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 صمخستالم

هددت الدرتسد ددىلترددللمحتوددألئحمددادل  ددتتىلئددصت لدسامسددصتلرتسدد لدر ددصت لد ت دد لا دد ل
احمدددددددددللل5002/5002مسددددددددد,و ل تدددددددددايل لتئلمددددددددديلمحتودددددددددأل ئوددددددددد ل  دددددددددتتىلد  ددددددددداديلدرتسد دددددددددوىل 

(ل502(ل ددد دألستو ددد لال 20(ل ددد دألئ,)دددصل 572(لدردددتاسلد األادر دددصرال دددتتهصل 5004/5002
 مسددئويلد ددمئصس ل صسددىلممتددئتلئ ددماوصالدرئ ددصألدرئ س دد لدر دداللااددصيلدر صحدد ل دد دأل س دد ل 

ا ظ)ددسال,مددصتدلدرتسد ددىل لئقص ددأل ددألئ,)ددصلئ ئا ددىلئددتلد   ددصألدرمدد لمسدد )صدرمدد لاتدد )صل تددايل
  ددتتىلدسئمحص,ددصالدر,)صتوددىل تددللدرئ ددمادلد األادرنددص, لئددتلمسدد,و ل تددايل درمددئ س در )ي(للمس ودد 

ا هئتددالدرئ ددماوصالدرنانددىلد  وددس ل درمحتوأ درمس ودد  درمقاوي(لار ئودد ل دد,ادال و,ددىلدرتسد ددىل  ئددصل
متئ,الد  تتىل,  ىلاتوتىلرتئ مادلدرنصر ل درمط و (لر  ضلدر ,ادالا دتيلا اتهدصل د ل د,ادال

   سدل.

 

Abstract 

The study aimed to analyze the content of the questions of 

economics for the sixth grade according to the Bloom classification. All 

the questions for the academic year (2005/2006 and until 2014/2015) 

were analyzed in the first round (278) of which (60) were major questions 

and (218) sub- , And the researcher designed a special form that includes 

six levels of knowledge area developed by Bloom for each of the acts 

described. The results of the study showed the concentration of the final 

exam questions at the level of the first and second classification of Bloom 

(memory, understanding) and neglected the last three levels (analysis, , 

And for all the years of the study sample. The questions also included a 

small percentage of the third level (application) for some years and their 

absence in other years.ل
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ل
 المشكمة :

وئنددأل, ددصطلدرطصردد ل دد لدسئمحص,ددصالدرا دسوددىلرتئسحتددىلدرنص,اوددىلئ اددسدلل  ص ددوصلل دد لد,مقصردد ل
درئ اددسلسددحوحصللس ددتل تلوددميل  ددتل  ددسدمل ئتوددىلمقدداويلترددللدرئسحتددىلدر صئ وددىل لار دد لو دداتلهددئدل

ئ مئس لر)صلا قصللرئ صووسلئحتت لرئ س ىل اتم)صلادرح يل تو)صلرئدل صالئتلدرتساسيل تلودميلمقداويل
هدددئأللد  دددتتىل ددددوتلئدددت لا  دددسدلرتااددددا ل تدددللدر نوددددسلئدددتلدرئادسددد صالااددددساطلدس م دددصسلدر وددددتل

ل(.22:ل5002 در,صاى 
(ل صإل نددددصسلئددددتلدر حددددا لادرتسد ددددصال0420ايلدر ددددص  ل ددددصيل تئل اسددددللدرئدددد مئسلدرمس دددد

درئوتد,وىلدرم لم)ت لترللما وصلدرئاد االادرسد ا صالدرمد لم اد ل دتلاداد لدرمقداويلدرمس دايل
 اددد أل دددصيلادسئمحص,دددصال ا ددد ل دددصصلادرمحدددسيل دددتلد  ددد ص لدر صئ,دددىل و)دددصلادرئمئنتدددىل صرسدددت ل

درمحسددوألدرئ س دد لترددلل ددت ل  دد ص لئ,)ددصللادرن ددصالادرئاتددا وىلل لااددتل س دد لتدد  لدرطت ددىل دد 
ل(5:ل5002 درئ تيل لدرطسوقىلدرمتسو وىل لد هتد لدرمس اوىل لدرئحمادلدرم توئ (ل در ,   ل 

ننه  الدراسنة منن خنحل تحمينل الباحنث لمحتنو  اسن مة منادة  مشنكمة ومنن نانا بنر ت
 السنا دة واألكرنر األننداف مسنتو  االقتصاد لمصف السادس األدبي وفق تصنايف بمنوم ومعرفنة

 االمتحااات . نه  في شيوًعا
 

 األنمية :
   ودس ل ,)دص  هئودى ر)دص تسد د   دصي  دأ ,)صودى  د   د,اوصلل م دسد درمد  درا دسودى  تلدسئمحص,دصا

   سدصأ ئدتلد موصسهدص س دت د  دتتى هدئأل  دصت ردئد , درقطدس ئ دماد  تدل درطت دى ئدت   ودس  ر و,دى ادصئتى

  د  و د)ي هدئد  رمحسدوت  ستلدرئ دماد , رتطت دى  رمحسوت  درئ ماد اوص  ئت مئ ,)ص امس اوى  تئوى

  ا در صئ دى  د  ا دار)ي وحدتت تئ اد ت د  در دصت لدر تئد  درسد   د  اس دوئص درطت دى ئ دمق أ محتودت

 (ل.70:ل5000 در اسد,    ا در توى
 ومن خحل مما تقدم تبر  انمية البحث الحالي باآلتي :
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درا دسودىلرئدصت لدسامسدصتل دسئمحص,دصا محقود  ئدتد  د  حد م  درتسد دىل ا,)دص  هئودى م ئدت .0
 ئدت دردئي امقداوي رألهتد لدرم توئوىلدرئ س وىلئتلمئ سلا )دي لامط ود ل لامحتودأ لمس ود  

 د هتد . ر)ئأل محقوق)ص ائتد درا دسوى ط و ىلدسئمحص,صا  ت سحوحى   س  وا س  ت اأ, 

 د  دتتىلادرم دس  م  تدى , دمطو   ارد  ئدت ما وسدوى  ئتودى درمحتودأ و ت تئ درمحتوأ  هئوى .5

 .ائ صر م)ص  و)ص ادرقا  درت   ,قصط  تل

 درمس اوىلادس,مقصأ د هتد  امحقو  درم تي ,ادمد  تل مأنوس ر)ص درا دسوىلرئص دسئمحص,صا  هئوى .2

 . در سو وت ئسوس ومحتت ا ئا  )ص   سد ترل ئسحتى ئت

دسئمحصتلدرا دسيلرئصت لدسامسدصتلرتسد ل تتىمقوويل   م,صارا  ص قى تسد ى م تله,صكل ي ري .4
لحسب عمم الباحث(.در صت لد ت  ل تللا  لمس,و ل تايل 

 
 الهدف :

لو)ت لدر ح لدرحصر لترلل:
   لمس,و ل تاي. محتوألئحمادل  تتىلئصت لدسامسصتلرتس لدر صت لد ت  لا

 
 حدود البحث :

لومحتتلدر ح لدرحصر ل ددددل:
وددددىلرئدددصت لدسامسددددصتلرتسدددد لدر دددصت لد ت دددد لرأل دددداديلدرتسد ددددوىل  دددتتىلدسئمحص,ددددصالدرا دسل .0

 (لدرتاسلد األ.5004/5002احمللل5002/5002 

لمس,و ل تايلدرئ س  ل مئ سل ل )يل لمط و ل لمحتوأل لمس و ل لمقاوي(. .5

 
 المصطمحات :

 التحميل :
 :Good,1974هدال ئتودىلحدأل يلئ دأرىل ئادد تى(لائااد لئدتل داألئ ا,صمدد ل  ,صسدس(ل  .0

29). 
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هددددددالم  تددددددىلدرادددددد ملترددددددللئ ا,صمدددددد لد  ص ددددددوىلا ,صسددددددسأللدرمدددددد لومس دددددد لئ,)ددددددصل   ددددددصسل .5
 (074:ل5000اآ سات 

 
 المحتو  :

هددالئ ئا ددىلدرئ ددصس لادر  ددسدالدرم توئوددىل ئ ددصسال,مص )ددصلدرئم ددتت ل دد ل ددألئددصلواددصهتل .0
 (.24:ل5002اوقس لدالو ئ لا  لتاد طلئحتت ل در ادرت لا  ت 

و)ددصلدس موددصسلاوددميلم,ظوئ)ددصل تددلل,حددالئ ددوتل لااددتلم دداتلئ ئا ددىلدرئ ددصس لدرمدد لوقدد ل ت .5
ل(.044:ل5002هئأللدرئ صس لئ صهويل الحقصت ل ال   صسلستو ىل  طوى 

 
 األس مة :

مئ)ودددتدللرم,ئوم)دددصل اادددتسدالدرطت دددى ئادهددد   دددت در اددد   ددد  درئ)ئدددى هددد لدرا دددوتى .0
.(Sund&Carin :1975 :23) 

  وسل ,)دصل تةدىل  دوطىلاادتدحىلائ صادس ل ,)صل ئتىلد م )صئوىلمحمصجلترلل اد لاوميلدرم .5
 (.50:ل5004   صسيلا  الا وس  ل  حو لو مطو لدرطت ىل )ئ)ص

هدد لئنوددسدالممطتدد ل ئتوددصال قتوددىلام  وسوددىلمدد تيلاظددصت ل دد لت, ددصطلدر ئتوددىلدرم توئوددىل .2
ل(.540:ل5000ئتل )ىلامنوسلم ص سالئتل )ىل  سدل در)صائ لا طوىل 

 
  ل ددتروألرئ ددص ت لدرئددس وتلادرئ تئددوتل دد لم طددوطلد هددتد لمسدد,و  تدداي(لاتدد للتصننايف بمننوم:

ادر  ددسدالدرم توئوددىلدرئتس ددوىلا قددسدالدس م ددصسدال سدداس لهسئوددىلئمتس ددىلدرسدد ا ىلا ما ودد لترددلل
 هئوددددىلمقددددتويلدر  ددددسدالدرم توئوددددىل دددد لئ ددددماوصالئم صامددددىلدرسدددد ا ىلحمددددللمددددماميلئدددد لدحموص ددددصال

 (.2:ل5004درئم تئوتلادر سا لدر ستوىل  ص ت 

 
 اإلطار الاظري ودراسات سابقة :

 اواًل / اإلطار الاظري :
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 :  تحميل المحتو 

 تل  دددتا لمحتودددألدرئحمدددادلو  حدددتل تد ل حنودددىلرمحقوددد ل هدددتد لدر حددد لادرتسد دددىل لاهدددال حدددتل
  دصرو لدر حدد لدر تئدد لدرمدد لم)ددت لترددللدراسد لدرئاتددا  لادرئدد,ظيلادر ئدد لرتئتددئاتلدرظددصهسل

ئددصل ,دد ل  ددتا ل دد لدر حدد لو)ددت لترددللدر ددساجل ص ددمتسسالسددحوحىلرئددصت لئددتلئددادتلدسمسددصأل ل 
ل(.70:ل5004ااس وىلئتلدر وص,صالدر صسىل صرئحماد ط وئى ل

 
 انمية تحميل المحتو  :

وقسددتل أهئوددىلدر حدد ل وددصتلدر اد,دد لدرمط وقوددىلدرمدد لوماادد ل تلم ددتئ)صل,مددصتدلدر حدد ل لل يل
 ئدألادردللت دسدمدالا  دصرو لممدا لل د ل,)صودىلمس ئىلئصلو,م) ل رو لدر ح لئتل,مصتدلتردلل دسدئدل

درئطص لترللمطاوسلد تدمل ل ئصلو م تيلمحتوألدرئحمادل  لئ مت لد  حص ل ادمل  ص,ال ستوىل
وقدددايل )دددصل دددصحناتل أ,  ددد)يل ,  ددد)يلمحدددالئظتدددىلدردددتد  لدرا سددد لدر دددستيل ل يل ص,دددالئ   دددوىل

لم سو)صلتحتدلدرئ   صالامحالئظتم)ص.
مدادلامقدتوسدللردتاسألل د لدإل ص دىل تدلل  دتتىل نودس لاحدألئاد االئ مت دىلا هئوىلمحتودألدرئح

ادرئ ددص ت ل دد لدم ددصئلدرقددسدسلم ددتدلد ئددسلئددتلئ ددستلد ددم تديلمحتوددألدرئحمددادل ددأتد ل حنوددىلتردددلل
 ,سدددسل  ص ددد لوددد,صل توددد ل ددد لردددادتؤل  دددضلدرئسد ددد لادرئ   دددصالدر حنودددىلت ائودددىل المس اودددىل

ل(.27-22:ل5004 ط وئى 
 

 المحتو  :طرق تحميل 
لوا تلنا لطس لرمحتوألدرئحمادله ل:

م مئدتل تدللدر دتلادرقودص ل ص دم تديلد سادصيلئئدصلود تيلتردللمدا وسللالتحميل الكمني : .1
 دديلئددتلدرئ تائددصالوئ ددتلدرددمح يل و)ددصل ص ددم تديلد  ددصرو لدرسوصتددوىلادإلحسددصتوىل

)اسنتخدم ادر ساجل ص م,مص صال ئوىلم ص تلدرقصتيل صرمحتودأل د لدرماسدألتردلل,مدصتدل
 الباحث نه  الطريقة في دراسته(.
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,ئددصلالتحميننل الكي:نني:  .2   ددتا لدرمحتودألدر و دد لسلو)ئدد ل ددتتلئدسدالم ددسدسللدرظددصهس لاد 
و)ددميل ا دداتلدرظددصهس ل ال ددتيلا اتهددصل ددد لدرئتددئاتلتاتلدر,ظددسلترددلل ددتتلئدددسدال

  ددتلاددسدم لدرئددصت لئاتدد لدرمحتوددألندديل درم ددسدسل ل يلم مئددتل تددللد,ط ص ددصالدر صحدد 
ئددددددد ل صر ئتودددددددىلدس دددددددم,مص وىلتاتلد دددددددم تديلدر دددددددتلادرقودددددددص ل دددددددصرئ ,للدرسوصتددددددد لاوص

 (222:ل0427 دحئتلادرحئصتي .دإلحسصت 

د  ددتا ل س دل  ددضلدر ددصحناتلسدد ا ىلدس مئددصتل تددلاسننتخدام األسننموبين معننًا :  .3
در ئ ل قطل  لمحتوألدرئتئاتل تلدر يلاحتأللئ ستلظصهس لتحسصتوىلسلم دتلئود  ل

ئدصل تلدرمحتودألدر و د لتاتلدس دم ص,ىل صرتد طلدرسوصتد لسلود تيل  لحدتلئدم)دصل ل 
ترللمحتوألئ,)دلتاو لادر يلو تيلترللدرم,  لدر و  ل ئصل تلدر ود لهدالدردئيلو,ودسل
در دددد وألرئ س ددددىلئةددددد دلدر دددديلاهددددئدلوددددد تيلترددددللدرم صئددددأل ددددد لد ددددم تديلد  دددددتا وتل

 (75:ل5000ئ صل. درسوحصاي 

 انداف تحميل المحتو  :
ل تلمحتوألدرئحمادلوحق لنا ل هتد ل حنوىلستو ىلممئنأل  ل:وسدل ا  ل

محتوددددألدرئتددددئاتلئددددتلدر,صحوددددىلدرادددد توىل سددددوص م لدرت ظوددددى لم,ظوئدددد ل الطسوقددددىل .0
  ست  لادرت ظوىلدرئ مصس ل  لر ظ (.

محتوألدرئتئاتلئتلدر,صحوىلدرئاتا وىل ئتلحو لد نسلدرئيلوحتن لدرئتئاتل .5
   لدرقصسئل الدر صئ ل الدراصهت(.

د م, صطلدسم صأللدر صيلرئ ر لدرئصت لدر تئوىلرتئ ر ل ,وىلدرئ ر لااسدتأللادم صهد ل .2
ل(.72-77:ل5004در صي( ط وئى 

 
 خطوات تا:يه تحميل المحتو  قي بحوث الماانج :
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سوص ىلد هتد لا  تتم)صل:لحو لو دتلمحتودألدرئحمدادلئ دستل تد لاا دوتىلمحقود ل هدتد ل .0
لدر ح .

   لدرم لوم,صار)صلدر ح ل.د موصسل و,ىلدرئحمادلدرتسد .5

 محتوتلاحتدالدرمحتوأل احتدالدرمحتوألدرستو ىل ل تصالدرمحتوأ(لا ئألاصتئىلدرمحتوأل. .2

 محوتلتس ىلست ل تد لدرمحتوأل. .4

 محتوتلئ صئألن صالدرمحتوأل. .2

   سدملدرمحتوألادراساألترللدر,مصتدل. .2

 (.400-244:ل0442م  وسلدر,مصتدلدرم لماسأل رو)صلدر صح ل  طو ى  .7

 
 يمي : ويمكن تحديد إجراءات وخطوات تحميل المحتو  كما

 .سدملدرمحتوأ تج محتوتلدر)ت لئت .0

 محتوتلئ مئ لدرمحتوأل الدرئ صألدرئيلم,مئ لترو لدرئادتلدرئسدتلمحتوت)صل. .5

 محتوتل تصالدرمحتوأل الدر ,صسسلدرستو ىل الدرنص,اوىلرتئحمادل. .2

ئقدصوو ل ر مدص   لدلعل الدر  دس  لدر سدأمحتوتلاحدتدالدرمحتودأل دأتلم داتلدر تئدىلدرئاتدال .4
 درئ صحىلادر ئتلا وسهص.

 ت سدملدرمحتوأل. محتوتلد تد لدرم ل وميلئتل ار)ص .2

 د م صسلست لدرمحتوألان صم . .2

 درقوصيل  ئتوصالدرمحتوألرتئحمادلدرئسدتلمحتوت ل. .7

 (.02:ل5005د م اصلدر,مصتدل  تلم او )صلا تارم)صلائ صر م)صلتحسصتوصل در ,ص    .2

ل
 : األس مة 

م ددددددس ل هئوددددددىلد  ددددددتتىلدسئمحص,وددددددىل ا,)ددددددصل تد لاوددددددص لرمقدددددداويلدرمحسددددددوألادر دددددد دألدر وددددددتل
 دددددتلم توئددددد لس وددددد لدرئ دددددمادل لا تل هئودددددىل  دددددتتىلدرئ تددددديلم ودددددتل ددددد لئ س دددددىلئدددددتدلمدددددأنوسلدرئدددددادتل
ادرطسدتدددددد لدرئ ددددددم تئىل دددددد ل ئتوددددددىلدرددددددم تيل تئلمئددددددتألل مةئوددددددىلسد  ددددددىل  سدددددداصلئاتئددددددىلهددددددئألل
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رئ ددددددمادلدرطت ددددددىلااددددددتسدم)يلاس  ددددددصم)يلدر ستوددددددى لام وددددددتألل وتددددددصلل دددددد لد ماددددددص لدرئددددددادتلادرطسدتدددددد ل
,ددددددادح لدرتدددددد  لادرقددددددا لرددددددتدلطت مدددددد ل لرددددددئركلم ددددددتل ددددددصئاللئددددددتل ادئددددددأل, صحدددددد ل دددددد لتسددددددتدسل

ل(.74:ل5005درح يلادرما و لادإلساصت در صئسدت  
تلد  دددددتتىلدرئ دددددم تئىل ددددد لد ,دددددادعلدرئ مت دددددىلئدددددتلدس م دددددصسدالهددددد لدرا دددددصتألدرئ)ئدددددىل اد 

 ئتودددددددددىلدرمقاوئودددددددددىل لاهددددددددد ل تد لودددددددددميلت دددددددددتدتهصل  دددددددددتلمحتودددددددددألدرئحمدددددددددادلدرتسد ددددددددد لاسدددددددددوص ىلرت
د هدددددتد لدرم توئودددددىلانددددديلسدددددوص ىلدر قدددددسدالام,قوح)دددددصلرم ددددداتل دددددصه  لرتمط وددددد ل لاه,دددددصكل اادددددىل
انوقدددددىل دددددوتل,ا ودددددىلد  دددددتتىلدرئ دددددم تئىلا,ددددداعلدرم  ودددددسلدر دددددصتتلردددددتدلدرطت دددددىل ل  تئدددددصلد دددددم تيل

ودددددددسل ددددددوتلطا )ددددددديلوسدددددد حاتلادددددددصتسوتل تددددددللئئصس دددددددىلدر ئتودددددددصالدرئتس دددددداتل  دددددددتتىلمنوددددددسلدرم  
درئ س وددددددددىلدر توددددددددصل لادرم طددددددددوطل دددددددد لت ددددددددتدتلد  ددددددددتتىلمئ ددددددددتلدرئتس ددددددددوتلئددددددددتلمحتوددددددددتل هددددددددتد ل
دسئمحددددددصتلامحتودددددددتل,ا ودددددددىلاد  دددددددتدتلد  دددددددتتىلاد ا دتلدرئ,ص ددددددد ىلر)دددددددصل ص هدددددددتد لدرمس اودددددددىلهددددددد ل

 تلودددددد تيلئ)ئصمدددددد لامحقودددددد للئحدددددداسلدر ئتوددددددىلدرم توئوددددددىل ل  ددددددتا,)صلسلوئ ددددددتل يل,ظددددددصيلمس دددددداي
ل(70:ل5000 هتد  ل صرا ألد  تأل در اسد,  

ل
 : لتصايف األس مة حسب مستو  الت:كير عاد بموم

درم توئودىل در ئتودى ممتدئ,)ص درمد  درئ س ودى در اد,   ت م  س درم  د هتد  وائألمس,و ل تاي
درقدتسدال ام,ئودى ادرئ تائدصا  تئودىدر درئ س دى درئدم تي  ص م دص  درئ صأ هئد  هتد  درم تئوىل لتئلمم ت 

تردلل دال درئ دصأ هدئد  مسد,و ل(Bloom)ادصي حود  در تئودى درئ س دى هدئأل د دم تدي  د  ادرئ)دصسدا
ئ دددماوصالئدددتلد هدددتد لدرمس اودددىل لاهدددئأللدرئ دددماوصالدر دددالئم صا دددىلاص دددتم)صلدرئ س ودددىلا ئتوصم)دددصل

ئ مادلو مئتل تلل دص ق لاو داتللاممسص تلاساسللترللدرقئىلاهالدرمقاويلادرقتس ل تللدرح يلا أ
ل-:ه  درئ ماوصا اهئأل   ص صللراحق 

 .Knowledgeدرئ س ىل درمئ س(ل .0

 .Comprehension در )يل دس مو ص ( .5

 .Applicationدرمط و ل .2

 .Analysisدرمحتوأل .4

 .Synthesisدرمس و ل .2
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 (527-522:ل5000. درحوتى Evaluationدرمقاويل .2

الدراسة لتحميل محتو  اس مة مادة االقتصاد لمصف واختار الباحث تصايف بموم في نه  
 السادس األدبي.

 
 :االختبارات التحصيمية 

م تلدس م صسدالدرمحسدوتوىلدرئحتودىلادرئس  ودىل تادالستو دىل د لمقداويل تدمل محسدوأ(لدرطت دىل ئدصل
ا  دصرو لرقودص لم  تُّلدس م صسدالدرمحسوتوىلئت الل  ص وصلل  ل ئتوىلمقاويلدرطصر ل ئصلمحتتأللئدتل تادال

محسددوألدرطصردد لاوص ددصلل  نددسلئاتددا وىلوحقدد ل هددتد لدرئ,ددصهدلادرئددصت لدرتسد ددوىلاوئودد ل ددوتلئ ددماوصال
درمحسدددوألدرئ مت دددىلردددتدلدرطت دددىل لائدددتله,دددصل دددوتلدر وص,دددصالدرمددد لودددميلدرحسددداأل تو)دددصلئدددتل,مدددصتدلمقددداويل

درئ تديل د لدرسد لائدصلمحسوألدرطت دىلو دم صتلئ,)دصل د لسد, لادسدسدالمس اودىلئ مت دىل دادمل تدللسد وتل
وسم طل ئركل صرئدصت لدرتسد دوىلائدتدلمحقد لد هدتد لدرم توئودىل ل يل وئدصلوم تد ل قدسدسدالمس اودىل  دسدل د ل
ئ مادلمطاوسلدرئ,صهدلدرتسد وىلا  صرو لا,ظيلدرمقاويلادسئمحص,صالائصل وم   لئتلادسدسدالادتلمد نسل د ل

لل(.004:ل5004  ضلما )صالائ,طتقصالدرم تويل درتا سي 
او م تيلهئدلدرئ )ايلرإلاصس لترللتس ىل الئ مادلدر, صطلدرئيلوحس أللدرطصر ل د لئ دصألتسد د ل
 صيل الئم سص ل )الوئنألد م ص لدرئ صس لادرئ)صسدالادرقتس ل تدللد دم تدئ)صل د لئاداد لحصرودىل ال

ل(.055:ل5002ئ مق توىل  اي 
 ددددمو ص لدرطددددا لردددد  ضلادر)ددددت لئددددتلمسددددئويلهددددئأللدس م ددددصسدالدرمحسددددوتوىلهددددالاوددددص لئددددتدلد

درئ صس لادرئ)صسدالادرئ صهويلدرئم تقىل صرئصت لدرتسد وىل  لااالئ وتل ال  ل,)صوىلئدت لم توئودىلئ و,دىل.ل
 ئدصل ,دد لوددتأل تدللدراتدد لدرددسدهتل تدملدر ددستل الئدصلم تئدد ل الد م دد  لئددتلئ دصس لائ)ددصسدال دد ل س,ددصئدل

ل(ل.202:ل5000م توئ لئ وتل  اي 
 

لالتحصيمية :تصايف االختبارات 
وئ تلمس,و لدس م صسدالدرمحسوتوىل تللا د ل دتتل  ودسلئدتلدإل  دصتل لر دأل هئ)دصلئدصلواتدح ل

لدرا ألدرم طوط لدآلم ل:
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ل
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

لللللللللللللللللللللللل
ل              

 
 (1الشكل )
 (20:ل5000ىل در  اسي مس,و لدس م صسدالدرمحسوتو

 
 وفيما يأتي توضيحًا لكل من نه  اإلبعاد :

:لم,ق دددديلدس م دددددصسدال تددددللا ددددئوتلد م دددددصسدالاسدددد وىلاد م ددددصسدالم,  ودددددىل.للContentدرئحمددددادل .0
ام ددم تيلدس م ددصسدالدراسدد وىل دد ل  ددضلدرئادادد لدرمدد لمحمددصجلترددللاسدد لدرئ)ددصسدالادرقددتسدال

ر ستل.لا  لدرئقص ألمأم لدس م دصسدالدرم,  ودىلرم ودتل د لادرئواألا ئصالدرا سوىلدرم لوئمت )صلد
م سودددد لدر ددددستل ئددددصلوئ ددددتل تلو  تدددد ل دددد لدرئ ددددمق ألاهددددئأللدس م ددددصسدالوطتدددد ل تو)ددددصلد م ددددصسدال
دس ددم تدت لاهدد لد م ددصسدالم ددم)ت لدرم, دد ل ئددصلو ددمطو لدر ددستل تلوقددايل دد ل دد لدرئ ددمق أ   تألل

 (.52:ل5005ا نئصت 

:لوئ ددددتلمسدددد,و لدس م ددددصسدال تددددللا دددد لد  ددددسدضلدرمدددد للPurposeاظو ددددىل الهددددت لدس م ددددصسل .5
و ددم تيل و)ددصلاهدد ل:لدس م ددصسدالدرئ ددحوىل لدس م ددصسدالدرما وسددوىل لاد م ددصسدالدس ددم تدتل ال
درئقددتس ل.ل صس م ددصسل رمحسددوت لو ددتلد م ددصسدلئ ددحوصللتئدل  ددم تيل دد لمقددتوسلدرئ ددمادلدر ددصيل تدمل

 (ل.052:ل5002مادلتسد  لئ وت  اي در ستل  لئصت لتسد وىلئ و,ىل الئح

طسوقدددىلدس دددم ص ىل:لتتلدس م دددصسدالدرمحسدددوتوىلوئ دددتلمسددد,و )صل تدددللا ددد لطسوقدددىلدس ددددم ص ىل .2
رئ ستدم)ددصل الدرئ)ددصيلدرمدد لماددمئأل تو)ددصل.ل  تددللدرددس يلئددتل تل نوددسدللئددتلدس م ددصسدالدرمحسددوتوىل

صسدال تدتوددددىلئ مت ددددىلئنددددأل:لم ددددتلئددددتل,دددداعلدراساددددىلادرقتدددديل لتسل ,دددد لما ددددتلد م ددددصسدالممطتدددد لئ)دددد
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د م دددصسدالد تدملدرئا دددوق ل ادس م دددصسدالدر ئتودددىلا ودددسلئردددكلئدددتلدس م دددصسدالدرمددد لمحمدددصجلتردددلل
 (ل.052:ل5002ئ)صسدال تدتوىل  اي 

طسوقدددىلمسدددئويلا ,دددصملدس م دددصسل:ل  دددضلدس م دددصسدالم ددداتلئق,,دددىلادرددد  ضلد  دددسلو ددداتل ودددسل .4
سلدردئيلحدتتالت دسدمدالمط وقد  لا  ) مد  لامسدحوح لئق,ت ل صس م صسلدرئق,تلهالئردكلدس م دص

 حودد لوسدد ؤلئددتلدرئئ ددتلت طددصملدس م ددصسل,  دد ل دد ل ااددصالا ئددص تلئ مت ددىل.ل ئددصلدس م ددصسدال
 وسلدرئق,,ىل ) لمائألدس م صسدالدرمحسوتوىلدرس وىلدرمد لو م )دصلدرئ تديلرمائودئأل لاسلممطتد ل

و,ددىلئئنتددىلئددتلطددا لدرئددتدس لدرئ مت ددىل لهددئأللدس م ددصسدالت ددسدملتسد ددصالد ددمطا وىل تددلل 
,ئصلممطت ل ,صودىل محتودتلد هدتد لدإل سدتودىلرتاحدتدالدرتسد دوىلدرمد لو دم)ت لدرئ تديلمحقوق)دصل اد 

 (ل.55:ل5004رتدلدرمائوئل در  صم  

م  وسلدرتس صال:لو مئتلم  وسلدرتس ىلدرم لوحسأل تو)صلدر ستل تللئقوص ل الد م صسلئصل تلل .2
ئددد لئما دددطل تدمللئاد ,دددىرمددد لو دددم,تلترو)دددصل ددد لئردددكل ل قدددتلم  دددسلتس دددىلدر دددستل صر,ددداعلدرئس  ودددىلد

درئ ئا ددىلدرمدد لو,مئدد لترو)ددصلدر ددستل.لام ددس لهددئأللدرئ ئا ددىل صر ئص ددىلدرئس  وددىل الدرئ وصسوددىل
 Norm group(ل لام ددئلل تادالدرقوددص لدرمدد لو  ددسل )ددصلئ ددمادلد تدمل )ددئأللدرطسوقددىل ددص تادال

(ل ل ئددصلتئدل  ددسالتس ددىلدر ددستل تددلل تد لدرقوددص لد مئددصتدلل تددللNorm-Referenceئ وصسوددىلدرئس دد ل 
لCriterion-Reference Toolsئحدددددكل تدملئمااددددد ل ,دددددتهصلم دددددس لمتدددددكلد تادال ئح ودددددىلدرئس ددددد ل

ل(ل.202:ل5004 در, )صت 
 
 راايًا / دراسات سابقة : 

 : دراسات عربية 
 رئدصت  درا دسودى دسئمحص,ودى  دتتىد  امطداوس مقداوي تردل درتسد دى هدت ا/  1993عن ة دراسنة .0

(لارتددتاسوتل0440-0427درتسد ددوىل  دإل ددتدتلرت دد,ادا د ت دد  درمدصسو ل درسدد لدر ددصت 
(ل ددد دألدئمحدددص, ل550(ل اسد لدئمحص,ودددىل ي 00د األادرندددص, ل اادددئتال و,دددىلدرتسد دددىل 

صال تدايلرئصت لدرمصسو لا تلد مئتالدر صحندىلدرئح دصالدآلمودىل درادئاأل دس دمقاروىل ئ دماو
رتئ ددصألدرئ س دد ل درئاتددا وىل د  ددتتىلدرئ صاددس لا وددسلدرئ صاددس ل , دد ىلدرئطص قددىل  ددتتىل
در مددص لدرئتس دد ل در ,وددىل درسددت (ل ائددتل,مددصتدلدرتسد ددىل:اددئاألد  ددتتىلرئحمددادلدر مددص ل
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%(لا وددسلدرئ مقتى سدد س(ل ل ئددصل000 ددصتلتدد و صلل ل ئددصل, دد ىلد  ددتتىلدرئ ددمقتىل تةددال 
%ل45.57%ل در )ددددددي27.57ايلرتئ ددددددصألدرئ س دددددد ل تةددددددال درمددددددئ س, دددددد لئ ددددددماوصال تدددددد

%  ئدددصلدرمط وددد لادرمس وددد لادرمقددداويل ص,دددال, ددد )يلسددد س(ل لا تةدددال, ددد ىل42 50 درمحتودددأ
 (.24:ل0442%(     00.22درمطص  ل  تتىلدر مص لدرئس  ل 

 ر مد  درئس  ودى دسئمحص,دصا   دتتى محتودأ تردل درحدصر  در حد  و)دت ل/2٠٠2 عبناس دراسة .5

درمس ودددىل ددد لدر دددسد لارتسددد ا لد األادرنصرددد لادرسد ددد لدردددتاسلد األ  تودددصا  ددد  صسو درمددد
 :اهد  در ودت  د  دتتى ئ صووس   ض (لا  5000-5000/لل42-47ارت ,ادالدرتسد وىل 

 ادرئقودت (ل درادئاأل درسدت ل   تدايل ل دتتلدإل ص دصال درئ ماحدى رمسد,و  درئ س د  درئ دصأ

ل.در ,ودى در,دادح   صإل ص دى  رئ صاس (ل لدس مقاروىل  تيلدإلوحصما وسلد درئ صاس ( درم  وس تنصس 
تتل  ددتتىلدرمددئ سلحظوددال ددأ تللدر, دد لتددئتلد  ددتتىلدسئمحص,وددىل: ,مددصتدلدرتسد ددىل ائددت

%(ل2.22-%22.70%(لوتو)ددددددصلدر )دددددديل , دددددد ل 22.22ل-%ل24.25مسداحددددددال ددددددوتل 
ا, د لدرمس ود ل%(ل 02.22ل-%22 52ادرمط و ل , د ىلسد س% ل ئدصلدرمحتودأل , د  ل 

%(ل لا ئودد لد  ددتتىل2.22ل-%7.24%(ل ادرمقدداويلمددسداطلئددص وتل 2.22ل-00.72% 
 (.07:ل5005دسئمحص,وىل ص,الئقصروىلئدالدإل ص صالدرئ ماحىل   ص  

هدددددت الدرتسد دددددىلرتمحقددددد لئدددددتلئدددددتدلمحقوددددد ل  دددددتتىللل/2٠٠7دراسنننننة بركنننننات وصنننننباح  .2
درقدت لدرئ ماحدىلرألهدتد لدرم توئودىللدسئمحص,صالدر,)صتوىلدرم لوت )صلد  صمئ ل  ل صئ ى

درئ س ودددىل ددد لدرئ دددماوصالدرئ مت دددىلم  لدددصلر)دددسيل تددداي لحوددد لمددديلمحتودددأل ئوددد لدسئمحص,دددصال
(ل5002/2004در,)صتوددىلدرمدد ل  ددتهصلدرئتس دداتلرت سددألدرتسد دد لدرنددص, لرت ددصيلدرتسد دد ل 

ر ددصتتل دد لدرئ س وددىلد ائددتل,مددصتدلدرتسد ددى:لتتلئ ددمادلد هددتد  (لدئمحص,ددصلل022ادر ددصرال 
تئل دسئمحص,صالدر,)صتوىل تللد ما لئاتا صم)صلمس د ال د لئ دمادلدرئ س دىل الدرمدئ س 

%(لئدددتلئ ئدددألد  دددتتىل لاا ددداتل دددسا لتدردددىل20 تةدددال, ددد ىلد  دددتتىلر)دددئدلدرئ دددمادل 
تحسدددصتولصل دددوتلدرئما دددطصالدر, ددد وىلرأل دددتتىل ددد لدسئمحص,دددصالدر,)صتودددىلم  لدددصلر,ددداعلد  دددتتىل

 ادر )دي   د ل ئ دىلئ دماوصالئدتلد هدتد لدرئ س ودىلاهد ل درمدئ س لئاتدا وىل الئقصرودى

درئاتددا وىل د لئ دمادلدرمددئ سل ل ادرمقداوي(لائرددكلرئسدتحىلد  دتتى ادرمحتودأ لادرمس ود  
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 ادصسالدر,مدصتدلتردلل دتيلا داتل  و,ئدص . ارئسدتحىلد  دتتىلدرئقصرودىل د لدرئ دماوصالد  دسد
 (.5:ل5007ط  سا ل اهسوىل  لئ مادلدرمط و ل  س صالاس ص

ل
 : دراسات اجابية 
هدددت الدرتسد ددىلتردددللمحتوددأل  دددتتىلدرقددسدم لح ددد لمسدد,و ل تددداي لل/1976دراسننة ننننابكر  .0

امتددئ,المطدداوسلت ددمسدمو وىلئ ددم,ت لترددللمق ددويل تددايلرألهددتد لدرمس اوددى لائرددكلرمسدد,و ل
(ل دد دسلل  ددئالئددتل2422د  ددتتىلدرئا ددات ل دد ل مدد لدرقددسدم لد  ص ددوى لااددتلمدديلمحتوددأل 

(لتس صللميلد موصسهصلئتل م لدرقدسدم لد  ص دوىل,ادسم)صل س د لتاسل,ادسلستو دى لائدتل044 
صلسلماددمئأل تددللما ودد لئ طددطل ددوتل,مددصتدلهددئأللدرتسد ددىل تل ئودد لدر مدد لدرمدد لمدديلمحتوت)دد

رأل دددتتىل تدددلل تدددصالدرمسددد,و  لاد,)دددصلرددديلم دددطل هئودددىل ص ودددىلرأل دددتتىلدرمط وقودددى ل ئ ظددديل
 (.(Habecker,1976: 39درمس و ل صتل تللد  تتىلدرم لم مئتل تللدرح ظل

هدددت الدرتسد دددىلتردددللمحتودددألائقصس,دددىل  دددتتىلل/2٠٠3دراسنننة سننن:حي وسنننيركان واورننننان  .5
  لدسئمحص,دصالدرئطساحدىل د لئدتدس لئم دتت ل د لئدتو,موتل د لمس ودص للدر وئوصملدرئا ات 

(ل دد دأل ل4002ائرددكلئددتلحودد لئ ددماوصالد  ددتتىلح دد لمسدد,و ل تدداي لتئلمدديلمحتوددأل 
%(لئدددددددددتلد  دددددددددتتىلئدددددددددتلدرئ دددددددددماوصالدرئ س ودددددددددىلدردددددددددت,وصل42ا اددددددددد الدر,مدددددددددصتدل دددددددددأتل 

 (.52:ل5000 درسسدوس  

درمحقدد لئددتلئددتدلمط ودد لدرئ تئددوتللهددت الدرتسد ددىلترددل/ 2٠٠3دراسننة ايمسننون وجننين  .2
(ل004رألهتد لدرم توئوىل  ل  تدتلد  تتىل لتئلم ا,دال و,دىلدرتسد دىلئدتلمحتودأل  دتتىل 

%(لئددددتلد  ددددتتىلدرمدددد لاتدددد )صل77ئ تئددددصللائ تئددددىل لا ظ)ددددسالدرتسد ددددىل تلئددددصل, دددد م ل 
درئ تئددداتلادددتلمس ددد الحددداألد هدددتد لئدددتلدرئ دددماوصالدرمدددئ سلادر )ددديلادرمط وددد ل ت دددا ل

ل(444:ل5000سات اآ 
 

 الطريقة واإلجراءات :
 ماهج البحث :
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د ددددم تيلدر صحدددد لدرئدددد,)دلدراسدددد  لدرمحتوتدددد ل دددد لتسد ددددم لدرحصروددددىل تئلو ددددم تيلرتسد ددددىل
 اسص لتاوقىلرتظصهسدالدرم لئتل ار)صلوئ تلمحقو لمقتيل  وسل  لحألدرئا االالائركلئدتل

درم لما تل دوتلدرظدصهسدال د لئحصاردىلل األاوصيلدر صح ل مساسلدرات لدرسدهتلامحتوتلدر ااصا
ل(.545:ل0447رات لم,  دال تلد حتد لدرئمستىل  صتلتدروت 

 
 مجتمع البحث :

و  ,دددددددللئ مئددددددد لدر حددددددد ل:ل ئوددددددد لئ دددددددستدالدرظدددددددصهس لدرمددددددد لوقدددددددايل تسد دددددددم)صلدر صحددددددد ل
ل(.لاومئنألئ مئ لدرتسد ىلدرحصروىل  دتتىلدسئمحص,دصالدرا دسودىلرئدصت لدسامسدصت044:ل5004 ئتحي 

لدرس لدر صت لد ت  ل.
ل

 عياة البحث :
ممئندددأل و,دددىلدر حددد لدرحدددصر ل  دددتتىلدسئمحص,دددصالدرا دسودددىلرئدددصت لدسامسدددصتلدرسددد لدر دددصت ل

(لدردددتاسلد األ لتئل5004/5002احمدددللل5002/5002د ت ددد ل ددد لدر دددسد لارأل ددداديلدرتسد دددوىل 
(ل ددد دأل502ال ل(ل ددد دألستو ددد 20(ل ددد دألئ,)دددصل 572 تدددال دددتتلد  دددتتىلدر تددد لرائمحص,دددصال 

ل س  ل.
 

 اداة البحث :
 تل تد لدر حددد لهددد لدرقصتئدددىلدرمددد ل دددومارللدر صحددد لدرقودددصيل  ئتودددىلدرمحتودددأل تدددلل  ص ددد)صلال
ام دددس ل وتدددصلل أ,)دددصلدس دددمئصس لدرمددد لوسدددئئ)صلدر صحددد لر ئ ددد لدر وص,دددصالاسسدددتلئ دددتسالم دددسدسل

ل(027:ل5004(  ط وئدددددى 244:ل0442درظدددددادهسل ددددد لدرئدددددادتلدرمددددد لوحتدددددألئحمادهدددددصل.  طو دددددى 
 مسددئويلد ددمئصس للارتحسدداأل تددلل تد لسددصرحىلرمحتوددألئحمددادل  ددتتىلئددصت لدسامسددصتلاددصيلدر صحدد 

 صسىلس م تدئ)صل ئ وصسلرمحتوألدرئحماد لحو ل  مئدتلدر صحد ل د لمسدئويلهدئأللدس دمئصس لتردلل
 مادصس ل تتلئتلدرتسد صالدر دص قىلادرئسدصتسلدرمس اودىلئدالدرسدتىل ئ دصسالد هدتد لدرم توئودىلاد

 ددتتلئددتلدرئ مسددوتل دد لدرمس وددىلا تدديلدردد,  ل لتئلم ا,ددالهددئأللدس ددمئصس لئددتلئ ددماوصالدرئ ددصأل
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 لئقص ددأل ددألئ,)ددصلئ ئا ددىلئددتلد   ددصألدرمدد لل(Bloom, 1974درئ س دد لدر ددالدرمدد لاتدد )صل تددايل 
لمس )ص.

 صدق البحث :
س ل تدددلل تلو  حدددتلسدددت ل تد لدر حددد لدحدددتلدرادددساطلد  ص دددوىلدرمددد لو ددد لماد سهدددصلرم ددداتلادددصت

ا,ظددسدللترددلل تلمحتوددألدرئحمددادلو  حددتل ئنص ددىلاوددص لل(.025:ل5005مقددو لئددصلاتدد لرقوص دد ل  ددات  
امقاويلرتئحمادلدرئيلوميلم,صار ل صرمحتوألرئركل أتلست لهئدلدرئقوص لو , ل تلوقو لدرمحتوألئصل

ظدددصهسيلاتددد لرقوص ددد ل لا دددصت لوت دددألدر دددصحناتلراطئت,دددصتلتردددللسدددت لدرمحتودددأل وم دددصعلدرسدددت لدر
 سدددت لدرئح ئدددوت(لائردددكل  دددسضلدر صحددد لدراحدددتدالدرستو دددىلا تدددصالدرمحتودددألدرمددد لودددتاسلحار)دددصل

ل(72:ل5000درمحتوأل تللدرئح ئوتل  ئلآسدت)يل اأ,)صل درسوحصاي 
ارئركلاصيلدر صح ل مسئويلد دمئصس ل صسدىلرمقودويلئدتدلئاتئدىل دأل  دألئدتلد   دصألار دأل

م سدجلدر,  ىلدرئتاوىلآلسدملدرئح ئوتلر أل  ألئتلهدئأللئ مادلئتلئ ماوصالد هتد  لائركل ص 
%(ل ل47-%45%(ل ل 42-%40%(ل ل 42-%45د   ددددصأل لتئلمسداحددددالهددددئأللدر, دددد ل ددددوتل 

%(ل تددددللئ ددددماوصال درمددددئ س لدر )ددددي لدرمط ودددد  ل42-%22%(لال 42%40%(ل ل 42-24% 
لدرمحتوأ لدرمس و  لدرمقاوي(لا تللدرمادر .

 
 ربات البحث :

ال تلوحسددألدر صحدد ل تددلل, دد لدر,مددصتدلردد,  لدرمحتوددألا تل  متدد لدرئحتددألو ,دد لدرن ددص
ا د لهدئأللدرتسد دىلرديلودميلح دص لدرن دصال تد لدرتسد دىل تدللد م دصسلتتل ل(Scott ,1969:187) ادرد ئتل

 ل صئ ددددىلدرقددددت ل0422 ,اددددادم    ددددصألد هددددتد لمدددديلسسددددتهصلئددددتلئسددددصتسلئم سسددددىل توددددت ل
 Atkinson & Longman2003, Moor ل0442 لاطدصئ ل0447 لدر طود لادر طود ل0445درئ ماحدىل

1995, Bloom 1974)لتئلد مئ الهئأللدرئسصتسلادرتسد صال تللن صالهئدلدرمسد,و ل لتتدص ىلتردللل 
ئ صئاالدرست لدرئسم  ىلدرم لميلدرماسألترو)صلر)ئدلدرمس,و لاهئدلو  حتلئق اسلل  سدضلدرتسد ىل

ل(.05:ل5007  س صالاس صط 
 

 وت:سيرنا : عرض الاتا ج
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 ئ دمادلئدت  دأ  د  درئتاودى ا, د م)ص د  دتتى  دتت ح دص  مدي  د دألدرتسد دىتدللارإل ص دىل 

(لاساىل  تتىلدئمحص,ودىلرئدصت لدسامسدصتل00 تل تلحتألدر صح ل يل ا رمس,و ل تال در ا درئ ماوصا
ل-5004احمددددددللل5002-5002رتسدددددد لدر ددددددصت لد ت دددددد ل رددددددتاسلد األارت دددددد,ادالدرتسد ددددددوىل 

 تدددايلدرئ دددصألدرئ س ددد ل ددد ل لرمسددد,ولتددداملئ ودددصسلدرمحتودددألدردددئيلد مئدددتأللدر صحددد (ل ددد ل5002
ئ صسمددد لدر دددمىل درمدددئ سل در )ددديل درمط وددد ل درمحتودددأل درمس وددد ل درمقددداوي(ل لارمحقوددد لهدددت لدر حددد ل

 تئل دوميلتصنايف بمنوم(   )تحميل محتو  اسن مة منادة االقتصناد لمصنف السنادس األدبني وفنق:

لد م ل: در,حا  تل سهصدر,مصتدلام  و  وص,صا  سض
:ل تددال ددتتلل(2٠٠7-2٠٠6/ 2٠٠6-2٠٠5),مددصتدلمحتوددأل  ددتتىلدر ددصئوتلدرتسد ددووتل .0

(ل  دأل س   ل50(ل  دألستو  لال 2(ل  دألئ,)صل 57د  تتىلدر ت لر أل صيلتسد  ل 
%(ل ل ئصل تتل  دتتىلئ دمادل2 22(ل  دألا ,  ىل 02ا صتل تتل  تتىلئ مادلدرمئ سل 

(ل د دأل5%(ل ل و,ئصل تال تتل  تتىلئ مادلدرمط و ل 27  دألا ,  ىل ل(00در )يل تال 
%(ل ل  لحوتل تال تتل  تتىلدرئ دماوصالدرناندىلد  ودس لئدتلمسد,و ل تدايل4 7ا ,  ىل 

 درمحتوأ درمس و  درمقاوي(ل س س(ل  دألا ,  ىل سد س%(ل ئئدصلودتأل تدلل تل  دتتىلهدئألل
د ارللئتلمسد,و ل تدايل درمدئ س در )ي درمط و (لدر ,موتلد مئتمصل تللدرئ ماوصالدرنانىل

 ا   تمصل تلدرئ ماوصالدرنا لد  وس لئتلدرمس,و ل,   .

(ل54:ل تدددال دددتتلد  دددتتىلدر تددد ل ل(2٠٠7/2٠٠8),مدددصتدلمحتودددأل  دددتتىلدر دددصيلدرتسد ددد ل .5
(ل ددد دأل س ددد  لا دددصتل دددتتل  دددتتىلئ دددمادلدرمدددئ سل52(ل ددد دألستو ددد لال 2 ددد دألئ,)دددصل 

(ل د دألا , د ىل02%(ل لا ئصل دتتل  دتتىلئ دمادلدر )ديل تدال 7 20ىل (ل  دألا ,  02 
%(ل ل ددد ل2 2(ل ددد دألا , ددد ىل 0%(ل ل و,ئدددصل تدددال دددتتل  دددتتىلئ دددمادلدرمط وددد ل 2 44 

حدددددددددددوتل تددددددددددددال دددددددددددتتل  ددددددددددددتتىلدرئ ددددددددددددماوصالدرناندددددددددددىلد  وددددددددددددس لئدددددددددددتلمسدددددددددددد,و ل تددددددددددددايل
  دتتىلهدئأللل درمحتوأ درمس و  درمقاوي(ل س س(ل  دألا ,  ىل سد س%(ل ئئدصلودتأل تدلل ت

در ,ىلد مئدتال تدللدرئ دماوصالدرناندىلد اردللئدتلمسد,و ل تدايل درمدئ س در )ي درمط و (ل
 ا   تال تلدرئ ماوصالدرنا لد  وس لئتلدرمس,و ل,   .

(ل54:ل تدددال دددتتلد  دددتتىلدر تددد ل ل(2٠٠8/2٠٠9),مدددصتدلمحتودددأل  دددتتىلدر دددصيلدرتسد ددد ل .2
 لا دددصتل دددتتل  دددتتىلئ دددمادلدرمدددئ سل(ل ددد دأل س ددد 52(ل ددد دألستو ددد لال 2 ددد دألئ,)دددصل 
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(ل دد دألا , دد ىل05%(ل ل ئددصل ددتتل  ددتتىلئ ددمادلدر )دديل تددال 7 20(ل دد دألا , دد ىل 02 
%(ل ل ددد ل4 2(ل ددد دألا , ددد ىل 5%(ل ل و,ئدددصل تدددال دددتتل  دددتتىلئ دددمادلدرمط وددد ل 4 40 

حدددددددددددوتل تددددددددددددال دددددددددددتتل  ددددددددددددتتىلدرئ ددددددددددددماوصالدرناندددددددددددىلد  وددددددددددددس لئدددددددددددتلمسدددددددددددد,و ل تددددددددددددايل
وي(ل س س(ل  دألا ,  ىل سد س%(ل ئئدصلودتأل تدلل تل  دتتىلهدئألل درمحتوأ درمس و  درمقال

در ,ىلد مئدتال تدللدرئ دماوصالدرناندىلد اردللئدتلمسد,و ل تدايل درمدئ س در )ي درمط و (ل
 ا   تال تلدرئ ماوصالدرنا لد  وس لئتلدرمس,و ل,   .

(ل57:ل تدددال دددتتلد  دددتتىلدر تددد ل ل(2٠٠9/2٠1٠),مدددصتدلمحتودددأل  دددتتىلدر دددصيلدرتسد ددد ل .4
(ل ددد دأل س ددد  لا دددصتل دددتتل  دددتتىلئ دددمادلدرمدددئ سل50(ل ددد دألستو ددد لال 2 ددد دألئ,)دددصل 

(ل د دألا , د ىل04%(ل ل و,ئصل تال تتل  تتىلئ دمادلدر )ديل 0 42(ل  دألا ,  ىل 02 
%(ل ل ئددددددددصل ددددددددتتل  ددددددددتتىلدرئ ددددددددماوصالد س  ددددددددىلد  وددددددددس لئددددددددتلمسدددددددد,و ل تددددددددايل4 20 

س س(ل  دألا ,  ىل س س%(ل ئئصلوتأل تلل درمط و  درمحتوأ درمس و  درمقاوي(لاتل تال 
 تل  ددتتىلهددئأللدر دد,ىلد مئددتال تددللدرئ ددماووت درمئ سلادر )ددي(لئددتلمسدد,و ل تددايلا   تددال

  تلدرئ ماوصالد س  ىلد  وس لئتلدرمس,و ل,   .

(ل57:ل تدددال دددتتلد  دددتتىلدر تددد ل ل(2٠1٠/2٠11),مدددصتدلمحتودددأل  دددتتىلدر دددصيلدرتسد ددد ل .2
(ل ددد دأل س ددد  لا دددصتل دددتتل  دددتتىلئ دددمادلدرمدددئ سل50ال ل(ل ددد دألستو ددد 2 ددد دألئ,)دددصل 

(ل دد دألا , دد ىل00%(ل ل و,ئددصل تددال ددتتل  ددتتىلئ ددمادلدر )دديل 22(ل دد دألا , دد ىل 07 
%(ل ل ئددددددددددصل ددددددددددتتل  ددددددددددتتىلدرئ ددددددددددماوصالد س  ددددددددددىلد  وددددددددددس لئددددددددددتلمسدددددددددد,و ل تددددددددددايل27 

أل تلل درمط و  درمحتوأ درمس و  درمقاوي(لاتل تال س س(ل  دألا ,  ىل س س%(ل ئئصلوت
 تل  تتىلهئأللدر ,ىلد مئتال تدللدرئ دماووتل درمدئ سلادر )دي(لئدتلمسد,و ل تدايلا   تدال

  تلدرئ ماوصالد س  ىلد  وس لئتلدرمس,و ل,   .

(ل57:ل تدددال دددتتلد  دددتتىلدر تددد ل ل(2٠11/2٠12),مدددصتدلمحتودددأل  دددتتىلدر دددصيلدرتسد ددد ل .2
تتىلئ دددمادلدرمدددئ سل(ل ددد دأل س ددد  لا دددصتل دددتتل  ددد50(ل ددد دألستو ددد لال 2 ددد دألئ,)دددصل 

(ل دد دألا , دد ىل00%(ل ل ئددصل ددتتل  ددتتىلئ ددمادلدر )دديل تددال 2 24(ل دد دألا , دد ىل 02 
%(ل ل د لحدوتل7 2(ل د دألا , د ىل 0%(ل ل و,ئصل تال تتل  تتىلئ دمادلدرمط ود ل 27 

 تددال ددتتل  دددتتىلدرئ ددماوصالدرناندددىلد  وددس لئددتلمسددد,و ل تددايل درمحتوأ درمس وددد  درمقاوي(ل
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ا , ددد ىل سددد س%(ل ئئدددصلودددتأل تدددلل تل  دددتتىلهدددئأللدر ددد,ىلد مئدددتال تدددلل سددد س(ل ددد دأل
درئ دددددماوصالدرناندددددىلد اردددددللئدددددتلمسددددد,و ل تدددددايل درمدددددئ س در )ي درمط و (لا   تدددددال دددددتل

 درئ ماوصالدرنا لد  وس لئتلدرمس,و ل,   .

(ل52:ل تدددال دددتتلد  دددتتىلدر تددد ل ل(2٠12/2٠13),مدددصتدلمحتودددأل  دددتتىلدر دددصيلدرتسد ددد ل .7
(ل ددد دأل س ددد  لا دددصتل دددتتل  دددتتىلئ دددمادلدرمدددئ سل55(ل ددد دألستو ددد لال 2 ددد دألئ,)دددصل 

(ل دد دألا , دد ىل2%(ل ل و,ئددصل تددال ددتتل  ددتتىلئ ددمادلدر )دديل 4 70(ل دد دألا , دد ىل 50 
%(ل ل ئددددددددصل ددددددددتتل  ددددددددتتىلدرئ ددددددددماوصالد س  ددددددددىلد  وددددددددس لئددددددددتلمسدددددددد,و ل تددددددددايل2 52 

 س س%(ل ئئصلوتأل تللل درمط و  درمحتوأ درمس و  درمقاوي(لاتل تال س س(ل  دألا ,  ى
 تل  تتىلهئأللدر ,ىلد مئتال تدللدرئ دماووتل درمدئ سلادر )دي(لئدتلمسد,و ل تدايلا   تدال

  تلدرئ ماوصالد س  ىلد  وس لئتلدرمس,و ل,   .

(ل52:ل تدددال دددتتلد  دددتتىلدر تددد ل ل(2٠13/2٠14),مدددصتدلمحتودددأل  دددتتىلدر دددصيلدرتسد ددد ل .2
 ددد  لا دددصتل دددتتل  دددتتىلئ دددمادلدرمدددئ سل(ل ددد دأل سل55(ل ددد دألستو ددد لال 2 ددد دألئ,)دددصل 

(ل د دألا , د ىل00%(ل ل و,ئصل تال تتل  تتىلئ دمادلدر )ديل 7 20(ل  دألا ,  ىل 07 
%(ل ل ئددددددددصل ددددددددتتل  ددددددددتتىلدرئ ددددددددماوصالد س  ددددددددىلد  وددددددددس لئددددددددتلمسدددددددد,و ل تددددددددايل2 24 

 درمط و  درمحتوأ درمس و  درمقاوي(لاتل تال س س(ل  دألا ,  ىل س س%(ل ئئصلوتأل تلل
تتىلهئأللدر ,ىلد مئتال تدللدرئ دماووتل درمدئ سلادر )دي(لئدتلمسد,و ل تدايلا   تدال تل  

  تلدرئ ماوصالد س  ىلد  وس لئتلدرمس,و ل,   .

(ل54:ل تدددال دددتتلد  دددتتىلدر تددد ل ل(2٠14/2٠15),مدددصتدلمحتودددأل  دددتتىلدر دددصيلدرتسد ددد ل .4
رمدددئ سل(ل ددد دأل س ددد  لا دددصتل دددتتل  دددتتىلئ دددمادلد52(ل ددد دألستو ددد لال 2 ددد دألئ,)دددصل 

(ل د دألا , د ىل02%(ل ل و,ئصل تال تتل  تتىلئ دمادلدر )ديل 5 22(ل  دألا ,  ىل 02 
%(ل ل ئددددددددصل ددددددددتتل  ددددددددتتىلدرئ ددددددددماوصالد س  ددددددددىلد  وددددددددس لئددددددددتلمسدددددددد,و ل تددددددددايل2 44 

 درمط و  درمحتوأ درمس و  درمقاوي(لاتل تال س س(ل  دألا ,  ىل س س%(ل ئئصلوتأل تلل
رئ دماووتل درمدئ سلادر )دي(لئدتلمسد,و ل تدايلا   تدال تل  تتىلهئأللدر ,ىلد مئتال تدللد

ل(لواتؤلئركل:0 تلدرئ ماوصالد س  ىلد  وس لئتلدرمس,و ل,    لا تاأل 
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 (1جدول )
 دد اس مة كل مستو  من مستويات تصايف بموم والاسب الم وية لكل عام دراسيع

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل

ل
(لتتلئ ئددداعل  دددتتىلدسئمحص,دددصالدرا دسودددىلرئدددصت لدسامسدددصتلرتسددد ل0ومتدددؤلئدددتل دددتاأل 

(ل د دألستو د ل20(ل د دأل لئ,)دصل 572در صت لدإل تدتيل/لدرتاسلد األارت د,ادالدر ادسل تدال 
(ل024(ل  دأل س  ل لتئل صملئ مادل درمئ س(ل صرئسم ىلد اردللحود ل تدال دتتل  دتتم ل 502 لا 

(ل دددد دألا , دددد ىل000%(ل لائ ددددمادل در )ددددي(ل صرئسم ددددىلدرنص,وددددىل ئ ئدددداعل 5 27 دددد دألا , دددد ىل 
%(ل ل دد ل4 5(ل دد دألا , دد ىل 2%(ل ل ئددصلدرئسم ددىلدرنصرنددىل ددصتلئ ددمادل درمط ودد (ل ادادد ل 4 24 

حوتلدحمتالدرئ ماوصالدرنانىلد  وس لئتلمس,و ل تايل درمحتوأ درمس ود  درمقاوي(لدرئسم دىلدرسد  دىل
(ل ددد دألا, ددد ىل سددد س%(ل  يل تل  دددتتىلدر ددد,ادالدر ادددسلرأل ددداديلدرتسد دددوىل  دددتتل  دددتتىل سددد س

(لد مئددتال تددللدرئ ددماوصالدرنانددىلد ارددللئددتلمسدد,و ل5002-5004احمددللل5002-5002 
 تددددايل درمددددئ س در )ي درمط و (ل لا   تددددال ددددتلدرئ ددددماوصالدرددددنا لد  وددددس لئددددتلدرمسدددد,و ل,  دددد ل

لاتؤلئرك.(لو5 درمحتوأ درمس و  درمقاوي(ل لا تاأل 
ل
ل
ل

 الاسبة الم وية عدد األس مة مستويات بموم ت
 %2 57 159 التهكر 1
 %9 39 111 ال:هم 2
 %9 2 8 التطبيق 3
 ص:ر% ص:ر التحميل 4
 ص:ر% ص:ر التركيب 5
 ص:ر% ص:ر التقويم 6
 %1٠٠ 278 المجموع 7
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ل
 (2جدول )

 عدد اس مة مستويات تصايف بموم واسبها الم وية 
 االستاتاجات :

 س ددددد ال  دددددتتىلدسئمحص,دددددصالدر,)صتودددددىل تدددددللدرئ دددددمادلد األادرندددددص, لئدددددتلمسددددد,و ل تدددددايل
%(ل تددددددللدرمددددددادر لار ئودددددد ل دددددد,ادال و,ددددددىل4 24%لال5 27 درمددددددئ س در )ي(لا , دددددد ىل 

 درتسد ى.

 (,صتودددددىلدرئ ددددددماوصالدردددددنا لد  ودددددس لئدددددتلمسددددد,و ل تددددددايل هئتدددددال  دددددتتىلدسئمحص,دددددصالدر
  درمحتوأ درمس و  درمقاوي(لار ئو ل ,ادال و,ىلدرتسد ى.

 متددددئ,ال  ددددتتىلدسئمحص,ددددصالدر,)صتوددددىل, دددد ىلاتوتددددىلرتئ ددددمادلدرنصردددد لئددددتلمسدددد,و ل تددددايل
 %(للا تيلا اتهصل  ل ,ادال  سدل.4 5 درمط و (لر  ضلدر ,ادالا ,  ىل 

 ر ددألئ ددمادلئددتلئ ددماوصالمسدد,و ل تددايلا ددتتلد  ددتتىلدر س وددىل ددتيلن ددصال ددتتلد  ددتتىل
ل  ل ئو ل ,ادال و,ىلدرتسد ى.

 التوصيات :
 .د م تديل تاألدرئادس صال  لات ل  تتىلدسئمحص,صالدر,)صتوىل 

 .متسو لادت  ل  تتىلدسئمحص,صالدر,)صتوىل تللد م تديل تاألدرئادس صال 

 اطسدتدددد لدرمددددتسو ل ,ددددتلاتدددد ل  ددددتتىللدس ددددم صت لئددددتل  ددددسدالم سددددصلدرقوددددص لادرمقدددداوي
 دسئمحص,صالدر,)صتوى.

 المقترحات :
 .ت سدملتسد صالرمحتوألئحمادل  تتىلدرئادتلدرتسد وىلد  سدلار,  لدرئسحتىل 

 ت سدملتسد صالرمحتوألئحمادل  تتىلدرئادتلدرتسد وىلرتتاسوتلد األادرنص, لار,  لدرئسحتدىل
. 
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 دتلدرتسد دوىلا د لمسد,و ل تدايلرتئ دصروتلدرئ)دصسيلت سدملتسد صالرمحتوألئحمادل  تتىلدرئال
 ادرا تد, ل.

 ت تدتلانوقدىل الئ دصووسلائادسد صال صسدىلراتد ل  دتتىلدسئمحص,دصالدر,)صتودىلر د لم داتل
 تروأل ئألرادت  لهئأللد  تتىل.

 : المصادر 
ماهجينننننة اسنننننموب تحمينننننل (ل:ل0427دحئددددت لاددددد سيل دددددوتلادرحئددددصتي ل  دددددتد لئحئدددددت  .0

  ل صئ ىلاطسل لئس  لدر حا لدرمس اوىل.للالمضمون وتطبيقاته 

بااء اختبار تحصيمي لمنادة البحنث العممني عمنى (:ل5004 اطلح تل  س  لدر  صم   .5
 ل طساحددىلت مدداسدألل وددسللوفننق اظريننة القينناس التقميديننة واامننوهج راا دراسننة مقاراننة

 لئ,ااس ل ل صئ ىل ةتدتل ل توىلدرمس وى/د تلساتل.

بااء اختبنار تحصنيمي لمنادة االدارة واالشنراف (:ل5000در  اسي لساوتلسصرؤلئ)دتيل  .2
 لس دصرىلئص  دموسللالتربوي لطمبة معاند اعداد المعممين وفنق اظرينة السنمات الكامانة

 ل وسلئ,ااس ل  توىلدرمس وىلد تلساتل/ل صئ ىل ةتدتل.

تقنننويم اسننن مة االمتحاانننات الو ارينننة لمنننادة (:ل5000در ددداسد,  لوا ددد لدحئدددتل تودددأل  .4
:ين الرالنننث متوسنننط والسنننادس العممننني منننن وجهنننة اظنننر المدرسنننين االحيننناء لمصننن

 .لل42 لئ تىلتوصرلل لدر تتللوالمدرسات

 تدسلدرئ دددوس لرت,ادددسلتصنننميم وااتننناج الوسنننا ل التعميمينننة 5000درحوتى ئحئدددتلئحئدددات  .2
 ادرما و ل  ئصتل دسستت.ل

نج تحمينل المحتنو  فني مانا(ل:ل5002در ادرت ل ل,صسسلدحئتلا  دت لوحودللد دئص وأل  .2
  ل ئصتل لتدسلادتأل.للالتربية االسحمية وكتبها

القينناس والتقننويم التربننوي الحننديث مبنناد  وتطبيقننات وقضننايا (:ل5004 ل درتا ددسي  .7
 ل  ئصتل لتدسلدر  سلرت,اسلادرما و ل.ل0 لطدلمعاصرة

تقننويم محتننو  كتنناب الرياضننيات لمصننف السننابع (:5000درسوحددصاي لائددسلئحئددتل وددس  .2
 لس دصرىللة العربينة السنورية فني ضنوء اننداف تندريس المنادةاالساسي فني الجمهورين
 ل.ئص  موسل ل صئ ىلدرقصهس 
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تقننويم اسنن مة االمتحااننات الاها يننة (ل:ل5005در ددصئسدت ل ل ص دديل تدد لئ)ددتيلسددصرؤل  .4
 لس دددصرىللالمدرسنننية )الموحننندة( لمنننادة قواعننند الملنننة العربينننة لمصنننف االول المتوسنننط

 ل توىلدرمس وى.ئص  موسل وسلئ,ااس ل ل صئ ىلتوصرل/ل

دراسنننة تحميمينننة ألامننناط اسننن مة االختبنننارات  (:ل5000درسدددسدوس  لآودددصال   دددسل  .00
التحصنننيمية لننند  معممننني التربينننة االجتماعينننة والوطاينننة لمصننن:وف الرابنننع والخنننامس 

 س دصرىلئص  دموسل  ئدصت لدرتسد دصالدر تودصل  صئ دىللاألساسيين في لنواء المن ار الجانوبي
 ئ مى.

تقننويم اسنن مة اختبننارات الكيمينناء لمصننف الرننااي (:ل5002در,صاددى لسددصرؤلدحئددتل  .00
 لئ تددىلدر صئ ددىل2٠15الننى  2٠٠7عشننر وفننق معننايير الجننودة خننحل السنناوات مننن 

 ل ل ت طوتل.ل25-24 لصلل54دس ائوىلرتتسد صالدرمس اوىلادر,  وىل لدر تت

 ل ئددصتل للاساسننيات القينناس فنني العمننوم السننموكية(:ل5004ئا ددلل لدر, )ددصت  .05
 تدسلدراسا لرت,اسلادرما و .للدسستتل 

 المانانج مضنمون تحمينل (ل:5000 تد   ئح دت   ا طودى درسحئت در)صائ    ت .02

 ادرما و . رت,اس س صم تدس   المدرسية

منند  تحقيننق اسنن مة االمتحااننات (:ل5007 س ددصال  وددصتلاسدد صط   تلدر)ددصتيل  .04
  صئ ىلدرقت للمومالاها ية في جامعة القدس الم:توحة لألنداف التعميمية تبعًا لهرم ب

 ل.درئ ماحى

 ل.0422(ل ةتدت 2 ئط  ىلا دس لدرمس وىل 0ا دس لدرمس وى درئ مئسلدرمس ايلدرمص   ج .02

تقينننيم اسننن مة (:ل5005ت دددا ل ئحئدددتلاد دددال وادددىل  ددداتلاحددددلوحول ئوس دددا  .02
 لللمقندرات الرياضنية NEAPاالمتحااات المدرسية الاها ية قي ضوء تصنايف مسسسنة 

–(ل ل صئ دىلدس دمقاأل5 ل52را حص ل در تايلدس, ص,وى(ل لئ تدتئ تىل صئ ىلدر, صطل
 ل.دسوحصل/ل ت طوت

ماننننانج الملننننة العربيننننة وطرا ننننق (:ل5000 دوددددس ل دددد تل تدددد لا ددددصو ل لدوئددددصتل  .07
  لئط  ىلنصوسلح  سلدر سصئ لرتط ص ىل لدر سد .للتدريسها
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تدسل ل0 طلتحميل المحتو  في العموم االاسنااية:ل5004ط وئىل لساتيلدحئت ل .02
 در  سلدر س  لرت,اسلادرما و ل درقصهس ل لئسس.ل

دراسة وص:ية لدور ادوات التقويم فني تاينة (:ل5004 ص ت اوئصملهص, لئحئتل  .04
 لس دصرىلئص  دموسللمهارات الت:كير العميا لد  طمبة الصف الرامن االساسي في العمنوم

  ل توىلدرتسد صالدر توصل/ل صئ ىل وس وال ل ت طوت.ل

دراسة تحميمية ألس مة االمتحاانات المرك ينة لكتنب (:ل5005 ل  ص  ئ)صل صتدأ .50
 لس ددصرىلئص  ددموسل وددسلئ,ادداس للالتنناريا الماهجيننة فنني ضننوء معننايير االسنن مة الجينندة

 ل  توىلدرمس وىلرت ,صال ل صئ ىل ةتدت.

القينننننناس (:ل5005  ددددددتألل ل  ددددددتلدر)ددددددصتيلدر ددددددوتلال نئددددددصتل ل ددددددصسا لدر ددددددوتل  .50
 ل لدرقصهس ل لتدسلدرئ صس .لا:سيواالختبارات الا:سية والقياس ال

تقننويم وتطننوير االسنن مة االمتحاايننة الو ايننة (:0442     دد صتلئحئددتلسدد سيل  .55
 لس صرىلت ماسدألل وسلئ,ااس ل ل توىلدرمس وىلد دتلسادتل لللممرحمة االعدادية لمادة التاريا

 ل. صئ ىل ةتدت

 تدسل  ئددصتل لدسستتللالجنودة الشناممة والمناهج(:ل5002 طودى لئح دتل تد ل  .52
 لدرئ,صهد.

ماهجيننة البحننث العممنني وتطبيقاتهننا فنني (:ل0442 طو ددى لحئددتيلد ددالدر مدداطل  .54
 ل. لدرقصهس ل لتدسلدر,اسلرت صئ صالالدراسات التربوية والا:سية

 ٠القيننناس والتقنننويم التربنننوي والا:سننني (:ل5000سددداطلدردددتوتلئحئددداتل  اي  .52
درط  دددىلل– صئ دددىلد  هدددسل ل تودددىلدرمس ودددىللاساسنننياته وتطبيقاتنننه وتوجهاتنننه المعاصنننرة

 ل0درقصهس لل–تدسلدر  سلدر س  لل–د ارل

لاالختبارات والمقاييس التربوية والا:سنية(ل:ل5002  اي ساطلدرتوتلئحئاتل .52
 لدرط  ىلد ارل.ل0 ل ئصتل لتدسلدر  س

 ل صئ ددىلل2 طلالقيناس والتقننويم فنني العمميننة التدريسننية(:ل5005 دات  لدحئددتل  .57
 لت.دروسئاكل ل س تل/لد ست
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لالبحنث التربنوي فني التربينة وعمنم النا:س:لل5000  صسلاآ سات لنصتسلدحئتل ل .52
 ل. ئ م ىلدرئ مئ لدر س  لرت,اسلادرما و ل  ئصتل لدسستتل0 ط

عمننم الننا:س التربننوي وتطبيقاتننه :ل5004  ددصسيل نددصتسلدحئددتلا  ددالادد وس   صرت ل .54
 ستت.ل ئ م ىلدرئ مئ لدر س  لرت,اسلادرما و ل  ئصتل لدسل0 لطالص:ية

لمانننانج البحنننث فننني التربينننة وعمنننم النننا:س(:لل0447 دددصتلتدروت تواواردددات ل  .20
  ئ م ىلدس, تالدرئسسوىل لدرقصهس .لل7 مس ئىلئحئتل, وألاد ساتل ط

 تدسل4 طالقياس والتقويم في التربية وعمنم النا:س:ل5004ئتحي ل صئ لئحئتل  .20
 درئ وس لرت,اسلادرما و لادرط ص ىل ل ئصتل لدسستت.
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