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 :الملخص
من وجهة متوسط  الثانيتقويم كتاب اللغة العربية للصف )الحالية إلى  الدراسةهدفت   

والبالغ عددهم  من المشرفينالدراسة تكونت عينة مشرفي اللغة العربية( , وو مدرسي نظر

( 851األساس ) المدرسينعينة و،  مجتمع البحث األصليوتمثل ( مشرفاً ومشرفة 23)

، ومدرسة مدرسا( 8518من مجموع مجتمع البحث األصلي البالغ )مدرساً ومدرسة 

 )تبانة ضمتبحثها من خالل اس راءاتالمنهج الوصفي ألنه يتالءم واج الباحثة تواعتمد

عينة البحث بعد ايجاد الصدق  رادمجاالت، وزعت على أف ةستموزعة على  فقرة (09

وي المئبيرسون، والوسط المرجح، والوزن  معامل ارتباط الباحثة تاعتمدوالثبات لها، 

 إحصائياً. وسائل إحصائية، والنسبة المئوية وسيلة حسابية للتعامل مع نتائج البحث

 إلى عدد من النتائج منها: الباحثة توتوصل

 أن الكتاب يفتقر الى مقدمة توضح الهدف من تدريس الكتاب. .8

 أن محتوى الكتاب يعاني الكثير من نقاط الضعف والقصور. .2

 أن االمثلة والتمرينات ليست بالمستوى المطلوب. .7

 أن لغة الكتاب بحاجة الى تعديل واعادة صياغة. .4

 :يأتي بما  الباحثةوصي تحث الحالي ضوء النتائج التي توصل إليها الب وفي

اللغة العربية ومدرساتها في تحسين هذا  ومشرفي ضرورة االخذ بآراء مدرسي .8

 الكتاب واشراكهم في لجان التأليف والتطوير.

ضوء  علىإجراء دراسة تقويمية لكتاب اللغة العربية وللمرحلة المتوسطة كافة  .2

 متغيرات الخبرة والجنس، والمؤهل العلمي.
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Evaluating the Arabic language book of second intermediate 

grade from the point of view of the language teachers and 

supervisors 

Muntaha Fahad Bresam 

Ministry of Education /General Directorate of Curricula 

 

Abstract : 

The aim of the current study is evaluating Arabic book for the 

second class intermediate from teachers and supervisors of the 

Arabic language point of view . The sample of this study includes 27 

supervisors and 158 teachers from the original community research 

1581 . The researchers adopted the descriptive approach because it is 

suitable with the research procedures through a questioner includes 

90 paragraphs distributed on 6 fields , which it is distributed after 

finding believe and steadfastness . The researchers adopted parson 

coefficient of correlation , centric weight , center weight , statistical 

methods and percentage .  

 

 )مشكلة البحث(: :االولالفصل 

تتطلب العملية التعليمية بعناصرها المختلفة ومنها الكتاب المدرسي تقويماً مستمراً   

ضوء األُسس التربوية السليمة, وتتمثل مشكلة البحث الحالي  فيلتحليلها ومن ثَمَّ تطويرها 

بقي دون مستوى لكنه على الرغم من محاوالت تطويره و ،في أَنَّ الكتاب المدرسي 

ْم إِثارتِه التفكير العلمي والتكنولوجْي ومسايرتِه للمتغيرات السريعة لروح الطموح وذلك لَِعدَ 

وكذلك عدم مناسبة تلك الموضوعات لمستوى , (771 :8011العصر)وزارة التربية، 

الطالب العقلي, وضعف العالقة بين الكتاب والحياة اليومية ,واحتشاد الكتاب بالمعلومات 

اإللمام  ىعل صنال فالكتاب ,وضع فد تألينلمادة ع,وقلة اإلفادة من خبرات مدرسي ا

ستعمال االطالب على  ة, وعدم قدر ( 843 : 2992,  )كبةا. هكل ةحوينالة بأبعاد القاعد

ويعد كتاب اللغة العربية من (,  293 : 2992مرعي , )الكتاب المدرسي استعماال فعاالً 

عملية التعلم فبوساطته يستطيع نقل أفكاره وأحاسيسه وحاجاته  فيالكتب التي تسهم وتؤثر 

إلى غيره ممن يتعامل معهم، وعن طريقها يستطيع أن يعرف أفكاره وأحاسيس وحاجات 

 (، 78: 8000, العزاوي ) غيره من الناس، فهي وسيلة الفهم واإلفهام بين الفرد والمجتمع

األساسية  وهذا يستوجب من الطلبة فهمها  يعد العمود الفقري للغة العربية ودعامتهاإذ 

كونها تعصم السنتهم واقالمهم من لخاليه من االخطاء  فصيحةبشكل صحيح والتحدث بلغه 

في دراسةً لهُ عن أسباب (8014ي بلالش )لذا ذكر ,( 84: 8009الخطأ )اللقاني واخرون، 

اللغة العربية هو َعَدْم تناول المنهج لواقع الطلبة وَعَدْم تَْلبِيَتِهِ مادة انصراف الطلبة عن 

 :8014الشبلي،  )لحاجاتهم ووجود تناقض بين ما يتعلمه الطالب وما يُماَرْس في المجتمع  

اذ  لكتاب اللغة العربيةارجع البعض المشكلة الى التأليف االكاديمي العتيق  في حين,(891

 (882:  8011غة العربية  يتبعون الطرق القديمة نفسها )ابو مغلي , مازال مؤلفو كتب الل

, وغياب األسس التي يعتمد عليها في اختيار منهج اللغة العربية وبخاصة األهداف 
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أن هذا المنهاج يعمل على إيجاد طلبة تقليديين على التعليمية بشقيها العام والخاص فضالً 

إنَّ هذِه األسباب جميعاً دعت الباحثة إلى أجراء (  84:  2993وليس بمبدعين)ابراهيم، 

البحث الحالي لمعرفة مدى مالءمة كتاب اللغة العربية للصف الثاني متوسط  ليكون أداة 

من أدوات التََّعلُّْم، والكشف عن مواطن القوة والضعف فيه، والوصول إلى مقترحات 

والمجتمع،  الطلبة وحاجة لتطويره بما ينسجم مع فلسفة الدولة والتطورات الحاصلة 

 ولمعالجة قسم من جوانب مشكلة البحث.

 :اآلتي ومن هذا المنطلق يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل الرئيس 

مشرفي و مدرسيمن وجهة نظر متوسط  الكتاب اللغة العربية للصف الثاني تقويم ما مدى 

 اللغة العربية؟.

 

 أهمية البحث:

الوسائل المهمة في تحقيق رسالة التربية إذ أن اللغة من أهم  تعد اللغة العربية إحدى  

وسائل االتصال والتفاهم بين الطالب وبيئته وهي األساس في تربيته من مختلف النواحي 

فعليها يعتمد كل نشاط يقوم به سواًء أكان ذلك عن طريق االستماع والقراءة أم عن طريق 

العربية فضل على لغات العالم جميعها  لما  ( وللغة48: 8001الكالم والكتابة )يعقوب،

تميزت به من صفات قّل نظيرها وهذا الفّراء عالم من علماء اللغة يشهد على هذا الفضل 

بقوله " وجدنا للغة العربية فضالً على لغات األمم جميعاً اختصاصا من هللا تعالى وكرامة 

ال يوجد في غيرها من اللغات " أكرمهم بها ومن خصائصها أنه يوجد فيها من اإليجاز ما 

( والناظر في اللغة العربية يجد أنها في وضعها المحكم 88-89: 8031)السامرائي،

وتنسيقها الدقيق منظومة كبرى تضم عدداً من األنظمة الصغرى إذ أن لها نظامها الصوتي 

الثابت ونظامها النحوي الدقيق ونظامها الصرفي المحكم ومن استطاع أن يستجلي 

امضها ويستقرئ دقائقها ويلم بما فيها من حكمة وفلسفة وبيان استيقن ان العربية قد غ

(، وتكتسب اللغة العربية أهميتها 34-37: 8005وضعت بالهام من المبدع الحكيم )سعيد،

هذه بوصفها الفكر نفسه وهي أداة تلقي المعرفة وأداة التفكير ولها عالقة وطيدة مع 

عدة هي متصلة بعلم النفس وعلم االجتماع والفكر والثقافة كما لها المواقف السايكولوجية ف

أبعاد أبرزها البعد الثقافي واالجتماعي والقومي فأما البعد الثقافي فألنها تربط ثقافة 

الماضي بالحاضر وأما االجتماعي فألنها وسيلة التفاهم االجتماعي والتواصل بين األفراد 

اللغة  وألهمية ,(272: 8001ر العربية جميعها )كنعان،وأما القومي فألنها لغة األقطا

العربية بفروعها المختلفة قديماً وحاضراً ومستقبالً حرص المربون على ان تعنى المناهج 

الدراسية في كلِّ المراحل بتنمية المقدرة اللغوية عند الطلبة وتهيئة كل ما يطورها من 

بخاصة النحو العربي منها الذي هو عمادها وسائل التعليم كالكتب المقررة لهذه الفروع و

فالقواعد تعمل على تقويم ألسنة الطلبة وتعصمهم من الخطأ في الكالم والكتابة وتعّودهم 

الدقة في صياغة االساليب واستعمال االلفاظ والجمل استعماالً صحيحاً, والنحو سالح 

العربية  اللغة وماللغوي وعماد البالغي وأداة المشرع والمجتهد والمدخل الى عل

 .(240-241: 8035سمك,)جميعاً 

واللغة العربية غنية بأصواتها، غنية بمعجمها القديم وما اضاف اليها االسالم وتعد   

العظيم، وهي لغة اشتقاق ، ولغة إعراب، ومجاز وقياس ونحت، تمتاز بمرونتها وقابليتها 

به اللغة العربية من مزايا وما  ( ولما تمتاز831: 8001للنمو والتطور والتحديد )دعبول، 

تنفرد به من خصائص في المفردات والتراكيب والقدرة على التعبير عن المعاني وتأثيرها 
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: 2999في اللغات األخرى جعلها تستحق بجدارة ان تكون لغة عظيمة )طعيمة ومناع، 

271.) 

تمعة ومتحدة تؤلف ان التمكن من اللغة العربية واتقان مهاراتها مرهون بجعل فروعها مج  

وحدة اللغة نفسها لقدرتها على التعبير عن المسميات والدفاع عن نفسها. ولكي تؤدي اللغة 

إذ العربية وظيفتها ينبغي ان يتوازن االهتمام بتدريس فروعها لتكتمل في اطار وحدة اللغة 

االهتمام بفرع دون آخر يؤدي الى ضعف التعلم في الفروع األخرى وهو ضعف يشمل  إن

اللغة كلها ألنها وحدة متكاملة مترابطة ليس للفرد القدرة في ان يعدها وسيلة يعبر بها عن 

، لذلك يجب االهتمام بجودة المناهج ( 895-897: 8000أفكاره وغاياته )الربيعي، 

لب التربية يعُد  ه النلمنهج المدرسي من أهم موضوعات التربية كون ال الدراسية ومحتواها

لكونه النافذة التي يتطلع من خاللها الطالب الى  وتزداد أهمية المنهج المدرسيواساسها. 

العلم والمعرفة، وكذلك في كونه مصدر تثقيف وتوجيه وارشاد وتوعية، وتهذيب للوجدان، 

للطالب، ذلك انه يقوم  الثانيد المعين التعليمي ويع, (05: 8009الجعفري,وشحذ للهمم. )

 ،ية ومحتواها. اما في العصر الحاضربدور مهم كدليل منهجي يحدد معالم المادة الدراس

 ومادام الكتاب المدرسي هو التطبيق العملي للمنهج فهذا يعني انه يجب أن يؤلف بعناية

لكل كتاب مدرسي بل ولكل (، لذا فأّن التقويم عملية ضرورية  30:  2993)قطاوي، 

ونقصد    أ منه زفصل من فصوله وهي عملية مستمرة تسير مع الكتاب كله كجزء ال يتج

ضوء في  المدرسي أن نحكم على درجة نمو الطلبة عبر استعمال الكتاب  بتقويم الكتاب

كان تأثير الكتاب المد رسي في نقل  األهداف المرصودة وبعبارة أخرى إلى أي مدى

 واالتصال بها في سجل المعرفة وتحفيز الطلبة للتعلق بها وطلب المزيد منها وتلمسها 

ما تقدم  ومن كل  ،( 294:  2999أبو سرحان، )ث البشري وتوظيفها اجتماعياً االتر

 يةاللغة العربفيها إخضاع كتاب  يجريضرورة إجراء دراسة علمية  الباحثة توجد

, ومدرسيهاالسيما من وجهة نظر مشرفي المادة وللصف الثاني متوسط للتقويم والتطوير، 

وتكون هذه الدراسة جهداً متواضعاً، يضاف إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية 

ومديرياتها في مجال تقويم المناهج وتطويرها، وبما ينسجم مع اهتمامات وزارة التربية، 

، من اجل أن تكون هذه المادة اللغة العربيةبضرورة تقويم المواد الدراسية، السيما مواد 

ومسايرة لألحداث الراهنة والتقدم العلمي والتكنولوجي واالجتماعي، وعليه فان  منسجمة

ما ينتج عن هذه الدراسة من نتائج قْد يُْسِهْم في خدمة العملية التربوية ودفعها إلى األمام, 

 -:اآلتي  وتتجلى أهمية البحث الحالي في

 متوسط. ال الثانيتقويم كتاب اللغة العربية للصف  -2

ميع اطراف العملية التعليمية من طلبة ومدرسين واختصاصيين تربويين مساعدة ج -0

 وواضعي المناهج من الكشف عن جوانب الضعف والقوة في كتاب اللغة العربية.

 قد تسهم نتائج البحث الحالي في تطوير مواصفات الكتاب المدرسي في مدارسنا. -3

 

 :يهدف البحث الحالي الى  هدف البحث:
مشرفي  و مدرسي متوسط من وجهة نظرالاللغة العربية المقرر للصف الثاني  تقويم كتاب 

 المادة  .

 :اآلتي يتحدد البحث التالي ب حدود البحث: 

 م.2981-2983كتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني متوسط للعام الدراسي  -8
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المشرفين والمشرفات الذين يمارسون اإلشراف على مادة المادة وومدرسات مدرسي . 2

 في بغداد. المتوسطة للمرحلة  اللغة العربية 

  تحديد المصطلحات:

 عرفه: ( Evaluation )التقويم  -1

بأنه عملية مستمرة من البحث واالستقصاء تتناول جوانب العملية "(: 1222)قطامي ,

تحقيق األهداف التربوية وما يتبعه من  التربوية جميعاً، تتضمن إصدار ُحكم على مدى

إجراءات عملية تتعلق بتحسين العملية التربوية والتحقيق من مدى االتفاق بين اآلراء 

 (814: 2999قطامي،  )"واألهداف

 م السلعة بمعنى سعرها".وقيَّ االعوجاج  وازالةقّوم أي صحح "لغة من  :( 1222الخياط، )

 ( 75:  2990الخياط، )

ابو حرب، )تقوم الشيء تعدل واستوى واستقام: اعتدل واستوى  :( 1277ابو حرب، )

2988  :780 ) 

 التعريف االجرائي للتقويم:

ضوء األحكام  فيمتوسط لثاني هو عملية اصدار حكم حول كتاب اللغة العربية للصف ا    

معايير التقويم التي مشرفو مادة اللغة العربية على مدى تحقق مدرسو والتي يُْصِدُرها 

وفق النتائج التي على أعدَّتها الباحثة في االستبانة التي بنتها والمتسمة بالصدق والثبات، و

 .سنحصل عليها من خالل البحث ومن ثم الوصول إلى المقترحات التي تؤدي إلى تطويره

 :ه( عرفTextbookالكتاب المدرسي) - 1

التفصيلية للمنهج  المقرراتالوسائل المتبعة في تنفيذ  ىبانه يمثل احد" (:1222)الشبلي، 

 ( 07:  2999)الشبلي،"الدراسي

  التي يتولى المتخصصون اعدادها الدراسيةهو مجموعة من المواد " :( 1277ملحم، )

 او تدريسها ويعمل الطلبة على تعلمها او ون بتنفيذهاالمدرسيقوم  وتأليفها و

 اما كتاب اللغة العربية قيد البحث فهو:  ( 419:  2988ملحم، )"دراستها

م الطبعة  2981 - 2983 الدراسيمتوسط للعام  الثانيالكتاب المقرر تدريسه للصف 

 ( 853 )التربية وعدد صفحاته  وزارةللمناهج في  المديرية العامة عنة الصادر ثانيال

 صفحة.

 المشرف التربوي: عرفه: -3

بأنهُ المضطلع بمهام فنية استشارية عديدة في مجاالت " (:7221)رشيد وآخرون ,-7

أثناء الخدمة، والتوجيه، في التخطيط وتقويم العملية التربوية، ويسهم في التدريب 

والتنسيق، والقيادة اإلدارية، وتطوير المناهج الدراسية، وتنمية العالقات اإلنسانية، وتوثيق 

: 8002رشيد وآخرون، )"ين الُجددالمدرسات بالبيئة والمجتمع وتنمية كفاي المدرسعالقة 

7.) 

انهُ من يقوم بعملية تقويم وتطوير العملية التربوية ومتابعة "(: 1227. )المعاضيدي ,1

تنفيذ كل ما يتعلق بها لتحقيق األهداف التربوية، ويشرف على جميع العمليات التي تجري 

 (.5:  2998)المعاضيدي، "داخل المدرسة وخارجها 

ات في المدرسين والمدرسانهُ المسؤول عن قيادة  ف اإلجرائي للمشرف التربوي:التعري

ويبذل الجهود المنظمة، إلثارة النمو  اللغة العربية في المرحلة المتوسطةمجال تعليم 

ن وتطويرهم، وتحقيق األهداف التربوية، واختيار األدوات التعليمية، مدرسيالمهني لل

 العملية التربوية(.وطرائق التدريس وتقويم 
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 سابقةودراسات  ةنظريجوانب : لفصل الثانيا

 :  نظرية جوانب: األول المحور 

التقويم عملية المنهجية التي تحدد مدى تحقيق  يتضمن تقويم الكتاب المدرسي: التقويم  

، كما و يتضمن وصفا كميا وكيفيا باإلضافة الى اصدار الطلبة االهداف التربوية من قبل 

بإصدار حكم على  المدرس( و يتضمن قيام 50: 2991حكم على القيمة العلمية) ابو لبدة ,

قيمة الدرجات التي حصل عليها من خالل عملية القياس واالختبار ومحاولة الكشف عن 

 يعدالتعليم والتعلم وبذلك  نقاط القوة )وتدعيمها(ونقاط الضعف وتصحيحها في عمليتي

ين بمحك خارجي) المدرسكونه يصدر احكاما لمقارنة أداء  وشامالً  اً التقويم عام

كغيره من الكتب التي يجب ان تخضع  ة, وكتاب اللغة العربي(،845: 2994الفتالوي,

ومن , للتقويم ولكل مجال من مجاالت تقويم الكتب المدرسية من حيث المنهج واالسلوب 

 :اآلتي  يمجاالت تقويم كتاب اللغة العربية هاهم 
الصور  -نوع الورق –الطباعة  -التجليد -) الغالفمن حيث اخراج الكتاب: -8

 طريقة تنظيم الصفحات(. -العناوين الداخلية -الفهارس والكشافات -والرسوم التوضيحية

بلغة  ) مستوى السهولة والصعوبة للمادة التعليمية وصياغتهامن حيث لغة الكتاب: -2

ة الدراسية للطالب ويتم حسابها من خالل وسائل احصائية اعدت لمفهومة تتناسب والمرح

 لهذا الغرض)معامل الصعوبة والسهولة والتمييز((.

ن ة يعتمد على محورين اساسييان تقويم المادة العلمي : محتوى الكتابمن حيث  -7

 -المحتوى هي) المفردات وعناصرهما:) اساس اختيار المادة العلمية و طريقة تنظيمها(

 .المستوى الثقافي( -ةالمدرسنوع اللغة  -القواعد- التراكيب

يتحدد اثر تأليف الكتاب المدرسي من خالل اكساب  من حيث اثر الكتاب : -4

العلمية  والثقافة –مهارات لغوية معينة تتناسب والمرحلة الدراسية للمتعلم )المتعلمين 

ويتضح اثر هذين الهدفين من خالل المستوى التحصيلي الخاصة باللغة العربية(  العامة

 للمتعلم على اختبارات التحصيل.

) الوسائل التعليمية  :للمتعلم المساعدةة يوالتدريبمن حيث الوسائل التعليمية  -5

 -كراسة التدريبات -االختبارات التعليمية -القراءة الخارجية للمتعلم -للكتاب

 (.743: 2997)طعيمه, وغيرها(.

 صفات الكتاب المدرسي:

 يجب أن يكون كل كتاب مدرسي مستوحى من ُصلب المنهج. .8

 يجب أن يغذي العاطفة الوطنية في نفوس الطلبة وان يوحي باألخالق الحميدة. .2

 أن ال يتعرض للدين. .7

 أن يراعي الطرائق واالساليب التربوية المناسبة لكل مادة. .4

 الذي أُعدَّ له. أن تكون نصوصه ومعلوماته موافقة لمستوى الصف .5

 أن يكون غنياً باأللوان واألسئلة  والتمرينات الواضحة النافعة. .1

أن تكون صياغته أنيقة، وورقه غير شفاف وغير فاقع البياض، فالبياض الفاقع يتعب  .3

 النظر خصوصاً، اذا اجتمع بسواد الحروف.

 أهداف واضحة وارشادات للمدرس. .1

 اسئلة واختبارات. .0

 االجابة النموذجية. .89
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: 72في الصفوف الباقية. )ومتوسطة الأن تكون حروفه كبيرة في الصفوف الثالثة  .88

 (5-4ص

 

 المحور الثاني: الدراسات السابقة:

 (: 1222.)جرار ,7

"تقويم كتب اللغة العربية للصفوف الثالثة من وجهة نظر المدرسين والمدرسات 

 والمشرفين في المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية".

اجريت هذه الدراسة في الضفة الغربية وكانت تهدف الدراسة الى تقويم كتب اللغة   

العربية للصفوف الثالثة من وجهة نظر المدرسين والمشرفين في المدارس الحكومية , وقد 

(  891استخدم الباحث استبانة بوصفها اداة لجمع المعلومات وتكونت عينة الدراسة من ) 

مشرفة, وقد استعمل الباحث مجموعة من اإلجراءات اإلحصائية مدرسا ومعلمة ومشرف و

في تحليل النتائج وتفسيرها، وتوصلت هذه الدراسة الى أن أفضل مجاالت الكتاب عند 

المدرسين والمشرفين على حد سواء هو الشكل واإلخراج الفني للكتاب في حين جاء في 

طريقة العرض وبعد ذلك األمثلة وأخيراً المرتبة الثانية األشكال والرسوم يليه اللغة من ثم 

 85المحتوى وأوضحت الدراسة وجود فروق تعزى لمتغير الجنس والخبرة ألكثر من 

سنة، وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المدرسين والمدرسات 

وم، للتحصيل العلمي في مجاالت الشكل واإلخراج الفني للكتاب، واللغة واألشكال والرس

 ووجود فروق على مجاالت العرض واألسئلة والمحتوى.

 (:1222.)الشخشير، 1

"تقويم كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع األساسي من وجهة نظر المدرسين والمدرسات 

 في المدارس الحكومية لمحافظة نابلس".

نا اجريت هذه الدراسة في محافظة نابلس وكانت تهدف الدراسة الى تقويم كتاب لغت  

الجميلة للصف السابع األساسي من وجهة نظر المدرسين والمدرسات في المدارس 

الحكومية ، وقد استخدم الباحث االستبانة بوصفها اداة لجمع المعلومات وتكونت عينة 

( مدرسا ومعلمة, وقد استعمل مجموعة من اإلجراءات اإلحصائية في  19الدراسة من ) 

ت هذه الدراسة الى أن الكتاب تقديره التقويمي كان مرتفعاً تحليل النتائج وتفسيرها، وتوصل

جداً وال يوجد فروق بين متوسط استجابات األفراد تعزى لمتغيرات النوع والتحصيل 

 العلمي باستثناء وجود فروق بين استجابات األفراد لصالح قليلي الخبرة.

 (:1222.)أبو عنزة، 3    

للصف الثاني عشر في محافظات غزة من وجهة  "دراسة تقويمية لكتاب اللغة العربية

 نظر المدرسين على ضوء معايير الجودة".

اجريت هذه الدراسة في غزة وكانت تهدف الدراسة الى تقويم كتاب اللغة العربية   

"المطالعة واألدب والنقد" للصف الثاني عشر من وجهة نظر المدرسين على ضوء معايير 

( مشرفاً ومشرفة تربوية مستخدماً استبانة من 841من)  الجودة, وتكونت عينة الدراسة

إعداد الباحث بغرض جمع المعلومات وتم التأكد من صدق االستبانة بعرضها على 

مجموعة من الخبراء كما استخدمت معادلة ألفا كرو نباخ الستخراج الثبات وبعد تطبيق 

نات وتوصلت الدراسة الى االداة استخدمت مجموعة من األساليب اإلحصائية لتحليل البيا

مجموعة من النتائج منها: أن أفضل معايير الكتاب عند المدرسين هو اإلخراج الفني 

للكتاب وتليه طريقة عرض المادة ومن ثم المادة المعروضة وأخيراً خصوصيات مادة 
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اللغة العربية، كما أسفرت نتائج الدراسة الى وجود فروق في كل من اإلخراج الفني 

 المعروضة لصالح المدرسات في حين بين عدم وجود فروق في متغير الخبرة. والمادة

 (:1273,محمد واخرون).4    

تحليل وتقويم كتاب اللغة العربية في الحلقة الثانية لتالميذ مرحلة التعليم االساسي من ) 

 .(بوالية الخرطوم تمدرساوال نمدرسيالوجهة نظر 

الى الدراسة اجريت هذه الدراسة في والية الخرطوم محافظة بحرى وكانت تهدف    

 ,مرحلة التعليم األساسيمن ب اللغة العربية وتقويمها في الحلقة الثانية لتالميذ اتحليل كت

و و معلمة وقد صممت استبانة لجمع البيانات  مدرسا( 8919وقد بلغت عينة الدراسة من )

و  مدرسياتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي و تكون مجتمع الدراسة من 

الستخراج الثبات  كرو نباخكما استخدمت معادلة ألفا ت مرحلة التعليم األساسي، مدرسا

وبعد تطبيق االداة استخدمت مجموعة من األساليب اإلحصائية لتحليل البيانات وقد 

اهج الحلقة الثانية واضحة و شاملة و مرتبطة بأهداف إن منالى توصلت هذه الدراسة 

التربية السودانية، و تقيس األهداف الموضوعة لها، و من الممكن استخدام وسائل تعليمية 

ق التدريس ائمتعددة و متنوعة في تدريس مناهج اللغة العربية الحلقة الثانية و طر

ة العربية، وأن اإلخراج الفني المستخدمة متنوعة و مرتبطة بأهداف محتوى مناهج اللغ

اللغة العربية يستخدمون أساليب متنوعة  مدرسيلكتب اللغة العربية المذكورة مالئم، و أن 

 في تقويم مناهج اللغة العربية للحلقة الثانية.

 

 جوانب االفادة من الدراسات السابقة:

بالمعلومات االسترشاد بالدراسات السابقة عن المصادر التي يمكن ان ترفد البحث  -2

 الالزمة.

ان الدراسات السابقة أكسبت الباحثة رؤًى في عملية اختبار العينة واستعمال    -0

 الوسائل اإلحصائية المناسبة لمعالجة نتائج البحث واجراءات البحث على نحو عام.

 

 البحث واجراءاته: الفصل الثالث: منهج

 ابحثهلتحقيق هدف  الباحثةها تاتَّبَعالتي  االجراءاتيتناول هذا الفصل منهج البحث و   

ا في هتاستخدمت والوسائل اإلحصائية التي راوثباتها، وتحليل الفق بناء األداة وصدقها،و

 -:اآلتيعلى النحو  الباحثةعرضها وستتحليل النتائج. 

 -البحث:  إجراءاتأوال: 

من وجهة متوسط  الثانيتهدف إلى " تقويم كتاب اللغة العربية للصف  الدراسةبما ان   

" فقد تبنت الباحثة المنهج الوصفي: وهو احد ومدرسي المادة نظر مشرفي اللغة العربية

المنظم لوصف ظاهرة او مشكلة محددة وتصويرها كميا  أشكال التحليل والتفسير العلمي

وتصنيفها وتحليلها  من طريق جمع بيانات او معلومات مقننة عن المشكلة او الظاهرة

 .( 803:  2987الجبوري، )الدقيقة للدراسةواخضاعها 

 وتتضمن اإلجراءات :      

 مجتمع البحث:.7

معينة او  دراسةد الذين ينصب عليهم االهتمام في اويقصد به مجموعة العناصر أو األفر  

:  2991عليان وآخرون، )القياسات التي تجمع من تلك العناصر مجموعة المشاهدات أو

مدينة اللغة العربية ومدرساتها في  البحث الحالي بمجموع مدرسي، ويتمثل مجتمع ( 818



  0202لسنة  حزيرانوالثمانون .  سادسمجلة الفتح ..................................................................... العددال 
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

 

-775- 
 

 ومشرفيهاالمادة  ، ومشرفاتمدينة بغدادمدرسا ومدرسة في  ( 117)، والبالغ عددهم بغداد

 .ومشرفة( مشرفاً 23البالغ عددهم )

 عينة البحث: .1

لما كانت المجتمعات الدراسية كبيرة الحجم في الغالب فانه ال يمكن لباحث واحد ان يقوم    

بدراسة الظاهرة او الحدث في ذلك المجتمع منفردا لذلك يلجأ الختيار عينته الدراسية من 

من أفراد المجتمع وكان (،  210: 2989ذلك المجتمع بحيث تمثله تمثيالً صادقاً )ملحم، 

 مدرسا( 8518%( من مجموع المجتمع األصلّي والبالغ عددهم )89بة )االختيار بنس

، وتم اختيارها بطريقة العينة العشوائية الطبقية, وبموجبه بلغت عيّنة البحث ومدرسة

 .( مشرفاً مشرفة23و) ( مدرساً ومدرسة873)

 

األساس ومشرفيها مادة اللغة العربية للعينة ومدرسات  مدرسيأَْعَداد عينة  (7الجدول )

 وبطريقة السحب الطبقي العشوائي من المديريات العامة للتربية في بغداد

 ت
مديريات التربية 

 العامة في بغداد

العدد الكلي 

 لمدرسي

مادة  ومدرسات

اللغة العربية 

للصف الثاني 

 متوسط

النسبة 

 المئوية

العينة 

األساس 

للمدرسات 

 والمدرسين

مشرفي ومشرفات 

مادة اللغة العربية 

للصف الثاني 

 متوسط

 

 المجموع

 اناثا   ذكورا  

7 
مديرية تربية 

 ةالثانيالرصافة 
322 72% 32 1 1 2 

1 
مديرية تربية 

 الرصافة الثانية
322 72% 32 1 2 1 

3 
مديرية تربية 

 ةالثانيالكرخ 
227 72% 22 6 6 71 

2 
مديرية تربية 

 الكرخ الثانية
322 72% 32 6 3 2 

 11 77 76 725 %72 7257 المجموع

 -أداة البحث:  .3

ألجل تحقيق أهداف البحث البد من توافر أداة يمكن بوساطتها جمع البيانات ذات العالقة   

كونها أفضل وسيلة تالئمه، وتعرف بانها: " لبالبحث، وقد اختيرت االستبانة أداة للبحث 

استمارة يجري تعبئتها من أداة لجمع البيانات المتعلقة بموضوع بحث محددة عن طريق 

 قبل المستجيب " ولها أهمية كبيرة في جمع البيانات الالزمة في البحوث التربوية والنفسية

عن آرائهم,  ( إذ إنها تتيح مزيداً من الحرية لعينة البحث بالتعبير 793:  2989)ملحم، 

 ،داعن األفروهي أداة تستعمل على نطاق واسع وكبير لمسح وجمع المعلومات والبيانات 

إذ إنها توفر بيانات رقمية منظمة في كثير من األحيان وان المعلومات التي تجمع من 
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(, وإلعداد Cohen.etal,2005.245طريقها غالبا ما تتصف بالمرونة وعدم التعقيد) 

 الخطوات التالية: الباحثة تاتبع االستبانة

م مادة اللغة العربية والبالغ عددهمن مشرفي ومشرفات الى عدد  ةمفتوح توجيه استبانة   

المتوسط مادة اللغة العربية للصف الثاني ( مشرفاً ومشرفة، وعينة مدرسي ومدرسات 1)

ضوء ذلك كتبت فقرات االستبانة بصورتها  وعلى، ومدرسةاً ( مدرس29والبالغ عددهم )

( فقرة 01على ) والمدرسات والمدرسين والمشرفات ة، إِْذ احتوت استبانة المشرفينالنهائي

محتوى  –أهداف الكتاب  –)مقدمة الكتاب موزعة على ستة مجاالت وهي: في كٍل منهما،

إخراج  –أسئلة الكتاب التقويمية  –لغة الكتاب وأسلوب عرض المادة  –الكتاب 

كما اشتملت االستبانة على سؤالين مفتوحين في نهايتها وهما عن أهمية وجود ,الكتاب(

متوسط ، وتقديم التوضيحية في كتاب اللغة العربية للصف الثاني الرسوم والصور ال

ألن السؤال المفتوح يسمح للفرد بأن يجيب بِيُُسْر وباللُّغِة التي  مقترحاتهم لتطوير الكتاب

 (2( انظر جدول )809: 8034يرغب فيها )الزوبعي، 

اللغة ة الخاصة بكتاب الثاني االستبانةعدد المجاالت واألسئلة والفقرات في  (1الجدول )

 متوسطالالعربية للصف الثاني 

 المجاالت ت
عدد األسئلة في 

 كل مجال

عدد 

 الفقرات

 1 8 مقدمة الكتاب -الثانيالمجال  8

 1 8 أهداف الكتاب –المجال الثاني  2

 74 7 محتوى الكتاب –المجال الثالث  7

4 
لغة الكتاب وأسلوب عرض  –المجال الرابع 

 المادة
7 83 

 85 8 أسئلة الكتاب التقويمية –المجال الخامس  5

 81 2 إخراج الكتاب –المجال السادس  1

 01 88 1 المجموع

  2 األسئلة المفتوحة 

( 74نَّ مجال )المحتوى( قد تضمن اكبر عدد من الفقرات )( أ2يالحظ من جدول )     

( 83الكتاب وأسلوب عرضها( )( فقرة، ومجال )لغة 81فقرة، يليه مجال )إخراج الكتاب )

( فقرة، أما المجاالن اللذان اشتمال على اقل عدد من 85فقرة، ومجال )أسئلة الكتاب( )

الفقرات فهما )المقدمة( و)األهداف(، أما عدد األسئلة التي احتوتها هذه المجاالت، فأعلى 

سادس احتوى على عدٍد لها كان في المجالين الثالث والرابع، ثالثة أسئلة أما المجال ال

 والثاني والخامس( احتوت على سؤال واحد فقط. الثانيسؤالين، والمجاالت الثالث )

 

 صدق االداة: -

يعد الصدق من الشروط الواجب توافرها في أداة البحث كونه يحدد فيما اذا كانت األداة    

الرئيس تها واتساقها مع الغرض اتقيس فعال ما وضعت ألجله، فضال على مالءمة فقر

منها، وفقدان هذا الشرط يعني عدم صالحية المقياس وهذا يؤدي الى استحالة اعتماد 

نتائجه ومن أكثر أنواع الصدق الذي يعتمد في هذا المجال هو "الصدق الظاهري" الذي 

يّعرف بأنه:" الشكل العام لألداة او إطارها الخارجي من حيث الموضوعية ووضوح 

(، ولتحقيق هذا النوع  281:  2987دات، يمحاسنة وعبد الحكيم مهفقراتها وتعليماتها ")ال
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% كحد  19أداتها على مجموعة من الخبراء, واعتمدت نسبة  الباحثة تعرضمن الصدق 

ستبانة االَعدَّلَْت فقرات (،  821:   8017أدنى لقبول الفقرة في االداة من عدمها )بلوم, 

( سؤاالً، 88عدد األسئلة في االستبانة كما هو )وأصبحت في صيغتها النهائية. حيث بَقي 

( فقرة، وزعت هذِه الفقرات على ستة مجاالت، وكان إجماع آراء 09متفرعة إلى )

 .فتوحين في نهاية االستبانة المحكمين في الموافقة على صالحية السؤالين الم

صة بكتاب اللغة (عدد المجاالت واألسئلة والفقرات في االستبانة النهائية الخا3الجدول )

 متوسطالالعربية للصف الثاني 

 المجاالت ت
عدد األسئلة في 

 كل مجال

عدد 

 الفقرات

 5 8 مقدمة الكتاب -الثانيالمجال  8

 5 8 أهداف الكتاب –المجال الثاني  2

 72 7 محتوى الكتاب –المجال الثالث  7

4 
لغة الكتاب وأسلوب عرض  –المجال الرابع 

 المادة
7 81 

 85 8 أسئلة الكتاب التقويمية –المجال الخامس  5

 83 2 إخراج الكتاب –المجال السادس  1

 09 88 1 المجموع

  2 األسئلة المفتوحة

 

يعد الثبات من الخصائص األساسية التي ينبغي أن تتوافر في األداة ثبات االداة:  -

لكي تكون صالحة لالستعمال، ويقصد به " االتساق الداخلي في قياس الشيء الذي تقيسهُ 

طرق لحساب معامل الثبات الطريقة  ثالث(, وهناك 241:  2989أداة القياس " )ملحم، 

 8009أعادة االختبار، و الثانية الصور المتكافئة، و الثالثة التجزئة النصفية )اإلمام،  ةالثاني

)اعادة االختبار( ألنها من أكثر طرائق حساب  ةالثانيالطريقة  اعتمدت الباحثة (، وقد 52: 

وهذا يؤكد ان االداة على درجة عالية من الثبات وبذلك اصبحت  (, 9817 ) الثبات شيوعاً 

طريقة إعادة تطبيق االختبار، لمعرفة مدى  اعتمدت الباحثة, وقد جاهزة للتطبيق االداة

، مكونة والمدرسينثبات االستبانة، وطبقت الباحثة ذلك على عينة عشوائية من المشرفين 

، من خارج عينة البحث األساسية مدرساً ومدرسة ( 29( مشرفاً ومشرفة، و)29من )

ألداتها وبعد مرور أسبوعين من  الثانيطبيق االستطالعي بدأ بالت 2981/  7/  8وبتاريخ 

لألداة  االول( إلى أن المدة الزمنية بين التطبيق  Adamsحيث أشار)  الثانيتاريخ التطبيق 

والتطبيق الثاني لها يجب أن ال تقل عن أسبوعين وال تزيد على ثالثة 

فسها، وبعد تطبيق معادلة (، أعيد تطبيق األداة على العينة ن Adams,1960,p85أسابيع)

و الثاني حصل على معامل ارتباط بلغ,  االولارتباط بيرسون بين درجات التطبيق 

على  اعتمدت الباحثةوالستخراج معامل ثبات االستبانة، وبعد استبعاد األسئلة المفتوحة، 

استعمال معامل ارتباط )بيرسون(، كونه أكثر المعامالت انتشاراً وأَدقُّها جميعاً، إذ بلغ 

( وبهذا 9805) المدرسين(، ومعامل ثبات استبانة 9803معامل ثبات استبانة المشرفين )

 (.804-812:  8033البياتي، ) يكون معامل االرتباط مرتفعاً جداً 

 

 تطبيق االداة: -
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/  4/  85 الى 2981/  7/  85اداتها بصيغتها النهائية في المدة من  الباحثة تطبق  

عينة الثبات الخاصة باستبانة المشرفين واعتمدت إجابتها في  الباحثةستبعد تولم  2981

( مشرفاً 23ألن مجتمع البحث األصلي للمشرفين قليل العدد والبالغ ) الثانيالتطبيق 

 والمدرسينرات االستبانة الخاصة بالمشرفين على استما الباحثة تحصلوقد  ومشرفة،

جميعاً، ولم تستبعد أي منها، ألن اإلجابات كانت دقيقة وصالحة على االستمارات جميعها، 

(  851(  استبانة للمشرفين و)23المطلوب معالجتها إحصائياً ) االستباناتوبذلك بلغ عدد 

لهذا  أعدتخاصة  تبانات في استعلى تفريغ اإلجابا الباحثة تعمل, ثم للمدرسيناستبانة 

 الغرض.

 

 والحسابية: االحصائيةالوسائل 

 .(00:  2993 وي،االعز)ج معامل ثبات األداة االستخر معامل ارتباط بيرسون: -8

 ) مجـ س ( ) مجـ ص (  –ن. مجـ س ص                     
ر  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2) مجـ ص( -(  2( _ ) ن. مجـ ص2) مجـ س – 2) ن. مجـ س             

 

ت االستبانة ومعرفة جوانب القوة والضعف الترتيب فقر معادلة الوسط المرجح: -2

 .(878:  8019عدس، )في كل مجال 

 (+......2ن× 2(+ )ك8ن× 8)ك                       

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                

 ك                                   

ت االستبانة اوتستعمل لبيان القيمة النسبية لكل فقرة من فقر معادلة الوزن المئوي: - 7

دَّة الفقرة، ولحساب حِ  ( 235:  2998عطية، )ت بشكل عام وتفسير النتائج الترتيب الفقر

)إلى حد ضعيف(، ودرجتان للبديل الثاني )إلى حد  الثانيأُعطيت درجة واحدة للبديل 

 (.874: 8033مقبول(، وثالث درجات للبديل الثالث )إلى حد كبير( )الغريب، 

 الوسط المرجح                     

 899× =  ـــــــــــــــــــــــــــــ                  

 اعلى وزن                         

النسبة المئوية، لتحويل التكرارات في كل فقرة من  الباحثة تاستعمل النسبة المئوية:-2

فقرات االستبانة إلى نسبة مئوية، لتتوصل إلى معرفة القيمة النسبية لكل بديل من البدائل 

 مقياس ثالثي األبعاد.على وفق الثالثة في كل فقرة 

 

 (:نتائج البحث)بع االفصل الر

وتفسيرها على وفق استجابات  الدراسةفي هذا الفصل عرضاً لنتائج  الباحثةتناول ست  

للمرحلة  ومشرفاتها اللغة العربية ومدرساتها ومشرفي مدرسي المكونة من الدراسةعينة 

 الخطوات اآلتية: الباحثة تاتبعالمتوسطة، إذ 

لكل فقرة من فقرات االستبانة  والمدرسينتكرارات إجابات المشرفين  الباحثة تَعدَّ . 8

 لبدائل الثالثة لالستبانة الستخراج قيمة الوسط المرجح.ا فقوعلى 
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)إلى حد ضعيف( درجة واحدة، والبديل الثاني )إلى حد  الثانيالبديل  الباحثة أعطت. 2

مقبول( درجتين، والبديل الثالث )إلى حد كبير( ثالث درجات، لحساب قيمة الوسط 

 المرجح لكل فقرة من فقرات االستبانة.

( معياراً للفصل بين جانبي القوة 2متوسط المقياس الثالثي الذي هو ) الباحثة تَعدَّ . 7

( في جانب 2واحتساب كل فقرة حصلت على وسط مرجح أَْعلى من ) والضعف للفقرات،

( في جانب الفقرات غير 2الفقرات المتحققة في الكتاب، وكل فقرة حصلت على اقل من )

 المتحققة.

 –االستبانة ضمن كل مجال من مجاالتها الستة وهي )مقدمة الكتاب  الباحثة تَرتَّبَ . 4

أسئلة الكتاب  –لغة الكتاب وأسلوب عرض المادة  –محتوى الكتاب  –أهداف الكتاب 

 إخراج الكتاب( ترتيباً تنازلياً من أَعلى وسط مرجح إلى اقل وسط مرجح. –التقويمية 

%( من فقرات الحد األدنى 77األعلى، و)%( من فقرات الحد 77نسبة ) الباحثة تناقش. 5

 ضمن كل مجال.

فقرات االستبانة جميعها )بَِغضِّ النظر عن المجاالت( ترتيباً تنازلياً  الباحثة تَرتَّبَ . 1

ين، المدرسبحسب وسطها المرجح، لمعرفة أهمية كل فقرة تبعاً الستجابات المشرفين و

 ذلك، معرفة أية فقرة من الفقرات لها مكان الصدارة في كل استبانة. علىفضالً 

النسبة  وأوجدتاإلجابات عن األسئلة المفتوحة في نهاية االستبانة  تكرار الباحثة تحسب. 3

 حصل عليها كل سؤال. التكرار الذي على وفقالمئوية لها، 

ون بشأن تطوير الكتاب المدرسالمقترحات التي قدَّمها المشرفون و الباحثة تعرض. 1

 بحسب النسبة المئوية، وبحسب المجاالت. َرتَّبَتْ وتحسينه، إِذ 

 عرض النتائج وتفسيرها بحسب مجاالت االستبانة:

 :: مقدمة الكتابالثانيالمجال 

 -:فاتروالمش أ. استجابات المشرفين

:احتوى هذا المجال على خمس فقرات، وقد أظهرت نتائج  : مقدمة الكتابالثانيالمجال 

البحث فيما يخص الفقرات المتعلقة به، أِنَّ قيم الوسط المرجح لها قد انحصرت بين 

 ( 11 )وحت ما بين انها المئوية فقد ترا، ، واما اوز( حداً أدنى 8( حداً أعلى، و)2894)

 .يوضح ذلك (4 )، والجدول ( 77877 )الى 

 

 على مجال مقدمة الكتابوالمشرفات ( استجابة المشرفين 2)الجدول 

التر

 قيم

الرتب

 ة

الوسط  إلى حد كبير إلى حد مقبول إلى حد ضعيف الفقرات

 المرجح

الوزن 

 % ت % ت % ت المئوي

         )مقدمة الكتاب( الثانيالمجال   

7 7 
 تتضمن أهمية اللغة العربية

2 75.21 76 22.16 6 
11.1

1 
1.22 65 

1 1 
 تذكر أهداف المادة التعليمية

72 31.22 72 27.52 3 
77.7

7 
7.12 25 

3 3 
تتضمن فكرة عامة عن محتوى 

 الكتاب
11 57.25 2 75.21 2 2 7.72 32.61 

2 2.2 

موّضحة ترابط الكتاب بمواد 

أن درسوها  الطلبةأخرى سبق 

 في مجال اللغة العربية

11 722% 2 2 2 2 7 33.33 

 33.33 7 2 2 2 2 %722 11 على تعليم الكتاب المدرستُعين  2.2 2

لفقرات المجال إِنَّ الغالب عليها هو جانب والمشرفات ويتضح من استجابات المشرفين 

مقدمة الكتاب لَْم تساعد في إِعانة  أنالضعف والقصور في الكتاب, كما أظهرت النتائج 
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 أنإلى  (8001,ألعزيزي )على تدريس الكتاب, فلم تتفق النتائج مع ما أشار إليه المدرس

من مواصفات الكتاب الجيد )أَْن يُقَِدم اإلرشادات المساعدة على تعليم الكتاب، ويحدد 

(.،ولم تتفق النتائج 81: 8001مصادر التعليم األُخرى المساعدة والمساندة(. )ألعزيزي، 

في حالة عدم وجود دليل مصاحب  أنتمر التربوي التاسع إلى )مع ما أشار إليه المؤ

للكتاب، يجب أن تتضمن مقدمة الكتاب على فكرة عامة عن أسلوب عرض المادة العلمية 

مع ذكر أنماط النشاطات التدريبية وعالقتها بمفردات المادة ويُْذْكر ذلك حسب ما تطلبه 

 (.771:  8011مادة الكتاب( )وزارة التربية، 

 أهداف الكتاب:  -المجال الثاني 

احتوى هذا المجال على خمس فقرات، وقد أظهرت نتائج البحث فيما يخص الفقرات 

( حداً 8877( حداً أعلى، و)2813قيم الوسط المرجح لها قد انحصرت بين ) أنالمتعلقة بِه 

 (5أدنى. انظر جدول )

 أهداف الكتابعلى فقرات مجال والمشرفات استجابة المشرفين  (2دول )ج

 الفقرات الرتبة الترقيم
الوسط  إلى حد كبير إلى حد مقبول إلى حد ضعيف

 المرجح

الوزن 

 % ت % ت % ت المئوي

-المجال الثاني  

 أهداف الكتاب

        

7 7 
مالئمة للمرحلة 

 الطلبةالعمرية 
3 77.77 3 77.77 17 11.15 1.61 52 

1 1 
تتفق مع فلسفة 

 العراقالتربية في 
2 2 71 22.22 72 22.26 1.26 52.33 

3 3 

تظهر أهداف منهج 

اللغة العربية للصف 

 الثاني متوسط

7 3.12 71 61.26 2 33.33 1.32 16.61 

2 2 
تُعين على خدمة 

 اللغة العربية
2 2 11 57.25 2 75.21 1.72 13 

2 2 
تُراعي حاجة 

 المجتمع العراقي 
75 66.61 2 33.33 2 2 7.33 22.33 

لفقرات المجال إِنَّ الغالب عليها هو جانب والمشرفات ويتضح من استجابات المشرفين 

 القوة لمصلحة الكتاب.

 محتوى الكتاب:  –المجال الثالث  

إن قيم الوسط المرجح لهذا المجال الذي احتوى اثنتين وثالثين فقرة، انحصرت بين 

 (1( حداً أدنى. انظر جدول )8( حداً أعلى، و)2817)

 على فقرات مجال محتوى الكتابوالمشرفات استجابة المشرفين  (6جدول )

 الفقرات الرتبة ت
الوسط  إلى حد كبير إلى حد مقبول إلى حد ضعيف

 المرجح

الوزن 

 المئوي

 % ت % ت % ت

 -المجال الثالث  

 محتوى الكتاب
      

  

7 7 
الوضوح في عناوين 

 الموضوعات
2 2 1 1.27 12 12.22 1.63 51.61 

1 1 
ينسجم مع أعمار 

 الطلبة 
2 75.21 2 33.33 73 25.72 1.32 16.61 

3 3 
بالثقافة  الطلبة يزود 

 المدرسية
1 1.27 76 22.16 2 33.33 1.16 12.33 

2 2 
التدرج في المادة من 

 السهل إلى الصعب
2 . 11 57.52 2 75.21 1.72 13 
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2 2 

توزيع موضوعاته 

على فصول الكتاب 

 منتظم بشكل

1 1.27 72 12.31 6 11.11 1.72 17.61 

6 6.2 

يراعي تنظيم المادة 

الدراسية على شكل 

عناوين رئيسة 

 وأخرى فرعية

2 . 12 55.52 3 77.77 1.77 12.33 

1 6.2 

ينتهي كل موضوع 

بخالصة مناسبة 

ترتبط باألهداف 

 التعليمية للمادة

3 77.77 75 66.61 6 11.11 1.77 12.33 

5 5 

انواع متعددة ينمي 

من مهارات التفكير 

 لدى الطلبة

2 2 12 21.22 1 1.27 1.21 62 

2 72.2 

كتاب يظهر أهداف 

اللغة العربية في 

  الصف الثاني متوسط

3 77.77 17 11.15 3 77.77 1.22 65 

72 72.2 

يتصف بالحداثة 

ومسايرته للتطورات 

 العلمية

1 1.27 11 57.25 3 77.77 1.22 65 

77 72.2 

الترابط واالنسجام 

بين موضوعات 

 الكتاب

2 75.21 76 22.16 6 11.11 1.22 65 

71 72.2 

مناسب لعدد 

الحصص المخصصة 

 لتدريسه

2 2 16 26.32 7 3.12 1.22 65 

73 73.2 

يشجع على مراعاة 

الفروق الفردية 

والخصائص النمائية 

 للطلبة

2 75.21 75 66.61 2 72.57 7.26 62.33 

72 73.2 

مع مستوى يرتبط 

تأهيل الطلبة 

 وحاجاتهم وقدراتهم

1 1.27 12 55.52 7 3.12 7.26 62.33 

72 72 
يراعي جوانب التعلم 

 المعرفية
1 1.27 12 21.22 2 2 7.23 62.33 

76 76 
يتميز بالواقعية في 

 تلبية رغبة الطلبة
71 22.22 73 25.72 1 1.27 7.63 22.33 

71 71.2 

يتميز بالواقعية في 

رغبة أولياء تلبية 

 األمور

76 22.16 77 22.12 2 2 7.27 21 

75 71.2 
الحث على العلم 

 واإلبداع
75 66.61 1 12.23 1 1.27 7.27 21 

72 72.2 
ينسجم مع بيئة 

 الطلبة 
72 12.31 5 16.63 2 2 7.32 23.33 

12 72.2 
اتباع األساليب 

 المناسبة في التدريس
72 12.31 5 16.63 2 2 7.32 23.33 

17 17 
 الطلبة يُراعي ميول 

 وحاجاتهم
17 11.15 6 11.11 2 2 7.11 22.61 

11 11 

الموازنة بين 

الجانبين النظرّي 

 والتطبيقيّ 

12 21.22 7 3.12 7 1.32 7.77 31 

13 131 
تقويم مادة تحفز 

 على  التفكير الطلبة 
12 21.22 1 1.27 2 2 7.21 32.61 
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12 15 
يسهم في تحقيق 

 للمادةاالهداف العامة 
11 722% 2 2 2 2 7 33.33 

12 15 
يراعي جوانب التعلم 

 الوجدانية
11 722% 2 2 2 2 7 33.33 

16 15 

متطلبات التقدم 

العلمي بما يخدم 

اإلسالم والمجتمع 

 والدولة

11 722% 2 2 2 2 7 33.33 

11 15 
يراعي جوانب التعلم 

 المهارية
11 722% 2 2 2 2 7 33.33 

15 15 
بالواقعية في يتميز 

 تلبية رغبة المجتمع
11 722% 2 2 2 2 7 33.33 

12 15 

يحقق التوازن بين 

الجوانب النظرية 

 والتطبيقية

11 722% 2 2 2 2 7 33.33 

32 15 
ينمي مهارة التعلم 

 الذاتي
11 722% 2 2 2 2 7 33.33 

37 15 

تنمية القدرة على 

 االبداعيالتفكير 

الصحيح القائم على 

البحث والتحري عن 

 دقة المعلومات

11 722% 2 2 2 2 7 33.33 

31 15 

ينسجم مع محتوى 

المواد الدراسية 

 االخرى ذات الصلة

11 722% 2 2 2 2 7 33.33 

لفقرات مجال محتوى الكتاب إِنَّ الغالب عليها والمشرفات ويتضح من استجابات المشرفين 

 الكتاب  .هو جانب ضعف لمصلحة 

 -لُغة الكتاب وأسلوب عرض المادة: -المجال الرابع

( فقرة وقد أظهرت نتائج البحث فيما يخص الفقرات المتعلقة 81احتوى هذا المجال على )

( حداً أدنى. أنظر 8( حداً أعلى، و)7بِه، إن قيم الوسط المرجح لها قد انحصرت بين )

 (3الجدول )

على فقرات مجال لغة الكتاب وأسلوب والمشرفات استجابة المشرفين  (1الجدول )

 عرض المادة

الوسط  إلى حد كبير إلى حد مقبول إلى حد ضعيف الفقرات الرتبة ت

 المرجح

الوزن 

 % ت % ت % ت المئوي

لغة الكتاب  -المجال الرابع  

 وأسلوب عرض المادة

        

7 1 

ضبط اآليات القرآنية 

واألحاديث الشريفة 

 والحركات بالشكل

2 2 2 2 11 722% 3 722 

 722 3 %722 11 2 2 2 2 خالية من األخطاء اللغوية 1 1

3 1 
الوضوح واالبتعاد عن 

 التعقيد
2 2 2 2 11 722% 3 722 

2 2.2 
االبتعاد عن اإلطالة في 

 الموضوعات
2 2 1 1.27 12 21.22 1.23 

21.6

1 

2 2.2 
ترابط فقرات الموضوع 

 إلعطاء معنى متكامل
2 2 1 1.27 12 21.22 1.23 

21.6

1 

6 6 
السهولة والوضوح 

 ورصانة التعبير
2 2 6 11.11 17 11.15 1.15 

21.6

1 
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1 1 
خالية من األخطاء 

 اإلمالئية
1 1.27 3 77.77 11 57.25 1.12 

27.3

3 

5 5 
مالئمتها للمستوى 

 الطلبةالعمرّي واللغوّي 
2 2 5 16.63 72 12.31 1.12 22 

2 2 
األخطاء خالية من 

 النحوية
6 

11.1

1 
3 77.77 75 66.61 1.22 

57.3

3 

7

2 
72 

 الطلبة مالئمة لمستوى 

 العقليّ 
2 2 72 12.31 5 16.63 1.32 

16.6

1 

7

7 
77 

  الطلبة إثرائها لغة 
2 

75.2

1 
76 22.16 6 11.11 1.22 65 

7

1 
71 

وتحفيزهم  الطلبة تشويق 

 على القراءة
71 

22.2

2 
72 22.26 2 2 7.26 21 

7

3 
73 

التنوع في أساليب عرض 

 المادة
72 

12.3

1 
3 77.77 2 75.21 7.25 

22.3

3 

7

2 
72 

 التكرار في الموضوعات
11 

722

% 
2 2 2 2 7 

33.3

3 

7

2 
72 

توافر عناصر التشويق 

 في عرض المادة
11 

722

% 
2 2 2 2 7 

33.3

3 

7

6 
72 

على البحث  الطلبة تحفيز 

والرجوع إلى مصادر 

 أخرى

11 
722

% 
2 2 2 2 7 

33.3

3 

 -أسئلة الكتاب التقويمية: -المجال الخامس

( فقرة، وقد أظهرت نتائج البحث فيما يخص الفقرات 85احتوى هذا المجال على )          

( حداً  أدنى. 8( حداً أعلى، و )7المتعلقة بِه، إنَّ قيم الوسط المرجح لها قد انحصرت بين )

 .(1أنظر الجدول )

 على فقرات مجال أسئلة الكتاب التقويميةوالمشرفات (استجابة المشرفين 5الجدول )

 الفقرات الرتبة ت
الوسط  إلى حد كبير إلى حد مقبول إلى حد ضعيف

 المرجح

الوزن 

 % ت % ت % ت المئوي

-المجال الخامس   

أسئلة الكتاب 

 التقويمية

        

7 7 

تركيزها على 

المفاهيم األساس 

 الموضوعاتفي 

2 2 2 2 11 
722

% 
3 722 

1 1 

قدرتها على تحقيق 

الفهم المباشر 

 لألسئلة المطلوبة

2 2 2 
72.5

7 
13 52.72 1.52 22 

3 3 

تدرجها من األسهل 

إلى األصعب ومن 

 اليسير إلى المركب

2 2 17 
11.1

5 
6 11.11 1.11 12 

2 2 
مراعاتها الجانب 

 الوجداني
3 77.77 72 

12.3

1 
2 75.21 1.21 62 

2 2 

ارتباطها 

بالموضوعات 

والخبرات الواقعية 

 الطلبة

11 1.27 11 
57.2

5 
3 77.77 1.22 65 

6 6 
مراعاتها المستوى 

 الطلبةاإلدراكي 
7 3.12 16 

26.3

2 
2 2 7.26 62.33 
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1 1 
استعمال مفردات 

 كافة الطلبة يفهمها 
3 77.77 13 

52.7

2 
7 3.12 7.23 62.33 

5 5 
 التعبير عن أهداف

 الدرس
2 33.33 76 

22.1

6 
1 1.27 7.12 25 

2 2 

القدرة على كشف 

 الطلبة ميول 

 واتجاهاتهم

72 12.31 2 
75.2

1 
3 77.77 7.27 21 

72 72 

على  المدرسإعانة 

تطوير أسلوبه 

 التعليمي

13 52.72 3 
77.7

7 
7 3.12 7.72 32.61 

77 77 

التمييز بين 

 الطلبة مستويات 

 كافة

16 26.32 7 3.12 2 2 7.22 32.61 

71 73.2 
من  الطلبة تمكين 

 إبداء آرائهم
11 

722

% 
2 2 2 2 7 33.33 

73 73.2 
مراعاتها الجانب 

 المهاري
11 

722

% 
2 2 2 2 7 33.33 

72 73.2 

كفاية عددها لتقويم 

مدى استيعاب 

 للمادة الطلبة 

11 
722

% 
2 2 2 2 7 33.33 

72 73.2 

التنويع فمنها 

المقالية 

والموضوعية 

 والتطبيقية

11 
722

% 
2 2 2 2 7 33.33 

 -إخراج الكتاب: -المجال السادس

 احتوى هذا المجال على سبع فقرات ، وقد أظهرت نتائج البحث فيما يخص الفقرات 

(حداً أدنى. 8(حداً أعلى، و)7لمتعلقة بِه، إن قيم الوسط المرجح لها قد انحصرت بين )ا

 .(0أنظر الجدول )

 على فقرات مجال إخراج الكتابوالمشرفات استجابة المشرفين  (2الجدول )

 الفقرات الرتبة ت
الوسط  إلى حد كبير إلى حد مقبول إلى حد ضعيف

 المرجح

الوزن 

 % ت % ت % ت المئوي

  
إخراج  -المجال السادس

 الكتاب
        

7 6.2 
نوعية الورق المستعمل 

 فيه
2 2 2 2 

1

1 
722% 3 722 

1 6.2 

استعمال األلوان المغايرة 

الرئيسة  العنواناتلتمييز 

 والفرعية

2 2 2 2 
1

1 
722% 3 722 

 2 2 2 2 حجم الحروف المستعملة 6.2 3
1

1 
722% 3 722 

2 6.2 
طول المسافة بين 

 األسطر
2 2 2 2 

1

1 
722% 3 722 

2 6.2 
اشتمالِه على قائمة 

 بالمحتويات
2 2 2 2 

1

1 
722% 3 722 

6 6.2 
الطباعة وضوح 

 ونظافتها
2 2 2 2 

1

1 
722% 3 722 

1 6.2 
تناسق المسافة بين 

 الكلمات
2 2 2 2 

1

1 
722% 3 722 
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5 6.2 
تناسق األلوان 

 المستعملة فيه
2 2 2 2 

1

1 
722% 3 722 

2 6.2 
اشتماله على الهوامش 

 وضبط ترقيمها
2 2 2 2 

1

1 
722% 3 722 

72 6.2 
سالمته من األخطاء 

 المطبعية
2 2 2 2 

1

1 
722% 3 722 

77 6.2 
متانة الغالف وإضفائه 

 الطابع اإلسالمي
2 2 2 2 

1

1 
722% 3 722 

71 6.2 

ذكر أسم المؤلف 

وعنوان الكتاب وتاريخ 

الطبع ومكانه والصف 

 والمرحلة الدراسية

2 2 2 2 
1

1 
722% 3 722 

73 73 

اتباع قواعد الكتابة 

الصحيحة كالنقاط 

 والفارزة وغيرها

2 2 3 77.77 
1

2 
55.52 1.52 26.33 

 12.33 1.16 12.23 1 12.21 12 2 2 حجم الكتاب 72 72

72 72 

أسماء المراجع 

والمصادر المستعملة فيه 

 مرتبه حسب

 الحروف الهجائية

2 2 13 52.72 2 72.57 1.72 17.61 

76 76 

تتوافر فيه الهوامش 

المساعدة على توضيح 

 المفاهيم

2 2 12 21.22 1 1.27 1.21 62 

71 71 
يتميز الغالف الخارجي 

 بالقوة والمتانة
11 

722

% 
2 2 2 2 7 33.33 

 -:المدرسينب. استجابات 

 مقدمة الكتاب:   – الثانيالمجال 

احتوى هذا المجال على خمس فقرات، وقد ظهرت نتائج البحث فيما يخص الفقرات 

( حداً 8أعلى، و )( حداً 2887المتعلقة به، إن قيم الوسط المرجح لها قد انحصرت بين )

 أدنى .

 (72الجدول )

 على فقرات مجال مقدمة الكتابوالمدرسات  المدرسيناستجابة 

 الفقرات الرتبة ت
الوسط  إلى حد كبير إلى حد مقبول إلى حد ضعيف

 المرجح

الوزن 

 المئوي
 % ت % ت % ت

  
مقدماة -الثاانيالمجال 

 الكتاب
        

7 7 
تاااذكر أهاااداف الماااادة 

 التعليمية
2 1.23 

73

2 
51.15 12 

72.7

2 
1.73 17 

1 1 
تتضاامن أهميااة اللغااة 

 العربية
72 71.12 

71

6 
12.12 73 5.13 7.26 62.33 

3 3 
تتضااامن فكااارة عاماااة 

 عن محتوى الكتاب
772 11.12 35 13.22 2 3.76 7.32 23.33 

2 2 

موضاااااااااحة تااااااااارابط 

الكتاااب بمااواد أخاارى  

ان  الطلبااااااااةساااااااابق 

درساااوها  فاااي مجاااال 

 اللغة العربية

726 25.13 1 7.11 2 2 7.27 33.61 

 33.33 7 2 2 2 2 722 725علاااى  المااادرستُعاااين  2 2
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 تعليم الكتاب

 

 

 

  أهداف الكتاب – المجال الثاني

أحتوى هذا المجال على خمس فقرات، وقد أظهرت نتائج البحث فيما يخص الفقرات 

( 8888( حداً أعلى و )2814المتعلقة به، إن قيم الوسط المرجح لها قد انحصرت بين ) 

 (.88حداً أدنى. أنظر الجدول ) 

 على فقرات مجال أهداف الكتابوالمدرسات  المدرسيناستجابة  (77الجدول )

 ت
الرت

 بة
 الفقرات

الوسط  الى حد كبير الى حد مقبول الى حد ضعيف

 المرجح

الوزن 

 المئوي
 % ت % ت % ت

  
أهداف  –المجال الثاني 

 الكتاب
        

7 7 
مالئمة للمرحلة العمرية 

 الطلبة
3 7.22 27 31.15 722 62.51 1.62 55 

1 1 
تتفق مع فلسفة التربية 

 في العراق
2 2 62 31.21 25 61.23 1.61 

51.3

3 

3 3 

تظهر أهداف منهج 

اللغة العربية للصف 

 الثاني متوسط

2 2 22 61.66 22 31.32 1.31 12 

2 2 
تُعين على خدمة اللغة 

 العربية
2 2 732 52.22 13 72.26 1.72 

17.6

1 

2 2 
تُراعي حاجة المجتمع 

 العراقي 
721 

52.1

1 
72 5.56 1 7.11 7.77 31 

 الكتاب :محتوى  -المجال الثالث 

( فقرة، وأظهرت نتائج البحث فيما يخص الفقرات المتعلقة 72أحتوى هذا المجال على )

( حداً أدنى. 8( حداً أعلى، و )2804به، وإن قيم الوسط المرجح لها قد انحصرت بين )

 (.82انظر الجدول )

 على فقرات مجال محتوى الكتابوالمدرسات  المدرسيناستجابة  (71الجدول )

 الفقرات الرتبة ت
الوسط  الى حد كبير الى حد مقبول الى حد ضعيف

 المرجح

الوزن 

 % ت % ت % ت المئوي

محتوى  –المجال الثالث   

 الكتاب

        

7 7 
الوضوح في عناوين 

 الموضوعات
2 2 2 2.12 

72

2 
22.32 1.22 25 

 52.33 1.26 67.32 21 31.27 21 2.12 2 الطلبة ينسجم مع أعمار  1 1

3 3 
بالثقافة  الطلبة يزود 

 المدرسية
2 2 

72

3 
62.72 22 32.57 1.32 15.33 

2 2 
التدرج في المادة من 

 السهل إلى الصعب
77 6.26 

72

3 
62.72 22 11.52 1.17 13.61 

2 2 
توزيع موضوعاته على 

 فصول الكتاب بشكل منتظم
6 3.52 

77

1 
12.22 32 11.72 1.75 11.61 

6 6 

المادة يراعي تنظيم 

الدراسية على شكل 

عناوين رئيسة وأخرى 

 فرعية

72 2.22 
72

5 
65.32 32 11.72 1.73 17 
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1 1 

ينتهي كل موضوع 

بخالصة مناسبة ترتبط 

 باألهداف التعليمية للمادة

7 2.63 
73

5 
51.32 72 71.23 1.77 12.33 

5 5 
ينمي انواع متعددة من 

 مهارات التفكير لدى الطلبة
2 2 

72

3 
22.27 72 2.22 1.22 62.61 

2 2 
يظهر أهداف اللغة العربية 

 في الصف الثاني متوسط 
1 2.23 

73

2 
52.22 76 72.73 1.21 62 

72 72 
يتصف بالحداثة ومسايرته 

 للتطورات العلمية
2 2 

72

5 
23.61 72 6.33 1.26 65.61 

77 77.2 
الترابط واالنسجام بين 

 موضوعات الكتاب
2 2 

72

1 
26.12 6 3.52 1.22 65 

71 77.2 
مناسب لعدد الحصص 

 المخصصة لتدريسه
2 2 

72

7 
22.21 1 2.23 1.22 65 

73 73 

يشجع على مراعاة الفروق 

الفردية والخصائص 

 النمائية للطلبة

16 
76.2

6 

72

1 
62.22 32 75.22 1.23 61.61 

72 72.2 
يرتبط مع مستوى تأهيل 

 الطلبة وحاجاتهم وقدراتهم
26 

12.7

7 
55 22.12 12 72.72 7.56 61 

72 72.2 
يراعي جوانب التعلم 

 المعرفية
31 

13.2

1 

72

6 
61.22 72 2.22 7.56 61 

76 76 
يتميز بالواقعية في تلبية 

 رغبة الطلبة
22 

15.2

5 
25 61.23 72 2.22 7.57 62 

71 71 
يتميز بالواقعية في تلبية 

 رغبة أولياء األمور
21 

67.3

2 
22 15.25 76 72.73 7.22 22.61 

 776 الحث على العلم واإلبداع 75 75
13.2

1 
36 11.15 6 3.52 7.32 23.33 

 711 الطلبة ينسجم مع بيئة  72 72
52.3

5 
13 72.26 5 2.26 7.12 27.61 

12 12 
اتباع األساليب المناسبة 

 في التدريس
711 

11.1

1 
32 17.21 1 7.16 7.12 27.33 

17 17 
 الطلبة يُراعي ميول 

 وحاجاتهم
731 

53.2

2 
75 77.22 5 2.26 7.11 22.66 

11 11 
الموازنة بين الجانبين 

 النظرّي والتطبيقيّ 
722 

27.1

1 
2 2.12 2 1.23 7.77 31 

13 13.2 
 الطلبة تقويم مادة تحفز 

 على  التفكير
723 

26.5

2 
2 3.76 2 2 7.23 32.33 

12 13.2 
يسهم في تحقيق االهداف 

 العامة للمادة
722 

21.2

1 
2 1.23 2 2 7.23 32.33 

12 12 
يراعي جوانب التعلم 

 الوجدانية
726 

25.1

3 
1 7.11 2 2 7.27 33.61 

16 12 

متطلبات التقدم العلمي بما 

يخدم اإلسالم والمجتمع 

 والدولة

725 
722

% 
2 2 2 2 7 33.33 

11 12 
يراعي جوانب التعلم 

 المهارية
725 722 2 2 2 2 7 33.33 

15 12 
يتميز بالواقعية في تلبية 

 رغبة المجتمع
725 722 2 2 2 2 7 33.33 

12 12 

يحقق التوازن بين 

الجوانب النظرية 

 والتطبيقية

725 722 2 2 2 2 7 33.33 

 33.33 7 2 2 2 2 722 725 ينمي مهارة التعلم الذاتي 12 32

 33.33 7 2 2 2 2 722 725تنمية القدرة على التفكير  12 37
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االبداعي الصحيح القائم 

على البحث والتحري عن 

 المعلوماتدقة 

31 12 

ينسجم مع محتوى المواد 

الدراسية االخرى ذات 

 الصلة

725 722 2 2 2 2 7 33.33 

 لغة الكتاب وأسلوب عرض المادة: –المجال الرابع 

( فقرة، وأظهرت نتائج البحث فيما يخص الفقرات المتعلقة 81احتوى هذا المجال على )

( حداً أدنى. انظر 8( حداً أعلى، و)7المرجح لها قد انحصرت بين )به، ان قيم الوسط 

 (.87الجدول )

على فقرات مجال لغة الكتاب وأسلوب والمدرسات  المدرسيناستجابة  (73الجدول )

 المادة عرض

 الفقرات الرتبة ت
الوسط  الى حد كبير الى حد مقبول الى حد ضعيف

 المرجح

الوزن 

 % ت % ت % ت المئوي

  
لغة الكتاب  –المجال الرابع 

 وأسلوب عرض المادة
        

7 7 

ضبط اآليات القرآنية 

واألحاديث الشريفة بالشكل 

 والحركات

2 2 2 2 725 722% 3 722 

1 1 
ترابط فقرات الموضوع 

 إلعطاء معنى متكامل
2 2 7 2.63 721 22.31 1.22 22.61 

 22 1.21 26.52 723 3.76 2 2 2 خالية من األخطاء اللغوية 3.2 3

2 3.2 
الوضوح واالبتعاد عن 

 التعقيد
2 2 2 3.76 723 26.52 1.21 22 

2 2 
االبتعاد عن اإلطالة في 

 الموضوعات
2 2 2 2.12 722 22.32 1.22 25 

6 6 
خالية من األخطاء 

 اإلمالئية
2 2 77 6.26 721 23.22 1.23 21.61 

1 1 
السهولة والوضوح 

 ورصانة التعبير
2 2 17 73.12 731 56.17 1.51 22.61 

5 5 
مالءمتها للمستوى 

 الطلبةالعمري واللغوي 
2 2 26 32.22 721 62.26 1.62 55.33 

 56.61 1.62 61.21 25 36.25 21 7.22 3 خالية من األخطاء النحوية 2 2

72 72 
 الطلبة مالءمته لمستوى 

 العقلي
2 2 721 62.26 26 32.22 1.32 15.33 

 12.61 1.71 71.23 72 51.21 732 2 2 الطلبة إثرائها لغة  77 77

71 71 
وتحفيزهم  الطلبة تشويق 

 على القراءة
52 26.33 62 22.27 2 3.76 7.21 22 

73 73 
التنويع في أساليب عرض 

 المادة
22 62.73 63 32.51 2 2 7.22 26.61 

 33.33 7 2 2 2 2 2 725 التكرار في الموضوعات 72 72

72 72 
توافر عناصر التسويق في 

 عرض المادة
725 2 2 2 2 2 7 33.33 

76 72 

على البحث  الطلبة تحفيز 

والرجوع الى مصادر 

 أخرى

725 2 2 2 2 2 7 33.33 

 الكتاب التقويمية 7أسئلة –المجال الخامس 

( فقرة، وقد أظهرت نتائج البحث فيما يخص الفقرات المتعلقة 85احتوى هذا المجال على )

( حداً أدنى. انظر 8( حداً أعلى، و)2801ان قيم الوسط المرجح لها قد انحصرت بين )به 

 (.84الجدول )
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 على فقرات مجال اسئلة الكتاب التقويمية والمدرساتاستجابة المدرسين  (72الجدول )

الوسط  الى حد كبير الى حد مقبول الى حد ضعيف الفقرات الرتبة ت

 المرجح

الوزن 

 % ت % ت % ت المئوي

أسئلة  –المجال الخامس   

 الكتاب التقويمية
        

7 7 
قدرتها على تحقيق الفهم 

 المباشر لألسئلة المطلوبة
2 2 3 7.22 722 

25.7

2 
1.25 22.33 

1 1 
تركيزها على المفاهيم 

 األساس من الموضوعات
2 2 1 2.23 727 

22.2

1 
1.26 25.61 

3 3 

تدرجها من األسهل إلى 

األصعب ومن اليسير إلى 

 المركب

1 7.11 721 61.11 22 
37.2

7 
1.32 16.61 

2 2 
مراعاتها للمستوى االدراكي 

 الطلبة
2 2 726 25.13 1 7.11 1.27 61 

2 2 
ارتباطها بالموضوعات 

 الطلبةوالخبرات الواقعية 
6 3.52 722 22.32 3 7.22 7.25 66 

6 6 
 مراعاتها الجانب الوجداني

22 
11.5

2 
723 62.72 77 6.26 7.12 22.61 

1 1 
استعمال مفردات يفهمها 

 كافة الطلبة 
22 

15.2

5 
721 62.26 77 6.26 7.15 22.33 

5 5 
 التعبير عن أهداف الدرس

23 
33.2

2 
26 62.16 2 2.12 7.11 21.33 

2 2 
القدرة على كشف ميول 

 واتجاهاتهم الطلبة 

77

6 

13.2

1 
37 72.61 77 6.26 7.36 22.33 

72 72 
 الطلبة التمييز بين مستويات 

 كافة

72

3 

22.2

2 
2 2.12 6 3.52 7.73 31.61 

77 77 
التنويع فمنها المقالية 

 والموضوعية والتطبيقية

72

6 

21.2

7 
71 1.22 2 2 7.25 36 

71 71 
من أبداء  الطلبة تمكين 

 أرائهم

72

2 

21.2

1 
3 7.22 7 2.63 7.23 32.33 

73 73.2 
72 المهاريمراعاتها الجانب 

1 

22.3

1 
7 2.63 2 2 7.27 33.61 

72 73.2 
كفاية عددها لتقويم مدى 

 للمادة الطلبة استيعاب 

72

6 

25.1

3 
1 7.11 2 2 7.27 33.61 

72 72 
على تطوير  المدرسإعانة 

 أسلوبه التعليمي

72

5 

722

% 
2 2 2 2 7 33.33 

 إخراج الكتاب: –المجال السادس 

عشرة فقرة، وقد أظهرت نتائج البحث فيما يخص الفقرات احتوى هذا المجال على سبع 

( حداً أدنى. 8( حداً أعلى، و)7المتعلقة به ان قيم الوسط المرجح لها قد انحصرت بين )

 (.85انظر الجدول )

 

 على فقرات مجال اخراج الكتابوالمدرسات  المدرسيناستجابة  (72الجدول )

 الفقرات الرتبة ت

الى حد 

 ضعيف
الوسط  الى حد كبير مقبولالى حد 

 المرجح

الوزن 

 المئوي
 % ت % ت % ت

        إخراج  –المجال السادس   
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 الكتاب

7 6 
نوعية الورق المستعمل 

 فيه
2 2 2 2 

72

5 

722

% 
3 722 

1 6 

استعمال األلوان المغايرة 

لتمييز العنوانات الرئيسة 

 والفرعية

2 2 2 2 
72

5 

722

% 
3 722 

3 6 
 الحروف المستعملةحجم 

2 2 2 2 
72

5 

722

% 
3 722 

2 6 
 طول المسافة بين األسطر

2 2 2 2 
72

5 

722

% 
3 722 

2 6 
تناسق المسافات بين 

 الكلمات
2 2 2 2 

72

5 

722

% 
3 722 

6 6 
تناسق األلوان المستعملة 

 فيه
2 2 2 2 

72

5 

722

% 
3 722 

1 6 
اشتماله على قائمة 

 بالمحتويات
2 2 2 2 

72

5 

722

% 
3 722 

5 6 
 وضوح الطباعة ونظافتها

2 2 2 2 
72

5 

722

% 
3 722 

2 6 
سالمته من األخطاء 

 المطبعية
2 2 2 2 

72

5 

722

% 
3 722 

7

2 
6 

متانة الغالف واضفائه 

الطابع اإلسالمي من خالل 

الزخارف والصور 

 المستعملة فيه

2 2 2 2 
72

5 

722

% 
3 722 

7

7 
6 

ذكر اسم المؤلف وعنوان 

الطبع الكتاب وسنة 

ومكانه والصف والمرحلة 

 الدراسية

2 2 2 2 
72

5 

722

% 
3 722 

7

1 
71 

اشتماله على الهوامش 

 وضبط ترقيمها
2 2 3 7.22 

72

2 

25.7

2 
1.25 22.33 

7

3 
73 

إتباع قواعد الكتابة 

الصحيحة كالنقط والفارزة 

 وغيرها

2 2 1 2.23 
72

7 

22.2

1 
1.26 25.61 

7

2 
72 

 حجم الكتاب
2 2 

73

1 

56.1

7 
17 

73.1

2 
1.73 17 

7

2 
72 

أسماء المراجع والمصادر 

المستعملة فيه مرتبه 

 حسب

 الحروف الهجائية

2 2 
72

1 

23.2

2 
77 6.26 1.21 62 

7

6 
76 

تتوافر فيه الهوامش 

المساعدة على توضيح 

 المفاهيم

2 2 
72

2 

21.2

1 
2 1.23 1.23 61.61 

7

1 
71 

يتميز الغالف الخارجي 

 بالقوة والمتانة
725 

72

2% 
2 2 2 2 7 33.33 

 

 الفصل الخامس: )االستنتاجات والتوصيات والمقترحات(:

 ما يأتي: الباحثة تفي ضوء نتائج البحث استنتج االستنتاجات:

 . أن الكتاب يفتقر الى مقدمة توضح الهدف من تدريس الكتاب. 2

 . أن محتوى الكتاب يعاني الكثير من نقاط الضعف والقصور. 7

 والتمرينات ليست بالمستوى المطلوب.. أن االمثلة  4
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 . أن لغة الكتاب بحاجة الى تعديل واعادة صياغة. 5

 . أن شكل الكتاب واخراجه الفني بحاجة الى االعتناء به ليزيد من تشويق الطلبة اليه. 1

 

 التوصيات:

 أعادة النظر بتأليف كتاب اللغة العربية ليتطابق مع معايير الجودة. (8

ها في تحسين هذا ومشرفياللغة العربية ومدرسات مدرسي  ضرورة االخذ بآراء (2

 الكتاب واشراكهم في لجان التأليف والتطوير.

 

 

 

 المقترحات:

اجراء دراسة مقارنة بين كتب اللغة العربية في العراق وكتب اللغة العربية في  (8

 احدى البلدان العربية.

طلبة المرحلة لدى  اللغة العربيةإجراء دراسة لقياس صعوبات التعليم في مادة  (2

 وعالقتها بالنمو اللغوّي والنمو المعرفي. المتوسطة

إجراء دراسة تقويمية لكتاب اللغة العربية وللمرحلة المتوسطة كافة في ضوء  (7

 متغيرات الخبرة والجنس، والمؤهل العلمي.

 

 أسماء المحكمين )الخبراء( :

 المستنصرية.. أ. د. محسن حسين / التربية األساسية/الجامعة 8

 . أ.م. د. بيمان جالل احمد /كلية التربية ابن رشد/ جامعة بغداد2

 . أ. م. د. هدى محمود شاكر الريس/التربية للبنات/ جامعة بغداد.7

 . أ. م. د. ازهار حسين إبراهيم/ وزارة التربية المديرية العامة للمناهج.4

 لعامة لتربية ديالى.. م. د. هديل حميد علو سلمان /تدريسية/ المديرية ا5

 

 -المصادر العربية:

 .الكريم القران

 ، القاهرة.المناهج تنظيماتها وتقويم أثرها(: 8015ابراهيم، عبد اللطيف فؤاد. ).8

 ، المطبعة التجارية الحديثة، القاهرة.أسس المناهج(: 8012ابراهيم، عبد اللطيف فؤاد.).2

في ضوء معايير الجودة  المدرسمنظومة تكوين (:2993ابراهيم، محمد عبد الرزاق. ).7
 ، دار الفكر ناشرون و موزعون، عمان. 2، ط الشاملة

توجهات في المنهج التربوي )فلسفته، انواعه، (:2988ابو حرب، يحيى حسين.).4
 , مكتبة الفالح، مصر .معوقاته، تصميمه، نماذجه، تجربته، تقوميه وتطويره

دراسات في اساليب تدريس التربية االجتماعية (: 2999ابو سرحان، عطية عودة.).5
 ، دار الخليج للنشر والتوزيع، عمان.والوطنية

دراسة تقويمية لكتاب اللغة العربية (: 2990أبو عنزة، يوسف عوض عبد الرحمن. ).1
. لجودةين في ضوء معايير االمدرسللصف الثاني عشر في محافظات غزة من وجهة نظر 

 رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اإلسالمية. غزة فلسطين.
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مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي للطالب الجامعي ( :2991ابو لبدة، سبع محمد. ).3
 ، الطبعة الثالثة، الجامعة االردنية، االردن.العربي  المدرسو

, دار مجدوالي 2,طلغة العربيةاالساليب الحديثة لتدريس ال(: 8011ابو مغلي, سميح.).1

 للطباعة والنشر, عمان.

، دون طبعه دار الحكمة، القياس والتقويم(: 8009االمام، مصطفى محمد، واخرون.).0

 بغداد العراق.

، ترجمة تقييم تعلم الطالب التجميعي والتكويني(:  8017بلوم، بنيامين وأخرون .) .89

 المصري الحديث، القاهرة.محمد أمين المفتي وأخرون، مطابع المكتب 

اإلحصاء ألوصفي االستداللي (: 8033البياتي، عبد الجبار توفيق، وزكريا اثناليوس. ).88
 بغداد. –, مطبعة مؤسسة الثقافة العالمية في التربية وعلم النفس

منهج البحث العلمي مدخل لبناء المهارات (:2987الجبوري، حسين محمد جواد.).82
 االردن.–الصفاء، عمان  ، دار 8، ط البحثية

تقويم كتب اللغة العربية للصفوف الثالثة من (: 2994جرار، نعيم محمود صادق. ).87
ات والمشرفين في المدارس الحكومية في محافظات الضفة المدرسين والمدرسوجهة نظر 

القاهرة. وجامعة  -, رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية التربية. جامعة عين شمسالغربية

 غزة.-قصىاأل

دراسة (:8009الجعفري، ماهر اسماعيل ابراهيم، وحسن علي فرحان العزاوي. ).84
مجلة مقارنة ألثر بعض الطرائق التعليمية في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي، 

 (.81البحوث التربوية والنفسية، العدد )

، مركز الصالح مواصفات الكتاب المدرسي(:8007خضير، بهاء الدين عبد هللا. ).85

 البحوث التربوية والنفسية، بغداد.

، دار الراية، اساسيات القياس والتقويم في التربية (:2999.)الخياط، ماجد محمد.81

 عمان.

. بحث اللغة العربية وتحديات القرن الحادي والعشرين(: 8001دعبول، موفق .) .83     

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس.

ين المدرساالخطاء االمالئية لدى طلبة كلية (: 8000الربيعي، جمعة رشيد.).81     
 ، المجلد السادس واالربعون، بغداد .2، مجلة المجمع العلمي، جالجامعة المستنصرية

واقع اإلشراف التربوي واالختصاص وُسبل (:8002رشيد، سعدون، وآخرون.).80
 دار الراية، عمان. تطويره،

 عالم الكتب، القاهرة. المناهج الدراسية،(: 8032ريان، فكري حسن.).29

: 8ج -.مناهج البحث في التربية(: 8034الزوبعي، عبد الجليل ومحمد احمد غانم. ).28

 بغداد. –مطبعة العاني 

، الطبعة الثانية، دار العلم للماليين، فقه اللغة المقارن( : 8031السامرائي، ابراهبم .).22

 بيروت.

، مجلة  اءواالدع للغة العربية بين الحقيقةصعوبة ا( : 8005سعيد، محمود شاكر .).27

 (.40مجمع اللغة العربية االردني، العدد ج)

فن التدريس للغة العربية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها  (:8035سمك، محمد صالح.).24
 ، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة.العملية
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, مطبعة تقويم المناهج باستخدام النماذج(: 8014م مهدي وآخرون.)الشبلي، إبراهي.25

 بغداد .-المعارف

لمناهج بناؤها، تقويمها، تطويرها (: ا2999الشبلي، إبراهيم مهدي وآخرون.).21
 األردن. –: دار األمل 8,طباستخدام النماذج

تقويم كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع األساسي من (: 2995الشخشير، محمود. ).23
. مجلة جامعة ات في المدارس الحكومية لمحافظة نابلسالمدرسين والمدرسوجهة نظر 

نابلس.  -النجاح لألبحاث ب )العوم اإلنسانية(. عمادة البحث العلمي. جامعة النجاح الوطنية

 .8.ع29مج

وى في العلوم اإلنسانية مفهومه أسسه تحليل المحت(: 2997طعيمة، رشدي أحمد .).21
 , القاهرة: دار الفكر العربي.استخداماته

تعليم اللغة العربية والدين بين (: 2999طعيمة، رشدي احمد محمد السيد مناع.).20      
 ، دار الفكر العربي، القاهرة .العلم والفن

، مكتبة 8، طالتدريسمبادئ التربية وطرق (:8015عبد الرحيم، عبد المجيد. ).79     

 النهضة المصرية، القاهرة.

 ، دار نهضة، مصر.التربية والمناهج(: 8013عبد النور، فرنسيس.).78

ية وعلم النفس )اإلحصاء مبادئ اإلحصاء في الترب(: 8031عدس، عبد الرحمن. ).72
 األردن. –:مكتبة األقصى 8ج ألوصفي(.

، دار  8والتقويم في العملية التدريسية، ط (:القياس 2993العزاوي، رحيم يونس.).77

 دجلة، عمان.

مجلة االقالم، العدد  علي الوردي واللغة العربية "،( " 8000العزاوي، نعمة رحيم: ).74

(5.) 

، مناهج وأساليب تدريس التربية اإلسالمية(:8001العزيزي، عزت خليل وآخرون. ).75

 اليمنية. )وزارة التربية والتعليم العالي(، الجمهورية

 التحليل االحصائي وتطبيقاته في دراسة الخدمة(: 2998عطية، السيد عبد الحميد.).71

 ،المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية. 8، ط االجتماعية

اساليب البحث العلمي وتطبيقاته في (:2991عليان، ربحي مصطفى، واخرون. ).73
 االردن.–، دار الصفاء، عمان  8، ط واالدارة التخطيط

 القاهرة. –مكتبة االنجلو المصرية  التقويم والقياس النفسّي,(:8033الغريب، رمزية. ).71

كفايات تدريس المواد االجتماعية بين (: 2994الفتالوي، سهيلة محسن كاظم .).70
 , عمان: دار الشروق.النظرية والتطبيق في التخطيط والتقويم

: دار الفكر للطباعة والنشر 8, طتصميم التدريس(: 2999قطامي، يوسف وآخرون. ).49

 م.2999األردن،  –

، دار الفكر طرق تدريس الدراسات االجتماعية(:2993قطاوي، محمد ابراهيم. ).48

 ناشرون وموزعون، عمان.

، دار اساسيات المناهج في التعليم النظامي وتعليم الكبار(: 8031قالدة، فؤاد سليمان.).42

 ، االسكندرية.المطبوعات الجديدة

(: مشكالت تدريس قواعد اللغة العربية في المرحلة 2992كبة، نجاح هادي جواد.).47

المتوسطة من وجهة نظر مدرسيها وحلولهم المقترحة لها، جامعة بغداد/ كلية التربية، 

 )رسالة ماجستير غير منشورة(.
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ن واقعاً وطموحاً ، ( : تدريس اللغة العربية لغير المختصي8001كنعان، احمد علي. ).44

(، 77مجلة اتحاد الجامعات العربية، االمانة العامة التحاد الجامعات العربية، العدد)

 االردن.

،عالم  8،ج  4(:تدريس المواد االجتماعية، ط 8009اللقاني، احمد حسين، واخرون.).45

 الكتب للنشر والتوزيع، القاهرة.

، ط القياس والتقويم الصفي(:2987يدات. )المحاسنة، ابراهيم محمد، وعبد الكريم مه.41

 دار جرير، عمان االردن. 8

تحليل تقويم كتبة اللغة العربية في الحلقة الثانية (: 2987محمد، بدرية واخرون. ).43
 -ات بوالية الخرطومالمدرسين والمدرسلتالميذ مرحلة التعليم االساسي من وجهة نظر 

 .2عدد  84ة مجلد محلية شرق النيل مجلة العلوم االنساني

المناهج التربوية الحديثة  (: 2992مرعي ,وتوفيق احمد ، ومحمد محمود الحيلة).41
، دار المسيرة للنشر 8جامعة اليرموك، ط مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياتها،

 والتوزيع والطباعة، عمان.

اللغتين العربية لترجمة الحديثة للصفوف المتوسطة لتعليم (:ا8032مطر، وآخرون. ).40
 (، مكتبة لبنان، بيروت.4(، ط)2، ج )واالنكليزية

، )وزارة واقع اإلشراف التربوي في الكرخ الثانية(: 2998المعاضيدّي، نوري رشيد.).59

 معهد اإلعداد والتطوير التربوّي(. –التربية

،دار  1، ط مناهج البحث في التربية وعلم النفس(:2989ملحم، سامي محمد.).58

 سيرة، عمان االردن.الم

،دار  1، ط مناهج البحث في التربية وعلم النفس(:2988ملحم، سامي محمد.).52

 المسيرة، عمان االردن.

البحث التربوي اصوله (:8037النجيحي، محمد لبيب, ومحمد منير مرسي. ).57
 عالم الكتب، القاهرة. ومناهجه،

التوصيات ع، التقرير النهائي، لمؤتمر التربوّي التاس(: ا 8011وزارة التربية.).54
 : بغداد.299، ع29/89/8017-1في  – 8ج . ومجموع الدراسات والبحوث

مستوى اتقان طلبة الصف السادس لمهارة الفهم ( : 8001يعقوب، حسين .).55
، مجلة  واالستيعاب القرائي في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية في الدول المضيفة

 ( .2العدد)/الطالب، المدرس
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