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حتليل حمتوى مقرر الفقه للصف الثالث 
املتوسط يف ضوء معايري اجلودة الشاملة 

 للمناهج التعليمية
 علي سعيد اللحطاوي**               *محمد عبدالرحمً محمد اللحطاوي

 

 

الثالث اإلاخىظي في اإلامل٢ت الّشبُت  ظّذ الذساظت ئلى الخّٗش ِلى مذي جىا٘ش مّاًحر الجىدة الؽاملت في مٝشس الٙٝه للفٚ _ امللخص

ٞ اظخماسة جدلُل اإلادخىي م٣ىهت مً  ٙي )جدلُل اإلادخىي( لخدُٝٞ أَذاٗ الذساظت، ًِ وٍش العّىدًت. اظخخذم الباخثان اإلاىهج الـى

والثاوي اإلاىبٞ  ( مإؼشا مىصِت ِلى مداوس الذساظت. وجٝخفش ُِىت الذساظت ِلى مٝشس الٙٝه للفٚ الثالث اإلاخىظي للٙفلحن ألاو٥ 68)

( 8( ـٙدت مىصِت ِلى )185َـ، واإلا٣ىن مً )1436-1435في وصاسة التربُت والخّلُم في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت في الّام الذساس ي

، بىاْٜ أسبْ وخذاث في ١ل ٘فل دساس ي. أٌهشث الىخاةج أن ِذد اإلاإؼشاث في مدخىي مٝشس الٙٝه في لىء مّاًحر 52وخذاث و)
ً

( دسظا

 مىصِت ِلى )1960دة الؽاملت للمىاهج الخّلُمُت )الجى 
ً

، بمّذ٥ )60( مإؼشا
ً

ُا  ِ٘ش
ً

( مإؼشا في ١ل مُّاس. وأ٠ثر اإلاإؼشاث 33( مُّاسا

ذدَا )  في مجا٥ حىدة ألاوؽىت ِو
ً

ذدَا )31.2( مإؼشا بيعبت )612ِذدا ( مإؼشا 538%(، زم اإلاإؼشاث في مجا٥ حىدة اإلادخىي ِو

ىخاةج ِذم ٌهىس مإؼشاث الجىدة الؽاملت للمىاهج الخّلُمُت في مٝشس الٙٝه حؽخمل ِلى: أَذاٗ جىمي %(. وأٌهشث ال27.4بيعبت )

م، أَذاٗ جىمي إلاعخىي الخدلُل، الضمً اإلادذد ل٣ل وؽاه مىاظب، ًخممً ١ل وؽاه  معخىي الابخ٣اس، أَذاٗ جىمي إلاعخىي الخٍٝى

ُت )اخخ م مىلِى ادة الاَخمام بخىبُٞ الضمً اإلادذد لخىُٙزٍ، ًىحذ أظالُب جٍٝى ذ الذساظت بٍض ُاس مً مخّذد(. في لىء الىخاةج أـو

مّاًحر الجىدة الؽاملت في مٝشس الٙٝه للفٚ الثالث اإلاخىظي، وحؽ٢ُل لجان مخخفت لها خبرة في مجا٥ الجىدة الؽاملت في اإلاىاهج 

ش مٝشس الٙٝه للفٚ الثالث اإلاخىظي  .الخّلُمُت حّمل ِلى جىٍى

 .: جدلُل اإلادخىي، منهاج الٙٝه، الجىدة الؽاملت، اإلاىاهج الخّلُمُتيتالكلماث املفتاح

 
 اململكت العربيت السعىدًت. –وزارة التعليم  –معلم  *

 إلاسالميت. سعىد بً محمد إلامام حامعت - التدريس وطرق  املىاهج كسم - مساعد أستاذ **
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 معاًير ضىء في املتىسط الثالث للصف الفله ملرر  محتىي  جحليل

 التعليميت للمىاهج الشاملت الجىدة
 لدمتامل .1

ب       ذ الخالش، وفي اإلاعخٝبل الٍٝش ًىاحه الخّلُم الّام في الٜى

ٚ بأهه ِفش جدذًاث، جٙشلها ِلُه ظماث  الّفش الزي ًـى

اإلاّلىماجُت والخ٢ىىلىحُا، وظىٗ جضداد جل٤ اإلاىاحهت خذة مْ همى َزا 

ها، مما جشجب ِلى رل٤ جذاُِاث  الٝىاُ وصٍادة حجم اإلاّلىماث وجىِى

٠ثحرة وحٕحراث جٙشك ِلى الخّلُم الخدٟش إلاالخٝت َزٍ الخٕحراث خُث 

ت في نهمت ألامم و  َى بداحت ئلى وحىد هٍام ئن الخّلُم َى حجض الضاٍو

 .ٌعهم في جدعحن مخشحاث الخّلُم

وئرا ١ان الخّلُم الّام ٌّذ مً أَم الش١اةض للخىمُت الاٜخفادًت       

والاحخماُِت، وأَم ِىامل اظخذامتها، ٘ان حىدة الخّلُم هي اإلاُّاس 

ى بىابتها  الخُٝٝي الزي ًجب أن ج٢ثٚ الذولت الجهىد ئلى جدُٝٝه، َو

ٞ الجىدة جم٢ىذ الُابان مً الهُمىت هدى اإلاعخٝ ، ًّ٘ وٍش بل اإلاؽٛش

بؽ٣ل جام ِلى الٝىة الخىا٘عُت في حمُْ ألاظىاٛ الفىاُِت وأـبدذ 

 ].1ساةذة الاٜخفاد الّالمي والخ٢ىىلىحُا الخذًثت ]

ُت الخّلُم        وحّخبر الجىدة أخذ أَم الىظاةل وألاظالُب لخدعحن هِى

لّفش الخالي الزي ًىلٞ ِلُه بّن والاسجٝاء بمعخىي أداةه في ا

 جشهى ئلُه اإلاإظعاث 
ً
ا ً بأهه ِفش الجىدة، ٘لم حّذ الجىدة ج٘ش اإلا٢ٍٙش

 جأخز به أو جتر٠ه ألاهٍمت الخّلُمُت، بل أـبذ 
ً
الخّلُمُت أو بذًال

 جمليها خش٠ت الخُاة اإلاّاـشة، وهى دلُل ِلى البٝاء لذي 
ً
 ملخت

ً
لشوسة

اب اإلاذسس ي أـبدذ لشوسة للخُاة اإلاإظعت الخّلُمُت، وحىدة ال٢خ

ُت الخّلُم والاسجٝاء  اإلاّاـشة وما ٌّتريها مً جٝىُت وجىىس لخدعحن هِى

م العلْ واإلاىخجاث  ذ جدى٥ مٙهىم الجىدة مً جٍٝى بمعخىي اإلاخّلم. ٜو

ا ألَمُخه؛ ٘دععى  ًّ الفىاُِت ئلى مفىلر جشبىي حّلُمي، ورل٤ جب

ذماث مما حّل الاَخمام اإلاإظعاث الخّلُمُت ئلى جٝذًم أ٘مل الخ

بالجىدة مهًما في الٙترة الخذًثت في اإلاإظعاث الخّلُمُت، وأـبدذ 

مفىلًخا للخذمت الخّلُمُت، وأـبذ الخىحه هدى الجىدة محزة 

للمإظعت الخّلُمُت، وأـبدذ أحهضة الخّلُم حعخخذم الجىدة ٠مُّاس 

 ].2للمىخج الخّلُمي ]

َم الىظاةل وألاظالُب الىاجخت في والجىدة في الخّلُم حّّذ مً أ       

ت، بل  ش بيُت الىٍام الخّلُمي وجدعِىه، بم٣ىهاجه اإلاادًت والبؽٍش جىٍى

ا جملُه وبُّت الخشاٟ  ًُ وأـبدذ لشوسة ملخت وخُاًسا اظتراجُج

ذ الخالي ]  ].3الخّلُمي والتربىي في الٜى

الجىدة في وأـبدذ الٝماًا اإلاخّلٝت باإلاىاهج الذساظُت جش٠ض ِلى       

اإلاىهج، ورل٤ ختى ٣ًىن اإلاىهج الذساس ي اإلاٝذم لهزٍ الٙئت مً الىالب 

ادة ّ٘الُت الىٍام الخّلُمي واإلاىهج الذساس ي اإلافمم  ت لٍض أداة ٍٜى

ذساث الىالب ] ش ئم٣اهاث ٜو  ].4لخىٍى

 حععى  UNESCO وخعب الُىوع٣ى     
ً
٘ان مٍّم بلذان الّالم خالُا

دساظُت خذًثت راث حىدة ِالُت، وهي جدخاج ئلى أن ٣ًىن لذيها مىاهج 

ُت الخّلُم  ض هِى ش حىدة اإلاىاهج الذساظُت وئم٣اهُاث لخٍّض ئلى جىٍى

بؽ٣ل ِام وجلبُت اخخُاحاث الىالب والاخخُاحاث اإلاجخمُّت، لزل٤ 

ذ  أـبدذ مّاًحر الجىدة في اإلاىهج مً اإلابادب الشةِعُت ألدي دولت جٍش

ش مىاهجها الذساظُت ]  ].5جىٍى

وحّخبر دساظت ال٢خب اإلاذسظُت وجدلُلها خاـت في مجا٥ الّلىم        

ُت الزي ًدٍى بالٝلُل مً الاَخمام في َزا الجاهب، مً  الؽِش

غ؛ ألن ال٢خاب اإلاذسس ي  الذساظاث اإلاهمت في مُذان اإلاىاهج ووٛش الخذَس

ى أداة اإلاىهج في جدُٝٞ  أخذ الّىاـش اإلا٣ىهت للىٍام الخّلُمي، َو

 ].6أَذا٘ه ]

ذ بأَمُت الجىدة الؽاملت         وجىحذ الّذًذ مً الذساظاث التي أـو

[ 8[، ودساظت خلُٙت وؼبالٛ ]7للمىاهج الخّلُمُت، ٠ذساظت أظىد ]

ذ بمشوسة ئِادة الىٍش في مدخىي اإلاىهج بدُث جشاعي هىاحي  التي أـو

ٞ جىبُٞ مّاًحر الجىدة الؽاملت  المّٚ والٝفىس ٘يها ًِ وٍش

ذ بمشوسة جىبُٞ مّاًحر ٤9 دساظت دًاب ]للمىاهج، ٠زل ذ أـو [ ٜو

حىدة ال٢خاب اإلاذسس ي ِلى ُِىت أخشي مً ال٢خب اإلاذسظُت اإلاٝشسة في 

 .اإلاىهج للخ٢م ِلى حىدتها

ُت مً أ٠ثر اإلاىاهج التي ًجب الاَخمام        وحّذ مىاهج الّلىم الؽِش

لىم بجىدتها، ٘هي مً أ٠ثر اإلاىاهج أَمُت للمجخمْ، خُث جإدي الّ

ً شخفُت الىالب ؤلاظالمُت، وفي   في ج٣ٍى
ً
 أظاظُا

ً
ُت دوسا الؽِش

ت التي جلضمه في ئٜامت ؼّاةٍش الذًيُت  ُت المشوٍس جضوٍذٍ باألخ٣ام الؽِش

ض الُٝم والاججاَاث ؤلاظالمُت ِىذ  والخّبذًت، ٠ما أنها حّجى بخٍّض

 ألَمُت َزا الذوس ٘اهه ًخىحب الّىاًت بمىاهج ا
ً
لّلىم اإلاخّلمحن، وهٍشا

ُت ِىاًت ٠بحرة جخمثل في جدذًذ أَذا٘ها ومخشحاتها الخّلُمُت،  الؽِش

ٞ أظغ مىىُٝت وهٙعُت  وفي جفمُم مدخىاَا الخّلُمي وجىٍُمه ٘و

 ].10مدذدة ]

وفي لىء ما ظبٞ ظّذ الذساظت الخالُت ئلى جدذًذ مّاًحر الجىدة        

اإلاخىظي  الؽاملت للمىاهج وجدلُل مدخىي مٝشس الٙٝه للفٚ الثالث

 مْ الاَخمام 
ً
في لىء مّاًحر الجىدة الؽاملت للمىاهج الخّلُمُت. خاـت

الزي جٍهٍش وصاسة التربُت والخّلُم في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت في 

 .جىبُٞ مبادب الجىدة الؽاملت في الخّلُم

 مشكلت الدراست. 2

م مً أَمُت اإلاٝشس اإلاذسس ي في "الّملُت الخّلُمُت      ئال أن ِلى الٔش

اإلاٝشس اإلاذسس ي في الّذًذ مً الذو٥ الّشبُت ٌّاوي مً لّٚ اإلادخىي 

لت الاَخمام بخدلُل اإلاّلىماث التي ًٝذمها، ولّٚ ِىفش  الّلمي، ٜو

ت  ٞ وؤلازاسة، وأظلىب الّشك، والتر٠حز ِلى حاهب اإلاّ٘ش الدؽٍى

لت مشاِاة اإلاعخىي اللٕىي للمخّلمحن، ولّٚ ؤلاخشاج  واإلاّلىماث، ٜو

[. خاـت مْ جىامي أَمُت ئداسة الجىدة الؽاملت في الخّلُم 11جي ]الٙ

 في الّملُت 
ً
 مخأـال

ً
خُث أـبذ مٙهىم الجىدة الؽاملت ِىفشا

 لىجاخها ]
ً
 ].12الخّلُمُت ومخىلبا أظاظُا

وجٍهش اإلاشاحّت اإلاعخُٙمت لألدب التربىي خى٥ الجىدة الؽاملت في        

جىبُٞ مبادب ئداسة الجىدة الؽاملت الخّلُم هخاةج مخباًىت خى٥ هجاح 

ادة الىٍش في جىبُٞ مبادب  في الخّلُم، وبالخالي َزا ًإ٠ذ الخاحت إِل
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زا ٌعخذعي الخاحت ئلى لشوسة  [13] ئداسة الجىدة الؽاملت في الخّلُم َو

مشاحّت ال٢خب الذساظُت خُث ال صا٥ الاَخمام بخىبُٞ مبادب الجىدة 

اتها ٝخفش ِلى  الؽاملت ِلى اإلاىاهج ومدخٍى ٌّاوي مً ٜفىس واضر، ٍو

 ئلى ما حؽحر له بّن 
ً
الُاث، واظدىادا مىاهج مُّىت ١الّلىم والٍش

[، 14الّخُبي ] تالذساظاث مً لّٚ لذي مخشحاث الخّلُم مثل دساظ

[. مً 17[، ودساظت ظالم ]16[، ودساظت اإلاال٣ي ]15ودساظت الُّشبي ]

مدىسث خى٥ جدلُل َزا اإلاىىلٞ حاءث مؽ٣لت الذساظت الخالُت وج

مدخىي مٝشس الٙٝه للفٚ الثالث اإلاخىظي في لىء مّاًحر الجىدة 

 .الؽاملت للمىاهج

 أسئلت الدراستأ. 

 :حععى الذساظت الخالُت لإلحابت ًِ ألاظئلت الخالُت    

 ما مذي جىا٘ش مّاًحر الجىدة الؽاملت في أَذاٗ مٝشس الٙٝه؟. 1

 الؽاملت في مدخىي مٝشس الٙٝه؟ما مذي جىا٘ش مّاًحر الجىدة . 2

ما مذي جىا٘ش مّاًحر الجىدة الؽاملت في ألاوؽىت اإلاعخخذمت في . 3

 مٝشس الٙٝه؟

ما مذي جىا٘ش مّاًحر الجىدة الؽاملت في الشظىم وألاؼ٣ا٥ . 4

 الخىلُدُت؟

م اإلاعخخذمت . 5 ما مذي جىا٘ش مّاًحر الجىدة الؽاملت في أظالُب الخٍٝى

 في مٝشس الٙٝه؟

 ا مذي جىا٘ش مّاًحر الجىدة الؽاملت في ؤلاخشاج الٙجي إلاٝشس الٙٝه؟م. 6

 أهداف الدراستب. 

 :حععى الذساظت ئلى حّٗش مذي جىا٘ش مّاًحر الجىدة الؽاملت ُ٘ما ًلي   

أَذاٗ مٝشس الٙٝه للفٚ الثالث اإلاخىظي في اإلامل٢ت الّشبُت . 1

 .العّىدًت

في اإلامل٢ت الّشبُت  مدخىي مٝشس الٙٝه للفٚ الثالث اإلاخىظي. 2

 .العّىدًت

ألاوؽىت اإلاعخخذمت في مٝشس الٙٝه للفٚ الثالث اإلاخىظي في . 3

 .اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت

الشظىم وألاؼ٣ا٥ الخىلُدُت في مٝشس الٙٝه للفٚ الثالث . 4

 .اإلاخىظي في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت

ي اإلامل٢ت الّشبُت ؤلاخشاج الٙجي إلاٝشس الٙٝه للفٚ الثالث اإلاخىظي ف. 5

 .العّىدًت

م في مٝشس الٙٝه للفٚ الثالث اإلاخىظي في اإلامل٢ت . 6 أظالُب الخٍٝى

 .الّشبُت العّىدًت

 أهميت الدراستج. 

 أوال: ألاَمُت الّملُت

جخمثل أَمُت الذساظت الخالُت ُ٘ما جٝذمه للمّىُحن في وصاسة التربُت  -

جفىس واضر لىاْٜ جىبُٞ الخّلُم في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت مً 

مّاًحر الجىدة الؽاملت للمىاهج الخّلُمُت في مٝشس الٙٝه للفٚ الثالث 

ل َزا الخىبُٞ ًشقى ئلى اإلاعخىي اإلاأمى٥، وبالخالي اجخار  اإلاخىظي، َو

ٍش هدى ألا٘مل  .الٝشاساث ال٢ُٙلت بخىٍى

ئلا٘ت ئلى أن الذساظت الخالُت ج٢مً أَمُتها في ظّيها ئلى الخّٗش  -

لى حىاهب الٝفىس في جىبُٞ مّاًحر الجىدة الؽاملت للمىاهج ِ

ى٥ ئلى  ُت، ورل٤ بهذٗ الـى الخّلُمُت في مٝشساث الّلىم الؽِش

الخلى٥ ال٢ُٙلت بمّالجت الٝفىس بؽ٣ل ًإدي ئلى جٝذًم مىهج في 

 .الٙٝه للىالب ًدٝٞ مبادب الجىدة في الخّلُم

مٝىىت ًم٢ً أن جٝذم الذساظت الخالُت اظخماسة جدلُل مدخىي  -

 .ٌعخُٙذ منها الباخثىن آلاخشون في ئحشاء دساظاث مؽابهت

 زاهُا: ألاَمُت الّلمُت

ت للم٢خبت  - ج٢مً أَمُت الذساظت الخالُت ُ٘ما جٝذمه مً ئلا٘ت هٍٍش

الّشبُت خى٥ ١ل مً مّاًحر الجىدة الؽاملت في الخّلُم واإلاىاهج 

 .الخّلُمُت

أَمُت الجىدة الؽاملت في خُاجىا  جيبْ أَمُت الذساظت الخالُت مً  -

اإلاّاـشة، خُث دخلذ في حمُْ اإلاجاالث، ومً لمنها الخّلُم، خُث 

اث أًت  أـبذ جدُٝٞ الجىدة في الّملُت الخّلُمُت مً لمً أولٍى

ذ الخٝذم والىجاح، خاـت أن جىبُٝها في الذساظت  مإظعت حّلُمُت جٍش

ُٝٞ مبادب الجىدة الخالُت ًخم ِلى مىهج الٙٝه، خُث الاَخمام بخد

 .الؽاملت في َزا اإلاىهج ال صا٥ في بذاًاجه، ولم ًلٞ الاَخمام ال٣افي

ُٙا حذًذا إلاّاًحر الجىدة الؽاملت إلاىهج  - جٝذم الذساظت الخالُت جـى

 ً مٝشس الٙٝه ًىا٠ب جىىس مٙهىم اإلاذسظت في الٝشن الىاخذ والّؽٍش

ّاًحر لمان حىدة ِلى اإلاعخىي اإلادلي وؤلاٜلُمي والّالمي، وسبىه بم

  .الخّلُم في اإلاذاسط

 إلاطار الىظري . 3

ٚ الجىدة الؽاملت  :حٍّش

حّٗش ئداسة الجىدة الؽاملت بأنها أظلىب ُٜادي ًيش ئ ٘لعٙت      

جىٍُمُت حعاِذ ِلى جدُٝٞ أِلى دسحت مم٢ىت لجىدة العلْ 

والخذماث وحععى ئلى ئدماج ٘لعٙتها ببيُت اإلاىٍمت، وأن هجاخها 

ٚ ِلى   ].18ٜىاِت أ٘شاد اإلاىٍمت بمبادئها ]ًخٜى

ٝت لخدعحن اإلاىا٘عت والّٙالُت          وحّٗش ئداسة الجىدة الؽاملت ٠ىٍش

 
ً
واإلاشوهت ل٣ل ِىاـش الخىٍُم وباإللا٘ت ئلى رل٤ ٘انها حّخبر أظاظا

هم ١ل مىاؼي اإلاىٍمت. ومٍّم اإلاىٍماث   للخخىُي والخىٍُم ٘و
ً
ـلبا

لت حععى وحصجْ ب٣ل ٜىة مٍاَش التي جىبٞ ئداسة الجىدة الؽام

 
ً
 ومخىاـال

ً
 وبُُّا

ً
اث، وحّخبر الخُٕحر حضءا لى ١ل اإلاعخٍى الخدعحن ِو

 ].19مً وؽاواتها ]

 :الجىدة الؽاملت في الخّلُم

حؽهذ اإلاإظعاث ألا١ادًمُت التي جٝذم الخّلُم ِلى مخخلٚ         

م اجه ِملُت حُٕحر حزسي ِلى ٔشاس ما خفل مْ مىٍماث ألِا ا٥ معخٍى

ادتها إلحشاء  ٜبل بمّت ِٝىد ِىذما جبيذ مّاًحر الجىدة الؽاملت ٜو

ت. وبالخالي أـبدذ َىال٤ خاحت ئلى حُٕحراث  حُٕحراث ؼاملت وحزٍس

ّت في اإلاإظعاث الخّلُمُت ب٣ا٘ت مجاالتها مً مّلم ووالب ومىهج،  ظَش

ورل٤ لخلبُت مخىلباث ِفش اإلاّلىماث، ولممان أن الخّلُم ٜادس ِلى 

مل مْ حٕحراث الخ٢ىىلىحُا ئلى حاهب اإلاخىلباث الّاإلاُت، لزا أـبذ الخّا

ش اإلاىاهج واإلاىاد  مً المشوسة اإلالخت باليعبت إلاإظعاث الخّلُم جىٍى

غ اإلاىاظبت التي جش٠ض لِعذ ٘ٝي ِلى جلبُت  الذساظُت ومىهجُاث الخذَس

 ج٣ىن ّ٘الت في مىاحهت الخىىس والىمى 
ً
 الاخخُاحاث الخالُت، ول٢ً أًما

ى٥ ئلى اإلاإظعاث  ض الـى ت، وفي جٝىُاث الخّلُم، وحٍّض الهاةل في اإلاّ٘ش

 ].20الشاةذة في مماسظاث الجىدة في الخّلُم ]

ُت الخّلُم مفذس ٜلٞ في ِذد مً الذو٥ ـــت جدعُــذ ِملُــوحّ        ً هِى
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 أـبذ َىال٤ وعي ٠بحر بحن ٜادة الخّلُم في َزٍ الذو٥ 
ً
الىامُت، وخالُا

ش الىٍام بأن مىاحه ت جدذًاث الّىإلات مً خال٥ الخّلُم ًخىلب جىٍى

الخّلُمي، وئـالح اإلاىاهج الذساظُت مً خال٥ جىبُٞ مّاًحر الجىدة 

 ].21الؽاملت في الخّلُم ]

ً أن ًلبي اخخُاحاث         يبغي ِلى الخّلُم في الٝشن الخادي والّؽٍش ٍو

ىاحه الخدذًاث اإلاشجبىت بخىى  س الّلم اإلاخّلمحن واإلاجخمْ، ٍو

ّمل ِلى جدعُنها. ٘ثمت مهاساث  ىىس مهاساث الخُاة َو والخ٢ىىلىحُا، ٍو

ت ًجب ِلى اإلاخّلم ئجٝانها، منها مهاساث الخُاة، ومهاساث الّمل  لشوٍس

ا ٠ثحر، ٘اإلاخّلم  حَر ومهاساث الخّلم الزاحي، واإلاعخٝل واإلاعخمش ٔو

فّب الا٠خٙاء بالخّ ً معخمش مذي الخُاة، ٍو لُم ًدخاج ئلى ج٣ٍى

 ].22الشظمي لخٝذًمه مْ حّٝذ اإلاهاساث وجىىسَا ]

 الجىدة الؽاملت في اإلاىاهج الخّلُمُت

ئّن اإلاجخمْ الخذًث ًخىلب مىا الاَخمام بالبىاء اإلاّشفي          

ُٙها في مجاالث  ُت للمىاهج والاظخٙادة منها وجٌى واإلاعخجذاث اإلاّ٘ش

ًجب أن جخىحه ئليها  الخُاة اإلاخّذدة، وهي مً اإلاىالُْ اإلاهمت التي

اإلاىاهج، ئلا٘ت ئلى لشوسة الخأ٠ُذ ِلى معاِذة اإلاّلمحن واإلاخّلمحن، 

ِلى ا٠دعاب أهماه حذًذة مالةمت مً الخ٢ٙحر، ٜادسة ِلى معابٝت 

 ].23الخاظىب في الخدلُل، والابخ٣اس ]

وبالخالي ٘ان اإلاىاهج ًجب أن ج٣ىن وظُلت ال٠دؽاٗ شخفُت         

ادسة ِلى خلٞ سوح الىالب، وجىمُت  الٝذساث الزاجُت اإلاىحىدة لذًه ٜو

ؤلابذاُ والخمحز لذًه، ولِغ مجشد وظُلت للخفى٥ ِلى الؽهادة، وأن 

ُت، وأن جشاعى خاحاث  ج٣ىن ٜادسة ِلى جىظُْ مذاس٠ه، وآ٘اٜه اإلاّ٘ش

الىالب بّذ الخخشج في لىء خاحت اإلاجخمْ، وأن جشاعي اإلاىاهج الجاهب 

ت واظّت في مجا٥ اإلاّشفي الىاظْ للىا ج بدُث ًخخشج بمّ٘ش لب الخٍش

ت مىاظبت في اإلاجاالث ألاخشي ]  ].24جخففه، ومّ٘ش

ًخطر مما ظبٞ لشوسة سبي مّاًحر الجىدة الؽاملت مْ اإلاىهج        

ى٥ ئلى مىهج ًلبي خاحاث الىالب  الذساس ي، ورل٤ مً أحل الـى

يسجم مْ الخىىساث التي والذ ؼتى مجاالث الخُاة، خُث أـبدذ  ٍو

ذ الخالي.  ِملُت دمج مّاًحر الجىدة في بىاء اإلاىهج خاحت ملخت في الٜى

٘اإلاىهج اإلاذسس ي في ِاإلاىا اإلاّاـش ال ٌّذ مجشد وظُلت مً وظاةل 

الخّلُم ٘دعب، وئهما َى أداة مً أَم أدواث الخّلُم في ِفش لم ٢ًً 

    للّلم ُ٘ه خذود مُّىت وآ٘اٛ مدذدة، وئهما َى ِفش ٜذ احعم

ا، ألامش الزي حّل مً ال٢خاب اإلاذسس ي ومادجهبخٙج ت واهدؽاَس   ش اإلاّ٘ش

 مً س١اةض الخٝذم والخىىس في أي مجخمْ مً 
ً
 أظاظُت

ً
اإلاٝشوءة س٠حزة

 ].9اإلاجخمّاث ]

 إلاا للٙٝه مً أَمُت          
ً
أما أَمُت حىدة مىهج الٙٝه ؤلاظالمي ٘ىابّا

بمها الخي الزي بالٕت في خُاة اإلاعلمحن وأهه ٌؽ٣ل ِفب الخُاة وه

٢ّغ ؼباب َزٍ  ًطخ دماء مخجذدة في حعذ اإلاجخمْ اإلاعلم َو

ذستها ِلى مىا٠بت الّفش دون خٗى أو خؽُت مً حّثر،  ّت ٜو الؽَش

م والعىت  وجدبذي َزٍ ألاَمُت في أن الٙٝه ٌّحن ِلى ٘هم الٝشآن ال٢ٍش

، وأن الٙٝه ؤلاظالمي ٌّٗش اإلاعلم بالخال٥ 
ً
 صخُدا

ً
ت ٘هما الىبٍى

ُت، وما ًيبغي ِمله، وما ًجب احخىابه، والخ شام، وظاةش ألاخ٣ام الؽِش

٠ما أن الٙٝه ؤلاظالمي ؼامل لجمُْ مجاالث الخُاة، ١الّباداث 

واإلاّامالث وألاخىا٥ الصخفُت والّٝىباث، ئلى ٔحر رل٤، ٠ما أهه ًخمحز 

ت، مْ  باإلاشوهت والٝذسة ِلى الخىىس ومىاحهت ١ا٘ت اإلاعخجذاث الّفٍش

ى٥ ]الخٙاً ِ  ].11لى ألـا

 :مبادب الجىدة في اإلاىهج

حعدىذ الجىدة الؽاملت في اإلاىهج ئلى ِذد مً اإلابادب الخذًثت ًم٢ً      

 :ئحمالها ُ٘ما ًلي

أن اإلاىهج لِغ مجشد مٝشساث دساظُت ٘ٝي، وئهما َى حمُْ  -

اليؽاواث التي ًٝىم الىالب بها أو حمُْ الخبراث التي ًمشون ٘يها جدذ 

م ئؼشاٗ اإلاذ سظت، ئلا٘ت ئلى ألاَذاٗ واإلادخىي ووظاةل الخٍٝى

 .اإلاخخلٙت

أن الخّلُم الجُذ ًيبغي أن يهذٗ ئلى معاِذة اإلاخّلمحن ِلى بلٓى  -

ت اإلاشاد جدُٝٝها، وأن ًشجْٙ بهم ئلى ٔاًت ٜذساتهم  ألاَذاٗ التربٍى

 .واظخّذاداتهم

 مْ خالش الىالب ومعخٝبلهم -
ً
، وأن أن اإلاىهج ًيبغي أن ٣ًىن مخ٢ُٙا

ٝىا بحن  ٣ًىن مشًها بدُث ًدُذ للمّلمحن الٝاةمحن ِلى جىُٙزٍ أن ً٘ى

 .أ٘مل أظالُب الخّلُم

أن اإلاىهج ًيبغي أن ًشاعي مُى٥ الىالب واججاَاتهم وخاحاتهم  -

ذساتهم ]  ].25ومؽ٢التهم ٜو

ُُٙت ٌعخىُّىن  - أن ج٣ىن اإلاّلىماث التي ًذسظها اإلاخّلمىن ٌو

 .هم الخُاجُت اإلاخخلٙتالاظخٙادة منها في مىاٜٙ

أن الخّلُم الجُذ ًٝىم ِلى معاِذة اإلاخّلم ِلى الخّلم مً خال٥  -

حر الؽشوه والٍشوٗ اإلاالةمت لزل٤، ولِغ مً خال٥ الخّلُم أو  ج٘ى

 .الخلٝحن اإلاباؼش

الخبرة وخذة بىاء اإلاىهج ال اإلاّاٗس ٘ٝي، خُث أن الخبرة أؼمل مً  -

ت  ت، ٘هي جمم بجىاس اإلاّ٘ش الجاهب الىحذاوي والجاهب اإلاهاسي اإلاّ٘ش

٢زا جدىُى الخبراث بدىُى مىاٜٚ الخُاة ]  ].26َو

 أَمُت جدلُل اإلادخىي 

ت جمليها زالزت           ئن ِملُت جدلُل ال٢خاب اإلاذسس ي ِملُت لشوٍس

ىا بجىدة ال٢خاب  اِخباساث، أولها: أن جدلُل ال٢خاب اإلاذسس ي وظُلت حّ٘ش

خباس  الخُخه، والِا زا  اإلاذسس ي ـو الثاوي: أهىا وِّؾ في ِفش مخٕحر، َو

الخٕحر والخٝذم ًٝخمُان ئِادة الىٍش في مدخىي ال٢خب الذساظُت، 

خباس الثالث: أن ِملُت جألُٚ ال٢خب اإلاذسظُت لِعذ باألمش العهل،  والِا

ىامل ٠ثحرة مخذاخلت مخٙاِلت،  ٘هي ِملُت مّٝذة ًشاعى ٘يها مّاًحر ِو

ه الىٝق والخلل، ٘ال بذ مً  والّمل البؽشي بىبُّخه ال بذ أن ٌّتًر

   جدلُل َزٍ ال٢خب ومشاحّتها، ومالخٍت الخلل ٘يها؛ ورل٤ لعذ

 ].27الىٝق ]

 ]:28ولخدلُل اإلادخىي أَمُت ل٣ل مً والْ اإلادخىي واإلاّلم واإلاخّلم ] 

ٝها ئلى أحضاء   -1 باليعبت لىالْ اإلادخىي ٌعخىُْ أن ًخّٗش ًِ وٍش

، مً أحل ىاـٍش أن ًىٍمها بؽ٣ل ًدىاظب واإلاشخلت  اإلادخىي ِو

 .الخّلُمُت للمخّلم

ت  -2 ٝها ئلى أحضاء اإلاّ٘ش باليعبت للمّلم ٌعخىُْ أن ًخّٗش ًِ وٍش

ٝت الخّلُمُت  ذ أن ًذسظها إلاشخلت حّلُمُت مُّىت، وما هي الىٍش التي ًٍش

 .اإلاثلى التي ِلُه أن ٌعل٢ها في أزىاء حّلُمه للمدخىي 

ذ أما باليعبت للمخّلم،  -3 في حّٗش بهزٍ ؤلاحشاءاث الخدلُلُت ئلى ما ًٍش

ت ومّلىماث، زم ًخّٗش ئلى  أن ًذسظه في اإلادخىي )اإلاىهج( مً مّ٘ش
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ٝت التي هٍمذ ٘يها َزٍ  ٝت اإلاثلى في الذساظت التي جخىا٘ٞ والىٍش الىٍش

ت، واإلاّلىماث في اإلاىهج  .اإلاّ٘ش

خىي ئلى أن ٌعخيخج الباخثان مً خال٥ اظخّشاك أَمُت جدلُل اإلاد     

٘اةذة جدلُل اإلادخىي حؽمل حمُْ مً له ِالٜت باإلاىهج ومدخىاٍ 

١ىالْ اإلادخىي واإلاّلم الزي ًذسط اإلادخىي والىالب الزي ًخلٝى َزا 

 .اإلادخىي 

 :وٛش جدلُل اإلادخىي 

ا في       ًِ ٝخان لخدلُل اإلادخىي حّخبران ألا٠ثر ؼُى َىاٟ وٍش

ٝخه الخاـت في جدلُل الاظخخذام، ِلما بأن ل٣ل مىلُى دساس ي وٍش

 ]:29مدخىاٍ جدىاظب مْ وبُّخه ]

ٝت ألاولى: جٝىم ِلى ججمُْ الّىاـش اإلاخمازلت في اإلاادة الذساظُت  • الىٍش

ا وحذولتها في  ٍت واخذٍة باظخخذام ال٣لماث اإلاٙخاخُت وخفَش في مجمِى

ت الٝىاِذ  ت الخٝاةٞ واإلاٙاَُم، ومجمِى اٍث مثل: مجمِى ٘ئاٍث ومعخٍى

 .. ئلخ..والٝىاهحن

اٍث  • ٝت الثاهُت: جٝىم ِلى جٝعُم اإلاادة الذساظُت ئلى مىلِى الىٍش

ذ ًلجأ  ٍُت. ٜو اٍث ِ٘ش اث ئلى مىلِى سةِعٍت، زم ججضةت َزٍ اإلاىلِى

ُت التي  الباخث ئلى جدذًذ ألا٣٘اس الشةِعت في الىخذة، وألا٣٘اس الِٙش

 .جيخمي ئليها

ٝت الثاهُت       ذ اظخخذم الباخثان الىٍش لخدلُل اإلادخىي باِخباس ٜو

اث ٘ئاث الخدلُل في َزٍ الذ ساظت هي ٜاةمت مّاًحر مدخىي مىلِى

الٙٝه في لىء مّاًحر الجىدة الؽاملت، والتي ظِخم جدلُل مٝشس الٙٝه 

ُت في اإلاىهج  .في لىئها لخدذًذ مذي جىا٘ش اإلاّاًحر الشةِعُت والِٙش

 الدراساث السابلت. 4

[ ئلى جدلُل اإلاٙاَُم الٙٝهُت في 30َذ٘ذ دساظت بً ظُٚ ]      

ت  وخذاث الٙٝه ب٢خب التربُت ؤلاظالمُت اإلاٝشسة في اإلاشخلت الثاهٍى

ٝت جدلُل اإلادخىي  بعلىىت ِمان. اظخخذمذ في الذساظت وٍش

. اِخمذث الجملت اإلاُٙذة في جدلُل اإلادخىي وخذة للخدلُل، والاظدباهت

لذ ئليها الذساظت أن وخذاث الٙٝه في ال٢خب  ومً أبشص الىخاةج التي جـى

 35اإلاٝشسة جممىذ )
ً
  ( مٙهىما

ً
%( مً مجمُى 57،38بيعبت ) سةِعا

  .اإلاٙاَُم الٙٝهُت الشةِعت الالصمت لىلبت َزٍ اإلاشخلت

[ دساظت بهذٗ جدلُل مدخىي ألاوؽىت 31وأحشث ظاسة اإلاىُْ ]     

ذ أظٙشث الذساظت  ت. ٜو الفُٙت إلاادة الٙٝه في مذاسط البىاث الثاهٍى

ُما ًخّلٞ باألوؽىت الفُٙت، ٘ٝذ خذدث ِذة أوؽىت منها الُٝام ٘

مل  ما٥ وهي )ٜشاءة، مالخٍت، جشجِب، جشخُق(، ِو بّمل صخاةٚ ألِا

البىاٜاث الخّلُمُت مثل بىاٜت الخصخُذ )ئحاباث صخُدت خاـت 

 (.باليؽاه الخّلُمي حّىد ئليها الىالبت إلاٝاسهت ئحاباتها

م مىاهج الخذًث [ ئل17َذ٘ذ دساظت ظالم ]      ى جدلُل وجٍٝى

ت في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت  والثٝا٘ت ؤلاظالمُت في اإلاشخلت الثاهٍى

ٗى ِلى مذي ٜذسة َزٍ اإلاىاهج في ولّها الشاًَ ِلى مىاحهت  للٜى

لذ الىخاةج ئلى لّٚ مىاهج الخذًث  ُمها. جـى الّىإلات بمٙاَُمها ٜو

ا٠بت الّىإلات بمٙاَُمها والثٝا٘ت ؤلاظالمُت في ولّها الشاًَ ِلى مى 

ُمها، ٘ٝذ خلذ مً مٍّم اإلاٙاَُم اإلاشجبىت بالّىإلات التي اخخىتها  ٜو

 .أداة الخدلُل

مُت 32شة ]ــاـــشي الُّــوأح        [ دساظت َذ٘ذ ئلى جدلُل ألاظئلت الخٍٝى

الىاسدة في ٠خب التربُت ؤلاظالمُت للخلٝت ألاولى مً الخّلُم ألاظاس ي في 

مان. أٌهشث الىخاةج جش٠حز ألاظئلت ب٣ل مً ألاسدن ألاسدن وظلىىت  ُِ

اجه الذهُا. وبفٙت ِامت بلٕذ  مان ِلى اإلاجا٥ اإلاّشفي في معخٍى ُِ و

%(، بِىما ؼ٣لذ ألاظئلت 85.4أظئلت اإلاجا٥ اإلاّشفي في ألاسدن )

مان بلٕذ وعبت 11.4%( والىٙغ خش٠ُت )3.2الىحذاهُت ) ُِ %(. وفي 

ُت ) ً مجمُى ألاظئلت ال٢لي بِىما بلٕذ وعبت %( م69.3ألاظئلـت اإلاّ٘ش

 (.%24.5%( والىٙغ خش٠ُت )6.2ألاظئلت الىحذاهُت )

ام الّخُبي ]     [ بذساظت َذ٘ذ ئلى الخّٗش ِلى مذي جممً 14ٜو

مدخىي ٠خاب الٙٝه للفٚ الثالث الثاهىي باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت 

ل الباخث ئلى أن ِ ذ جـى ذد الٝماًا للٝماًا الٙٝهُت اإلاّاـشة، ٜو

 36الٙٝهُت اإلاّاـشة التي ًم٢ً أن ًخممنها مدخىي ٠خاب الٙٝه بلٖ 

ٜمُت، وأن مذي جممً مدخىي ٠خاب الٙٝه للفٚ الثالث الثاهىي 

 .للٝماًا الٙٝهُت اإلاّاـشة لُّٚ

[ دساظت بهذٗ جدلُل مٝشساث الٙٝه في اإلاشخلت 16وأحشي اإلاال٣ي ]    

ت في لىء اإلاعخجذاث  الٙٝهُت اإلاّاـشة، وبىاء ٜاةمت بأَم الثاهٍى

اإلاعخجذاث الٙٝهُت التي ًيبغي جممُنها في مٝشساث الٙٝه لىالب 

ت باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت. أٌهشث الىخاةج ا٘خٝاس  اإلاشخلت الثاهٍى

ت جممحن مٍّم اإلاعخجذاث  مىاهج الٙٝه لىالب اإلاشخلت الثاهٍى

ت  الٙٝهُت الىاسدة في الٝاةمت، ولم ٌّي مدخىي  الٙٝه مّلىماث هٍٍش

اث الٙفل الذساس ي الثاوي  خى٥ وبُّت الٙٝه ٠ّلم ئال في مىلِى

 .للفٚ الثالث الثاهىي 

ذ٘ذ دساظت الُّشبي ]     ش مىهج 15َو [ ئلى ئِذاد ٜاةمت بمّاًحر جىٍى

الثٝا٘ت ؤلاظالمُت إلاشخلت ما بّذ الخّلُم ألاظاط في لىء مّاًحر 

ش مىهج الثٝا٘ت الجىدة، ٜام الباخث باِذاد ٜاةمت  بمّاًحر جىٍى

( مُّاسا، ومً 90ؤلاظالمُت إلاشخلت ما بّذ الخّلُم ألاظاط ج٣ىهذ مً )

أبشص الىخاةج التي خشحذ بها الذساظت أن مذي جىا٘ش مّاًحر الذساظت في 

مىهج الفٚ الثاوي ِؽش جشاوح بحن اإلاخىظي والٝلُل، ورل٤ في حمُْ 

 .مجاالث الذساظت

[ ئلى جدلُل مدخىي ٜماًا الٙٝه والىاْٜ في 33وظّذ دساظت خمذ ]    

ت في ٘لعىحن، وبىاء ٜاةمت بأَم  ٠خب التربُت ؤلاظالمُت للمشخلت الثاهٍى

لذ الىخاةج  ٜماًا ٘ٝه الىاْٜ التي ًيبغي جممُنها في َزٍ ال٢خب. جـى

اث ٠خب التربُت ؤلاظالمُت خلذ مً ٜماًا ٘ٝه  ئلى أن مٍّم مدخٍى

 .الٝماًا جم جىاولها بفىسة ِابشة الىاْٜ، ٠ما أن ال٢ثحر مً

[ دساظت بهذٗ جُُٝم حىدة اإلاىاهج 34وأحشي ١احيهاصاد هأحزادًه ]    

الذساظُت في الىب الّام في حامّت با٠ُاتها٥ اظدىادا ئلى اإلاّاًحر الّاإلاُت 

في الجىدة الؽاملت، والى اإلاّاًحر الىوىُت للمىهج. أٌهشث الىخاةج أن 

٪(، في خحن أن جُُٝم الىالب 71ر اإلاىلىبت بيعبت )اإلاىاهج خٝٝذ اإلاّاًح

لجىدة اإلاىاهج حاء لُّٙا، خُث خٝذ اإلاىاهج اإلاّاًحر الّاإلاُت للجىدة 

 (.٪38واإلاّاًحر الىوىُت بيعبت )

[ دساظت َذ٘ذ ئلى جدذًذ مّاًحر الجىدة 35وأحشي الخالذي ]     

بجي في لىئها مدخىي ٠خب الٙ ًُ ٝه باإلاشخلت ومإؼشاتها، التي ًيبغي أن 

ت، وجدذًذ مذي جىا٘ش جل٤ اإلاّاًحر ب٢خاب الٙٝه للفٚ ألاو٥  الثاهٍى

ل ئلى ٜاةمت بمّاًحر حىدة اإلادخىي ومإؼشاتها التي  الثاهىي. جم الخـى

ا في مدخىي ٠خاب الٙٝه بالفٚ ألاو٥ الثاهىي ؼملذ في  ًيبغي جىاَ٘ش
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مٝذمت ( مُّاسا، وهي مجا٥ جفمُم 15أسبّت مجاالث سةِعُت جخممً )

، مجا٥  اإلادخىي ومفادٍس الذاِمت، مجا٥ جفمُم اإلادخىي وبىاٍؤ

 .جىٍُم اإلادخىي وجٝذًمه، مجا٥ ٠خابت هفىؿ اإلادخىي وئخشاحه

ٕاي وها٣ًىاسا      [ دساظت بهذٗ الخّٗش ِلى 36] وأحشي حىسج ومَى

ش مّاًحر الجىدة الؽاملت للمىهج في اإلاىاهج الذساظُت  مذي ج٘ى

اسط ٠ُيُا. ٠ؽٙذ هخاةج الذساظت أن َىاٟ اإلاخففت للفم في مذ

الّذًذ مً الخدذًاث التي جىاحه َُئت لمان الجىدة وئداسة اإلاىاهج في 

ابت مً ٜبل خبراء الجىدة الؽاملت  اإلاذاسط للفم، وجبحن ِذم وحىد ٜس

 .للمىاهج ِلى جىُٙز اإلاىهج اإلاخفق للىالب

ذ٘ذ دساظت ِلُماث وال٣اًذ والّذوان ]      جُُٝم ال٢خب [ ئلى 37َو

ٝا إلاّاًحر الجىدة  الُاث للفٚ الخاظْ ٘و اإلاذسظُت في مادة الٍش

ٝت جدلُل اإلادخىي، وأؼاسث  الؽاملت. اظخخذمذ الذساظت مىهج وٍش

الىخاةج ئلى أن ال٢خاب اإلاذسس ي ٜذ خٝٞ مّاًحر الجىدة الؽاملت في 

الخّلُم بؽ٣ل حُذ، بدُث خفل مجا٥ اإلادخىي ِلى اإلاشجبت ألاولى 

م بيعبت 20.12)بيعبت  ٪(، وحاء في اإلاشجبت الثاهُت مجا٥ الخٍٝى

 (.٪10.45٪(، أما مجا٥ أَذاٗ ٘جاء في اإلاشجبت ألاخحرة بيعبت )16.87)

 :التعليب على الدراساث السابلت

ذ بهذٗ جدلُل       ًدبحن مً جدلُل الذساظاث العابٝت أنها أحٍش

ُت مْ التر٠حز بفىس  ة أ٠بر ِلى مدخىي مخخلٚ اإلاىاهج الّلىم الؽِش

مىهج الٙٝه. ٠ما أن َزٍ الذساظاث اظدىذث في جدلُل مدخىي اإلاىاهج 

ئلى مّاًحر وأظغ مخخلٙت، وجلخٝي الذساظت الخالُت مْ بّن الذساظاث 

العابٝت في أنها ظّذ ئلى جدلُل مدخىي مىهج الٙٝه وهي دساظت 

بً [، ودساظت 35[، ودساظت الخالذي ]16[، ودساظت اإلاال٣ي ]14الّخُبي ]

[، وأٜشب َزٍ الذساظاث ئلى الذساظت 33[، ودساظت خمذ ]30ظُٚ ]

[، ل٢ً ما ًمحز الذساظت الخالُت ِنها أن 35الخالُت هي دساظت الخالذي ]

الذساظت الخالُت جىاولذ مىهج الٙٝه للمشخلت اإلاخىظىت في لىء مّاًحر 

م مدخىي ٠خاب الٙٝه  الجىدة، في خحن ظّذ دساظت الخالذي ئلى جٍٝى

ٚ ألاو٥ الثاهىي باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت في لىء مّاًحر للف

 .الجىدة

 :حدود الدراست

 :جم ئحشاء الذساظت في ئواس الخذود الخالُت

ُت: ًٝخفش َزا البدث ِلى جدلُل مدخىي مٝشس  • الخذود اإلاىلِى

ٌ للٙفلحن 1436-1435الٙٝه للفٚ الثالث مخىظي، الخ٣ىمي وبّت 

( 52( وخذاث و)8( ـٙدت مىصِت ِلى )185ً )ألاو٥ والثاوي واإلا٣ىن م

، بىاْٜ أسبْ وخذاث في ١ل ٘فل دساس ي في لىء مّاًحر الجىدة 
ً
دسظا

 .الؽاملت للمىاهج الخّلُمُت

الخذود الضمىُت: جم جىبُٞ الذساظت خال٥ الٙفل الذساس ي ألاو٥ مً  •

 .َـ1436-1435الّام الذساس ي 

ِلى والب الفٚ الثالث الخذود اإلا٣اهُت: ٠خاب الٙٝه اإلاٝشس  •

 .اإلاخىظي الخ٣ىمي في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت

 :مفىلخاث الذساظت

 جدلُل اإلادخىي  -

ٚ بحرلعىن ئ      ٙاث جدلُل اإلادخىي َى حٍّش  (Berlson) ن أ٘مل حٍّش

ٝت بدث ًخم  الزي ٌّٗش مىهج جدلُل اإلادخىي بأهه ِباسة ًِ وٍش

ٚ ٠مي َادٗ ى٥ ئلى ـو ومىٍم إلادخىي  جىبُٝها مً أحل الـى

 ].38أظلىب الاجفا٥ ]

 بأهه: أخذ أظالُب البدث          
ً
ّٗش الباخثان جدلُل اإلادخىي ئحشاةُا َو

ذ إلاٝشس  ٚ اإلادخىي الٍاَش أو اإلاممىن الفٍش الّلمي التي حععى ئلى ـو

ا ًفٚ  ُّ  و٠م
ً
ا مىخٍما ُّ ا مىلِى ًٙ الٙٝه للفٚ الثالث اإلاخىظي ـو

ش مّاًحر الجىدة الؽام لت في ألاَذاٗ، واإلادخىي، وألاوؽىت، مذي ج٘ى

م  .والشظىم وألاؼ٣ا٥ الخىلُدُت، وؤلاخشاج الٙجي، وأظالُب الخٍٝى

 اإلاٝشس  -

ٌّٗش اإلاٝشس بأهه هٍام ًخٙاِل به ١ل مً اإلاّلم واإلاخّلم والخبراث      

ى ِىفش مً ِىاـش اإلاىهج ًأخز بجاهب مّحن مً اإلاىهج  الخّلُمُت، َو

ى حاهب الخبراث الخّ شجبي بىحىد حجشاث دساظُت َو لُمُت )اإلادخىي( ٍو

[39.[ 

 بأهه مٝشس الٙٝه للفٚ الثالث اإلاخىظي و      
ً
ه الباخثان ئحشاةُا َّ٘ش

ُت  في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت الزي َى حضء مً مىهج الّلىم الؽِش

 .للمشخلت اإلاخىظىت العّىدًت

 الجىدة الؽاملت في اإلاىهج -

حر حّٗش الجىدة الؽاملت ف     ي اإلاىهج بأنها: ِملُت حععى ئلى ج٘ى

خفاةق مُّىت في اإلاىاهج اإلاذسظُت بدُث جى٢ّغ جل٤ الخفاةق 

 ].40ِلى معخىي الىخاةج النهاةُت" ]

ّٗش الباخثان الجىدة الؽاملت في اإلاىهج ئحشاةُا بأنها: ِملُت        َو

ش ؼامل ومعخمش حععى ئلى جدُٝٞ مىهج حّلُمي ِالي الجىدة في  جىٍى

 ِلى جدعً أداء 
ً
مٝشس الٙٝه للفٚ الثالث اإلاخىظي ًى٢ّغ اًجابُا

ٞ مّاًحر الجىدة الؽاملت في:  دٝٞ ألاَذاٗ اإلايؽىدة ٘و الىالب، ٍو

ألاَذاٗ، واإلادخىي، وألاوؽىت، والشظىم وألاؼ٣ا٥ الخىلُدُت، 

م  .وؤلاخشاج الٙجي، وأظالُب الخٍٝى

 . الطريلت والاحراءاث5

 :مىهج الدراستأ. 

ٙي )جدلُل       اظخخذم الباخثان في َزٍ الذساظت اإلاىهج الـى

اإلادخىي( لخدلُل مٝشس الٙٝه للفٚ الثالث اإلاخىظي للخّٗش ِلى 

 .دسحت جىا٘ش مّاًحر الجىدة الؽاملت للمىاهج الخّلُمُت ُ٘ه

 :مجتمع الدراست وعيىتهاب. 

ُىتها مً مٝشس الٙٝه اإلاٝشس ِلى والب      ج٣ىن مجخمْ الذساظت ِو

ٌ في اإلامل٢ت الّشبُت 1436-1435الثالث اإلاخىظي في الّام  الفٚ

اث وألاوؽىت وألاظئلت   مً اإلاٝذمت واإلاىلِى
ً
العّىدًت مخممىا

مُت والٙهشط، والىخذاث الذساظُت مىصِت ِلى الٙفلحن  الخٍٝى

اث اإلاٝشس مً الٙفى٥  الذساظُحن، والجذولحن الخالُحن ًىضر مدخٍى

ذد الفٙداث  .والىخذاث ِو
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 1 حدول 

 مكىهاث مجتمع الدراست وعيىتها املكىهت مً محتىياث امللرر مً الفصىل والىحداث وعدد الصفحاث

 عدد صفحاث الىحدة عدد الدروس اسم الىحدة الىحدة الفصل الدراس ي

 26 5 ألاوّمت وألاؼشبت الىخذة ألاولى الٙفل ألاو٥ 

الثاهُتالىخذة   6 5 الالىشاس والخذاوي  

 10 3 المُا٘ت وآداب الىّام والؽشاب الىخذة الثالثت

 12 6 الز١اة ووّام ٔحر اإلاعلمحن الىخذة الشابّت

 11 7 الفُذ والخّامل مْ الخُىان الىخذة الخامعت الٙفل الثاوي

ىت وظجن الٙىشة الىخذة العادظت  20 10 اللباط والٍض

 16 10 ؤلاًمان والىزوس  الىخذة العابّت

 10 6 الفُذ والخّامل مْ الخُىان الىخذة الثامىت

 54 19 مجمُى الٙفل ألاو٥ 

 57 33 مجمُى الٙفل الثاوي

 111 52 مجمُى الٙفلحن

ُىتها الذساظت مجخمْ ًٍهش       زمان ِلى ًدخىي  الٙٝه مٝشس  أن ِو

( 111) ـٙداتها ِذد ًبلٖ دسظا( 52) مً جخ٣ىن  دساظُت وخذاث

 أسبْ ِلى ًدخىي  ألاو٥  الٙفل أن الذساظت مجخمْ هخاةج جٍهش ـٙدت،

( 54) ـٙداتها ِذد ًبلٖ دسظا( 19) مً جخ٣ىن  دساظُت وخذاث

 وخذاث أسبْ ِلى ًدخىي  الثاوي الٙفل أن الىخاةج وجٍهش ـٙدت،

 .ـٙدت( 57) ـٙداتها ِذد ًبلٖ دسظا( 33) مً جخ٣ىن  دساظُت

 2حدول 

 مكىهاث الىحدة اسم الىحدة الىحدة

 وّمت الىّام ألاوّمت وألاؼشبت الىخذة ألاولى

 ألاخ٣ام اإلاخّلٝت باألوّمت وألاؼشبت  

ل في باألوّمت وألاؼشبت    ألـا

 أهىاُ ألاوّمت وأَم أخ٣امها  

 ألاوّمت اإلادشمت  

م    الخٍٝى

 خ٢م أ١ل اإلامىش للمدشم الالىشاس والخذاوي  الىخذة الثاهُت

  ً  الالىشاس ئلى وّام آلاخٍش

 مؽشوُِت الخذاوي ولىابىه  

 الخذاوي بىٝل الذم  

 خ٢م اظخّما٥ اإلاخذ٥ في الخذاوي   

م    الخٍٝى

ٙها، وخ٢مها المُا٘ت وآداب الىّام والؽشاب الىخذة الثالثت  المُا٘ت: حٍّش

 أخ٣ام المُا٘تأَم   

 آداب الىّام والؽشاب  

م    الخٍٝى

 حٍّشٚ الز١اة وخ٢مها الز١اة ووّام ٔحر اإلاعلمحن الىخذة الشابّت

 أهىاُ الز١اة  

 خ٢م الخُىان الزي لم ًزٟ  

 ؼشوه الز١اة  

 ظجن الز١اة  

 الىّام اإلاعخىسد مً ٔحر اإلاعلمحن  

م    الخٍٝى

 حٍّشٚ الفُذ والخّامل مْ الخُىانالفُذ  الىخذة الخامعت

 خ٢م الفُذ  

 الخ٢مت مً ئباخت الفُذ  

 ؼشوه ئباخت الفُذ  

 الفُذ باآلالث الخذًثت  
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 مً أخ٣ام الفُذ  

 الخّامل مْ الخُىاهاث  

م    الخٍٝى

ىت وظجن الٙىشة الىخذة العادظت ىت اللباط والٍض  أخ٣ام اللباط والٍض

 حٍّشٚ الّىسة  

 ٠ؽٚ الّىسةخ٢م   

 حجاب اإلاشأة اإلاعلمت  

ق الؽاسب    ئِٙاء اللخُت ٜو

 الىهاسة الىاحبت  

ىت    ما ٌعخدب مً اللباط والٍض

ىت    ما ًدشم مً اللباط والٍض

ىت    آداب اللباط والٍض

ىت    مً معاةل الٍض

م    الخٍٝى

 حٍّشٚ الُمحن ؤلاًمان والىزوس  الىخذة العابّت

 أهىاُ الُمحن  

 الخىث في الُمحن  

 ٠ٙاسة الُمحن  

 أخ٣ام الُمحن  

م الخال٥    جدٍش

 حٍّشٚ الىزس  

 خ٢م الىزس  

 أهىاُ الىزس  

م    الخٍٝى

 خ٢م الجهاد الفُذ والخّامل مْ الخُىان الىخذة الثامىت

 ٘مل الجهاد  

 الخ٢مت مً مؽشوُِت الجهاد  

 مبادب الجهاد  

 ؼشوه الجهاد  

 الجهادمً أهىاُ   

م    الخٍٝى

 الدراست ج. أداة

 ،" اإلادخىي  جدلُل" بىاٜت الذساظت َزٍ في الباخثان اظخخذم     

ٞ بىاءَا ًخم بدُث  :الخالُت الخىىاث ٘و

 :ألاولُت بالفىسة الاظخماسة بىاء •

 وألادب العابٝت الذساظاث مً الّذًذ ئلى الشحُى خال٥ مً ورل٤     

 الخّلُم في الؽاملت الجىدة وبمّاًحر اإلادخىي  بخدلُل اإلاخّلٞ التربىي 

 دٗ أبى ودساظت ،[42] بؽحر ودساظت ،[41] ـالح دساظت لمنها مً

ٙي  ودساظت ،[30] ظُٚ بً ودساظت ،[44] أهفُى ودساظت ،[43] والـى

 ألاولى بفىستها الاظخماسة ج٣ىهذ خُث ،[33] خمذ ودساظت ،[11] خماد

 .مداوس  ظخت ِلى مىصِت مإؼشا( 92) مً

 :الذساظت ألداة الٍاَشي  الفذٛ مً الخدٝٞ•

 ِشلها خال٥ مً الخدلُل الظخماسة اإلاممىن  ـذٛ مً الخدٝٞ جم    

 ( 12) ِلى
ً
 بً مدمذ ؤلامام حامّت في الذ٠خىساٍ دسحت خملت مً مد٢ما

 في الشأي ئبذاء منهم وولب ظّىد، اإلال٤ وحامّت ؤلاظالمُت ظّىد

 ما خعب خزٗ أو ئلا٘ت أو الفُأت حّذًل هاخُت مً الاظخماسة

 وئِادة ِباسة( 29) خزٗ جم اإلاد٢محن آساء ِلى وبىاء مىاظبا ًشوهه

 مً ًخ٣ىن  اإلاُٝاط لُفبذ ِباساث،( 5) وئلا٘ت ِباساث،( 4) ـُأت

 .اإلاد٢محن ـذٛ بّذ ِباسة( 68)

 :الخدلُل الظخماسة اإلاصدخحن الاحعاٛ زباث مً الخدٝٞ•

 خال٥ مً الخدلُل الظخماسة اإلاصدخحن زباث مً الخدٝٞ جم      

 مدللحن ٜبل مً في اإلاخىظي الثالث للفٚ الٙٝه مٝشس  ِلى جىبُٝها

 خال٥ مً الخدلُلي بحن الخىا٘ٞ دسحت خعاب زم مىٙفل، بؽ٣ل ازىحن

 :١الخالي َىلعتي، مّادلت

 2ن+1ن/ث2= الثباث مّامل

 .اإلادللحن ِليها اجٙٞ التي الخاالث ِذد: ث خُث

ا التي الخاالث ِذد: 1ن  .ألاو٥  اإلادلل سمَض

ا التي الخاالث ِذد: 2ن  .الثاوي اإلادلل سمَض

ٝا اإلادلُحن بحن الثابذ هخاةج ًىضر الخالي والجذو٥    :َىلعتي إلاّادلت ٘و
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 3 حدول 

 هىلستي ملعادلت وفلا الاستمارة ملحاور  املحللين ثباث هتائج

 وسبت التىافم املحىر  الركم

 0.93 اإلادىس ألاو٥: حىدة ألاَذاٗ 1

 0.86 اإلادىس الثاوي: حىدة اإلادخىي  2

 0.86 اإلادىس الثالث: حىدة ألاوؽىت 3

 0.85 اإلادىس الشابْ: حىدة الشظىم وألاؼ٣ا٥ الخىلُدُت 4

 0.89 اإلادىس الخامغ: حىدة ؤلاخشاج الٙجي  5

ماإلادىس  6  0.88 العادط : حىدة أظالُب الخٍٝى

 0.88 الخىا٘ٞ ٣٠ل 

 اإلادللحن بحن الثباث ُٜمت أن العابٞ الجذو٥  هخاةج مً ًخطر     

 ،(0.93) ألاو٥  وللمدىس  ،(0.88) ٣٠ل لالظخماسة بلٕذ ٠مإؼشاث

 الشابْ وللمدىس  ،(0.86) الثالث وللمدىس  ،(0.86) الثاوي وللمدىس 

 (.0.88) العادط وللمدىس  ،(0.89) الخامغ وللمدىس  ،(0.85)

 :الخدلُلحن بحن الثباث مّامل مً الخدٝٞ •

 بحن الثباث مّامل) لالظخماسة الاظخٝشاس زباث مً الخدٝٞ جم        

 اإلاخىظي، الثالث للفٚ الٙٝه مٝشس  ِلى جىبُٝها خال٥ مً( الخدلُلحن

حن، مشوس بّذ اإلاٝشس  هٙغ ِلى جىبُٝه ئِادة زم  خعاب زم أظبِى

 َىلعتي مّادلت خال٥ مً خال٥ مً الخىبُٝحن بحن الخىا٘ٞ دسحت

 :١الخالي

 2ن+1ن/ث2= الثباث مّامل

 .الخدلُلحن في اإلاؽتر٠ت الخاالث ِذد: ث خُث

 .ألاو٥  الخدلُل في الخاالث ِذد: 1ن

 .الثاوي الخدلُل في الخاالث ِذد: 2ن

 4 حدول 

 التحليل الستمارة الاستلرار ثباث هتائج

 هتائج ثباث الاستلرار املحىر  الركم

 0.92 اإلادىس ألاو٥: حىدة ألاَذاٗ 1

 0.87 اإلادىس الثاوي: حىدة اإلادخىي  2

 0.89 اإلادىس الثالث: حىدة ألاوؽىت 3

 0.85 وألاؼ٣ا٥ الخىلُدُتاإلادىس الشابْ: حىدة الشظىم  4

 0.87 اإلادىس الخامغ: حىدة ؤلاخشاج الٙجي  5

م   0.89 اإلادىس العادط : حىدة أظالُب الخٍٝى

 0.89 الخىا٘ٞ ٣٠ل 

 بحن الاسجباه مّامل ُٜمت أن العابٞ الجذو٥  هخاةج مً ًخطر     

 ٣٠ل لالظخماسة بلٕذ الاظخٝشاس زباث ِلى ٠مإؼشاث الخىبُٝحن

 وللمدىس  ،(0.87) الثاوي وللمدىس  ،(0.92) ألاو٥  وللمدىس  ،(0.89)

 ،(0.87) الخامغ وللمدىس  ،(0.85) الشابْ وللمدىس  ،(0.89) الثالث

 (.0.89) العادط وللمدىس 

 بفىستها الاظخماسة أـبدذ والثباث الفذٛ هخاةج ِلى وبىاءً       

 :ًلي ٠ما مداوس  ظخت ِلى مىصِت مإؼشا( 68) مً جخ٣ىن  النهاةُت

 .مإؼشا( 15) مً وج٣ىن : ألاَذاٗ حىدة: ألاو٥  اإلادىس 

 .مإؼشا( 13) مً وج٣ىن : اإلادخىي  حىدة: الثاوي اإلادىس 

 .مإؼشا( 11) مً وج٣ىن :  ألاوؽىت حىدة: الثالث اإلادىس 

( 12) مً وج٣ىن : الخىلُدُت وألاؼ٣ا٥ الشظىم حىدة: الشابْ اإلادىس 

 .مإؼشا

 .مإؼشاث( 8) مً وج٣ىن : الٙجي ؤلاخشاج حىدة: الخامغ اإلادىس 

م أظالُب حىدة: العادط اإلادىس   .مإؼشا( 9) مً وج٣ىن : الخٍٝى

 :الذساظت جىبُٞ ئحشاءاث

 :الخالُت الخىىاث خال٥ مً الخالُت الذساظت ئحشاء جم

م مّاًحر ئِذاد. 1  .الؽاملت الجىدة مّاًحر لىء في اإلاىهج لخٍٝى

 .اإلاّاًحر جد٢ُم. 2

 .اإلاد٢محن آساء لىء في اإلاّاًحر حّذًل. 3

 .اإلاّاًحر ئلى اظدىادا اإلادخىي  جدلُل اظخماسة بىاء. 4

 .وزباتها ـذٜها مإؼشاث مً الخدٝٞ. 5

ُىتها الذساظت مجخمْ ِلى اإلادخىي  جدلُل اظخماسة جىبُٞ. 6  .ِو

  SPSS  بشهامج باظخخذام وجدلُلها آلالي الخاظب ئلى البُاهاث ئدخا٥. 7

 .ومىاٜؽتها الىخاةج ِشك. 8

ى٥ . 9  .الىخاةج ئلى الـى

ُاث جٝذًم. 10  .الىخاةج ِلى بىاء الخـى

 ومىاكشتها . الىتائج6

ل جم       اظخماسة جدلُل خال٥ مً الخالُت الذساظت هخاةج ئلى الخـى

 الشصمت بشهامج خال٥ مً البُاهاث جدلُل زم ومً اإلادخىي، جدلُل

  (SPSS): الاحخماُِت للّلىم ؤلاخفاةُت

 أَذاٗ في الؽاملت الجىدة مّاًحر جىا٘ش مذي ما: ألاو٥  العإا٥ هخاةج

 الٙٝه؟ مٝشس 

 مٝشس  مدخىي  أَذاٗ حىدة جدلُل هخاةج الخالي الجذو٥  ًىضر     

 للمىاهج الؽاملت الجىدة مّاًحر لىء في اإلاخىظي الثالث للفٚ الٙٝه

ت واليعب الخ٢شاساث خعاب جم خُث الخّلُمُت،  ٣٠ل للمإؼشاث اإلائٍى

 :الذساس ي الٙفل وخعب
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 5 حدول 

 التعليميت للمىاهج الشاملت الجىدة معاًير ضىء في املتىسط الثالث للصف الفله ملرر  أهداف حىدة جحليل هتائج

اليسبت  التكرار املؤشر الفرعي الركم

 املئىيت

التكرار في 

 الفصل ألاول 

اليسبت 

 املئىيت*

التكرار في 

 الفصل الثاوي

اليسبت 

 املئىيت*

 %50.0 22 %50.0 22 %15.3 44 جفآ بأظلىب ِلمي مٙهىم 1

 %50.0 22 %50.0 22 %15.3 44 ألاَذاٗ مفأت بدُث ًم٢ً جشحمتها ئلى مىاٜٚ خُُٝٝت 2

 %58.8 20 %41.2 14 %11.8 34 حؽخمل ِلى أَذاٗ جىمي معخىي الخز٠ش 3

 %25.0 1 %75.0 3 %1.4 4 ِلى أَذاٗ جىمي معخىي الٙهمحؽخمل  4

 %16.7 1 %83.3 5 %2.1 6 حؽخمل ِلى أَذاٗ جىمي معخىي الخىبُٞ 5

 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 حؽخمل ِلى أَذاٗ جىمي معخىي الخدلُل 6

م 7  %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 حؽخمل ِلى أَذاٗ جىمي معخىي الخٍٝى

 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 معخىي الابخ٣اسحؽخمل ِلى أَذاٗ جىمي  8

 %0.0 0 %100 1 %0.3 1 ًىحذ أَذاٗ جش٠ض ِلى جىمُت مهاساث خال٥ اإلاؽ٢الث لذي الىالب 9

ِش الاججاَاث الّلمُت اإلاخخلٙت 10  %100 1 %0.0 0 %0.3 1 حصجْ ِلى جىٍى

 %66.7 4 %33.3 2 %2.1 6 جشجبي بمؽ٢الث اإلاجخمْ العّىدي 11

 %58.8 10 %41.2 7 %5.9 17 أَذاٗ جشجبي بخبراث الىالب الُىمُتجىحذ  12

 %50.0 22 %50.0 22 %15.3 44 ًم٢ً جىُٙز ألاَذاٗ في لىء ؤلام٣اهُاث اإلاادًت اإلاخاخت في اإلاذاسط 13

ٝت ٜابلت للمالخٍتألا  14  %51.2 22 %48.8 21 %15.0 43 َذاٗ مفأت بىٍش

ٝت ٜابلت ألا  15  %51.2 22 %48.8 21 %15.0 43 للُٝاطَذاٗ مفأت بىٍش

 %51.2 147 %48.8 140 %100 287 اإلاجمُى 

 .٘فل ١ل في اإلاإؼش ج٢شاس خعب اليعبت خعاب جم  *

 الؽاملت الجىدة مإؼشاث أ٠ثر أن العابٞ الجذو٥  مً ًدبحن     

  ألاَذاٗ مجا٥ في الخّلُمُت للمىاهج
ً
 للفٚ الٙٝه مٝشس  في وحىدا

 ألاَذاٗ" واإلاإؼش" مٙهىم ِلمي بأظلىب جفآ" ١اهذ اإلاخىظي الثالث

 ًم٢ً" واإلاإؼش ،"خُُٝٝت مىاٜٚ ئلى جشحمتها ًم٢ً بدُث مفأت

 وج٢شس " اإلاذاسط في اإلاخاخت اإلاادًت ؤلام٣اهُاث لىء في ألاَذاٗ جىُٙز

 اإلاإؼش الثاهُت اإلاشجبت في زم ،%(15.3) بيعبت مشاث( 44) منها ١ل

ٝت مفأت ألاَذاٗ"  مفأت ألاَذاٗ" واإلاإؼش ،"للمالخٍت ٜابلت بىٍش

ٝت  ،%(15.0) بيعبت مشاث( 43) منها ١ل وج٢شس " للُٝاط ٜابلت بىٍش

 معخىي  جىمي أَذاٗ ِلى حؽخمل" اإلاإؼش الثالثت اإلاشجبت في جالَا

 الشابّت اإلاشجبت في زم ،%(11.8) بيعبت مشاث( 34) وج٢شس " الخز٠ش

( 17) وج٢شس " الُىمُت الىالب بخبراث جشجبي أَذاٗ جىحذ" اإلاإؼش

 (.%5.9) بيعبت مشاث

م٢ً       مً أـبدذ اإلاّاًحر َزٍ أن مً الىدُجت َزٍ جٙعحر ٍو

 أَذاٗ ـُأت ِلى مذسب اإلاعخجذ ٘اإلاّلم صخُذ، َذٗ أي أبجذًاث

 ومىىسيها اإلاىاهج مإلٙي ِلى العهل ٘مً وبالخالي اإلاّاًحر، َزٍ جخممً

ا جخممً أَذاٗ ـُأت  .ألاظاظُت ِىاـَش

ىذ        للمىاهج الؽاملت الجىدة مإؼشاث وحىد معخىي  مٝاسهت ِو

 الىخاةج مً ًدبحن الذساظُحن الٙفلحن بحن ألاَذاٗ مجا٥ في الخّلُمُت

ت بفىسة مىحىدة الخالُت اإلاإؼشاث أن : " الذساظُحن الٙفلحن في مدعاٍو

 جشحمتها ًم٢ً بدُث مفأت ألاَذاٗ" " مٙهىم ِلمي بأظلىب جفآ

 ؤلام٣اهُاث لىء في ألاَذاٗ جىُٙز ًم٢ً"  ،"خُُٝٝت مىاٜٚ ئلى

 وحىد معخىي  في جباًً وحىد ًدبحن خحن في". اإلاذاسط في اإلاخاخت اإلاادًت

 ًىحذ خُث الذساظُحن، الٙفلحن في ألاَذاٗ مجا٥ في اإلاإؼشاث بّن

 في%( 33.3) بيعبت" العّىدي اإلاجخمْ بمؽ٢الث جشجبي" اإلاإؼش

 الثاوي، الذساس ي الٙفل في%( 66.7) وبيعبت ألاو٥، الذساس ي الٙفل

 بيعبت"  الٙهم معخىي  جىمي أَذاٗ ِلى حؽخمل" اإلاإؼش ًىحذ ٠ما

 الٙفل في%( 25.0) وبيعبت ألاو٥، الذساس ي الٙفل في%( 75.0)

 .الثاوي الذساس ي

لذ        الؽاملت للجىدة مإؼشاث ِذة وحىد ئلى الذساظت وجـى

 ِلى الٙٝه مٝشس  في جٍهش لم ألاَذاٗ مجا٥ في الخّلُمُت للمىاهج

 وأَذاٗ الابخ٣اس، معخىي  جىمُت ِلى جش٠ض أَذاٗ وحىد ِذم سأظها

م، معخىي  جىمُت ِلى حّمل  معخىي  جىمُت ِلى حّمل وأَذاٗ الخٍٝى

زٍ الىالب، لذي الخدلُل  ِلى جش٠ض التي ألاَذاٗ مً حمُّها َو

اث  وحىد ئلى حؽحر الىدُجت َزٍ وبالخالي الخ٢ٙحر، مً الّلُا اإلاعخٍى

ادة اإلالخت الخاحت وبالخالي الٙٝه، مٝشس  في واضر ٜفىس   في الىٍش إِل

ٍش اإلاٝشس  ب ًممً بدُث وجىٍى اث ِلى الىالب جذٍس  مً الّلُا اإلاعخٍى

ذ. الخ٢ٙحر  خُث[ 33] خمذ دساظت هدُجت مْ الىدُجت َزٍ حؽابهذ ٜو

 .ألاخحرة اإلاشجبت ال٢ٙشي  اإلاجا٥ اخخل

 مدخىي  في الؽاملت الجىدة مّاًحر جىا٘ش مذي ما: الثاوي العإا٥ هخاةج

 الٙٝه؟ مٝشس 

ت واليعب الخ٢شاساث خعاب جم       وخعب ٣٠ل للمإؼشاث اإلائٍى

 :٠ما َى مىضر في الجذو٥ الخالي الذساس ي الٙفل
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 6 حدول 

 التعليميت للمىاهج الشاملت الجىدة معاًير ضىء في املتىسط الثالث للصف الفله ملرر  محتىي  حىدة جحليل هتائج

اليسبت  التكرار املؤشر الفرعي الركم

 املئىيت

جكرار الفصل 

 ألاول 

اليسبت 

 املئىيت*

جكرار الفصل 

 الثاوي

اليسبت 

 املئىيت*

 %88.9 16 %11.1 2 %3.6 18 ٌّذ الىالب إلاىاحهت الخدذًاث الّاإلاُت اإلاّاـشة 1

 %60.8 79 %39.2 51 %26.2 130 الاهخماء للذًً سوحًىمي  2

 %100 4 %0.0 0 %0.8 4 ًىمي سوح الاهخماء للىوً 3

 %53.7 22 %46.3 19 %8.3 41 ٢ٌّغ الُٝم التي جإ٠ذ زٝا٘ت اإلاجخمْ ؤلاظالمي 4

ت لّملُت الخّلم 5 ُٚ اظتراجُجُاث مخىِى  %48.7 19 %51.3 20 %7.9 39 جىحه اإلاّلم الى جٌى

 %58.8 120 %41.2 84 %41.1 204 جم جممحن اإلادخىي مٙاَُم اإلاادة الشةِعُت 6

 %73.3 44 %26.7 16 %12.1 60 ًشجبي اإلادخىي بدُاة الىالب الُىمُت 7

 %61.3 304 %38.7 192 %100 496 اإلاجمُى 

 .٘فل ١ل في اإلاإؼش ج٢شاس خعب اليعبت خعاب جم *

 الؽاملت الجىدة مإؼشاث أ٠ثر أن العابٞ الجذو٥  مً ًدبحن     

  اإلادخىي  مجا٥ في الخّلُمُت للمىاهج
ً
 للفٚ الٙٝه مٝشس  في وحىدا

" الشةِعُت اإلاادة مٙاَُم اإلادخىي  جممحن جم" ١ان اإلاخىظي الثالث

 ًىمي" اإلاإؼش الثاهُت اإلاشجبت في زم ،%(41.1) بيعبت مشاث( 204) وج٢شس 

 اإلاشجبت في جالٍ ،%(26.2) بيعبت مشاث( 130) وج٢شس " للذًً الاهخماء سوح

 مشة( 60) وج٢شس " الُىمُت الىالب بدُاة اإلادخىي  ًشجبي" اإلاإؼش الثالثت

 جإ٠ذ التي الُٝم ٢ٌّغ" اإلاإؼش الشابّت اإلاشجبت في زم ،%(12.1) بيعبت

 اإلاشجبت في زم ،%(8.3) بيعبت مشاث( 41) وج٢شس " ؤلاظالمي اإلاجخمْ زٝا٘ت

ُٚ ئلى اإلاّلم جىحه" اإلاإؼش الخامعت ت اظتراجُجُاث جٌى  لّملُت مخىِى

 (.7.9) بيعبت مشاث( 39) وج٢شس " الخّلم

م٢ً       الّلىم مىهج مً حضء الٙٝه مٝشس  بأن الىدُجت َزٍ جٙعحر ٍو

ُت  ١ىن  للذًً الاهخماء جىمُت ِلى ًش٠ض أن البذًهي مً وبالخالي الؽِش

ُت الّلىم إلاىهج الشةِعُت الّامت ألاَذاٗ مً َزا  العّىدًت، في الؽِش

 مً حاء الُىمُت الىالب بدُاة الذسوط سبي ِلى اإلادخىي  جش٠حز أن ٠ما

 هٝل ِلى الىالب ٌعاِذ الزي الخّلُم َى الّٙا٥ الخّلُم أن أَمُت

زٍ. الُىمُت الخُاة ئلى الذسوط ٜاِت مً والّلىم الخبراث  الىدُجت َو

 مىهج أن هخاةجها أٌهشث التي[ 17] ظالم دساظت هدُجت مْ جدؽابه

ُت الّلىم  جخخلٚ ل٢ً ؤلاظالمي، الّشبي الترار ُٜمت ِلى ًإ٠ذ الؽِش

لذ خُث[ 33] خمذ دساظت هدُجت مْ  مٍّم أن ئلى هخاةجها جـى

اث ُت الّلىم ٠خب مدخٍى  .الىاْٜ ٘ٝه ٜماًا مً خلذ الؽِش

دبحن         الؽاملت الجىدة مإؼشاث أٜل أن العابٞ الجذو٥  مً ٍو

  اإلادخىي  مجا٥ في الخّلُمُت للمىاهج
ً
 للفٚ الٙٝه مٝشس  في وحىدا

 بيعبت مشاث( 4) وج٢شس " للىوً الاهخماء سوح ًىمي" ١ان اإلاخىظي الثالث

" اإلاّاـشة الّاإلاُت الخدذًاث إلاىاحهت الىالب ٌّذ" اإلاإؼش زم ،%(0.8)

زا%(. 3.6) بيعبت مشاث( 18) وج٢شس   مٝشس  في واضر ٜفىس  ئلى ٌؽحر َو

 الخدذًاث ومىاحهت إلاىا٠بت الىالب ٌّذ أن ًجب الزي الٙٝه

ضاُ مدمذ دساظت أ٠ذث ٢٘ما والخىىساث،  في الخّلُم أن مً[ 45]َو

ً الخادي الٝشن   واإلاجخمْ، اإلاخّلمحن اخخُاحاث ًلبي أن ًجب والّؽٍش

ىاحه ىىس  والخ٢ىىلىحُا، الّلم بخىىس  اإلاشجبىت الخدذًاث ٍو  مهاساث ٍو

ّمل الخُاة  للخٕلب اإلاشحىة الاهىالٛ س٠حزة هي ٘اإلاىاهج جدعُنها، ِلى َو

 اإلاىهج واْٜ ًٍهش خُث الىاْٜ، ومىا٠بت الفّىباث، َزٍ ١ّل  ِلى

ش ئلى خاحتها الخالُت  والخدذًاث الخىىساث إلاىا٠بت اإلاعخمش الخىٍى

ذ. اإلاّاـشة لذ ٜو  بأن أ٘ادث مؽابهت هدُجت ئلى[ 16] اإلاال٣ي دساظت جـى

ت اإلاشخلت لىالب الٙٝه مىاهج  مٍّم جممحن ا٘خٝشث الثاهٍى

 أٌهشث التي[ 17] ظالم دساظت ٠زل٤. اإلاّاـشة الٙٝهُت اإلاعخجذاث

ت اإلاشخلت في ؤلاظالمُت والثٝا٘ت الخذًث مىاهج لّٚ هخاةجها  في الثاهٍى

 الّىإلات مىا٠بت ِلى الشاًَ ولّها في العّىدًت الّشبُت اإلامل٢ت

ُمها بمٙاَُمها  .ٜو

 في الؽاملت الجىدة مّاًحر جىا٘ش مذي ما: الثالث العإا٥ هخاةج

 الٙٝه؟ مٝشس  في اإلاعخخذمت ألاوؽىت

ت واليعب الخ٢شاساث خعاب جم       وخعب ٣٠ل للمإؼشاث اإلائٍى

 :الذساس ي الٙفل

 8 حدول 

 التعليميت للمىاهج الشاملت الجىدة معاًير ضىء في املتىسط الثالث للصف الفله ملرر  أوشطت حىدة جحليل هتائج

اليسبت  التكرار املؤشر الفرعي الركم

 املئىيت

التكرار في 

 الفصل ألاول 

اليسبت 

 املئىيت*

التكرار في 

 الفصل الثاوي

اليسبت 

 املئىيت

ً ١اُ٘ت 1  %53.5 69 %46.5 60 %21.1 129 ًخممً أوؽىت وجماٍس

اث الخ٢ٙحر الّلُاًخممً أوؽىت جذْ٘  2 ُٚ معخٍى  %53.8 7 %46.2 6 %2.1 13 الىالب ئلى جٌى

 %50.0 6 %50.0 6 %2.0 12 ًخممً أوؽىت جذْ٘ الىالب ئلى خل اإلاؽ٢الث 3

ت مً مخخلٚ اإلافادس أوؽىت ًخممً 4  %58.3 14 %41.7 10 %3.9 24 جذْ٘ الىالب للخفى٥ ِلى اإلاّ٘ش

ت ١ي 5  %50.0 16 %50.0 16 %5.2 32 ٌّملىا مّا بؽ٣ل حّاووي ًخممً أوؽىت جمىذ الىالب الٙـش

ت ١ي ٌّملىا بؽ٣ل ٘شدي 6  %54.6 53 %45.4 44 %15.8 97 ًخممً أوؽىت جمىذ الىالب الٙـش

 %53.5 69 %46.5 60 %21.1 129 ًخممً أوؽىت حعاِذ ِلى ٘هم اإلابادب الشةِعُت 7
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 %66.0 31 %34.0 16 %7.7 47 ًخممً أوؽىت جشجبي بدُاة الىالب الُىمُت 8

 %53.5 69 %46.5 60 %21.1 129 ًخممً ١ل وؽاه حّلُماث جىضر ٠ُُٙت جىُٙزٍ 9

 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 الضمً اإلادذد لخىُٙزًٍخممً ١ل وؽاه  10

 %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 الضمً اإلادذد ل٣ل وؽاه مىاظب 11

 %54.6 334 %45.4 278 %100 612 اإلاجمُى 

 .٘فل ١ل في اإلاإؼش ج٢شاس خعب اليعبت خعاب جم *

 الؽاملت الجىدة مإؼشاث أ٠ثر أن العابٞ الجذو٥  مً ًدبحن     

  ألاوؽىت مجا٥ في الخّلُمُت للمىاهج
ً
 للفٚ الٙٝه مٝشس  في وحىدا

 ًخممً" واإلاإؼش ،"١اُ٘ت أوؽىت ًخممً" ١اهذ اإلاخىظي الثالث

 ١ل ًخممً" واإلاإؼش ،"الشةِعُت اإلابادب ٘هم ِلى حعاِذ أوؽىت

 مشاث( 129) منها ١ل وج٢شس " جىُٙزٍ ٠ُُٙت جىضر حّلُماث وؽاه

 جمىذ أوؽىت ًخممً" اإلاإؼش الثاهُت اإلاشجبت في زم ،%(21.1) بيعبت

ت الىالب  بيعبت مشاث( 97) وج٢شس " ٘شدي بؽ٣ل ٌّملىا ١ي الٙـش

 بدُاة جشجبي أوؽىت ًخممً" اإلاإؼش الثالثت اإلاشجبت في جالٍ ،%(15.8)

 الشابّت اإلاشجبت في زم ،%(7.7) بيعبت مشاث( 47) وج٢شس " الُىمُت الىالب

ت الىالب جمىذ أوؽىت ًخممً" اإلاإؼش  بؽ٣ل مّا ٌّملىا ١ي الٙـش

 (.%5.2) بيعبت مشاث( 32) وج٢شس " حّاووي

دبحن      الؽاملت الجىدة مإؼشاث أٜل أن العابٞ الجذو٥  مً ٍو

 وؽاه ل٣ل اإلادذد الضمً" ١ان ألاوؽىت مجا٥ في الخّلُمُت للمىاهج

 لم خُث" لخىُٙزٍ اإلادذد الضمً وؽاه ١ل ًخممً" واإلاإؼش ،"مىاظب

 جذْ٘ أوؽىت ًخممً" اإلاإؼش زم اإلاٝشس، في اإلاإؼشاث َزٍ جٍهش

 (.%2.0) بيعبت مشاث( 12) وج٢شس " اإلاؽ٢الث خل ئلى الىالب

 الؽاملت الجىدة مإؼشاث مً ِذد وحىد الذساظت هخاةج جٍهش      

 للفٚ الٙٝه مٝشس  في جٍهش لم ألاوؽىت مجا٥ في الخّلُمُت للمىاهج

 ال خُث وؽاه، ل٣ل اإلادذد بالضمً اإلاخّلٝت وهي اإلاخىظي الثالث

 أن ٠ما لخىُٙزٍ، اإلادذد الضمً اإلاٝشس  في ألاوؽىت حمُْ جخممً

 مٝشس  في الّذد ٜلُلت اإلاؽ٢الث خل ئلى الىالب جذْ٘ التي ألاوؽىت

 جش٠ض التي ألاظاظُت اإلاهاساث مً اإلاؽ٢الث خل مهاسة أن مْ الٙٝه،

 إلاىاحه الىالب حّذ ١ىنها الخّلُم، في الؽاملت الجىدة مبادب ِليها

 إلاؽ٢الث خلى٥  ًِ البدث ِلى ٜادسا وججّله الُىمُت، الخُاة ـّاب

 وخذة أن ئلى[ 46] ِىُت أؼاس ٘ٝذ جىاحهه، التي الُىمُت الخُاة

 ما ِلى واخخىائها اإلاخّلم شخفُت حىاهب حمُْ ؼمىلها ٌّجي ألاوؽىت

ه ًىمي ُمه ؤلاًجابُت واججاَاجه مّا٘س ش ومهاساجه، ٜو  ِلى ٜذساجه وجىٍى

 .اإلاؽ٢الث خل

 الشظىم في الؽاملت الجىدة مّاًحر جىا٘ش مذي ما: الشابْ العإا٥ هخاةج

 الخىلُدُت؟ وألاؼ٣ا٥

 وألاؼ٣ا٥ الشظىم حىدة جدلُل هخاةج الخالي الجذو٥  ًىضر     

 مّاًحر لىء في اإلاخىظي الثالث للفٚ الٙٝه إلاٝشس  الخىلُدُت

 :الخّلُمُت للمىاهج الؽاملت الجىدة

 9 حدول 

 التعليميت للمىاهج الشاملت الجىدة معاًير ضىء في املتىسط الثالث للصف الفله مللرر  التىضيحيت وألاشكال الرسىم حىدة جحليل هتائج

اليسبت  التكرار املؤشر الفرعي الركم

 املئىيت

التكرار في 

 الفصل ألاول 

اليسبت 

 املئىيت*

التكرار في 

 الفصل الثاوي

اليسبت 

 املئىيت*

 %32.4 11 %67.6 23 %9.9 34 جىحذ سظىم وأؼ٣ا٥ جىلُدُت ١اُ٘ت 1

 %34.4 11 %65.6 21 %9.3 32 جىضخهاجشجبي باإلاادة الّلمُت التي  2

 %34.4 11 %65.6 21 %9.3 32 جىحذ سظىم وأؼ٣ا٥ جىلُدُت مىاظبت للمدخىي  3

 %32.4 11 %67.6 23 %9.9 34 جىحذ سظىم وأؼ٣ا٥ جىلُدُت مىاظبت إلاعخىي الىالب 4

 %40.0 10 %60.0 15 %7.3 25 حجم الشظىم وألاؼ٣ا٥ الخىلُدُت مىاظب 5

 %40.7 11 %59.3 16 %7.9 27 وأؼ٣ا٥ جىلُدُت جمخاص بالىلىحجىحذ سظىم  6

 %33.3 11 %66.7 22 %9.6 33 جخمش٠ض في أما٠ً مىاظبت مً اإلاىلُى )الذسط( 7

 %32.4 11 %67.6 23 %9.9 34 جىحذ سظىم وأؼ٣ا٥ جىلُدُت جدخىي ِلى مّلىماث صخُدت 8

الّلمي ِىذ جىحذ سظىم وأؼ٣ا٥ جىلُدُت حعهم في ئزاسة الخ٢ٙحر  9

 الىالب

12 3.5% 7 58.3% 5 41.7% 

ادة اظدُّاب  10 جىحذ سظىم وأؼ٣ا٥ جىلُدُت حّمل ِلى ٍص

 الىالب ألَذاٗ الذسط

15 4.4% 8 53.3% 7 46.7% 

 %30.3 10 %69.7 23 %9.6 33 الشظىم وؤلاؼ٣ا٥ ال جخّاسك مْ اإلابادب ؤلاظالمُت 11

 %28.1 9 %71.9 23 %9.3 32 حعهل اظدُّاب مدخىاَاالشظىم وؤلاؼ٣ا٥ ملىهت بألىان مىاظبت  12

 %34.4 118 %65.6 225 %100 343 اإلاجمُى 

 .٘فل ١ل في اإلاإؼش ج٢شاس خعب اليعبت خعاب جم *

 الؽاملت الجىدة مإؼشاث أ٠ثر أن العابٞ الجذو٥  مً ًدبحن    

  الخىلُدُت وألاؼ٣ا٥ الشظىم مجا٥ في الخّلُمُت للمىاهج
ً
 في وحىدا

 وأؼ٣ا٥ سظىم جىحذ" ١ان اإلاخىظي الثالث للفٚ الٙٝه مٝشس 

 مىاظبت جىلُدُت وأؼ٣ا٥ سظىم جىحذ" واإلاإؼش ،"١اُ٘ت جىلُدُت

 ِلى جدخىي  جىلُدُت وأؼ٣ا٥ سظىم جىحذ" واإلاإؼش ،"الىالب إلاعخىي 

 في زم ،%(9.9) بيعبت مشاث( 34) مإؼش ١ل وج٢شس  ،"صخُدت مّلىماث

 ،("الذسط) اإلاىلُى مً مىاظبت أما٠ً في جخمش٠ض" اإلاإؼش الثاهُت اإلاشجبت
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 وج٢شس  ،"ؤلاظالمُت اإلابادب مْ جخّاسك ال وألاؼ٣ا٥ الشظىم" واإلاإؼش

"  اإلاإؼش الثالثت اإلاشجبت في جالٍ ،%(9.6) بيعبت مشاث( 33) مإؼش ١ل

 وأؼ٣ا٥ سظىم جىحذ"  واإلاإؼش ،"جىضخها التي الّلمُت باإلاادة جشجبي

 بألىان ملىهت وألاؼ٣ا٥ الشظىم"  واإلاإؼش ،"للمدخىي  مىاظبت جىلُدُت

 بيعبت مشاث( 32) مإؼش ١ل وج٢شس  ،"مدخىاَا اظدُّاب حعهل مىاظبت

(9.3%.) 

دبحن       الؽاملت الجىدة مإؼشاث أٜل أن العابٞ الجذو٥  مً ٍو

  الخىلُدُت وألاؼ٣ا٥ الشظىم مجا٥ في الخّلُمُت للمىاهج
ً
 في وحىدا

 وأؼ٣ا٥ سظىم جىحذ" ١ان اإلاخىظي الثالث للفٚ الٙٝه مٝشس 

 مشاث( 12) وج٢شس " الىالب ِىذ الّلمي الخ٢ٙحر ئزاسة في حعهم جىلُدُت

 (.%3.5) بيعبت

 الجىدة مإؼشاث بّن في ٜفىس  وحىد الذساظت هخاةج أٌهشث      

 ومً الخىلُدُت وألاؼ٣ا٥ الشظىم مجا٥ في الخّلُمُت للمىاهج الؽاملت

 الخ٢ٙحر ئزاسة في حعهم التي الخىلُدُت وألاؼ٣ا٥ الشظىم ٜلت لمنها

لت الىالب، ِىذ الّلمي  ِلى حّمل التي الخىلُدُت وألاؼ٣ا٥ الشظىم ٜو

ادة  ألاؼ٣ا٥ ٔالبُت أن خُث. الذسط ألَذاٗ الىالب اظدُّاب ٍص

 ؼشوخاث جخممً ال ـىس  ؼ٣ل ِلى جأحي اإلاىهج في الخىلُدُت

، وجٙاـُل  التي الخىلُدُت وألاؼ٣ا٥ الشظىم ٜلت أن ٠ما للمىلُى

لىا التي الىخاةج مْ ًخٙٞ الىالب ِىذ الّلمي الخ٢ٙحر ئزاسة في حعهم  جـى

 واضر ٜفىس  وحىد ًإ٠ذ مما واإلادخىي  باألَذاٗ واإلاخّلٝت ظابٝا ئليها

 الخ٢ٙحر مهاساث جىمُت ِلى جش٠حٍز بّذم ًخّلٞ ُ٘ما الٙٝه مٝشس  في

 في ٠بحر أزش له ٣ًىن  أن ًجب اإلاذسس ي ٘اإلاىهج. الىالب لذي الّلُا

اث جىمُت  هدى اَخماماتهم وئزاسة الىالب لذي الخ٢ٙحر مً الّلُا اإلاعخٍى

ش وهدى الخّلم م وجىمُت ٜذساتهم جىٍى  .ج٢ٙحَر

 في الؽاملت الجىدة مّاًحر جىا٘ش مذي ما: الخامغ العإا٥ هخاةج

م أظالُب  الٙٝه؟ مٝشس  في اإلاعخخذمت الخٍٝى

م أظالُب مدخىي  حىدة جدلُل هخاةج الخالي الجذو٥  ًىضر      جٍٝى

 الؽاملت الجىدة مّاًحر لىء في اإلاخىظي الثالث للفٚ الٙٝه مٝشس 

 :الخّلُمُت للمىاهج

 11 حدول 

 للمىاهج الشاملت الجىدة معاًير ضىء في املتىسط الثالث للصف الفله ملرر  جلىيم أساليب حىدة جحليل هتائج

اليسبت  التكرار املؤشر الفرعي الركم

 املئىيت

التكرار في 

 الفصل ألاول 

اليسبت 

 املئىيت*

التكرار في 

 الفصل الثاوي

اليسبت 

 املئىيت*

ُت الّلُا 1 اث اإلاّ٘ش  %0.0 0 %100 4 %2.2 4 ًىحذ أظئلت جش٠ض ِلى اإلاعخٍى

 %43.9 18 %56.1 23 %22.8 41 حٕىى ألاظئلت أحضاء الىخذة 2

 %40.9 18 %59.1 26 %24.4 44 جفآ بأظلىب ِلمي مٙهىم 3

ت 4  %50.0 2 %50.0 2 %2.2 4 جىمي مهاسة البدث ًِ مفادس اإلاّ٘ش

5  
ً
 ٘شدًا

ً
ما  %40.9 18 %59.1 26 %24.4 44 ًخممً جٍٝى

6  
ً
 حماُِا

ً
ما  %0.0 0 %100.0 3 %1.7 3 ًخممً جٍٝى

ُت  7 م مىلِى  %0.0 0 %0.0 0 %0.0 0 )اخخُاس مً مخّذد(ًىحذ أظالُب جٍٝى

ُت )صر وخىأ( 8 م مىلِى  %50.0 3 %50.0 3 %3.3 6 ًىحذ أظالُب جٍٝى

م ٠خابُت 9  %44.1 15 %55.9 19 %18.9 34 ًىحذ أظالُب جٍٝى

 %41.1 74 %58.9 106 %100 180 اإلاجمُى 

 ٘فل ١ل في اإلاإؼش ج٢شاس خعب اليعبت خعاب جم *

 الؽاملت الجىدة مإؼشاث أ٠ثر أن العابٞ الجذو٥  مً ًدبحن     

م أظالُب مجا٥ في الخّلُمُت للمىاهج   الخٍٝى
ً
 الٙٝه مٝشس  في وحىدا

 واإلاإؼش" مٙهىم ِلمي بأظلىب جفآ" ١ان اإلاخىظي الثالث للفٚ

  ًخممً"
ً
ما   جٍٝى

ً
 زم ،%(24.4) بيعبت مشاث( 44) منها ١ل وج٢شس  ،"٘شدًا

( 41) وج٢شس " الىخذة أحضاء ألاظئلت حٕىى" اإلاإؼش الثاهُت اإلاشجبت في

 أظالُب ًىحذ" اإلاإؼش الثالثت اإلاشجبت في جالٍ ،%(22.8) بيعبت مشاث

م  الشابّت اإلاشجبت في زم ،%(18.9) بيعبت مشاث( 34) وج٢شس " ٠خابُت جٍٝى

م أظالُب ًىحذ" اإلاإؼش ُت جٍٝى  مشاث( 6) وج٢شس (" وخىأ صر) مىلِى

 (.%3.3) بيعبت

دبحن       الؽاملت الجىدة مإؼشاث أٜل أن العابٞ الجذو٥  مً ٍو

م أظالُب مجا٥ في الخّلُمُت للمىاهج   الخٍٝى
ً
 الٙٝه مٝشس  في وحىدا

م أظالُب ًىحذ" ١ان اإلاخىظي الثالث للفٚ ُت جٍٝى  اخخُاس) مىلِى

 زم الٙٝه، مٝشس  في به جشجبي مإؼشاث جىحذ ال خُث(" مخّذد مً

  ًخممً" اإلاإؼش
ً
ما   جٍٝى

ً
 جالٍ ،%(1.7) بيعبت مشاث( 3) وج٢شس " حماُِا

ت مفادس ًِ البدث مهاسة جىمي" اإلاإؼش  جش٠ض أظئلت" ومإؼش اإلاّ٘ش

اث ِلى ُت اإلاعخٍى %(. 2.2) بيعبت مشاث( 4) منها ١ل وج٢شس " الّلُا اإلاّ٘ش

ذ  اإلاّشفي اإلاجا٥ أظئلت أن ئلى[ 32] الُّاـشة دساظت هخاةج أٌهشث ٜو

 ألاظئلت ؼ٣لذ بِىما ال٢لي ألاظئلت مجمُى مً%( 85.4) بلٕذ

اسبذ%(. 11.4) خش٠ُت والىٙغ%( 3.2) الىحذاهُت  اإلاٝالُت ألاظئلت ٜو

 (.%68.1) بيعبت ألاظئلت زلثي

 في الؽاملت الجىدة مّاًحر جىا٘ش مذي ما: العادط العإا٥ هخاةج

 الٙٝه؟ إلاٝشس  الٙجي ؤلاخشاج

 الٙٝه إلاٝشس  الٙجي ؤلاخشاج حىدة جدلُل هخاةج الخالي الجذو٥  ًىضر     

 للمىاهج الؽاملت الجىدة مّاًحر لىء في اإلاخىظي الثالث للفٚ

 :الخّلُمُت
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 11 حدول 

 التعليميت للمىاهج الشاملت الجىدة معاًير ضىء في املتىسط الثالث للصف الفله مللرر  الفني إلاخراج حىدة جحليل هتائج

 الىتائج املؤشراث الركم

 ملىن ٔامٞ 22الّىىان الشةِس ي:  حجم الخي 1

ُت:  ً الِٙش  ملىن ٔامٞ 18الّىاٍو

ُت:  ابُن 16الىٝاه الِٙش

 ِادي 14اإلادخىي: 

 Tahomaالّىىان الشةِس ي:  هُى الخي 2

ُت: ً الِٙش  ٍِشن الّىاٍو

ُت:   traditional Arabicالىٝاه الِٙش

 traditional Arabicاإلادخىي: 

 21*25ال٢خاب  حجم الىسٛ 3

 مفٝى٥  هُى الىسٛ 4

ىس وخىىه مخباًىت ألالىان والىُى والدجم ؤلاخشاج الٙجي للٕالٗ 5  ملىن، ًخممً سظىم ـو

 ٠شجىن  الٕالٗ مخحن 6

ت للىالب 7  ألىان 8 ألىان الٕالٗ مؽٜى

 للفٚ الٙٝه إلاٝشس  الٙجي ؤلاخشاج حىدة جدلُل هخاةج الجذو٥  ًىضر    

 الخّلُمُت، للمىاهج الؽاملت الجىدة مّاًحر لىء في اإلاخىظي الثالث

دبحن  :ًلي ما الىخاةج َزٍ مً ٍو

 وخذة ١ل في الشةِغ الّىىان حجم ًبلٖ: الخي بذجم ًخّلٞ ُ٘ما -

  وحاء( 22)
ً
، ملىها

ً
امٝا ً أما ٔو ُت الّىاٍو ( 18) خىها حجم ٘بلٖ الِٙش

امٞ، ملىن  ُت هٝاه ٘شعي ِىىان ل٣ل و١ان ٔو  الخاؿ الخي حاء ِ٘ش

 ِادي( 14) ٣٘ان اإلادخىي  خي حجم أما. ابُن وبلىن ( 16) بذجم بها

 .أظىد وبلىن 

  هُى مً وخذة ل٣ل الشةِس ي الّىىان حاء: الخي بىُى ًخّلٞ ُ٘ما -

(Tahoma)، ً ُت والّىاٍو  أما الٍّشن، الىُى مً الخي هُى حاء الِٙش

ُت الىٝاه  traditional) هُى مً ٣٘اهذ ٘شعي ِىىان ١ل جدذ الِٙش

Arabic)، هُى مً اإلادخىي  حاء و٠زل٤  (traditional Arabic)  

 الىسٛ هُى أما( 21*25) اإلاٝشس  أبّاد بلٕذ: الىسٛ بذجم ًخّلٞ ُ٘ما -

 .اإلافٝى٥  الىُى مً ٣٘ان

خممً ملىها الٕالٗ حاء: للٕالٗ الٙجي ؤلاخشاج - ىس  سظىم ٍو  ـو

 الٕالٗ ألىان حاءث بدُث والدجم والىُى ألالىان مخباًىت وخىىه

ت  .ألىان( 8) ِذدَا وبلٖ للىالب، مؽٜى

 الثالث للفٚ الٙٝه إلاٝشس  الٙجي ؤلاخشاج حىدة أن الىخاةج جٍهش     

، الٕالٗ حاء خُث ِالي بمعخىي  ١اهذ اإلاخىظي
ً
ٛ  اهه ٠ما مخِىا  مؽى

 حجم أن ٠ما الجزابت، والخىىه ألالىان مخخلٚ اظخخذام خال٥ مً

ً مً الذاخلي الخي   حاء ومدخىي  ِىاٍو
ً
  مىاظبا

ً
 أن ئلى ئلا٘ت وواضخا

ذا أِىاٍ به ألالىان اظخخذام ٞ مً مٍض  .الدؽٍى

 تىصياث. ال7

 :ًلي بما الذساظت جىص ي الذساظت هخاةج ِلى بىاءً      

ادة. 1  للفٚ الٙٝه مٝشس  في الؽاملت الجىدة مّاًحر بخىبُٞ الاَخمام ٍص

 .اإلاخىظي الثالث

 الخّلُم في الؽاملت الجىدة مجا٥ في خبرة لها مخخفت لجان حؽ٢ُل. 2

ش ِلى حّمل  .اإلاخىظي الثالث للفٚ الٙٝه مٝشس  جىٍى

  اإلاخىظي الثالث للفٚ هـــالٙٝ شس ـــمٝ ًــجممُ شوسةــل. 3
ً
  حّمل أَذا٘ا

م، معخىي  جىمُت ِلى حّمل وأَذاٗ الابخ٣اس، معخىي  جىمُت ِلى  الخٍٝى

 مٝشس  في اإلاإؼشاث َزٍ جٍهش لم خُث الىالب لذي الخدلُل ومعخىي 

 .الٙٝه

 حّمل أوؽىت اإلاخىظي الثالث للفٚ الٙٝه مٝشس  جممحن لشوسة. 4

 .للىوً الاهخماء سوح جىمُت ِلى

 اإلادذد الضمً اإلاخىظي الثالث للفٚ الٙٝه مٝشس  أوؽىت جممحن. 5

 .وؽاه ل٣ل

 جش٠ض وأوؽىت دسوط اإلاخىظي الثالث للفٚ الٙٝه مٝشس  جممحن. 6

 .اإلاّاـشة الّاإلاُت الخدذًاث إلاىاحهت الىالب ئِذاد ِلى

 وأؼ٣ا٥ سظىم اإلاخىظي الثالث للفٚ الٙٝه مٝشس  جممحن. 7

 .أ٠بر بفىسة الىالب ِىذ الّلمي الخ٢ٙحر ئزاسة في حعهم جىلُدُت

 :الذساظت مٝترخاث

 :الخالُت الذساظاث ئحشاء الذساظت جٝترح 

ش مٝترح جفىس  - ت للمشخلت الٙٝه مٝشس  لخىٍى  الّشبُت باإلامل٢ت الثاهٍى

 .الخّلُم في الؽاملت الجىدة ئداسة مّاًحر لىء في العّىدًت

 الؽاملت الجىدة مّاًحر لىء في الابخذاةُت للمشخلت الٙٝه مٝشس  جدلُل -

 .الخّلُمُت للمىاهج

 عاملراح

 أ. املراحع العربيت

اث جأَُل ؤلاداسة اإلاذسظُت في 2005ِامش، هاـش مدمذ. ) [1] (. مّٜى

مفش لألًضو، وئم٣اهُت الاظخٙادة مً خبراث بّن الذو٥ اإلاخٝذمت 

اث، بدث مٝذم للمإجمش العىىي الثالث  للخٕلب ِلى َزٍ اإلاّٜى

خماد ولمان حىدة اإلاإظعاث الخّلُمُت، الجمُّت  ِؽش " الِا

ت للتربُت اإلاٝاسهت وؤلا  داسة الخّلُمُت و١لُت التربُت ببجى اإلافٍش

ٚ، حامّت الٝاَشة.  ظٍى

ت اإلاإظعاث في الؽاملت الجىدة(. 2007.)خاَ٘ أخمذ، [2]  ِالم. التربٍى

 .الٝاَشة ال٢خب،

ض، أبى [3]  وئهخاج جفمُم في الجىدة (. مّاًحر2009هللا. ) ِبذ ؼادي ٍِض

  بٕضة. سظالت ؤلاهخاج ضــشا٠ـــبم مـــالخّلُ يـــ٘ اـــىلىحُـــل والخ٢ىـــاةـــالىظ
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 ٔضة ؤلاظالمُت، الجامّت ١لُت التربُت، ميؽىسة، ٔحر ماحعخحر        

ً أدًب ًىوغ ) [6] خ 1431الٕى٥، ـابٍش َـ(. معخىي حىدة ٠خاب الخاٍس

اإلاٝشس ِلى الفٚ الخاظْ الاظاس ي مً وحهت هٍش مؽشفي ومّلمي 

خ في مداٍ٘اث ٔضة. سظالت ماحعخحر ٔحر  ميؽىسة، الجامّت الخاٍس

 ؤلاظالمُت، ٔضة. 

اء للفٚ 2005أظىد، ظاوْ ٘خشي ؼا٠ش. ) [7] م منهاج الٙحًز (. جٍٝى

الثاوي الثاهىي في الجمهىسٍت الُمىُت. سظالت ماحعخحر ٔحر 

 ميؽىسة، حامّت ـىّاء.

(. حىدة ال٢خب 2007خلُٙت، ِلي ِبذ سبه، وؼبالٛ، واةل ـبخي. ) [8]

ظاس ي مً وحهت هٍش مؽشفي َزٍ اإلاذسظُت بمشخلت الخّلُم ألا 

بدث مٝذم ئلى اإلاإجمش التربىي الثالث: الجىدة في الخّلُم  .اإلاشخلت

الٙلعىُجي "مذخل للخمحز الزي حّٝذٍ الجامّت ؤلاظالمُت في 

 .2007أ٠خىبش  31 - 30الٙترة مً 

ش أداة لُٝاط حىدة ال٢خاب 2006دًاب، ظهُل سصٛ. ) [9] (. جىٍى

ُٙها في  ُٜاط حىدة ٠خب اإلانهاج الٙلعىُجي. اإلاذسس ي وجٌى

حامّت  –مٝذمت للمؽاس٠ت في اإلاإجمش الّلمي ألاو٥ ل٣لُت التربُت 

ألاٜص ى: الخجشبت الٙلعىُيُت في ئِذاد اإلاىاهج، حامّت الٝذط 

 اإلاٙخىخت، ٔضة، ظبخمبر.

م التربىي. 2000بذاس، مدمذ. ) [10] (. الاججاَاث الخذًثت في الخٍٝى

 ِمان: داس اإلاعحرة.

[11] ٚ م( حىدة مدخىي ٠خب التربُت ؤلاظالمُت 2011ِلي. ) خماد، ؼٍش

للمشخلت ألاظاظُت الّلُا بٙلعىحن في لىء مّاًحر حىدة اإلادخىي 

م التربىي" واإلاضمْ  وجىٍُمه، بدث مٝذم ئلى "اإلاإجمش الىوجي للخٍٝى

 في مذًىت سام هللا. 2011ِٝذٍ في الىفٚ الثاوي مً ؼهش أًاس 

 الٙٝه ٠خاب مدخىي  جدلُلَـ(. 1426) ظُّذ بً ـالر الّخُبي، [14]

 سظالت اإلاّاـشة. الٝماًا الٙٝهُت لىء في الثاهىي  الثالث للفٚ

 اإلامل٢ت ظّىد، اإلال٤ التربُت، حامّت ميؽىسة، ١لُت ٔحر ماحعخحر

 العّىدًت. الّشبُت

ش منهاج 2009الُّشبي، ظُّذ بً ِلي بً َاػ. ) [15] (. مّاًحر جىٍى

ا الثٝا٘ت ؤلاظ المُت إلاشخلت ما بّذ الخّلُم ألاظاس ي ومذي جىاَ٘ش

في منهاج الفٚ الثاوي ِؽش مً وحهت هٍش مؽشفي اإلاادة 

 ومّلميها. سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، حامّت العلىان ٜابىط.

م مٝشساث الٙٝه في 2008اإلاال٣ي، ِذهان بً بخُذ. ) [16] (. جٍٝى

ت في لىء اإلاعخجذاث الٙٝهُت اإلاّاـشة. سظالت  اإلاشخلت الثاهٍى

ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، ١لُت التربُت، حامّت أم الٝشي، اإلامل٢ت 

 الّشبُت العّىدًت.

مُت إلاىاهج 2004ظالم، مدمذ مدمذ. ) [17] (. دساظت جدلُلُت جٍٝى

ت في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت  الخذًث والثٝا٘ت ؤلاظالمُت الثاهٍى

ُمها. هذوة الّىإلا اث التربُت، في لىء مٙاَُم الّىإلات ٜو ت وأولٍى

اك، حامّت اإلال٤ ظّىد،   . 22/4/2004-20الٍش

اك سؼاد. ) [18] (. ئداسة الجىدة الؽاملت: مٙهىمها 2007البىا، ٍس

وأظلىب ئسظائها مْ جىحهاث الىصاسة في جىبُٝها في مذاسط 

اإلامل٢ت. مٝذمت ئلى اإلاإجمش العىىي الىاخذ والّؽشون للخّلُم 

ذادي، للٙترة مً   .2007ًىاًش  25- 24ؤلِا

(. دوس ئداسة 2004آ٥ ِبذ العالم، خالذ بً ظالم بً ظُٚ. ) [19]

ش أداء ألاحهضة الخ٣ىمُت بعلىىت ِمان.  الجىدة الؽاملت في جىٍى

 سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، حامّت آ٥ البِذ، ألاسدن.

التربُت اإلاعخمشة والخّلم مذي  (.2003خجى، أخمذ ئظماُِل. ) [22]

أـى٥  -الخُاة، الخّلُم ٔحر الىٍامي وحّلُم ال٢باس والال أمُت

ت وخبراث ِشبُت وأحىبُت.  .الّشبيداس ال٢ٙش  :الٝاَشة هٍٍش

الخّلُم واظدُّاب الخ٢ىىلىحُا في ِفش  (.1999الؽٍشٚ، خعً. ) [23]

شبُت في وسٜت ِمل مٝذمت ئلى هذوة معخٝبل التربُت الّ. الّىإلات

 ،ً ٌل الّىإلات: الخدذًاث والٙشؿ اإلاىّٝذة في حامّت البدٍش

 .ماسط 3-١2لُت التربُت، الصخحر، 

١لُاث آلاداب بحن الخٝلُذًت والخذازت.  (2010) ِىدة، خلُل. [24]

  ميؽىساث حامّت الىجاح.

 في الذساس ي اإلاىهج دوس (. 2010) .أخمذ ظُّذ ئًمان باَمام، [25]

 سظالت. الّفش جدذًاث مىاحهت في ؤلاظالمي التربىي  الىٍام

 اإلامل٢ت الٝشي، أم حامّت التربُت، ١لُت ميؽىسة، ٔحر ماحعخحر

 .العّىدًت الّشبُت

 في دساظاث (.1999) ِلُان. ِامش ،َؽامو  رًاب، ـالر َىذي، [26]

 .ال٢ٙش، ِمان، ألاسدن الّامت. داس وألاظالُب اإلاىاهج

شة مدمذ ِبذ هللا. ) [27] م مدخىي ٠خاب 2013هىس، َص (. جدلُل وجٍٝى

الّلىم الّامت للفٚ الخامغ ألاظاس ي في لىء اإلاّاًحر ومً 

وحهت هٍش مّلمي الّلىم للمشخلت ألاظاظُت الّلُا في ٘لعىحن. 

 سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، حامّت الىجاح الىوىُت.

ت ومماسظت. 2003الخُلت، مدمذ مدمىد. ) [28] (. جفمُم الخّلُم هٍٍش

 ِمان، داس إلاعحرة لليؽش والخىصَْ والىباِت.

م2008ُِذ. ) الذظىقي، [29]  اإلاذسظت في الذساظُت اإلاٝشساث (. جٍٝى

ذادًت. اإلا٢خبت ت، اإلاىفىسة.  ؤلِا  الّفٍش

(. اإلاٙاَُم الٙٝهُت في ٠خب 1997بيذ خمىد. ) بً ظُٚ، صوٍىت [30]

ت في ظلىىت  التربُت ؤلاظالمُت اإلاٝشسة لفٙىٗ اإلاشخلت الثاهٍى

مُت. معٝي: ميؽىساث حامّت  ِمان: دساظت جدلُلُت جٍٝى

 العلىان ٜابىط.

(. دساظت جدلُلُت لألوؽىت الفُٙت 2001اإلاىُْ، ظاسة ئبشاَُم. ) [31]

ت. سظالت ماحعخحر ٔحر  إلاادة الٙٝه في مذاسط البىاث الثاهٍى

ظّىد، اإلامل٢ت الّشبُت ميؽىسة، ١لُت التربُت، حامّت اإلال٤ 

 العّىدًت.

م. ) [32] مُت في 2004الُّاـشة، مدمذ ِبذال٢ٍش ( جدلُل ألاظئلت الخٍٝى

٠خب التربُت ؤلاظالمُت للخلٝت ألاولى مً الخّلُم ألاظاس ي في 

مان "دساظت مٝاسهت". مج ُِ لت حامّت اإلال٤ ظّىد، ألاسدن وظلىىت 

ت والذساظاث ؤلاظالمُت )17م -683(، ؿ ؿ 2، الّلىم التربٍى

721. 

(. مذي جممً مدخىي التربُت ؤلاظالمُت 2011خمذ، َُام أخمذ. ) [33]

ت لٝماًا ٘ٝه الىاْٜ. سظالت ماحعخحر ٔحر  للمشخلت الثاهٍى

 ميؽىسة، الجامّت ؤلاظالمُت، ٔضة.

م مدخىي ٠خاب  (.2012دخیل. ) ًب سحاء بً الخالذي، مدعً [35] جٍٝى

 ي لىء ـالٙٝه للفٚ ألاو٥ الثاهىي باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ٘
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 مّاًحر الجىدة. سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، حامّت الىاةٚ.       

ام ظامي ِبذ ألامحر. ) [38] (. جدلُل مدخىي ٠خاب 2009الشبُعي، لٔش

ألادب الّشبي الخذًث دساظت في ؼٍّش وهثٍر في لىء ألاَذاٗ 

الخّلُمُت. مجلت الٝادظُت للّلىم ؤلاوعاهُت، حامّت الٝادظُت، 

ذاس 12الّشاٛ، اإلاجلذ:   .290-275، الفٙداث: 2، ؤلـا

ت في 2011)الؽشبُجي، ٘ىصي، والىىاوي، ِٙذ  [39] (. مذاخل جشبٍى

ش اإلاىاهج الخّلُمُت، الٝاَشة : م٢خبت ألاهجلى  ت. جىٍى   اإلافٍش

 To(. جدلُل مممىن ل٢خاب )2004مدمذ، ِبذ اللىُٚ مدمىد. ) [40]

Know worship and Love ميؽىساث ١لُت التربُت، حامّت .)

 اإلال٤ ظّىد.

مُت إلاىهج2009ـالح، حىاد ـالح. ) [41] الّشوك  (. دساظت جٍٝى

ت في مداٍ٘اث ٔضة مً وحهت هٍش مّلمي اللٕت  للمشخلت الثاهٍى

 ٔحر ميؽىسة، الجامّت الاظالمُت. الّشبُت. سظالت ماحعخحر 

(. جدلُل مدخىي ٠خب التربُت الىوىُت 2009بؽحر، مّار هٍمي. ) [42]

مها للفٙٗى الخامغ، العادط، العابْ مً وحهت هٍش  وجٍٝى

٥ المٙت الٕشبُت. سظالت مّلمي ومّلماث مداٍ٘اث ؼما

 ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، حامّت الىجاح الىوىُت.

(. حىدة 2007أبى دٗ، مدمىد خلُل والىـٙي، خلُل ًىظٚ ) [43]

الخّلُم في الخفىس ؤلاظالمُت مٙاَُم وجىبُٝاث"، دساظاث 

اإلاإجمش الثالث "الجىدة في الخّلُم الٙلعىُجي مذخل للخمحز الزي 

 .2007أ٠خىبش  31ُت في الٙترة مً حّٝذ بالجامّت ؤلاظالم

(. معخىي حىدة ٠خب 2010أهفُى، ِبحر مدمذ ئظماُِل. ) [44]

 للمّاًحر 
ً
ٝا الّلىم في اإلاشخلت ألاظاظُت الذهُا في ٘لعىحن ٘و

ش، ٔضة.  الّاإلاُت. سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، حامّت ألاَص

ضاُ، أهِعت مدمىد. ) [45] م؛ َو
ّ
(. مّاًحر الجىدة 2010مدمذ، هادًت ظال

ومخىلباث ظٛى الّمل في مىاهج ١لُاث حامّت ِذن. اإلاإجمش 

الّلمي الشابْ لجامّت ِذن: حىدة الخّلُم الّالي هدى جدُٝٞ 

 2010أ٠خىبش  13-11الخىمُت اإلاعخذامت، ال٢خاب الثاوي، 

 داس :واإلاىهج. ِمان الؽاملت دة(. الجى 2008ِلي. ) مدعً ِىُت، [46]

 والخىصَْ.  لليؽش اإلاىاهج
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ABSTRACT_ This study sought to identify the availability of total quality standards in the Fiqh 

course for the third intermediate grade in the Kingdom of Saudi Arabia. To achieve the aims of the 

study, the content analysis method was used and a special form was designed by the researcher for 

analyzing the content consisting of (68) items for the aspects of the study. The study sample is 

limited to the Fiqh course for the third intermediate grade in the Kingdom of Saudi Arabia in the 

academic year 1435-1436H which consists of (185) pages distributed among (8) units and (50) 

lessons. The results showed that the number of indicators in the content of the Fiqh course in light 

of the total quality standards were (1960) distributed among (60) sub standards with an average 

of 33 indicators for each. The largest number of indicators was in the area of the quality of the 

activities with (612) indicators and a percentage of (31.2%). This was followed by the indicators 

in the field of the quality of content with (538) indicators and a percentage of (27.4%). The results 

also showed the absence of a number of total quality indicators in the Fiqh course, namely: the 

objectives that develop the level of innovation, the objectives that develop the level of evaluation, 

the objectives that develop the level of analysis, the time allotted to each activity, and the objective 

evaluation methods (multiple-choice questions). In light of the findings the study recommended 

paying more attention to the application of total quality standards in the Fiqh course for the third 

intermediate grade. 

KEYWORDS: Content Analysis, Jurisprudence, Total Quality, Curriculum. 

 

 

 

 

 

 


