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ملخص البحث
يعد تقويم أداء مدرسي اللغة العربية من أهم المعايير التربوية في العمليةة التعليميةة
الة ي يسةةاهم فةةي تلقيةةن التةةوا ن التربةةوي بةةين هنااةةرها وتوليممةةا الولمةةة السةةليمة
لتلقيةةن ادهةةدات التربويةةة لمةةنما اللغةةة العربيةةة لاةةتو المرأللةةة المتوسةةاة ادول
متوسط).
لة ا كةان هةدت البلةةا اللةالي هةو(تقةويم أداء مدرسة اي مةادل اللغةة العربيةة لاةةتو
المرأللةةةة المتوسةةةاة فةةةي رةةةوء معةةةايير ملةةةددل) والتةةةي ت ةةةم هنااةةةر المةةةنما
الرئيسةةةةةةةة ادهدات وت ونةةةةةةة مةةةةةةةن  )6معةةةةةةةاييرووالملتون و ت ةةةةةةةون مةةةةةةةن )6
معاييرووالوسةةائ وادن ةةاة التعليميةةة ت ةةون مةةن )5معةةايير واةةوالا إلةةا التقةةويم و ةةد
ت ون من  )5معايير.
ويتألف مجتمع البلا من المدارس المتوساة والثانوية في مدينة الخالص-ملافظةة
ديالا لمدرس اي مادل اللغة العربية للصف ادول المتوسط.إذ كان هينة البلةا تتةألف
مةةن  )66مدرسةاا .وكانة أدال البلةةا هةةي اسةةتمارل المتألظةةة المت ةةمنة مةةن )88
معيارا ل من ادهدات والملتون والوسائ وادن اة والتقويم.
وبعةةد إلةةراء التللي ة ا ألصةةائي تمةةر النتةةائا وكةةان ألسةةاو الوسةةط المةةرلح
والو ن المئوي ل هنصةر مةن هنااةر المعةايير الملةددل لمةنمافإذ أسةفر النتيجةة
بأن أداء مدرسي اللغة العربية كان مقبوال ل مجال من المجةاال ادربعةة بةدرلا
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متفاوتة لاتو الصف ادول المتوسط فوأن هةدد مةن مدرسةي اللغةة العربيةة يجملةون
بعةةا المعةةايير الملةةددل لعنااةةر المةةنما الدراسيووأواةة الباألثتةةان المدرسةةين
اهتماد المعايير الملددل الستمارل المتألظة لعناار المنما فةي تقةويم مدرسةي اللغةة
العربية أثنةاء الخدمةةفوا ترأل الباألثتةان إلراء بلةا مماثة لمة ا البلةا لتقةويم أداء
.معلمي اللغة العربية ومعلماتما في المرأللة االبتدائية
Evaluation of the performance of Arabic language teachers
for middle school students in light of specific criteria
Master: Zainab Falih Mahdi assistant teacher.bashair jawad
kazem
Diyala University College of Engineering Diyala University
College of Basic Education
Abstract :
The assessment of the performance of teachers of Arabic
language is one of the most important educational standards in
the educational process, which contributes to achieving
educational balance between its elements and directing it to the
right direction to achieve the educational goals of the Arabic
language curriculum for middle school students.
The objectives of the research were to evaluate the performance
of teachers of the Arabic language for middle school students in
light of specific criteria, which include the main curriculum
elements (objectives, consisting of (6) standards, content of (6)
standards, Criteria for access to the calendar are of (5) criteria.
The research community consists of middle and secondary
schools in the city of Khalis - Diyala province for teachers of the
Arabic language for the first grade intermediate average. The
research sample consisted of (63) teachers. The research tool
included a note form consisting of 22 criteria for each of the
objectives contentAfter the statistical analysis, the results were
obtained. The weighted mean and percentage weight of each of
the criteria for the curriculum was calculated. The result was
that the performance of the Arabic language teachers was
acceptable for each of the four domains to varying degrees for
the first grade students. The researcher recommended that
teachers adopt the criteria for the note form for the elements of
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the curriculum in evaluating the teachers of the Arabic language
during the service, and the researcher suggested conducting a
similar research to evaluate the performance of the teachers of
Arabic language in the relay Primary School.
الفصل األول:
أوالً :مشكلة البحث:
إن م ت تدريس اللغة العربية كثيرل ومتعددل فال تقتصر هلا لانب واألد منما
ما يتعلن بالمنما الدراسيف والتلمي ف ومنما ما يتعلن بالمدرسف وم لة ال عف في
ادداء هند مدرسي اللغة العربية بدأ تنت ر في مدارسنا والسبب يعود إلا رعف
البراما المتعددل في ال ليا التي تخرلوا منما اير وأيمانف  )8100 86ولم ا فأن
التدني في مستون أداء المدرس له ها بة غير ملمودل وال يؤدي إلا االرتقاء بالعملية
التربوية والتعليمية بما فيما اللغة العربية وسب تلسينما واالرتقاء بما و ارل
التربيةف )0992 02وفي ك اف دراسي يولد طتو يولدون الم ت وإثارتما
وإها ة هملية التعليم منما كثر اللركة وال لك وال تم والممس والاالب الم اغب
 .ايرف)041 8106
البد من معالجة ورعه نلو ادف
ف ةتا هةةن كةةون هنةةاص م ة ت اةةفية أوةةرن كالصةةيا والتسةةرو الف ةةري هةةن
المدرسةةةةةة والمةةةةةادل التعليميةةةةةةف وهةةةةةدم اسةةةةةتجابة الاةةةةةتو لتعليمةةةةةا المدرسةةةةةين
والمدرسا فورةةةعف تلصةةةيلمم الدراسةةةيفوهدم إأل ةةةار بعةةةا الاةةةتو دفةةةاترهم
وال تةةةب والقرطاسيةفورةةةعف الدافعيةةةة واالسةةةتعداد للدراسةةةةفمما يةةةؤدي إلةةةا هةةةدم
التركيز العمايرلف.)006-008 8104
ل ا كان من ال ةروري إلةراء بلةا للتعةرت هلةا مةدن تقةويم المدرسةين لاةتو
المرأللةة المتوسةةاة فةةي رةوء معةةايير ملةةددل وف ةان هة ا البلةةا يجيةب هةةن السةةؤالين
اآلتيين -
 -0ما هي المعايير الملددل في تقويم إداء مدرسي اللغة العربية ؟
 -8ما مدن تابين مدرسي اللغة العربية للمعايير الملددل في التقويم وتعدي أداء
طتو المرأللة المتوساة؟
ثانياً :أهمية البحث:
ت َعد التربية ب ك شيء هملية نمو ف وهي مجا ُل لنمو المتعلم لسميا ا وهقليا ا
والتماهيا ا وهاطفيا ا معرفة وممارل ف وإنما هملية نمو لل خصية ا نسانية كتا
اليتجزء بوافما لسداا وروألا ا ف وهقتا وهاطفة وهمتا ف وبم ا تعد هي الليال
بمعناها الفني الثار المتعدد الجوانبف التميمي ف )818 8119
والتربية تعم هلا تلديد المعايير المممة التي تقاس بما هصرية أية دولة هو
تاورها العلمي والتقني الن هصرنا ال ي نعي ه هو هصر العلم والتقنية والف اء
واالتصال و اللاسوو ولراألة الجينا واالستنساخ الليوي  .يتون ف 0994ف
 )6أي إن العملية التربوية تمدت إلا إألداث تغييرا معينة مرغوبة في سلوص
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الالبة وتنمية شخصياتمم وتوليممم نلو ودمة مجتمعمم والمساهمة في تاويره
وانات ا من ذلك " فان اغلب الدول المتقدمة بدأ تتجه نلو ميدان التربية وتعلن
هليه آماال كبيرل بوافه هملية أساسية في بناء المجتمع وتاويره التماهيا ا وتقدمه
أل اريا ا لتلقين أهدافه وولن التجانس والتماسا بين أبنائه .النجيليف )6 0916
فاللغة أدال للتعليم والتعلم في المراأل الدراسية كافة ف وهي أدال للتأليف إذ يستايع
ا نسان إن يعبر بوساطتما هن أف اره فيؤلف كتبا ا في موروها تمم الناس ال ين
ي تب إليمم ف وك لك وسيلة اددباء في التعبير .مدكور ف ) 1 8100
وتع اد اللغة العربية كائنا ا أليا ا يخ ع لعوام الن وء واالرتقاء والتبدل والتاور ف
فتتولد ال لما الجديدل وت مل أورن ديمة ف وهي هميقة الج ور وارفة الظتلف
باسقة ادفنان فإنما الدوألة ال امخة في رياض اللغا السامية ف و د ألافظ العربية
بثبا أاوا
هلا نظارتما وأليويتما و درتما هلا العااء وا بداع وامتا
ألروفما هلا مدن العصور وادليال .مصافا ف  00 8112ف  04ف ) 81
ودور المدرس له ادثر ال بير في نفوس الاتو دن المدرس النالح ال ي يتمتع
بق درا هالية في التف ير العلمي وا بداهيفوأل الم ت واتخاذ القرارا وألسن
التصرت في الموا ف المختلفة والتقويم الموروهي دداء الالبة والقدرل هلا فمم
المعلوما واستيعابما وتبسياما للالبة بسمولة ويسر .اللتقف)96 8101
ولم يع ُد معيار كفاية المدرس في التعليم مقدار ما يستوهب من مادل تخصصه
ومقدار ما يستايع تخزينه منما في أذهان المتعلمينفل ا نما الغزالي هن التعصب
للتخصصا فوأنتقد ما يقوم به مدرسو اللغة العربية من تموين الفقه و لر طتبه
هنهف ودها إلا تنبيه الاتو إلا يمة العلوم لملة ليست ملوا دراستما بعد االنتماء
من هلم معين مع مراهال التدرج في التعلم  .ال يتنيف)016 0925
وهلةةا مدرسةةي اللغةةة العربيةةة أن يراهةةوا طرائةةن التةةدريس ويفر ةةوا بةةين الارائةةن
العامةةة والارائةةن الخااةةة للتةةدريسف بواةةف العامةةة تصةةلح لتةةدريس المورةةوها
العامة في شتا المواد الدراسيةفوالخااة يقتصر استعمالما هلا تدريس بعا المواد
النوهية الملددل في ك مةادل دراسةية هلةا ألةدل القتف )54 8116وإن دور المةدرس
هو المربي والمرشد لاتبهف العم هلةا رفةع مسةتون تلصةيلمم الدراسةي مةن وةتل
ادسلوو الم وق والاريقةة المناسةبة لمةم وتصةليح المفةاهيم وادف ةار الخاطئةة لةديمم
وتعةةةةةةدي السةةةةةةلوص مةةةةةةن المةةةةةةداو المممةةةةةةة التةةةةةةي يم ةةةةةةن تابيقمةةةةةةا فةةةةةةي أطةةةةةةار
الصةةف الظاهرف )841 8114ممةةا يةةؤدي أهةةدات تقةةويم أداء المدرسةةين تتمث ة فةةي
تلديةةد نقةةاط القةةول فةةي إداء المةةدرس لتةةدهيمماف والتعةةرت هلةةا نقةةاط ال ةةعف التخةةاذ
التدابير العتلية المناسبةفوتلفز المدرس هلا تاوير ذاته ممنيااف من وتل مسةاهدته
هلةةةةةةةا التف يةةةةةةةر فةةةةةةةي ممارسةةةةةةةاته الممنيةفومرالعةةةةةةةة أدائةةةةةةةه بمةةةةةةةدت تاويرهةةةةةةةا
وتلسينما .البيتوي وآورونف)081 8116
وأهمية المرأللة المتوساة التي تع ُد معيار تصليح المفاهيم الخاطئة التي اكتسبوها
في ألياتمم المارية و البداية اللقيقية لعملية التنمية الف رية لمدارص الاتو نلو
االنفتا للتعلم والتعليم.
وتتلخص أهمية البلا اللالي في مايأتي
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 -0اللغة هي أللقة الوا بين ادمم وال عوو والجماها .
 -8أهمية اللغة العربية كونما لغة القرآن ال ريم ولغة أه الجنة ولغتنا الرسمية
والقوميةف ومما يقع هلا هاتن أبنائما ايانتما واللفات هليما.
 -6دور طرائن التدريس في إيصال المادل العلمية بصورل سملة وممتعة للاتو.
 -4التقويم في العملية التعليمية ممم لل ف هن نقاط القول وتعزيزها ونقاط ال عف
وورع الللول المناسبة لما.
 -5أدوار مدرسي اللغة العربية الفاهلة في تقويم وتعدي سلوص طتو المرأللة
المتوساة للصف ادول المتوسط.
 -6االهتمام بادداء التعليمي في المرأللة المتوساة واالهتمام بالتفاه للاتو مع
بع مم بع ا ومع مدرسيمم ومدرساتمم.
 -1العناية بالمرأللة المتوساة التي تنما هليه العملية التعليمية والتربوية .
ثالثاً :هدفا البحث :يهدف البحث الحالي إلى:
 -0التعرت هلا المعايير الملددل لمدرسي اللغة العربية.
 -8تقويم أداء مدرسي اللغة العربية لاتو المرأللة المتوساة في روء معايير
ملددل.
رابعاً :حدود البحث :يتحدد البحث الحالي بـ
 -0العلمية :المعايير الملددل وت م هناار المنما.
 -8البشرية :مدرس اي المدارس المتوساة للصف ادول المتوسط.
 -6الزمانية الفص الدراسي ادول من العام الدراسي 8102 -8101م).
 -4المكانية المدارس الثانوية والمتوساة للمديرية العامة في ملافظة ديالا.
خامساً :تحديد المصطلحات -
-0التقويم:
التقويم لغة ورد في لسان العرو" أَ م ال ئ و َّومته فقام بمعنا أستقامف واالستقامة
أهتدال ال ئ وأ ْس ِتواؤه" أبن منظورف)885 /08 8115
التقويم اااتألا :هو القدرل هلا إهااء أل م أو رار هلا يمة المادل المتعلمة
يتونف )64 0994
وذلك بمولب معايير ملددل ووارلة)
وهو ال ف هن نقاط ال عف لتتفيما ونواألي القول لتأكيدها وال ف هن نواألي
الخااة التي تلت اج إلا تعدي أو تلسين وذلك باستخدام مختلف وسائ التقويم
وأدواته من اوتبارا ومقارنا واستبيانا وغيرها) هاويف .)012 8110
التعريف اإلجرائي :
التقويم هو هملية منظمة تقوم بما الباألثتان الغرض منما اللصول هلا البيانا
والمعلوما بمدت إادار أل م من وتل لمع المعلوما والبيانا هن أداء مدرسي
اللغة العربية في المرأللة المتوساة لتقويم الاتو بمولب معايير ملددل.
-9األداء:
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ٌ
فتن ما هليه أدا اء الفراهيدي)92 /2 0925.
ادداء لغةا لاء في معجم العين أَ َّدن
ادداء ااةةاتألا هةةو الجمةةد الة ي يقةةوم بةةه ال ةةخص النجةةا همة مةةا بالفعة بلسةةب
دراته وأستااهته  .ستميف)80 8116
التعريف اإلجرائي:
هو ما ينجزه مدرسو اللغة العربية هينة البلا) داو الصف من تقويم مدرسو
دداء طتو المرأللة المتوساة هلا وفن أستمارل تقويمية معدل لم ا الغرض.
-6قواعد اللغة العربية
هرفه مار بأنه العلم ال ي يبلا في الجملة وألزائما وأنواهما ونظام تركيبما
وأثر ك لزء منما في اآلور وهت ته به وأدوا الربط بينما ) .مار ف )15 0925
-4المرحلة المتوسطة:
تعريف و ارل التربيةف )0996هي المرأللة التي تلي المرأللة االبتدائية وت م
ثتثة افوت في نظام التعليم في لممورية العراق ومدل الدراسة فيما ثتث سنوا ).
التعريف اإلجرائي:
مرأللة دراسية تت ون من ثتثة افوت ادول والثاني والثالا متوسط وت ون
أساسية لتأهي الالبة للمرأللة ا هدادية ) .
-5المعيار هرت تعريفا ه ادل منما
هو المستون المقبول لأل داء أو النتائا إذ يم ن من وتله الل م هلا مدن تلقين
المدت الرئيسي داود ومجيدف )91 0990
التعريف اإلجرائي:
المعيار  -هو الخصائص أو القواهد التي يجب أن تتوفر في ك هنصر من
هناار المنما مادل اللغة العربية بوافما تمث الملتون المالوو للصف ادول
المتوسط والتي بمولبما يتم تقويم مادل واهد اللغة العربية و إبرا لوانب وته
ولوانب رعفه ولتدهيم لوانب وته وتتفي لوانب رعفه .
الفصل الثاني :جوانب نظرية ودراسات سابقة:
جوانب نظرية:
أوالً-:المنهج المدرسي -:يعرت المنما المدرسي هلا انه"لميع الخبرا المربية
التي تميأ إلا المتعلمين ليتفاهلوا معما داو المدرسة ووارلما من ال نموهم
ال ام في لميع لوانب شخصيتمم وبناء وتعدي سلوكمم تلقيقا لألهدات التربوية "
ال بليف )08 0926
ثانياً-:عناصر المنهج :
-0األهداف -:وهي التغيرا المراد إألداثما في سلوص المتعلمين نتيجة تزويدهم
بخبرا تعليمية وتفاهلمم مع موا ف تعليمية ملددل وه ه التغيرا يم ن متألظتما
و ياسما بوسائ متئمة در ا م ان ".واايبةف )96 0991
" ل ا يجب االهتمام بان ت تن من مجموهة أسس بالمنما والتي ي ترص في ورعما
االوتصاايون التربويون وبم اركة ك من له هت ة بالعم التربوي التعليمي
والمعلم والمتعلم وأولياء ادمور  .مجديف )061 0925
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-9المحتوى  -:وهو"مجموهة المعلوما واللقائن والمفاهيم والقيم واالتجاها
والمعتقدا والممارا التي يلتويما المنما وهي بمجموهما تمث لوانب التعليم
المعرفية واالنفعالية والممارية  .المالسف .)04 0995
-3طرائق التدريس و أساليبه  -:إن طريقة التدريس تعد ال يفية التي يتبعما المعلم في
إيصال المادل إلا المتعلمين تلقيقا لألهدات المرغوو بما أي مساهدل المتعلم هلا
التعلم و " ادسلوو نمط من الفعالية رمن أية طريقة تدريسية أو مجموهة أنماط
تدريسية يمارسما المعلم ومتعلميه يبعد العم هن الرتابة ويثير الدافعية والت وين
ويلقن تعلما أسرع في معظم ادألوال  .ال بليف )4 8110
-4الوسائل التعليمية  -:هي المواد واددوا كافةف التي يوفرها المعلم في ت
تروت وإم انيا ملددل في مو ف تعليمي معين في سبي مساهدل المتعلم في
تلقين ادهدات الملددل ل لك المو ف التعليمي  .اللقانيف )061 0994
 -5التقويم  -:يع ُد هملية منظمة لجمع وتللي المعلوما بغرض تلديد درلة تلقين
ادهدات التربوية واتخاذ القرارا ب أنما من معالجة لوانب ال عف فيما أو تدهيم
لجوانب القول فيما ومتابعة النمو السليم المت ام للمتعلمين وتل إهادل تنظيم البيئة
التربوية و إثرائما .هودلف )85 0925
وظائف التقويم -:
-0معرفة ما ألقق ه التربويون من بنال المنما ومنف ين له ادمر ال ي يرفع معنوياتمم
من لمة ويزودهم بمؤشرا يستايعون بمولبما تخايط هملمم التألن .
-8التعرت هلا أثار المنما لدن المتعلمين في روء ادهدات التربوية مما يساهد في
تاوير المنما .
-6ت خيص السلبيا في ألال التنفي وال يفية التي يتم فيما هلا وفن الظروت
المختلفة بما يؤدي إلا تاوير في طرائن التدريس و إهااء مؤشرا لت ييف التنفي
ألسب الظروت المختلفة .
-4لمع البيانا التي تساهد متخ القرار في اتخاذ مو ف من المنما تاويرا أو
استمرارا أو إلغاء .
-5المساهدل في أل الم ت التربوية هن طرين التعرت هليما بد ة وفي الظروت
المختلفة .
-6تاوير أساليب التقويم وإلراءاته نتيجة للخبرل المباشرل في الممارسة .
-1تقدير سير المتعلمين هبر السلم التعليمي رسووف نجا ).
-2إهااء اورل دولياء ادمور هن تلصي أبنائمم مما يدفعمم إلا مساندل المدرسة
في هملما من ال تلقين ادهدات المرغوو بما ال بليف )88-80 0924
عناصر التقويم -:
تت ون هملية التقويم من ثتثة هناار او اربعة .
 -0ال يء المراد تقويمه ويتمث بالمعلمين والمتعلمين والمناها وغيرها وه ه البد من
أن تخ ع لعمليا تقويم مستمرل هلا وفن ادهدات الموروهة لما.
-8اددوا التي تستخدم في همليا التقويم مث المتألظة واالوتبارا ف
واالستبيانا .
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 -6المعايير وهي الموا ين التي تل م بمولبما ادشياء أبو الللو و آورونف
)0995 18
-4ال خص ال ي يقوم بعملية التقويم وال ي ي ون واألداا من اثنين أما من داو
البرناما من بنال المنما ) أو من وارله ال بليف )049 8111
دراسات سابقة:
أوالً :دراسة الجادر (. )9114
هةةدف الدراسةةة إلا تقةةويم مةةنما اللاسةةبا للمرأللةةة ا هداديةةة مةةن ولمةةة نظةةر
االوتصااةةةين والتربةةةويين والمدرسةةةين)وكان هةةةدت الدراسةةةة.ا لابة هةةةن السةةةؤالين
اآلتيين .
-0وا ع منما اللاسبا للمرأللة ا هدادية في المجاال اآلتيةة ادهةدات والملتةون
وطرائن التدريس والوسائ التعليمية وادن اة المصاألبة وأساليب التقويم ) ؟.
-8ما المقترألا لتاوير منما اللاسبا للمرأللة ا هدادية .
وكان ألدود الدراسة تقتصر هلا .
-0منما اللاسبا للمرأللة ا هدادية للعام الدراسي . ) 8116 – 8118
-8مدرسةةي ومدرسةةا مةةادل اللاسةةوو فةةي المةةدارس ا هداديةةة النماريةةة التابعةةة إلةةا
المةةديريا العامةةة لتربيةةة ملافظةةة بغةةداد وال ة ين يقومةةون بتةةدريس المةةادل فعةةت للعةةام
) 8116-8118
-6االوتصاايون التربويون لمادل اللاسوو .
وكان هينة الدراسة .وشمل .
أ.المدارس ا هدادية في مدينة بغداد وهددها  ) 061مدرسة .
و.المعلمون والمدرسا لمادل اللاسوو وهددهم  ) 061معلما ا ومعلمة .
ج-االوتصاايون التربويون لمادل اللاسوو وهددهم  )6اوتصااين تربويين.
أدال البلا استخدم الباألا االستبانة أدال للدراسة .
أهم النتائا .
ادهةةةدات والملتةةةون
-0رةةةعف العنااةةةر ادساسةةةية فةةةي المةةةنما وهةةةي مجةةةاال
وادن اة المصاألبة لل تابين ) .
-8لودل العناار ادور .
وه ا يدل هلا رعف أساس في منما اللاسوو للمرأللة ا هدادية .
ثانيا :دراسة التويجري :9107
هةةةدف الدراسةةةة إلةةةا تقةةةويم أداء معلمةةةي اللغةةةة العربيةةةة لسةةةلوص تتميةةة المرأللةةةة
االبتدائية في روء ادساليب التقويمية للرسول ملمد الا هللا هليه وأله وسلم)
وكان هدت الدراسة .ا لابة هن السؤالين اآلتيين.
-0التعرت هلا ادساليب التقويمية للرسول ملمد الا هللا هليه والةه وسةلم) لتعةدي
سلوص ادفراد. .
-8تقويم أداء معلمي اللغة العربية لسلوص تتمي المرأللة االبتدائية في روء ادسةاليب
التقويمية للرسول ملمد الا هللا هليه واله وسلم).
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وكان ألدود الدراسة تقتصر هلا.
-0منما اللغة العربية للمرأللة االبتدائية للعام الدراسي . ) 8101 – 8106
-8معلمي مادل اللغة العربية فةي المةدارس االبتدائيةة النماريةة التابعةة إلةا المةديريا
العامةةة لتربيةةة ملافظةةة ديةةالا وال ة ين يقومةةون بتةةدريس المةةادل اللغةةة العربيةةة للعةةام
)8101-8106
وكان هينة الدراسة .و د شمل .
أ-المدارس االبتدائية في مدينة بعقوبة وهددها  ) 86مدرسة .
و-المدرسون لمادل اللغة العربية وهددهم  ) 66مدرساا.
أدال البلا استخدم الباألا استمارل المتألظة أدال للدراسة .
أهم النتائا
-0أن هددا من معلمي اللغة العربية يجملون ادسةاليب التقويميةة للرسةول ملمد اةلا
هللا هليه واله وسلم) .
-8أن هدد من معلمو اللغة العربية ال يوتفون الوسائ التعليمية اللديثة أثناء التعليم.
وه ا يدل هلا رعف في أساس في ادساليب التقويمية للرسول ملمد الا هللا هليةه
واله وسلم) .
 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:
إرشاد الباحثتين إلى :
 -0تلديد منمجية البلا فواددوا المستعملة في ياس أداء المعلمينفوهملية بنائما.
-8تلديد م لة البلا وأهميته .
-6اوتيار التصميم التجريبي ال ي يناسب البلا اللالي .
-4التعرت هلا ألجم العينة المناسب.
الفصل الثالث :منهجية البحث وإجراءاته:
أوالً :منهج البحث :أتبع الباألثتان المنما الوافي في إلراء بلثيمماف كونةه يةتتءم
مع طبيعة البلةاف إذ يمةتم بتلديةد الورةع الةراهن للظةاهرل البلثيةة وواةفما باريقةة
تعتمةةةةةةد هلةةةةةةا تلليةةةةةة بنيتمةةةةةةا الظةةةةةةاهرلف وبيةةةةةةان العت ةةةةةةا بةةةةةةين هنااةةةةةةرها
وم وناتما هايةف)066 8119
ثانياً :إجراءات البحث:
-0مجتمع البلا يت ون مجتمع البلا مةن لميةع مدرسةي اللغةة العربيةة فةي ملافظةة
ديالا /المدارس الثانوية للعام الدراسي 8102-8101م .مو هين هلا أ سام المديريةة
العامةةةةةةة لتربيةةةةةةة ديةةةةةةالا وت ةةةةةةم سةةةةةةم تربيةةةةةةة بعقوبةفوالخالصفوالمقداديةةةةةةةف
وبلدرو فوكفريف ووانقين).
-8هينةةة البلةةا وهةةي مجموهةةة لزئيةةة مةةن مجتمةةع البلةةا لمةةا وصةةائص م ةةتركة
ويجب أن ت ون ممثلة لمجتمع البلا ال ي اوتير منه أبو هتمف)068 8100
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واوتار الباألثتان صديا ا مدرسةي اللغةة العربيةة فةي ةاء الخةالص ليمثلةوا هينةة
البلةةا وذلةةك لتةةوفر العةةدد ال ةةافي مةةن المةةدارس المتوسةةاة والثانويةةة الصةةباألية فةةي
الق ةةةاء .وكةةة لك تةةةدهور الورةةةع ادمنةةةي فةةةي أغلةةةب اال ةةةية التابعةةةة لملافظةةةةة
ديالافف ت هن بعد البةاألثتين مةن م ةان همليممةا هة ا ي ةفي مةن القلةة مةن الت ةاليف
الباهظة للبلا.
ولةةةد الباألثتةةةان أن الق ةةةاء ي ةةةم  )18مدرسةةةا ا مةةةو هين هلةةةا  )82مدرسةةةة.
وا تصةةر العينةةة هلةةا مدرسةةي المرأللةةة المتوسةةاة .وتلقيق ةا ا لمةةدت البلةةا سةةلب
الباألثتان هينتةين فةرهيتين مةن العينةة اداةلية والبةالأ هةدد أفرادهةا  )18مدرسةاافو د
سلب هلا النلو اآلتي
أ-العينة االستطالعية سلب الباألثتان ه وائيا ا هينة من مدرسي اللغة العربية وبلأ
هددهم  )9مدرسين مو هين هلا  )5مدارس بنين وال ين يمثلون نسبة  )%01من
مجموع هينة البلا ادالية البالغة  )66مدرساا.
ب-العينة التطبيقية
بعد سلب العينة االستاتهية دون الباألثتان هدد المدرسين البا ين وهددهم )66
مدرسا ا من أا  )18مدرسا ا وهم يمثلون نسبة  )%91من العينة اداليةف مو هين
هلا  )86مدرسة للبنين وهم هينة البلا التابيقية في اء الخالص.
ثالثاً :أداة البحث لما كان البلا يرمي إلا تقويم أداء مدرس اي مادل اللغة العربية
لمدارس المرأللة المتوساة في روء معايير هناار المنما) وه ا يتالب أهداد
استمارل متألظة لتقويم أدائمم.
وذلك دن استمارل المتألظة تقدير سمعي أو بصري لسلوص أو تاهرل ما
وتسجي المعلوما هنماففمي الخاول ادولا في البلا العلميفإذ تسبن لميع
أدوا لمع االستبيانا الجنابيف)20 8106فونظراا لعدم توافر أدال لاهزل لم ا
البلا ام الباألثتان بأهداد معايير هناار المنما هلا وفن اآلتي -
-0تحديد الهدف من استمارة المالحظة -:.تمدت تقويم أداء مدرس اي مادل اللغة
العربية لمدارس المرأللة المتوساة في روء معايير ملددل).
-9األسس النظرية الستمارة المالحظة  -وت م مرالعة الدراسا السابقة ذا
الصلة بموروع التقويمفاالطتع هلا استمارل تقويم الم رفين والتربويين الخااةف
ومنا ة مجموهة من السادل الخبراء في تخصص طرائن تدريس اللغة العربية
وأه القياس والتقويم المللن  )0يورح ذلك.
-6تحديد المعايير المحددة -:وت م هناار المنما الرئيسة ادهداتف والملتونف
والوسائ التعليميةف والتقويم).
-4تحديدد الفقدرات  -ل ة هنصةر مةن العنااةر ادربعةةفإذ ت ةون لعنصةر ادهةةدات
)6فقةةةةةةرا ف وهنصةةةةةةر الملتةةةةةةون  )6أهداتفوهنصةةةةةةر الوسةةةةةةائ التعليميةةةةةةة )5
أهداتفوهنصر التقويم  )5أهداتفوبلأ العدد ال لي للفقرا  )88فقرل تقويمية.
ثةةم هرر ة الباألثتةةان هلةةا مجموهةةة مةةن السةةادل الخبةةراء ف ةي تخصةةص طرائةةن
التدريس المللن  )0وبعد تعدي متألظاتمم البسياة نال موافقتمم بنسبة  )%21هلةا
فقرا المعايير لعناار المنما.
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 -5تحديددد البدددائل  -اهتمةةد الباألثتةةان هلةةا ثتثةةة بةةدائ لمقيةةاس فقةةرا المعةةايير
لـ تقويم أداء تقويم أداء مدرس اي مادل اللغة العربية لمةدارس المرأللةة المتوسةاة فةي
روء معايير ملددل) والتي يؤديما مدرسي اللغة العربية داوة الصةف وهي متلقةنف
متلقةةن نوهةةا ا مةةاف غيةةر متلقةةن) و ابلتمةةا الةةدرلا اآلتيةةة هلةةا التةةوالي 6ف 8ف )0
وهرر الباألثتان هلا السادل الخبراء ونالتا موافقتمم بنسبة أكثر من .)%21
-6تحديد شكل إستمارة المالحظة النهائية -:كان الجزء ادهلا من استمارل
المتألظة أسم المدرس الثتثيف واسم المدرسةفواسم المادلفوتاريخ الزيارلفثم
التوايفا ا لرائية بصورل متتالية لقياس ك أسلوو يقابله ألق لورع هتمة )
أمام التوايف ال ي يمارسه المدرس داو غرفة الصففوألق لمجموع الممارسا
ومن ثم ألق لتقدير ادداء هلا النلو اآلتي -
-0مجال ادهدات وي م  )6فقرا .
-8مجال الملتون وي م  )6فقرا .
-6مجال الوسائ التعليمية وي م  )5فقرا .
-4مجال التقويم وي م  )5فقرا .
ويصبح المجموع النمائي  )88فقرل توايفا ا إلرائيا ا .
رابعاً :الصدق -:يعد الصدق من ال روط ادساسية الوالب توافرها في أدال البلاف
وت ون اددال ااد ة إذا ألقق الغرض ال ي ورع دلله  .ولي ف)88 8100
واستعمل الباألثتان نوهين من الصدق هما
أ-الصدق الظاهري هرر الباألثتان اسةتمارل المتألظةة هلةا مجموهةة مةن السةادل
الخبراء في تخصص طرائةن التةدريس القيةاس والتقةويم ونالة مةوافقتمم بنسةبة أكثةر
من .)%21
و-الصةةدق الةةداولي  -اسةةتعمل الباألثتةةان معامةة ارتبةةاط بيرسةةون كمعامةة اةةدق
داولةةي السةةتمارل المتألظةةة يجةةاد هت ةةة ك ة فقةةرل بالدرلةةة ال ليةةة لتسةةتمارل.هلا
النلو اآلتي
معام االرتباط
معام االرتباط
معام االرتباط
65و1
01
11و1
9
66و1
0
12و1
02
56و1
01
56و1
8
66و1
09
61و1
00
61و1
6
16و1
81
59و1
08
18و1
4
64و1
80
10و1
06
59و1
5
66و1
88
62و1
04
10و1
6
56و1
05
66و1
1
11و1
06
61و1
2
خامساً :ثبات األداة
للتأكد من ثبا أدال استمارل المتألظة تقوم الباألثتان بتقدير نفس ادداء المتألظ
مستقتا هن بع مم بع ا ثم تلسب معام االرتباط بين تقديرا المتألظين أبو
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هتمو8100وص)495وللتلقن من اددال تم تابيقما هلا هينة استاتهية م ونة من
 )9مدرسين ممن اوتيروا من مجتمع البلا ه وائيا ا إذ بدأ الباألثتان بزيارل
مدارس العينة االستاتهية يوم ادألد الموافن 8101/01 / 05م .وتم االنتماء منما
يوم الثتثاء الموافن 8101 /01/84م وتم ألساو الثبا هلا النلو اآلتي
 -0درب الباألثتان المتألظين بمدت التعرت هلا كيفية استعمال االستمارل
وشر ك هنصر فيما وكيفية ورع العتمة ومنا تمم في موروع البلا.
 -8اتفاق الباألثتان مع المتألظين لزيارل )9مدرسين من المدارس الثانوية.
 -6استعمل الباألثتان معام ارتباط بيرسون بعد ألساو الت رارا التةي سةجلتما
الباألثتةةان مةةع المتألظةةينو وبلةةأ معامة ارتبةةاط البةةاألثتين مةةع المتألةةظ ادول 16و)1
ومعام ارتباط الباألثتين مع المتألظ الثاني 20و )1لفقرا استمارل المتألظة.
سادساً :تطبيق األداة
ار الباألثتةةان المةةدارس ومةةدراء المةةدارس للعينةةة التابيقيةةة ومقابلةةة المدرسةةين
للتعةةرت هلةةا الجةةدول للةةدروس اللغةةة العربيةةةوومع إهةةتم مةةدرس اللغةةة العربيةةة أن
الغرض من الزيارل دغراض البلا العلمي .مع االستئ ان مةن مةدرس اللغةة العربيةة
للل ور درس اللغة العربية لم اهدل أدائه داو الصف دون تقويم.
أسةةةلوو تابيةةةن اددال بةةةدأ الباألثتةةةان بتابيةةةن أدال البلةةةا يةةةوم ادربعةةةاء الموافةةةن
 8101/01/85وانتم يوم الخميس 8102/0/00م بوا ع يارل واألدل ل مةدرس
لمدل )45د يقة و د تم التابين هلا النلو اآلتي
 -0دم الباألثتان للاتو بصفة ائرل.
 -8الباألثتان للستا في أور الصف تتألظان بد ة وام دون تدو .
) أمام ادداء الة ي تةم متألظتةه مةن بة
 -6تلديد ادداء المتألظ بورع هتمة
الباألثتان.
سابعاً :الوسائل اإلحصائية استعمل الباألثتان الوسائ ا ألصائية اآلتية
-0معامل ارتباط بيرسون لثبا اددال وإيجاد العت ة بين الفقرل والدرلة ال لية.
-8الوسط المرجح :
)0 6
+)8 8 + )6 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هدسو)068 0921
ص
-6النسبة المئوية لمعرفة نسب الت رارا بدائ الفقرا
011
الجزء %ال
-4الوزن المئوي لترتيب الفقرا في المجاال
الو ن المئوي = الوسط المرلح
هودلويوسفو) 866 0925
ـــــــــــــــــــــــــــ 011
الدرلة القصون
الفصل الرابع :عرض النتائج وتفسيرها:
-850-
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أوال  :عرض النتائج:
-0معايير مجال األهداف:
الجدول  ) 0الت رارا والنسب المئوية وادوساط المرللة وادو ان المئوية
والرتب لتقويم أداء مدرسي اللغة العربية للمعايير الملددل مرتبة ترتيبا ا تصاهديا
بلسب الوسط المرلع والو ن المئوي .

الرتبة

0

9

3

التسلسل
الفقرات األهداف
في
(التوصيف اإلجرائي)
االستمارة
يتمكن الطلبة من
الوصول إلى درجة
إتقان مقبولة
للمهارات اللغوية
يزيد مهارة الطلبة في
إجراء حل التمرينات
البيتية وكتابة
التقارير البسيطة
حول المادة
يهتم في استعدادات
الطلبة العلمية نحو
مادة اللغة العربية
واستخدام المهارات
الحركية أثناء
التدريس

5

1

معايير القياس

التكرار
النسبة
%
ك
النسبة
المئوية
%
ك
النسبة
المئوية
%
ك

الوسط
المرجع

مرتفع

متوسط

ضعيف

01

91

97

95,32

30,74

49,25

01

90

91

95,32

33,33

40,91

02
92,57

02
92,57

97
49,25

0

4

يدرك الطلبة األنشطة
التعليمية المتوفرة في
المادة التعليمية.

9

5

يرابط األهداف
المعرفية والوجدانية
والنفسحركية و
يساعد بعضها على
تحقيق البعض اآلخر.

4

1

يعرف الطلبة على
المصطلحات
والمفاهيم النحوية
والبالغية واإلمالئية
في اللغة العربية.

3

0,29

0,24

0,25

ك
النسبة
المئوية
%
ك
النسبة
المئوية
%

ك
النسبة
المئوية
%

07

90

95

91,22

31,05

49,25

01

97

91

95,32

49,25

30,74

99

02

99

0,27

0,23

9
34,29

المتوسط الكلي

31,05

11,11

10,33

10,11

19,33

14,33

11,17

34,29
0,22

-858-

الوزن
المئوي

19,11
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-0معايير مجال األهداف:
 لةةاء فقةةرل يةةتم ن الالبةةة مةةن الواةةول إلةةا درلةةة إتقةةان مقبولةةة للممةةارا
اللغوية) هلا وسط مرلح دره 28و )0وو ن مئوي دره 66و. )61
 ولةةاء الفقةةرل يزيةةد ممةةارل الالبةةة فةةي إلةةراء أل ة التمرينةةا البيتيةةة وكتابةةة
التقارير البسياة ألول المادل) هلا وسط مرلح 24و)0وو ن مئوي 66و. )60
 وألصةةل الفقةةرل يمتم فةةي اسةةتعدادا الالبةةة العلميةةة نلةةو مةةادل اللغةةة العربيةةة
واسةةةتخدام الممةةةارا اللركيةةةة أثنةةةاء التةةةدريس هلةةةا وسةةةط مةةةرلح 25و )0وو ن
مئوي 66و.)60
 وألصل الفقرل يدرص الالبة ادن ةاة التعليميةة المتةوافرل فةي المةادل التعليميةة)
هلا وسط مرلح دره 21و )0وو ن مئوي 66و. )68
 وألصةةةل الفقرل يةةةربط ادهةةةدات المعرفيةةةة والولدانيةةةة والنفسةةةلركية ويسةةةاهد
بع ما هلا تلقين البعا ادور) بوسط مرلح 96و )0وو ن مئوي 66و. )64
 وألصل الفقرل يعرت الالبةة هلةا المصةاللا والمفةاهيم النلويةة والبتغيةة
وا متئية في اللغة العربية) هلا وسط مرلح دره  )8وو ن مئوي 61و.)66
-9معايير مجال المحتوى:
الجدول  ) 8الت رارا والنسب المئوية وادوساط المرللة وادو ان المئوية
والرتب للتقويم أداء مدرسي اللغة العربية للمعايير الملددل مرتب ترتيبا ا تصاهديا
بلسب الوسط المرلع والو ن المئوي

ت

فقرات
المحتوى(التوصيف
اإلجرائي)

التسلسل
في
االستمارة

0

يعبر المحتوى عن
األهداف العامة
المطلوب تحقيقها أثناء
التدريس.

5

9

3

4
5

يتضمن المحتوى
الوسائل التعليمية
المناسبة لمادة اللغة
العربية
يتناول المحتوى
الدراسي جميع
المفردات المقررة
لتدريس مادة اللغة
العربية
يعرض المحتوى
الدراسي بشكل منطقي
ومتسلسل وخالي من
التعقيد
يغطي المحتوى

1

9

0
3

التكرار
النسبة
المئوية
%
ك
النسبة
المئوية
%
ك
النسبة
المئوية
%
ك
النسبة
المئوية
%
ك
النسبة
المئوية
%
ك

معايير القياس
مرتفع

متوسط

ضعيف

01

84

88

92و86

19و62

98و64

02

88

86

51و82

98و64

51و66

81

80

88

14و60

66و66

98و64

81

88

80

14و60

98و64

66و66

80

81

88

-856-

الوسط
المرلح

98و0

98و0

96و0

الو ن
المئوي

64

64

66و65

92و0

66

92و0

66
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الدراسي مستويات
األهداف(المعرفية,
الوجدانية ,المهارية)
جميعا

1

يتضمن المحتوى على
األمثلة االثرائية
والوسائل التعليمية
المناسبة لمادة اللغة
العربية

4

النسبة
المئوية
%

66و66

ك
النسبة
المئوية
%

14و60

98و64

99

02

99

95,32

31,05

44,44

8

96و0

المتوسط الكلي

61و66

66و65

-0معايير مجال المحتوى التعليمي:
 لةةاء فقةةرل يعبةةر الملتةةون هةةن ادهةةدات العامةةة المالةةوو تلقيقمةةا أثنةةاء
التدريس) في الرتبة ادولا بوسط مرلح 98و )0وو ن مئوي . )64
 لاء فقرل يت من الملتون الوسائ التعليمية المناسبة لمادل اللغةة العربيةة)
في الرتبة الثانية بوسط مرلح 98و ) 0وو ن مئوي . ) 64
 لاء فقرل يتناول الملتون الدراسي لميةع المفةردا المقةررل لتةدريس مةادل
اللغة العربية) في الرتبة الثالثة بوسط مرلح 96و )0وو ن مئوي 66و.) 65
 لاء فقةرل يعةرض الملتةون الدراسةي ب ة مناقةي ومتسلسة ووةالي مةن
التعقيد) في الرتبة الرابعة بوسط مرلح 92و )0وو ن مئوي . ) 66
 لةةةةاء فقةةةةرل يغاةةةةي الملتةةةةون الدراسةةةةي مسةةةةتويا ادهدات المعرفيةةةةةو
الولدانيةو الممارية) في الرتبة الخامسة بوسط مرلح 92و )0وو ن مئوي .)66
 لاء فقرل يت من الملتون هلا ادمثلة والوسةائ التعليميةة المناسةبة لمةادل
اللغة العربية) في الرتبة السادسة بوسط مرلح  )8وو ن مئوي 61و. ) 66
-6معايير مجال الوسائل التعليمية:
الجدول  )6الت رارا والنسب المئوية وادوساط المرللة وادو ان المئوية
والرتب لتقويم أداء معلمي اللغة العربية لسلوص التتمي الصائب مرتب ترتيبا ا
تصاهديا بلسب الوسط المرلع والو ن المئوي .
الرتبة

الفقرات الوسائل
التعليمية (التوصيف
اإلجرائي)

التسلسل
في
االستمارة

0

تتسددددددددددم الوسددددددددددائل
التعليميددددة بالبسدددداطة
والوضدددوس وسدددهولة
تعلمها

9

9

تتنوع بدين النشداطات
الصددددفية والالصددددفية
عددددن طريددددق تكليددددف

3

التكرار

النسبة
%
ك
النسبة
المئوية
%
ك
النسبة
المئوية

معايير القياس

مرتفع

متوسط

الوسط
المرجع

ضعيف

06

88

85

69و85

98و64

62و69

09
05و61

06
69و85

82
44و44

-854-

الوزن
المئوي

25و0

25و0

66و60

61و60
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%

المدرس للطلبة
3

تدددتالءم األنشدددطة مدددع
مبادئ التنمية البيئيدة
العالمية

4

4

تتناسدددددددب الوسدددددددائل
التعليميدددددددددددة مدددددددددددع
المحتدددددوى الدراسدددددي
لمادة اللغة العربية
تنمددددددددددي الوسددددددددددائل
التعليمية قدرة الطالب
المعرفيددة والوجدانيددة
والحركيددة فدددي مجدددال
اللغة العربية.

5

5

0

ك
النسبة
المئوية
%
ك

09
05و61

09
05و61

85
62و69

91و0

66و66

81
14و60

81
14و60

86
51و66

95و0

65

81
14و60

84
19و62

09
05و61

18و8

66و61

90و0

19و66

ك
النسبة
المئوية
%
المتوسط ال لي

-3معايير مجال الوسائل التعليمية:
 لةةاء فقةةرل تتسةةم الوسةةائ بالبسةةاطة والورةةو وسةةمولة تعلممةةا) فةةي الرتبةةة
ادولا بوسط مرلح 25و )0وو ن مئوي 66و. )60
 لةةاء فقةةرل التنةةوع بةةين الن ةةاطا الصةةفية والتاةةفية هةةن طريةةن ت ليةةف
المدرس للالبة) في الرتبة الرابعة بوسط مرلح 25و )0بو ن مئوي 61و.)60
 لةةاء فقةةرل تةةتتءم ادن ةةاة مةةع مبةةادب التنميةةة البيئةةة العالميةةة) فةةي الرتبةةة
الخامسة بوسط مرلح 91و )0وو ن مئوي 66و.)66
 لةةاء فقةةرل تتناسةةب الوسةةائ التعليميةةة مةةع الملتةةون الدراسةةي لمةةادل اللغةةة
العربية) في الرتبة الثالثة بوسط مرلح 95و )0وو ن مئوي .)65
 لةةةاء فقةةةرل تنمةةةي الوسةةةائ التعليميةةةة ةةةدرل الاالةةةب المعرفيةةةة والولدانيةةةة
واللركية في مجال اللغة العربية ) فةي الرتبةة الثانيةة بوسةط مةرلح 18و )8بةو ن
مئوي 66و.)61
-4معايير مجال التقويم
الجةةدول  )4الت ةةرارا والنسةةب المئويةةة وادوسةةاط المرللةةة وادو ان المئويةةة
والرتةةب للتقةةويم أداء معلمةةي اللغةةة العربيةةة لسةةلوص التتميةة الصةةائب مرتةةب ترتيبةةا ا
تصاهديا بلسب الوسط المرلع والو ن المئوي .
التكرار
الرتبة

فقرات التقويم (التوصيف
اإلجرائي)

0

استعمال التقويم القبلي قبل
البدء في التدريس.

معايير القياس
الوسط
المرجع

التسلسل في
االستمارة
النسبة%

مرتفع

متوسط

ضعيف

ك

05

85

86

النسبة
المئوية%

21و86

62و69

51و66

-855-

21و0

الوزن
المئوي

66و68
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9

استعمال التقويم التكويني
أثناء التدريس

3

يقدم التغذية راجعة الفورية
لتعزيز دور الطالب في المادة

4

يشجع على أساليب التقويم
على تنمية مهارات التفكير
المختلفة.

5

يستعمل المدرس التقويم
الختامي عند نهاية كل درس
في اللغة العربية

ك

06

النسبة
المئوية%

69و85

19و62

51و66

ك

02

81

85

النسبة
المئوية%

51و82

14و60

62و69

ك

09

09

85

النسبة
المئوية%

05و61

05و61

62و69

ك

86

81

81

النسبة
المئوية%

51و66

المتوسط ال لي







84

86

14و60

22و0

61و68

22و0

61و68

91و0

66و66

14و8

62

14و60
90و0

2و66

-4معايير مجال التقويم:
لاء فقرل استعمال التقويم القبلي ب البدءفي التدريس) في الرتبة ادولا بوسط
مرلح 21و )0وو ن مئوي 66و. )68
لاء فقرل استعمال التقويم الت ويني أثناء التدريس ) في الرتبة الثانية بوسط
مرلح 22و )0وو ن مئوي 61و.)68
لاء فقرل يقدم التغ ية الرالعة الفورية لتعزيز دور الاالب في المادل) في الرتبة
الثالثة بوسط مرلح 22و )0وو ن مئوي 61و. )68
لاء فقرل ي جع هلا أساليب التقويم هلا تنمية ممارا التف ير المختلفة ) في
الرتبة الرابعة بوسط مرلح 91و )0وو ن مئوي 66و. ) 66
لاء فقرل يستعم المدرس التقويم الختامي هند نماية ك درس في اللغة
العربية) في الرتبة الخامسة بوسط مرلح 14و )8وو ن مئوي .) 62
ثانياً :تفسير النتائج:
بعةةد أن هملة الباألثتةةان مل ةا ا متلققةةا يمثة الوسةةط المةةرلح مةةن 28و )0فمةةا فةةوق
وبةةو ن مئةةوي 66و ) 61فةةةأكثرو والمعيةةار المتلقةةن وو نةةةه )6ومتلقةةن نوهةةا ا مةةةا
وو نه )8ووغير المتلقن وو نه  .)0والوسط مةرلح 28و )0بةو ن مئةوي 66و)61
فأ ة يمثة معيةةار رةعيف للمسةةتويا الملةددل للقيةةاس مةع المعةةايير الملةددل لعنااةةر
المةةنما فةةي ملتةةون كتةةاو اللغةةة العربيةةة للصةةف ادول المتوسةةط.وإذا أكثةةر مةةن وسةةط
مةةةرلح 28و )0بةةةو ن مئةةةوي 66و )61يعةةةد معيةةةارا مقبةةةوال للقيةةةاس .وأن ادهةةةدات
والملتةةون والوسةةائ التعليميةةة والتقةةويم للمورةةوها التعليميةةة التةةي يت ةةمنما كتةةاو
اللغة العربية للصف ادول المتوسةط ينسةجم مةع ملتةون ال تةاو وادهةدات العامةة لةه
لسةةنة )8108ووالسةةبب يعةةود إلةةا ادوسةةاط المرللةةة التةةي تراوأل ة بةةين 14و-8
28و )0والتي تلم لانب القول لموروها ال تاو .
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الفصل الخامس :االستنتاجات التوصيات ،المقترحات:
أوالً :االستنتاجات:
في روء نتائا البلا استنتج الباألثتان اآلتي
-0أن هدد من مدرسي اللغة العربية يجملون بعةا المعةايير الملةددل لعنااةر المةنما
الدراسي.
-8أن كثيرا من مدرسي اللغةة العربيةة يوتفةون الوسةائ التعليميةة وادن ةاة ووسةائ
التقويم المختلفة.
-6بعةةا مدرسةةي اللغةةة العربيةةة يسةةتعملون ادهةةدات التعليميةةة المةةراد تلقيقمةةا داو ة
الدرس.
ثانياً :التوصيات:
في روء نتائا البلا تواي الباألثتان باآلتي
-0اهتماد المعايير الملددل الستمارل المتألظة لعناار المنما في تقويم مدرسي اللغةة
العربية أثناء الخدمة
-8تةةدريب مدرسةةي اللغةةة العربيةةة هلةةا هة ه المعةةايير الملةةددل لعنااةةر المةةنما وكيفيةةة
توتيفما ومعرفتما في تقويم المدرسين.
ثالثاً :المقترحات:
في روء نتائا البلا تقتر الباألثتان اآلتي
-0إلةةراء بلةةا مماث ة لم ة ا البلةةا لتقةةويم أداء معلمةةي ومعلمةةا اللغةةة العربيةةة فةةي
المرأللة االبتدائية.
-8ألراء بلا لتقةويم أداء التدريسةيين فةي أ سةام اللغةة العربيةة فةي كليةا التربيةة فةي
روء المعايير الملددل لعناار المنما.
-6بناء برناما تدريبي للمدرسين ب الخدمة يتناول المعةايير الملةددل لعنااةر المةنما
الرئيسة ادهداتفالملتونف الوسائ التعليميةف التقويم).
المصادر
القرآن الكريم-:
-0ابن منظور فملمد بن م رم لسان العرو) دار اادر للن ر والتو يعف همان
ادردنف ط4ف 8115م.
-8أبو الللو يعقوو وآورونف العلوم االلتماهية وطرائن تدريسماف ط8ف لامعة
التدريس المفتوألةف . 0995
-6ابو هتمف رلاء ملمودف مناها البلا في العلوم النفسية والتربويةف دار الن ر
للجامعا ف القاهرل –مصر ط6ف 8100م.
-4البيتويف ألسن ألسين وآورونف الجودل ال املة في التعليم بين مؤشرا التمييز
ومعايير االهتمادف دار المسيرل للن ر والاباهة والتو يعف همان ادردنف8116م.
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 -5التميميفهواد لاسم ملمدفالمنما وتللي ال تاوفمابعة دار اللوراء-شارع
المتنبيفبغدادف8119م.
 -6الجادرف هدن وورشيد شوك ف تقويم منما اللاسبا للمرأللة ا هدادية من
ولمة نظر االوتصاايين التربويين والمدرسين رسالة مالستير غير من ورل ))
لامعة بغدادف كلية التربية /ابن الميثمف . 8114
 -1الجنابيف هبد الر اق شنينف دراسة تلليلية ل تب ال يمياء للمرأللة ا هدادية
في العراق في روء أهدات تدريس المادل رسالة مالستير غير من ورل ))
المعمد العربي العالي للدراسا التربوية والنفسيةف بغدادف . 8116
-2اللتقفهلي ساميف المرلع في تدريس ممارا اللغة العربية وهلومماف شركة
المؤسسة اللديثة لل تاوف طرابلس لبنانف8101م.
-9واايبهف أكرم كيف المناها المعاارل في التربية الرياريةف ط6ف دار الف ر
العربي للن ر والتو يعف ادردنف . 0991
-01ولي ف ملمد أبو الفتو فالتقويم التربوي بين الوا ع والمأمولف م تبة ال قري ف
المدينة المنورل –السعوديةف 8100م.
 -00داود ماهر ملمدف ملمد ممدي مجيدف أساسيا في طرائن التدريس العامةف
دار الل مةف الموا ف . 0990
 -08ايرف سعد هليفوأيمان أسماهي هايزفمناها اللغة العربية وطرائن تدريسماف
الناشر مؤسسة المرت ا لل تاو العرا يف بغداد 8100م.
 -06ايرف سعد هليف نصائح تعليمية هملية للمدرسين والمدرسا فدار الصادق
الثقافية ف للاباهة والن رف باب العراقف 8106م.
 -04يتون هايش ملمدف ف أساليب تدريس العلومف ال روق للن ر والتو يعف
همانف . 0994
-05ستميف لاسم ملمدفتقويم ادداء لمعلمي أدو ادطفال والقواهد النلوية في
روء ال فايا التعليمية ف دار المناها هما ادردنف 8116م.
-06ال بليف إبراهيم ممدي_ف المناها بناؤها تنفي هاف مابعة و ارل التربيةف بغدادف
. 0926
 -01ـــــــــــــــــــــــــــالمناها بناؤها تقويمما تاويرها باستخدام النماذجف ط8ف
دار ادم ف همانف . 8111
 _________02فكتاو البلوثف كلية التربيةف الجامعة المستنصريةف 8110م.
 09ـ الظاهرف لاان األمدف تعدي السلوصف دار وائ للن ر والتو يع همان
ادردنف8114م.
-81هدسفهبدالرألمنف مبادب ا ألصاء في التربية وهلم النفسف ج0ف ط8ف
من ورا م تبة النم ة ا ستمية ف همان ف0921م.
 -80هاويف لود هز ف ا دارل المدرسية اللديثةف مفاهيمما النظرية
وتابيقاتما العلميةفدار العلمية الدولية ودار الثقافة للن ر والتو يعف ادردنف 8110
-88هايةف ملسن هليف البلا العلمي في التربية مناهجه فأدواتهفوسائله
ا ألصائيةف دار المناها للن ر والتو يعف همان ادردنف 8119م.
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 -86العمايرلف ملمد ألسنفتقدير أه اء الميئة التدريسية بجامعة ا سراء الخااة
بادردن للممام التعليمية المناطة بمم من ولمة نظر طلبتممف مجلة العلوم التربوية
والنفسيةفكلية التربية –المجلد 1فالعدد 6فالبلرينف 8104م.
 -84هودل سليمان األمدف القياس والتقويم في العملية التدريسيةف ط0ف همانف دار
ادم ف المابعة الوطنيةف 0925م.
-85هودلف األمد سلمانف وولي يوسففا ألصاء للباألا في التربية والعلوم
ا نسانيةف دار الف ر همانف 0925م.
-86الفراهيديف الخلي بن األمد ،كتاو العينف تلقين د.ممدي المخزومي
وابراهمي السامرائيف من ورا و ارل الثقافة وا هتمف العراقف 0925م.
-81القتففخر الدين وآورونفطرائن التدريس العامة في هصر المعلوما فدار
ال تاو الجامعيف العين االمار العربية المتلدلف 8116م.
-82ال يتني ف مالد هرسانف تاور مفموم النظرية التربوية ا ستمية ف دراسة
منمجية في اداول التاريخية للتربية ا ستمية ف دار ابن كثيرفبيرو –لبنانفط8ف
0925م.
 -89اللقانيف األمد ألسينف المنما ادسس الم ونا التنظيما ف دار هالم ال تبف
القاهرلف م.0994
 -61مدكورفهلي أألمدفتدريس فنون اللغة العربية النظرية والتابينفط0فدار
المسيرل همان-ادردنف8119م
-60مجدي هزيزف إبراهيمف راءا في المنماف ط0ف م تبة النم ة المصريةف
القاهرلف 0925م.
-68مصافاف هبدهللا هليفممارا اللغة العربيةف دار المسيرل للن ر والتو يع-
همان ادردنفط8ف 8112م.
 -66مار ف هبد العزيز ف هالم اللغة وفقه اللغة تلديد وتورةيح) ف دار اةري بةن
الفجاءل ف .0925
64ـ المالسف هبده ملمدف تللي المناهاف مركز المنار للاباهةف انعاءف .0995
 -65و ارل التربيةةةف لمموريةةة العةةراق ف مةةنما الدراسةةة المتوسةةاة ف ط 0ف مابعةةة
و ارل التربية ف . 0996
-66و ارل التربيةف تاوير التربية في العراقف تقرير مقدم إلا المؤتمر الةدولي فدورل
40فمابعة و ارل التربية فبغداد العراقف0992م.
-61النجيلةةةةةةةيف هبةةةةةةةد ملمةةةةةةةدف ادسةةةةةةةس االلتماهيةةةةةةةة للتربيةةةةةةةةف دار أال نجلةةةةةةةو
المصريةفالقاهرلف0916م.
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المالحق:
الملحق ( )0أسماء السادة المحكمين
أسماء الخبراء حسب الحروف الهجائية واللقب العلمي في االستبانة المكونة من-:
أ-المعايير الملدد
ت

اللقب العلمي واسم الخبير

0

أ.د.إياد عبد الودود الحمداني

9

طرائق
أ.د .سعد علي زاير
العربية
طرائق تدريس
ديالى/كلية التربية المقداد
أ.د .رياض حسين علي
العربية
بغداد/كلية التربية ابن رشد طرائق تدريس
أ.د .ضياء عبدهللا التميمي
العربية
أ.د .عادل عبدالرحمن العزي ديالى/كلية التربية األساسية طرائق تدريس
العربية
أ.د .عبد الحسن عبد األمير ديالى/كلية التربية األساسية طرائق تدريس
العربية
العبيدي
أ.د .محمد عبد الوهاب ديالى/كلية التربية األساسية طرائق تدريس
العربية
الدليمي
ديالى/كلية التربية األساسية طرائق تدريس
أ.د.هيفاء حميد السامرائي
العربية
ديالى/كلية للتربية للعلوم طرائق تدريس
أ.م.د.أميرة محمود خضير
العربية
اإلنسانية
القياس والتقويم
بغداد/كلية التربيةابن رشد
أ.م.دعبد الحسين رزوقي

3
4

1
7
2
2
01

الجامعة أو الكلية
التربية

االختصاص

ديالى/
اإلنسانية
بغداد/كلية التربية ابن رشد
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للعلوم اللغة العربية
تدريس

نوع
الخبرة
أ
*
اللغة *
اللغة *
اللغة *
اللغة *
اللغة *
اللغة *
اللغة *
اللغة *
*

