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رل  المردلة ا فتدائية ف   هدفت هذه الدراســــــــة ملم تهويا مناهج اللغة العربية المطور
ُل ملم قائمٍة فتلك المهارات، واستخداا  ضوء مهارات الهرن الدادي والعشرين، ديث تار التوصُّ

؛  ســــــت شــــــافها ف  مناهج اللغة العربية  Content Analysisأســــــلول تدليل المدتو  
رل  المردلة ا فتدائية، وذلك  استخداا أدال تدليٍل ُأِعدرت لهذا الغرض، وبلغ عدد ال تل  المطور

َرين ثالثة ( 3الت  تار تدليُلها ) كتل؛ ديث تمثرلت عينُة التدليل ف  كتاَف  اللغة العربية المطور
ر للصــــــثِا الثان  ا فتدائ   ال صــــــلَ  ْين الدراســــــيين الوا والثان ، وكتال اللغة العربية المطور

للصـــــث الثالث ا فتدائ   ال صـــــل الدراســـــ  الوا، وتار تدليُل مدتو  تلك الُ ُتِل من ديث  
الهداف، والمدتو ، والنشـــــــــطة المتضـــــــــمرنة فهاح وتمثرلت فئات التدليل ف  قائمة مهارات 

( وددلي للتدليل، و)الت رارات( طريهةي للعدِا الهرن الدادي والعشـــــــرين، وتار اخ تياُر )الموضـــــــًو
راســُة ملم أنر مســتو  تضــمين مهارات الهرن الدادي والعشــرين ف   والترســجيلح وتوصــلِت الدِا

ة كــان أقــلر من ) رِل  ــالمردلــة ا فتــدائيــر ِة المطور ( وهو المســـــــــتو  % 70منــاهِج اللُّغــِة العربيــر
ِد ف   ا لتلك المهفوِا المددر رِل تضـــــــــميني ِة المطور راســـــــــة، وأنر أ ثَر مناهِج اللُّغِة العربير هذه الدِا

المهارات، هو منهُج الصــــثِا الثان  ا فتدائ  )ال صــــل الدراســــ  الثان (، ديث فلغ متوســــُ  
( ، يليه منهج الصثِا الثالث ا فتدائ  )ال صل % 42.88مستو  تضمين تلك المهارات فيه )

( ، يليه منهُج الصــــثِا الثان  ا فتدائ  )ال صــــل % 33.63فنســــ ٍة فلغت ) الدراســــ  الوا(
( ؛ ممرا اســتدعم تهديا  عض المهتردات لتضــمين % 24.25الدراســ  الوا( فنســ ٍة فلغت )

رل  المردلة ا فتدائية، خُلصــت و  مهارات الهرن الدادي والعشــرين  مناهج اللغة العربية المطور
 من التوصيات وال دوث المهتردةح تهديا عددٍ  الدراسة ملم
رل مناهج اللغة العربية الم تادية  ال لمات   مهارات الهرن الدادي والعشرين ،المطور
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ABSTRACT 
            The current study aimed to evaluate the developed Arabic 
language curricula at the primary stage in light of the twenty-first 
century skills. A list of the twenty-first century skills was prepared, and 
the content analysis method was used to explore them in the 
developed Arabic language curricula at the primary stage, using an 
analysis tool prepared for this purpose. The number of books analyzed 
was (3) and the analysis sample was represented in the two Arabic 
language textbooks developed for the second grade of the primary 
school in the first and second semesters, in addition to the Arabic 
language book developed for the third grade of the primary school in 
the first semester. The content of these books was analyzed in terms 
of: objectives, content, and activities contained. The categories of 
analysis were represented in the list of the twenty-first century skills, 
and the (topic) analysis unit for analysis, and (iterations) a method of 
counting and recording were chosen. The study found that the level of 
inclusion of the twenty-first century skills in the developed Arabic 
language curricula at the primary stage is less than (70%) which is the 
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acceptable level specified in this study, and that second grade 
curriculum (Second Semester) is the developed Arabic language 
curriculum that shows the higher level of inclusion of these skills 
(42.88%), followed by the curriculum of the third-grade (first semester) 
(33.63%), then the curriculum of the second grade (first semester) 
(24.25%). This necessitated presenting some proposals to include the 
twenty-first century skills in the developed Arabic language curricula 
at the primary stage. The study concluded by presenting a number of 
recommendations and suggestions for further research. 
Keywords: Recently Updated Arabic language, Twenty- First Century 

Skills 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



رة بالمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين  تقويم مناهج اللغة العربية المطوَّ
 حمدي محمودمحمد فاروق                                                                               

 

م 2021 أبريل 1اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد    
68 

 مقدمة : 
ا التهن  والثرورل  يمتاُز الهرُن الدادي والعشرون  أنره قرُن الذركاء ا صطناع  والتهدُّ
المعرفية الهائلة ف  مختلث مناد  الديال، وت رُض تلك التطوراُت علم النُُّظا التعليميرة 

يجاف  والتناما اإل العالميرة تددياٍت كثيرلي، يتمثرُل أهمَُّها ف  معداِد متعلِاٍا قادٍر علم الت يُّث
مع تلك المستددثات، فل والمشاركة ال عرالة ف  صناعتها؛ ممرا يتطلرُل تنمية قدرته علم 
الت كير  أنواعه، والعمل الجماع ، والم ادرل، والهيادل، وتدمُّل المسؤوليرة، ومير ذلك من 

 المهارات الالزمة للديال والعمل ف  مجتمع المعرفةح 
اعمِة وِمَن الس اِل  أهميُة   ف  الهرن الدادي والعشرينالطُّالِل  مهاراتِ  لتطويرِ الدر

أن يكوَن الطُّالُل قادرين علم دلِا المشكالت؛ ليتمكنوا من مواجهة التدديات ا جتماعية، 
كما يجُل أن يكونوا قادرين علم الترواُصِل  شكٍل فعراٍا ش هيًّا وخطِايًّا؛ ليتمكنوا من التعفير 

ئها، والت اعل مع ميرها داخل الوطن وخارجه، فضالي عن أنر كلر متعلِاٍا هو جزٌء من عن آرا
 الهيااُ إمكانها ف ال مفيوتر واآل تُ  أجهزلُ اقتصاٍد مترا ٍ  عالميًّا، وهذا ا قتصاُد أص دت فيه 

ا ممر  ؛هاف اُ الهيا روتينيةٌ  ومهاراتٌ  لألشخاص الذين لديها معرفةٌ  فـأنواً الوظائث الت  يمكنُ 
ة الذين يمتل ون المهارات الساسير  من الشخاصِ  أقلر  ملم عددٍ  يدتاجُ  العملِ  مكانَ  يعن  أنر 

 Asia Society "Partnership) والمزيد من الشخاص ذوي مهارات الت كير العليا ،فه 
for Global Learning" & RAND Corporation, 2012ح) 

كما أنر العْلَء المعلومات ر المتزايَد ما فين مصادَر موثوقٍة ومصادَر أخر  مضلِالٍة أو 
صدار الدكاا  شأنها، يمثِاُل تددييا ف  الهرن  ميِر موثوقٍة، والهدرَل علم تدليل المعلومات وا 

ه اهتماَمَها ملم المها ات ال ثر ر الدادي والعشرين ي رُض علم المؤسساِت التعليميرِة أن توجِا
ا ف  هذا الهرن،   سيرما مهارات الت كير الناقد، ومهارات الثهافة المعلوماتية والتهنية،  ملدادي
فهد أص دت مايُة التعلُِّا ه  تهيئُة الطُّالِل لإلسهاا ف  عالا العمل والديال المدنية   اعلية، 

مراض، والهضاء علم ال هر، فال يمكُن دلُّ مشكالٍت، مثل  ارت اً درارل الرض، ومعالجة ال
م  من خالا نظاٍا تعليم ٍا ُيِعدُّ كلر متعلٍا ليؤدي دوريا ف  المساعدل علم دلِا تلك المشكالت 

 (ح  42، 39، 18  2013الجماعية )ترلينج؛ فادا، 
، وش كاِت الترواصِل ا جتماع ، والنُّمو المعرف   منر التهدَا الت نولوج ر والتنافَس ال ون ر
المتساًر ف  الهرن الدادي والعشرين، كلُّ ذلك َأْسَهَا ف  تغيُِّر الطُُّرِق الت  نتعلُا ونعيُش 
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، وي دثون،  رون علم ندٍو مفداع ٍا ونعمُل فها؛ ممرا يتطلرُل تربيَة جيٍل من المتعلِامين الذين ي كِا
 (ح  51، 35، 29  2014ويسألون، ويتشاركون مع اآلخرين ف  دلِا المشكالت )فيرز، 

لتمكين الط اا والمراههين من  ةي الهرن الدادي والعشرين أساسير  مهاراتُ  كما تعدُّ 
لية، وأن ُيْدِرَك كلٌّ منها ممكاناته وكي ية توظي ها ف  عأداء مسؤولياتها والوفاء فها   ا

ة هالتعامل مع الهضايا وا هتمامات المتعلاِ تدهيق أهداٍف ميجافيرٍة، وكذلك تمكينها من 
يال مواجهة مواقث الد علم اللَ الطر  لن يساعدَ  لالخت ارِ  التدريسِ ، ديث منر مجرَد  دياتها
 ,Central Board of Secondary Education, DELHIف  هذا الهرن ) اليومية

2020 : p.24ح) 
افع وراء معطاء الولوية لمهارات الهرن الدادي والعشرين هو ا عتهاُد  أنر  منر " الدر
جميع الطل ة يجُل أن يكونوا مجهرزين  المعرفِة والمهاراِت وعاداِت العمِل وسماِت الشخصيرِة 

ع ِة  عد التخرج، وأنر  ل شَل ف  ا الت  سيدتاجون مليها لمتا عِة التعلُِّا المستمِر والمهِن الصر
معداد الطل ة  شكٍل كاٍف يدرُمُها من ال رص الوظي ية، مع عواقَل كفيرٍل مدتملٍة اقتصاديرٍة 

 (ح 150  2020ومجتمعيرٍة" )الترب ، 
من أجل ما سفق، كان من الضروري ا هتماُا  مهارات الهرن الدادي والعشرين، 

ا من مردلة التوتضميُنَها ف  المناهج التعليميرة   سيرما ف   نشئة منهج اللُّغة العربيرة فدءي
ْوضة ملم المردلة الثانوية،  اعت ار أنر المنهَج مايُتُه  اللغويرة وبناء شخصية الط ل ف  الرر

امِل والمت امِل للمتعلِاِا معرفيًّا وأدائيًّا ووجدانيًّاح   تدهيُق النُُّمِو الشر
  عليا ال ن  مردلةي فارقةي من تاريخ التعليا فوقد شهدت وزارُل التربية والتعليا والت

عفر  2018ِمْصَر، مذ فدأت ف  عملية تغييٍر جذريٍا للمناهج فدأت مالمُدَها ف  سفتمفر 
تغيير مناهج مردلة رياض الط اا والصث الوا ا فتدائ ، ثا تغيير مناهج الصث الثان  

، ووفق خطة 2020لث ا فتدائ  عاا ، ثا تار تغيير مناهج الصث الثا2019ا فتدائ  عاا 
 ح   2030الوزارل سيستمر هذا التغييُر ت اعيا للصُّ وف الدراسيرة التالية دتم عاا 

 اإلحساس باملشكلة :
علم الرما من أهمية مهارات الهرن الدادي والعشرين ف  معداِد المتعلِاميَن للدياِل  

، فإنر ال ادَث قد  دظ أنر هناك فجولي فين المهاإليجافيرِة الُمْنِتَجِة والعمِل الناجِح وال ًِ ارات ُمْفِد
الت  يتعلرُمَها التالميُذ ف  المردلة ا فتدائية وبين المهارات الت  يدتاجونها ف  الهرن الدادي 
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ا ملم تدصيل المعارف والمعلومات الت    تسهُا ف   هي والعشرين، وأنر ا هتماَا   يزاا موجر
 م كرٍل قادرٍل علم الت يث مع معطيات هذا الهرن والمشاركة فيه   اعليةح معداِد عهواٍ 
ًُ رأي )  سون اللُّغة العربيرة ف  الصُّ وف أدد عشر ( 11وقد تار استطال معلميا ممرن يدرِا

الثالثة الولم من المردلة ا فتدائية، دوا مد  تضمين مهارات الهرن الدادي والعشرين 
رل فتلك الص وف، وأشارت النتائُج ملم أنر ثمانية معلِامين ف  مناهج اللُّغة ا لعربيرة المطور

تنهُصُها المعرفُة فتلك المهارات، وأنر تركيَز المنهِج منصلٌّ علم التردصيل المعرف  لغرض 
 ا خت ارات الجزئية أ ثر من تركيزه علم الجوانل المهاريرة والوجدانيرةح 

رات الهرن الدادي والعشرين، فهد ُأِعدرت  عُض الدراسات وانطالقيا من أهمية مها 
الت  هدفت ملم تهويا المناهج ف  ضوء تلك المهارات، َفْيَد أن تلك الدراساِت ُأجريت ـــ ف  
ر،  ددود علا ال ادث ـــ لتهويا مناهج أخر  مير منهج اللُّغة العربيرة   سيرما المنهج المطور

( للص وف 2014ل مناهج العلوا، مثل دراسة كلٍا من  شلف  )ديث ُأجري  عُضَها لتدلي
الثالثة الخيرل من المردلة ا فتدائية، والص وف الثالثة  المردلة اإلعدادية، وس د  

( للصث الوا المتوس   الممل ة العربية السعودية، والشهران ؛ وآا مد وظ 2016)
( ملم تدليل 2016) Bouzidيد (  المردلة المتوسطة، ف  دين هدفت دراسة فوز 2020)

طالل السنة الثانية من ال كالوريا ف  لاللغة اإلنجليزية  ف ثالثة كتل مدرسية مدتو  
علم فناء  مينالمتعلاِ  تساعدُ  أنشطةي  تضمينهامد  ؛ لتعرُّف  المغرل المدرسة الثانوية العامة

 ادراسة رخماوات  وبريان، كما هدفت الهرن الدادي والعشرين متطل اتتتناسل مع  مهاراتٍ 
Rakhmawati & Priyana (2019 ) ملم ال شث عن مهارات الهرن الدادي والعشرين

دونيسيا، )يوجيا كارتا( فإنو ية  المدرسة الثانوية العليا فالمدمجة ف  كتال اللغة اإلنجليزية 
ت دراسة العيد هدفف  مدتو  ال تل الت  تار تدليُلَها، فينما  المهاراتدمج تلك ومعرفة كي ية 

( ملم تدليل مدتو  كتل الت نولوجيا للمردلة الساسية ف  ضوء مهارات الهرن 2019)
 ،الدادي والعشرين، وتعرُّف مد  ا تسال طل ة الصث العاشر  مدافظة رفح   لسطين لها

( ملم تهويا منهج ا قتصاد المنزل   المردلة اإلعدادية ف  2019مالل )كما هدفت دراسة 
مهارات الهرن الدادي والعشرين، ووصث كي ية دمج هذه المهارات ف  مناهج ا قتصاد ضوء 

 المنزل  فتلك المردلةح
راساِت التهويميرِة المتعلِاهِة   ا هِة، يتضُح أنر هناك فجولي ف  الدِا راساِت السر  استهراِء الدِا

رل  المر فتدليِل مناهِج اللُّغِة العربيرِة ف  المرادِل المختل ِة   س دلة ا فتدائية يرما المناهج المطور



رة بالمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين  تقويم مناهج اللغة العربية المطوَّ
 حمدي محمودمحمد فاروق                                                                               

 

م 2021 أبريل 1اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد    
71 

ا ملم مهارات الهرن الدادي والعشرين، ديث لا تتصد أيُة دراسٍة سا هٍة ـــ ف  ددود  استنادي
رل  المردلة ا فتدائية ف  ضوء مهارات  علا ال ادث ـــ ملم تهويا مناهج اللُّغة العربيرة المطور

  عت ف رُل هذه الدراسةحنالهرن الدادي والعشرين؛ ومن ثار 
 مشكلة الدراسة : 

د مشكلة هذه الدراسة ف  قصور تضمين المهارات الت  يدتاُجَها التالميُذ ف    تتددر
رل  المردلة ا فتدائية للتصـــــدي و  ،الهرن الدادي والعشـــــرين ف  مناهج اللُّغة العربيرة المطور

   الية السئلة التر لهذه المشكلة تداوُا هذه الدراسُة اإلجا َة عن 
ما مهاراُت الهرن الدادي والعشـــــرين الت  يجُل تضـــــميُنَها ف  مناهج اللغة العربية  ـــــــــــــــ1

رل للص ين الثان  والثالث  المردلة ا فتدائية ؟   المطور
ر 2 ــــــ ما مستو  تضمين مهارات الهرن الدادي والعشرين ف  منهج اللغة العربية المطور ـــــــ ـ

 للصث الثان  ا فتدائ  ــ ال صل الدراس  الوا ؟ 
ر 3 ــــــ ما مستو  تضمين مهارات الهرن الدادي والعشرين ف  منهج اللغة العربية المطور ـــــــ ـ

 للصث الثان  ا فتدائ  ــ ال صل الدراس  الثان  ؟ 
ر 4 ــــــ ما مستو  تضمين مهارات الهرن الدادي والعشرين ف  منهج اللغة العربية المطور ـــــــ ـ

 للصث الثالث ا فتدائ  ــ ال صل الدراس  الوا ؟ 
رل 5 ـــــــ ما مهترداُت تضمين مهارات الهرن الدادي والعشرين ف  مناهج اللغة العربية المطور

 للصر ين الثان  والثالث  المردلة ا فتدائية ؟
 دود الدراسة :ح

 اقتصرت الدراسة على :  
ثِا 1 رل للصثِا الثان  ا فتدائ    صَلْيه الوا والثان ، والصر ــ تهويا مناهج اللُّغة العربيرة المطور

الثالث ا فتدائ   ال صل الدراس  الوا فه ؛ ديث لا ُتْصِدْر وزارل التربية والتعليا والتعليا 
ر لل صل الدراس  الثان  دتم تاريخ كتا ة هذه الدراسة، وقد ال ن  كتاَل اللُّغة  العربيرة المطور

تار ا قتصاُر علم تلك ال تل؛  شتمالها علم قصٍص وأناشيَد ونصوٍص مت املٍة يمكُن 
رل للصث الوا ا فتدائ ، فه  تستهدُف تعليَا التالميِذ  تدليُلَها، أمرا كتُل اللغة العربية المطور

ا قافلةي للتدليلح الدروفَ   وأصواتها، ودمجها، والوع  فها؛ فه    تتضمُن نصوصي
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ـــــــــــــ2 ْين الثان  والثالث  ـ  عض مهارات الهرن الدادي والعشـــــرين المناســـــ ة لتالميذ الصـــــر ر
( مهارات رئيســــــة، يندرُج 8ثالِث مجموعاٍت، تتضــــــمُن )ا فتدائ ، والت  تا تصــــــنيُ َها ف  

ُل مليهاح، ( مهارلي فرعيةي 24تدتها ) مين ف  قائمٍة تار التوصُّ  وذلك فناءي علم أخذ آراء المدكر
ــ الص وف الولم من المردلة ا فتدائيرة؛ نظريا ل ونها تمثِاُل مردلة تشكيل الشخصيرة، وه  3

الساُس للصُّ وف الت  تليها والمرادل التعليمية الالدهة فها، فه  اللفنُة اُلولم للَفْدِء ف  
 دهيهيرٍة لمهارات الهرن الدادي والعشرينح  تنميةٍ 

ـ المستو  المهفوا لنس ة تضمين مهارات الهرن الدادي والعشرين ف  مناهج اللُّغة العربيرة 4 ـ
رل  المردلة ا فتدائية هو ) مينح% 70المطور  ( ، وذلك فناءي علم آراء  عض المدكر
 حتديد مصطلحات الدراسة :

 ( تقويم املنهج : 1)
ُف تهويُا المنهِج مجرائيًّا  أنه  عمليُة جمٍع للمعلومات والفيانات يترتُل عليها  ُيعرر
مصداُر دكٍا علم مستو  تضمين مهارات الهرن الدادي والعشرين ف  مناهج اللغة العربية 
ْين الثان  والثالث  المردلة ا فتدائية، مع تهديا مهترداٍت تسهُا ف  دمج تل رل للصر ر  كالمطور

 المهارات ف  أهداف تلك المناهج ومدتواها وأنشطتهاح 
 ( حتليل احملتوى : 2)

تدليُل المدتو  هو  أســـــــلوٌل َمْعِن ٌّ  ال شـــــــث عن ظواهر المدتو ، والمعان  الت  
ائدل ف   ريا علم ا تجاهات السر ا ت رارها؛ ليكون ذلك مؤشِا تدمُلها الرموز والل اظ، ورصد معدر

در  تدليُل المدتو  تهصـــــــ  الظواهر ورصـــــــَد ت راراتها ملم التدليل ال ي   المدتو ، وقد يتع
 (ح152ــ 151  2009للفيانات ال مية فت سيرها واستنتاج د  تها )الهاشم ، عطية، 

ُف تدليُل المدتو  مجرائيًّا  أنره  الوصـــــــُث ال م ُّ والموضـــــــوع ُّ لمناهج اللغة  وُيَعرر
ْين الثان  والثالث  المردلة ا فتدائية من ديث مســــــتو  تضــــــمينها  رل للصــــــر ر العربية المطور
مهارات الهرن الدادي والعشـــــرين، وذلك فرصـــــد ت راراتها، وت ســـــيرها واســـــتنتاج د  تها، 

ِل ف  هذه الدراسةح   استخدا  ا أدال التدليل الُمَعدر
  : املناهج املطورة( 3)

ــأنرهــا  ا   ــًّ رُل مجرائي ــاهُج المطور ُف المن ــ ُتَعرر رل علم تالمي ة المهرر ــر ــاهُج اللُّغــة العربي ذ من
  الصــــر ين الثان  والثالث من المردلة ا فتدائية الت  قامت وزارُل التربية والتعليا والتعليا ال ن

 علم التررتيلح 2020، و 2019فجمهورية ِمْصَر العربيرة فتطويرها تطويريا جذريًّا ف  عام  
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 ( مهارات القرن احلادي والعشرين : 4)
ُف مهاراُت الهرن الدادي والعشرين مجرائيًّا  أنها  مجموعٌة من المتطل ات  ُتَعرر
الضروريرة لضمان استعداد التالميذ للديال والعمل ف  الهرن الدادي والعشرين، والت  يجُل 
رل للصر رين الثان  والثالث  المردلة ا فتدائية  ما  تضميُنَها ف  مناهج اللُّغة العربيرة المطور

ُن التلميَذ من التعايِش مع متغيرات الل ية الثالثة، وترت ُ  تلك المهاراُت  التعلُّا واإلفداً،  يمكِا
 والثهافة الرقمية، والديال والمهنةح 

 منهج الدراسة :
 Contentأســـــــلول تدليل المدتو  المنهج الوصـــــــ   متمثِاالي ف   تار اســـــــتخدااُ 

Analysis ُالدادي والعشـــــــــرين الالزا فإعداد قائمٍة  مهارات الهرن  ، ديث قاا ال ادث
رل  تضــــمينها ف  ْين الثان  والثالث  المردلة ا فتدائيةمناهج اللغة العربية المطور ، ثار للصــــر ر

داِل  اســــتخداِا أتار اســــت شــــاُف تلك المهارات ف  أهداف تلك المناهج ومدتواها وأنشــــطتها 
 تدليٍل ُأِعدرت لهذا الغرضح

 أهمية الدراسة : 
 مِن: 

ٍّ
مه لكل

ِّ
  تربز أهمية هذه الدراسة من خالل ما تقد

ريها :1
ِّ
ُها هذه الدراسُة  هائمةِ  ـ خمططي مناهج اللغة العربية ومطو  هاراتِ م ديث تمدُّ

رل  لصر رْين الثان  لالهرن الدادي والعشرين الت  يجُل تضميُنَها ف  مناهج اللغة العربية المطور
ُها  مهترداٍت لتضمين تلك المهارات ف  المناهج  والثالث  المردلة ا فتدائية، كما تمدُّ

هاِت العالميرِة الت  تنادي  أهمية تضمين مهارات الهرن  رل؛ ممرا ُيَعدُّ استجا ةي للتوجُّ المطور
 الدادي والعشرين ف  المناهج التعليميرةح

ن ديث منر تضميَن مهارات الهر بتدائية:ـ تالميذ الصفوف األوىل من املرحلة اال2
رل فتلك  دل ف  هذه الدراسة  مناهج اللغة العربية المطور الدادي والعشرين المددر
الص وف، ُيَتَوقرُع أن ُيْسِهَا ف  معداد التالميذ وتهيئتها للديال والعمل والتعايش وفق 

 متطل ات هذا الهرنح
ا لدراساٍت جديدٍل ف  ص وٍف أخر  ف  مجاا تهويا تمثِاُل الدراسُة  ـ الباحثني:3 منطلهي

مناهج اللغة العربية المدرسية ف  ضوء مهارات الهرن الدادي والعشرين، أو ف  ضوء 
 متغيراٍت أخر  يمكُن أن ت وَن ذات تأثيٍر ف  ديال التالميذ ف  هذا الهرنح
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  : (تعريفها، وتصنيفاتهامهارات القرن احلادي والعشرين: )اخللفية النظرية للدراسة 
مهارات الهرن Voogt & Roblin (2012 : p.16 )عررف فومت وروبلين 

مجموعُة الهدراِت الت  يدتاُج المتعلِامون ملم تنميتها لديها من أجل   أنها الدادي والعشرين 
النجاح ف  العمل والديال المستهفلية، واإلسهاا اإليجاف  ف  مجتمع المعرفة ف  الهرن 

 الدادي والعشرينح 
  أنها مهارات الهرن الدادي والعشرين Scott (2015 : p.8 )وعررف سكوت 

المعرفُة والداءاُت الالزمُة لل رد ف  الهرن الدادي والعشرين؛ ليكوَن قادريا علم الت يِث مع 
ا  ريعة ف  المجتمع، واستخداا التهنيات الت نولوجية الدديثة  ما يجعله مشاركي التغيرات السر

ٍ والعالِا  شكٍل عااٍاح   فاعالي ف  مجتمِعِه  شكٍل خاصا
 Central Board of فدله  للتعليا الثانوي  المركزيُّ  المجلُس وعررف 

Secondary Education, DELHI (2020 : p.14 ) مهارات الهرن الدادي والعشرين
والتأقلا  ،لتمكين ال رد من مواجهة تدديات الهرن الدادي والعشرين  المهاراُت المطلو ُة أنها 

ا الرقم ( ، والمساعدل ع ريعة )مثل  التدوُّ  لم معداده للديال والعمل  شكلٍ مع التغيرات السر
،  ما يمثِاُل أهميةي  الغةي للنجاِح ف  عاَلِا اليواح ًٍ وتعاون ٍا  مفد

ا هِة أنر النجاَح ف  الديال والعمل ف  الهرن الدادي  يتضُح من التعري اِت السر
 كلُّ متعلِاٍا كَ والعشرين يستلزُا معداَد المتعلِامين ف  المهارات الت  يتطلرُفَها هذا الهرن؛ ليشار 

مشاركةي ميجافيةي ف  مجتمعه، ويسهَا مسهاميا فاعالي ف  ا رتهاِء  ه، فلا تعِد المهاراُت 
ريعِة   سيرما  الساسيرُة المتعلِاهُة  الهراءل وال تا ة والدسال كافيةي للتأقلِا مع المتغيراِت السر

  ف  ت نولوجيا المعلومات وا تصا تح
 تهاإلطاُر الذي اقترد مهارات الهرن الدادي والعشرين، ويعدُّ  تصني اتُ دت وقد تعدر 

 American Associationمن أجل مهارات الهرن الدادي والعشرين  الشرا ةِ  منظمةُ 
of Colleges for Teacher Education (AACTE) & Partnership for 21st 

Century Skills (2010)  ٌَة ، ديث التهت مجموعشمولهتلك التصني ات؛ لوضوده و  أفرز
من المؤسسات التجارية والسياسية والتربوية ف  الو يات المتددل المريكية لدراسة الهداف 
التعليمية للمتعلِامين، ودددت مهارات الهرن الدادي والعشرين الالزا تنميتها لديها، وقد 

)مهارات الهرن ( ذلك التصنيَث ف  كتافهما 86ــــ  48  2013عرض ترلينج؛ وفادا )
 الدادي والعشرين التعلُّا للديال ف  زمننا( فيما يل  
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 ( مهارات التعلم واإلبداع، وتشمل ثالث مهارات رئيسة، هي: 1)
   أـ مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت

ًٍ مختل ٍة من  تتطلُل هذه المهاراُت أن يكوَن الطُّالُل قادرين علم  استخداا أنوا
ليل والُدَجِج وا دعاءات وا عتهادات  الت كير   اعليرٍة  ما يناسُل الموقث التعليم ، وتهويا الدر
ًٍ مختل ٍة من المشكالت مير المألوفة    اعليٍة، وتدليل وتهويا فدائل متنوعة، وتدليل أنوا

ي ملم دلواٍ  طرٍق تهليديٍة ومفت رٍل، وطرح أسئلٍة مهمرٍة توض  ُح وجهاِت نظٍر متنوعٍة تؤدِا
 أفضَل للمشكالتح

   ب ـ مهارات االتصال والتشارك
 التعفير عن أف ارها   اعليةٍ تتطلُل هذه المهاراُت أن يكوَن الطُّالُل قادرين علم  

 استخداا الساليل الش وية والمكتو ة ومير الل ظية، واستخداا وسائَل وتهنياٍت معالميرٍة 
دٍل، وتعرُّف كي ية مصدار الدكا علم فاعليتها من الفداية، وكذلك تهدير أثرها، والفرهنة متعد

علم مهدرتها علم العمل   اعليٍة وادتراٍا مع ِفَرٍق متنوعٍة، وتدمُّل المسؤولية ف  العمل 
عطاء قيمة لإلسهامات ال ردية ل لِا عضٍو ف  ال ريقح   التعاون ، وا 

    بداعج ـ مهارات االبتكار واإل
 استخداا مد  واسٍع من أساليلتتطلُل هذه المهاراُت أن يكوَن الطُّالُل قادرين علم  

افت ار الف ار )مثل  العصث الذهن (، وافت ار أف اٍر جديٍة وقيِامٍة، وتنهيح أف ارها الخاصة 
وتهويمها فهدف تدسينها، وا ستجا ة لوجهات النظر الجديدل والمتنوعة، وتدويل الف ار 

 فيه ا فت ارح  ا فت ارية ملم مسهاماٍت ملموسٍة وم يدٍل للمجاا الذي سيطفقُ 
 ( مهارات الثقافة الرقمية )املعلومات واإلعالم والتقنية(، وتشمل ثالث مهارات رئيسة، هي:2)

   أـ مهارات الثقافة املعلوماتية
 الوصوا ملم المعلومات  ك اءلٍ تتطلُل هذه المهاراُت أن يكوَن الطُّالُل قادرين علم  

علومات تهويميا نهديًّا، واستخداا المعلومات  شكٍل )الوقت( و  اعليٍة )المصادر( ، وتهويا الم
دارل تدفق المعلومات من مصادَر  فداع ٍا ف  التهنية أو المشكلة الت  يتناولونها، وا  دقيٍق وا 
واسعٍة متنوعٍة، وتطفيق ال ها الجوهري للهضايا الخالقية الهانونية المرت طة  الوصوا ملم 

 المعلومات واستخدامهاح
ختيار ا تتطلُل هذه المهاراُت أن يكوَن الطُّالُل قادرين علم    الثقافة اإلعالميةب ـ مهارات 

الوسيلة اإلعالميرة المناس ة لموضوًٍ معيٍن )مواد مطفوعة، ورسوا فيانية، ورسوا متدركة، 
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نتاج ص دات الش كة العنكفوتية  وصوت، وفيديو، ومواقع علم الش كة العنكفوتيةححح(، وتصميا وا 
ا المتدركة وال يديوهات واللعال، واختيار طرق ا تصاا المناس ة لنشر عملها فين والرسو 

طالٍل آخرين، وفدص كي ية تضمين الهيا ووجهات النظِر ف  الرسائل اإلعالمية، وافت ار 
 منتجات معالمية جديدلح 

   ج ـ مهارات ثقافة تقنيات املعلومات واالتصال
استخداا التهنية أدالي لل دث تتطلُل هذه المهاراُت أن يكوَن الطُّالُل قادرين علم  

والتنظيا والتهويا، واستخداا التهنيات الرقمية وأدوات ا تصاا واإلنترنت وش كات التواصل 
نتاجها؛  دارتها ودمجها وتهويمها وا  ا جتماع  علم ندٍو مالئٍا للوصوا ملم المعلومات وا 

 ل والمشاركة فنجاٍح ف  اقتصاد المعرفةحفهدف العم
 ( مهارات احلياة واملهنة، وتشمل مخس مهارات رئيسة، هي:3)

    أـ مهارات املرونة والتكيف
ات الت يُّث مع الدوار والمسؤوليتتطلُل هذه المهاراُت أن يكوَن الطُّالُل قادرين علم  

عة الولويات، واستثمار التغذية الراج المتنوعة، والعمل   اعليٍة ف  جوٍا من الغموض وتغيير
، وفها وجهات نظر واعتهادات  قات والنهد  شكٍل ميجاف ٍا   اعليٍة، والتعامل مع الثناء والمعوِا

 متنوعة، والت اوض  شأنها، وتهييمها للوصوا ملم دلوٍا علميرٍةح
   ب ـ مهارات املبادرة والتوجيه الذاتي
 وضع أهداٍف  معاييَر ملموسةٍ لطُّالُل قادرين علم  تتطلُل هذه المهاراُت أن يكوَن ا

دارل عْلء العمل   اعليٍة، ومراق ة المهاا وتدديدها  وميِر ملموسٍة، واستخداا الوقت وا 
نجازها دون مشراف م اشر، وتجاوز متهان المهارات الساسية ملم  ووضعها ف  أولويات وا 

ا هة الخفرل، والتأمُّل ف  خفراتها الاست شاف وتوسيع التعلُّا الشخص  وال رص   تسال  سر
مها ف  المستهفلح   طريهٍة ناقدٍل لتوجيه تهدُّ

  ج ـ مهارات التفاعل االجتماعي والتفاعل متعدد الثقافات
الت اعل مع اآلخرين   اعليٍة تتطلُل هذه المهاراُت أن يكوَن الطُّالُل قادرين علم  

ومتم يكوُن من المالئا التددُث، وتوجيه سلوكها   أن يعرفوا متم يكوُن من المالئا اإلصغاءُ 
، والعمل   اعليٍة مع أفراٍد من خل ياٍت اجتماعيٍة وثهافيٍة واسعٍة،   أسلوٍل مدترٍا ومهن ٍا
وا ستجا ة  عهليٍة مت تدٍة لف اٍر وقيٍا مختل ٍة، واإلفادل من ا ختالفات ا جتماعية والثهافية 

 ف  افت اِر أف اٍر جديدٍلح  
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    د ـ مهارات اإلنتاجية واملساءلة
يرما َوْضِع أهداٍف وتدهيهها   ستتطلُل هذه المهاراُت أن يكوَن الطُّالُل قادرين علم  

دارته لتدهيق  ف  دالة العه ات والضغوط المنافسة، وتدديد أولويات العمل وتخطيطه وا 
ـ مدارُل لعمُل فإيجافيٍة وأخالٍق ـالنتائج المرمو ة، والفرهنة علم امتال ها الخصائص التالية  ا

الوقت والمشاريع   اعلية ــ تن يُذ مهاا متعددل ــ المشاركُة فنشاٍط ودقٍة ف  العمل ــ المشاركُة 
 والتعاوُن   اعليٍة مع أعضاء ال ريق ــ تدمُُّل مسؤولية النتائجح

   ه ـ مهارات القيادة واملسؤولية
استثمار نهاط قول اآلخرين تتطلُل هذه المهاراُت أن يكوَن الطُّالُل قادرين علم  

 لتدهيق هدٍف مشترٍك، وتدمُِّل المسؤولية تجاه اآلخرينح
ا المجلُس   مطاريا لمهارات الهرن الدادي  المتددلِ   الو ياتِ  وثِ دُ لل ُ  الهوم ُّ  كما قدر
 تمثرل فيما يل     National Research Council (2000)والعشرين 

أو  لٍ جديد ظروفٍ  ف  ظلاِ  جيدٍ    قدرل ال رد علم العمل  شكلٍ ، وتشملالتكيف( مهارات 1)
صيات خف  العمل، أو التعامل مع الزمات، أو الشر  جديدلٍ  وتهنياتٍ  ا أدواتٍ تعلُّ   ، مثلمختل ةٍ 

 حالجديدل، أو الثهافات  سهولةٍ 
 عفير عن  الهدرل علم التر ، وتشملاالجتماعية املعقدةمهارات االتصال / املهارات ( 2)

 حمن اآلخرين ةٍ ميجافير  دمج المعلومات الل ظية ومير الل ظية لتوليد ردودٍ ، و فعااٍ   شكلٍ  الف ارِ 
 لمشكالتحل دلواٍ ميجاِد الت كير اإلفداع  ف  ، وتشمل  حل املشكالت( مهارات 3)
  ،  ما فمستهلٍ    الهدرل علم العمل  شكلٍ وتشمل ،إدارة الذات / تطوير الذات( مهارات 4)

 ا المهارات الالزمة لوظي ة ماحذلك أخذ زماا الم ادرل لتعلُّ 
 ةحفين الجزاء المختل  العالقاتلهدرل علم فها ، وتشمل  االتفكري املنظومي( مهارات 5)

 The Northتددلالمركزيُّ  الو يات الم الشمال ُّ  اإلقليم ُّ  التربويُّ  المختفرُ  واقترح
Central Regional Educational Laboratory (NCREL)  مطاريا لمهارات الهرن

 (Metiri & NCREL, 2003الدادي والعشرين تمثرل فيما يل   )
  المهارات الساسية والعلمية وا قتصادية وتشمل ،املعرفة الرقمية ( مهارات1)

 حومتعددل الثهافات والوع  العالم  المعرفة ال صرية والمعلوماتية، و والت نولوجية
قدرل ال رد علم الت يث مع التغيير، واإلفداً، ، وتشمل  ( مهارات التفكري االبتكاري2)

 والمخاطرل، والت كير عال  المستو ح
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دساس ، وتشمل  الفعال( مهارات التواصل 3) الهدرل علم التعاون والت اعل مع اآلخرين، وا 
 حا جتماعية والمدنيةال رد  المسؤولية الشخصية و 

ل والتخطي  واإلدار  ،الهدرل علم تدديد الولويات ، وتشمل اإلنتاجية املرتفعة( مهارات 4)
 ح  عاليةالمتادة استخدا الدوات ، و لتدهيق النتائج

دت   Americanلمناء المكت ات المدرسية ةُ المريكيُّ  الجمعيةُ كما ددر
Association for School Librarians (2007( المعروفة اختصاريا فــ )AASL ــ )

لزيادل المعرفة المعلوماتية ف  الهرن الدادي الالزمة لمهارات ا أهار يشمُل  لمتعلِاِالمطاريا 
 ، ه   والعشرين

ا هِة االستفسار واكتساب املعرفة( مهارات 1) ، ومن مؤشراتها  استخداُا المعرفِة السر
ا للمعرفِة الجدي لل دث عن  المختل ةِ الت نولوجيرِة  التهنياتِ  استخدااُ دِل، و  اعت ارها منطلهي

، وصيامُة مجموعٍة من السئلِة متعلِاهٍة  المعرفِة الجديدِل، وجمُع معلوماٍت من المعلومات
 مصادَر متنوعٍة لإلجا ة عن السئلة المطرودةح 

، ومن مؤشراتها  مصداُر دكاٍ علم المعلومات المتادة من ديث  ( مهارات التفكري الناقد2)
الدية، والهمية، ومد  وجود تناقٍض فينها، واستخالص النتائج واتخاذ الهرارات  قة، والصر الدِا

 فناءي علم النتائجح 
والتواصل ال تاف  والش وي اإليجاف ، ورب   ( املهارات االجتماعية والتعاون مع اآلخرين3)

 حأخالق اٍ  استخداا المعلومات والت نولوجيا  شكلٍ ا  هضايا المجتمع، و التعلُّ 
، ومن مؤشراتها  الهراءُل والتعلُُّا ( مهارات متابعة التنمية الذاتية والتعلم املستقل4)

ا المعرفة يظوتن ،ا هةالمعرفة والخفرل السر  رب  الف ار ، و مو الشخص من أجل المتعة والنُّ 
علومات  كات ا جتماعية لجمع الماستخدا الشر ، و استدعاؤها  سهولةٍ  يمكنُ  ة  طريهةٍ الشخصير 
 حا الشخص رق اإلفداعية للتعفير عن التعلُّ الطُّ  اُ ااستخد، و ومشاركتها
افق لتعريث مهارات الهرن الدادي والعشرين واُلطر والتصني ات   ف  ضوء العرض السر

المختل ة المهتردة لها؛ استخلص ال ادُث قائمةي مفدئيةي فتلك المهارات، اشتملت علم  ثالِث 
مجموعاٍت لمهارات الهرن الدادي والعشرين، ه   )مهارات التعلُّا واإلفداً، ومهارات الثهافة 

( مهارات رئيسة، ديث 8ة، ومهارات الديال والمهنة(، وتتضمُن تلك المجموعاُت الثالُث )الرقمي
يندرُج تدت المجموعة الولم  )مهارات الت كير الناقد ودل المشكالت، ومهارات ا فت ار 
واإلفداً، ومهارات التواصل والتعاون(، ويندرُج تدت المجموعة الثانية  )مهارات الثهافة 
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ة، ومهارات ثهافة تهنيات المعلومات وا تصاا( ، ويندرُج تدت المجموعة الثالثة  المعلوماتي
)مهارات الم ادرل والتوجيه الذات ، ومهارات الت اعل ا جتماع  والت اعل متعدد الثهافات، 

 ( مهارلي فرعيةيح35ومهارات الهيادل والمسؤولية( ، ويندرُج تدت تلك المهارات الرئيسة )
 اسة التحليلية :إجراءات الدر

 ـ حتديد منهج الدراسة : 1
 أساليِل  وهو أددُ  Content Analysisالمدتو   تدليلِ  أسلوِل  تار استخدااُ  
رِل علم ت فتدليلِ  الوص  ، ديث قاا ال ادثُ  المنهجِ  رِل المهرر الميذ مناهِج اللُّغِة العربيرِة المطور

ادي للدكاِ علم مستو  تضمين مهارات الهرن الد الصر ين الثان  والثالث  المردلة ا فتدائية؛
 والعشرين ف  تلك المناهجح

ها : 2
ُ
 ـ جمتمع الدراسة وعينت

ن مجتمُع الدراسِة من  رل  المردلة ا فتدائية ال الغ  ت ور جميع كتل اللغة العربية المطور
رل من ِقَفل وزارل التربية والتعليا الِمْصرية للصر رين الثان  أربعة ( 4عددها ) كتل، والمهرر

والثالث من تلك المردلة ف  ال صَلْين الدراسيين الوا والثان ، وذلك للعاا الدراس  
 ا للصث الثالث ا فتدائ ح  2020/2021ا للصث الثان  ا فتدائ ، و2019/2020

 ف  كتاف  اللغة العربية للصــــث الثان  ا فتدائ    صــــَلْيه أمرا عينُة الدراســــِة فتمثرلت
الوا والثان ، وكتال اللغة العربية للصث الثالث ا فتدائ   ال صل الدراس  الوا فه ، ديث 

 تار تدليُل مدتو  تلك ال تِل من ديث  الهداف، والمدتو ، والنشطة المتضمرنة فهاح
ا للموض3، 2، 1وتعرض جداوا ) راسة ( وص ي  وعاِت المتضمرنِة  ال تِل مدلِا الدِا

 (1جدوا )
راالمتضمرنة  كت الموضوعات  للصث الثان  ا فتدائ   ل اللغة العربية المهرر

 ا2020/  2019ــ العاا الدراس   ال صل الدراس  الوا
 المدوُر الثران  ) العاَلُا ِمْن َدْوِل  ( المدوُر الوُا ) َمْن َأُ وُن ؟ ( ا
 الموضًو الوا 

 )يوٌا ف  ديات (
 الموضًو الثان 
 )أهتاُّ فن س (

الموضًو 
 الثالث

 )عندما أْ َفُر(

الموضًو 
 الوا

) ماُء ليالي  )السر

 الموضًو الثان 
)هل يمكُن أن 
 تعيَش هنا(

الموضًو 
 الثالث

 )ماذا يدُدُث؟(
مسا هة الهراءل  1

 )استماً(
لدير أسناٌن 
 جديدٌل )استماً(

الزرَمِن آلُة 
 )استماً(

النُّوُر والظرالُا 
 )استماً(

فيُتنا الجديُد 
 )استماً(

الَفْرِدي 
 )استماً(

  ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ  2
 



رة بالمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين  تقويم مناهج اللغة العربية المطوَّ
 حمدي محمودمحمد فاروق                                                                               

 

م 2021 أبريل 1اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد    
80 

 المدوُر الثران  ) العاَلُا ِمْن َدْوِل  ( المدوُر الوُا ) َمْن َأُ وُن ؟ ( ا
 الموضًو الوا 

 )يوٌا ف  ديات (
 الموضًو الثان 
 )أهتاُّ فن س (

الموضًو 
 الثالث

 )عندما أْ َفُر(

الموضًو 
 الوا

) ماُء ليالي  )السر

 الموضًو الثان 
)هل يمكُن أن 
 تعيَش هنا(

الموضًو 
 الثالث

 )ماذا يدُدُث؟(
 قصة  3

 )َأَنا أستطيُع(
 قصة 

يرٌة(  )عاداٌت ِصدِا
 قصة 
 (َمْوه ةٌ )ِعْنِدي 

 قصة 
 )ِسرُّ الَهَمِر(

 قصة 
 )الِدْرَباء(

 قصة 
 )ميريت آمون(

 ُخُطواُت  توماس مديسون  4
 عمِل اُلْرزِ 

أريُد أن أ وَن 
 طفي يا

عاِلُا الَ َلِك 
 )الفيرون ( 

لُّ الُهْطِف ُّ   صناعُة اللوانِ  الدُّ

نموذُج وص ِة  َصِديه  5
 عصيِر اللريمون 

 نموذُج 
 سيرٍل ذاتيةٍ 

النُُّجوُا 
 وال وا لُ 

ِة ُفُيوِت  نموذُج قصر
 الرانلِ 

 نموذُج َدْعَولٍ 

ةٍ  نموذُج وْصِث مكانٍ  كتا ُة سيرٍل ذاتيةٍ  كتا ُة َوْصَ ةٍ  نموذُج الالفتة 6  كتا ُة َدْعَولٍ  كتا ُة قصر
 كتا ُة  تهييٌا ذات ٌّ  تهييٌا ذات ٌّ  كتا ُة الالفتةِ  7

 وْصِث مكانٍ 
 تهييٌا ذات ٌّ  تهييٌا ذات ٌّ 

  ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ  تهييٌا ذات ٌّ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ  تهييٌا ذات ٌّ  8
ْا َنْ َسَكح   ِدْظ وتعلراْ  9 ْا َنْ َسكَ    ِدْظ وتعلراْ  َقيِا  َقيِا

 

 (2جدوا )
ر االمتضمرنة  كت الموضوعات  للصث الثان  ا فتدائ  ل اللغة العربية المهرر

 ا2020/  2019ــ العاا الدراس   ال صل الدراس  الثان 
 المدوُر الرا ُع ) الترَواُصُل ( المدوُر الثرالث ) كيث يعمُل العاَلُا ؟ ( ا
 الموضًو الوا 

يُل الذي  )النِا
 أعرُفُه(

 الموضًو الثان 
يٍل( اُن النِا  )ُسكر

 الموضًو الثالث
 )الد اُظ 

يِل(علم   النِا

 الموضًو الوا
)تواُصُل 
 (الُ ُنون 

الموضًو 
 الثان 
)وسائُل 
 الترواُصِل(

الموضًو 
 الثالث

)التواُصل ف  
 المجتمِع(

مجازُل نصِث  1
 العاِا )استماً(

فرُح النُّو ِة 
 )استماً(

ِسرُّ الدياِل 
 )استماً(

زيارٌل ملم المدرسِة 
)ً  )استما

مسرُح الد ِا 
 )استماً(

 كَأْهل جيران  
 )استماً(

  ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ  2
قصُة )َمْعِرُض  3

 ُأدلُّ فلدي(
قصُة )مولوُدنا 

 الجديد(
قصُة )مجاري 
النِايِل تسه  
 الُدُهوا(

 قصُة 
 )َنْوٌا وُخُيوٌط(

قصُة )ردلٌة 
 الُمَخيرا(ملم 

قصُة )أ دُث 
 عن شِريٍك(

أخالُق المصريِا  الوادي الجديدُ  4
 الهدياِ 

ِمَن التُّراث  أَنا النِايلُ 
 الِمْصِرياِ 

 التواصُل 
 عفر الزرَمنِ 

الخالُق 
 ال ريمةُ 

 نموذُج  ِنيُل ِمْصرَ  5
 َوْصِث َدَدثٍ 

نموذٌج مصغرٌر 
 ل تا ِة مهااٍ 

 نموذُج  أرُض أجدادي
 رسالةٍ كتا ِة 

نموذُج كتا ِة 
 قصٍة قصيرلٍ 
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 المدوُر الرا ُع ) الترَواُصُل ( المدوُر الثرالث ) كيث يعمُل العاَلُا ؟ ( ا
 الموضًو الوا 

يُل الذي  )النِا
 أعرُفُه(

 الموضًو الثان 
يٍل( اُن النِا  )ُسكر

 الموضًو الثالث
 )الد اُظ 

يِل(علم   النِا

 الموضًو الوا
)تواُصُل 
 (الُ ُنون 

الموضًو 
 الثان 
)وسائُل 
 الترواُصِل(

الموضًو 
 الثالث

)التواُصل ف  
 المجتمِع(

 نموذُج  6
 َوْصِث مكانٍ 

 كتا ُة 
 َوْصِث َدَدثٍ 

 كتا ُة 
 مهاٍا مصغررٍ 

 كتا ُة  كتا ُة رسالةٍ  نموذُج كتا ِة قصة
 قصٍة قصيرلٍ 

 تهييٌا ذات ٌّ  تهييٌا ذات ٌّ  كتا ُة قصةٍ  تهييٌا ذات ٌّ  تهييٌا ذات ٌّ  كتا ُة َوْصِث مكانٍ  7
  ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ  تهييٌا ذات ٌّ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ  ذات ٌّ تهييٌا  8
ْا نْ َسكَ    ِدْظ وتعلراْ  9 ْا َنْ َسكَ    ِدْظ وتعلراْ  َقيِا  َقيِا

 

 (3جدوا )
ر االمتضمرنة  كت الموضوعات  للصث الثالث ا فتدائ  ل اللغة العربية المهرر

 ا2021/  2020ــ العاا الدراس   الواال صل الدراس  
 المدوُر الثران  ــ العاَلُا ِمْن َدْوِل  )ا هتماُا  عاَلِمَنا( المدوُر الوُا ــ َمْن َأُ وُن ؟ )الدياُل الصديرة( ا
 الموضًو الوا 

)جسم  
ليا(  السر

 الموضًو الثان 
)مذائ  
د (  الصِا

 الموضًو الثالث
 )رود  الريراضية(

 الموضًو الوا
)ال وكُل الذي 
 نعيُش فيه(

 الموضًو الثان 
)ندُن وكوكُل 
 الرِض(

 الموضًو الثالث
 )مسئوليت (

أخاُف ِمَن الَعْدو   1
)ً  )استما

الطعمُة ال دريرُة 
 )استماً(

ال وُز الدهيه ُّ 
 )استماً(

ف رٌل ومعلومٌة 
 )استماً(

لد اُل ال دريةُ ا  لسُّ
 )استماً(

عاِلِا مهافلٌة مع 
 فيئة )استماً(

  ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ  2
قصُة )أدوات   3

خصية(  الشر
 قصُة 

 )َطَفُق الطرَعاِا(
 قصُة 
)  )أَنا قويٌّ

قصُة )ف  
 منزل  فراشٌة(

 قصةُ 
 )ما اُت الَ امفو(

 قصةُ 
 المفتِ ُر()آدُا 

ُتنا  4 نشيُد )صدر
 ِسرُّ سعادتَنا(

 جسم  
 وعناصُر الِغَذاءِ 

 نشيُد  أصغُر س رادةٍ 
 )أَْرِض  َمْوطن (

َعاُل  الشِا
 المرجانيةُ 

 متجُر النِا ايات

نموذُج كتا ِة  5
رلٍ    فتٍة مصور

 نموذُج 
 كتا ِة مطويرةٍ 

 نموذُج 
 كتا ِة قصةٍ 

 نموذُج 
 كتا ِة فهرلٍ 

 نموذُج 
 كتا ِة َخَفرٍ 

 نموذُج 
 كتا ِة رسالةٍ 

 كتا ُة رسالةٍ  كتا ُة َخَفرٍ  كتا ُة فهرلٍ  كتا ُة قصةٍ  تهييٌا ذات ٌّ  كتا ُة  فتةٍ  6
 تهييٌا ذات ٌّ  تهييٌا ذات ٌّ  تهييٌا ذات ٌّ  تهييٌا ذات ٌّ  كتا ُة مطويرةٍ  تهييٌا ذات ٌّ  7
  ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ  وتعلراْ  ِدْظ   ِدْظ وتعلراْ   ِدْظ وتعلراْ  8
ْا َنْ َسكَ    9 ْا َنْ َسكَ    قيِا  قيِا
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 ـ إعداد أداة الدراسة : 3
تطلرل معداُد أدال التدليل المستخدمة ف  هذه الدراسة، معداَد قائمٍة  مهارات الهرن  

  الدادي والعشرين؛ لُتفنم ف  ضوئها أداُل التدليِل، وتار ذلك علم النرْدِو الترال   
 ـ إعداد قائمة مهارات القرن احلادي والعشرين : 

تدديد مهارات الهرن الدادي والعشـــــــرين  هدف معداُد هذه الهائمة ملم)أ( هدف القائمة : 
ْين الثران  والثرالث من المردلة  رل للصـــــــــر ر الالزا تضـــــــــمينها ف  مناهج اللغة العربية المطور

 ا فتدائية؛ ليتار ف  ضوئها فناُء  طاقِة تدليِل تلَك المناهِجح  
 )ب( مصادر بناء القائمة :

ا هة الت   راسات السر تار فناُء قائمة مهارات الهرن الدادي والعشرين ف  ضوء الدِا
هدفت ملم تدليل المناهج المختل ة ف  ضوء تلك المهارات، وكذلك الدفيات الت  تناولت 

ا،  ا وتصني ي  حوالت  َسَفَق ذكُرَها ف  الجزء النظري مهارات الهرن الدادي والعشرين تعري ي
 ألولية لقائمة مهارات القرن احلادي والعشرين :)ج( الصورة ا

ورل الولية لهائمة مهارات الهرن  ا هِة، تار معداُد الصــــُّ ا ملم المصــــادِر الســــر اســــتنادي
الدادي والعشـــــــــرين، وتشـــــــــتمُل علم ثالِث مجموعاٍت من المهارات، ه   )مهارات التعلُّا 

والمهنة( ، وتتضــــــــمُن تلك المجموعاُت واإلفداً، ومهارات الثهافة الرقمية، ومهارات الديال 
 ( مهارلي فرعيةيح35( مهارات رئيسة، يندرج تدتها )8الثالُث )

مين  وتار عرُض قــائمــة المهــارات ف  صـــــــــورتهــا الوليــة علم مجموعــٍة من المدكر
دة الن ســــية، كما تار  المتخصــــصــــين ف  مناهج اللغة العربية، وعلا الن س التربوي، والصــــِا

َها علم   ( ؛ وذلك إلفداء الرأي 1عض معلم  اللغة العربية  المردلة ا فتدائية )ملدقعرضـــُ
رل، ومناســ ة تضــمين المهارات  ف   مناســ ة تضــمين المهارات الرئيســة ف  المناهج المطور
رل، وارت اط المهارات ال رعية  المهارات الرئيســـــــــة، ووضـــــــــوح  ال رعية ف  المناهج المطور

 الي عن مهترداٍت أخر   اإلضافة أو الدذف أو التعديلحصيامة المهارات ال رعية، فض
مون إىل إجراء التعديالت التالية : 

َّ
 وقد أشار احملك

ــــــــــ  نهُل مهارِل  )الدثُّ علم التهويا الناقد للمعلومات شــكالي وُأســلو يا( من المهارات ال رعية ـ
 ودل المشكالت(حلـ)الثهافة المعلوماتية( ملم المهارات ال رعية لــ )الت كير الناقد 

ـــ دذُف مهاراِت  )تضمين المدتو  وجهات نظر متنوعة لمر ما(، و)تضمين المدتو   ــــ ــــ ــــ ـ
تدليالي لوجهات نظر معروضة فيه( ، و)الدثُّ علم مصدار الدكا علم الدلة وا دعاءات(، 
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 لو)الدثُّ علم مصدار الدكا علم المعلومات( من المهارات ال رعية لــــــــــ )الت كير الناقد ود
المشــكالت(، وكذلك دذف مهارت   )الدثُّ علم مضــافة ت اصــيل جديدل ومتنوعة ل كرل ما(، 
و)التشـــجيع علم تنهيح الف ار الخاصـــة وتهويمها فهدف تدســـينها( من المهارات ال رعية 

ــــــــــل )مهارات ا فت ار واإلفداً(، ودذف مهارل  )الدضُّ علم جمع المعلومات من مصــادرها ـ
ت )الثهافة المعلوماتية( ، ومهارل  )الدثُّ علم التواصــــــــل ال عاا مع الرئيســــــــية( من مهارا

ـــــ )مهارات الت اعل ا جتماع  والت اعل  ــــــ أصدال الثهافات الخر ( من المهارات ال رعية لـ
متعدد الثهافات(؛ لن هذه المهاراِت جميعيا ت وُق خصائَص نمو تالميذ الصُّ وف اُلولم من 

رِل فتلك الص وِفحفالمردلة ا فتدائية؛ لذا   ه  ميُر مناس ٍة لتضمينها ف  المناهِج المطور
ــــــــــــــــ دذُف مهارل  )التوجيه ملم اســــــــتثمار نهاط الهول ف  اآلخرين( من المهارات ال رعية  ـ

 لـ)التواصل والتعاون( ؛ لعدا ارت اطها فها، ولغموضهاح
ق هدف مشترك( من دذُف مهارِل  )الدثُّ علم استثمار نهاط الهول لد  اآلخرين لتدهي ـــــــــــ

ــــ )الهيادل والمسؤولية( ؛ لغموضها وت رار ورودها ف  ا ست انة، وكذلك  المهارات ال رعية لـ
ز علم الهيادل والمسؤولية(ح    لتشافهها من ديث المعنم مع مهارل  )عرض " قدول" تد ِا

ــــــــ معادل صيامة المهارتين ال رعيتين التاليتين  )تعزيز ا تجاهات اإليجافية ندو استخداا  ـ
التهنيات الدديثة للوصـــــــوا للمعلومات( ، و)الدثُّ علم اســـــــتخداا الت نولوجيا أدالي لل دث 
وا ســـت شـــاف(، والمندرجتين تدت )مهارات ثهافة تهنيات المعلومات وا تصـــاا(، ف  مهارٍل 

 ح  )تعزيز ا تجاهات اإليجافية ندو اســـتخداا الت نولوجيا الدديثة ف  ال دث واددل، لتصـــ
 وا ست شاف(ح   

 )د( الصورة النهائية لقائمة مهارات القرن احلادي والعشرين :
ا هِة أص دِت الهائمُة ف  صورتها النهائية نةي من ثالِث مكو   عد مجراِء التعديالِت السر

( مهارات رئيسة، يندرُج تدتها 8ادي والعشرين، تتضمُن )مجموعاٍت لمهارات الهرن الد
 (ح 2)ملدق  ( مهارلي فرعيةي 24)

رة باملرحلة االبتدائية : 
َّ
 ـ إعداد أداة حتليل مناهج اللغة العربية املطو

ْين الثران  والثرالث  المردلة   رل للصـــــــــر ر تار معداُد أدال تدليل ُكُتل اللُّغة العربيرة المطور
ُل مليها، ا ف تدائية، وذلك ف  ضـــوء قائمة مهارات الهرن الدادي والعشـــرين الت  تار التوصـــُّ

 وُروِع  ف  معداد أدال التدليل تدديُد ما يل    
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 )أ( اهلدف من أداة التحليل : 
َهَدَف معداُد أداِل التردليِل ملم تدديد مســـــــــتو  تضـــــــــمين مهارات الهرن الدادي  

ْين الثران  والثرالث من المردلة ا فتدائيةح  رل للصر ر  والعشرين ف  مناهج )اللغة العربية( المطور
 )ب( فئات التحليل : 

د علم أســـــــاس نو   ً المضـــــــمون فئاُت التردليِل ه  " مجموعُة العناصـــــــر الت  ُتَددر
ومدتواه وأهدافه، والت  ُتســتخدُا ف  تصــنيث المضــمون ووصــ ه، فتســهل عملية التدليل، 

 (ح181  2009والوصوا ملم النتائج  سهولٍة ويسٍر " )الهاشم ، عطية، 
وفئاُت التردليِل ف  هذه الدراسة ه  قائمُة مهارات الهرن الدادي والعشرين الت  تار 

ُل مليها، والمكور  ( مهاراٍت رئيسٍة 8نُة من ثالِث مجموعاٍت من المهاراِت، تشتمُل علم )التوصُّ
 ( مهارلي فرعيةي تمثِاُل فئاِت التردليِل ال رعيرِةح 24تمثِاُل فئاِت التردليِل الرئيسِة، يندرُج تدتها )

 والتسجيل : 
ِّ
 )ج( وحدة التحليل وطريقة العد

( وددلي للتدليٍل؛   نظريا لتناسِل هذه الوددل مع طفيعة المدتو  تار اختياُر )الموضًو
َد  الموضـــًو ف  هذه الدراســـة  جملٌة أو فهرٌل متضـــمرنٌة ف  مناهج  موضـــع التدليلح وُقصـــِ
رل  المردلة ا فتدائية،  ديث يتاُّ رصـــــــــُد ت راراِت مهاراِت الهرِن الدادي  اللغة العربية المطور

تواها وأنشـــــــــطتها، ثار يتاُّ تدديُد الوزِن والعشـــــــــرين ال رعية ف  أهداف تلك المناهج ومد
 النسف ِا ل لِا مهارٍل فرعيٍة من المهاراِت المتضمرنِة  أداِل التردليِلح 

 )د( الصورة األولية ألداة التحليل : 
ن، هما: 

ْ
ي
َ
 التحليلِ يف صورتها األولية من حمور

ُ
نت أداة

َّ
  تكو

ُل مليهاح21مهاراُت الهرِن )واشتمل علم فئات التدليل، وه   ـ حمور رأسي،  ( الت  تار التوصُّ
 واشتمل علم ِمْدَوَري كلِا كتاٍل وموضوعاِتِه المندرَجِة تدتهح ـ حمور أفقي،

 )هـ( صدق أداة التحليل : 
َها علم مجموعٍة من المتخصـــصـــين ف    ِق من صـــدق أدال التردليل، تار عرضـــُ للتدهُّ

َعْت من أجله، 1مناهج اللغة العربية )ملدق  ( ؛ لتدديِد مد  صـالدية الدال لهياِس ما ُوضـِ
راسة، ووضوح لغتها وسالمتها ودقرة صيامتها، وكذلك مالءمة  ومد  ارت اطها  مشكلة الدِا

مون ملم ســـالمِة الداِل ووضـــوِدَها؛ فئات التدليل وو  ددته لهداف الدراســـةح وأشـــار المدكر
َق صدُق أداِل التردليِلح    ومن ثار تدهر
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 )و( ثبات التحليل : 
 تار دساُل ث اِت التردليِل من خالا طريهتين، هما   
وا المدور ال   ديث قاا ال ادُث فتدليل مدتو  دساُل ث ات أدال التدليل )عفر الزرمن(ــــــــــــ 

ـ ال صل الدراس  الوا  استخداا  ر للصث الثان  ا فتدائ  ـ من كتال )اللغة العربية( المطور
أدال التدليل، ثار أعاد عملية التدليل مرلي أخر    اصٍل زمن ٍا قدُرُه ثالثة أسافيع؛ ومن ثار تار 

 (ح4جدوا دساُل نس ة ا ت اق فين التردليَلين عفر الزرمن )كما يوضده 
  ديث قاا ال ادُث فتدليل مدتو  المدور دســـــاُل ث ات عملية التدليل )عفر الفراد( ـــــــــــــــ

ر للصث الثان  ا فتدائ   ، ال صل الدراس  الوا ــــــــــالثان  من كتال )اللغة العربية( المطور
ح له ال ادُث المهصوَد  كلِا فئٍة من فئاِت 1وذلك  مشاركة زميٍل آخر) تردليِل، ال(،  عد أن وضر

وكذلك المهصــــــود فوددل التدليل ف  الدراســــــة، كما أجال عن اســــــت ســــــاراِتِه قفل التردليل 
 (ح5وأثناءه؛ ومن ثار تار دساُل الث ات عفر الفراد )كما يوضده جدوا 

علميا  أنه تار دســـــاُل الث اِت عفر الزرمِن وعفر الفراِد  اســـــتخداا معادلة هولســـــت  
Holisti)(   226  2004)طعيمة،  ( التاليةC.R = 2 M / N 1 + N 2 

C.R : معامل الث اتح  M :  عدد ال ئات الت  تار ا ت اق عليهاح 
N 1 + N 2  :مجمًو فئات التدليل الوا + مجمًو فئات التدليل الثان ح  

 (4جدوا )
 نتائج تدليل مدتو  المدور الوا من كتال اللغة العربية 

 لدسال الث ات عفر الزمن ا فتدائ  ــ ال صل الدراس  الواللصث الثان  
التدليل  التدليل الوا المهارات الرئيسة

 الثان 
عدد مرات 
 ا ت اق

عدد مرات 
 ا ختالف

 2 12 14 12 الت كير الناقد ودل المشكالتح
 3 10 10 13 ا فت ار واإلفداًح
 7 29 29 36 التواصل والتعاونح

 1 1 2 1 المعلوماتيةحالثهافة 
 0 2 0 0 ثهافة تهنيات المعلومات وا تصااح

 5 21 21 26 الم ادرل والتوجيه الذات ح
 0 2 0 0 الت اعل ا جتماع  ومتعدد الثهافاتح

                                                           

 كلية التربية جامعة المنيا.بحجاج أحمد عبد هللا ـ مدرس المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية  د.( 1)
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التدليل  التدليل الوا المهارات الرئيسة
 الثان 

عدد مرات 
 ا ت اق

عدد مرات 
 ا ختالف

 3 4 4 7 الهيادل والمسؤولية
 21 81 80 95 المجمًو

 

 

 (5جدوا )
 نتائج تدليل مدتو  المدور الثان  من كتال اللغة العربية 

 لدسال الث ات عفر الفراد للصث الثان  ا فتدائ  ــ ال صل الدراس  الوا
 التدليل الوا المهارات الرئيسة

 )ال ادث(
 التدليل الثان 
)الزميل 
 اآلخر(

عدد مرات 
 ا ت اق

عدد مرات 
 ا ختالف

 3 11 11 14 المشكالتحالت كير الناقد ودل 
 3 9 12 9 ا فت ار واإلفداًح
 4 20 20 24 التواصل والتعاونح
 4 9 9 13 الثهافة المعلوماتيةح

 1 1 1 2 حا تصااو المعلومات ثهافة تهنيات 
 9 25 25 34 الم ادرل والتوجيه الذات ح

 0 2 0 0 الت اعل ا جتماع  ومتعدد الثهافاتح
 2 3 5 3 الهيادل والمسؤولية

 26 80 83 99 المجمًو
افق فيانها ـــ 5( و)4يتضُح من نتائج جدول  )  ( ــــــ و استخداا معادلة هولست  السر

( ، ف  دين فلغت قيمُة ث ات التردليل عفر 0.93أنر قيمَة ث اِت التردليِل عفر الزرمن فلغت )
 ( ، وه  قيٌا مهفولٌة تشيُر ملم ث اِت الداِل وعمليِة التردليِل، والثهِة فنتائجَهاح  0.88الفراد )

ورل النهائية لدال تدليل  ُل ملم الصــــُّ ا هِة، يكوُن قد تار التوصــــُّ فناءي علم الخطواِت الســــر
رل  المردلة ا فتدائية، وأص دِت الداُل جاهزلي لالستخداِا )ملدق  (ح  3مناهج اللغة العربية المطور

 ـ إجراءات التحليل : 4
ة( الم  ير غة العرب يل مناهج )اللُّ لث مقاا ال ادُث فتدل ا ثر ان  وال ثر رل للصـــــــــر رْين ال ن طور

المردلة ا فتدائية؛ لتدديد مســـتو  تضـــمينها مهارات الهرن الدادي والعشـــرين، وذلك فرصـــِد 
 ت راراِت تلك المهاراِت ف  أهداف تلك المناهج ومدتواها وأنشطتهاح وتار الترْدِليُل َوْفَق ما يل   
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ُة المتأنيُة لمدتو  -   كلِا موضـــــــــوًٍ وأهداِفِه وأنشـــــــــطِتِه  ال تِل الثالثِة الهراءُل الولير
دِل  الدراسة؛ لت وين صورٍل واضدٍة عنه، ثار معادل الهراءل مع َفْدِء التردليلح   المددر

تدديُد ت راِر المهاراِت ال رعيرِة ف  كلِا موضــــــــوًٍ من موضــــــــوعات المدوَرْين الوا  -
 والثان   كلِا كتاٍل، ثار دساُل مجمًو ت رارات المهارل ال رعية ف  ال تال ككلح  

تدديُد النســـ ة المئوية لتوفُِّر كلِا مهارٍل فرعيرٍة ف  كلِا كتاٍل، وذلك  هســـمة عدد مرات  -
 ل ال رعية ف  ال تال علم مجمًو الت رارات ككل، وضرل الناتج ف  مئةح  ت رار المهار 

تدديُد النســـــ ة المئوية لتوفُِّر كلِا مهارٍل رئيســـــٍة ف  كلِا كتاٍل، وذلك  هســـــمة عدد  -
مرات ت رار المهارات ال رعية المندرجة تدت المهارل الرئيســة علم مجمًو الت رارات 

 ككل، وضرل الناتج ف  مئةح  

 نتائج الدراسة، وتفسريها، وتوصياتها، ومقرتحاتها : 
 ( نتائج الدراسة وتفسريها : 1)

راسة من خالا اإلجا ة عن أسئلتها     فيما يل  عرُض نتائج الدِا
سؤال األول، ـــــ صه: والذي لإلجابة عن ال ما مهاراُت الهرن الدادي والعشــرين الت   ن

ْين الثان  والثالث  المردلة ا فتدائية؟  رل للصر ر يجُل تضميُنَها ف  مناهج اللغة العربية المطور
لإلجا ة عن هذا الســــؤاا تار تدديُد مهارات الهرن الدادي والعشــــرين، ووضــــُعَها ف  قائمٍة 

َها ف  صــــورل اســــت انٍة علم مين؛ ومن ثار تار التوصــــُل ملم صــــورتها  أوليرٍة، وعرضــــُ المدكر
( المجموعاِت 6(، وقد ســــــفق عرُض ذلك  الت صــــــيلح ويوضــــــح جدوا )2النهائية )ملدق

 الثالَث لتلك المهارات، وعدد المهارات الرئيسة، وعدد المهارات ال رعية المتعلِاهة فها   
 (6جدوا )

 المجموعات الثالث لمهارات الهرن الدادي والعشرين وعدد مهاراتها الرئيسة وال رعية الت  يجل تضميُنها 
رل للص ين الثان  والثالث  المردلة ا فتدائية   ف  مناهج اللغة العربية المطور

عدد المهارات  عدد المهارات الرئيسة المجموعة
 ال رعية

مهارات التعلا 
 واإلفداًح

 ثالث مهارات، ه   
 5 ـــ الت كير الناقد ودل المشكالتح

 3 ـــ ا فت ار واإلفداًح
 ـــ التواصل والتعاونح

 
5 
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عدد المهارات  عدد المهارات الرئيسة المجموعة
 ال رعية

مهارات الثهافة 
 الرقميةح

 مهارتان، هما  
 2 ـــ الثهافة المعلوماتيةح

 2 ـــ ثهافة تهنيات المعلومات وا تصااح
 

مهارات الديال 
 والمهنةح

 ثالث مهارات، ه   
 3 ـــ الم ادرل والتوجيه الذات ح

 2 ـــ الت اعل ا جتماع  والت اعل متعدد الثهافاتح
 2 ـــ الهيادل والمسؤوليةح

 24 8 المجمًو
ــ ما مستو  تضمين مهارات الهرن الدادي  نصه: والذي لإلجابة عن السؤال الثاني، ـ

ر للصث الثان  ا فتدائ  ـــــ ال صل الدراس  الوا؟  والعشرين ف  منهج اللغة العربية المطور
ر للصـــــــــث الثان  لإلجا ة عن هذا الســـــــــؤاا قاا ال ادُث فتدليل منهج  اللغة العربية المطور

دي والعشـــرين الت  ســـفق ا فتدائ   ال صـــل الدراســـ  الوا ف  ضـــوء مهارات الهرن الدا
ُل مليها، ثار تار دســــاُل الت راراِت والنســــِل المئويرِة  ٍة ف  ال تاِل لتوفُِّر كلِا مهارٍل فرعير التوصــــُّ

 ( تلك النتائج    15ـــ  7عينِة التردليِل، وتوضُح جداوُا )
 (7جدوا )

ر للصث الثان  ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات الت كير الناقد ودل المشكالت(

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للت كير الناقد ودل المشكالت ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
194 

 % 0.52 1 توجيه التالميذ للتعفير عن آرائهاح 1

 % 0.52 1 مواقث لتنمية مهارات اتخاذ الهرارحتضمين  2

ًٍ مختل ة من المشكالت مألوفةي ومير مألوفٍةح 3  % 2.06 4 تضمين أنوا

 % 2.06 4 التشجيع علم دلِا المشكالت  طرق تهليدية ومفت رلح 4

 % 8.25 16 الدثُّ علم التهويا الناقد للمعلومات شكالي وُأسلو ياح 5

 % 13.41 26 المجمًو
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( أنر مســـــــتو  تضـــــــمين مهارات )الت كير الناقد ودل 7يتضـــــــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصثِا الثان  ا فتدائ  )ال صل الدراس  الوا(  المشكالت( ف  منهج اللغة العربية المطور

( ، وهو أقلُّ  كثيٍر من المســــتو  المهفوا ف  هذه الدراســــة وهو % 13.41فلغت نســــفُتُه )
(، وكانت أقلُّ المهاراِت تضــــــمينيا  )توجيه التالميذ للتعفير عن آرائها(، و)تضــــــمين 70%)

مواقث لتنمية مهارات اتخاذ الهرار(، ف  دين كانت أعلم المهارات تضــــــــمينيا  )الدثُّ علم 
 سلو يا(ح التهويا الناقد للمعلومات شكالي وأُ 

 (8جدوا )
ر للصث الثان  ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات ا فت ار واإلفداً(

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية لالفت ار واإلفداً ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
194 

 % 10.82 21 الدثُّ علم توليد الف ار اإلفداعية  استخداا العصث الذهن ح 1

 % 0.00 0 الدضُّ علم تهفل وجهات النظر الجديدل والمتنوعةح 2

 % 0.52 1 تضمين ت سيرات أو دلوٍا مير مألوفة لمواقث أو مشكالتح 3

 % 11.34 22 المجمًو

( أن مســــتو  تضــــمين مهارات )ا فت ار واإلفداً( ف  8يتضــــُح من نتائج جدوا ) 
ثان  ا فتدائ  )ال صــــــــــل الدراســـــــــ  الوا( فلغ  ر للصـــــــــث ال منهج اللغة العربية المطور

، وهو أقلُّ  كثيٍر من المســـــتو  المهفوا ف  هذه الدراســـــة، وكانت المهارتان  (11.34%)
ديدل والمتنوعة( ، و)تضـــمين ت ســـيرات أو دلوٍا مير )الدضُّ علم تهفل وجهات النظر الج

مألوفة لمواقث أو مشكالت( أقلر المهارات تضمينيا، ف  دين كانت أعلم المهارات تضمينيا  
 )الدثُّ علم توليد الف ار اإلفداعية  استخداا العصث الذهن (ح

 
 
 
 
 
  



رة بالمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين  تقويم مناهج اللغة العربية المطوَّ
 حمدي محمودمحمد فاروق                                                                               

 

م 2021 أبريل 1اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد    
90 

 (9جدوا )
ر للصث الثان  ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات التواصل والتعاون(

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للتواصل والتعاون  ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
194 

 % 8.76 17 لتنمية مهارات التواصل الش ويح تضمين مواقث 1

 % 9.28 18 تضمين مواقث لتنمية مهارات التواصل المكتولح 2

 % 1.55 3 الدثُّ علم استخداا وسائ  وتهنيات متعددل للتواصلح 3

 % 9.28 18 تعزيز ا تجاهات اإليجافية ندو العمل التعاون  ال عااح 4

 % 2.06 4 قائمة علم المشروعاتحتضمين مواقث تعلمية تعاونية  5

 % 30.93 60 المجمًو

( أن مســتو  تضــمين مهارات )التواصــل والتعاون( ف  9يتضــُح من نتائج جدوا ) 
ثان  ا فتدائ  )ال صــــــــــل الدراســـــــــ  الوا( فلغ  ر للصـــــــــث ال منهج اللغة العربية المطور

(، وهو أقلُّ من المســـــتو  المهفوا، وكانت أقلُّ المهاراِت تضـــــمينيا  )الدثُّ علم 30.93%)
اســتخداا وســائ  وتهنيات متعددل للتواصــل( ، تليها )تضــمين مواقث تعلمية تعاونية قائمة 
علم المشروعات(، ف  دين كانت أعلم المهارات تضمينيا  )تضمين مواقث لتنمية مهارات 

 زيز ا تجاهات اإليجافية ندو العمل التعاون  ال عاا(ح التواصل المكتول(، و)تع
 (10جدوا )

ر للصث الثان  ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات الثهافة المعلوماتية(

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للثهافة المعلوماتية ا
المهارات ال رعية 

 ال تالف  

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
194 

 % 1.03 2 الدضُّ علم جمع المعلومات من مصادر متنوعةح 1

 % 6.19 12 الدثُّ علم استخداا المعلومات ف  دل المشكالتح 2

 % 7.22 14 المجمًو



رة بالمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين  تقويم مناهج اللغة العربية المطوَّ
 حمدي محمودمحمد فاروق                                                                               

 

م 2021 أبريل 1اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد    
91 

( أن مستو  تضمين مهارات )الثهافة المعلوماتية( ف  10يتضُح من نتائج جدوا ) 
ر للصــــث الثان  ا فتدائ  )ال صــــل الدراســــ  الوا( فلغ   7.22)منهج اللغة العربية المطور

، وهو أقلُّ  كثيٍر من المستو  المهفوا ف  هذه الدراسة، وكانت أقلُّ المهارتين تضمينيا  (%
)الدضُّ علم جمع المعلومـات من مصــــــــــادر متنوعـة( ، ف  دين كـانـت أعلم المهـارتين 

 تضمينيا  )الدثُّ علم استخداا المعلومات ف  دل المشكالت(ح 
 (11جدوا )
ر للصث الثان  ا فتدائ  نتائج تدليل منهج اللغة العربية ا  لمطور

 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات ثهافة تهنيات المعلومات وا تصاا(
مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية لثهافة تهنيات المعلومات وا تصاا ا

المهارات ال رعية 
 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
194 

ا تجاهات اإليجافية ندو استخداا الت نولوجيا الدديثة تعزيز  1
 ف  ال دث وا ست شافح

2 1.03 % 

 % 0.00 0 الدثُّ علم مراعال الجوانل الخالقية عند استخداا الت نولوجياح 2

 % 1.03 2 المجمًو

( أن مستو  تضمين مهارات )ثهافة تهنيات المعلومات 11يتضُح من نتائج جدوا ) 
ر للصث الثان  ا فتدائ  )ال صل الدراس  الوا(  وا تصاا( ف  منهج اللغة العربية المطور

ْعِث مهارنةي  المستو  المهفوا ف  هذه الدراسةح (% 1.03)فلغ   ، وهو مستو  شديُد الضر
 (12جدوا )

ر للصث الثان  ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات الم ادرل والتوجيه الذات (

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للم ادرل والتوجيه الذات  ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
194 

 % 2.58 5 تضمين مواقث تدثُّ علم الم ادرلح 1

 % 6.19 12 التد يز علم التساؤا الذات ح 2

 % 22.16 43 التشجيع علم ا  تشاف وال دث الذات ح 3

 % 30.93 60 المجمًو
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( أنر مســـــــتو  تضـــــــمين مهارات )الم ادرل والتوجيه 12يتضـــــــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصــــث الثان  ا فتدائ  )ال صــــل الدراســــ  الوا(  الذات ( ف  منهج اللغة العربية المطور

، وهو أقلُّ من المســــتو  المهفوا ف  هذه الدراســــة، وكانت أقلُّ (% 30.93)فلغت نســــفُتُه 
ن مواقث تدثُّ علم الم ادرل( ، ف  دين كانت أعلم المهارات المهاراِت تضــــــمينيا  )تضــــــمي

 تضمينيا  )التشجيع علم ا  تشاف وال دث الذات (ح 
 (13جدوا )

ر للصث الثان  ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات الت اعل ا جتماع  والت اعل متعدد الثهافات(

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للت اعل ا جتماع  ومتعدد الثهافات ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
194 

 % 0.00 0 تعزيز ا تجاهات اإليجافية ندو ادتراا الثهافات الخر ح 1

 % 0.00 0  ارحقيا وأفاإلشارل ملم ما يميِاز ثهافات  عض الفلدان من  2

 % 0.00 0 المجمًو

( أن مســـــتو  تضـــــمين مهارات )الت اعل ا جتماع  13يتضـــــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصـــث الثان  ا فتدائ  )ال صـــل  والت اعل متعدد الثهافات( ف  منهج اللغة العربية المطور

 ؛ ممرا يعن  أنرها منعدمٌة ف  ذلك المنهجح  (% 0.00)الدراس  الوا( فلغ 
 (14جدوا )

ر للصث الثان  ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات الهيادل والمسؤولية(

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للهيادل والمسؤولية ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
194 

ز علم الهيادل والمسؤوليةح 1  % 5.15 10 عرض " قدول " تد ِا

 % 0.00 0 التشجيع علم تدمُّل المسؤولية ف  العمل الجماع  وتدمُّل النتائجح 2

 % 5.15 10 المجمًو

( أنر مســـتو  تضـــمين مهارات )الهيادل والمســـؤولية( ف  14يتضـــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصــث الثان  ا فتدائ  )ال صــل الدراســ  الوا( فلغ  ، (% 5.15)منهج اللغة العربية المطور
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مُّل التشــــجيع علم تدوهو أقلُّ  كثيٍر من المســــتو  المهفوا ف  هذه الدراســــة، وكانت مهارل  )
( منعدمةي تماميا ف  ذلك المنهج، ف  دين كانت العمل الجماع  وتدمُّل النتائج المســــؤولية ف 

 مهارل  )عرض " قدول " تد ِاز علم الهيادل والمسؤولية( العلم تضمينياح
ابقةِ يف جدول ) 

َّ
 النتائجِ الس

ُ
 تلخيص

ُ
 ( التايل : 15وميكن

 (15جدوا )
ر للصث الثان  ا فتدائ    ملخص نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء مجموعات مهارات الهرن الدادي والعشرين

ت رار المجموعات ف   مجموعات مهارات الهرن الدادي والعشرين
 المنهج المدلرل

النس ة المئوية 
 لتضمين كل مجموعة

 % 55.68 108 مهارات التعلا واإلفداًحالمجموعة الولم ـ 

 % 8.25 16 المجموعة الثانية ـ مهارات الثهافة الرقميةح

 % 36.08 70 المجموعة الثالثة ـ مهارات الديال والمهنةح

 متوس  النس ة المئوية لتضمين مجموعات 
 مهارات الهرن الدادي والعشرين ف  المنهجح

 

الرئيسة )عدد المهارات  8( تكراًرا / 194)

 %24.25المندرجة تحت المجموعات الثالث( = 

( أنر مســـــتو  تضـــــمين المجموعات الثالث لمهارات 15يتضـــــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصـــث الثان  ا فتدائ  )ال صـــل  الهرن الدادي والعشـــرين ف  منهج اللغة العربية المطور

( ؛ ديث فلغ % 70وهو )الدراســـــ  الوا(، أقلُّ من المســـــتو  المهفوا ف  هذه الدراســـــة 
( ؛ كما يتضــُح أنر % 24.25متوســ  النســ ة المئوية لتضــمين تلك المهارات ف  المنهج )

أ ثر المجموعات تضـــــــــمينيا ف  ذلك المنهج ه  مجموعة مهارات )التعلا واإلفداً( ، تليها 
مجموعة مهارات )الديال والمهنة(، وأقل المجموعات تضمينيا ه  مجموعة مهارات )الثهافة 

ا لل جول فين المهارات الت  يكتســـــــُفها التال   ذلك ميذ فالرقمية(؛ ممرا يعدُّ مؤشـــــــريا واضـــــــدي
، وبين المهارات الت  يتطلرُفَها الهرُن الدادي والعشرونح  ثِا  الصر

ما مستو  تضمين مهارات الهرن الدادي  نصه: والذي لإلجابة عن السؤال الثالث، ـــ
ر للصث الثان  ا فتدائ  ــ ال صل الدراس  الثان ؟  والعشرين ف  منهج اللغة العربية المطور

ر للصـــــــــث الثان  ســـــــــؤاا قاا ال ادُث فتدليل منهج لإلجا ة عن هذا ال اللغة العربية المطور
ا فتدائ   ال صـــل الدراســـ  الثان  ف  ضـــوء مهارات الهرن الدادي والعشـــرين الت  ســـفق 

ُل مليها، ثار تار دســــاُل الت راراِت والنســــِل المئويرِة  ٍة ف  ال تاِل لتوفُِّر كلِا مهارٍل فرعير التوصــــُّ
  ( تلك النتائج    24ـــ  16دليِل، وتوضُح جداوُا )عينِة التر 
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 (16جدوا )
ر للصث الثان  ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور

 ال صل الدراس  الثان  ف  ضوء )مهارات الت كير الناقد ودل المشكالت(
مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للت كير الناقد ودل المشكالت ا

المهارات ال رعية 
 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
343 

 % 2.62 9 توجيه التالميذ للتعفير عن آرائهاح 1

 % 2.04 7 تضمين مواقث لتنمية مهارات اتخاذ الهرارح 2

ًٍ مختل ة من المشكالت مألوفةي ومير مألوفٍةح 3  % 2.92 10 تضمين أنوا

 % 3.79 13 دل المشكالت  طرق تهليدية ومفت رلحالتشجيع علم  4

 % 4.08 14 الدثُّ علم التهويا الناقد للمعلومات شكالي وُأسلو ياح 5

 % 15.45 53 المجمًو

( أنر مســـــتو  تضـــــمين مهارات )الت كير الناقد ودل 16يتضـــــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصــــــث الثان   ا فتدائ  )ال صــــــل الدراســــــ  المشــــــكالت( ف  منهج اللغة العربية المطور

( ، وهو أقلُّ  كثيٍر من المستو  المهفوا ف  هذه الدراسة % 15.45الثان ( فلغت نسفُتُه )
(، وكانت أقلُّ المهاراِت تضمينيا  )تضمين مواقث لتنمية مهارات اتخاذ الهرار(، % 70وهو )

مينيا  أعلم المهاراِت تضـــتليها مهارل  )توجيه التالميذ للتعفير عن آرائها( ، ف  دين كانت 
)الدثُّ علم التهويا الناقد للمعلومات شــــكالي وُأســــلو يا( ، تليها مهارل  )التشــــجيع علم دلِا 

 المشكالت  طرق تهليدية ومفت رل(ح 
 (17جدوا )

ر للصث الثان  ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ا فت ار واإلفداً(ال صل الدراس  الثان  ف  ضوء )مهارات 

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية لالفت ار واإلفداً ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
343 

 % 9.62 33 الدثُّ علم توليد الف ار اإلفداعية  استخداا العصث الذهن ح 1

 % 0.29 1 والمتنوعةحالدضُّ علم تهفل وجهات النظر الجديدل  2

 % 1.17 4 تضمين ت سيرات أو دلوٍا مير مألوفة لمواقث أو مشكالتح 3
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مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية لالفت ار واإلفداً ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
343 

 % 11.08 38 المجمًو

( أن مســـتو  تضـــمين مهارات )ا فت ار واإلفداً( ف  17يتضـــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصـــــــــث الثان  ا فتدائ  )ال صـــــــــل الدراســـــــــ  الثان ( فلغ  منهج اللغة العربية المطور

، وهو أقلُّ  كثيٍر من المســـتو  المهفوا ف  هذه الدراســـة، وكانت أقلُّ المهاراِت (11.08%)
ا  )الدضُّ علم تهفل وجهات النظر الجديدل والمتنوعة( ، ف  دين كانت أعلم  ني تضـــــــــمي

 المهاراِت تضمينيا  )الدثُّ علم توليد الف ار اإلفداعية  استخداا العصث الذهن (ح 
 (18جدوا )

ر للصث الثان  ا فتدائ  نتائج ت  دليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الثان  ف  ضوء )مهارات التواصل والتعاون(

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للتواصل والتعاون  ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
343 

 % 12.83 44 لتنمية مهارات التواصل الش ويحتضمين مواقث  1

 % 9.62 33 تضمين مواقث لتنمية مهارات التواصل المكتولح 2

 % 2.33 8 الدثُّ علم استخداا وسائ  وتهنيات متعددل للتواصلح 3

 % 18.66 64 تعزيز ا تجاهات اإليجافية ندو العمل التعاون  ال عااح 4

 % 0.29 1 قائمة علم المشروعاتحتضمين مواقث تعلمية تعاونية  5

 % 43.73 150 المجمًو

( أنر مســتو  تضــمين مهارات )التواصــل والتعاون( ف  18يتضــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصـــث الثان  ا فتدائ  )ال صـــل الدراســـ  الثان ( فلغت نســـفُتُه  منهج اللغة العربية المطور

(، وهو أقلُّ من المستو  المهفوا، وكانت أقلُّ المهاراِت تضمينيا  )تضمين مواقث % 43.73)
تعلمية تعاونية قائمة علم المشروعات( ، تليها )الدثُّ علم استخداا وسائ  وتهنيات متعددل 
للتواصـــــل(، ف  دين كانت أعلم المهاراِت تضـــــمينيا  )تعزيز ا تجاهات اإليجافية ندو العمل 

  عاا(، تليها  )تضمين مواقث لتنمية مهارات التواصل الش وي(ح التعاون  ال
 



رة بالمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين  تقويم مناهج اللغة العربية المطوَّ
 حمدي محمودمحمد فاروق                                                                               

 

م 2021 أبريل 1اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد    
96 

 (19جدوا )
ر للصث الثان  ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الثان  ف  ضوء )مهارات الثهافة المعلوماتية(

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للثهافة المعلوماتية ا
ال رعية المهارات 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
343 

 % 1.17 4 الدضُّ علم جمع المعلومات من مصادر متنوعةح 1

 % 0.87 3 الدثُّ علم استخداا المعلومات ف  دل المشكالتح 2

 % 2.04 7 المجمًو

( أنر مستو  تضمين مهارات )الثهافة المعلوماتية( ف  19يتضُح من نتائج جدوا ) 
ر للصــــث الثان  ا فتدائ  )ال صــــل الدراســــ  الثان ( فلغ   2.04)منهج اللغة العربية المطور

ِديَد ف  تضمين تلك المهارات ف  المنهجح (% ْعَث الشر  ؛ وهو ما يعن  الضر
 (20جدوا )

ر للصث الثان  ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الثان  ف  ضوء )مهارات ثهافة تهنيات المعلومات وا تصاا(

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية لثهافة تهنيات المعلومات وا تصاا ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
رل التوفُّر كلِا مه
 فرعية

343 
تعزيز ا تجاهات اإليجافية ندو استخداا الت نولوجيا الدديثة  1

 ف  ال دث وا ست شافح
6 1.75 % 

 % 0.00 0 الدثُّ علم مراعال الجوانل الخالقية عند استخداا الت نولوجياح 2

 % 1.75 6 المجمًو

( أن مستو  تضمين مهارات )ثهافة تهنيات المعلومات 20يتضُح من نتائج جدوا ) 
ر للصث الثان  ا فتدائ  )ال صل الدراس  الثان (  وا تصاا( ف  منهج اللغة العربية المطور

 ، وهو مستو  شديُد الضعِث مهارنةي  المستو  المهفوا ف  هذه الدراسةح (% 1.75)فلغ 
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 (21جدوا )
ر للصث الثان  ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الثان  ف  ضوء )مهارات الم ادرل والتوجيه الذات (

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للم ادرل والتوجيه الذات  ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
343 

 % 1.75 6 تضمين مواقث تدثُّ علم الم ادرلح 1

 % 2.33 8 التد يز علم التساؤا الذات ح 2

 % 12.54 43 التشجيع علم ا  تشاف وال دث الذات ح 3

 % 16.62 57 المجمًو

( أن مســـــــتو  تضـــــــمين مهارات )الم ادرل والتوجيه 21يتضـــــــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصـــث الثان  ا فتدائ  )ال صـــل الدراســـ  الثان (  الذات ( ف  منهج اللغة العربية المطور

، وهو أقلُّ من المســــتو  المهفوا ف  هذه الدراســــة، وكانت أقلُّ (% 16.62)فلغت نســــفُتُه 
المهاراِت تضــــــمينيا  )تضــــــمين مواقث تدثُّ علم الم ادرل( ، ف  دين كانت أعلم المهاراِت 

 تضمينيا  )التشجيع علم ا  تشاف وال دث الذات (ح 
 (22جدوا )

ر للصث الثان  ا فتد  ائ  نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الثان  ف  ضوء )مهارات الت اعل ا جتماع  والت اعل متعدد الثهافات(

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للت اعل ا جتماع  ومتعدد الثهافات ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
343 

 % 0.58 2 ندو ادتراا الثهافات الخر حتعزيز ا تجاهات اإليجافية  1

 % 1.17 4 اإلشارل ملم ما يميِاز ثهافات  عض الفلدان من قيا وأف ارح 2

 % 1.75 6 المجمًو

( أن مســـــتو  تضـــــمين مهارات )الت اعل ا جتماع  22يتضـــــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصـــث الثان  ا فتدائ  )ال صـــل  والت اعل متعدد الثهافات( ف  منهج اللغة العربية المطور

ا يعن  أن تلك المهاراِت شـــــــــ ه منعدمٍة ف  ذلك  (% 1.75)الدراســـــــــ  الثان ( فلغ  ؛ ممر
 المنهِجح 
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 (23جدوا )
ر للصث الثان  ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الثان  ف  ضوء )مهارات الهيادل والمسؤولية(

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للهيادل والمسؤولية ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
343 

ز علم الهيادل والمسؤوليةحعرض "  1  % 5.83 20 قدول " تد ِا

 % 1.75 6 التشجيع علم تدمُّل المسؤولية ف  العمل الجماع  وتدمُّل النتائجح 2

 % 7.58 26 المجمًو

( أنر مستو  تضمين مهارات )الهيادل والمسؤولية( ف  23يتضُح من نتائج جدوا ) 
ر للصــــث الثان  ا فتدائ  )ال صــــل الدراســــ  الثان ( فلغ   7.58)منهج اللغة العربية المطور

، وهو أقلُّ  كثيٍر من المستو  المهفوا ف  هذه الدراسة، وكانت أقلُّ المهارتين تضمينيا  (%
لم (، ف  دين كانت أعتدمُّل المسؤولية ف  العمل الجماع  وتدمُّل النتائجالتشجيع علم )

ز علم الهيادل والمسؤولية(ح   المهارتين تضمينيا  )عرض " قدول " تد ِا
ابقةِ يف جدول ) 

َّ
 النتائجِ الس

ُ
 تلخيص

ُ
 ( التايل : 24وميكن

 (24جدوا )
ر للصث الث  ان  ا فتدائ  ملخص نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور

 ال صل الدراس  الثان  ف  ضوء مجموعات مهارات الهرن الدادي والعشرين
ت رار المجموعات ف   مجموعات مهارات الهرن الدادي والعشرين

 المنهج المدلرل
النس ة المئوية 

 لتضمين كل مجموعة
 % 70.26 241 المجموعة الولم ـ مهارات التعلا واإلفداًح

 % 3.79 13 ـ مهارات الثهافة الرقميةح المجموعة الثانية

 % 25.95 89 المجموعة الثالثة ـ مهارات الديال والمهنةح

 متوس  النس ة المئوية لتضمين مجموعات 
 مهارات الهرن الدادي والعشرين ف  المنهجح

 

)عدد المهارات الرئيسة  8( تكراًرا / 343)

 %42.88المندرجة تحت المجموعات الثالث( = 

( أنر مســـــتو  تضـــــمين المجموعات الثالث لمهارات 24يتضـــــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصـــث الثان  ا فتدائ  )ال صـــل  الهرن الدادي والعشـــرين ف  منهج اللغة العربية المطور

( ؛ ديث فلغ % 70الدراســــ  الثان (، أقلُّ من المســــتو  المهفوا ف  هذه الدراســــة، وهو )
( ، كما يتضــُح أنر % 42.88تلك المهارات ف  المنهج ) متوســُ  النســ ة المئوية لتضــمين
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أ ثر المجموعات تضـــــــــمينيا ف  ذلك المنهج ه  مجموعة مهارات )التعلا واإلفداً( ، تليها 
مجموعة مهارات )الديال والمهنة(، وأقل المجموعاِت تضمينيا ه  مجموعة مهارات )الثهافة 

ا لل جول  فين المهارات الت  يكتســـــــُفها التالميذ ف  ذلك الرقمية(؛ ممرا يعدُّ مؤشـــــــريا واضـــــــدي
، وبين المهارات الت  تتطلرُفَها الدياُل والعمُل ف  الهرِن الدادي والعشرينح  ثِا  الصر

ما مستو  تضمين مهارات الهرن الدادي  نصه: والذي لإلجابة عن السؤال الرابع، ــــ
ـ ال صل الدراس  الوا؟  ـ ر للصث الثالث ا فتدائ   والعشرين ف  منهج اللغة العربية المطور

ر للصـــــــــث الثالث لإلجا ة عن هذا الســـــــــؤاا قاا ال ادُث فتدليل منهج  اللغة العربية المطور
ادي والعشـــرين الت  ســـفق ا فتدائ   ال صـــل الدراســـ  الوا ف  ضـــوء مهارات الهرن الد

ِل المئويرِة  ُل مليها، ثار تار دســــاُل الت راراِت والنِاســــَ يرٍة ف  ال تاِل لتوفُِّر كلِا مهارٍل فرعالتوصــــُّ
 ( تلك النتائج    33ـــ  25عينِة التردليِل، وتوضُح جداوُا )

 (25جدوا )
ر للصث الثالث ا فت  دائ  نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور

 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات الت كير الناقد ودل المشكالت(
مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للت كير الناقد ودل المشكالت ا

المهارات ال رعية 
 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
269 

 % 3.35 9 توجيه التالميذ للتعفير عن آرائهاح 1

 % 1.86 5 تضمين مواقث لتنمية مهارات اتخاذ الهرارح 2

ًٍ مختل ة من المشكالت مألوفةي ومير مألوفٍةح 3  % 2.97 8 تضمين أنوا

 % 2.97 8 التشجيع علم دل المشكالت  طرق تهليدية ومفت رلح 4

 % 5.20 14 الدثُّ علم التهويا الناقد للمعلومات شكالي وُأسلو ياح 5

 % 16.35 44 المجمًو

( أنر مســـــتو  تضـــــمين مهارات )الت كير الناقد ودل 25يتضـــــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصث الثالث ا فتدائ  )ال صل الدراس  الوا(  المشكالت( ف  منهج اللغة العربية المطور

( ، وهو أقلُّ  كثيٍر من المســــــتو  المهفوا، وكانت أقلُّ المهاراِت % 16.35فلغت نســــــفُتُه )
تضـــــــمينيا  )تضـــــــمين مواقث لتنمية مهارات اتخاذ الهرار( ، ف  دين كانت أعلم المهاراِت 

 تضمينيا  )الدثُّ علم التهويا الناقد للمعلومات شكالي وُأسلو يا(ح 
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 (26جدوا )
 ر للصث الثالث ا فتدائ  نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور 

 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات ا فت ار واإلفداً(
مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية لالفت ار واإلفداً ا

المهارات ال رعية 
 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
269 

 % 14.87 40 ن حالعصث الذهالدثُّ علم توليد الف ار اإلفداعية  استخداا  1

 % 0.37 1 الدضُّ علم تهفل وجهات النظر الجديدل والمتنوعةح 2

 % 2.97 8 تضمين ت سيرات أو دلوٍا مير مألوفة لمواقث أو مشكالتح 3

 % 18.21 49 المجمًو

( أنر مســـتو  تضـــمين مهارات )ا فت ار واإلفداً( ف  26يتضـــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصـــــــــث الثالث ا فتدائ  )ال صــــــــــل الدراســـــــــ  الوا( فلغ  منهج اللغة العربية المطور

، وهو أقلُّ  كثيٍر من المســتو  المهفوا، وكانت أقلُّ المهاراِت تضــمينيا  )الدضُّ (18.21%)
ا  علم تهفل وجهات النظر ا لجديدل والمتنوعة( ، ف  دين كانت أعلم المهاراِت تضـــــــــميني

 )الدثُّ علم توليد الف ار اإلفداعية  استخداا العصث الذهن (ح 
 (27جدوا )

ر للصث الثالث ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات التواصل والتعاون(

مجموعة ت رارات  ال رعية للتواصل والتعاون المهارات  ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة 
المئوية لتوفُّر 
كلِا مهارل 
 269 فرعية

 % 11.15 30 تضمين مواقث لتنمية مهارات التواصل الش ويح 1

 % 11.90 32 تضمين مواقث لتنمية مهارات التواصل المكتولح 2

 % 0.74 2 وتهنيات متعددل للتواصلحالدثُّ علم استخداا وسائ   3

 % 11.15 30 تعزيز ا تجاهات اإليجافية ندو العمل التعاون  ال عااح 4

 % 0.37 1 تضمين مواقث تعلمية تعاونية قائمة علم المشروعاتح 5

 % 35.31 95 المجمًو
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( أنر مستو  تضمين مهارات )التواصل والتعاون( ف  27يتضُح من نتائج جدوا ) 
ر للصــث الثالث ا فتدائ  )ال صــل الدراســ  الوا( فلغت نســفُتُه  منهج اللغة العربية المطور

(، وهو أقلُّ من المســـــتو  المهفوا، وكانت أقلُّ المهاراِت تضـــــمينيا  )تضـــــمين % 35.31)
مواقث تعلمية تعاونية قائمة علم المشــــــروعات( ، تليها  )الدثُّ علم اســــــتخداا وســــــائ  

للتواصل(، ف  دين كانت أعلم المهاراِت تضمينيا  )تضمين مواقث لتنمية وتهنيات متعددل 
مهارات التواصـــــل المكتول(، تليها  )تضـــــمين مواقث لتنمية مهارات التواصـــــل الشـــــ وي(، 

 و)تعزيز ا تجاهات اإليجافية ندو العمل التعاون  ال عاا(ح
 (28جدوا )

ر للصث الث  الث ا فتدائ  نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات الثهافة المعلوماتية(

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للثهافة المعلوماتية ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
269 

 % 2.23 6 الدضُّ علم جمع المعلومات من مصادر متنوعةح 1

 % 2.23 6 الدثُّ علم استخداا المعلومات ف  دل المشكالتح 2

 % 4.46 12 المجمًو

( أنر مستو  تضمين مهارات )الثهافة المعلوماتية( ف  28يتضُح من نتائج جدوا ) 
ر للصــــث الثالث ا فتدائ  )ال صــــل الدراســــ  الوا( فلغ   4.46)منهج اللغة العربية المطور

 ، وهو أقلُّ  كثيٍر من المستو  المهفوا ف  هذه الدراسةح (%
 (29جدوا )

ر للصث الثالث ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات ثهافة تهنيات المعلومات وا تصاا(

 رارات مجموعة ت المهارات ال رعية لثهافة تهنيات المعلومات وا تصاا ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
269 

تعزيز ا تجاهات اإليجافية ندو استخداا الت نولوجيا الدديثة  1
 ف  ال دث وا ست شافح

5 1.86 % 

 % 0.00 0 الدثُّ علم مراعال الجوانل الخالقية عند استخداا الت نولوجياح 2
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 رارات مجموعة ت المهارات ال رعية لثهافة تهنيات المعلومات وا تصاا ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
269 

 % 1.86 5 المجمًو

( أنر مستو  تضمين مهارات )ثهافة تهنيات المعلومات 29يتضُح من نتائج جدوا ) 
ر للصث الثالث ا فتدائ  )ال صل الدراس  الوا(  وا تصاا( ف  منهج اللغة العربية المطور

ْعِث مهارنةي  المستو  المهفوا ف  هذه الدراسةح (% 1.86)فلغ   ، وهو مستو  شديُد الضر
 (30جدوا )

ر للصث الثالث ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات الم ادرل والتوجيه الذات (

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للم ادرل والتوجيه الذات  ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
269 

 % 4.46 12 تضمين مواقث تدثُّ علم الم ادرلح 1

 % 1.12 3 التد يز علم التساؤا الذات ح 2

 % 14.50 39 التشجيع علم ا  تشاف وال دث الذات ح 3

 % 20.08 54 المجمًو

( أنر مســـــــتو  تضـــــــمين مهارات )الم ادرل والتوجيه 30يتضـــــــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصــــث الثالث ا فتدائ  )ال صــــل الدراســــ  الوا(  الذات ( ف  منهج اللغة العربية المطور

، وهو أقلُّ من المســــتو  المهفوا ف  هذه الدراســــة، وكانت أقلُّ (% 20.08)فلغت نســــفُتُه 
)التد يز علم التساؤا الذات ( ، ف  دين كانت أعلم المهاراِت تضمينيا  المهاراِت تضمينيا  

 )التشجيع علم ا  تشاف وال دث الذات (ح
 
 
 
 
  



رة بالمرحلة االبتدائية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين  تقويم مناهج اللغة العربية المطوَّ
 حمدي محمودمحمد فاروق                                                                               

 

م 2021 أبريل 1اجلزء  2العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد    
103 

 (31جدوا )
ر للصث الثالث ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور

 افات(ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات الت اعل ا جتماع  والت اعل متعدد الثه
مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للت اعل ا جتماع  ومتعدد الثهافات ا

المهارات ال رعية 
 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
269 

 % 0.74 2 تعزيز ا تجاهات اإليجافية ندو ادتراا الثهافات الخر ح 1

 % 0.00 0 الفلدان من قيا وأف ارحاإلشارل ملم ما يميِاز ثهافات  عض  2

 % 0.74 2 المجمًو

( أنر مســـــتو  تضـــــمين مهارات )الت اعل ا جتماع  31يتضـــــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصـــث الثالث ا فتدائ  )ال صـــل  والت اعل متعدد الثهافات( ف  منهج اللغة العربية المطور

 ؛ ممرا يعن  أنها ش ُه منعدمٍة ف  ذلك المنهِجح  (% 0.74)الدراس  الوا( فلغ 
 (32جدوا )

ر للصث الثالث ا فتدائ    نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء )مهارات الهيادل والمسؤولية(

مجموعة ت رارات  المهارات ال رعية للهيادل والمسؤولية ا
المهارات ال رعية 

 ف  ال تال

النس ة المئوية 
لتوفُّر كلِا مهارل 

 فرعية
269 

ز علم الهيادل والمسؤوليةح 1  % 1.86 5 عرض " قدول " تد ِا

 % 1.12 3 التشجيع علم تدمُّل المسؤولية ف  العمل الجماع  وتدمُّل النتائجح 2

 % 2.98 8 المجمًو

( أنر مستو  تضمين مهارات )الهيادل والمسؤولية( ف  32يتضُح من نتائج جدوا ) 
ر للصــــث الثالث ا فتدائ  )ال صــــل الدراســــ  الوا( فلغ   2.98)منهج اللغة العربية المطور

 ، وهو أقلُّ  كثيٍر من المستو  المهفوا ف  هذه الدراسةح (%
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ابقةِ يف جدول )
َّ
 النتائجِ الس

ُ
 تلخيص

ُ
 ( التايل : 33وميكن

 (33جدوا )
ر للصث الثالث ا فتدائ    ملخص نتائج تدليل منهج اللغة العربية المطور
 ال صل الدراس  الوا ف  ضوء مجموعات مهارات الهرن الدادي والعشرين

ت رار المجموعات ف   مجموعات مهارات الهرن الدادي والعشرين
 المنهج المدلرل

النس ة المئوية 
 لتضمين كل مجموعة

 % 69.87 188 المجموعة الولم ـ مهارات التعلا واإلفداًح

 % 6.32 17 المجموعة الثانية ـ مهارات الثهافة الرقميةح

 % 23.8 64 المجموعة الثالثة ـ مهارات الديال والمهنةح

 متوس  النس ة المئوية لتضمين مجموعات 
 الهرن الدادي والعشرين ف  المنهجحمهارات 

 

)عدد المهارات الرئيسة  8( تكراًرا / 269)

 %33.63المندرجة تحت المجموعات الثالث( = 

( أنر مســـــتو  تضـــــمين المجموعات الثالث لمهارات 33يتضـــــُح من نتائج جدوا ) 
ر للصـــث الثالث  صـــل ا فتدائ  )ال الهرن الدادي والعشـــرين ف  منهج اللغة العربية المطور
( ؛ ديث فلغ % 70الدراســــ  الوا(، أقلُّ من المســــتو  المهفوا ف  هذه الدراســــة، وهو )

( ، كما يتضــُح أنر % 33.63متوســُ  النســ ة المئوية لتضــمين تلك المهارات ف  المنهج )
أ ثر المجموعات تضـــــــــمينيا ف  ذلك المنهج ه  مجموعة مهارات )التعلا واإلفداً( ، تليها 
مجموعة مهارات )الديال والمهنة(، وأقلر المجموعاِت تضمينيا ه  مجموعة مهارات )الثهافة 

ا لل جول فين المهارات الت  يكتســـــــُفَها    ذلك التالميُذ فالرقمية(؛ ممرا يعدُّ مؤشـــــــريا واضـــــــدي
، وبين المهارات الت  يتطلرُفَها الهرُن الدادي والعشرونح  ثِا  الصر

ابقة يتضح 
َّ
 :أنباستقراء مجيع النتائج الس

النس ِة المئويرِة لمستو  تضمين مهارات الهرن الدادي والعشرين ف  مناهِج  ( متوس َ 1)
رِل للصثِا الثان  ا فت لث ا فتدائ  دائ    صَلْيه الوا والثان ، والصثِا الثااللُّغِة العربيرِة المطور

ِد ف  هذه الدراسة، وهو )  (ح % 70 ال صل الوا ــ أقلُّ من المستو  المهفوِا المددر
رِل تضمينيا لمهارات الهرن الدادي والعشرين، هو منهُج  ( أ ثرَ 2) مناهِج اللُّغِة العربيرِة المطور

ُر للصثِا الثان  ا فتدائ  )ال صل الدراس  الثان (، ديث فلغ متوسُ   اللَُّغِة العربيرِة المطور
ر للصثِا ( ، يليه منهج اللُّغة العربيرة المطور % 42.88مستو  تضمين تلك المهارات فيه )

( ، وكانت أقلُّ مناهِج اللَُّغِة العربيرِة % 33.63الثالث ا فتدائ  )ال صل الدراس  الوا( فلغ )
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َرِل تضمينيا لمهارات الهرن الدادي والعشرين، هو منهُج الصثِا الثان  ا فتدائ  )ال صل  المطور
 (ح% 24.25)الدراس  الوا(، ديث فلغ متوسُ  مستو  تضمين تلك المهارات فيه 

 ( أ ثَر المجموعاِت الثالِث ال فر  لمهارات الهرن الدادي والعشرين تضمينيا ف  المناهجِ 3)
َرلِ  ه  مجموعُة مهاراِت )التعلُّا واإلفداً(، تليها مجموعُة مهاراِت )الديال والمهنة(،  المطور

  وأقلر المجموعاِت تضمينيا ه  مجموعُة مهاراِت )الثهافة الرقمية(ح
َرِل  المردلِة ا فتدائيرِة تضمينيا لمجموعة مهارات )التعلُّا  ( أ ثرَ 4) مناهِج اللَُّغِة العربيرِة المطور

واإلفداً( هو منهُج الصثِا الثان  ا فتدائ  )ال صل الدراس  الثان ( فنس ة فلغت 
 الثالث ثاِ (، وهو ما يت ُق مع المستو  المهفوا ف  هذه الدراسة، يليه منهُج الص70.26%)

ا فنس ة فلغت  ا فتدائ  )ال صل الدراس  الوا(، ديث اقترل من المستو  المهفوا أيضي
(، ف  دين كانت أقلُّ المناهج تضمينيا لمجموعة مهارات )التعلُّا واإلفداً( هو % 69.87)

( ، وه  % 55.68منهُج الصثِا الثان  ا فتدائ  )ال صل الدراس  الوا( فنس ة فلغت )
 أقلُّ من المستو  المهفواح نس ةٌ 
َرِل  المردلِة ا فتدائيرِة تضمينيا لمجموعة مهارات )الثهافة  ( أ ثرَ 5) مناهِج اللَُّغِة العربيرِة المطور

(، %8.25الرقمية( هو منهُج الصثِا الثان  ا فتدائ  )ال صل الدراس  الوا( فنس ة فلغت )
(، ف  % 6.32)ال صل الدراس  الوا( فنس ة فلغت )يليه منهُج الصثِا الثالث ا فتدائ  

دين كانت أقلُّ المناهِج تضمينيا لمجموعة مهارات )الثهافة الرقمية( هو منهُج الصثِا الثان  
( ، وجميُع هذه النِاَسِل أقلُّ ـــ % 3.79ا فتدائ  )ال صل الدراس  الثان ( فنس ٍة فلغت )

راسةح  شكٍل كفيٍر ـــ من المستو  المهفواِ   ف  هذه الدِا
َرِل  المردلِة ا فتدائيرِة تضمينيا لمجموعِة مهاراِت )الديال  ( أ ثرَ 6) مناهِج اللَُّغِة العربيرِة المطور

والمهنة( هو منهُج الصثِا الثان  ا فتدائ  )ال صل الدراس  الوا( فنس ة فلغت 
يليه منهُج الصثِا الثان  (، وه  أقلُّ من المستو  المهفوا ف  هذه الدراسة، 36.08%)

ا نس ٌة أقلُّ من % 25.95ا فتدائ  )ال صل الدراس  الثان ( فنس ة فلغت ) (، وه  أيضي
المستو  المهفوا، ف  دين كانت أقلُّ المناهِج تضمينيا لمجموعة مهارات )الديال والمهنة( 

(، وه  % 23.8) هو منهُج الصثِا الثالِث ا فتدائ  )ال صل الدراس  الوا( فنس ٍة فلغت
 نس ٌة أقلُّ من المستو  المهفواح
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 ـ تفسري نتائج التحليل : 
افُق فيانها علم أنر مجموعة مهارات )التعلُّا واإلفداً( جاءت   دلرت نتائُج التردليِل السر

َرِل )عينة الدراسة(،  ف  المرت ة الولم من ديث مستو  تضمينها ف  مناهِج اللَُّغِة العربيرِة المطور
َرِل، ه  هويا )الدثُّ علم الت  وكانت أ ثُر مهاراِت تلك المجموعِة تضمينيا ف  المناهِج المطور

النراقد للمعلومات شكالي وُأسلو يا(، و)الدثُّ علم توليد الف ار اإلفداعية  استخداا العصث 
الذِاهن (، و)تعزيز ا تجاهات اإليجافيرة ندو العمل التعاون  ال عراا(، و)تضمين مواقث لتنمية 

لك ولعل ذلتواصل المكتول(؛ مهارات التواصل الش وي(، و)تضمين مواقث لتنمية مهارات ا
يوضُح اهتماَا تلك المناهِج فتنمية مهارات الت كير  أنواعها لد  التالميذ من خالا تضمينها 
 الهصِص والناشيِد والنصوِص المعلوماتيرِة المختل ِة،  ديث يعفِارون عن آرائها، وينهُدون، 

ُرون معيا ف  دلوٍا مفداعيرٍة للمشكالِت الت  توا  جهها، ويترخُذون قراراٍت  شأنَهاحوي كِا
َرِل تهتاُّ فتنمية مهارات  كما تداُّ تلك النتائُج علم أنر مناهَج اللَُّغِة العربيرِة المطور
التواُصِل لد  التالميذ سواء التواصل الشر وي من خالا المدادثات والمناقشات الت  تتاُّ فيما 

التواُصل ال تاف  من خالا تدريفها علم كتا ة فينها؛ لإلجا ة عن النشطة المختل ة، أا 
غير ووصث المكان  سالة والدرعول والمهاا الصر طة والخفر والرِا يرل الذراتية الم سر الالفتة والسِا
ورل والددث؛ ممرا ينعكُس ميجا يا علم مهارات التواصل ال عراا لد  التالميذ، وقد َظَهَر  والصُّ

فنس ٍة ات هت مع المستو  المهفوا ف  هذه الدراسة أو اقتربت  ذلك جليًّا ف  تلك المناهجِ 
ِر للصثِا الثان  ا فتدائ  )ال صل الدراس   منها   سيرما ف  منهج اللُّغِة العربيرِة المطور

ِر للصثِا الثالِث ا فتدائ  )ال صل الدراس  الوا(ح  الثان (، والمنهِج المطور
وجاءت مجموعُة مهارات )الديال والمهنة( ف  المرت ة الثانية من ديث مستو  
َرِل  المردلِة ا فتدائيرِة، وكانت أ ثُر مهاراِت تلك  تضمينها ف  مناهِج اللَُّغِة العربيرِة المطور

َرِل، ه    )التشجيع علم ا  تشاف وال دث الذات (، المجموعِة تضمينيا ف  المناهِج المطور
ز علم الهيادل والمسؤولية( ؛ و  ملم اهتماا تلك المناهجِ ذلك يرجُع وقد )عرض " قدول " تد ِا

فتربية التالميِذ ف  هذه السنِا علم مهارات  التساؤا وال دث الذات  وا  تشاف وتدمُّل 
ن كانت تلك المهاراُت لا تصْل ملم المستو  المهفوا ف  تلك المناهج، ديث  المسؤولية، وا 

(  منهج الصث الثان  ا فتدائ  % 30.93هارات )الم ادرل والتوجيه الذات ( فنس ة )جاءت م
)ال صل الدراس  الوا(، يليه الصث الثالث ا فتدائ  )ال صل الدراس  الوا( فنس ة 

(، وكان منهُج الصثِا الثان  ا فتدائ  )ال صل الدراس  الثان ( أقلر المناهِج % 20.08)
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(، ف  دين جاءت مهارات )الهيادل % 16.62ارات فنس ٍة فلغت )تضمينيا لتلك المه
( ف  مناهج الص وف  الثان  % 2.98(، و)% 5.15(، و)% 7.58والمسؤولية( فِنَسِل  )

ْعِث  )فصل ثان(، والثان  )فصل أوا( ، والثالث )فصل أوا( علم الترتيل؛ ممرا يداُّ علم الضر
يِذ يرجُع ذلك ملم تركيز المناهج علم تأسيِس الترالم الشديِد ف  تضمينها فتلك المناهج؛ وقد

ف  المهاراِت الساسيرِة   سيرما المتعلِاَهِة منها  أقساا ال لمة، وضمائر المت لِاا والمخاَطل 
 والغائل، وأساليل النه  والن   والمر والتعجُّل وا ست هاا والنِاداءح

ا من كما جاءت مهاراُت )الت اعل ا جتماع  والت  اعل متعدد الثهافات( أشدر ضع ي
 0.00(، و)% 0.74( ، و)% 1.75ديث مستو  تضمينها ف  تلك المناهج، وذلك فنسل  )

( ف  مناهج الص وف  الثان  )فصل ثان(، والثالث )فصل أوا(، والثان  )فصل أوا( %
َرِل فتعزيز ا تجاهات اإليجافيرة لد   علم الترتيل؛ ممرا يداُّ علم عدِا اهتماِا المناهِج المطور
هماا اإلشارل ملم ما يميِاُز ثهافات  عض الفلدان  ن مالتالميذ ندو ادتراا الثهافات الخر ، وا 

قيٍا وأف اٍر؛ وقد يرجُع ذلك ملم النرَظِر ملم تلك المهارات  أنرها ت وُق خصائَص نمو التالميذ 
ماوات الم تودة( الت  تميِاُز  ف  تلك الصُّ وف، وهذا يتعارُض مع م هوا )الهرية الصغيرل والسر

وتية ش كة العنكفالَعاَلَا ف  الهرن الدادي والعشرين، ديث منر ال ثيَر من المواقع علم ال
تعرُض ثهافات الفلدان الخر  ف  شكِل صوٍر أو موضوعاٍت مكتو ٍة أو فيديوهاٍت مرئيرٍة، 

 وت وُن تلك المصادُر متادةي أماا التالميذ خالا م دارها علم ش كة اإلنترنتح 
وجاءت مجموعُة مهاراِت )الثهافة الرقمية( ف  المرت ة الثالثة من ديث مستو  

َرِل  المردلِة ا فتدائيرِة، ديث دلرت نتائُج التدليِل علم تضمينها ف   مناهِج اللَُّغِة العربيرِة المطور
َرِل فِنَسٍل تراودت فين  ) ِديِد ف  تضميِن تلك المهاراِت  المناهِج المطور ْعِث الشر : % 3.79الضر

الدادي والعشرين  ( ؛ ممرا يدا علم ال جول فين تلك المناهج وبين مهارات الهرن % 8.25
فيما يتعلرُق  الثهافة المعلوماتية وتهنيات ا تصاا واستخداا الت نولوجيا الدديثة ف  ال دث 
ُ وف الثالثة الولم مردلَة معداٍد  وا ست شاف ودلِا المشكالت؛ وقد يرجُع ذلك ملم اعت ار الصُّ

جراء العمليات الدوتشكيٍل لشخصية الترالميِذ وتنميِة مهاراتها ف  الهراءل وال  سافية، تا ة وا 
وعلم الرما من أهمية هذه الجوانل ف  معداد التالميذ، فإنرها ميُر كافيٍة لتشكيِل شخصيراتها 
ف  عصر الرقمنة والثورل المعرفية والت نولوجية   سيرما أنر التالميَذ ف  تلك الصُّ وف 

لمرئيرِة ِع المختل ِة والدخوَا ملم الترسجيالِت ايستطيعون التعامَل مع اإلنترنت واإل داَر ف  المواق
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( ومشاهدتها ومشاركتها وتدميلها والتعليق عليها، ومير YouTubeعلم موقع )اليوتيول 
ا كما كان المُر من قفلح       دي  ذلك من المهارات ممرا لا يعْد معهر

ا هُة تهديَا مهترداٍت لتضــــــمين مهارا   ت الهرن الداديوقد اســــــتدعت النتائُج الســــــر
َرِل )عينة الدراسة(  المردلة ا فتدائيةح   والعشرين ف  مناهج اللَُّغِة العربيرِة المطور

ما مهترداُت تضمين مهارات الهرن الدادي  نصه: والذي لإلجابة عن السؤال اخلامس، ـ
رل للصر ين الثان  والثالث  المردلة   فتدائية؟ا والعشرين ف  مناهج اللغة العربية المطور

لإلجا ة عن هذا السؤاا تار وضُع  عِض المهترداِت لتضمين مهارات الهرن الدادي والعشرين 
رل )عينة الدراسة(  المردلة ا فتدائية، يوضُدها جدوا )  (  34ف  المناهج المطور

 (34جدوا )
 مهتردات تضمين مهارات الهرن الدادي والعشرين 

رل  المردلة ا فتدائيةف  مناهج اللغة العربيرة المط  ور
مجموعات 
مهارات الهرن 
 الدادي والعشرين

المهارات 
 الرئيسة

 المهتردات

 
 
 
 
 

مهارات التعلُّا 
 واإلفداًح

 مهارات 
 الت كير الناقد 
 ودل المشكالتح

ا  رل  المردلة ا فتدائية قصصي تضميُن مناهج اللغة العربيرة المطور
وموضوعاٍت وكذلك أنشطةي تستهدُف تعفير التالميذ عن آرائها، 
وَتْعِرُض لمشكالٍت مختل ٍة تدعو التالميَذ ملم التساؤا وال دث 

 وجمع المعلومات وتهويمها؛ للوصوا ملم الدلِاح 
مهارات ا فت ار 

 واإلفداًح
رل  المردلة ا فتدائية أنشطةي  تضميُن مناهج اللغة العربية المطور
تدثُّ علم تهديا أ فِر عدٍد ممكٍن من الف ار اإلفداعية والدلوا 
مير المألوفة لمشكالٍت متنوعٍة، وكذلك تضمين المدتو  ما 
يدضُّ علم تهفُّل وجهات النظِر المتنوعة مزاء المشكالت أو 

ِ المعلومات حالمواقث المعروضة ف    الهصة أو النصا
مهارات التواصل 

 والتعاونح
ا  رل  المردلة ا فتدائية مزيدي تضميُن مناهج اللغة العربيرة المطور
من المواقث والنشطة الت  تساعُد التالميَذ علم التعفير عن 
أف ارها ش ويًّا من خالا المدادثات والمناقشات، أو كتافيًّا من 
خالا مجا ت التعفير الوظي   الت  ُتستخدا ف  الهرن الدادي 

ستخداا  الفريد اإلل ترون ، والدردشة والعشرين، ندو ا
Chat ححح ف  التواصل مع اآلخرين، وتشجيع التعاون والعمل
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مجموعات 
مهارات الهرن 
 الدادي والعشرين

المهارات 
 الرئيسة

 المهتردات

الجماع ، وت ليث التالميذ  مشروعاٍت يتاُّ التخطيُ  لها 
 وتن يُذَها وتهويُمَها تدت مشراف معلا اللغة العربيرة وتوجيههح

مهارات الثهافة 
 الرقميةح

مهارات الثهافة 
 حالمعلوماتية

رل  المردلة ا فتدائية  تضميُن مناهج اللغة العربيرة المطور
ا وأنشطةي تتعلرُق فجمع المعلومات من مصادَر متنوعٍة،  نصوصي
مثل  منصة وزارل التربية والتعليا، وبنك المعرفة، والمكت ة، 
و عض روا   اإلنترنت، وال يديوهات المتادة علم موقع 

المعلومات ف  دلِا المشكالت  )اليوتيول(ححح واإلفادل من تلك
 واإلجا ة عن السئلةح

مهارات ثهافة 
تهنيات 
المعلومات 
 وا تصااح

رل  المردلة ا فتدائية  تضميُن مدتو  مناهج اللغة العربيرة المطور
َة لد  التالميذ ندو استخداا  ُز ا تجاهاِت اإليجافير ما يعزِا

ل  واست شافها، مثالتهنيات الرقمية ف  ال دث عن المعلومات 
الداسل اآلل ، وش كات التواصل ا جتماع  

(، واإلنترنت، مع الدثِا علم ا لتزاا  اآلدال Facebook)ندو 
والخالقيات عند استخداا ت نولوجيا الهرن الدادي والعشرين، 

 منها  )توثيق المعلومات لهائليها أو ل اتفيها(ح   
 
 
 

مهارات الديال 
 والمهنةح

 مهارات الم ادرل 
 والتوجيه الذات ح

رل  المردلة ا فتدائية  تضميُن مدتو  مناهج اللغة العربيرة المطور
ا تدثُّ علم الم ادرل للتعلُّا والعمل اإليجاف   مواقث وقصصي
والمشاركة ال عرالة مع القران، وكذلك طرح التساؤ ت الذاتية، 

ُع علم ا   حل دث وا  تشافوتضمين تلك المناهج أنشطةي تشجِا
مهارات الت اعل 
ا جتماع  

والت اعل متعدد 
 الثهافاتح

رل  المردلة ا فتدائية  تضميُن مدتو  مناهج اللغة العربيرة المطور
ُز ثهافاِت  عض الفلدان العربيرة   عض الف ار والهيا الت  تميِا

راا تواإلفريهيرة، وتعزيز ا تجاهات اإليجافية لد  التالميذ ندو اد
 تلك الثهافاتح 

مهارات الهيادل 
 والمسؤولية

ا  رل  المردلة ا فتدائية مزيدي تضميُن مناهج اللغة العربيرة المطور
من النماذِج لشخصياٍت لها مسهاماٌت ف  مجا ٍت مختل ٍة 
)علميرٍة أو أدفيرٍة أو رياضيرٍة( ،  ديث يمكُن للتالميِذ ا قتداُء 

والعمِل والمثافرِل والَ اَلِح واإلنتاِج وتدمُِّل فها ف  الِعْلِا 
 المسؤوليرِةح
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 ( توصيات الدراسة : 2) 
وصي مبا يلي:

ُ
 ي

َ
 الباحث

َّ
  يف ضوء نتائج هذه الدراسة؛ فإن

توجيُه عناية الهائمين علم تطوير المناهج  المردلة ا فتدائية ندو معادل النرظر ف   ــــــــــــــــــ
لك المردلة من ديث تضـــــــــمينها مهارات الهرن الدادي  رل فت ة المطور ير غة العرب مناهج اللُّ
ة تلك المهارات الت  فيرنت نتائجُ  ُل مليها ف  هذه الدراسة( ، خاصر  والعشرين )الت  تار التوصُّ

 الدراسِة ضعَث تضمينها ف  تلك المناهجح
ــــ ـــــ  ـ رل  المردلة ا فتدائية ـ تزويُد أدلة المعلا المصاد ة ل تل اللُّغة العربيرة المدرسيرة المطور

ــث  تعري هــا، وأهميتهــا،  ٍة عن مهــارات الهرن الدــادي والعشـــــــــرين من دي ــر ــٍة نظري فخل ي
 ُ وف تلك المردلةح وتصني اتها، وكي ية تنميتها لد  التالميذ ف  ُص 

رساُا نشراٍت تربويرٍة لمعلم  اللُّغِة العربيرِة  المردلة  ــــــــــ معداُد ورِش عمٍل ودوراٍت تدريفيرٍة وا 
ا فتدائية للتعريث  مهارات الهرن الدادي والعشـــــــرين، وعرِض  عِض النشـــــــطِة المهتردِة 

 رِل فتلك المردلةح  لتنمية تلك المهارات ف  مناهِج اللُّغِة العربيرِة المطور 
َرِل  المردلة ا فتدائيةح  ـــ دمُج مهارات الهرن الدادي والعشرين ف  معاييِر مناهِج اللُّغِة العربيرِة المطور

ـــــــــ فرنامج اإلعداد المهن  للطُّالل تضميُن موضوًِ )مهارات الهرن الدادي والعشرين( ف   ـ
   سيرما ف  مهرري )المناهج(، و)طرق التدريس(ح   المعلمين  كليات التربية 

 ( البحوث املقرتحة : 3)
 البحوث التالية:

َ
 إجراء

ُ
 الباحث

ُ
  يف ضوء نتائج الدراسة، يقرتح

ــــــــــ ُ وف  ـ ٌر مهترٌح لتضمين مهارات الهرن الدادي والعشرين  كتل اللُّغِة العربيرِة  الصُّ تصوُّ
 الثالثة الخيرل من المردلة ا فتدائية، وأثُرُه ف  تنمية هذه المهارات لد  التالميذح  

 اإلعداديةح لمردلةمطاٌر مهترٌح لتضمين مهارات الهرن الدادي والعشرين ف  مناهِج اللُّغة العربيرة  ا ـــ
تطويُر مناهج اللغة العربية  المردلة الثانوية ف  ضوء مهارات الهرن الدادي والعشرين، وأثر  ـ

 مدد  ودداته ف  تنمية مهارات اإلفداً اللغوي واتخاذ الهرار لد  طالل الصث الوا الثانويح
ـــــــــ ( لتنمية مهارات 0.2فرنامٌج مهترٌح ف  تدريس اللُّغة العربيرة قائٌا علم تطفيهات )الويل  ـ

 الطُّالل معلم  اللُّغة العربيرة  كليات التربيةحالهرن الدادي والعشرين لد  
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 المجلة التربوية الدولية المتخصصة، دارالعلوم بالتعليم األساسي في مصر. 
 . 33ــــ  1( ، تشرين األول، 10) 3، واألبحاثسمات للدراسات 

(. تقويم محتوى 2020الشهراني، بدرية محمد سعد آل غواء؛ آل محفوظ، محمد زيدان عبد هللا. )
مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين. 

ــ  417، أبريل،  72، جالمجلة التربوية، كلية التربية، جامعة سوهاج  . 468ــ
 .تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية مفهومه ـ أسسه ـ استخداماته(. 2004طعيمة، رشدي )

 القاهرة: دار الفكر العربي.
(. تحليل محتوى كتب التكنولوجيا للمرحلة األساسية 2019العيد، سمية إبراهيم سالم شيخ. )

شر ة الصف العافي ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين ومدى اكتساب طلب
 لها. رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية بغزة. 

(. تقويم منهج االقتصاد المنزلي بالمرحلة اإلعدادية في ضوء 2019غالب، شيرين محمد. )
 19 ،مجلة كلية التربية، جامعة كفر الشيخمهارات القرن الحادي والعشرين. 

 .104ـــ 53(، 1)
تحليل محتوى مناهج اللغة العربية (. 2009الهاشمي، عبد الرحمن؛ عطية، محسن علي )

 . عمان: دار صفاء. رؤية نظرية تطبيقية
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