتمكن الطالب منيا لمنجاح في ( بأنو: "الميارات والمعارف والخبرات الت2214)
العمل والحياة، وىو مزيج من المعرفة بالمحتوى، والميارات الخاصة، والخبرة، وضروب التعمم 

ومع االىتمام بضروب التعمم األساسية القراءة والكتابة والرياضيات واالعتقاد  .26األساسية" ص
إال أن ىناك حزمة جديدة من وجوه التعمم تعرف بأنيا أساس التعمم والنجاح في الحياة المدرسية، 

بـالتاءات األربعة وىي: التجديد واالبتكار، التفكير الناقد وحل المشكالت، التواصل، والتشارك 
  .(27-26، ص ص 2214)بيرز، 

وتعد مناىج المغة العربية في مقدمة المناىج الدراسية التي تعنى ببناء شخصية المتعمم في 
ناًء متكاماًل، إضافة إلى كونيا أحد أبعاد التعمم األساسية، ولذلك يتأكد دور جميع الجوانب ب

مناىج المغة العربية في تزويد الطالب بالميارات الحياتية والمعرفية واالجتماعية وميارات التفكير 
واإلبداع وحل المشكالت التي يحتاجيا في تعممو المدرسي، وفي تعاممو مع المستجدات والقضايا 

  .ي تواجيو في حياتو االجتماعيةالت
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وفي سياق حركة التطوير، فقد اعتمدت ىيئة تقويم التعميم والتدريب بالشراكة والتنسيق مع 
وزارة التعميم المعايير الوطنية لمناىج التعميم العام، وكان في مقدمة الميارات المشتركة في بنية 

ي: ميارات التفكير الناقد وحل المشكالت، المناىج الدراسية ميارات القرن الحادي والعشرين، وى
وميارات التفكير اإلبداعي، وميارات التواصل واستخدام التقنية، وميارات التعمم الذاتي، وميارات 

  .(1442التعاون والمشاركة المجتمعية )وزارة التعميم، 
أتي وىذه االنعكاسات التي أتت ضمن تطوير مناىج المغة العربية في التعميم العام، ت

استجابة لالتجاىات التربوية الحديثة، وفي مقدمتيا ميارات القرن الحادي والعشرين، وتضمينيا 
دراجيا في المناىج الدراسية    .وا 

وفي ىذا السياق، تشير منظمة شراكة ميارات القرن الحادي والعشرين كما ورد في ترلينج 
رف ومفاىيم وخبرات بطرق ( إلى أىمية تفعيل المحتوى بما يتضمن من معا2213وفادل )

وآليات جديدة؛ كي يكون المتعممون قادرين عمى النجاح في مواقع العمل، والتكيف مع مستجدات 
ولذلك فإن  .الحياة، وحل المشكالت، وتوظيف المعرفة في حاضرىم ومستقبميم بطريقة فعالة

ى المناىج ( يوصي بأن تدمج ميارات القرن الحادي والعشرين مع محتو 33، ص2214بيرز )
الدراسية، حيث تتكامل الميارات والمعارف والمفاىيم واالتجاىات المتعمقة بالمحتوى في بناء 

( 52ت، ص.كما يرى جيان وآخرون )د .وتخطيط المناىج مع ميارات القرن الحادي والعشرين
الل أن الكتب المدرسية مصدر ميم لتعزيز ميارات القرن الحادي والعشرين لدى المتعممين من خ

  .دمجيا وتضمينيا في محتوى ىذه الكتب الدراسية
وفي حراك المؤتمرات والندوات، فقد تمخض عن المؤتمر الدولي لتقويم التعميم عدد من 
            التوصيات جاء من أبرزىا التأكيد عمى دمج ميارات المستقبل وميارات القرن الحادي 

جيل الجديد من المتعممين مع وظائف المستقبل، والعشرين في المناىج الدراسية؛ كي يتكيف ال
كما أوصى المؤتمر بأىمية التوعية ونشر ثقافة الميارات المطموبة لمنجاح في الحياة وسوق 
العمل؛ من أجل تقميل الفجوة بين ميارات القرن الحادي والعشرين وميارات أصحاب العمل 

  .(2218)المؤتمر الدولي لتقويم التعميم، 

(، 2213(، والكمثم )2213(، وسعودي )2213دد من الدراسات مثل الباز )وقد أوصت ع
(، بتضمين 2216(، ويونس )2216(، والخزيم والغامدي )2215(، وحسن )2214وشمبي )

ميارات القرن الحادي والعشرين في محتوى المناىج الدراسية وأنشطتيا؛ لما ليا من أىمية بالغة 
ية معرفية وتقنية واجتماعية تساعدىم عمى االندماج مع في تزويد المتعممين بميارات حيات

  .مجتمعيم والتواصل مع أفراد مجتمعيم بكفاءة وفعالية، ونقد القضايا والظواىر االجتماعية



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021هايو   – اخلاهس العدي  – 33اجمللد  020

 

ومع أىمية ميارات القرن الحادي والعشرين وتضمينيا في المناىج الدراسية؛ وخصوًصا في 
راسات التي دلت عمى وجود مؤشرات ضعف في مناىج المغة العربية؛ إال أن ىناك بعض الد

مناىج المغة العربية في محاور ميارات القرن الحادي والعشرين مثل: اإلبداع والتفكير الناقد 
( عن تدني مراعاة 2228والتواصل والميارات الحياتية، حيث أسفرت نتائج دراسة الغامدي )

عمق بالكفايات القرائية وكفايات التواصل األنشطة التعميمية في مقرر الكفايات المغوية فيما يت
( إلى  انخفاض 2213الشفيي )االستماع( لميارات التفكير الناقد، كما توصمت دراسة النفيعي )

مراعاة األنشطة التعميمية لميارات التحدث التي تعنى بالجانب التواصمي، وفي ميارات التفكير 
ضعف مراعاة الكتاب المدرسي بما فييا   ( إلى2214اإلبداعي أشارت نتائج دراسة العامري )

( أسفرت النتائج عن  2215األنشطة التعميمية لميارات التفكير اإلبداعي، وفي دراسة الفوزان )
انخفاض مراعاة األنشطة التعميمية لبعض الميارات الحياتية مثل: ميارة التعبير شفييًّا عن 

تقنية الحديثة، وميارة التعامل مع الوسائط األفكار والمشاعر بوضوح، وميارة استخدام أجيزة ال
المعموماتية، وميارة تطبيق قيم العمل الجماعي، وميارة احترام األنظمة والقوانين، وميارة 

( إلى انخفاض مراعاة األنشطة 2216المشاركة المجتمعية، بينما توصمت نتائج دراسة الزىراني )
عمقة بالمرونة والتفاصيل، وفي دراسة حديثة التعميمية لبعض ميارات القراءة اإلبداعية المت

( إلى عدم مراعاة األنشطة التعميمية لبعض ميارات االستماع 2218توصمت دراسة الروقي )
الناقد، مثل: ميارة التمييز بين الحقائق واآلراء، والتمييز بين األفكار المرتبطة بالنص المقروء 

ع، كما توصمت إلى انخفاض مراعاة وغير المرتبطة، وذكر عنوان مناسب لمنص المسمو 
األنشطة التعميمية لميارة استنتاج العالقة بين األسباب والنتائج، وميارة استنتاج المعاني الضمنية 
في النص المسموع، إضافة إلى انخفاض مراعاة األنشطة التعميمية لميارة الحكم عمى قيمة 

وميارة مدى ترابط أفكار النص  النص المسموع، وميارة الحكم عمى أسموب النص المسموع،
  .المسموع، وىذه الميارات كميا ترتبط بميارات التفكير الناقد لكنيا ربطت بميارة االستماع

وتدل نتائج ىذه الدراسات مجتمعة عمى وجود مؤشرات ضعف في بعض محاور ميارات 
أىمية إجراء دراسة القرن الحادي والعشرين في مناىج المغة العربية؛ مما زاد من شعور الباحث ب

تقويمية لألنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لمصف الثالث المتوسط في ضوء ميارات 
     .القرن الحادي والعشرين



  بن سميمان بن إبراهيم اليهيدعبد اهلل/ أ    تقويم األنشطة التعميمية لمقرر لغتي الخالدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021هايو   – اخلاهس العدي  – 33اجمللد  022

 رررر

 مشكمة الدراسة:
في ضوء التقدم العممي وسرعة حدوث متغيرات كثيرة ومتنوعة في وسائل اإلعالم والتقنية 

ي والعشرين من الجوانب الميمة التي ال بد أن تسعى واالتصاالت، أضحت ميارات القرن الحاد
المناىج الدراسية إلى تنميتيا لدى الطالب، حيث يسيم وجود ىذه الميارات لدى الطالب ضمن 
المقررات الدراسية في سد الفجوة بين النظرية واحتياجات سوق العمل والحياة بوجو عام، وتأتي 

لدراسية التي تتحمل جزًءا كبيًرا في بناء شخصيات مناىج المغة العربية في مقدمة المناىج ا
الطالب وقدراتيم ومياراتيم، لذلك فإن بناءىا وتصميميا يتطمب مراعاة عدد من األسس التربوية 
واالتجاىات التربوية الحديثة والميارات التي يحتاجيا المجتمع وسوق العمل عمى وجو التحديد؛ 

ميارات التي تمكنيم من مواجية التحديات وتجعميم كي يكون لدى الطالب قاعدة قوية من ال
  .عناصر بناء وتمكين لمجتمعاتيم

وبناًء عمى ما تقدم، ونظًرا ألىمية  تضمين ميارات القرن الحادي والعشرين في بناء 
وتصميم مناىج المغة العربية، وحيث يمثل الصف الثالث المتوسط نياية مرحمة التعميم األساسي، 

ة لمتعميم الثانوي، فإن المتعمم يجب أن يمتمك بعض الميارات التي تساعده عمى ومرحمة انتقالي
العيش والتكيف في عالم متغير، إضافة إلى أىمية تزويده بميارات التفكير واإلبداع والنقد 
دارتيا وتوظيفيا، وىذا ما يؤكد دور المقررات الدراسية في تضمين  والوصول إلى المعمومات وا 

ن خالل نصوصيا ومحتوياتيا وأنشطتيا بناًء وتنظيًما، ولذلك فإن البحث سعى ىذه الميارات م
من خالل الدراسة الحالية إلى التعرف عمى درجة مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي 
        الخالدة لمصف الثالث المتوسط لميارات القرن الحادي والعشرين، وفي حد عمم الباحث 

        ة محمية لمتعرف عمى درجة مراعاة مناىج المغة العربية لميارات القرنفإنو لم تجر أي دراس
الحادي والعشرين، وعميو فقد تحددت المشكمة، ويمكن التصدي ليا من خالل اإلجابة عن السؤال 

 الرئيس التالي:  
ما درجة مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لمصف الثالث المتوسط لميارات 

 القرن الحادي والعشرين؟ 
 ويتيرع من السؤال الرئيس األسئمة التالية: 

 ما ميارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لطالب الصف الثالث المتوسط؟  -1
ما درجة مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لميارات القرن الحادي والعشرين  -2

 لمشكالت؟المتعمقة بميارات التفكير الناقد وحل ا
ما درجة مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لميارات القرن الحادي والعشرين  -3

 المتعمقة بميارات التواصل والمشاركة؟ 
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ما درجة مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لميارات القرن الحادي والعشرين  -4
 المتعمقة بميارات اإلبداع واالبتكار؟ 

جة مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لميارات القرن الحادي والعشرين ما در  -5
 المتعمقة بميارات الثقافة المعموماتية وثقافة تقنية المعمومات واالتصال؟ 

ما درجة مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لميارات القرن الحادي والعشرين  -6
 ة والعمل؟ المتعمقة بميارات الحيا

 سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:   -أهداف الدراسة:
بناء قائمة مرتبطة بالجانب المغوي مناسبة لميارات القرن الحادي والعشرين لطالب الصف  -1

  .الثالث المتوسط
التعرف عمى درجة مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لمصف الثالث المتوسط  -2

القرن الحادي والعشرين المتعمقة بميارات التفكير وحل المشكالت، وميارات لميارات 
التواصل والمشاركة، وميارات االبتكار واإلبداع، وميارات الثقافة المعموماتية وثقافة تقنية 

   .المعمومات واالتصال، وميارات الحياة والعمل
 أهمية الدراسة: 

من نتائج يأمل الباحث أن يستفاد منيا في  تكمن أىمية الدراسة فيما يمكن أن تسيم بو
 الميدان التربوي، وتتمثل أىمية الدراسة النظرية والتطبيقية في الجوانب التالية: 

االنطالق في تقويم منيج المغة العربية من أحد االتجاىات التربوية الحديثة وىي ميارات  -1
  .القرن الحادي والعشرين

ن أحد المتطمبات الميمة واألساسية في بناء وتطوير تمثل ميارات القرن الحادي والعشري -2
  .المناىج الدراسية

إفادة مخططي مناىج المغة العربية من حيث التعرف عمى واقع مناىج المغة العربية في  -3
  .تمبية مطالب العصر ومستجداتو في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين

مكن أن تبنى تصورات أو دراسات في ضوء إفادة الباحثين في تعميم المغة العربية، حيث ي  -4
  .ميارات القرن الحادي والعشرين

تفيد ىذه الدراسة المشرفين التربويين في تعميم المغة العربية، حيث يمكن أن يبنوا من  -5
خالليا برامج تدريبية لممعممين في كيفية توظيف ميارات القرن الحادي والعشرين تخطيًطا 

  .المغة العربية وتنفيًذا وتقويًما في تدريس
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تفيد الدراسة معممي المغة العربية، فمن خالل ىذه الدراسة سيتعرف المعممون عمى ميارات  -6
  .القرن الحادي والعشرين وكيفية ربطيا ودمجيا مع المحتوى المغوي

 التزمت الدراسة بالحدود التالية:  -حدود الدراسة : 
ىـ الفصل 1442-1439لطالب( طبعة مقرر لغتي الخالدة لمصف الثالث المتوسط )كتاب ا -1

  .الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني
 تقويم األنشطة التعميمية المغوية في ضوء قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين التي  -2

  .حددتيا الدراسة
 تناولت الدراسة المصطمحات التالية:  -مصطمحات الدراسة : 

التقويم بأنو: "عممية تقرير قيمة الشيء أو ( 2223يعرف شحاتة والنجار )  -تقويم:  -1
كميتو، وىدف التقويم الحكم الموضوعي عمى العمل المقوم صالًحا وفساًدا، نجاًحا وفشاًل، 
بتحميل المعمومات المتيسرة عنو، وتفسيرىا في ضوء العوامل والظروف التي من شأنيا أن 

ية: إصدار حكم عمى األنشطة . ويقصد بالتقويم في الدراسة الحال132تؤثر عمى العمل"ص
التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لمصف الثالث المتوسط في ضوء قائمة ميارات القرن 
الحادي والعشرين المعدة في الدراسة، من حيث درجة مراعاة ىذه األنشطة لميارات القرن 

   .الحادي والعشرين، والوقوف عمى جوانب القوة والضعف من حيث المعالجة
( األنشطة التعميمية بأنيا: "كل نشاط يقوم بو 2211يعرف عمي )  -ة التعميمية:األنشط -2

المعمم أو المتعمم أو ىما مًعا؛ لتحقيق األىداف التعميمية المحددة لممنيج، سواء أتم ىذا 
النشاط في داخل غرفة الصف أم في خارجيا، داخل المدرسة أم في خارجيا، طالما أنو يتم 

ويقصد باألنشطة التعميمية في ىذه الدراسة: األنشطة  .44ص تحت إشراف المدرسة"
التعميمية المغوية التي وردت في كتاب لغتي الخالدة لمصف الثالث المتوسط )كتاب الطالب( 

ىـ، وتيدف إلى تنمية 1442-1439لمفصمين الدراسيين األول والثاني، طبعة العام الدراسي 
   .ة والوجدانية لدى المتعممينالميارات المعرفية والمغوية واالجتماعي

( ميارات 2216يعرف قاموس اإلصالح التربوي ) -مهارات القرن الحادي والعشرين:  -3
القرن الحادي والعشرين بأنيا: " مجموعة من المعارف والميارات التي يعتقد المعممون 

ويعرف  .والمصمحون وأساتذة الجامعات وغيرىم أنيا مطمب أساسي لمنجاح في عالمنا اليوم"
الباحث ميارات القرن الحادي والعشرين في ىذه الدراسة بأنيا: الميارات التي يحتاجيا 
الطالب في تعممو المدرسي وحياتو اليومية ومستقبمو الوظيفي وتواصمو االجتماعي؛ مما 
يحقق لو العيش في القرن الحادي والعشرين في ضوء مطالبو وتطمعاتو من خالل مقرر 

   .صف الثالث المتوسطلغتي الخالدة لم



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021هايو   – اخلاهس العدي  – 33اجمللد  022

 

 الخميية النظرية لمدراسة
 اإلطار النظري:

أوال: مهارات القرن الحادي والعشرين، األهمية، الميهوم دور مهارات القرن الحادي 
   .والعشرين في تنمية شخصية المتعمم، تصنييات مهارات القرن الحادي والعشرين

  .يهوم، معايير اختيارهاثانيا: األنشطة التعميمية المغوية، األهمية، الم
  مهارات القرن الحادي والعشرين )الميهوم، األهمية، دور األنظمة التعميميةالمبحث األول: 

             في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، التصنييات، المهارات المناسبة لطالب
  .الصف الثالث المتوسط(

ىم االتجاىات التربوية الحديثة في بناء وتصميم تعد ميارات القرن الحادي والعشرين أحد أ
المناىج التربوية؛ نظًرا لتضمنيا ميارات تنتمي إلى مجاالت حيوية يحتاجيا المعمم في حياتو 
الدراسية واالجتماعية والوظيفية مستقبال، مثل: التفكير الناقد، التفكير اإلبداعي، التواصل 

وقبل اإلشارة إلى جوانب من أىمية  .نية المعموماتوالمشاركة، الميارات الحياتية، ثقافة تق
ميارات القرن الحادي والعشرين، فإنو ال بد من توضيح وتحرير مفيوم ميارات القرن الحادي 
والعشرين، وسيورد الباحث بعض التعريفات التي توضح ىذا المفيوم وتبين شيًئا من جوانبو؛ كي 

ت القرن الحادي والعشرين، وفي ىذا السياق يمكن الخروج ببعض المالمح والخصائص لميارا
فقد عرفت الشراكة من أجل القرن الحادي والعشرين إطار التعمم ليذا القرن كما ورد في بيرز 

( بأنو: "الميارات والمعارف والخبرات التي يجب أن يتمكن الطالب منيا لمنجاح في 2214)
ارات الخاصة، والخبرة، وضروب التعمم العمل والحياة، وىو مزيج من المعرفة بالمحتوى، والمي

ومع االىتمام بضروب التعمم األساسية القراءة والكتابة والرياضيات واالعتقاد  .26األساسية" ص
بأنيا أساس التعمم والنجاح في الحياة المدرسية، إال أن ىناك حزمة جديدة من وجوه التعمم تعرف 

تفكير الناقد وحل المشكالت، التواصل، والتشارك بـالتاءات األربعة وىي: التجديد واالبتكار، ال
( ميارات القرن الحادي والعشرين 2214وعرفت شمبي ) .(27-26، ص ص 2214)بيرز، 

بأنيا: "مجموعات من الميارات الضرورية لضمان استعداد المتعممين لمتعمم واالبتكار والحياة 
 .6وجيا في القرن الحادي والعشرين" صوالعمل، واالستخدام األمثل لممعمومات والوسائط والتكنول

( ميارات القرن الحادي والعشرين بأنيا: " مجموعة 2216كما عرف قاموس اإلصالح التربوي )
من المعارف والميارات التي يعتقد المعممون والمصمحون وأساتذة الجامعات وغيرىم أنيا مطمب 

( 2217من المب وماير ودوك )وفي تقرير دولي، عرف كل  .أساسي لمنجاح في عالمنا اليوم"
         ميارات القرن الحادي والعشرين بأنيا: "الميارات المحددة في التفكير والسياسة الحالية
         كجانب ميم لمطالب؛ كي يكتسبوىا ويتدربوا عمييا في تعميميم المدرسي؛ لتحقيق النجاح

ركة كمواطنين فاعمين في مجتمعاتيم" في مختمف السياقات المدرسية والحياتية والمينية، والمشا
  .12-11ص ص 



  بن سميمان بن إبراهيم اليهيدعبد اهلل/ أ    تقويم األنشطة التعميمية لمقرر لغتي الخالدة
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ومن خالل االطالع عمى التعريفات السابقة لميارات القرن الحادي والعشرين، يمكن القول 
إنيا اتفقت في بعض المالمح، مثل: أنيا مجموعة من الميارات المتنوعة لتحقيق النجاح في 

عرفية وتقنية واقتصادية، وكونيا ميارات عالم اليوم أو في ىذا القرن الذي تحكمو متغيرات م
كما تختمف ىذه التعريفات  .يعني أنيا يجب أن تكون في إطار تدريسي منظم ومخطط ومقصود

( 2216؛ قاموس اإلصالح التربوي، 2214في عدد من المالمح، حيث أضاف كل من )بيريز، 
لقرن الحادي والعشرين، إلى الميارات المعارف والخبرات، حيث تدخل في بنية بناء ميارات ا

فوفقا ليما ىذه الميارات تتكون من معارف أي محتوى معرفي وخبرات وميارات، أي أن ىذه 
الميارات تدمج وتضمن في المحتوى التخصصي في المجاالت المختمفة، وىذا ما أكدتو بعض 

الحادي الجمعيات المتخصصة في العموم والرياضيات وغيرىا عندما حاولت دمج ميارات القرن 
وفي مممح مختمف، يشير كل من المب  .والعشرين في المناىج الدراسية من خالل تصور مقترح

( أن ىذه الميارات ميمة لمطالب لمنجاح في سياقات مختمفة المدرسية 2217وماير ودوك )
  .والمينية والحياتية والمشاركة االجتماعية الفاعمية

دي والعشرين عمى النحو التالي: " الميارات ويمكن أن يعرف الباحث ميارات القرن الحا
التي يحتاجيا الطالب في تعمميم المدرسي وحياتيم اليومية ومستقبميم الوظيفي وتواصميم 
االجتماعي؛ مما يحقق ليم العيش في ىذا العصر بنجاح وفاعمية في ضوء مطالب العصر 

د من قبل السياسية التعميمية بالشراكة ومتغيراتو المعرفية والتقنية واالقتصادية، وىذه الميارات تحد
من أصحاب العمل والقطاعات المختمفة، وىذه الميارات تتضمن محاور مثل: التفكير، وحل 
المشكالت، واالبتكار واإلبداع، والتواصل والمشاركة، والوعي بالثقافة المعموماتية، واستخدام 

  .وسائط المعمومات والتقنية، وميارات الحياة والعمل
ي ضوء التعرييات السابقة، يمكن استخالص مالمح مهارات القرن الحادي والعشرين وف

 عمى النحو التالي:
ىذه الميارات ميارات وخبرات ميمة لمطالب، كي يوظفوىا في سياقات متنوعة، أي أنيا ليست -

مقتصرة عمى السياق المدرسي فحسب، بل يجب أن يوظفيا الطالب في حياتو اليومية 
  .مستقباًل واالجتماعية كذلك والوظيفية

تركز ىذه الميارات عمى احتياجات حديثة ومتنوعة تتوافق مع متطمبات العصر المعرفية  -
والتقنية واالقتصادية، وىذه االحتياجات يجب أن تحدث باستمرار من قبل السياسة التعميمية 

إلى ميارات  بالشراكة مع المؤسسات وأصحاب العمل والجيات ذات العالقة؛ كي تترجم
  .واقعية تمبي ىذه االحتياجات

أىمية تضمين ىذه الميارات في بنية المناىج الدراسية من خالل دمجيا في المحتوى نصوًصا  -
وأنشطة وأدوات تقويم واستراتيجيات تدريسية، ولذلك عمى المدرسة بجميع عناصرىا وطواقميا 

  .ادور ميم في تنمية ىذه الميارات وتدريب الطالب عميي
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أىمية تضمين وجوه التعمم الجديدة في المناىج الدراسية، مثل: التفكير الناقد وحل المشكالت،  -
  .والتواصل، والتشارك، والتجديد واالبتكار

تبرز كثير من المتغيرات المعرفية والتقنية  أهمية مهارات القرن الحادي والعشرين:
أو العالمي، وىذه المتغيرات بطبيعة الحال تؤثر  واالقتصادية والثقافية سواء عمى المستوى المحمي

عمى طبيعة التعامل مع المناىج الدراسية، وتؤثر عمى طبيعة المين والوظائف واألدوار المتعمقة 
بيا، لذلك يأتي دور المناىج الدراسية في متابعة الحراك واالتجاىات التربوية الحديثة ومعالجة 

المبادئ واألسس والقيم والمعتقدات؛ كي ال تحدث فجوة  المناىج في ضوئيا بما ال يتعارض مع
( إلى وجود 2215بين ما يتعممو الطالب وبين ما تطمبو الشركات والمنظمات، وىنا تؤكد حفني )

فجوة بين الميارات األكاديمية التي يتعمميا الطالب في المدارس والجامعات والميارات التي 
عمل في المجتمع، ولذلك فإن المناىج الدراسية لم تعد تحتاجيا المؤسسات والشركات وأصحاب ال

ولذلك عند البحث والتقصي حول طبيعة ىذه الميارات التي  .كافية إلعدادىم لعالم متغير
يحتاجيا الطالب في سوق العمل مستقبال وفي حياتيم الدراسية واالجتماعية حاضرا فإن بعض 

عميمية لمميارات التي يحتاجيا الطالب المؤسسات والمنظمات سعت إلى وضع بعض األطر الت
      في ىذا العصر ، وأطمق عمييا ميارات القرن الحادي والعشرين، حيث تعد ميارات القرن
        الحادي والعشرين من أبرز االتجاىات التربوية الحديثة التي تعنى بتزويد المتعممين بالميارات

              ات التقنية والمعرفية، ويمفت كاي االنتباه التي تساعدىم عمى التكيف والتفاعل مع التغير 
( إلى أن ىذه الميارات في وقت مضى كان يعتقد أنيا ميمة لمرؤساء والمدراء 5، ص2212)

التنفيذيين، بينما ىي في الواقع ميمة لمموظفين في الخطوط األمامية المباشرين لمعمل، فإن لم 
دم مع المؤسسات والمنظمات األخرى، ولذلك  يؤكد بيرز يمتمكوىا فستضعف فرص المنافسة والتق

( عمى أن المتعممين في ىذا العصر المتسارع الخطى، والمتأثر بالتغيرات 25، ص2214)
التقنية واالقتصادية والمعرفية، يحتاجون إلى التزود بالميارات الميمة الحيوية؛ لموصول إلى 

دارتيا، وحل ما يواجيي م من مشكالت، والتفكير بطريقة نقدية، والقدرة عمى المعرفة واستخداميا وا 
( عندما يشيران إلى الدور 52م: 2213االبتكار واإلبداع، ويعضد ذلك كل من ترلينج وفادل )

  .الرئيس لمتعميم في القرن الحادي والعشرين وىو إعداد المواطنين لمواجيات التحديات في وقتيم
( 2213ي والعشرين كما ورد في ترلينج وفادل )وتشير منظمة شراكة ميارات القرن الحاد

إلى أىمية تفعيل المحتوى بما يتضمن من معارف ومفاىيم وخبرات بطرق وآليات جديدة؛ كي 
         يكون المتعممون قادرين عمى النجاح في مواقع العمل، والتكيف مع مستجدات الحياة،

ولذلك فإن بيرز  .طريقة فعالةوحل المشكالت، وتوظيف المعرفة في حاضرىم ومستقبميم ب
( يوصي بأن تدمج ميارات القرن الحادي والعشرين مع محتوى المناىج 33، ص2214)

الدراسية، حيث تتكامل الميارات والمعارف والمفاىيم واالتجاىات المتعمقة بالمحتوى في بناء 
  .وتخطيط المناىج مع ميارات القرن الحادي والعشرين
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( إلى أن من ال يمتمك الميارات 145، ص2213عبد الشافي ) وفي السياق ذاتو، يشير
المطموبة والالزمة في عصر التحوالت المعرفية والتقنية واالقتصادية، فسيفقد فرص النجاح 
والتقدم في تحقيق النجاح في الحياة والدراسة والعمل، وسيظل تابعا لغيره محتاجا لو دائما في 

متالك ىذه الميارات ىو تدريب المتعممين عمييا من خالل كثير من شؤونو، ولعل أىم مفتاح ال
  .تضمينيا في المناىج الدراسية

وتأتي مناىج المغة العربية بصفتيا أحد أبعاد التعمم الرئيسة، ومجااًل خصًبا لممارسة    
ب ميارات القرن الحادي والعشرين، حيث تعد المغة بمياراتيا المختمفة ميداًنا واسًعا وخصًبا لتدري

الطالب عمى ىذه الميارات من خالل النصوص واألنشطة المغوية، فالمغة وسيمة لمتفكير وأداة 
من أدوات المجتمع، يتعاون الطالب من خالليا عمى حل المشكالت وابتكار الحمول والوصول 
خراج فنون لغوية مختمفة يوظفونيا في تواصميم ودراستيم وحياتيم ووظائفيم             إلى المعرفة وا 

  .في المستقبل
وعمى الصعيد المحمي، وفي سياق حركة التطوير ومتابعة المستجدات التربوية، اعتمدت 
ىيئة تقويم التعميم والتدريب بالشراكة والتنسيق مع وزارة التعميم المعايير الوطنية لمناىج التعميم 

يارات القرن الحادي العام، وكان في مقدمة الميارات المشتركة في بنية المناىج الدراسية م
والعشرين، وىي: ميارات التفكير الناقد وحل المشكالت، وميارات التفكير اإلبداعي، وميارات 
       التواصل واستخدام التقنية، وميارات التعمم الذاتي، وميارات التعاون والمشاركة المجتمعية 

 .(1442)وزارة التعميم، 
ميارات القرن الحادي والعشرين مطمب ميم وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن        

وضروري لتضمينيا في بناء وتصميم المناىج الدراسية، كي يكتسب الطالب ىذه الميارات 
ويتدربون عمييا، ويألفونيا، بحيث تصبح واقًعا ممموًسا حقيقيًّا في شخصياتيم، فتجدىم يفكرون 

مول، ويتواصمون مع غيرىم تواصاًل مباشًرا تفكيًرا ناقًدا ويقومون المسائل واآلراء، ويبتكرون الح
وتواصاًل تقنيًّا يقوم عمى المشاركة والتعاون واإلنتاج والشعور بالمسؤولية الذاتية واالجتماعية، 
أيًضا يتكيف الطالب عمى الميام المتنوعة والتقويم الذاتي والمبادرة، واستخدام المعمومات 

ت، واستخدام التقنية استخداًما سميًما يساعده عمى والوصول إلييا، واستخدام مصادر المعموما
ىذه الجوانب كميا لن تتحقق ما لم يوظف النظام التعميمي ىذه  .قضاء حوائجو ومشاركة اآلخرين

الميارات في بنية المناىج الدراسية، ولكل مرحمة ما يناسبيا من ميارات، أيًضا ال بد أن تتظافر 
طواقم بشرية وموارد وبيئات ومواد تعميمية في تنمية ىذه  جميع مكونات العممية التعميمية من

  .الميارات لدى الطالب، كي يحققوا النجاح والتقدم دراسيًّا واجتماعيًّا ومينيًّا
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 دور النظام التعميمي في تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين: 
بجوانبيا المختمفة يؤدي النظام التعميمي دوًرا ميمًّا في تنمية شخصية المتعمم        

المعرفية واالجتماعية والميارية والوجدانية، حيث تنصب جيود العاممين جميعيم في النظام 
التعميمي إلى تحقيق مخرجات تعميمية تواكب التطورات واالتجاىات المعاصرة في شتى 

نمية المجاالت، ولذلك فإن النظام التعميمي بمدخالتو وعممياتو ومخرجاتو لو دور واضح في ت
الميارات التي تجعل المتعممين عمى صمة بواقعيم ومستقبميم، ولو بصمة عمى إنتاج ما يريده 
المجتمع من مواصفات وكفايات في شخصيات المتعممين، ولذلك فإن المدرسة بصفتيا المؤسسة 

ادي التربوية المعنية بتحقيق أىداف النظام التعميمي عمييا دور كبير في تنمية ميارات القرن الح
والعشرين، ومتى ما كانت المدرسة في المراحل التعميمية المختمفة دافعة طالبيا إلى ممارسة 
عمميات التفكير،  ومحفزة ليم عمى حل المشكالت وابتكار الحمول، ومييئة ليم الفرص والمواقف 

دارتيا، وتوظيف وسائط التقنية في عمميات التعمم  المناسبة لموصول إلى المعمومات واستخداميا وا 
والمشاركة مع أقرانيم، فإنيا ستساعدىم عمى تمثل ىذه الميارات وبالتالي امتالكيا وتوظيفيا في 

( إلى أن ميارات القرن الحادي 5، ص2212وفي ىذا السياق، يشير كاي )  .حياتيم ومستقبميم
عض والعشرين قد يتعمم الطالب بعضيا صدفة أو جراء خبرات حياتية مارسيا، أو من خالل ب

المؤسسات االجتماعية؛ لكن ذلك ال يضمن تعميميا لمطالب بصورة متساوية ومنظمة ومخطط 
ليا، بداًل من العشوائية، فالموضوع يحتاج إلى تخطيط وتنظيم، كي يتدرب الطالب عمييا بصورة 

ولذلك فإن المدرسة مطالبة بإعداد الطالب إعدادا  .صحيحة، ويوظفوىا عمى الوجو المطموب
مع الحاجات الحديثة في ضوء التطور والتقدم في الجوانب المختمفة، وىذا ما يؤكده كل يتالءم 

( من أن المدراس يجب عمييا مساعدة الطالب في 3، ص2217من )المب وماير ودوك، 
امتالك األدوات الالزمة التي من خالليا يصبح الطالب مفكرين جيدين، ومتعممين نشطين، 

  .طرق إبداعية، وأعضاء نشطين في مجتمعاتيموقادرين عمى حل المشكالت ب
وفي الجانب التقني، وىو أحد محاور ميارات القرن الحادي والعشرين فإن التقنية تعزز 
النتائج الدراسية عند تنفيذىا بالصورة الصحيحة، مدعومة باالستراتيجيات التدريسية المناسبة، كما 

وتساعد عمى تحسين ميارات الكتابة والتواصل، تسيم في إقامة عالقات التعاون بين المتعممين، 
وتمكن المتعممين من ممارسة التفكير، إضافة إلى إتاحة التواصل بين المتعممين من خالل منافذ 
           تقنية متنوعة كالمنتديات اإللكترونية، وبرامج االتصال المباشرة، والمواقع اإللكترونية، كما 

م والمتعمم واألسرة كذلك من خالل الحافظات اإللكترونية الرقمية تسيم في التأثير الفعال لممعم
  .(1، ص2218)أكاديمية مايكروسوفت، 

( إلى قوى التعمم األربع في القرن الحادي 32-25م: 2213كما تطرق ترلينج وفادل )
 والعشرين التي يجب عمى األنظمة التعميمية توجيو وتدريب الطالب في ضوئيا، ويوردىا 

 بإيجاز: الباحث 
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نتاج المعرفة التي تعمميا الطالب لحل مشكالت واقعية -1 عمل المعرفة : ويقصد بيا تطبيق وا 
في حياتيم، وىذا الشيء يتطمب وجود استراتيجيات تدريسية من قبل المعممين تمكن الطالب 

  .من إنتاج المعرفة
يث ال بد من أدوات التفكير : وفي ىذا الجانب يمكن النظر إلى بعض الموضوعات ح-2

التمييز بين كم المعمومات وجودة المعمومات، كما يجب النظر إلى نوعية المعمومات التي 
يحصل عمييا الطالب ويعالجونيا، ىل ىي حقائق أو آراء أو إشاعات؟ كما يمزم االنتباه إلى 
دارة المعمم، وذلك من خالل  مسألة طريقة معالجة المعمومات من قبل الطالب تحت قيادة وا 

نتاجيا، والتواصل بشأنيا دارتيا، وا    .البحث عن المعمومات وتحميميا، وتخزينيا، وا 
بحوث التعمم: وىنا يشار إلى طرق التعمم التي يتعمم بيا الطالب، كما أن التعمم الجديد يتسق -3

مع التوقعات الجديدة لمجيل الرقمي، والمتطمبات الجديدة لعصر المعرفة، كما يفرض ذلك 
يدة حول آلية التعمم مثل: التعمم األصيل، الحفز الذاتي، الذكاءات المتعددة، توجيات جد

  .والتعمم االجتماعي
أنماط الحياة الرقمية : ويقصد بيا تنوع أدوات االتصال وطرق العرض، وىذا لعمو يفرض -4

عب عمى القائمين عمى التعميم تمبية الرغبات والتوقعات الجديدة لمطالب، ودمج التسمية والم
  .من خالل التعمم، إضافة إلى أىمية اإلبداع في المنتجات

وفي ضوء ما سبق، يمكن أن يخرج الباحث ببعض الجوانب حول دور األنظمة       
 التعميمية في تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين لدى المتعممين، وىي عمى النحو التالي: 

في محتوى المناىج الدراسية، ولضمان  أىمية تضمين ميارات القرن الحادي والعشرين-1
التكامل والتتابع واالستمرارية، يفضل عمل مصفوفة المدى والتتابع لميارات القرن الحادي 

  .والعشرين عمى مستوى الصفوف الدراسية
التأكيد عمى تكامل مكونات العممية التعميمية في تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين لدى -2

يكتمل البناء ويخرج بالصورة المطموبة، ما دام أحد مكونات العممية التعميمية  المتعممين، فمن
  .ناقًصا أو بو ضعف أو لم يتوافق مع متطمبات ميارات القرن الحادي والعشرين

لممعممين دور ميم في تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين، فمذلك ال ينفع أن تضمن -3
ة تعميمية تساعد عمى اكتساب الطالب ليذه الميارات، لكن المناىج الدراسية تدريبات وأنشط

الممارسات التدريسية من قبل المعمم ال تتوافق معيا، أو أن المعمم ال ينفذ ىذه األنشطة 
بالطريقة المناسبة أو المطموبة، لذلك يؤكد عمى أىمية إعداد وتدريب المعممين في ضوء 

  .ميارات القرن الحادي والعشرين
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الخبرات المغوية التربوية في قوالب وأنماط جاىزة وجامدة، فال بد من أن يتفاعل  عدم وضع-4
معيا الطالب، حتى يصل إلى الخبرة باذاًل في ذلك الجيد والفكر، كما يجب أن تعمل 
المناىج الدراسية في المغة العربية عمى إنتاج الطالب لمشاريع لغوية اجتماعية وظيفية، 

د فييا قضية معينة، أو يكتب عبارة إرشادية مصممة في برامج فينتج الطالب مقالة ينق
  .الحاسب، وغير ذلك من المنتجات المغوية

يجب أن تسير االستراتيجيات التدريسية مع خصائص ومطالب ميارات القرن الحادي -5
والعشرين، فطرق التدريس التقميدية التي يستحوذ فييا المعمم عمى النصيب األكبر، ويكون 

           ب فييا سمبيًّا لن تنتج شخصيات يمارسون ىذه الميارات في حياتيم الدراسيةالطال
  .والوظيفية واالجتماعية

لألنشطة المدرسية دور ميم في تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين، فالنشاط المدرسي -6
، فمذلك ينظر إليو أنو عنصر أساسي في المنيج الدراسي، وليس إضافيًّا أو مكماًل لو

األنشطة المدرسية التي يمارس فييا فنون المغة المختمفة من خطب ومسرحيات وتمثيل 
لقاء، ليا دور في سد الفجوة التي لم يستطع محتوى  ومسابقات لغوية ومنافسات شعرية وا 
المنيج الدراسي تغطيتيا ومعالجتيا، وىي في حقيقة األمر، طريق لممارسة ىذه الميارات 

 .ا في أجواء اجتماعية تعاونيةوالتدريب عميي
أىمية استخدام وسائط التقنية المختمفة في مختمف عمميات التعمم، ويجب أال ينظر إلييا بأنيا -7

وسيمة ترف وتسمية، بل عمى أنيا وسيمة لمتواصل والوصول إلى المعمومات والمشاركة 
  .اإليجابية وتنمية ميارات التفكير والتعاون

ة أدوات تقويمية متنوعة تتماشى مع فمسفة ميارات القرن الحادي التأكيد عمى ممارس-8
والعشرين، فالتقويم الذاتي سبيل المثال مطمب ميم، وتقويم األقران وسيمة فاعمة تضمن 
المشاركة والفائدة، واألدوات التقويمية المتنوعة مثل ممف اإلنجاز اإللكتروني وسيمة فاعمة 

  .لتقويم األداء بطريقة حديثة
يجب أن تمبي البيئة التعميمية متطمبات ميارات القرن الحادي والعشرين، من حيث الصفوف -9

الدراسية وأعداد الطالب، والوسائط المتوفرة، ونشر ثقافة الوعي بيا بين المعممين والقيادة 
  .المدرسية، ىذه الجوانب مجتمعة ميمة في تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين

 القرن الحادي والعشرين : تصنييات مهارات 
سعت عدد من المنظمات والمؤسسات التربوية إلى وضع واقتراح أطر لمتعمم في ضوء 
ميارات القرن الحادي والعشرين، وىي في ذلك تحاول حصر المجاالت الرئيسة ليذه الميارات 

كتفي بالشراكة مع بعض الشركات والمؤسسات واستشارة مجموعة من الخبراء والمتخصصين، وسي
الباحث بذكر ثالثة من ىذه األطر التعميمية ليذه الميارات، ومن أبرز وأشير تمك التصنيفات 

، حيث منظمة شراكة مهارات القرن الحادي والعشرينلميارات القرن الحادي والعشرين ما قدمتو 
( وصنفت فيو الميارات إلى 177، ص2213وضعت إطاًرا لمتعمم حسب ما أورد )ترلنج وفادل، 

 الثة محاور: ث



  بن سميمان بن إبراهيم اليهيدعبد اهلل/ أ    تقويم األنشطة التعميمية لمقرر لغتي الخالدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021هايو   – اخلاهس العدي  – 33اجمللد  072

 رررر

ميارات التعمم واإلبداع، وتتضمن: )التفكير الناقد وحل المشكالت،  المحور األول:
  .واالتصال والتعاون، واالبتكار واإلبداع(

ميارات الثقافة الرقمية، وتتضمن: )الثقافة المعموماتية والثقافة اإلعالمية  المحور الثاني:
   .وثقافة تقنية المعمومات واالتصال(

ميارات المينة والحياة، وتتضمن: )المرونة والتكيف، والمبادرة والتوجيو  حور الثالث:الم
  .الذاتي، التفاعل االجتماعي والتفاعل عبر الثقافات، واإلنتاجية والمساءلة، والقيادة والمسؤولية(

)مشروع التقويم والتدريس ومن التصنيفات لميارات القرن الحادي والعشرين، ما قدمو 
برعاية جامعة ممبورن األسترالية وشراكة  (ATC21s ،2012ات القرن الحادي والعشرين لمهار 

كل من شركة إنتل وشركة سيسكو وشركة مايكروسوفت، حيث صنف إطار التعمم لميارات القرن 
 الحادي والعشرين في أربعة محاور، وىي: 

ير الناقد وحل المشكالت، طرق التفكير، وتتضمن: )اإلبداع واالبتكار، والتفك المحور األول:
  .وصنع القرارات، والتعمم لمتعمم، وما وراء المعرفة(

  .المحور الثاني: طرق العمل، وتتضمن: )التواصل، والمشاركة مع فرق العمل(
وثقافة تكنولوجيا المعمومات  ، الثقافة المعموماتية ) : أدوات العمل،وتتضمن : الثالث المحور

  .واالتصال(
طرق العيش في العالم، وتتضمن: )المواطنة المحمية والعالمية، الحياة والعمل، بع: المحور الرا

   .المسؤولية الشخصية واالجتماعية، الوعي الثقافي، والكفاءة الثقافية(
ومن المشاريع التي ساىمت في تقديم تصور لميارات القرن الحادي والعشرين،        

حيث قدم برنامج تصميم التعمم  (ITL ،2015 ،p2اري )مشروع أبحاث التدريس والتعمم االبتك
في القرن الحادي والعشرين، وىو برنامج عالمي لمتطوير الميني والمدراس لتطوير طرق التدريس 
المبتكرة التي تطور ميارات الطالب في القرن الحادي والعشرين، وىذا البرنامج برعاية منظمة 

بكة من شركاء التعميم، ويتضمن ىذا البرنامج ستة مايكروسوفت، ويدعم في كل دولة بواسطة ش
أبعاد لتعمم الطالب في القرن الحادي والعشرين، كل منيا يمثل ميارة ميمة لمطالب لمتطوير، 

 وىي: 
  .البعد األول: التعاون

  .البعد الثاني: بناء المعرفة
 .البعد الثالث: التنظيم الذاتي

  .ي العالم الحقيقيالبعد الرابع: حل المشكالت واالبتكار ف
  .البعد الخامس: استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعمم

  .البعد السادس: االتصاالت الماىرة
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وعند النظر إلى ىذه األطر لميارات القرن الحادي والعشرين، يالحظ أنيا متفقة في عدد  
ثقافة المعمومات، وثقافة تقنية من المحاور مثل التفكير وحل المشكالت، واالتصال والتعاون، و 

المعمومات واالتصاالت، والمسؤولية الشخصية واالجتماعية؛ وتختمف في محاور أخرى يسيرة 
ويمكن أن يعزى ىذا االختالف إلى كونو اختالف مسميات  .مثل بناء المعرفة، والتنظيم الذاتي

   .لكن الرؤية العامة متقاربة إلى حد ما
أىمية ىذه الميارات التي وردت في ىذه األطر لمقرن الحادي  ومن ناحية أخرى، يالحظ

والعشرين، حيث سعت إلى تزويد الطالب بالميارات التي يحتاجونيا في عصر المعرفة والتقنية، 
وىذه األطر تقدم  .وفق حاجات حديثة يتطمبيا سوق العمل والتطور التقني والمعرفي واالقتصادي

ي والعشرين، وعمى الباحثين اختيار ما يتالءم منيا مع المجال نظرة عامة لميارات القرن الحاد
ولعل ىذا يقود إلى تحديد ميارات القرن الحادي والعشرين   .األكاديمي والمرحمة النمائية لمطالب

جراءاتيا،  المناسبة لطالب الصف الثالث المتوسط في ىذه الدراسة في مبحث منيج الدراسة وا 
األطر التعميمية الواردة وغيرىا في تحديد ميارات القرن الحادي  عمًما أن الباحث استفاد من

    .والعشرين المناسبة لمصف الثالث المتوسط
  .المبحث الثاني: األنشطة التعميمية المغوية، الميهوم، األهمية، معايير اختيارها

 ميهوم األنشطة التعميمية المغوية:        
ىم المكونات في المنيج المغوي الدراسي في تنمية تعد األنشطة التعميمية المغوية من أ

حيث تساعد عمى ربط النظرية بالتطبيق من خالل يات الطالب في الجوانب المختمفة،شخص
نتاجيا في مواقف مختمفة، كما تسيم في تقريب المفاىيم والمبادئ والحقائق إلى  ممارسة المغة وا 

ا،من خالل وتجعميا واقعا حيًّا ممموسً غة إلييم،عمموه،وتحبب وتقرب المأذىان الطالب، وترسخ ما ت
نتاجيا، ولذلك فإن بناء وتصميم األنشطة المغوية في المناىج الدراسية أمر ميم، ممارستيا وا 

  .كي تحقق ىذه األنشطة أىدافيا عمى الوجو المطموبحتاج إلى جيد وتخطيط ودقة إتقان؛وي
عض التعريفات حول مفيوميا، حيث ولتوضيح طبيعة األنشطة التعميمية، يمكن إيراد ب

( األنشطة التعممية بأنيا: "جميع اإلجراءات التعميمية التي تنطوي 2223عرف شحاتة والنجار )
( 2227كما عرف العمر )  .312عمى نشاطات يقوم بيا المتعمم بإشراف ومشاركة المعمم" ص

تعمم الطالب لمفيوم أو مبدأ النشاط التعميمي بأنو: "خبرة حسية يتم اختيارىا وتنظيميا لتعزز 
معين، وعند التخطيط لمدرس ال بد لممعمم من أن يحدد مسبقا األنشطة العممية التي يتوقع أنيا 

وفي  .315تناسب موضوع الدرس، وتتوافق مع أىدافو، وتسيم في إثراء تعمم الطالب" ص
و المعمم أو المتعمم ( األنشطة التعميمية بأنيا: "كل نشاط يقوم ب2211تعريف آخر، عرف عمي )

أو ىما معا؛ لتحقيق األىداف التعميمية المحددة لممنيج، سواء أتم ىذا النشاط في داخل غرفة 
الصف أم في خارجيا، داخل المدرسة أم في خارجيا، طالما أنو يتم تحت إشراف المدرسة" 

  .44ص
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نشطة التعميمية وبعد االطالع عمى ىذه التعريفات لألنشطة التعميمية، يعرف الباحث األ 
المغوية بأنيا: "التدريبات واألنشطة المخططة والمنظمة مسبًقا في الكتاب المدرسي المقرر، التي 
تسيم في تحقيق أىداف المنيج، واكتساب الطالب القيم واالتجاىات اإليجابية، وتطبيق المغة في 

ح وخصائص األنشطة وفي ضوء التعريفات السابقة، يمكن الخروج ببعض مالم .مواقف مختمفة"
 التعميمية عموًما والمغوية خصوًصا، عمى النحو التالي:

أىمية التخطيط المسبق لألنشطة التعميمية المغوية، والتخطيط يقصد بو في بناء وتصميم -1
  .األنشطة، وفي تدريس الطالب لممنيج المغوي

يجاد يجب أن تكون مشاركة الطالب في ممارسة ىذه األنشطة ممارسة قائمة -2 عمى التفكير وا 
الحمول وتقديم البدائل والتعاون والمشاركة، وال يصح أن يكون سمبيًّا متمقيًّا لمخبرات المغوية 

 .دون بذل أي جيد
تسيم األنشطة التعميمية والمغوية في تنمية المفاىيم المغوية، واستخدام المغة استخداًما -3

  .في التحدث والكتابة صحيًحا، والتعرف عمى األنماط المغوية وتوظيفيا
 أهمية األنشطة التعممية: 

             لألنشطة التعميمية دور ميم في تحقيق أىداف المنيج الدراسي؛ نظًرا ألنيا تأتي 
           في صميم عممية محتوى المناىج الدراسية، وبالتالي فإن المحتوى يحتاج إلى ترجمة 

نشطة التعميمية، وفي ىذا السياق يشير الخميفة وتطبيق وممارسة، وىذا يحدث من خالل األ
( إلى دور األنشطة التعميمية الميم في منظومة المنيج المدرسي، 166-165، ص ص 2225)

 وتبرز أىميتيا من خالل الجوانب التالية: 
  .بناء شخصية المتعمم بناًء متكامال، بحيث يكون مواطنا صالحا، نافعا لدينو ووطنو-1
المتعمم عمى التفاعل اإليجابي مع مجتمعو؛ مما يحقق لو التوافق االجتماعي تنمية قدرة -2

  .السميم، وينمي لديو االتجاىات اإليجابية، والقيم االجتماعية الحسنة
  .تنمية ميول المتعممين، واكتشاف قدراتيم مواىبيم، وتوجيييا التوجيو الصحيح-3
لمادة العممية بما تتضمن من معارف ومفاىيم تسيل األنشطة التعميمية عمى المتعممين فيم ا-4

وقيم واتجاىات وحقائق وتطبيقات، وبالتالي يتحول المشيد التعميمي إلى ورشة عمل مفيدة 
  .لممتعممين يوظفون فييا ما تعمموه في مجاالت مختمفة

  .إضافة عنصر التشويق واإلثارة داخل البيئة الصفية المدرسية-5
ة في تكامل الخبرات المغوية التربوية، التي تعمميا المتعممون في تسيم األنشطة التعميمي-6

  .الفصول الدراسية
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معالجة األنشطة مشكالت المتعممين النفسية واالجتماعية، فبواسطتيا يشارك المتعممون في -7
أنشطة فردية وجماعية متنوعة؛ مما يبني ثقتيم بأنفسيم، ويعزز روح التعاون والمودة بينيم، 

  .دييم الحس بالمسؤوليةوينمي ل
وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن األنشطة التعميمية عنصر رئيس في منظومة        

المنيج الدراسي، لما ليا من جوانب ميمة تعود بالنفع عمى المنيج المدرسي والطالب والمعمم، 
نشطة التعميمية؛ ولذلك يحسن بالقائمين عمى بناء وتصميم المناىج الدراسية حسن بناء وتنظيم األ

كي تؤدي الدور المنوط بيا عمى أكمل وجو، وىذا ما سيقود إلى اإلشارة إلى معايير اختيار وبناء 
  .األنشطة التعميمية

كي تؤدي األنشطة التعميمية دورىا المطموب،  -معايير اختيار األنشطة التعميمية: 
واجتماعية ونفسية، توجو وتحقق أىداف المنيج، يجب أن تبنى عمى أسس لغوية وتربوية 

مسارىا، وتيتدي بيا، وىذه األسس بمثابة معايير يحتكم إلييا في بناء واختيار األنشطة 
؛ العجمي، 168-166، ص ص 2225التعميمية، ومن ذلك ما أشار إليو كل من )الخميفة، 

 ( عمى النحو التالي: 232-231، ص ص 2225
   .المحددة مالءمة األنشطة التعميمية ألىداف الدرس-1
  .مالءمة األنشطة التعميمية لممحتوى الذي يقوم المعمم بتدريسو-2
  .مناسبة األنشطة التعميمية لإلمكانات المادية والبشرية-3
  .مناسبة األنشطة التعميمية لقدرات التالميذ العقمية والجسمية، ولميوليم-4
   .ون فرديا، ومنيا ما يكون جماعياالتنوع في بناء وتصميم األنشطة التعميمية، فمنيا ما يك-5
تنوع األنشطة حسب مراحل التعمم في الدرس، حيث يكون بعضيا أنشطة استياللية، وأنشطة -6

  .لمتركيز، وأنشطة إغالق وختام
  .االىتمام بخبرات المتعممين السابقة، والعمل عمى تمبية حاجاتيم ومتطمباتيم النمائية-7

وتصميم األنشطة التعميمية يحتاج إلى مراعاة مجموعة من وبناء عمى ما سبق، فإن بناء 
األسس أو المعايير ويضيف الباحث إلى ما سبق أىمية مراعاة االتجاىات التربوية الحديثة في 
بناء وتصميم األنشطة التعميمية، ومن االتجاىات التربوية الحديثة ميارات القرن الحادي 

مدة المناىج الدراسية التي ينظر إلييا من قبل القادة والعشرين، ومناىج المغة العربية أحد أع
والساسة نظرة اىتمام وحرص وعناية، ولذلك فإن ىذه الدراسة ستقوم عمى تقويم أنشطة مقرر 
لغتي الخالدة في الصف الثالث المتوسط في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، لمعرفة 

  .و تتخذ التوصيات المناسبة في ضوء النتائجدرجة توافرىا ومراعاتيا في المقرر، وبناء عمي
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ولعمو من المناسب التطرق لمجيود البحثية في الدراسات السابقة حول ميارات القرن       
الحادي والعشرين، حيث سيستفيد منيا الباحث في بناء قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين، 

  .وفي اختيار المنيج واألداة المناسبة في الدراسة
 الدراسات السابقة: 

سيتناول الباحث الدراسات السابقة من خالل محورين، المحور األول: الدراسات التي سعت 
إلى تقويم المقررات الدراسية محتوى وأنشطة في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، والمحور 

ر ميارات القرن الثاني: الدراسات التي اىتمت بتقويم مناىج المغة العربية في ضوء أحد محاو 
  .الحادي والعشرين بصورة مستقمة

أوال: الدراسات التي عنيت بتقويم المقررات الدراسية في ضوء مهارات القرن 
 الحادي والعشرين 

( دراسة ىدفت إلى تقويم مناىج العموم 2212في سياق الدراسات التقويمية، أجرى الناجم )
ييا في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، الشرعية بالمرحمة الثانوية من وجية نظر معمم

ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث ببناء قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين، ثم بنى أداة 
أخرى لمتطمبات تحقيق ميارات القرن الحادي والعشرين في مناىج العموم الشرعية، وأخيًرا قام 

ن الحادي والعشرين من خالل استبانة أعدىا بالتعرف عمى واقع تحقيق متطمبات ميارات القر 
ووجييا إلى معممي العموم الشرعية في المرحمة الثانوية، وقد أشارت الدراسة إلى ضعف معالجة 

  .المحتوى لمتطمبات ميارات القرن الحادي والعشرين
( إلى بناء تصور مقترح في تطوير منيج العموم لمصف 2213كما سعت دراسة الباز )

عدادي في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، ولتحقيق ذلك قامت الدراسة بإعداد الثالث اإل
قائمة معايير الواجب توفرىا في منيج العموم لمصف الثالث المتوسط في ضوء ميارات القرن 
الحادي والعشرين، وفي ضوء تمك القائمة حممت الدراسة كتاب العموم لمصف الثالث اإلعدادي 

المحتوى، األنشطة التعميمية، والتقويم، كما قامت الباحثة بإعداد اختبار  من حيث األىداف،
  لميارات القرن الحادي والعشرين لمعرفة توافر ىذه الميارات لدى الطالب، وبعد ىذا العمل
  قامت الباحثة ببناء تصور مقترح لتطوير منيج العموم في ضوء ميارات القرن الحادي

الدراسة إلى تدني مستوى معالجة األنشطة التعميمية لميارات القرن  والعشرين، وقد أشارت نتائج
الحادي والعشرين، وقد أوصت الدراسة بضرورة تخطيط مناىج العموم في ضوء ميارات القرن 

  .الحادي والعشرين
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( 1( دراسة ىدفت إلى تحميل محتوى كتاب الفقو )2213وفي السياق ذاتو، أجرى الكمثم )
في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، ولتحقيق أىداف الدراسة اتبع الباحث لممرحمة الثانوية 

المنيج الوصفي، وبنى لدراستو قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين، وبطاقة تحميل محتوى في 
ضوء القائمة المعدة، وقد توصمت الدراسة إلى تدني معالجة األىداف والمحتوى واألنشطة 

قرن الحادي والعشرين، باستثناء بعض الميارات، وفي ضوء ىذه النتيجة والتقويم لميارات ال
  .أوصت الدراسة بتطوير المناىج الدراسية من خالل تضمينيا ميارات القرن الحادي والعشرين

( إلى تحديد ميارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن 2214كما ىدفت دراسة شمبي )
عميم األساسي بمصر، وتقويم محتوى كتب العموم في المرحمة دمجيا في مناىج العموم بمرحمة الت

نفسيا في ضوء توافر ىذه الميارات، ووصف لكيفية دمج ىذه الميارات في مناىج العموم، 
ولتحقيق أىداف الدراسة، استخدمت الدراسة المنيج الوصفي من خالل أسموب دلفاي وأسموب 

مقترح لدمج ميارات القرن الحادي والعشرين، تحميل المحتوى، كما قامت الدراسة ببناء تصور 
  .وتوصمت الدراسة إلى تدني تمثيل ميارات القرن الحادي والعشرين في محتوى كتب العموم

(  بدراسة ىدفت من خالليا إلى بناء 2215وفي تعميم الرياضيات، قامت شيماء حسن )
ضوء ميارات القرن  تصور مقترح في تطوير منيج الرياضيات لمصف السادس االبتدائي في

الحادي والعشرين، ولتحقيق ذلك قامت الدراسة بإعداد قائمة معايير الواجب توفرىا في منيج 
الرياضيات لمصف السادس االبتدائي في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، وفي ضوء تمك 

المحتوى،  القائمة حممت الدراسة كتاب الرياضيات لمصف السادس االبتدائي من حيث األىداف،
األنشطة التعميمية، والتقويم، كما قامت الباحثة بإعداد اختبار لميارات القرن الحادي والعشرين 
وبطاقة مالحظة لمعرفة توافر ىذه الميارات لدى الطالب، وبعد ىذا العمل قامت الباحثة ببناء 

وتجريبو عمى تصور مقترح لتطوير منيج الرياضيات في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين، 
عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي، وقد دلت النتائج عمى فاعمية التصور المقترح في 

   .تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين
( ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى وعي معممي العموم 2216وفي دراسة الحربي والجبر )

ادي والعشرين، وقد أعد الباحثان لتحقيق أىداف بالمرحمة االبتدائية بميارات المتعممين لمقرن الح
الدراسة استبانة، وتوصمت الدراسة إلى الوعي العالي لمعممي العموم في المرحمة االبتدائية 

    .لميارات المتعممين لمقرن الحادي والعشرين إال فيما يخص ميارات التفكير فقد كان متوسًطا
( دراسة عممية ىدفت إلى التعرف درجة 2216) وفي دراسة تحميمية، أجرى الخزيم والغامدي

توافر ميارات القرن الحادي والعشرين في محتوى كتب الرياضيات لمصفوف العميا في المرحمة 
االبتدائية، ولتحقيق أىداف البحث استخدم البحث المنيج الوصفي من خالل أسموب تحميل 

ات القرن الحادي والعشرين المعدة المحتوى، وأعدت الدراسة أداة تحميل المحتوى في ضوء ميار 
في الدراسة، وقد توصمت الدراسة إلى تفاوت نسب التمثيل في مجاالت ميارات القرن الحادي 
والعشرين، وعميو فقد أوصت الدراسة بتضمين ميارات القرن الحادي والعشرين؛ مما يسيم في 

   .تنمية ىذه الميارات لدى المتعممين
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( بدراسة ىدفت من خالليا إلى التعرف عمى درجة 2216كما قامت نسرين سبحي )
تضمين ميارات القرن الحادي والعشرين في مقرر العموم لمصف األول المتوسط، وقد أعدت 
لتحقيق أىداف الدراسة قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لطالب الصف األول 

د أسفرت نتائج الدراسة عن ضعف في المتوسط، وبطاقة تحميل محتوى في ضوء تمك القائمة، وق
تمثيل المنيج الدراسي من خالل مقرر العموم لمصف األول المتوسط لميارات القرن الحادي 
والعشرين، وقد أوصت الدراسة بإعادة النظر في تصميم المناىج الدراسية بما يحقق متطمبات 

  .ميارات القرن الحادي والعشرين
( بدراسة عممية ىدفت إلى التعرف عمى درجة 2216وفي تخصص مختمف، قام يونس )

تضمين منيج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية لميارات القرن الحادي والعشرين، ولتحقيق ىدف 
الدراسة، أعد الباحث قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين، وبطاقة تحميل المحتوى، حيث حمل 

األىداف والمحتوى واألنشطة والتقويم، وقد  من خالليا كتب الجغرافيا لممرحمة الثانوية من حيث
أظيرت النتيجة العامة ضعًفا في مستوى معالجة كتب العموم في المرحمة الثانوية لميارات القرن 
الحادي والعشرين، ولذلك فقد أوصت الدراسة إعادة تصميم المناىج الدراسية وتطويرىا في ضوء 

  .ميارات القرن الحادي والعشرين
( إلى استقصاء مدى تضمين كتب 2218ممية حديثة، ىدفت دراسة حجة )وفي دراسة ع

العموم لمصفوف من السابع إلى التاسع األساسي في دولة فمسطين، ولتحقيق أىداف الدراسة 
أعدت الباحثة استبانة لميارات القرن الحادي والعشرين، وبطاقة تحميل محتوى تتضمن ميارات 

ت الدراسة إلى تدن في معالجة الكتب عينة الدراسة لميارات القرن الحادي والعشرين، وقد توصم
القرن الحادي والعشرين، وفي ضوء ىذه النتيجة أوصت الدراسة بأىمية تضمين ميارات القرن 

   .الحادي والعشرين في مناىج العموم
ثانيا: الدراسات التي عنيت بتقويم األنشطة المغوية في ضوء محور من 

 لحادي والعشرينمحاور مهارات القرن ا
( إلى تحديد ميارات الحياة 2215وفي سياق الميارات الحياتية، ىدفت دراسة الفوزان )

الالزمة لتالميذ الصف السادس االبتدائي، وتقويم األنشطة التعميمية في ضوئيا، ولتحقيق أىداف 
بتدائي، وقد الدراسة قام الباحث ببناء قائمة ميارات الحياة الالزمة لتالميذ الصف السادس اال

حمل األنشطة التعميمية في ضوئيا، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن انخفاض مراعاة األنشطة 
التعميمية لميارات التعبير شفييا عن األفكار والمشاعر بوضوح، وميارة استخدام أجيزة التقنية 

م األنظمة الحديثة، والتعامل مع الوسائط المعموماتية، وتطبيق قيم العمل الجماعي، واحترا
والقوانين، والمشاركة المجتمعية، وقد أوصت الدراسة بتضمين مناىج المغة العربية أنشطة متنوعة 

  .تسيم في تنمية الميارات الحياتية المختمفة
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( إلى تحديد ميارات التفكير الناقد لمصف األول الثانوي في 2228وىدفت دراسة الغامدي )
والكشف عن درجة مراعاة كتاب الكفايات المغوية ميارات  الكفاية القرائية وكفاية االستماع،

التفكير الناقد في ضوء ىاتين الكفايتين، ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث ببناء قائمة ميارات 
التفكير الناقد الالزمة لطالب الصف األول الثانوي، ثم حوليا إلى بطاقة تحميل محتوى، وقد 

ة األنشطة التعميمية في مقرر الكفايات المغوية فيما يتعمق توصمت الدراسة إلى تدني مراعا
بالكفايات القرائية وكفايات التواصل الشفيي )االستماع( لميارات التفكير الناقد، وقد أوصت 

  .الدراسة بمراعاة ميارات التفكير الناقد في تخطيط مناىج المغة العربية
سة ىدفت من خالليا إلى تقويم ( بدرا2213وفي السياق التواصمي، قامت النفيعي )

األنشطة التعميمية في ضوء ميارات التحدث لتمميذات الصف الخامس االبتدائي، ولتحقيق 
أىداف الدراسة قامت الباحثة ببناء قائمة ميارات التحدث، ثم استخدمت في تحميل محتوى 

لتعميمية لميارات األنشطة التعميمية، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن انخفاض مراعاة األنشطة ا
   .التحدث، وقد أوصت الدراسة بتضمين مناىج المغة العربية أنشطة متنوعة تنمي ميارات التحدث

( دراسة ىدفت إلى تعرف ميارات التفكير 2214وفي جانب اإلبداع، أجرى العامري )
ة بنى الواجب تضمينيا في كتاب لغتي الجميمة لمصف السادس االبتدائي، ولتحقيق أىداف الدراس

الباحث بطاقة تحميل محتوى مشتقة من قائمة ميارات التفكير اإلبداعي المناسبة لتالميذ الصف 
السادس االبتدائي، وقد توصمت الدراسة إلى ضعف مراعاة الكتاب المدرسي بما فييا األنشطة 

ارات التعميمية لميارات التفكير اإلبداعي، وقد أوصت الدراسة بإعادة بناء الكتاب في ضوء مي
  .التفكير اإلبداعي

( إلى تحديد ميارات القراءة 2216وفي توجو نحو القراءة اإلبداعية، سعت دراسة الزىراني )
اإلبداعية لتالميذ الصف الثاني المتوسط، وتقويم األنشطة التعميمية في ضوئيا، ولتحقيق أىداف 

ام بتحميل األنشطة التعميمية في الدراسة قام الباحث ببناء قائمة ميارات القراءة اإلبداعية، ثم ق
ضوئيا، وقد خمصت الدراسة إلى نتائج من أىميا: انخفاض مراعاة األنشطة التعميمية لبعض 
ميارات القراءة اإلبداعية المتعمقة بالمرونة والتفاصيل، وقد أوصت الدراسة بتضمين مناىج المغة 

  .داعيةالعربية أنشطة متنوعة تسيم في تنمية ميارات القراءة اإلب
( بالكشف عن درجة مراعاة 2218وفي جانب التفكير الناقد، اىتمت دراسة الروقي )

األنشطة التعميمية ميارات االستماع الناقد في كتاب لغتي الخالدة لمصف الثالث المتوسط، 
ولتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث ببناء قائمة ميارات االستماع الناقد المناسبة لطالب الصف 

لث المتوسط، ثم حولت القائمة إلى بطاقة تحميل محتوى، وقد كشفت نتائج الدراسة عن عدم الثا
مراعاة األنشطة التعميمية ميارات التمييز بين الحقائق واآلراء، والتمييز بين األفكار المرتبطة 
بالنص المقروء وغير المرتبطة، وذكر عنوان مناسب لمنص المسموع ، كما كشفت عن انخفاض 
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اة األنشطة التعميمية لميارة استنتاج العالقة بين األسباب والنتائج، وميارة استنتاج المعاني مراع
، أيضا توصمت نتائج الدراسة إلى انخفاض مراعاة األنشطة  الضمنية في النص المسموع

التعميمية لميارة الحكم عمى قيمة النص المسموع، وميارة الحكم عمى أسموب النص المسموع، 
           مدى ترابط أفكار النص المسموع، وبناء عميو، فقد أوصت الدراسة بإعادة النظر فيوميارة 

           بناء األنشطة التعميمية، بحيث تضمن أنشطة تعميمية متنوعة تسعى إلى تنمية ميارات 
  .االستماع الناقد

ىمية ميارات وباستعراض الدراسات السابقة في المحور األول يالحظ أنيا اتفقت عمى أ
القرن الحادي والعشرين ودورىا في بناء وتنمية شخصيات الطالب؛ كي يكونوا مواطنين صالحين 

  .ومؤثرين في مجتمعاتيم
وفيما يتعمق بالمنيج المستخدم في ىذه الدراسات فقد اعتمدت في أغمبيا عمى المنيج 

يا، سوى دراسة الباز الوصفي، حيث كان المنيج المناسب لتحقيق أىداف الدراسة في كل من
(، فقد اتخذت المنيج التجريبي منيجا ليا إضافة إلى 2215(، ودراسة شيماء حسن )2213)

المنيج الوصفي، وكانت العينات في ىذه الدراسات بين كتب دراسية في معظميا، ومعممين في 
الدراسية  (، والدراسات التي حممت الكتب2216(، ودراسة الحربي والجبر )2212دراسة الناجم )

أما من حيث األدوات المستخدمة فقد  .عالجت األىداف والمحتوى واألنشطة التعميمية والتقويم
أعدت أغمبيا قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين ثم صممت بطاقة تحميل محتوى أو معياًرا 

الناجم  في ضوء ىذه القوائم، ولكن يالحظ استخدام بعض الدراسات ألداة االستبانة مثل دراسة
(، ويرى الباحث أن استخدام أداة االستبانة في دراسة 2216(، ودراسة الجبر والحربي )2212)

( في غير محمو، فيدف الدراسة الرئيس لديو معرفة واقع متطمبات تحقيق ميارات 2212الناجم )
عممين عن القرن الحادي والعشرين في مناىج العموم الشرعية بالمرحمة الثانوية، والناجم سأل الم

نظرىم في  تحقيق ىذه المتطمبات، ويرى الباحث أنو كان باإلمكان تقويم المقررات  وجية
الدراسية من خالل بطاقة تحميل المحتوى، وتقويم أداء المعممين من خالل بطاقة المالحظة، 
ويمكن أن يضيف لذلك استبانة تثري ما حصل عميو من نتائج وتسد النقص الذي لم يحصل 

سة استقمت في استخدام بطاقة المالحظة لتقدير أداء الطالب في الميارات عميو، أيًضا ىناك درا
االجتماعية والتواصمية، ولقد تنوعت المراحل الدراسية في ىذه الدراسات، حيث كانت أربع 
دراسات لممرحمة االبتدائية، وثالث دراسات لكل من المرحمة المتوسطة والثانوية، وىذا مؤشر 

ت القرن الحادي والعشرين لممراحل الدراسية المختمفة، ولكن كل مرحمة ودليل عمى مناسبة ميارا
  .بالعمق والتوازن المناسب ليا
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وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات في ىذا المحور في استخدام المنيج الوصفي مع 
 توظيف بطاقة تحميل المحتوى أداة ليا في ضوء قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين لمصف
الثالث المتوسط المعدة في الدراسة، وقد استفادت منيا في بناء قائمة الميارات وتصميم بطاقة 

جراءات الدراسة المناسبة   .التحميل ومعرفة منيج وا 
وفي استعراض لدراسات المحور الثاني، يالحظ اتفاق الدراسات عمى اليدف من الدراسة 

ميارات القرن الحادي والعشرين في مناىج المغة وىو تقويم المقررات الدراسية لمحور من محاور 
العربية، وقد تناولت أغمبيا األنشطة التعميمية في مقررات المغة العربية سوى دراسة العامري 

( فقد قومت الكتاب المدرسي، وقد اعتمدت الدراسات في ىذا المحور عمى المنيج 2214)
سبة تحقيق أىداف الدراسة، وقد تعاممت الوصفي مع استخدام بطاقة تحميل المحتوى؛ وذلك لمنا

الدراسات مع مراحل دراسية متنوعة، فكانت ثالث دراسات لممرحمة االبتدائية، وثالث دراسات 
لممرحمة المتوسطة، ودراسة لممرحمة الثانوية، كما اتفقت الدراسات في ضعف أو تدني مراعاة 

عمى حده، حيث قومت ىذه الدراسات  األنشطة التعميمية أو الكتاب المدرسي لميارات كل دراسة
األبعاد التالية: ميارات التفكير الناقد، ميارات التواصل والتحدث، ميارات التفكير اإلبداعي، 

  .الميارات الحياتية، ميارات القراءة اإلبداعية، ميارات اإلبداع المغوي، ميارات االستماع الناقد
في اليدف من الدراسة وىو تقويم مقرر  وقد اتفقت الدراسة الحالية مع أغمب الدراسات

دراسي في ضوء قائمة ميارات محددة، وذلك من خالل استخدام بطاقة تحميل المحتوى؛ ولكن 
اختمفت من حيث أن الدراسة الجالية قومت ميارات القرن الحادي والعشرين حيث عالجت عدد 

( في تقويم 2218سة الروقي )من المحاور في دراسة واحدة، كما اتفقت الدراسة الحالية مع درا
األنشطة التعميمية المغوية لمقرر لغتي الخالدة لمصف الثالث المتوسط، وقد استفادت الدراسة 

   .الحالية من الدراسات في بناء األدوات ومعرفة منيج الدراسة وخطوات إجراءاتيا المناسبة
 إجراءات الدراسة الميدانية

لدراسة اتبع الباحث المنيج الوصفي مستخدًما لإلجابة عن أسئمة ا -منهج الدراسة:
أسموًبا من أساليبو وىو تحميل المحتوى، حيث حمل األنشطة التعميمية المغوية في مقرر لغتي 
الخالدة لمصف الثالث المتوسط في المممكة العربية السعودية وفق بطاقة تحميل محتوى في ضوء 

   .اسةميارات القرن الحادي والعشرين المحددة في الدر 
تمثل مجتمع الدراسة في األنشطة التعميمية المغوية لمقرر لغتي  -مجتمع الدراسة: 

-1439الخالدة لمصف الثالث المتوسط لمفصمين األول والثاني كتاب الطالب فقط طبعة 
نشاًطا  54( مطمًبا تعميميًّا، منيا 854( نشاًطا تعميميًّا متضمنة )392ىــ، وتكون من )1442
( مطمبًّا 132نشاًطا تعميميًّا و) 69مطمًبا تعميميًّا لموحدة األولى، ولموحدة الثانية  152وتعميميًّا 

( مطمًبا تعميميًّا، بينما تضمنت 142( نشاًطا تعميميًّا و)62تعميميًّا، وتضمنت الوحدة الثالثة )
( نشاًطا 65ى )( مطمًبا تعميميًّا، واحتوت الوحدة الخامسة عم137( نشاًطا و)66الوحدة الرابعة )

( مطمًبا تعميميًّا، 143( نشاًطا و)74( مطمًبا تعميميًّا، وأخيًرا جاء في الوحدة السادسة )152و)
 والجدول التالي يوضح توزيع مجتمع الدراسة: 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (1الجدول )
 عدد المطالب التعميمية عدداألنشطة التعميمية الوحدات الدراسية م

 الفصل الدراسي األول
 152 54 لىالوحدة األو  1
 132 69 الوحدة الثانية 2
 142 62 الوحدة الثالثة 3

 الفصل الدراسي الثاني
 137 66 الوحدة الرابعة 4
 152 65 الوحدة الخامسة 5
 143 74 الوحدة السادسة 6

 854 392 الوحدات الدراسية مجتمعة المجموع

لمستيدفة بالتحميل في تكونت عينة الدراسة من األنشطة التعميمية ا -عينة الدراسة: 
ىــ من 1442-1439مقرر لغتي الخالدة لمصف الثالث المتوسط كتاب الطالب فقط طبعة 

%( من مجتمع الدراسة، وتضمنت األنشطة 5.83( نشاًطا تعميميًّا ، أي ما نسبتو )326)
شطة ( مطمًبا تعميميًّا، وىذه العينة من األنشطة التعميمية جاءت بعد استثناء بعض األن652)

والمطالب التعميمية التي ليس ليا عالقة مباشرة بميارات القرن الحادي والعشرين المحددة في 
الدراسة مثل األنشطة التي تركز عمى القراءة الجيرية من النصوص دون القراءة المعبرة، وأنشطة 

ف أنمي لغتي واشتقاق الكممات والوزن الصرفي، وبعض أنشطة مكون الوظيفة النحوية والصن
المغوي واألسموب المغوي، وأنشطة الرسم اإلمالئي، والرسم الكتابي، كما استبعد النص اإلثرائي 
من التحميل لعدم اشتمالو عمى أنشطة  تعميمية، أيًضا استثنت الدراسة األنشطة التعميمية التي 

القرن  تطمب حفظ النصوص، عمًما أنو قد ترتبط أحد ىذه األنشطة المستثناة بميارة من ميارات
الحادي والعشرين مثل: العمل الجماعي، التصنيف، رسم الخرائط واألشكال، الوصول إلى 

 مصادر المعمومات فتدخل ضمن العينة، والجدول التالي يوضح توزيع العينة: 
 (2الجدول )

 عدد المطالب التعميمية عدداألنشطة التعميمية الوحدات الدراسية م
 الفصل الدراسي األول

 122 48 ة األولىالوحد 1
 99 62 الوحدة الثانية 2
 115 52 الوحدة الثالثة 3

 الفصل الدراسي الثاني
 93 51 الوحدة الرابعة 4
 116 56 الوحدة الخامسة 5
 129 61 الوحدة السادسة 6

 652 326 الوحدات الدراسية مجتمعة المجموع



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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يا وتحقيقا ألىدافيا، فقد أعدت سعًيا من الدراسة في اإلجابة عن أسئمت  -أداة الدراسة: 
الدراسة قائمة بميارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لطالب الصف الثالث المتوسط وذلك 
بعد مراجعة وتحميل األدبيات المختصة وبعض المشاريع والدراسات السابقة التي تناولت 

المتوسطة ومعرفة  الموضوع، وكذلك االطالع عمى أىداف تعميم المغة العربية في المرحمة
الميارات المغوية المخصصة لطالب الصف الثالث المتوسط، وقد أفاد الدراسات من األدبيات 
والدراسات السابقة والمشاريع التي تناولت ميارات القرن الحادي والعشرين، في بناء قائمة 

من صدق الميارات، وتصميم بطاقة التحميل، ومعرفة إجراءاتو وخطواتو وضوابطو، ولمتحقق 
 قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين المعدة في الدراسة استخدمت الدراسة أسموبين: 

صدق المحتوى: وذلك من خالل مراجعة محتوى األداة ومطابقتها بما ورد في األدب  - أ
  .المختص والدراسات السابقة

ي والعشرين، قامت الدراسة ببناء القائمة المبدئية لميارات القرن الحادالصدق الظاهري:  - ب
ثم طمب الباحث من مجموعة من المحكمين إبداء آرائيم في مدى مناسبة الميارات لطالب 
الصف الثالث المتوسط، ومدى مالءمة الميارة لممحور الذي تنتمي إليو، ومدى مناسبة ووضوح 
بداء أي مالحظات أخرى سواء بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة  أو الصياغة المغوية لمميارات، وا 

الدمج، وقد حصل الباحث عمى االستجابة من مجموعة من األساتذة في الجامعات السعودية من 
المختصين في تعميم المغة العربية، والمناىج وطرق التدريس، وعدد  من مشرفي المغة العربية 
ومعممييا، حيث كان عددىم جميًعا خمسة عشر محكًما، وقد أبدى المحكمون ممحوظات قيمة 

% في األخذ بآراء المحكمين حول ميارات 82يا الباحث، وقد اعتمدت الدراسة نسبة أفاد من
القرن الحادي والعشرين المناسبة لطالب الصف الثالث المتوسط، وما قمت عن ىذه النسبة من 
الميارات تستبعد، وقد حدد الباحث ىذه النسبة في ضوء عدد من الدراسات السابقة، كما أجرى 

ديالت عمى القائمة في ضوء ممحوظات المحكمين، تمثمت في تعديل الصياغة الباحث بعض التع
المغوية لبعض الميارات، ونقل بعض الميارات من محور إلى محور آخر، وحذف بعض 
الميارات لتضمنيا في ميارة أخرى، وأخيًرا توصمت الدراسة إلى القائمة النيائية لميارات القرن 

ب الصف الثالث المتوسط، وتضمنت أربًعا وثالثين ميارة، الحادي والعشرين المناسبة لطال
 صنفت في خمسة محاور، وىي: 

  .المحور األول: ميارات التفكير الناقد وحل المشكالت، ويتضمن ست ميارات -1
  .المحور الثاني: ميارات التواصل والمشاركة، ويتضمن سبع ميارات -2
  .أربع مياراتالمحور الثالث: ميارات اإلبداع واالبتكار، ويتضمن  -3



  بن سميمان بن إبراهيم اليهيدعبد اهلل/ أ    تقويم األنشطة التعميمية لمقرر لغتي الخالدة
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المحور الرابع: ميارات الثقافة المعموماتية وثقافة تقنية المعمومات واالتصال، ويتضمن  -4
  .خمس ميارات

    .المحور الخامس: ميارات الحياة والعمل، ويتضمن إحدى عشرة ميارة -5

( بعض الجوانب لمتحقق 214-213، ص ص 2224إضافة لما سبق، فقد أورد طعيمة )
ميل المحتوى، منيا: التعريف الدقيق لفئات التحميل، والحصر الوافي لمعدالت من صدق أداة تح

  .التكرار، واإلجراءات المنيجية الصحيحة المتبعة في الدراسة، والدقة في اختيار العينة

وقد حرص الباحث في الدراسة إلى التحقق من صدق األداة باتباع الجوانب المشار إلييا 
  .ره من الصدق الظاىري وصدق المحكمينسمًفا، إضافة لما سبق ذك

قام الباحث بتصميم بطاقة تحميل في ضوء قائمة ميارات القرن الحادي  -ثبات األداة: 
والعشرين، ولمتأكد من ثبات األداة المستخدمة قام الباحث بتحميل عشرين نشاًطا تعميميًّا متتابًعا 

األول، ثم قام بتحميل األنشطة نفسيا من كتاب الطالب لمصف الثالث المتوسط لمفصل الدراسي 
 مرة أخرى بعد مرور أربعة أسابيع عمى التحميل األول، حيث استخدم عنصر الزمن في قياس 

الثبات، وقد استخرج معامل الثبات بين التحميل األول والثاني لمباحث من خالل تطبيق 
 معادلة كوبر لمثبات،
 نسبة االتفاق =

 

%(، وتعد نسبة ثبات عالية، فحسب ما 95.82ن التحميمين )وقد بمغت نسبة االتفاق بي
( أن الندر وكوتس اقترحا سمًما لتقدير الثبات في ضوء معادلة 231، ص2224أشار )طعيمة، 

Kappa( فيعد كبيًرا، وبوجو عام فوفًقا 82.2-61.2، وجاء فيو أن معامل الثبات إذا كان من )
إال في حاالت خاصة، وعميو فإن  62.2بات عن لألدبيات المختصة يجب أال يقل معامل الث

   .معامل الثبات في ىذه الدراسة يعد مطمئًنا الستخدام بطاقة التحميل واستخراج النتائج في ضوئيا

لضبط عممية تحميل األنشطة التعميمية في  -إجراءات تحميل األنشطة التعميمية: 
صف الثالث المتوسط، وفي ضوء ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين المناسبة لطالب ال

االطالع عمى الدراسات السابقة واألدب المختص بتحميل المحتوى وآلياتو، وقد سارت الدراسة 
 وفًقا لإلجراءات التالية في عممية التحميل:  

 عدد مرات االتفاق

011× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق
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تحديد اليدف من التحميل وىو تحديد درجة توافر أو مراعاة ميارات القرن الحادي  -1
ف الثالث المتوسط في األنشطة التعميمية في مقرر لغتي والعشرين المناسبة لطالب الص
  .الخالدة لمصف الثالث المتوسط

تحديد فئات التحميل المتمثمة بميارات القرن الحادي والعشرين وفقا لمقائمة المعدة في  -2
  .الدراسة

تحديد وحدة التحميل، حيث عد الباحث الجممة المعبرة عن مطمب تعميمي مرتبط بميارات  -3
الحادي والعشرين وحدة لتحميل محتوى األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة القرن 

  .لمصف الثالث المتوسط
إعداد بطاقة التحميل؛ وذلك لضبط عممية التحميل، حيث أعدت الدراسة بطاقة التحميل في  -4

ضوء قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين المعدة في الدراسة، وتضمنت فئات التحميل 
ارات القرن الحادي والعشرين( وأمام كل فئة منيا مجموعة من المربعات لرصد )مي

  .التكرارات
 تحديد ضوابط التحميل، وتتضمن مجموعة من الضوابط، وىي:  -5

تقسيم محتوى كل نشاط إلى جمل، تعبر كل جممة عن مطمب تعميمي، بحيث يعد كل  -أ 
ن تضمن النشاط أكثر من مطمب ت   .عميميمطمب سؤااًل مستقاًل، وا 

استبعاد كل جممة ال يعبر محتواىا عن ميارة من ميارات القرن الحادي والعشرين، وقد  -ب 
   .أشار الباحث إلى ذلك عند الحديث عن عينة الدراسة

  .تحديد تعريف إجرائي لكل فئة من فئات التحميل لضبط عممية التحميل -ج 
  .المناسبة رصد تكرار كل مطمب تعميمي في الخانة المقابمة لفئة التحميل -د 

 تحميل محتوى األنشطة التعميمية:  -6
بعد اكتمال اإلجراءات السابقة، وبعد تأكد الباحث من ثبات األداة المستخدمة في التحميل، 
 وقد وضح الباحث ذلك في فقرة بناء األداة والتحقق من صدقيا وثباتيا، شرع في عممية التحميل: 

ة والمطالب التعميمية ترقيًما متسمساًل يختمف قبل التحميل، عمد الباحث إلى ترقيم األنشط -أ 
  .عن الترقيم الموجود في الكتاب لعدم اطراده في العبارات ورموز الترقيم

قراءة األنشطة قراءة فاحصة دقيقة متأنية لوضع المطمب التعميمي في فئة التحميل  -ب 
  .المناسبة

  .المناسبة لياتحميل المطالب التعميمية ثم رصد التكرارات في فئات التحميل  -ج 



  بن سميمان بن إبراهيم اليهيدعبد اهلل/ أ    تقويم األنشطة التعميمية لمقرر لغتي الخالدة
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  .تحميل كل وحدة دراسية في بطاقتي تحميل؛ لتنظيم وتسييل عممية التحميل -د 

تفريغ محتوى كل بطاقة من بطاقات التحميل بعد تحويميا إلى بيانات كمية في جداول  -ه 
  .تتضمن فئات التحميل، وتكرار كل فئة منيا في محتوى األنشطة

تحميل لكل ميارة من ميارات القرن الحادي حساب التكرارات والنسب المئوية لنتائج ال -و 
  .والعشرين في القائمة المعدة في الدراسة، ولكل وحدة دراسية

 األساليب والمعالجات اإلحصائية: 
   .التكرارات والنسب المئوية -1

  .معادلة كوبر لحساب الثبات -2

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف  -عرض نتائج الدراسة وتيسيرها ومناقشتها: 
عمى درجة مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لمصف الثالث المتوسط لميارات 
القرن الحادي والعشرين المتعمقة بميارات التفكير وحل المشكالت، وميارات التواصل والمشاركة، 

ل، وميارات االبتكار واإلبداع، وميارات الثقافة المعموماتية وثقافة تقنية المعمومات واالتصا
ولمتوصل إلى تحقيق أىداف الدراسة فإن الدراسة ستجيب عن أسئمة  .وميارات المينة والحياة

الدراسة من خالل عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا في ضوء األدب التربوي واإلطار النظري 
  .والدراسات السابقة

القرن لإلجابة عن السؤال األول ونصو: ما ميارات  -اإلجابة عن السؤال األول: 
 الحادي والعشرين المناسبة لطالب الصف الثالث المتوسط؟ 

قام الباحث بعرض قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين في صورتيا األولية عمى مجموعة 
من الخبراء المتخصصين والممارسين في الميدان، واعتمدت الدراسة الميارات التي كانت منتمية 

% فأعمى، 82طالب الصف الثالث المتوسط بنسبة لمجانب الذي صنفت فيو، ومناسبة ل
واستقرت الميارات عمى أربع وثالثين ميارة مناسبة لطالب الصف الثالث المتوسط، صنفت في 

 خمسة محاور، وجاءت الميارات عمى النحو التالي: 
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  .المحور األول: مهارات التيكير الناقد وحل المشكالت
  .لمعروضةإبداء الرأي حول األفكار والقضايا ا  -1
  .تفسير المعمومات واألفكار -2
  .تصنيف اآلراء واألفكار والجمل والكممات إلى فئات مميزة ليا -3

  .توجيو أسئمة الستثارة األفكار -4

  .تقديم واقتراح حمول لمشكمة محددة وفق الطريقة العممية -5

  .تقويم اآلراء في ضوء معايير دقيقة -6

 : مهارات التواصل والمشاركةثانيا
  .شفييًّا مع األقران بصورة جيدةالتواصل  -7

  .التواصل الكتابي الفعال في السياقات المختمفة -8

   .توظيف لغة الجسد المناسبة لمموقف -9

  .رسم األشكال والرسوم والمخططات لتوضيح األفكار -12
  .االستماع إلى اآلخرين باىتمام -11
  .العمل بفاعمية واحترام مع مجموعات مختمفة -12
  .ع اآلخرينااللتزام بآداب التحدث م -13

  .تقبل وجيات النظر مع اآلخرين -14

 ثالثا: مهارات ا إلبداع واالبتكار
  .تقديم حمول وأفكار أصيمة ومبتكرة -15

  .تقديم مجموعة متنوعة من البدائل لفكرة معينة -16

ثرائيا بالتفاصيل -17   .توسيع األفكار وا 
   .تحويل األفكار والجمل المبتكرة إلى منتجات واقعية ممموسة -18
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 ارات الثقافة المعموماتية وثقافة تقنية المعمومات واالتصالرابعا: مه
  .الوصول إلى المعمومات من خالل المصادر المتنوعة -19
  .توظيف المعمومات في السياق المناسب -22
  .استخدام التقنيات المتاحة في الوصول إلى المعمومات -21
  .مراعاة الجوانب األخالقية في الوصول إلى المعمومات -22
  .لمعمومات المستخدمةتقويم مصادر ا -23

 خامسا: مهارات الحياة والعمل
  .تحديد األىداف لمميمات والمشاريع -24
  .إدارة المشروع بفاعمية -25
  .التكيف ألدوار ومسؤوليات متنوعة -26
    .التفاوض حول وجيات نظر مختمفة -27
  .تعديل التصورات الخاطئة لمفاىيم محددة -28
  .لمحددإدارة الوقت بفاعمية إلنجاز الميام في الوقت ا -29
  .ترتيب األولويات بناء عمى معطيات معينة -32
    .توظيف التغذية الراجعة بفاعمية -31
  .تحمل مسؤولية النتائج -32
  .تحمل المسؤولية تجاه اآلخرين -33
  .التقويم الذاتي لألعمال المنجزة -34

لإلجابة عن السؤال الثاني ونصو: ما درجة مراعاة  -اإلجابة عن السؤال الثاني: 
مية في مقرر لغتي الخالدة لميارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة بميارات األنشطة التعمي

 التفكير الناقد وحل المشكالت؟
قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية لميارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة 

الوحدات  بميارات التفكير الناقد وحل المشكالت في كل وحدة دراسية من وحدات المقرر، وفي
 ( يوضح ذلك: 3الدراسية مجتمعة، والجدول )
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(  التكرارات والنسب المئوية لدرجة مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي 3جدول )
الخالدة لمصف الثالث المتوسط لمهارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة بمهارات التيكير 

 (652ت الدراسية مجتمعة )ن= الناقد وحل المشكالت في كل وحدة دراسية والوحدا

الْحدٗ 

 الْحدٗ اخلامض٘ الْحدٗ الزابع٘ الْحدٗ الجالج٘ الْحدٗ الجاىٔ٘ الْحدٗ األّىل الدراصٔ٘

الْحدٗ 

 الضادص٘

 اجملنْع

 الرتتٔب
مَارات 

التفهري 

الياقد ّحل 

 املشهالت

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

إبداء الزأٖ 

حْل 

األفهار 

ّالكضآا 

 املعزّض٘

5 54.0 1 10.0 5 54.0 6 65.0 5 54.0 8 86. 30 26.3 4 

تفضري 

املعلْمات 

 ّاألفهار

20 17.2 16 73.1 20 17.2 18 95.1 15 63.1 20 17.2 109 84.11 1 

تصئف 

األفهار 

ّاآلراء 

ّاجلنل 

إىل فئات 

 ممٔشٗ هلا

10 08.1 3 32.0 3 32.0 5 54.0 5 54.0 8 68.0 34 69.3 3 

تْجُٔ 

أصئل٘ 

جارٗ الصت

 األفهار

25 71.2 17 84.1 17 84.1 5 54.0 9 97.0 6 65.0 79 59.8 2 

تكدٓه 

ّاقرتاح 

حلْل 

ملشهل٘ 

ذلددٗ 

ّفل 

الطزٓك٘ 

 العلنٔ٘

2 21.0 1 10.0 1 10.0 4 43.0 1 10.0 2 21.0 11 19.1 6 

تكْٓه 

اآلراء يف 

ضْء 

معآري 

 دقٔك٘

3 32.0 5 54.0 3 32.0 5 54.0 5 54.0 8 86.0 29 15.3 5 

  73.31 292 دلنْع تهزارات احملْر ّىضبتُ املئْٓ٘
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( أن األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لمصف الثالث 3يتضح من الجدول )
المتوسط راعت قياس جميع ميارات التفكير الناقد وحل المشكالت في جميع الوحدات الدراسية 

( 326%( في محتوى )73.31بنسبة )( مرة 292ولكن بتكرارات ونسب متفاوتة، حيث تكررت )
 ( مطمًبا تعميميًّا، وتفصيل النتائج عمى النحو التالي: 652نشاًطا تمثل )

( مرة بنسبة 129راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )تفسير المعمومات واألفكار( ) -1
%(، حيث جاءت األعمى تكراًرا عمى مستوى ميارات المحور، ولقد تكررت ىذه 84.11)

( 18(، )15(، )16( مرة في الوحدة األولى والثالثة والسادسة، بينما تكررت )22رة )الميا
مرة في الوحدات المتبقية؛ مما يعني أن بناء األنشطة التعميمية متوازنة في بنائيا، كما 

   .يحسب لمؤلفي الكتاب مراعاة قياس ىذه الميارة بنسبة مرتفعة
( مرة بنسبة 79جيو أسئمة الستثارة األفكار( )راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )تو  -2

%( وجاءت في الترتيب الثاني عمى مستوى ميارات المحور، عمما بأن ىناك تفاوت 58.8)
في قياس ىذه الميارات في الوحدات الدراسية، حيث جاءت مرتفعة في الوحدة األولى بنسبة 

ياس الميارة بنسب متوسطة ( مرة، بينما راعت األنشطة التعميمية ق25%( وتكررت )17.2)
%( في الوحدتين الرابعة والسادسة، ويحسب لمؤلفي الكتاب مراعاتيم %65.2(، )54.2)

   .قياس ىذه الميارة بنسبة مرتفعة
راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )تصنيف اآلراء واألفكار والجمل والكممات إلى فئات  -3

ءت في الترتيب الثالث عمى مستوى %(، حيث جا69.3( مرة بنسبة )34مميزة ليا( )
( 8( مرات، وفي الوحدة السادسة )12ميارات المحور، وقد تكررت في الوحدة األولى )

    .( مرات في الوحدة الثانية والثالثة3( مرات في الوحدتين الرابعة والخامسة، و)5مرات، ثم )
( 32القضايا المعروضة( )راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )إبداء الرأي حول األفكار و  -4

%(، كما جاءت التكرارات في الوحدات الدراسية ليذه الميارة متقاربة بين 26.3مرة، بنسبة )
  .( مرات، بخالف الوحدة الثانية فقد وردت فييا الميارة بتكرار واحد فقط5(، و)8)
( مرة 29قة( )راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )تقويم اآلراء في ضوء معايير عممية دقي  -5

( مرات، وفي كل من 8%( حيث تكررت ىذه الميارة في الوحدة السادسة )15.3بنسبة )
( مرات؛ مما 3( مرات، وفي الوحدتين األولى والثالثة )5الوحدات الثانية والرابعة والخامسة )

  .يشير إلى وجود تفاوت بسيط في بناء األنشطة وتوازنيا
ارة )تقديم واقتراح حمول لمشكمة محددة وفق الطريقة راعت األنشطة التعميمية قياس مي -6

%، وتعد ىذه الميارة األقل تكراًرا بين ميارات المحور، كما 19.1( مرة بنسبة 11العممية( )
( مرة 1تعد ىذه النسبة متدنية في مراعاة األنشطة التعميمية ليذه الميارة، حيث تكررت )

( مرتين في الوحدتين األولى والسادسة، و 2سة، و)واحدة في الوحدات الثانية والثالثة والخام
  .( مرات في الوحدة الرابعة4)
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وبوجو عام، فإن األنشطة التعميمية في المقرر راعت ميارات التفكير الناقد وحل المشكالت 
%( أي كان تمثيميا حوالي ما يقارب 73.31( مرة بنسبة مرتفعة جدا وىي )292حيث تكررت )

لرغم من ارتفاع نسبة قياس الميارات في المجموع الكمي لممحور، إال أنو ثمث المقرر، وعمى ا
يالحظ وجود تفاوت في مراعاة األنشطة لمميارات الفرعية، ولعل ذلك يشير إلى خمل في   
التوازن في بناء األنشطة وتضمينيا لمميارات، ومن ناحية أخرى، فإن ىذه النسبة المرتفعة في 

التفكير الناقد وحل المشكالت تؤكد أىمية ىذه الميارات في بناء مراعاة األنشطة لميارات 
شخصيات الطالب الفكرية؛ مما يجعميم قادرين عمى التميز بين األفكار، والمشاركة في آرائيم 
وتعميقاتيم المستندة إلى برىان ودليل، كما تجعميم أيًضا في سياق النصوص المغوية متمكنين من 

فكار نقًدا صحيًحا دقيًقا، ممارسين لمتفسير والتبرير وصياغة نقد النصوص واألحداث واأل
           األسئمة، وحل المشكالت، وبالتالي تقوى شخصياتيم، وتزيد ثقتيم بأنفسيم، ويساىمون في

   .بناء مجتمعاتيم
(، والخزيم والغامدي 2215وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة كل من الفوزان )

( في مراعاة ميارات التفكير 2218(، وحجة )2216(، ويونس )2216) (، وسبحي2216)
الناقد وحل المشكالت بنسبة مرتفعة، ومن ناحية أخرى، تختمف نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة 

( في مراعاة ميارات التفكير الناقد وحل المشكالت، 2213(، والكمثم )2228كل من الغامدي )
يارات التفكير الناقد وحل المشكالت بنسبة متدنية، بينما كانت حيث راعت ىاتان الدراستان م
  .النسبة مرتفعة في الدراسة الحالية

(، والروقي 2215كما تتفق الدراسة الحالية في نتائجيا مع دراسة كل من الفوزان )
( في غياب التدرج والتوازن في تمثيل األنشطة التعميمية لميارات التفكير الناقد وحل 2218)
مشكالت؛ مما يستدعي إعادة النظر في بناء األنشطة والتوزان في عرض الميارات والتدرج في ال

   .(2218ذلك، وىذا يتفق مع ما أوصت بو دراسة الروقي )
   لإلجابة عن السؤال الثالث ونصو: ما درجة مراعاة -اإلجابة عن السؤال الثالث: 

ت القرن الحادي والعشرين المتعمقة بميارات األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لميارا
 التواصل والمشاركة؟

قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية لميارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة 
بميارات التواصل والمشاركة في كل وحدة دراسية من وحدات المقرر، وفي الوحدات الدراسية 

 ( يوضح ذلك:4مجتمعة، والجدول )
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(  التكرارات والنسب المئوية لدرجة مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي 4ل )جدو
الخالدة لمصف الثالث المتوسط لمهارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة بمهارات التواصل 

 (652والمشاركة في كل وحدة دراسية والوحدات الدراسية مجتمعة )ن= 
الْحدٗ 

الْحدٗ  الدراصٔ٘

ٗ الْحد األّىل

 الجاىٔ٘
 الْحدٗ الجالج٘

الْحدٗ 

 الزابع٘

الْحدٗ 

 اخلامض٘

الْحدٗ 

 الضادص٘
 اجملنْع

 الرتتٔب

مَارات 

التْاصل 

 ّاملشارن٘

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

التْاصل 

شفَٔا مع 

األقزاٌ 

بصْرٗ 

 جٔدٗ 

14 52.1 8 86.0 8 86.0 6 65.0 8 86.0 9 97.0 53 76.5 3 

التْاصل 

الهتابٕ 

يف الفعال 

صٔاقات 

 متيْع٘  

5 54.0 4 43.0 2 21.0 - - 1 10.0 2 21.0 14 52.1 6 

تْظٔف 

لغ٘ اجلضد 

يف املْقف 

 املياصب 

5 54.0 3 32.0 5 54.0 2 21.0 4 43.0 4 43.0 23 50.2 4 

رصه 

األشهال 

ّالزصْو 

ّاملدططات 

لتْضٔح 

 األفهار

20 17.2 14 52.1 12 30.1 11 19.1 12 30.1 8 86.0 77 36.8 2 

االصتناع 

إىل 

اآلخزًٓ 

 باٍتناو 

6 65.0 3 32.0 3 32.0 3 32.0 3 32.0 4 43.0 22 39.2 5 

العنل 

بفاعلٔ٘ 

ّاحرتاو مع 

دلنْعات 

 رلتلف٘  

20 17.2 21 28.2 18 95.1 18 95.1 17 84.1 21 28.2 105 41.11 1 

االلتشاو 

بآداب 

التحدث 

مع 

 اآلخزًٓ 

- - - - - - - - - - 2 21.0 2 21. 0 7 

تكبل 

ّجَات 

ىظز 

 اآلخزًٓ

- - - - - - - - - - 1 10.0 1 10.0 8 

  28.32 297 دلنْع تهزارات احملْر ّىضبتُ املئْٓ٘ 
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( أن األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لمصف الثالث 4يتضح من الجدول )
اسية ولكن المتوسط راعت قياس جميع ميارات التواصل والمشاركة في جميع الوحدات الدر 

( 326%( في محتوى )28.32( مرة بنسبة )297بتكرارات ونسب متفاوتة، حيث تكررت )
 ( مطمًبا تعميميًّا، وتفصيل النتائج عمى النحو التالي: 652نشاًطا تمثل )

راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )العمل بفاعمية واحترام مع مجموعات مختمفة(  -1
تعد ىذه الميارة األعمى تكراًرا عمى مستوى ميارات %(، و 41.11( مرة بنسبة )125)

 21إلى  17التواصل والمشاركة، كما أن التكرارات في الوحدات الدراسية متقاربة ما بين 
تكرارا، وىذا يحسب لمؤلفي الكتاب المدرسي في مراعاة الميارة بنسبة مرتفعة والتدرج 

  .والتوازن في تمثيل الميارة في الوحدات الدراسية

راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )رسم األشكال والرسوم والمخططات لتوضيح األفكار(  -2
%( حيث جاءت في الترتيب الثاني عمى مستوى ميارات المحور، 36.8( مرة بنسبة )77)

وتعد ىذه النسبة مرتفعة في تمثيل األنشطة التعميمية ليذه الميارة، وىذا مؤشر إيجابي في 
األشكال والرسوم والمخططات لتوضيح األفكار، فيذه الميارة تنمي ميارة  مراعاة ميارة رسم

التفكير البصري والذكاء البصري وتسيل الفيم وتنظم الخبرات، وتعرضيا في صورة 
واضحة، وتقدم نظرة أوسع أفقا من الصيغ النصية، وىي ميمة في مقرر المغة العربية، وقد 

( مرة، وما بين 14( مرة، وفي الوحدة الثانية )22)تكررت ىذه الميارة في الوحدة األولى 
( في الوحدات الدراسية المتبقية؛ مما يشير إلى وجود مؤشر في عدم التوزان 12( إلى )8)

  .والتدرج في بناء األنشطة التعميمية

( مرة 53راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )التواصل شفييا مع األقران بصورة جيدة( ) -3
%( حيث حصمت عمى المركز الثالث في الترتيب عمى مستوى ميارات 76.5بنسبة )

التواصل والمشاركة، وتعد ىذه النسبة مقبولة وجيدة؛ مما يحسب لمؤلفي الكتاب المدرسي 
في مراعاة ىذه الميارة الجوىرية والميمة في مقرر المغة العربية، فالتواصل الشفيي مطمب 

ىذا وقد  .جتماعية والوصول إلى المعموماتضروري في إنتاج المغة وبناء عالقات ا
( مرات، وفي 9( مرة، وفي الوحدة السادسة )14تكررت الميارة في الوحدة األولى )
( مرات، مما يشير إلى 6( مرات، وفي الوحدة الرابعة )8الوحدات الثانية والثالثة والخامسة )

  .وجود توازن في بناء األنشطة بخالف الوحدة األولى
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( مرة 14نشطة التعميمية قياس ميارة )توظيف لغة الجسد في الموقف المناسب( )راعت األ -4
%(، وجاءت ىذه الميارة في المركز الرابع عمى مستوى ميارات التواصل 52.2بنسبة )

( مرات في الوحدتين 4( مرات في الوحدتين األولى والثالثة، و)5والمشاركة، وقد تكررت )
وتعد ىذه النسبة متدنية في  .الوحدتين الثانية والرابعة الخامسة والسادسة، وبين ذلك في

تمثيل األنشطة التعميمية لمراعاة ىذه الميارة؛ مما يستدعي إعادة النظر في بناء األنشطة 
وفقا ليذه الميارة وتضمينيا في سياق النصوص المغوية وقراءتيا، وعند التحدث والتواصل 

واصمية واالجتماعية المناسبة، وعدم االقتصار في مع األقران والمعممين، وفي المواقف الت
   .تضمينيا عمى مكون التواصل الشفيي فقط

( مرة بنسبة 22راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )االستماع إلى اآلخرين باىتمام( ) -5
( مرات، 4( مرات في الوحدة األولى، وفي الوحدة الثانية )6%(، حيث تكررت )39.2)

في كل من الوحدات المتبقية، وتعد نسبة مراعاة األنشطة ليذه الميارة ( مرات 3وتكررت )
متدنية؛ مما يستدعي إعادة النظر في بناء األنشطة وتضمينيا ىذه الميارة الميمة، 
فالطالب يجب أن يستمعوا لمنصوص المغوية بتركيز، كما يجب أن يستمعوا لمعممييم 

  .وزمالئيم مع االنتباه لما يقال

( 14شطة التعميمية قياس ميارة )التواصل الكتابي الفعال في سياقات متنوعة( )راعت األن -6
%( حيث وردت ىذه الميارة بتكرارات متفاوتة وغير متوازنة في الوحدات 52.1مرة بنسبة )

( مرات في الوحدة األولى إلى عدم تمثيل الميارة في الوحدة الرابعة ، 5الدراسية، فمن )
ات المتبقية، وتعد نسبة مراعاة األنشطة لمميارة متدنية، عمًما بأن وبين ذلك في بقية الوحد

ميارة التواصل الكتابي في السياقات المتنوعة ميارة أجمع المختصون عمى أىميتيا 
ومناسبتيا لطالب الصف الثالث المتوسط، والتواصل الكتابي وسيمة من وسائل التواصل 

سية لمطالب، وبالتالي فإن إعادة النظر في الفعال لتحقيق حاجات اجتماعية ومعرفية ونف
  .بناء األنشطة وتضمين ىذه الميارة مطمب ميم في ضوء ما تقدم من أىمية ليا

راعت األنشطة التعميمية قياس ميارتي )االلتزام بآداب التحدث مع اآلخرين، وتقبل وجيات  -7
لمثانية منيما بنسبة %(، ومرة واحدة 21.2النظر مع اآلخرين( مرتين لألولى منيما بنسبة )

%(، وىذه نسبة متدنية جًدا؛ ويعزو الباحث ذلك إلى غياب التخطيط المحكم 12.2)
لألنشطة التعميمية وتمثيميا لمميارات؛ مما يستدعي إعادة النظر في تضمين ىاتين 

  .الميارتين في األنشطة التعميمية لممقرر مع مراعاة التدرج والتوزان في البناء والعرض
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وء ما سبق، فإن األنشطة التعميمية في المقرر راعت ميارات التواصل والمشاركة وفي ض
%( أي كان تمثيميا حوالي ما يقارب 28.32( مرة بنسبة مرتفعة جدا وىي )297حيث تكررت )

ثمث المقرر، وبزيادة بسيطة عن ميارات التفكير الناقد وحل المشكالت، بحكم زيادة عدد 
يحسب لمؤلفي المقرر الدراسي، أيًضا يشير الباحث إلى مسألة أنو قد الميارات الفرعية، وىذا 

ترد التكرارات بنسب مرتفعة لميارة معينة مثل: العمل بفاعمية واحترام مع مجموعات مختمفة؛ لكن 
يبقى التطبيق من قبل المعمم ليذه الميارة ومعالجتيا وتقديميا لمطالب أمر آخر يعول عميو في 

وعمى الرغم من ارتفاع نسبة قياس الميارات في المجموع الكمي لممحور، إال  .تنمية ىذه الميارة
(، 77(، )125أنو يالحظ وجود تفاوت في مراعاة األنشطة لمميارات الفرعية، فمن تكرار مرتفع )

( في بعضيا اآلخر، وبين ذلك تكرارات 2(، )1( في بعض الميارات إلى تكرار منخفض )53)
يشير إلى عدم مراعاة التوزان والتدرج في بناء األنشطة وتقديميا  منخفضة ومتوسطة؛ وىذا

لمميارات، ومن جية أخرى، فإن ارتفاع نسبة قياس ميارات التواصل والمشاركة بوجو عام يؤكد 
عمى أىمية ىذه الميارات في مقرر المغة العربية، وغيرىا من المقررات الدراسية، فالطالب 

اليبو، والتعاون في فرق وجماعات، مع التأدب واالنضباط يحتاجون إلى التواصل بشتى أس
  .بضوابطيا؛ لمتواصل المغوي الفعال مع اآلخرين، والعمل القائم عمى التعاون واإلنجاز

وتتفق الدراسة الحالية في نتيجتيا حول ارتفاع قياس ميارات التواصل والمشاركة مع دراسة 
( في ارتفاع 2218صال والتعاون، ودراسة حجة )( في ارتفاع قياس ميارات االت2213الكمثم )

( في ارتفاع قياس الميارة الفرعية إجادة 2215قياس ميارة التواصل فقط، ودراسة الفوزان )
( في ميارات االتصال 2213االستماع، بينما تختمف نتيجة الدراسية الحالية مع دراسة الباز )

              رات التعاون والعمل في فريق، ( في ميا2216والتعاون، ودراسة الخزيم والغامدي )
   ( في ميارتي المشاركة والتعاون بفاعمية، والتفاعل مع اآلخرين2216ودراسة سبحي )

   .)اإلصغاء والتحدث( في تدني مراعاة ميارات التواصل والمشاركة والتعاون
ة مراعاة لإلجابة عن السؤال الرابع ونصو: ما درج  -اإلجابة عن السؤال الرابع: 

األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لميارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة بميارات 
 اإلبداع واالبتكار؟

قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية لميارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة 
وفي الوحدات الدراسية بميارات اإلبداع واالبتكار في كل وحدة دراسية من وحدات المقرر، 

 ( يوضح ذلك: 5مجتمعة، والجدول )



  بن سميمان بن إبراهيم اليهيدعبد اهلل/ أ    تقويم األنشطة التعميمية لمقرر لغتي الخالدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

(   التكرارات والنسب المئوية لدرجة مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي 5جدول )
الخالدة لمصف الثالث المتوسط لمهارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة بمهارات اإلبداع 

 (652اسية مجتمعة )ن= واالبتكار في كل وحدة دراسية والوحدات الدر 

الْحدٗ 

 الْحدٗ الجالج٘ الْحدٗ الجاىٔ٘ الْحدٗ األّىل الدراصٔ٘

الْحدٗ 

 الزابع٘

الْحدٗ 

 اخلامض٘

الْحدٗ 

 الضادص٘

 اجملنْع

 الرتتٔب

مَارات 

اإلبداع 

 ّاالبتهار

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

تكدٓه 

حلْل 

ّأفهار 

أصٔل٘ 

 ّمبتهزٗ

4 43.0 - - 5 54.0 2 21.0 2 21.0 2 21.0 15 63.1 4 

تكدٓه 

دلنْع٘ 

متيْع٘ 

مً 

البدائل 

لفهزٗ 

 معٔي٘

1 10.0 4 43.0 4 43.0 3 32.0 2 21.0 2 21.0 16 73.1 3 

تْصٔع 

األفهار 

ّإثزائَا 

 بالتفاصٔل

3 32.0 3 32.0 4 43.0 3 32.0 3 32.0 1 10.0 17 84.1 2 

حتْٓل 

األفهار 

املبتهزٗ 

إىل 

ميتحات 

ّاقعٔ٘ 

 ملنْص٘

4 43.0 7 76.0 8 86.0 14 52.1 11 19.1 10 08.1 54 86.5 1 

  08.11 102 دلنْع تهزارات احملْر ّىضبتُ املئْٓ٘ 

( أن األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لمصف الثالث 5يتضح من الجدول )
كرارات المتوسط راعت قياس جميع ميارات اإلبداع واالبتكار في جميع الوحدات الدراسية ولكن بت

( نشاًطا تمثل 326%( في محتوى )28.11( مرة بنسبة )122ونسب متباينة، حيث تكررت )
 ( مطمًبا تعميميًّا، وتفصيل النتائج عمى النحو التالي: 652)



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )تحويل األفكار المبتكرة إلى منتجات واقعية ممموسة(  -1
األعمى تكراًرا بين ميارات اإلبداع واالبتكار،  %( حيث تمثل86.5( مرة بنسبة )54)

( 4( مرة، بينما انخفضت إلى )14ويالحظ أن ىذه الميارة تكررت في الوحدة الرابعة )
( مرة في الوحدات المتبقية، وتعد 11-7مرات في الوحدة األولى، وتراوحت تكراراتيا بين )

م ىذه الميارة باستثناء تكرارىا في األنشطة التعميمية متوازنة ومتدرجة إلى حد ما في تقدي
الوحدة األولى، كما يحسب لمؤلفي الكتاب المدرسي مراعاتيم ليذه الميارة التي تحول 

  .األنماط واألساليب واألفكار إلى منتجات لغوية يوظفيا الطالب في حياتيم
ثرائيا بالتفاصيل( ) -2 مرة بنسبة ( 17راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )توسيع األفكار وا 

( وتعد ىذه النسبة منخفضة في التمثيل لمميارة، كما يالحظ تقارب في مراعاة 84.1)
األنشطة لمميارة عمى مستوى الوحدات باستثناء الوحدة األولى، وتدني معالجة ىذه الميارة 
الميمة لمطالب في مجال اإلبداع يتطمب إعادة النظر في بناء األنشطة مع مراعاة التدرج 

  .ان في عرض الميارة وتقديمياوالتوز 
راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )تقديم مجموعة متنوعة من البدائل لفكرة معينة(  -3

%(، وتعد ىذه النسبة متدنية في مراعاة األنشطة لمميارات، كما 73.1( مرة بنسبة )16)
تان في ( مر 2( مرات في الوحدتين الثانية والثالثة، و)4يالحظ أن الميارة تكررت )

           ( مرة واحدة في 1( مرات في الوحدة الرابعة، و)3الوحدتين الخامسة والسادسة، و)
  .الوحدة األولى

             (15راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )تقديم حمول أفكار أصيمة ومبتكرة( ) -4
          عمى مستوى  %(، وتعد ىذه النسبة متدنية، كما تعد األقل تكراًرا63.1مرة بنسبة )

             ميارات المحور، مع العمم من تقاربيا من بعضيا في التكرارات باستثناء ميارة
  .)تحويل األفكار إلى منتجات واقعية ممموسة(

ومن خالل ما سبق يمكن القول، أن األنشطة التعميمية راعت قياس ميارات اإلبداع  
( بوجو عام، مع وجود انخفاض في نسبة مراعاة األنشطة %86.5واالبتكار بنسبة مقبولة وىي )

لثالث ميارات منيا، كما يالحظ افتقار األنشطة إلى التوزان في البناء وتدرج الميارات، وىذا 
بدوره قد يؤثر عمى تنمية التفكير اإلبداعي واإلبداع المغوي لمطالب ومياراتو في وحدة دراسية 

  .دون األخرى



  بن سميمان بن إبراهيم اليهيدعبد اهلل/ أ    تقويم األنشطة التعميمية لمقرر لغتي الخالدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 رررر

لية في نتيجتيا من حيث ارتفاع نسبة قياس ميارات اإلبداع واالبتكار وتتفق الدراسة الحا

( في ارتفاع نسبة القياس 2216(، والزىراني )2216إجماال مع دراسة كل من الخزيم والغامدي )

( في ميارة التفكير 2216في ميارة القراءة اإلبداعية المتعمقة بالتفاصيل فقط، ويونس )

( 2213تختمف نتيجة الدراسة الحالية عن دراسة كل من الكمثم )اإلبداعي، ومن ناحية أخرى، 

( في تدني مراعاة ميارات 2214في انخفاض مراعاة ميارات التفكير االبتكاري، والعامري )

( في تدني توافر ميارات اإلبداع واالبتكار، والزىراني 2216التفكير اإلبداعي، وسبحي )

  .ة اإلبداعية المتعمقة بالطالقة( في انخفاض مراعاة ميارات القراء2216)

( في وجود قصور في بناء األنشطة 2216أيضا تتفق الدراسة الحالية مع دراسة الزىراني )

وتضمينيا ميارات اإلبداع واالبتكار من حيث التوازن والتدرج والشمول؛ مما يستدعي إعادة 

ن خالل خطة محكمة تراعي النظر في بنائيا، مع مراعاة التوزان والتدرج في بناء األنشطة، م

  .التتابع واالستمرار في عرض وتقديم الميارات

لإلجابة عن السؤال الخامس ونصو: ما درجة   -اإلجابة عن السؤال الخامس: 

مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لميارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة 

 قنية المعمومات واالتصال؟ بميارات الثقافة المعموماتية وثقافة ت

قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية لميارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة 

بميارات الثقافة المعموماتية وثقافة تقنية المعمومات واالتصال في كل وحدة دراسية من وحدات 

 ( يوضح ذلك: 6المقرر، وفي الوحدات الدراسية مجتمعة، والجدول )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(  التكرارات والنسب المئوية لدرجة مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي 6ول )جد
الخالدة لمصف الثالث المتوسط لمهارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة بمهارات الثقافة 

المعموماتية وثقافة تقنية المعمومات واالتصال في كل وحدة دراسية والوحدات الدراسية مجتمعة 
 (652)ن= 

الْحدٗ 

 الْحدٗ الجالج٘ الْحدٗ الجاىٔ٘ الْحدٗ األّىل الدراصٔ٘

الْحدٗ 

 الزابع٘

الْحدٗ 

 اخلامض٘

الْحدٗ 

 الضادص٘

 اجملنْع

 الرتتٔب

مَارات 

الجكاف٘ 

املعلْماتٔ٘ 

ّثكاف٘ تكئ٘ 

املعلْمات 

 ّاالتصال

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

الْصْل إىل 

املعلْمات 

مً خالل 

املصادر 

 املتيْع٘

3 32.0 11 19.1 8 86.0 8 86.0 23 50.2 14 52.1 67 28.7  

تْظٔف 

املعلْمات يف 

الضٔام 

 املياصب 

4 43.0 3 32.0 12 30.1 6 65.0 10 08.1 9 97.0 44 78.4  

اصتدداو 

التكئات 

املتاح٘ يف 

الْصْل إىل 

 املعلْمات

1 10.0 1 10.0 1 10.0 - - 4 43.0 - - 7 76.0  

مزاعاٗ 

اجلْاىب 

خالقٔ٘ يف األ

الْصْل إىل 

 املعلْمات

1 10.0 - - - - 3 32.0 1 10.0 - - 5 54.0  

تكْٓه مصادر 

املعلْمات 

 املضتددم٘ 

- - - - - - - - - - - - - -  

  26.13 123 دلنْع تهزارات احملْر ّىضبتُ املئْٓ٘ 

لث ( أن األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لمصف الثا6يتضح من الجدول )
( ميارات في محور ميارات الثقافة المعموماتية 5( ميارات من أصل )4المتوسط راعت قياس )

( مرة بنسبة 123وثقافة تقنية المعمومات واالتصال، حيث تكررت الميارات األربعة األولى )
( مطمًبا 652( نشاًطا تمثل )326%( في جميع الوحدات الدراسية، في محتوى )36.13)

نما لم تمثل األنشطة التعميمية ميارة )تقويم مصادر المعمومات المستخدمة(، وتفصيل تعميميًّا، بي
 النتائج عمى النحو التالي: 



  بن سميمان بن إبراهيم اليهيدعبد اهلل/ أ    تقويم األنشطة التعميمية لمقرر لغتي الخالدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة الوصول إلى المعمومات من خالل المصادر المتنوعة  -1
عد ىذه %(، وتعد األعمى تكراًرا عمى مستوى ميارات المحور، وت28.7( مرة بنسبة )67)

النسبة مرتفعة في مراعاة األنشطة لمميارة، ولكن يالحظ وجود عدم التوازن في بناء األنشطة 
( تكراًرا في الوحدة الخامسة 23والتدرج في الميارات عمى مستوى الوحدات الدراسية، فمن )

( 14-8( تكرارات في الوحدة األولى، وفي الوحدات المتبقية تكررت الميارة ما بين )3إلى )
مرة، وىذا االرتفاع في مراعاة الميارة يحسب لمؤلفي الكتاب المدرسي في تضمين الميارة في 

  .األنشطة المغوية التعميمية، وىي ميارة ميمة يحتاجيا الطالب في تعمميم
( مرة 44راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )توظيف المعمومات في السياق المناسب( ) -2

ت الميارة في التمثيل عمى المركز الثاني عمى مستوى ميارات %(، وقد حصم78.4بنسبة )
المحور، وتعد ىذه النسبة مقبولة إلى حد ما، وىذا يحسب لمؤلفي الكتاب المدرسي في تمثيل 
ىذه الميارة التي تربط بين النظرية والتطبيق، وتساعد الطالب عمى وضع المعمومات في 

وت في بناء األنشطة من حيث عدم مراعاة التوازن السياق المناسب، ولكن يالحظ أيًضا التفا
 .والتدرج في عرض الميارات

راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )استخدام التقنية المتاحة في الوصول عمى المعمومات(  -3
%(، وتعد ىذه النسبة متدنية في تمثيل األنشطة لمميارة، وقد وردت 76.2( مرات بنسبة )7)

( مرات في 4( مرة واحدة فقط، و)1الوحدات األولى والثانية والثالثة ) ىذه الميارة في أنشطة
الوحدة الخامسة، بينما تغيبت في الوحدتين الرابعة والسادسة؛ وىذه النسبة المتدنية في تمثيل 
ىذه الميارة الميمة يتطمب إعادة النظر في بناء األنشطة والتدرج في عرض الميارات، 

نتشرت فيو األجيزة الرقمية وتنوعت المصادر الرقيمة، خصوصا وأن ىذا العصر قد ا
فالمسألة تحتاج تبصير الطالب بالمصادر الصحيحة الموثوقة وتوعيتيم بأخالقيات التوثيق 

  .في البحث عن المعمومات والوصول إلييا
)مراعاة الجوانب األخالقية في الوصول إلى  ميارة عت األنشطة التعميمية قياسرا -4

ا حيث مثمت ىذه الميارة تمثياًل ضعيًفا جدً %(،54.2)مرات بنسبة متدنية جدا(5ومات()المعم
بينما تغيبت في التمثيل في ثالث وحدات أخرى، وتدني مراعاة األنشطة في ثالث وحدات،

فيمكن أن يحصل الطالب عمى قد يؤدي إلى عواقب وآثار سمبية، التعميمية ليذه الميارة
أو يمارسوا االنتحال في التوثيق، أو غيرىا من سمبيات  المعمومات من مصادر غير موثوقة،

في حال افتقاد تمثيل الميارة في األنشطة التعميمية، وىذا يستدعي أىمية معالجة المقرر 
          الدراسي ليذه الميارة في بناء األنشطة مع مراعاة التوزان والشمول والتدرج في 

  .عرض الميارات
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ية قياس ميارة )تقويم مصادر المعمومات المستخدمة( حيث لم يرد لم تراع األنشطة التعميم -5
أي تكرار ليا في جميع الوحدات الدراسية، وىذا بدوره يفقد الطالب التدرب عمى تقويم 
المصادر التي يستندون إلييا أو يستند إلييا الكتاب المدرسي، وذلك كتدريب ليم عمى إبداء 

ثوقية منيا وصالحية من المصادر األخرى، وغياب تمثيل الرأي فييا، والتمييز بين األكثر مو 
ىذه الميارة يتطمب إعادة النظر في بناء األنشطة وتضمين ىذه الميارة في جميع المكونات 

  .المغوية من خالل المواقف التي تستدعي تقويم مصادر المعمومات

الثقافة  وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن األنشطة التعميمية راعت قياس ميارات
%(، وتعد ىذه النسبة 36.13( مرة بنسبة )123المعموماتية وثقافة تقنية المعمومات واالتصال )

متوسطة إجمااًل، مع اإلشارة إلى ارتفاع التمثيل والمراعاة في ميارتين، وتدنيو في ميارتين، 
ات الفرعية، وغيابو في ميارة، كما يالحظ تفاوت وقصور في التوزان في مراعاة األنشطة لمميار 

  .( تكرارات، إلى انعدام تمثيل الميارة األخيرة5( و)7( تكرار ثم )44( تكرار إلى )67فمن )

وتتفق الدراسة الحالية في نتيجتيا حول ارتفاع نسبة توافر الميارات المتعمقة بالثقافة 
انخفاض نسبة (، كما تتفق نتيجة الدراسة الحالية في تدني و 2213المعموماتية مع دراسة الكمثم )

(، والباز 2215(، والفوزان )2213توافر ميارة تقنية المعمومات مع دراسة كل من الكمثم )
(، كما تتفق الدراسة الحالية مع دراسة 2216(، وسبحي )2216(، والخزيم والغامدي )2216)

ومات ( في غياب التوزان قياس ميارات الثقافة المعموماتية وثقافة تقنية المعم2215الفوزان )
واالتصال في األنشطة التعميمية؛ مما يتطمب وجود خطة محكمة تراعي التوزان والتدرج والشمول 

  .في بناء األنشطة التعميمية، وتضمينيا ىذه الميارات الميمة في عصر التقنية والمعرفة

لإلجابة عن السؤال السادس ونصو: ما درجة مراعاة  -اإلجابة عن السؤال السادس: 
لتعميمية في مقرر لغتي الخالدة لميارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة بميارات األنشطة ا

 الحياة والعمل؟ 

قام الباحث بحساب التكرارات والنسب المئوية لميارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة 
بميارات الحياة واالتصال في كل وحدة دراسية من وحدات المقرر، وفي الوحدات الدراسية 

 ( يوضح ذلك: 7تمعة، والجدول )مج



  بن سميمان بن إبراهيم اليهيدعبد اهلل/ أ    تقويم األنشطة التعميمية لمقرر لغتي الخالدة
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(  التكرارات والنسب المئوية لدرجة مراعاة األنشطة التعميمية في مقرر لغتي 7جدول )
الخالدة لمصف الثالث المتوسط لمهارات القرن الحادي والعشرين المتعمقة بمهارات الثقافة 

وحدات الدراسية مجتمعة المعموماتية وثقافة تقنية المعمومات واالتصال في كل وحدة دراسية وال
 (652)ن= 

الْحدٗ  الْحدٗ األّىل الْحدٗ الدراصٔ٘

 الجاىٔ٘

الْحدٗ 

 الجالج٘

الْحدٗ 

 الزابع٘ 

الْحدٗ 

 اخلامض٘ 

الْحدٗ 

 الضادص٘

 الرتتٔب اجملنْع

مَارات احلٔاٗ 

 ّالعنل

  % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت

حتدٓد األٍداف 

 للنَنات ّاملشارٓع 

3 32.0 - - - - 1 10.0 - - - - 4 43.0  

إدارٗ املشزّع 

 بفاعلٔ٘ 

1 10.0 1 10.0 1 10.0 - - - - 1 10.0 4 43.0  

التهٔف ألدّار 

 ّمضؤّلٔات متيْع٘ 

8 86.0 4 43.0 2 21.0 2 21.0 3 32.0 4 43.0 23 50.2  

التفاّض حْل 

 ّجَات ىظز رلتلف٘ 

1 10.0 - - - - - - - - - - 1 10.0  

تعدٓل التصْرات 

خلاطئ٘ ملفأٍه ا

 ذلددٗ

1 10.0 - - 1 10.0 - - - - 2 21.0 4 43.0  

إدارٗ الْقت بفاعلٔ٘ 

إلزلاس املَاو يف 

 الْقت احملدد 

1 10.0 - - - - - - 1 10.0 - - 2 21.0  

تزتٔب األّلْٓات بياء 

علٙ معطٔات 

 معٔي٘ 

4 43.0 2 21.0 - - - - 1 10.0 2 21.0 9 97.0  

تْظٔف التغذٓ٘ 

 ع٘ بفاعلٔ٘ الزاج

4 43.0 5 54.0 4 43.0 5 54.0 3 32.0 6 65.0 27 93.2  

حتنل مضؤّلٔ٘ 

 اليتائخ 

2 21.0 4 43.0 5 54.0 3 32.0 1 10.0 2 21.0 17 84.1  

حتنل املضؤّلٔ٘ 

 جتاِ اآلخزًٓ 

- - 1 10.0 - - 1 10.0 2 21.0 1 10.0 5 54.0  

التكْٓه الذاتٕ 

 لألعنال امليحشٗ

1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 1 10.0 5 54.0 10 08.1  

  52.11 106 دلنْع تهزارات احملْر ّىضبتُ املئْٓ٘ 
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( أن األنشطة التعميمية في مقرر لغتي الخالدة لمصف الثالث 6يتضح من الجدول )
المتوسط راعت قياس جميع ميارات الحياة والعمل، ولكن بنسب وتكرارات متباينة، حيث تكررت 

           %(، وتعد ىذه النسبة متدنية جًدا، وتفصيل النتائج عمى52.11سبة )( مرة بن126)
 النحو التالي: 

( مرة بنسبة 27راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )توظيف التغذية الراجعة بفاعمية( ) -1
%(، وتعد األعمى تكراًرا عمى مستوى ميارات الحياة والعمل، ومع ارتفاع نسبة توافرىا 93.2)

ميارات المحور؛ إال أنيا تعد متدنية في التمثيل، كما يالحظ التقارب في قياس األنشطة  بين
  .( مرات6-3لمميارة في الوحدات الدراسية فقد تراوحت التكرارات بين )

( مرة بنسبة 23راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )التكيف ألدوار ومسؤوليات محددة( ) -2
الثاني من حيث التوافر عمى مستوى ميارات الحياة %(، حيث حمت في المركز 52.2)

والعمل، ومع ذلك فإن ىذه النسبة متدنية في تمثيل األنشطة التعميمية ليا، كما يالحظ 
( مرات في الوحدة 8التفاوت في تكرار الميارة عمى مستوى الوحدات الدراسية، فقد تكررت )

( 2( مرات في الوحدة الخامسة، و)3و)( مرات في الوحدتين الثانية والسادسة، 4األولى، و)
مرتين في الوحدتين الثالثة والرابعة، مما يشير إلى افتقار األنشطة إلى التوزان في عرض 

   .وتقديم الميارات
%(، 84.1( مرة بنسبة )17راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )تحمل مسؤولية النتائج( ) -3

تفاوت بسيط في قياس الميارة بين األنشطة وتعد ىذه النسبة متدنية، كما يالحظ وجود 
  .التعميمية في الوحدات الدراسية

( مرات بنسبة 12راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )التقويم الذاتي لألعمال المنجزة( ) -4
%(، وتعد ىذه النسبة متدنية، كما يالحظ التقارب في تمثيل األنشطة التعميمية 28.1)

ولى إلى الخامسة بتكرار واحد لكل منيا، وتفاوت في التمثيل مع لمميارة في الوحدات من األ
( مرات، وانخفاض تمثيل ىذه 5الوحدة السادسة، حيث تكررت الميارة في الوحدة السادسة )

الميارة في األنشطة التعميمية قد يؤثر عمى بناء ميارة التقويم لدى الطالب سواء تقويميم 
  .ام المغوية المتنوعةألدائيم المغوي أو لممشاريع والمي

( مرات 9راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )ترتيب األولويات بناء عمى معطيات معينة( ) -5
%( وتعد ىذه النسبة متدنية في تمثيل الميارة، ويالحظ أن ىذه الميارة تكررت 97.2بنسبة )

( مرة واحدة 1و)( مرتين في الوحدتين الثانية والسادسة، 2( مرات في الوحدة األولى، و)4)
في الوحدة الخامسة، ولم تراع الميارة في أنشطة الوحدتين الثالثة والرابعة، وىذا التذبذب 
وعدم التوزان في مراعاة األنشطة لمميارة، يستدعي إعادة بناء األنشطة التعميمية في ضوء 

رات في بناء الميارات بناء متوازًنا متكاماًل مع مراعاة التدرج في عرض وتضمين الميا
  .الوحدات الدراسية
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( مرات بنسبة 5راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )تحمل المسؤولية تجاه اآلخرين(، ) -6
( وتعد ىذه النسبة متدنية في تمثيل الميارة، وقد تكررت الميارة في الوحدات الدراسية 54.2)

وحدة األولى تكرارات منخفضة تراوحت بين مرتين إلى مرة ثم غابت في التمثيل في ال
والثالثة، وىذا االنخفاض في مراعاة األنشطة التعميمية لمميارة قد يخل بتحمل المسؤولية من 
قبل الطالب مع اآلخرين سواء كانوا زمالءىم او معممييم أو أفراد أسرتيم في السياق 
التعميمي أو خارج ىذا السياق، لذلك فيتأكد تضمين ىذه الميارة ومراعاتيا في األنشطة 
التعميمية في مقررات المغة العربية، خصوصا أنيا مجال خصب لذلك، فالمغة وسيمة لتنمية 

  .العالقات االجتماعية والتواصل والتقارب ومساعدة اآلخرين
دارة المشروع  -7 راعت األنشطة التعميمية قياس ميارات )تحديد األىداف لمميمات والمشاريع، وا 

%( وتعد ىذه 43.2( مرات بنسبة )4فاىيم محددة( )بفاعمية، وتعديل التصورات الخاطئة لم
النسبة متدنية في تمثيل ىذه الميارات، ويالحظ أن األنشطة التعميمية لم تراع ميارة )تحديد 
األىداف لمميمات والمشاريع( في أربع وحدات، أيضا لم تراع األنشطة ميارة )إدارة المشروع 

لتعميمية ميارة )تعديل التصورات الخاطئة بفاعمية( في وحدتين، كما لم تراع األنشطة ا
لمفاىيم محددة( في الوحدة الثانية والرابعة والسادسة، وفي ضوء ما سبق، يمكن القول أن 
ىناك تدن في تمثيل الميارات، كما يالحظ وجود قصور في التوزان في تمثيل الميارات بين 

دارتيا وحدات المقرر الدراسي، ولما ليذه الميارات من أىمية في ا لتخطيط لمميمات، وا 
وتنظيميا، وتعديل التصورات البديمة لدى الطالب، في عصر كثرت فيو المفاىيم المغموطة 
والخاطئة،  فإنو يجب أن تعاد صياغة تمثيل األنشطة ليا، وتضمينيا في أنشطة المقرر، مع 

  .مراعاة التوازن والشمول
قت بفاعمية إلنجاز الميام في الوقت المحدد( راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )إدارة الو  -8

%( وتعد ىذه النسبة متدنية جًدا في مراعاة األنشطة لمميارة، عمًما 21.2( مرتين بنسبة )2)
أن الميارة توافرت فقط في الوحدة األولى والخامسة بتكرار واحد لكل منيما، وتغيبت الميارة 

في األنشطة التعميمية لممقرر، قد يؤدي إلى  في الوحدات المتبقية، وعدم تضمين ىذه الميارة
دارتو، وبالتالي تؤثر ىذه الفوضوية إلى عدم إنجاز  عدم اىتمام الطالب بالوقت وتنظيمو وا 
الميام وأدائيا، وبالتالي ال يستفيد الطالب من عامل الوقت في الحصة الدراسية، وفي 

ة بناء األنشطة التعميمية وتضمينيا حياتيم االجتماعية بوجو عام، وعميو فإنو من الميم إعاد
  .ىذه الميارة في السياق المناسب

( مرة واحدة 1راعت األنشطة التعميمية قياس ميارة )التفاوض حول وجيات نظر مختمفة( ) -9
%(، ولم تراعيا في بقية الوحدات، وتعد ىذه النسبة 12.2فقط في الوحدة األولى بنسبة )

ن أىمية في تدريب الطالب عمى التفاوض في الحوار متدنية جدا، ولما ليذه الميارة م
والمناقشات خصوصا مع كثرة وتنوع اآلراء وحاجة األفراد إلى الوصول إلى تقاطعات مشتركة 
بعد تقديم المسوغات والمبررات، فإن إعادة النظر في بناء األنشطة التعميمية وتصمين ىذه 

  .راسية مطمب الزم وميمالميارة وتمثيميا بتوازن عمى مستوى الوحدات الد
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ويمكن القول، أن األنشطة التعميمية راعت قياس ميارات الحياة والعمل بنسبة 
%(، وىي نسبة متدنية في تمثيل الميارات قياًسا عمى عدد الميارات الفرعية 52.11)

لممحور، كما لوحظ التذبذب وعدم التوزان في تضمين األنشطة التعميمية ميارات الحياة 
وغيابيا تماًما في وحدات أخرى، وقد يعود ذلك إلى غياب التخطيط المحكم لبناء والعمل 

  .األنشطة التعميمية وتصميميا الذي يراعي التوزان والشمول والتدرج في عرض الميارات
وتتفق الدراسة الحالية في تدني نسبة مراعاة األنشطة التعميمية لميارات الحياة والعمل 

(، 2218(، )حجة، 2216(، )يونس، 2216(، )سبحي، 2213) مع دراسة كل من الكمثم
( حيث كانت نسبة مراعاة األنشطة لميارات 2216وتختمف مع دراسة )الخزيم والغامدي، 

الحياة والعمل متوسطة، كما تتفق الدراسة الحالية في النتيجة حول التذبذب وعدم التوزان في 
(، )الروقي، 2215مع دراسة كل من الفوزان )بناء األنشطة التعميمية والتدرج في الميارات 

(، وىذا الضعف في التمثيل واالفتقار إلى التوازن يتطمب إعادة بناء األنشطة 2218
  .التعميمية مع مراعاة تضمين ىذه الميارات في صورة متوازنة

توصيات الدراسة:  في ضوء النتائج التي توصمت إليها الدراسة، فقد أوصت بما 
 يمي: 

مناىج تعميم المغة العربية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين من خالل تخطيط  -1
   .اقتراح مصفوفة ليذه الميارات وتدريجيا عمى الصفوف في مراحل التعميم العام

  .االستفادة من قائمة ميارات القرن الحادي والعشرين التي أعدتيا الدراسة -2
عربية ميارات القرن الحادي والعشرين وفق تضمين األنشطة التعميمية في مقررات المغة ال -3

  .منيجية محددة تراعي التوزان والشمول والتكامل تسيم في تنمية ىذه الميارات
انطالقا من النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، وفي ضوء التوصيات مقترحات الدراسة: 

 السابقة، فإن الباحث يقترح البحوث والدراسات التالية: 
القرن الحادي والعشرين المناسبة لمطالب في بقية الصفوف الدراسية في  تحديد ميارات -1

  .مراحل التعميم العام، وجعميا في مصفوفة تراعي المدى والتتابع
تقويم األنشطة التعميمية في مقررات المغة العربية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين  -2

  .في صفوف دراسية مختمفة عن الدراسة الحالية
توى تمكن معممي المغة العربية من استراتيجيات وأساليب تنمية ميارات القرن الحادي مس -3

  .والعشرين
بناء برنامج تدريبي لتدريب معممي المغة العربية عمى استراتيجيات وأساليب تنمية ميارات  -4

  .القرن الحادي والعشرين
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 المراجع
ىــ، استرجع 6/11/1442رجع بتاريخ است .الميارات الرقمية .ىـ(1442أكاديمية مايكروسوفت )

us/digital-https://www.microsoft.com/en-من الرابط التالي: 
skills 

تطوير منيج العموم لمصف الثالث اإلعدادي في ضوء ميارات  .(2213الباز، مروة محمد )
الجمعية  .(6)16 المجمة المصرية لمتربية العممية .رينالقرن الواحد والعش

  .231-191 .عين شمس .المصرية لمتربية العممية
ترجمة:  .تدريس ميارات القرن الحادي والعشرين: أدوات عمل .(2214/2211بيرز، سو )

  .الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخميج .الجيوسي، محمد بالل
ميارات القرن الحادي والعشرين: التعمم لمحياة  .(2213/2229ارلز )ترلينج، بيرني وفادل، تش

الرياض: النشر العممي  .ترجمة: الصالح، بدر عبد اهلل .في زمننا
  .جامعة الممك سعود .والمطابع
ترجمة: مجدي سميمان  .تطوير المنيج دليل لمممارسة .(2215جوزيف، بوندي؛ جون، ويمز )
  .دار الفكر: عمان .المشاعمة

 .ت(.جيان، ليو؛ روي، ووي؛ تشنغ، ليو؛ مان، شي؛ بينيان، زو؛ تان، كريس؛ خيا، ليو )د
التعميم من أجل المستقبل: التجربة العالمية لتطوير ميارات وكفاءات 

 :قطر .مؤتمر القمة العالمي لالبتكار في التعميم .القرن الحادي والعشرين
   .مؤسسة قطر

ضمين كتب العموم لممرحمة األساسية العميا لميارات القرن مدى ت .(2218حجة، حكم رمضان )
الجامعة  .(3) 45 مجمة دراسات في العموم التربوية .الحادي والعشرين

  .178-163 .عمان .عمادة البحث العممي-األردنية
وعي معممي العموم بالمرحمة  .(2216الحربي، عبد الكريم عبد اهلل؛ الجبر، جبر محمد )

 .محافظة الرس بميارات التعمم لمقرن الحادي والعشريناالبتدائية في 
المجموعة الدولية  .(5) 5 .المجمة التربوية الدولية المتخصصة

  .38-24 .األردن .عمان .لالستشارات والتدريب
تطوير منيج الرياضيات لمصف السادس االبتدائي في ضوء  .(2215حسن، شيماء محمد )

جامعة  .(18) جمة كمية التربيةم .ميارات القرن الواحد والعشرين
   .345-297 .بورسعيد .بورسعيد

https://www.microsoft.com/en-us/digital-skills
https://www.microsoft.com/en-us/digital-skills
https://www.microsoft.com/en-us/digital-skills
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 .جامعة أسيوط .ورقة عمل .ميارات معمم القرن الحادي والعشرين .(2215حفني، ميا كمال )
  .أسيوط .كمية التربية

  .الرياض: مكتبة الرشد .5ط .المنيج المدرسي المعاصر .(2225الخميفة، حسن جعفر )
تحميل محتوى كتب الرياضيات لمصفوف  .(2216الغامدي، محمد فيم )الخزيم، خالد محمد؛ 

العميا لممرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعودية في ضوء ميارات القرن 
جامعة  .الرياض .(53) رسالة التربية وعمم النفس .الحادي والعشرين

   .88-61 .الممك سعود
  .دار الفكر: دمشق .2ط .ربيةطرق تدريس المغة الع .(1998الركابي، جودت ) 

تقويم نشاطات التعمم في مقرر لغتي الخالدة في ضوء ميارات  .(2218الروقي، راشد محمد )
مجمة القراءة  .االستماع الناقد المناسبة لتالميذ الصف الثالث المتوسط

الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، جامعة عين  .(221) .والمعرفة
  .325-285 .شمس، عين شمس

تقويم نشاطات التعمم في مقرر لغتي الخالدة في ضوء  .(2216الزىراني، إسماعيل صالح )
)رسالة  .ميارات القراءة اإلبداعية الالزمة لتالميذ الصف الثاني المتوسط

  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة .ماجستير غير منشورة(
ي والعشرين في مقرر العموم مدى تضمين ميارات القرن الحاد .(2216سبحي، نسرين حسن )

مجمة العموم  .المطور لمصف األول المتوسط بالمممكة العربية السعودية
  .44-9 .الخرج .( جامعة األمير سطام بن عبد العزيز1) 1 التربوية
منيج قائم عمى ميارات القرن الحادي والعشرين لتنمية  .(2213سعودي، عالء الدين حسين )

تقاللية التعمم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية باستخدام القراءة االبتكارية واس
 مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس .استراتيجية إعادة إنتاج النص

  .54-15 .القاىرة .(193)
الدار المصرية  .معجم المصطمحات التربوية والنفسية .(2223شحاتة، حسن؛ النجار، زينب )

  .المبنانية: القاىرة
إطار مقترح لدمج ميارات القرن الحادي والعشرين في مناىج  .(2214حمد )شمبي، نوال م

 .(12) 3 المجمة الدولية التربوية .العموم بالتعميم األساسي في مصر
 .33-1 .األردن

  .القاىرة: دار الفكر العربي .تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية .(2224طعيمة، رشدي أحمد )



  بن سميمان بن إبراهيم اليهيدعبد اهلل/ أ    تقويم األنشطة التعميمية لمقرر لغتي الخالدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021هايو   – اخلاهس العدي  – 33اجمللد  029

 رررر

دراسة تحميمية لكتاب لغتي الجميمة لمصف السادس االبتدائي  .(2214العامري، بيطمي حسين )
 .)رسالة ماجستير غير منشورة( .في ضوء ميارات التفكير اإلبداعي

   .جامعة الطائف، الطائف
تصور مقترح  :الميارات األساسية لمتعميم والتعمم مدى الحياة .(2213عبد الشافي، دنيا حسن )

كمية  .مجمة العموم التربوية .والعشرين في إطار تحوالت القرن الحادي
  .186-146 .القاىرة .(2) 21 .جامعة القاىرة .الدراسات العميا لمتربية

المناىج الدراسية: أسسيا، مكوناتيا، تنظيماتيا، وتطبيقاتيا  .(2225العجمي، ميا محمد )
   .حقوق الطبع محفوظة لممؤلف: األحساء .2ط .التربوية

   .دار المسيرة: عمان .موسوعة المصطمحات التربوية .(2211عمي، محمد السيد )
  .الرياض :مكتب التربية العربي لدول الخميج .لغة التربويين .(2227العمر، عبد العزيز سعود )
تقويم نشاطات التعمم في مقرر الكفايات المغوية لمصف  .(2228الغامدي، صالح عبد اهلل )

)رسالة  .ير الناقد المناسبة لمطالباألول الثانوي في ضوء ميارات التفك
  .جامعة أم القرى، مكة المكرمة .ماجستير غير منشورة(

تقويم نشاطات التعمم في مقرر لغتي الجميمة في ضوء ميارات  .(2215الفوزان، خميل إبراىيم )
)رسالة ماجستير غير  .الحياة الالزمة لتالميذ الصف السادس االبتدائي

   .رى، مكة المكرمةجامعة أم الق) .منشورة
نيوزلندا.  .(: ميارات القرن الحادي والعشرين2216قاموس اإلصالح التربوي )

skills/-century-https://www.edglossary.org/21st  بتاريخ
 ىــ12/9/1442

لممرحمة الثانوية في المممكة العربية  1ى كتاب الفقو تحميل محتو  .(2213الكمثم، حمد مرضي )
 1مجمة كمية التربية  .السعودية في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين

  .243-224 .القاىرة .( جامعة األزىر154)
ورقة عممية مقدمة إلى منظمة شراكة  .إثراء العقول لمقرن الحادي والعشرين .(2212كاي، كين )

  .الواليات المتحدة األمريكية .لحادي والعشرينميارات القرن ا
الميارات المفتاحية لمقرن الحادي  .(2217المب، ستيفن؛ ماير، كونتن؛ إيسثير، دوك )

تقرير مقدم إلى إدارة التعميم  .والعشرين: أدلة معتمدة عمى مراجعة عامة
 .أستراليا .مركز البحث الدولي لألنظمة التعميمية .في نيو ساوث ويمز
  .برعاية جامعة فيكتوريا

https://www.edglossary.org/21st-century-skills/
https://www.edglossary.org/21st-century-skills/
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توصيات المؤتمر الذي كان بعنوان" ميارات المستقبل  .(2218المؤتمر الدولي لتقويم التعميم )
استرجع من  .الرياض .ىيئة تقويم التعميم والتدريب .تنميتيا وتقويميا"
 s://icee.eec.gov.sa/index.html#loadedhttpالرابط التالي 

  .ىـــ8/11/1442بتاريخ 
إطار التعمم لميارات القرن  .(2212مشروع التقويم والتدريس لميارات القرن الحادي والعشرين )

برعاية جامعة ممبورن األسترالية وشراكة كل من شركة  .الحادي والعشرين
يا وفنمندا وسنغافورة أسترال .إنتل وشركة سيسكو وشركة مايكروسوفت

استرجع من الرابط التالي  .وأمريكا وكوستاريكا
http://www.atc21s.org/  ىـــ12/12/1442بتاريخ.  

برنامج تصميم التعمم في القرن الحادي  .(2215مشروع أبحاث التدريس والتعمم االبتكاري )
منظمة مايكروسوفت شركاء في  .ألداء الطالب والعشرين: قوائم التقدير

  .الواليات المتحدة األمريكية .التعمم
تقويم مناىج العموم الشرعية في المرحمة الثانوية في ضوء  .(2212الناجم، محمد عبد العزيز )

 .القاىرة .(132) مجمة القراءة والمعرفة .ميارات القرن الحادي والعشرين
226-256.  

تقويم نشاطات التعمم في مقرر لغتي الجميمة في ضوء ميارات  .(2213سعود )النفيعي، عبير 
)رسالة ماجستير  .التحدث المناسبة لتمميذات الصف الخامس االبتدائي

   .جامعة أم القرى، مكة المكرمة .غير منشورة(
 .ميم العامعرض الفرق العممية لبرنامج المعايير الوطنية لمناىج التع .(2218ىيئة تقويم التعميم )

  .جامعة أم القرى .مكة المكرمة
وثيقة منيج المغة العربية لممرحمتين االبتدائية والمتوسطة في  .(1427وزارة التربية والتعميم )

  .اإلدارة العامة لتطوير المناىج .الرياض  .التعميم العام
 .الرياض .تعميم العامىيئة تقويم التعميم تعتمد معايير وطنية لمناىج ال .(1442وزارة التعميم )

t-https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/h-استرجع من 
254.aspx-2019   4/8/1442بتاريخ.   

ية العامة في ضوء ميارات تقويم منيج الجغرافيا بالمرحمة الثانو  .(2216يونس، إدريس سمطان )
 .مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية .القرن الحادي والعشرين

   .92-63 .عين شمس .جامعة عين شمس .(76)

https://icee.eec.gov.sa/index.html#loaded
http://www.atc21s.org/
http://www.atc21s.org/
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/h-t-2019-254.aspx%20%20بتاريخ%204/8/1440
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/h-t-2019-254.aspx%20%20بتاريخ%204/8/1440
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/h-t-2019-254.aspx%20%20بتاريخ%204/8/1440

