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Realityin  in cluded for the requirements of the 
Dimensions of intellectual security in Myimmortal 
Language Course for third grade intermediate. An 

analytical Study 
Yaseen Mohammed AlEthaigiy 

Jubail University College, Jubail- Kingdoom of Saudi Arabia. 
E-mail: Ethaigiy@ucj.edu.sa 
Abstract: 
This study aims to propose a scenario to include the requirements of 
the dimensions of intellectual security in in Myimmortal Language 
Course for third grade intermediate. To achieve that goal, the 
researcher used the descriptive analytic approach. He prepared uses the 
descriptive, analytic approach. He prepared a list of the requirements 
of the dimensions of intellectual security and a care to analyze the 
content then building it in the ligt of the list. The study results show 
that the inclusion of the requirements of the dimensions of intellectual 
security was very low in the Arabic language course and the course did 
not take into account the grading and balancing of these requirements. 
The inclusion was randamand unplanned-building on that the study 
proposed a suggestion to overcome the shortcoming reflected by the 
analysis. 

Keywords: intellectual security My immortal language course.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

158 

 


 




 





 








 




2008


142310.

2004


2006




20187 

––





 –
––



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

159 



20069 




 









200933 35

14302012–
–






143020 

2015

655





2018278






201220152017

2018 






واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

160 




 

 










1427183




2006

14302017 

 


––





143017

20156562018280




 

1  
 

2  –
 ––



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

161 

– 
 

 

 

1  
 

2  
 

 

 

1  



 

2  


 
3  


 

4  


 

 

 

 



واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

162 

 

 

1  
 

 

2   

14401441 

 

1 



 

2 
 


 
3 ––






1427 

 

1  






1430


7

2014



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

163 

 


1922014





6



 

2  











14383 

201415
 


 








 

 



واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

164 

3 : 



201747 

   









 

   





 

   




 


 

–
–





 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

165 

4 
 





 

   



 

142742




 

   









 

143023 
   










واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

166 



143010 




 

   








143067 
   




2013

762 










142660 

   







 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

167 

(National Education Technology Standards, 2010: p3) 



 

 


 

 
 

 
 

 


 
 




 
 


 

5 
 





1430165




واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

168 


 

(Bourn, 2003: 5)



2012

255











 

- 
 

- 



 

- 






 

 



(Tomlinson, 2006)





 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

169 





2009


 




 






2009





 

(Nakpodia, 2010)






2012


 




6323




واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

170 








2012



 

2015


302











 


 1438










 

6257

392018



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

171 



709






 ––





 

 







––(2006)Tomlin 
son2018



2009(2010)Nakpodia2015


20091438 

2012



 






2012

2015



واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

172 




 





 

 

 







 





14401441 

 





 

1  

   
 

   



 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

173 

   

55



 

   ––
 












 
   

(Cooper)


80٪


1438

2018 
   

45


 
 

 

 



واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

174 

2  




 

   


 

   


144014411 

1 

 

  

    

    

    

   



 
   


 

   





 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

175 

   



–

–


(Cooper)

2 

2 

 

 

 



 


 




 


 




 
210 225 210 15 93٪ 

2

93٪
 

   
 

-  

- 
 

- 



 

 



واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

176 

3 

 

 

  
 

80٪ 100٪  

60٪ 79٪  

40٪ 59٪  

20٪ 39٪  

0٪ 19٪  

  

 



(Cooper)
 

 


 

 


 







45
 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

177 

4 


 


 

 


 

1 
 

2  

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8  


 

9  

10 
 

11 
 

12  

13 
 



واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

178 


 

 

14  

15 
 

16 
 

17  


 

18 
 

19  

20 
 

21 
 

22 
 

23  

24 
 

25 
 


 

26  

27  

28 
 

29 
 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

179 


 

 

30 
 


 

31  

32 
 

33  

34 
 

35 
 

36 
 

37 
 

38 
 




 

39 
 

40  

41 
 

42 
 

43 



واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

180 


 

 

 

44 
 

45 
 

  



 



368210

158
 

 

5 


 

 
 


 


 


 

٪  

1 
 

5 6 11 21.6٪ 1 

2 
 

4 6 10 19.6٪ 2 

3 


 

 

4 2 6 11.8٪ 5 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

181 

 
 


 


 


 

٪  

4 


 
5 3 8 15.7٪ 3 

5 
 

2 3 5 9.8٪ 6 

6 


 
2   2 3.9٪ 7 

7 
 

4 3 7 13.7٪ 4 

8 
 

2   2 3.9٪ 8 


 

28 23 51 100٪  

5

51


1121.6٪
 

3.9٪

28

23
 

 

 

 



واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

182 

 

6 


 
  

 

 


 

٪  

1 
 

8 4 12 10.8٪ 5 

2 
 

10 5 15 13.5٪ 3 

3 


 
6 3 9 8.1 6 

4 
 

6 2 8 7.2٪ 7 

5 


 
8 5 13 11.7٪ 4 

6 
 

10 7 17 15.3٪ 2 

7 


 
5   5 4.5٪ 9 

8 
 

15 9 24 21.7٪ 1 

9  4 4 8 7.2٪ 8 


 

72 39 111 100٪  

6

111


2421.7٪


54.5٪



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

183 



7239
 

 
7 


 

  
 


 


 

٪  

1 


 
4 1 5 8.2٪ 6 

2 
 

6 2 8 13.1٪ 2 

3 


 
13 6 19 31.1٪ 1 

4 


 
4 2 6 9.8٪ 5 

5 


 
5 2 7 11.5٪ 3 

6 
 

3 1 4 6.6٪ 8 

7 


 
5 2 7 11.5٪ 4 

8 


 
3 2 5 8.2٪ 7 


 

43 18 61 100٪  



واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

184 

7

61


1931.1٪


46.6٪

43

18
 

 

8 


 

 
 


 


 


 

٪  

1 
 

2 5 7 16.3٪ 2 

2 
 

3 3 6 13.9٪ 3 

3 


 
19 3 22 51.2٪ 1 

4 


 
2 3 5 11.6٪ 4 

5 


 
1 2 3 7.0٪ 5 


 

27 16 43 100٪  

8

43



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

185 



2251.2٪


37.0٪


27

16 

 

9 


 

  
 


 


 

٪  

1 
 

2 5 7 9.7٪ 4 

2 
 

6 1 7 9.7٪ 5 

3 
 

5 7 12 16.7٪ 3 

4 



 

2 4 6 8.3٪ 6 

5 


 
1 2 3 4.2٪ 7 

6 
 

10 8 18 25٪ 2 



واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

186 

  
 


 


 

٪  

7 


 
9 10 19 26.4٪ 1 


 

35 37 72 100٪  

9

72
 

1926.4٪


34.2٪


3735
 

 

10 


 

 
 


 


 


 

٪  

1 


 
3 4 7 23.3٪ 1 

2 
   4 4 13.3٪ 4 

3 


 
1 3 4 13.3٪ 5 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

187 

 
 


 


 


 

٪  

4 


 
1 4 5 16.7٪ 2 

5 


 
  2 2 6.7٪ 7 

6 


 
  3 3 10٪ 6 

7 


 
  5 5 16.7٪ 3 


 5 25 30 100٪  

10

30


7

23.3٪

6.7٪


25

5 

 

 

 



واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

188 

 

11 


 

الفصل   أبعاد األمن الفكري  م
  األول

الفصل 
  الثاني

مجموع 
  التكرارات

النسبة 
المئویة ٪

مستوى 
  التضمین

ًمنخفضة جدا   ٪13.8  51  23  28  االنتماء العقدي اإلسالمي  1
  منخفضة   ٪30  111  39  72  االنتماء الوطني  2
ًمنخفضة جدا   ٪16.5  61  18  43  االنتماء الثقافي  3
ًمنخفضة جدا   ٪11.6  43  16  27  الحوار وقبول اآلخر  4
ًمنخفضة جدا   ٪19.5  72  37  25  التفكیر اإلیجابي  5
ًمنخفضة جدا   ٪8.2  30  25  5  تقنیة المعلومات واالتصال  6

11

11130٪


308.2٪


 

 







2015





1438




2018




 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

189 




 

––







2012






2015


 




20092009



––







2009 







واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

190 








 







1430165

2012255 

 

 

1  
 

2  


 
3  



210

158 

 


 

1  


 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

191 

2  






 
3  


 

 

 

1  
 

2  


 
3   

 

  
  
  

 

 

 

 

 



واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

192 

 

 

1  2014



715187–255 

2  2014


12255–290 
3  1423

 
4  1426

 
5  2017



335

318–349 
6  2006


 

7  1427


 
8  2009


 

 
 

 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

193 

9  1430





22–25

1430 
10  2013



39762–764 
11  1438

 
12  1427

 
13  2018



54220–295 
14  1430


 

15  2009
 

16  1430




22–25

1430 
17  1438




 



واقع تضمین متطلبات أبعاد األمن الفكري في مقرر لغتي الخالدة 
 بالصف الثالث المتوسط

  یاسین بن محمد العذیفي/  د

 

 

194 

18  1430


 
19  2012



1514

249–90 
20  2015




422641–658 
21  1430


 



22–25

1430 
22  2012




1130–50 
23  1430


 



22–25

1430 
24  2006

 
 

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الثاني(، الجزء )187: (العدد

 

 

195 

25  1430




22–251430 
26  2018

 
 

27  1430




22–25

1430 
28  2017


 

https://search.mandumah.com 
29  1427


 

  :المراجع األجنبیة: ًثانیا
30- Bourn, D (2003). Towards a Theory of Development 

Education. The Development Education Journal, 10 (1), 3-
6. 

31- Nakpodia, E, D. (2010) Culture and curriculum 
development in Nigerian Schools, African Journal of 
History and Culture (AJHC) 2 (1): 1-9 

32- National Education Technology Standards for Students 
(2010). Learnn-ing standards and Internet Safety - 
Commencement. New York State Education Department. 

33- Tomlinson, J(2006) Values: the curriculum of moral 
education, online Article, Children and Society Journal, 11 
(4): 242- 251. 


