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السمخص:
المغة ىي أعطع الشعع التي أنعع هللا بيا عمى اإلنداف وميده عغ غيخه مغ السخمػقات وىي
أداة الفخد التي تعيشو عمى االتراؿ باآلخخيغ  ،ووسيمة ميسة في مجاؿ الفيع واإلفياـ المحيغ
يسثالف العالقة بيغ الفخد والسجتسع .
ال مغ أشكاؿ الدمػؾ اإلنداني وبيغ الجماغ
وىشاؾ ارتباط وثيق بيغ المغة باعتبارىا شك ً
الحؼ يديصخ عمى الدمػؾ والتفكيخ بجسيع أشكالو  ،فالتفكيخ ىػ السحخؾ األساسي لعسمية
إنتاج المغة وتشطيسيا  .وىي ضخورية لبشاء الحخوؼ والسفخدات والجسل التي تذكل األفكار
والعقػؿ عشج األفخاد  ،فالعالقة تعج عالقة تأثيخ وتأثخ .
والمغة العخبية التي كخميا هللا بقخآنو أداة لمتفكيخ ونذخ الثقافة والتعميع  ،فيي لغة اإلبجاع
العخبي قبل اإلسالـ ولغة اإلعجاز اإلليي بعجه  ،والمغة العخبية وسيمة الستعمع لمتعبيخ عغ
نفدو ومذاعخه وثقافتو  ،واالستيعاب الرحيح لسا يقػلو اآلخخوف أو يكتبػنو  ،وىي أداة
الستعمع في ا لجراسة والتحريل والشجاح  ،كسا يعتسج عمييا كل نذاط تعميسي في السجرسة
وخارجيا .
وتػاجو العسمية التعميسية عجيجاً مغ التحجيات نتيجة لمثػرة السعمػماتية  ،والتقشية  ،ولثػرة
االتراالت األمخ الحؼ يحتاج مشا إلى الدخعة في تشسية عقميات مفكخة قادرة عمى حل
السذكالت وتُعج تشسية ىحه العقميات السفكخة مدئػلية كل مؤسدات الجولة وعمى رأسيا
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السؤسدات التعميسية حيث إف تشسية تفكيخ الفخد يتع مغ خالؿ السشاىج الجراسية وذلظ إذا
. تػافخ لتجريديا اإلمكانات الالزمة
وتختبط العسمية ارتباشًا وثيقًا بشطخيات التعمع التي تيتع بجراسة السػاقف التخبػية وتفديخ
 لحا فيي تػجو العسمية التعميسية وتحجد، سمػؾ اإلنداف وما وراءه مغ عسميات عقمية
 وىحا يتصمب مشا متابعة الججيج فييحا السجاؿ حتى نتسكغ مغ تصػيخ عسميتي، فاعميتيا
 و ِم ْغ الشطخيات الحجيثة التي فدخت تشػع، التعميع والتعمع وتػفيخ بخامج تعميسية سمسية

الصالب ودعت الى ترسيع بخامج تعميسية حػؿ ىحا التشػع نطخية التعمع السدشج الى الجماغ

 السبحث االوؿ (نطخية التعمع السدشج الى الجماغ اما السبحث، وتزسغ الحث مبحثاف.
7.) الثاني تزسغ ( بعس استخاتيجيات التعمع السدشج الى الجماغ
) دماغ،  مدشج، الكمسات السفتاحية (تعمع

" Curriculum planning in the educational process"
TeacherDr :Zeina Abdel Amir Hassan
Methods ofteaghingarabiclanguag
Zenaabdulamer@gmail.com
Abstract:
Language is the greatest blessing that God bestowed upon man and distinguishes
him from other creatures, the individual's tool that helps him communicate with
others, and an important means in the field of understanding and understanding
that represents the relationship between the individual and society.
She also learned that her message in the Persian language is a form of human
behavior, negativity, negativity, weapon, negativity, behavior, thoughts, ideas,
initiation of communication, initiation of communication, and initiation of
communication with the facility. It is a relationship to build letters, vocabulary
and sentences that form the thoughts and minds of individuals, so the
relationship is a relationship and influence.
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And the Arabic language, which God honored with His Qur’an, is a tool for
thinking and spreading culture and education, for it is the language of Arab
creativity before Islam and the language of divine miracles after it, and the
Arabic language is a means for the learner to express himself, his feelings and
his culture, and the correct understanding of what others say or write, and it is
the learner’s tool in study, achievement and success, as well as Every
educational activity in and outside school depends on it.
The educational process faces many challenges as a result of the information and
technology revolution, and the communications revolution, which requires us to
speed up the development of thinking minds capable of solving problems. The
development of these thinking mindsets is the responsibility of all state
institutions, on top of which are educational institutions, as the development of
an individual's thinking takes place through curricula. Scholarships, if the
necessary capabilities are available for teaching it.
The process is closely related to learning theories that are concerned with the
study of educational situations and the interpretation of human behavior and the
mental processes behind it, so it directs the educational process and determines
its effectiveness, and this requires us to follow the new in this field so that we
can develop the teaching and learning processes and provide peaceful
educational programs, and from modern theories. Which explained the diversity
of students and called for designing educational programs about this diversity,
the theory of learning that is assigned to the brain. Induction includes two topics,
the first topic (the theory of learning based on the brain, while the second topic
includes (some learning strategies assigned to the brain)).
Keyword(learning-predicate-brain)
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السحؾر االول
نغرية التعمؼ السدتشد الى الدماغ :
ىػ مرصمح وضعو ليدلي ىارت في كتابو Human Brain Human Learning
ويعشي البيئة التي تدسح لمجماغ أف يعسل كسا ىػ بذكل شبيعي  .وبحلظ يعسل بفاعمية كبيخة
 (.سؾزان كؾفاليػ  ،كاريؽ أولدؽ ) ٖ ، ٕٓٓٗ ،
ويعخؼ كساؿ زيتػف التعمع القائع عمى الجماغ بأنو فيع عسمية التعمع اعتسادًا عمى بشية
السخ ووضيفتو  ،فالتعمع يحجث حيشسا تتاح لمسخ إمكانية إتساـ عسمياتو الصبيعية ( .كسال
زيتؾن )ٕ ، ٕٓٓٔ ،
وتعج نطخية التعمع السدتشج الى الجماغ إحجػ االتجاىات التخبػية في الفكخ التخبػؼ
الحجيث في أمخيكا ونيجًا لمتعمع السبشي عمى البحػث الحالية في عمع األعراب  ،حيث
قجمت تكشػلػجيا ترػيخ السخ لعمساء األعراب أدوات ججيجة قػية تداعجىع عمى الشطخ الى
بشية السخ ووضيفتو لج ػ اإلنداف مسا أسيع في فظ شفخت العسميات السعقجة لمجماغ والستزسشة
في اكتداب المغة والقخاءة ( .ديفيد ساوسا )ٔٔ ، ٕٓٓٙ ،
وقج حاوؿ بعس عمساء الشفذ التخبػؼ االستفادة مغ ىحه السعمػمات عغ الجماغ لسعخفة
كيف يعالج الجماغ السعمػمات بذكل شبيعي لتحقيق التعمع  ،وتعخؼ ُبشية الجماغ ووضائفو

في مخاحل الشسػ السختمفة .

ولقج حاوؿ كايشػكايغ Caine&Caineإثبات وجػد رابصة بيغ الجماغ والجدج حيث
يذيخ الجماغ الى العزػ الجدجؼ وأنيسا ليدا مشفرميغ  ( ،مشذر عبد الكريؼ ، ٕٓٔٓ ،
ال عؽ ( )Caine&Caine , 1992 ,62والستأمل آليات القخآف الكخيع يجج
 ) ٕٚٙنق ً

ش ِخحت ؼيو  ،حيث جاء لفع الجماغ ليعبخ عغ الجدج وذلظ في قػلو تعالى
أف ىحه الحؿيقة ُ

ِ
ِ
ِ
ق ۚ َوَل ُك ُساْل َؾْيُم ِس َّس َات ِر ُفؾ َن)( سػرة األنبياء
(َب ْل َنْقذ ُ
ف ِباْل َح ِّق َعَمى اْلَباط ِل َفَي ْد َم ُغ ُو َفِإ َذا ُى َؾ َزاى ٌ
َّغ هللا سبح انو وتعالى عقاب مغ يرفو هللا بسا ليذ بو مغ الدوجة والػالج ،
اآلية  )88إذ َبي َ
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لحا جعل هللا عقابو أف يقحؼ فتكدخ دماغو فيؤدؼ ذلظ الى إزىاؽ روحو وييمظ  ،فإذا
أصيب الجماغ تحمل الجدج  .فالجماغ ىػ الستحكع الخئيذ لكل أجداء الجدع وىحا ما حاوؿ
العمساء بخىشتو .
ولقج أثبت نتائج االبحا ث الستعمقة بشرفي الجماغ أنشا نستمظ أسمػبيغ مختمفيغ ولكغ
متكامميغ في معالجة السعمػمات  ،فاإلنداف يستمظ دماغًا واحجًا  ،إال أنو يتكػف مغ نرفي
كخة لسعالجة السعمػمات بأسمػبيغ مختمفيغ  ،فالشرف األيسغ مغ الجماغ يتخرز في
إعادة بشاء وتخكيب األجداء لتكػيغ كل متكامل  ،كسا أنو يتعخؼ عمى العالقات بيغ األجداء
السشفرمة وىػ اليشتقل برػرة خصية وإنسا يعسل بذكل متػ ٍاز  ،بيشسا لجانب األيدخ خصي
(خصػة إثخ خصػة)ويحمل األجداء التي تتذكل مشيا االنساط ( .وليؼ عبيد  ،عزو عفانة ،
ٖٕٓٓ )ٔٔٚ ،
وفي العقجيغ األخيخيغ مغ القخف العذخيغ بجأ االىتساـ بجانبي الجماغ مغ أجل التعمع
والفيع القائسيغ عمى السعشى  ،وذلظ مغ خالؿ تعخؼ آليات عسل الجماغ بجانبيو  ،حيث
ضيخت أصػات تشادؼ ببشاء بخامج ومشاىج دراسية تعتسج عمى التعمع القائع عمى الجماغ
(ناديا الدمظي  . )ٕ٘ ، ٕٓٓٗ ،كسا نادػ ذوقاف عبيجاف في مقالتو " أبحاث الجماغ
وانعكاساتو عمى الكتاب السجرسي " بأنو يقتخض إعادة تشطيع محتػيات الكتاب السجرسي
ليخاشب الجماغ بجانبيو األيسؽ " السدؤوؿ عغ الرػر واألنساط والكميات " واأليدر "
السختز باأللفاظ والكمسات واالرقاـ " ( .ذوقان عبيدات )ٖ٘ ، ٕٖٓٓ ،
ولقج أكجت نطخية التعمع القائع عمى الجماغ عمى أف كل فخد قادر عمى التعمع إذا
تػفخت لجيو بيئة تعميسية نذصة تحفد الستعمسيغ  ،حيث يػلج كل شخز ولجيو دماغ يعالج
السعمػمات واألفكار  ،ولكغ ُّ
التعمع التقميجؼ يعسل غالباً عمى الحج مغ قجرة الجماغ عغ
شخيق التثبيط والتجاىل أو السعاؾبة والتخػيف.
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كسا أف تقجيع السعمػمات بالصخيقة السشاسبة لشسط معالجة السعمػمات لجػ الفخد تتيح
الفخصة ليتعمع بالصخيقة السفزمة واالكثخ فاعمية بالشدبة لو ( .سميسان يؾسف ، ٕٓٔٔ ،
)ٔٓٛ
ولقج أكجت الجراسات مثل دراسة (عزو عفانة  ،يؾسف الجيش -ٜٛ ، ٕٜٓٓ ،
٘ٓٔ) ودراسة (سميسان يؾسف  )ٔٓٚ ، ٕٓٓٔ ،ودراسة (ذوقان عبيدات ، ٕٖٓٓ ،
ٗ٘ )٘٘-أف التعمع السدشج الى الجماغ يدتشج عمى مجسػعة مغ السبادغ وتذكل ىحه
السبادغ المبشة األولى في إكداب التعمع معشاه الحؿيقي وتتمخز ىحه السبادغ ؼيسا يمي :
الجماغ نطاـ ديشاميكي حي  ،الجماغ ذو شبيعة اجتساعية  ،والبحث عغ السعشى أمخ فصخؼ
يبحث الجماغ عغ السعشى مغ خالؿ األنساط  ،إف العػاشف ميسة وضخورية لتذكيل
ال مغ االنتباه
األنساط  ،يجرؾ الجماغ األجداء والكل بذكل تمقائي  ، ،يتزسغ التعمع ك ً
واإلدراؾ لمسثيخات الجانبية  ،التعمع يذسل عسميات الػعي والالوعي  ،يستمظ كل فخد عمى
األقل شخيقتيغ لتشطيع الحاكخة  ،التعمع لو صفة الشساء والتصػر  ،واإلثارة والتحجؼ تعدزاف
التعمع والتيجيج والتػتخ يكتبو ويعػقو  ،كل دماغ مشطع بصخيقة فخيجة .
ولقج أشارت دراسة (سميسان يؾسف  )ٔٓٚ ، ٕٓٔٔ ،الى مخاحل التعمع القائع عمى
الجماغ وىي  :مخحمة اإلعجاد  ،مخحمة االكتداب  ،مخحمة االسياب أو التفريل  ،مخحمة
تكػيغ الحاكخة  ،مخحمة التكامل الػضيفي لمشرفيغ الكخوييغ .
ولكي يتع تخجسة أبحاث الجماغ في غخفة الرف يجب مخاعاة العشاصخ التدعة السشدجسة
مع الجماغ وىي البيئة الغشية أو السحدشة  ،والسحتػػ ذو معشى  ،التعاوف  ،والحخكة ،
الخيارات ( تقجيع خيارات لمصالب )  ،الػقت الكافي  ،التغحية الخاجعة  ،اإلتقاف  /التصبيق
 ،غياب التيجيج  /تعديد التفكيخ التأممي ( .سؾزان كؾفاليػ  ،كاريؽ أولدؽ ٕٓٓٗ ،
)ٛ-ٔ،
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ويتع تجريذ السشيج في ضػء نطخية التعمع القائع عمى الجماغ باستخجاـ استخاتيجيات مختمفة
شبقًا لخرائز الشرفيغ الكخوييغ لمجماغ  ،حيث إف الجانب األيسغ لو استخاتيجيات
مغايخة عغ استخاتيجيات الجانب األيدخ  ،وىشاؾ بعس االستخاتيجيات التجريدية التي
تدتخجـ لتشذيط جانبي الجماغ وىحه االستخاتيجيات تفتح لشا أفاؽ ججيجة لتدتثسخ الشرفيغ
الكخوييغ لمجماغ  ،وىي استخاتيجية التدخيع السعخفي  ،واستخاتيجية عرف الجماغ (
العرف الحىشي )  ،واستخاتيجية التعمع التػليجؼ  ،واستخاتيجية التعمع القائع عمى البحث ،
واستخاتيجية التجريذ التبادلي  ،واستخاتيجية الخصػات الدبع  ،واستخاتيجية، Jigsaw
وأضافت ناديا الدمصي استخاتيجيات أخخػ متشاغسة مع مبادغ عسل الجماغ  ،ومشا
استخاتيجية الحػار والسشاقذة والتي تتشاغع مع الصبيعة االجتساعية لعسل الجماغ ( .ناديا
الدمظي ( )ٕٔٔ-ٔٔٔ ، ٕٓٓٗ ،عزو عفانة يؾسف الجيش -ٕٗٔ ، ٕٜٓٓ ،
ٗ)ٕٚ
والجماغ يجدج وعاء الحكاء ومػششو  ،ولقج تسكغ جاردنخ باستعساؿ تكشػلػجيا ترػيخ
الجماغ مغ تحجيج أنػاع متعجدة مغ الحكاء في أجداء مختمفة مغ الجماغ  ،حيث بجأ بتحجيج
سبعة أنػاعًا مبتجئة بالحكاء المغػؼ  ،وأضاؼ إلييا مؤخ ًاخ نػعًا ثامشًا وىػ الحكاء الصبيعي
ويعتقج أف كل دماغ بذخؼ لجيو كل الحكاءات الثسانية  ،ولكغ العجيج مشيا ليذ متصػ اًر أو
أنو تحت التصػر وذلظ بدبب قمة الخبخات ( .ناديا الدمظي )ٔٚٓ-ٜٔٙ ، ٕٓٓٗ ،
وىحه الحكاءات تخجع الى خاليا مدؤولة عشيا في ثساف مشاشق مغ الجماغ (عزو
عفانة ونائمة الخزندار )ٔٔٗ-ٖٔٔ ، ٕٓٓٚ ،وقج حجد جاردنخ سبع أنػاع مغ الحكاءات
وىي  :الذكاء المغؾي المفغي  ،الذكاء السشظقي الرياضي  ،الذكاء السكاني البرري
،الذكاء السؾسيقي  ،الذكاء الجدسي الحركي  ،الذكاء االجتساعي ( البيؽ شخري ) ،
الذكاء ( الزسؽ شخري ) ( .جابر عبد الحسيد )ٕٔ-ٔٓ ، ٕٖٓٓ ،
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وىحا التعجاد في ذك اءات الجماغ يذيخ الى تشػع واسع في القجرات الجماغية لمستعمسيغ
واتداع دائخة الفخوؽ الفخدية في القجرات  .وىحه الشطخية جاءت ثػرة ضج االعتقاد الحؼ
ذكاء واحجًا ثابتًا ( .عزو عفانة
سيصخ لدمغ شػيخ والحؼ كاف يخػ أف اإلنداف يستمظ
ً
يؾسف الجيش )ٕٛٔ ، ٕٜٓٓ ،
و تشػعت

اراء العمساء والتخبػييغ التي تشاولت التعمع السػجو لمجماغ فقج عخفو ايخيظ

جشدغ بأنو :
" نطخية في التعمع تؤكج عمى التعمع مع حزػر الحىغ مع وجػد االستثارة العالية والػاقعية
والستعة والتذػيق والسخح والتعاوف وغياب التيجيج وتعجد وتجاخل األنطسة في العسمية التعميسية
وغيخ ذلظ مغ خرائز التعمع الستشاغع مع الجماغ .
ويعخفو ( زيتػف) بأنو  ":فيع عسمية التعمع اعتسادًا عمى بشية السخ ووضيفتو فالتعمع يحجث
عشجما تتاح لمسخ إمكانية إتساـ عسمياتو الصبيعية" ( .كسال زيتؾن  ، ٕٓٓٔ ،صٕ)
ونتذيخ سػزاف كػفاليظ  ،كاريغ أولدغ بأنو مرصمح وضعو ليدلي ىارت في كتابو
 .Human Brain and Human Learningويعتبخ التعمع السشدجع مع الجماغ غخضا
ًًرئيديًا ؛ في نسػذج التعميع السجمج الحؼ شػرتو كػفاليظ ؛ فالبيئة السشدجسة مع الجماغ ىي
تمظ البيئة التي تدسح لمجماغ أف يعسل كسا ىػ بذكل شبيعي  ،وبحلظ يعسل بفاعمية كبيخة .

(سؾزان كؾفاليػ  ،كاريؽ أولدؽ ، ٕٓٓٔ ،ص ٖ)
وتعخفو( ناديا الدمصي )بأنو  " :أسمػب أو مشيج شامل لمتعميع والتعمع يدتشج الى افتخاضات
عمع األعراب الحجيثة التي تػضح كيؽية عسل الجماغ بذكل شبيعي وتدتشج الى التخكيب
التذخيحي لمجماغ البذخؼ وأدائو الػضيفي في مخاحل تصػره السختمفة " (.ناديا الدمظي ،
ٕٗٓٓ ،ص )ٔٓٛ
تخػ الباحثة بأف ىشاؾ ترػرات مختمفة لمتعمع السػجو لمجماغ ترفو بأنو نطخية في التعمع
تقػـ عمى اإلثارة والستعة والتذػيق  ،وتػفيخ بيئة تتشاغع مع الجماغ وتدسح بأف يعسل بذكل
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شبيعي  ،وأنو أسمػب أو مشيج شامل يدتشج الى فيع تخكيب الجماغ وكيؽية عسمو وفيع عسمية
التعمع في ضػء بشية السخ ووضيفتو  ،أنو نسػذج تجريدي يزع مجسػعة مغ العشاصخ
السترمة بالتجريذ الفعاؿ القائع عمى البحث  ،وأنو تػضيف استخاتيجيات قائسة عمى مبادغ
مدتشجة مغ فيع عسل الجماغ  ،وشخيقة لمتفكيخ تخاعي شبيعة عسل الجماغ .
مراحل التعمؼ السدتشد الى الدماغ :
يتزسغ التعمع السػجو لمجماغ مجسػعة مغ السخاحل أو الخصػات وسػؼ تدتعخض
الباحثة مخاحل التعمع السػجو لمجماغ لجراسة (ناديا الدمظي )ٔٓٙ-ٖٔٓ ، ٕٓٓٗ ،
(سميسان يؾسف )ٔٔٓ-ٜٔٓ ، ٕٓٔٔ ،
 السرحمة األولى  /اإلعداد - :تػفخ ىحه السخحمة إشار عسل لمتعمع الججيج  ،وتجيد دماغ الستعمع بالتخابصات السسكشة
وتذسل ىحه السخحمة عمى فكخة عامة عغ مػضػع وترػر ذىشي لمسػاضيع ذات الرمة ،
وكمسا كاف لجػ الستعمع خمؽية أكثخ عغ السػاضيع كمسا كاف أسخع في تسثيل السعمػمات
الججيجة ومعالجتيا .
أىؼ االجراءات التي يجب عمى السعمؼ أن يؤدييا في ىذه السرحمة :
 .8تجييد بيئة صؽية إثخائية .
 .2تػفيخ مشاخ صفي يجفع لمتحجؼ والسشافدة  ،وخاؿ مغ التيجيج .
 .3تييئة عقػؿ الستعمسيغ لمسػضػع الججيج مغ خالؿ تعخؼ االرتباشات الذبكية بيغ
الخبخات الدابقة وخرائز السػضػع الججيج .
 السرحمةالثانية  /االكتداب - :تؤكج ىحه السخحمة عمى أىسية تذكيل تخابصات عربية أو تػاصل األعراب بعزيا مع
البعس اآلخخ  ،ومغ السرادر االكتداب السشافدة والسحاضخة وأدوات برخية ومثيخات بيئية
وخبخات في كل مكاف ولعب الجور والقخاءة والفيجيػ والسذاريع الجساعية  ، ...وتعتسج ىحه

48

اشـراقـات تنمــوية  ...مجـلة صلــمية محكــمة  ...العــدد السابع والـعـشـــرون

الخصػة في تكػيغ التخابصات بذكل كبيخ عمى الخبخة الدابقة  ،وكمسا كانت الخبخة القبمية
أكبخ زاد احتساؿ حجوث لحطة االكتذاؼ أو االستبرار .
أىؼ االجراءات التي يجب عمى السعمؼ أن يؤدييا في ىذه السرحمة :
 .8استخجاـ استخاتيجيات تجريدية تتشاغع مع شبيعة عسل الجماغ .
 .2تػفيخ خبخات مختبصة بيئة الستعمع .
 .3تػفيخ بيئة تعمع حؿيقة تجعل الستعمسيغ يجخبػف أشياء ججيجة بذكل آمغ .
 السرحمة الثالثة  /التفريل ( اإلسياب ) - :تكذف ىحه السخحمة عغ تخابط السػاضيع وتجعع تعسيق الفيع  ،وفييا يعصى السخ فخصة
ليقػـ بالترشيف واالنتقاء والتحميل واالختبار وتعسيق التعمع وذلظ مغ خالؿ إدماج الصمبة في
األنذصة الرؽية مغ أجل فيع أعسق وتغحية راجعة .
أىؼ االجراءات التي يجب عمى السعمؼ أن يؤدييا في ىذه السرحمة :
 .8إعصاء التالميح فتخة راحة لمجماغ ( استخاحة عقمية ) .
 .2إدماج التالميح في أنذصة تعميسية متشػعة مغ أجل فيع أعسق وتغحية راجعة ( أنذصة
الحكاءات الستعجدة ) .
 السرحمةالرابعة  /تكؾيؽ الذاكرة - :تيجؼ ىحه السخحمة الى تقػيع التعمع واستخجاع السعمػمات بذكل أفزل  ،فال يعشي
استخجاـ التفريل أف الجماغ الستعمع سيخمد ما تعمسو في ذلظ اليػـ بذكل دائع  ،فيشاؾ
عػامل أخخػ تداعج في تحقيق دواـ التعمع وسيػلة استخجاعو تذسل  :الخاحة الكاؼية ،
والحجة االنفعالية  ،والدياؽ  ،والتغحية  ،ونػع التخابصات وكسيتيا  ،ومخحمة الشسػ  ،وحاالت
الستعمع  ،والتعمع القبمي .
أىؼ االجراءات التي يجب عمى السعمؼ أن يؤدييا في ىذه السرحمة :
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 .8تػفيخ الخاحة الكاؼية .
 .2عخض األسئمة التقػيسية عمى التالميح بأسمػب جسيل وشيق .
 السرحمةالخامدة  /التكامل الؾعيفي لمشرفيؽ الكروييؽ - :تيتع ىحه السخحمة باستخجاـ التعمع الججيج بيجؼ تعديده بذكل أكبخ وتػسيعو واإلضافة
ال لػجػد تخابصات عريبة متذعبة بذكل
إليو  .وبيحا يربح التعمع الججيج متيشًا وعسيقًا وسي ً
ىائل بيغ الخاليا العربية  .فالخاليا العربية السشفخدة ليدت ذات أىسية بيشسا تجاخميا
وتذابكيا وتشاغسيا وتكامميا ىػ أساس التعمع األفزل والسشذػد .
أىؼ االجراءات التي يجب عمى السعمؼ أن يؤدييا في ىذه السرحمة :
 .8إعصاء السعمسة التالميح مذاكل إضاؼية تختبط بػاقع السػضػع السصخوح بحيث يعدز
مغ اكتداب الخبخات .
 .2تبيغ السعمسة عالقة مػضػع الجرس بالسػاضيع الالحقة  ،مغ أجل تكػيغ تخابصات
وتصػيخ تخابصات صحيحة وتقػيتيا في الجماغ .

السحؾر الثاني
بعض استراتيجيات التعمؼ السدتشد الى الدماغ
وىشاؾ عجيج مغ االستخاتيجيات التعميسية لمتعمع السػجو لمجماغ  ،ؼبعزيا تشسي كامل
الجماغ ،وبعزيا تشسي الجماغ األيسغ  ،وأخخػ تشسي الجماغ األيدخ ؛ وىحه االستخاتيجيات
ىي كاآلتي :
ٔ .استراتيجية التدريس التبادلي
تدتعسل استخاتيجية التجريذ التبادلي في تعمع المغة خاصة الفيع القخائي  ،وتداعج
عمى تشذيط جانبي الجماغ عشج الستعمسيغ مغ خالؿ تفاعميع وتجريبيع عمى السيارات المغػية
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األربع ( التشبؤ – التػضيح – التداؤؿ – التمخيز ) ( .عزو عفانة  ،يؾسف الجيش ،
)ٕٖٙ ، ٕٜٓٓ
ويعخفو مججؼ إبخاـيع بانو  :الشذاط التعميسي أو التجريذ الحؼ يحجث في صػرة حػار
بيغ السعمع والستعمسيغ ؼيسا يتعمق بسػضػع الجرس  ،وتعتسج استخاتيجية التجريذ التبادلي عمى
التعمع التعاوني لتحديغ مدتػػ الفيع لمستعمسيغ ( .مجدي إبراهيؼ )ٜٔٗ ، ٕٓٓ٘ ،
ويعخفو حدغ زيتػف بانو  :الشذاط التعميسي الحؼ يأخح شكل الحػار الستبادؿ بيغ السعمع
والتالميح ( أو بيغ التالميح مع بعزيع البعس ) حػؿ فقخة مغ مقخوءة  ،مسا يتختب عميو
تعمسيع  ،كسا يخػ ألت التجريذ التبادلي يعج أحج استخاتيجيات التجريذ الحجيثة التي تشزػؼ
إجخاءاتيا عمى تحفيد التفكيخ لجػ التالميح ( .حدؽ زيتؾن )ٔٛٚ ، ٕٓٓٙ ،
ويعتسج التجريذ التبادلي برػرة كبيخة عمى التحجث الذفػؼ  ،ويذارؾ السعمع التالميح
بسدؤولية تػليج األسئمة والذخح والتشبؤ وتشقل مدؤولية التقجـ في الشقاش عغ قرج الى
التالميح ( .روبرت مارزانؾا )ٖ-ٕ ، ٕٓٓٙ ،
لحا لع تكغ استخاتيجية التجريذ التبادلي تعتسج عمى أنذصة يتع تشفيحىا باستخجاـ الػرقة
والقمع  ،وإنسا صسست ىحه االستخاتيجية في شكل مشاقذة حػارية ( .ماىر عبد الباري ،
ٕٓٔٓ )ٜٔٙ ،
تخػ الباحثة

أف التجريذ التبادلي استخاتيجية تجريدية تعتسج عمى الحػار وتبادؿ

السعمػمات بيغ السعمع والستعمع أو بيغ الستعمسيغ بعزيع البعس تتع مغ خالؿ األنذصة
المغػية األربعة ( التشبؤ – التػضيح – التداؤؿ – التمخيز ) .
أنذظة التدريس التبادلي :
تزع استخاتيجية التجريذ التبادلي مجسػعة مغ األنذصة الفخعية وفقاً لسا يأتي :
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ٔ) التشبؤ
يعخفو رشجؼ شعيسة ومحسػد الشاقة بأنو " تخسيغ تخبػؼ ُيعبَّخ بو التمسيح عغ تػقعاتو لسا

يقػلو السؤلف مغ خالؿ الشز  ،أو إنو جدخ ما يعخفو التمسيح اآلف مغ الشز وما اليعخفو .
(رشدي طعيسة  ،محسؾد الشاقة )ٕٔٔ ، ٕٓٓٙ ،
ويسكغ لمتالميح التشبؤ بسا يتزسشو الشز مغ خالؿ :
قخاءة العشػاف األصمي والعشاويغ الفخعية  ،االستعانة بالرػر إف وججت  ،قخاءة بعس
الجسل في الفقخة األولى  ،قخاءة الجسمة االخيخة مغ الفقخة األخيخة  ،مالحطة األسساء
والججاوؿ والتػاريخ واألعجاد .
والتشبؤ يداعج في استجعاء وتشذيط السعخفة الدابقة تحجيج اليجؼ مغ القخاءة  ،وضع
تػقعات حػؿ الشز السقخوء  ،يقػـ مقاـ العشرخ السثيخ لمجافعية  ،وذلظ بجافع التالميح الى
التحقق مغ صحة ما قامػا بو مغ تشبؤ أو عجـ صحتو  ( .دوجالس فيذر وأخرون ،
) ٔ٘ٗ ، ٕٜٓٓ
ٕ) التؾضيح
ىي العسمية التي يقػـ فييا التالميح باالستيزاح عغ أفكار معيشة في السػضػع  ،أو
مفاـيع يرعب عمييع فيسيا  ،واليجؼ األساسي مغ ىحه االستخاتيجية الفخعية فيع السعمػمات
 ،لحلظ يعج عشر ًاخ ميسًا مغ عشاصخ االستخاتيجية التبادلية لجورىا السيع في تػضيح محتػػ
ما

يتعمسػنو  (.محدؽ عظية ) ٔٛٙ ، ٕٜٓٓ ،
واإليزاح يجعل التالميح يخاقبػف مجػ استيعابيع لسا يقخؤوف  ،واستخجاـ زمالئيع في

تعخؼ عمى الكمسات الرعبة أو غيخ الػاضحة  ،وربط بيغ مايتعمسػف أو يقخؤوف بخبخاتيع
الذخرية أو الشرػص أخخػ أو بالعالع الحؼ حػليع  ( .دوجالس فيذر وأخرون ،
) ٔ٘ٗ ،ٕٜٓٓ
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ٖ) التداؤل
وىي العسمية التي يقػـ ؼيو التمسيح برياغة وشخح مجسػعة مغ األسئمة حػؿ ما يق أخ ،
وتيجؼ ىحه االستخاتيجية الى تحجيج أىسية السعمػمات الستزسشة في الشز السقخوء
وصالحيتيا أف تكػف محػر تداؤالت  ( .ماىر عبد الباري ) ٔٚٚ ، ٕٓٔٓ ،
ويداعج التداؤؿ عمى تخكيد انتباه التالميح عمى األفكار الخئيدة في الشز ُّ ،
وتعمع أنػاع
األسئمة التي تُرميع الى السعمػمات التي يبحثػف عشيا  ،وتمظ التي ال تُػصميع الى شيء ،

وي ذجع األسئمة التي تؿيذ مدتػيات التفكيخ العميا  ،كسا يدتخجـ التمسيح ما لجيو مغ خبخات
ُ
ومعارؼ لإلجابة عغ كافة التداؤالت السصخوحة
ٗ) التمخيص
يتصمب التمخيز مغ التالميح أف يحجدوا السيع مغ السعمػمات التي يقخؤونيا وأف
يزعػىا معًا في عباراتيع الخاصة .

والتمخيز يداعج التالميح عمى تعخؼ وتحجيج األفكار األساسية  ،وربط األفكار
األساسية بعزيا مع بعس  ،وححؼ السعمػمات غيخ الزخورية  ،كسا يداعج التالميح عمى
تحكخ ما تع قخأتو  (. .دوجالس فيذر وأخرون ) ٔ٘ٗ ، ٕٜٓٓ ،
خظؾات تشفيذ استراتيجية التدريس التبادلي :
 -8يقدع السعمع التالميح الى مجسػعات تعاونية غيخ متجاندة  ،كل مجسػعة تحتػؼ مغ
 4الى  6تالميح .
 -2تعييغ قائج لكل مجسػعة  ،وتػجيو السجسػعة لمعسل التعاوني وتبادؿ السعمػمات
واألفكار .
 -3التشبؤ  ،وتبجأ عسمية التشبؤ قبل قخاءة الجرس  ،ويتع فييا تشذيط السعخفة الدابقة مغ
خالؿ إثارة بعس التداؤالت  ،بيجؼ التعخؼ عمى ما لجػ التالميح مغ خبخات سابق
حػؿ مػضػع الجرس حيث يبجأ السعمع السبادرة في الحػار  ،ويدأؿ التالميح عغ
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تشبؤاتيع حػؿ الشز  ،وفي ىحه الحالة يق أخ التالميح عشػاف الجرس ويحاولػف وضع
مجسػعة مغ التشبؤات أو التػقعات عسا يتزسشو الشز مغ معمػمات مغ خالؿ
معايشة الرػر والعشاويغ الخئيدية  ،وتػضيفو لفشية التفكيخ برػت مختفع وتتػقف
عسمية التشبؤ عشج قخاءة السػضػع .
 -4تبجأ السعمسة بقخاءة الفقخة االولى قخاءة جيخية ثع تصمب مغ التالميح قخاءة الفقخة قخاءة
صامتة ممتدميغ بسعاييخ القخاءة الرامتة .
 -5التػضيح  ،حيث يتصمب السعمع مغ السجسػعات تحجيج الكمسات أو الجسل غيخ
السفيػمة مغ خالؿ عخض الدؤاؿ اآلتي ( ما الكمسات أو التعبيخات غيخ السفيػمة ؟
)  ،ثع االستساع الى السعاني الغامزة مغ قائج السجسػعة  ،ثع يصمب السعمع مغ
تالميح السجسػعات االخخػ اإلجابة عغ أسئمة السجسػعة صاحبة الدؤاؿ  ،ويقػـ
باالستساع ليحه اإلجابات  ،ويجعع الرحيح مشيا  ،ويرحح الخصأ  ،وىكحا حتى
تشتيي جسيع السجسػعات مغ االستيزاح .
 -6التداؤؿ وفييا تصمب السعمسة مغ السجسػعات وضع أسئمة لمفقخة السقخوءة ولمشقاط
االساسية بالفقخة  ،ثع تتمقي اإلجابات مغ التالميح .
 -7التمخيز وفييا يمخز التالميح الفقخة في جسمة واحجة أؼ وضع فكخة رئيدة لمفقخة .
 -8ثع يشتقل التالميح بعج ذلظ لقخاءة الفقخة اآلتية بالكيؽية الدابقة نفديا متبعيغ الخصػات
الدابقة .
 -9وبعج االنتياء مغ السػضػع يصمب مغ التالميح الخجػع الى التشبؤات األولى والتحقق
مشيا واستبعاد مشيا ما خالف التػقعات .
ٕ .استراتيجية الحؾار والسشاقذة
ُعخفت استخاتيجية الحػار والسشاقذة بأنيا " حػار مشطع يعتسج عمى تبادؿ اآلراء واألفكار

وتفاعل الخبخات داخل قاعة الجرس  ،فيي تيجؼ الى تشسية ميارات التفكيخ لجػ الستعمسيغ
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مغ خالؿ األدلة التي يقجميا الستعمع لجعع االستجابات في أثشاء السشاقذة " ( األكاديسية
السيشية لمسعمسيؽ ) ٕٕ ،
وىػ مايسكغ أف يأتي ضسغ التجريذ التبادلي  ،ويؤكج العقل البذخؼ أنو ال يشسػ إال في
محيط اجتساعي  ،لحا كانت السشاقذة والحػار مغ الصخؽ الستػافقة مع أبحاث الجماغ ( .
إبراهيؼ مدمؼ ) ٔٙ٘ ، ٕٔٗٔ ،
وتقػـ السشاقذة عمى الحػار الذفػؼ بيغ السعمع والتالميح وشخيقة السشاقذة شخيقة فعالة
في تشسية ميارات الفيع  ،فعغ شخيقة إعساؿ العقل في اآلراء السصخوحة يسكغ تشسية ميارات
الفيع الحخفي واالستشتاجي والشاقج التحوقي واإلبجاعي .
خظؾات تشفيذ استراتيجية الحؾار والسشاقذة :
 .8تحجد السعمسة أىجاؼ السشاقذة .
 .2تقديع مػضػع السشاقذة الى عشاصخ .
 .3تصخح السعمسة األسئمة وتشاقر التالميح في كل جدء عمى حجة .
 .4ثع يمخز الستعمسػف ما تع التػصل أليو .
ثاني ًا  -:استراتيجية الفيؼ القرائي :
 عخؼ مرصفى إسساعيل ومحدغ عبج رب الشبي الفيع القخائي بأنو  :الخبط الرحيح
بيغ الخمػز والسعشى  ،وإخخاج السعشى مغ الدياؽ  ،واختيار السعشى السشاسب ،
وتشطيع األفكار وتحكخىا  ،واستخجاميا في بعس األنذصة المغػية  ( .مرظفى
إسساعيل ومحدؽ عبد رب الشبي ) ٗٓ ، ٕٕٓٓ ،
 وعخفو ماىخ عبج البارؼ بأنو " عسمية عقمية بشائية تفاعمية يسارسيا القارئسغ خالؿ
محتػػ قخائي بػية استخالصو لمسعشى العاـ لمسػضػع  ،ويدتجؿ عمى ىحه العسمية
مغ خالؿ امتالؾ مجسػعة مغ السؤشخات الدمػكية السعبخة عغ ىحا الفيع  ،ويتع ىحا
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مغ خالؿ الجرجة التي يحرل عمييا القارغ في اختبارات الفيع القخائي السعجة ليحا
الغخض ( ماىر عبد الباري ) ٖٔ-ٖٓ ، ٕٓٔٓ ،
الفيع القخائي ىػ أداة التخبػييغ إلعجاد أبشاء قادريغ عمى االختيار بيغ الغث والثسيغ  ،في
ضل عرخ يتدع بالتغيخ الدخيع في كافة مطاىخه وجػانبو  ،ما يتبع ذلظ التغيخ مغ انفجار
معخفي وثقافي .
 القجرة عمى القخاءة والفيع مصمػبة ليدت فقط لمشجاح في مادة المغة العخبية  ،بلالكتداب السعارؼ والسعمػمات في جسيع السػاد الجراسية وفي جسيع مخاحل العسخ .
 الفيع مغ أىع العػامل التي تداعج الستعمع عمى تثبيت السعمػمات واالحتفاظ بيا لسجةشػيمة  ،أما التعمع الحؼ يتع دوف فيع فإنو يكػف تعمساً أليًا نتيجة الحفع والتكخار
والحؼ يكػف عخضو لمشدياف .
 إف الفيع القخائي يقمل مغ أخصاء التالميح في القخاءة  ،ويديل عمييع سخعة ترحيحما يقعػف ؼيو مغ أخصاء حيث أثبتت الجراسات وجػد عالقة وثيقة بيغ القخاءة الجيجة
والفيع تطيخ في أف القخاء الزعفاء يخصئػف بسقجار  5.8أخصاء شفيية في كل
 811كمسة  ،ويخصئ القخاء السجيجوف 2.8فقط في كل  811كمسة  ،كسا أثبتت
الجراسات أف  % 58مغ أخصاء الزعفاء تخجع الى تغيخ السعشى  ،بيشسا ال تخجع
أخصاء القخاء السجيجيغ الى ذلظ  ،كسا أف السجيجيغ في القخاءة أكثخ سخعة في
ترحيح أخصائيع مغ الزعفاء  ،وىحا يذيخ الى أف السذكمة األساسية لمقارغ
الزعيف ىي فقخ السعشى الشاتج عغ قرػر في الفيع القخائي .
 الفيع القخائي يختقي بمغة التمسيح ويدوده بأفكار ثخية ومعمػمات مفيجة . الفيع القخائي يداعج التمسيح عمى التعسق في الشز السقخوء والتػصل الى عالقاتججيجة  ،ومغ ثع يكتدب التمسيح الثقة بالشفذ .
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 الفيع القخائي يكدب التالميح ميارات الشقج السػضػعي  ،ويعػد عمى إبجاء الخأؼوإصجار األحكاـ السقخونة بسا يؤيجىا .
 الفيع القخائي يشسي لجػ التمسيح القجرة عمى التشبؤ مغ خالؿ السعمػمات السقجمة فيالشز السقخوء .
 بعصي الفيع القخائي التمسيح إحداسًا عسيقًا بالديصخة عمى تفكيخه  ،فيخفع مدتػػ كفاءتوالتفكيخية  ،ويجعمو أكثخ مغامخة بأفكاره .
 يجعل الفيع القخائي استجابة التمسيح أشػؿ وأكثخ دعسًا واتقانًا  ،واستجعائو لمسعخفةأسيل وأيدخ .
 يخفع الفيع القخائي مغ درجة اإلثارة والجحب لمخبخات الرؽية  ،مسا يجعل دوره إيجابيًاوأكثخ فاعمية  ،وبالتالي يؤدؼ الى رفع تحريمو السعخفي .
 يجعل الفيع القخائي التمسيح متسي ًاد عغ اآلخخيغ في السيارات المغػية وفي رؤيةاالحتساالت التي ال يخاىا اآلخخوف .
وبشاء عمى ما سبق يسكؽ لمباحثة إبراز أىسية الفيؼ القرائي في السجاالت اآلتية :
ً
السجال الثقافي والفكري لمستعمؼ حيث يختقي الفيع القخائي بمغة الستعمع  ،ويسكغ الستعمع مغ
الديصخة عمى ميارات المغة  .ويشسي قجرة الستعمع عمى التشبؤ مغ خالؿ السعمػمات السقجمة .
ويػفخ لجػ الستعمع سيػلة تصبيق ما تعمسو في مػاقف ججيجة بشاء عمى ما تع فيسو .
السجال التعميسي لمستعمؼ حيث يديع في تحقيق التفػؽ الجراسي  ،والشجاح في كافة السػاد
وليذ في مادة دراسية محجدة  .ويجعل الستعمع أكثخ استجابة  ،واستجعاء لمسعخفة  .كسا
يداعج عمى تػفيخ وقت وجيج الستعمع نتيجة لدخعة فيع السقخوء  ،وبقاء السعمػمة أشػؿ أث ًاخ
في ذىغ الستعمع وعجـ المجػء الى التكخار إلبقائيا في الحاكخة .
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السجال الشفدي واالنفعالي لمستعمؼ حيث يشسي لجػ الستعمع الثقة بالشفذ وتقجيخ الحات ،
والقجرة عمى إبجاء الخأؼ  ،وشيػع الشقج البشاء القائع عمى الفيع  ،وشعػر الستعمع بالستعة بدبب
فيع لمسقخوء  ،وتكػيغ اتجاىات إيجابية نحػ القخاءة  ،فزالً عغ تشسية ميػلو القخائية .
مدتؾيات الفيؼ القرائي ومياراتو :
تعجدت ترشيفات مدتػيات الفيع القخائي  ،فسشيع مغ قدسيا الى ثالث مدتػيات مثل
ترشيف كارليغ روبخت (  ) Karlin Robert , 1984ورشجؼ شعيسة  ، 8998ومشيع مغ
صشفيا اؿ أربع مدتػيات مثل ترشيف ىاريث وسسيث (  ) Harris & Smithوسارة
شػمدػف (  ) Sara Thompson ,2000والبعس اآلخخ صشف الى خسذ مدتػيات
مثل ( مرصفى إسساعيل  ) 2118 ،وترشيف محسػد الشاقة ووحيج حافع .
مدتػيات الفيع القخائي :
أو ًال  :السدتؾى الحرفي  ،ويتزسؽ مدتؾيات الفيؼ اآلتية :
( )8تحجيج معشى الكمسة مغ خالؿ الدياؽ .
( )2تحجيج مزاد الكمسة في الدياؽ .
( )3تحجيج السعمػمات السكتدبة مغ السقخوء .
( )4تختيب األحجاث والسعمػمات حدب تدمدميا الدمشي في الشز
ثاني ًا  :السدتؾى االستشتاجي  ،ويتزسؽ مدتؾيات الفيؼ اآلتية :
( )5استشتاج الفكخة الخئيدية مغ السػضػع السقخوء .
( )6استشتاج األفكار الفخعية مشالسػضػع السقخوء .
( )7استشتاج عشػاف مشاسب لمسػضػع السقخوء .
( )8استشتاج ىجؼ الكاتب مغ السػضػع السقخوء .
( )9يسيد بيغ األفكار الفخعية والخئيدةلمسػضػع السقخوء .
ثالث ًا  :السدتؾى الشاقد  ،ويتزسؽ مدتؾيات الفيؼ اآلتية :
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( )81التسييد بيغ ما يترل بالسػضػع وما ال يترل بو .
( )88التسييد بيغ التعبيخ الحؿيقي والخيالي .
( )82إصجار الحكع عمى ضاىخة أو شخرية وردت في السقخوء .
( )83التسييد بيغ األفكار األساسية واألفكار الثانػية .
رابع ًا  :السدتؾى التذوقي  ،ويتزسؽ مدتؾيات الفيؼ اآلتية :
( )84تحجيج التعبيخ األجسل أو األقػػ مغ التعبيخات السقجمة .
( )85التسييد بيغ أشكاؿ التعبيخ في السقخوء ( سخخية  ،جج  ،ىدؿ ) .
( )86تحجيج األلفاظ والعبارات ذات االيساءات الجسيمة في الشز .
خامداً  :السدتؾى االبداعي  ،ويتزسؽ مدتؾيات الفيؼ اآلتية :
( )87يحكخ أكبخ عجد مسكغ مغ الكمسات السخادفة لكمسة معيشة .
( )88اقتخاح حمػؿ ججيجة لسذكمة وردت في السػضػع السقخوء .
( )89اقتخاح أكبخ عجد مغ العشاويغ لمسػضػع السقخوء .
( )21يتشبأ أكبخ عجد مغ العشاويغ لمسػضػع السقخوء .
اىؼ التؾصيات التي تؾصل الييا البحث :
-8تػجيو التخبػييغ وواضع السشاىج الى أىسية وضائف الشرفيغ الكخوييغ لمجماغ معًا؛
في العسمية التعميسية برفة عامة؛ وتجريذ المغة العخبية برفة خاصة ؛ وأف يأخح في
ال مغ التخكيد عمى الشسط
االعتبار تشذيط وضائف الشرفيغ الكخوييغ لمجماغ معًا بج ً
األيدخ عمى حداب الشسط االيسغ ؛ واالىتساـ بيا.
 -2إفادة السؤسدات التخبػية و إعجاد وتجريب السعمسيغ والتجريديغ؛ مغ خالؿ تعخيف
السعمسيغ؛ بشطخية التعمع القائع عمى الجماغ  ،وكيؽية االستفادة مشيا في التعمع؛ وتػفيخ
بيئة تعميسية ناجحة .
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 -3تجريب وتػجيو السعمسيغ و الباحثيغ لمؿياـ ببعس الجراسات  ،والبحػث في
مجاؿ تعميع المغة باستعساؿ؛ التعمع القائع عمى الجماغ .

السرادر :
 القخآف الكخيع . السخاجع العخبية : .8إبخاـيع بغ أحسج مدمع الحارثي (  : ) 8428التفكيخ والتعمع والحاكخة في ضػء أبحاث
الجماغ  ،الخياض  ،مكتبة الذػكي لمشذخ والتػزيع .
 .2جابخ عبج الحسيج جابخ ( : )2113الحكاءات الستعجدة والفيع تشسية وتعسيق  ،القاىخة
 ،دار الفكخ العخبي .
 .3حدغ شحاتو  ،زيشب الشجار ( : )2113معجع السرصمحات التخبػية والشفدية ،
القاىخة  ،الجار السرخية المبشانية .
 .4دوجالس ؼيذخ  ،وليع جي بخوزو  ،ناندي فخاؼ إيفي ( : )2119خسدػف
استخاتيجية ُّ
لتعمع وتعميع السحتػػ الجراسي لمصالب  ،تخجسة عبجهللا بغ دمحم الدخيع ،
جامعة السمظ سعػد .
 .5ديفيج ساوسا ( : )2116كيف يتعمع السخ السػىػب  ،تخجسة مخاد عمي عيدى  ،وليج
الديج أحسج خميفة  ،القاىخة  ،زىخاء الذخوؽ .
 .6ذوقاف عبيجات ( : )2113أبحاث الجماغ الحجيثة وانعكاساتيا عمى الكتاب السجرسي
 ،مجمة السشاىج الدعػدية  ،رقع  ، 76العجد الثاني .
 .7رشجؼ أحسج شعيسة  ،محسػد كامل الشاقة ( )2116ػ :تعميع المغة اترالياً بيغ
السشاىج واالستخاتيجيات  ،مشذػرات السشطسة اإلسالمية لمتخبية والعمػـ والثقافة ،
ايديدكػ .
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 .8سميساف عبج الػاحج يػسف ابخاـيع ( : )2188السخ البذخؼ " آلة التعميع والتفكيخ
والحل اإلبجاعي لمسذكالت "  ،القاىخة  ،مؤسدة شيبة لمشذخ والتػزيع .
 .9سػزاف ج  .كػفاليظ  ،كارليغ د .أولدغ ( : )2114تجاوز التػقعات دليل السعمع
لتصبيق أبحاث الجماغ في غخفة الرف  ،الكتاب األوؿ  ،تخجسة مجارس الطيخاف
األىمية  ،الجماـ  ،دار الكتاب التخبػؼ لمشذخ والتػزيع .
 .81عدو عفانة  ،نائمة نجيب الخدنجار ( : )2117التجريذ الرفي بالحكاءات الستعجدة
 ،عساف  ،دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة .
 .88عدو عفانة  ،يػسف الجير ( : )2119التجريذ والتعمع بالجماغ ذؼ الجانبيغ ،
عساف دار الثقافة لمشذخ والتػزيع .
 .82كساؿ عبج الحسيج زيتػف ( : )2118تحميل ناقج لشطخية التعمع القائع عمى السخ
وانعكاساتيا عمى تجريذ العمػـ  ،السؤتسخ العمسي الخامذ لمجسعية السرخية لمتخبية
العمسية " التخبية العمسية لمسػاششة "  29 ،يػليػ –  8أغدصذ كمية التخبية ،جامعة
عيغ شسذ ؛ .
 .83ماىخ شعباف عبج البارؼ ( : )2119فاعمية استخاتيجية الترػر الحىشي في تشسية
ميارات الفيع القخائي لتالميح السخحمة اإلعجادية  ،مجمة الجسعية السرخية لمسشاىج
وشخؽ التجريذ  ،كمية التخبية  ،عيغ شسذ  ،العجد  845؛.
 .84ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( : )2181استخاتيجيات فيع السقخوء أسديا الشطخية وتصبيقاتيا العمسية ،
عساف  ،دار السديخة لمشذخ والتػزيع .
 .85مججؼ عديد إبخاـيع ( : )2115التفكيخ مغ مشطػر تخبػؼ القاىخة  ،عالع الكتب .
 .86محدغ عمي عصية ( : )2119استخاتيجيات ماوراء السعخفة في فيع السقخوء  ،دار
السشاىج لمشذخ والتػزيع  ،عساف .
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 .87مرصفى إسساعيل مػسى  ،محدغ محسػد عبج رب الشبي ( : )2112أساليب
وإتجاىات حجيثة في تجريذ المغة العخبية  ،دار أبػ ىالؿ لمصباعة والشذخ  ،السشيا .
 .88مشحر مبجر عبج الكخيع العباسي ( : )2181ترسيع تعميسي وفقًا لشطخية التعمع
السدشج الى الجماغ وأثخه في تحريل شالب الرف الثاني متػسط في مادة الكيسياء
 ،مجمة الفتح  ،كمية التخبية األساسية  ،جامعة ديالى  ،العجد الخابع واألربعػف ،
نيداف؛ .
 .89ناديا سسيح الدمصي ( : )2114التعمع السدشج الى الجماغ  ،عساف  ،دار السديخة
لمشذخ والتػزيع .
 .21وليع عبيج  ،عدو عفانة ( : )2113التفكيخ والسشياج السجرسي  ،الكػيت  ،دار
الفالح لمشذخ والتػزيع .
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