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  الملخص:
 الثاني للصف العربية اللغة مادة كتاب تقويم " معرفة: الحالي البحث استهدف

 المدرسين نظر وجهة من المدرسي الكتاب جودة معايير ضوء في المتوسط

 مجتمع وتّكون المسحي، الوصفي المنهج هو البحث منهج وكان "،  والمدرسات

 (022) من العينة وتألفت ومدرساتها، العربية اللغة مدرسي من وعينته البحث

 ومتكونة مجاالت سبعة ضمنت اذ استبانة اعداد جرى إذ المعلومات، ولجمع فرداَ،

 (،2 ،48) ثباتها بلغ اذ وثباتها، األداة صدق من التأكد وتم ،معيارا (02) من

 للمعايير المئوية واالوزان المرجحة االوساط استخراج تم البحث بيانات ولتحليل

 ( 76 ) هناك ، ومنها االستنتاجات من بمجموعة الباحث توصل وقد االستبانة،

 في وعدده قوة جانب يمثل  ،معيارا ( 02 ) مجموع من االستبانة في تقويمي معيارا

 معيارا (02) وهناك (،  4 – 6 – 18 – 12 – 12  - 11 – 6هو:) تتاليا مجال كل

 كل في وعدده ضعف جانب يمثل  ،معيارا ( 02 ) مجموع من االستبانة في تقويمي

 منها، توصيات من وبمجموعة (،  4 – 0 – 2 – 1 – 1  - 8 – 8:) هو تتاليا مجال

 هم ألنهم وتصميمه؛ المدرسي الكتاب وضع في العربية اللغة مادة تدريسي اشراك

 دراسة اجراء بينها من مقترحات ثالثة هنالك وكان الكتاب، هذا ينفذون الذين

 من متوسط الثالث للصف والثاني( االول )الجزء ربيةالع اللغة كتاب لتقويم مماثلة

 . والمدرسات المدرسين نظر وجهة

 

http://www.alih-79@yahoo.com/
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EVALUATION OF THE ARABIC LANGUAGE TEXTBOOK FOR 

THE SECOND INTERMEDIATE GRADE, IN LIGHT OF THE 

QUALITY OF THE TEXTBOOK FROM THE POINT OF VIEW OF 

MALE AND FEMALE TEACHERS 

 

   D . ALI HATTAB MISHTTAI DAWI  

MINISTRY OF EDUCATION /GENERAL DIRECTORATE OF 

THE EDUCATION OF BAGHDAD RUSAFA /3 

 

ABSTRACT: THE CURRENT RESEARCH AIMED AT KNOWLEDGE: 

"EVALUATING THE TEXTBOOK FOR THE ARABIC LANGUAGE 

FOR THE SECOND INTERMEDIATE GRADE IN LIGHT OF THE 

STANDARDS OF THE QUALITY OF THE TEXTBOOK FROM THE 

VIEWPOINT OF TEACHERS AND TEACHERS." THE RESEARCH 

METHODOLOGY WAS THE SURVEY DESCRIPTIVE APPROACH, 

AND THE RESEARCH COMMUNITY AND ITS SAMPLE CONSISTED 

OF ARABIC LANGUAGE TEACHERS AND TEACHERS, AND THE 

SAMPLE CONSISTED OF (200) INDIVIDUALS, TO COLLECT 

INFORMATION, AS A QUESTIONNAIRE WAS PREPARED, AS IT 

INCLUDED SEVEN AREAS CONSISTING OF (90) CRITERIA, AND 

THE VALIDITY AND RELIABILITY OF THE TOOL WERE VERIFIED, 

AS IT REACHED STABILITY (0,84) AND TO ANALYZE THE 

RESEARCH DATA, THE WEIGHTED MEDIA AND THE 

PERCENTAGE WEIGHTS OF THE RESOLUTION CRITERIA WERE 

EXTRACTED AND THE RESEARCHER REACHED A SET OF 

CONCLUSIONS, INCLUDING (67)EVALUATION CRITERIA IN THE 

QUESTIONNAIRE OUT OF A TOTAL OF (90) CRITERIA, WHICH 

REPRESENTS THE STRENGTH AND NUMBER OF THE SIDE IN 

EACH OF THE FOLLOWING SEQUENCES: (7 - 11 - 10 - 10 - 14 - 7 

- 8), THERE ARE (23) EVALUATION CRITERIA IN THE 

QUESTIONNAIRE OUT OF A TOTAL OF (90) CRITERIA, WHICH 

REPRESENTS A WEAK SIDE AND ITS NUMBER IN EACH FIELD OF 

THE FOLLOWING IS: (4 - 4 - 1 - 1 - 3 - 2 - 8), AND WITH A SET OF 

RECOMMENDATIONS FROM THEM, INVOLVING A TEACHER OF 

THE LANGUAGE SUBJECT ARABIC IN THE DEVELOPMENT AND 

DESIGN OF THE TEXTBOOK; BECAUSE THEY ARE THE ONES 

WHO IMPLEMENT THIS BOOK, AND THERE WERE THREE 
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PROPOSALS, INCLUDING CONDUCTING A SIMILAR STUDY TO 

EVALUATE THE ARABIC LANGUAGE BOOK (PART ONE AND 

TWO) FOR THE THIRD GRADE AVERAGE FROM THE VIEWPOINT 

OF MALE AND FEMALE TEACHERS. 

 

 الفصل االول 

 التعريف بالبحث

 ضعف من وامناء اللغة العربية التربويين شكوى تستمر  اوال / مشكلة البحث: 

 قراءة على يُعينهم ما منها يملكون ال العصر هذا في العربية أبناء إن إذ ، الطلبة

 في واللغوي الخطأ االمالئي والنحوي شاع ُمبصر، فلقد تعبير أو دقيقة كتابة أو سليمة

 أو مقالة، قرات تكاد فما والحسرة، األسف ويورث النظر، يلفت ُشيوعا   طالبنا كتابات

 تدبر من فيه أنت عّما ويصرفك ،وجه   كل من الخطأ يأخذك حتى قصيدة   قصة ، أو

 األيام هذه األقالم واأللسن فيه تتورط الذي والخطأ الجمال، عناصر وتلمس المعاني،

 الخطأ هذا االعراب، فإن في الخطأ قبيل من أو  ،الضيق بمعناه اللحن قبيل من ليس

 والداللة الصيغ األُخر، في الخطأ ألوان من يوجد ما بجانبا  يسير اليوم أصبح

 (48: 0228) العزاوي، والتركيب.

ولهذا فإن كتاب اللغة العربية المدرسي المتميز، هو الذي يجعل الطلبة اكثر      

ا وشوق ا لتعلم المادة، ويريح المدرس، ويجعله راضيا على ما يحصله طلبته،  استعداد 

الن التعليم يتطلب انتقاء المعلومات وتنظيمها، بما يتناسب مع حاجة المتعلمين، 

اب المدرسي او المنهج وفق اسس علمية منظمة ويكون ذلك عن طريق بناء الكت

 ( 67: 0220.)الكندي، 

لذلك يرى الباحث ان ضرورة تقويم الكتاب المدرسي؛ لكونها إحدى ركائز       

المنهج الرئيسة، ضرورة ملحة للوقوف على نقاط الضعف وتشخيصها وتقويمها، كما 

كان المحتوى جديدا، يطبق  تحدد نقاط القوة ومحاولة تعزيزها وتثبيتها، السيما ان

بنظامه وترتيب موضوعاته، كما هو الحال للكتاب المنهج الجديد اللغة العربية، اذ 

نظم على منهجية الطريقة التكاملية
1

، ولقد أكدت كثير من الدراسات على ضرورة 

تقويم وتحليل الكتب المدرسي في ضوء معايير الجودة او رأي المدرسين 

(، ودراسة)شحاذة 0227الدراسات؛ دراسة )العامري, والمدرسات, ومن هذه 

 (.0212(, ودراسة )فرحان, 0212

وهذا ما اكده المؤتمر العلمي الدولي األول للدراسات الصرفة واإلنسانية في      

، وبضيافة الجامعة اللبنانية 0210تشرين الثاني  01-02جامعة الحمدانية للمدة من 

ثي الجامعات العراقية وعدد من الجامعات العربية الفرنسية وبمشاركة نخبة من باح

والدولية، وبناء على ما أفرزته محاور المؤتمر من توصيات، منها الوصية الثانية 

عشر ضرورة تقويم الكتاب المدرسي الجديد، والكفاءات التدريسية والتعليمية 

                                                           
1
: هي طريقة لمحاولة الربط بين الموضوعات الدراسية المختلفة، التي تقدم للطلبة في شكل الطريقة التكاملية 

 مترابط ومتكامل، وتنظم تنظيما  دقيقا ، يسهم في تخطي الحواجز بين المواد الدراسية الواحدة او المختلفة .
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وورشات عمل والتدريبية والتأهيلية في المراحل الدراسية المختلفة، وعمل دراسات، 

 لتطوير كفاءة العاملين في هذه المهمات.

وقد أدراك الباحث هذه المشكلة ومن طريق استطالع الباحث على آراء العديد      

من المدرسين والمدرسات االختصاص بمادة اللغة العربية، الحظ الباحث تعرض 

ية والسلبية تجاه كتاب اللغة العربية للصف الثاني المتوسط الى عدد من اآلراء االيجاب

الكتاب، لذا من الضرورة اجراء البحث بعد تطبيقه فعليا في المرحلة المتوسطة 

 في المتوسط الثاني للصف العربية اللغة مادة كتاب تقويموالثانوية، فأرتى الباحث 

 . والمدرسات المدرسين نظر وجهة من المدرسي الكتاب جودة معايير ضوء

 

 والحاجة اليه:ثانيا/ اهمية البحث 

من أهم سمات عصرنا في سنواته األخيرة، ازدياد أهمية التربية في أنشطة       

وفعاليات حياتنا كافة، إذ أصبحت لها آثار وبصمات واضحة في كل مجال من 

مجاالت حياتنا، وقد أدت هذه األهمية الى أن تصبح أهداف التربية بصورة عامة 

د إعداد متعلم قادر على مواكبة التطورات التي والتربية العلمية بشكل خاص، تؤك

تحصل حوله، وجعله مساهما  في هذه الثورة العلمية الهائلة.) عبد االمير، وآخرون، 

0217 :74) 

لذا تقع اللغة في بؤرة األحداث اإلنسانية فبواسطة اللغة تتوارث األجيال خبرات      

الت تحمل االكتشافات أجدادها ومن سبقها،  فاللغة هي التي حملت وما ز

واالختراعات، وكذلك اآلداب الرفيعة، وباللغة نسير أمور حياتنا اليومية، وتلعب 

الدور الرئيس في تواصل البشر، ومن شأنها شأن العلوم األخرى اهتم بها العلماء، 

وتناولتها الدراسات بمختلف أبعادها؛ كونها ذات عالقة بالناحية االجتماعية والنفسية 

 (08: 0210لوجية لإلنسان والمجتمع.) مقدادي، والبيو

وتحتل اللغات القومية لألمم مكانة مرموقة في مناهجها الدراسية، ألنها العامل      

األول الذي يجمع بين أفراد األمة، بل إنها السبب الرئيسي غالبا  في تسمية األمة 

مانية، واللغة العربية باسمها، فالفرنسي يعرف بلغته الفرنسية واأللماني بلغته األل

بمكانه خاصة عند أهلها تفوق ما للغات األخرى عند أهلها، ذلك بأنها لغة القرآن 

الكريم، الذي يحرص جميع المسلمين على بقاء لغته حية مألوفة عند الجميع، وهذا 

الحرص له مظاهر متعددة تتنوع بتنوع ثقافة األفراد، كما تتنوع محاوالت المحافظة 

 (90: 0218متها تبعا  لذلك.) مصطفى، عليها وخد

اذ يرى الباحث ان اللغة العربية استطاعت عبر حياتها التي امتدت قرونا  أن تعبّر      

عن كّل متطلبات الحياة، فكانت لغة دين وعلم وحضارة منذ العصر الجاهلي، وقد 

أنظمتها:  أعاد أهل العلم ذلك إلى تميّزها بتنوع أصواتها، وسعة مفرداتها، ومرونة

 الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية.

وتهدف منهاج اللغة العربية إلى إكساب وتنمية الطلبة المهارات اللغوية،      

وتمكينهم من المعارف المتصلة بها، واالطالع على التراث العربي )الفكري 

تصويرية، واألدبي( وتذوقه؛ ليستشعر عظمة اللغة، وما تحمله من طاقات تعبيرية و

ولذلك تكّون من عدة فروع تتكاتف معا  لتمكين الطلبة من اللغة وقوانينها، عبر 
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الدروس التي تتناول تاريخ اللغة ونشأتها، وأنظمتها: الصوتية، والصرفية، والنحوية، 

والداللية، مثل: أقسام الكالم وعالمة كل قسم، والمعرب والمبني من الكالم، 

والفرعية، إضافة إلى دراسة بعض المرفوعات،  وعالمات اإلعراب األصلية

والمنصوبات، والمجرورات، أما القضايا اإلمالئية فيعرض المنهاج لقواعد كتابة 

الهمزة، والتدرب على عالمات الترقيم ومواضعها، ويتيح المنهاج دراسة نصوص 

سته متنوعة من القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، والشعر، والنثر، وفي درا

لهذه النصوص يتصل باألدباء من شعراء وناثرين عبر العصور المختلفة، ويستشعر 

قدرة أولئك على توظيف إمكانات اللغة في التعبير والتصوير، لتكون النصوص بعد 

تحليلها فهمها وتذوقها والوقوف من خاللها على عوالم المعرفة، فيجد فيها المتعة 

رة اللغة العربية على التعبير عن اإلنسان الناطق بها والفائدة، ويتأكد لدى الطلبة مقد

بأفكاره وأحاسيسه، كما يتأكد لديهم االعتزاز بالعربية، واإليمان بكفاءتها التواصلية 

 (26: 0212وطاقاتها التعبيرية؛ ألنها لغة حياة متجددة .) حمودة، وآخرون، 

المنهاج قوة وضعفا؛ وإن مسألة تقويم الكتاب والمنهج المدرسي، هي تحديد قيمة 

لتوجيه مسيرة تصميمه وتنفيذه وتوجيه موضوعاته تجاه التحقيق نحو االهداف 

المرجوة، في ضوء معايير مقننة ومحكمة، وهنالك العديد من ادوات تقويم المناهج 

كتحليل المحتوى والمالحظة وقوائم الرصد واالختبارات والمؤتمرات والبحوث 

 ( 76: 0220ات.) مرعي والحيلة، العلمية وغير ذلك من االدو

ومن خالل لقاءات الباحث ببعض من مدرسي اللغة العربية ومدرسااتها، وساماعه      

بعااض المالحظااات التااي تتعلااق بكتاااب مااادة اللغااة العربيااة الحااديث للصااف الثاااني 

المتوسط، فقد شكل ذلك دافعا للبدء بعملية التقويم، وخاصة مضى ماا يزياد علاى ثالثاة 

على تأليفه، اذ أناه مان الضاروري اجاراء عملياة تقاويم خاارجي لاه, فقاد ارتاأى اعوام 

الباحث أن يقوم بهذه العملية للتقويم من اجال النهاوض بالكتااب الاى المساتوى المقباول 

تربويااا، بمااا يلبااي طموحااات وميااول وحاجااات الطلبااة والتدريسااين، ويحقااق االهااداف 

 المرجوة .

 ث بما يأتي:ويمكن للباحث تلخيص أهمية  البح

أهمية التربية؛ ألنها تقدم المجتمعات، وأداة االصالح والتغيير والتطوير في  -1

 مجاالت الحياة كافة.

أهمية اللغة؛ ألنها أداة التواصل بين األفراد والجماعات، واألمم، والعصور، ذات  -0

 العمق التاريخي المتباعد .

 . أهمية مادة اللغة العربية؛ ألنها لغة القرآن الكريم  -2

أهمية فروع مادة اللغة العربية من: ) القواعد، االمالء، التعبير، المطالعة،  -8

 النصوص االدبية،  الخط ، وفروع اللغة العربية األخرى(. 

الوسيلة والركيزة االساسية لمتناول الطلبة لبحث  اهمية الكتاب المدرسي، ألنه -9

 والقراءة والتعلم.

ية، ألنه ضرورة ملحة لالرتقاء في العملية أهمية تقويم الكتاب او المادة الدراس -7

التربوية والتعليمية، لتحقيق االهداف المرجوة، وتقديم المعارف بأفضل صورة 

 للطلبة.                             



  0202لسنة  كانون االول والثمانون . الرابع....... العدد .................................الفتح ...................... مجلة 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-213- 
 

 ثالثا/ مرمى البحث: 

 الثاني للصف العربية اللغة مادة كتاب تقويميرمي هذا البحث إلى ما يأتي:       

 المدرسين نظر وجهة من المدرسي الكتاب جودة معايير وءض في المتوسط

   والمدرسات

 

 يقتصر البحث الحالي على ما يأتي: رابعاً/ حدود البحث: 

الحد البشري: مدرسي مادة اللغة العربياة ومدرسااتها للصاف الثااني المتوساط مان  .1

 الثالثة .المرحلة المتوسطة في مدارس المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة 

 م.0210-0214الحد الزمني: العام الدراسي  .0

 الحد المكاني: مدارس المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة الثالثة . .2

االول والثااني ( للصاف الثااني  : كتاب مادة اللغة العربية )الجزءالحد الموضوعي .8

المركزياة، المتوسط من المرحلة المتوسطة، الطبعة الثانية فاي مطبعاة محافظاة بغاداد 

 . 0217( لسنة 0600، ذو رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )0216لعام 

 

 خامسا/ تحديد مصطلحات البحث :

  اوال: التقويم /

: ـه1818" أقمت الشيء قومته بمعنى استقام، واعتدل" .) ابن منظور، لغة:  - أ

822.) 

 عرفه كل من  اصطالحا / - ب

)سعادة وإبراهيم(: " هو إصدار حكم على األفكار واألعمال واألنشطة وطرق  .1

 ( 292: 0228التدريس وغيرها من األمور التربوية المتعددة".) سعادة، وابراهيم، 

)الدليمي والوائلي(: "هو عملية حكم، لمدى اكساب العملية التربوية في تحقيق   .0

 (80: 0229) الدليمي، والوائلي، األهداف المنشودة".

العزاوي(: "هو عملية شاملة، تتضمن اصدار حكم معين في ضوئه يتم التطوير )  .2

 (14: 0224) العزاوي، و التحسين".

)مرعي والحيلة(: "هو تقدير مدى مالئمة أو صالحية شيء ما، في ضوء   .8

 (06: 0220) مرعي، والحيلة، االهداف المرسومة له او غرض ذي صلة".

هو عملية إصدار أحكام واتخاذ قرارات، على مدى اجرائيا: يعرف الباحث التقويم 

ما يتضمنه كتاب مادة اللغة العربية)الجزء االول والثاني( للصف الثاني المتوسط من 

معايير علمية في اعداد الكتاب المدرسي الجيد، من خالل تقويم محتواه باستعمال أداة 

نة( بمجموعة من المجاالت من البحث المعدة من قبل الباحث لهذا الغرض )االستبا

 وجهة نظر المدرسين والمدرسات، ثم اتخاذ قرارات المناسبة.

 ثانيا: المعايير /

 (099: ـه1818معايير مفرده معيار، وهو ما يقاس به غيره.) ابن منظور،  لغة: - أ
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 عرفها كل من  اصطالحا / - ب

اعلى مستويات الجودة في االداء والمواصفات التي يمكن  ) يوسف(:" هي -1

الوصول الها، ويتم على اساسها تقويم المستويات المختلفة، إلصدار الحكم عليها") 

 ( 928م: 0220يوسف، 

لك النموذج الذي يتم االتفاق عليه، ويحتذى به؛ بهدف قياس ) الضبع(: " هي ت -0

على ان يمثل عبارات وصفية تحدد  درجة اكتمال او كفاءة شيء ما من الخارج،

الصورة المثلى التي ينبغي ان تتوفر في هذا الشيء الذي توضع له المعايير، او التي 

 (92: 0227يتم العمل على تحقيقها الحقا " .) الضبع، 

عبارة عن مجموعة من المواصفات التي يجب  هيويعرف الباحث المعايير اجرائيا: 

المتوسط، واتخاذ القرار بمدى توفر  عربية للصف الثانيا كتاب اللغة الان تتصف به

 تلك المواصفات من  وجهة نظر مدرسي اللغة العربية ومدرساتها .

 ثالثا: الجودة / 

جاد الشيء جوده، وجودة اي صار جيدا واجدت الشيء فجاد والتجويد مثله،  لغة: - أ

ويقال هذا الشيء جاد والجودة وقد جاد جودة واجاد اي الجيد من قواه او الفعل ويقال 

-129ه: 1818اجاد فالن في عمله، واجود وجاد عمله بجود جودة. ) ابن منظور، 

127) 

 / عرفها كل من اصطالحا - ب

جملة من المعايير والخصائص التي ينبغي ان تتوافر في جميع  ) عشبية(:" هي -1

عناصر العملية التعليمية سواء ما يتعلق بالمدخالت او العمليات او المخرجات التي 

تلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته ورغبات المتعلمين، وحاجاتهم ، وتحقق من خالل 

 (924: 0222.) عشبية، االستخدام الفعال لجميع العناصر البشرية والمادية"

)راضي وهشام(:" هي تأدية العمل الصحيح على نحو صحيح من الوهلة االولى  -0

مع االعتماد على تقيم المستفيد في معرفة مدى تحسين االداء".) راضي، وهشام، 

0217 :02) 

هي مدى  اتقان تأليف الكتاب المدرسي واخراجه  ويعرف الباحث الجودة اجرائيا:

 المدرسي للغة العربية للصف الثانيبصورة يحقق االهداف المنشودة من الكتاب 

 المتوسط من  وجهة نظر مدرسي اللغة العربية ومدرساتها .

 عرفه كل من رابعا: الكتاب المدرسي /

عينة، ويشمل "هو الكتاب الموجه لخدمة مقررات دراسية م )هادي، ووسن(: -1

على الحقائق االساسية لتي استقرت في مجاالتها، لتصبح رصيد المعرفة لها، 

 (02: 0210والهدف منه في االساس تعليمي موجه".) هادي، ووسن، 

هو كتاب اللغة العربية المنهجي الذي ويعرف الباحث الكتاب المدرسي اجرائيا: 

م، والمقرر تدريسه في 0210-م0214وضع من قبل وزارة التربية للعام الدراسي 

 الصف الثاني المتوسط من المرحلة المتوسطة او الثانوية في العراق.

 خامسا: الصف الثاني المتوسط /

مرحلة عامة تقبل طلبتها من  يوف المرحلة المتوسطة الثالثة، وههو احد صف    

خريجي المرحلة االبتدائية، والتعليم في هذه المرحلة ال يتنوع بل يعطى جميعهم من 
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ذكور وإناث برنامجا موحدا، ووظيفة هذه المرحلة إعداد الطلبة الى مرحلة دراسية 

 أعلى هي المرحلة االعدادية .

 

 الفصل الثاني 

 جوانب نظري ودراسات سابقة 

 الول: جانب نظري المحور ا

 اوالً: مفهوم التقويم    

يمثل التقويم حجر الزاوية إلجراء أي تطوير أو تجديد تربوي يهدف إلى اصالح      

العملية التربوية في أي مجتمع، ويساعد التقويم في معرفة درجة تحقق االهداف 

 الخاصة بعملية التعليم والتعلم, ويوفر قاعدة من المعلومات التي تلزم متخذي

ومخرجات المسيرة التعليمية التعلمية.)  القرارات التربوية حول مدخالت وعمليات

 (190: 0226ربيع، وبشير، 

وعملية التقويم ليس منحصر باستكشاف للواقع، بل للعالج العيوب ايضا، فال      

العمل على تالفيها والتغلب عليها, وعملية  يكفي ان نحدد اوجه التقصير، اذ يجب

في جميع مجاالت الحياة فطالما،  التقويم هي مهمة ليس فقط في مجال التربية، وانما

يقوم االنسان  بعمل ما فعليه ان يعرف نتيجة هذا العمل  واالخطاء التي يقع فيها حتى 

ال تتكرر منه مرة ثانية وبذلك الى اداء افضل وانتاج احسن.) الوكيل ومحمد، 

0210 :191) 

النظرة الى وان التطور الذي حصل على مفهوم المنهج الحديث, ادى الى تغيير     

المنهج بجوانبه كافة، من أهداف ومحتوى وطرائق تدريس وأنشطة  التقويم, اذ شمل

الصفية والالصفية، وبهذا اصبحت عملية التقويم، تمثل بيان مواطن القوة والضعف 

المنهج ال سيما الحلول المناسبة، واتخاذ أفضل الوسائل المعتمدة؛ إلصالح  في

تحقيقا  لألهداف ولنمو افراد المجتمع.) زاير وايمان،  كثرالمنهاج الدراسية، وجعلها أ

0211 :061 -060 ) 

 ثانيا : الكتاب المدرسي

 :دواعي تقويم الكتاب المدرسي 

يشهده العالم، وكثرة المعارف الذي يبنى عليه المعرفي الذي زيادة في النمو  .1

وانتقى المعارف وضع الكتاب المدرسي بصبغة جديدة، تواكب لهذا التقدم العلمي، 

 ذات االهمية  .

معرفة الجوانب االيجابية او السلبية فيه ألجل تحديدها ومعالجتها من خالل  .0

اطالع المقوم على استعمال المواد المنهجية ومالحظة سلوك المعلم والمتعلم 

 (76: 0214) زاير، وحسين، واالطالع على المشكالت القائمة وكيفية معالجتها.

لكيفية معالجة مواطن الضعف، وترتيبها في الكتاب  وضع خطة متكاملة .2

 المدرسي أو إعادة اعداده او تأليفه.

مواكبة مع الواقع المعاش، والتطورات االجتماعية واالقتصادية والتكنولوجية  .8

والعلميّة في نواحي متنوعة، لذا يرى الباحثين وأصحاب الخبرة ضرورة ان يخضع 

 و عشر سنوات.الكتاب المدرسي للتقويم كل خمس أ
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ال يمكن ألي دولة، تريد من التربية ان تحقق أهدافه االجتماعية، ان تقف من دون  .9

إحداث التغيرات االيجابية المثبتة، مع تقويم شامل، وسليم لمناهجه الدراسية.) 

 (99 – 98: 0220الزاملي وآخرون، 

لمعرفة سية؛ منها ة، لتقويم الكتب المدربلحاظ الباحث لما سبق، إن هنالك أسبابا عديد

جوانب االيجابية والسلبية، لوضع خطط لحلها او لعالجها في الكتاب المدرسي؛ 

وكذلك للمعرفة مدى مالئمة الكتاب المدرسي للتغيرات التي تحدث في مجتمع الفرد، 

وكذلك الزيادة المعرفية، التي تؤكد على القيام بعملية تقويم الكتاب الذي يترتب عليه 

 ي صيغ جديدة لمسايرة التقدم العلمي المتجدد.وضع الكتاب ف

 معايير جودة الكتاب المدرسي 

يمكن تطبيق معايير جودة الكتاب المدرسي عن طريق تأسيس مؤسسات خاصة      

بصناعة الكتاب على وفق المواصفات العالمية واالقليمية، والسيما للكتب المدرسية، 

ي قبل طباعتها، للتأكد من سالمتها اذ تشكل لجان متخصصة لمراجعة الكتب المدرس

اللغوية والفكرية، وعدم وجود االغالط االمالئية والنحوية او عملية الحشو والتكرار، 

وكذلك تشكيل لجان مهتمة لمراقبة عملية انتاج الكتب المدرسية، على وفق مواصفات 

والتكنولوجية جودة االخراج، والطباعة، وال ننسى االهتمام الالزم  بالتغيرات العلمية 

عند االعداد والتأليف؛ حتى نضمن بعلمية متقنة الدقة في مضامين الكتب المدرسية، 

بمختلف التدريبات واالنشطة،  وبدائل الحصول على المعرفة، لتدريب الطالب على 

التعلم الذاتي،  واالعتماد على مصادر متنوعة للمقرر الدراسي الواحد؛ لتسهيل عملية 

ة في التعليم الثانوي، ذات العالقة بالجانب المهني والفني على وفق التمهين، للدراس

 ( 041: 0224طبيعتها وآلياتها الخاصة ) الفتالوي، 

 

 ثالثاً: المنهج التكاملي في مادة اللغة العربية

  :وقد أورد الباحثون في العملية التربوية والتعليمية، مفهوم المنهج التكاملي

 والمصطلحات في هذا الصدد،  إذ يعرفون التكامل بأنه:العديد من التعاريف 

   هو ربط بين المواد الدراسية المختلفة، التي يطرحها على الطالب في صورة

مترابط ومتكامل، ومنظمة بصورة  دقيقة، ويسهم في تعدي السواتر بين المواد 

 (68 :0220الدراسية المختلفة) الجهوري، 

 على صورة مفاهيم متسلسلة ومتماسكة تغطي  هو تقديم المعرفة في نمط وظيفي

 الموضوعات المتنوعة، دون أن يكون هناك تجزئة للمعرفة إلى ميادين مفصلة .

  هو المناهج التي يتم فيها طرح المحتوى المراد تدريسه ومعالجته بطريقة تتكامل

فيها المعرفة، من مواد أو حقول دراسية مختلفة سواء أكان هذا المزج مخططا  

جدوال  بشكل متكامل حول أفكار وقضايا وموضوعات متعددة الجوانب، أم تم وم

تنسيق زمني مؤقت بين المدرسين الذين يحتفظ كل منهم بتخصصه المستقل أم 

 . بدرجات بين ذلك

  هو المنهج الذي يعتمد في تخطيطه وطريقة تطبيقه على إزالة ال التقليدية التي

 (84: 0224قل، تفصل بين جوانب المعرفة. .) المعي
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   هو فكرة وسط بين المواد المنفصلة وبين اإلدماج التام، ويتطلب تنظيما خاصا

 (011: 0221للمادة الدراسية وهو التنظيم السيكولوجي . ) الشربيني، 

 

 :يقوم المنهج المتكامل على أسس، يمكن إيجازها باآلتي: أسس المنهج المتكامل 

متكامل بالخبرة المتكاملة ذات األنشطة المتعددة : يهتم المنهج التكامل الخبرة  - أ

والمنظمة للمعارف والمهارات واالنفعاالت، والتي تساعد المتعلم على النمو بطريقة 

 متكاملة.

: إذ إن المنهج المتكامل يقوم على اكتساب المعارف للطالب، بشكل تكامل المعرفة- ب

من موضوع واحد محورا  لها  شاملة؛ ألن الدراسة وفق أسس المنهج المتكامل تتخذ

 وتحيطه بكل المعارف والعلوم المرتبطة به ليتسنى للطلبة اإللمام به متكامال.

: إن األهداف األساسية لهذا المنهج، هو بناء شخصية متكاملة تكامل الشخصية - ت

من خالل إكساب الطلبة العلوم، والمعارف، والمهارات، والقيم؛ ليصلوا إلى التفكير 

عي، ومساعدة على التكيف مع بيئة المدرسة والمجتمع المحيط بهم وهذا اإلبدا

 األساس يعتبر من الميزات البارزة في هذا المنهج.

: يأخذ المنهج رغبات الطالب وميولهم عند بناء مراعاة لميول الطالب ورغباتهم- ث

 المنهج المدرسي، واختيار المقررات الدراسية وكذلك حين تنفيذها .

يركز المنهج بتوفير الدراسات االختيارية المتنوعة  عاة الفروق الفردية:مرا  - ج

واختيار المقررات  ، ومن خالل بناء المنهجبقصد مواجهة الفروق الفردية عند الطلبة

يراعي الفروق الفردية، ويوفر الفرص التي تسمح بالتعرف على خصائص الطلبة 

 واختالف مستوياته ليتسنى للمعلم بدوره معالجة هذه الفروق.

يؤكد المنهج على النشاط المتعلم، إذ يعده  االهتمام باألنشطة التعليمية المختلفة:  - ح

 أساس العملية التعليمية.

يركز المنهج على العمل الجماعي بين أفراد العملية  لتعاون والعمل الجماعي:ا  - خ

التربوية، اذ يتيح الفرصة لتعاون الطلبة مع مدرسيهم، في اختيار موضوعات 

 (79 -78: 0218الدراسة، وفي التخطيط لها، وفي تنفيذها وتقويمها. ) الخروصي، 

 

  :أهداف التعليم باألسلوب التكاملي 
فكرة المنهج التكاملي على تقديم المعلومات متكاملة، بمعنى أنها ترفض  م تقو     

تفتيت هذه المادة الواحدة وتؤكد على تكامل المعارف، ووحدة العلم، وإزالة الحواجز 

بين فروع المادة الواحدة؛ ألن تجزئة المعرفة غير قابلة للتطبيق في مناحي الحياة، 

ون محورا  تربط به بقية المواد، كما أن وجوهر ذلك هو وجود مادة واحدة تك

التدريس وفق أسس المنهج التكاملي يتيح الفرصة للطلبة للتفكير والربط والتحليل إلى 

جانب إبراز وحدة العلم وتجنب التكرار الذي ينشأ عن تدريس فروع العلم منفصلة، 

كامل للطالب كما أنه يقلل الجهد والوقت والمال، فضال عن أنه يؤدي إلى النمو المت

 في مختلف الجوانب والتي تعتبر متداخلة ومتكاملة، وتتمثل هذه الجوانب في اآلتي :

الجانب الفكري واإلدراكي ويتمثل في المعلومات والمفاهيم والمبادئ وأسلوب  -

 التفكير.
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 الجانب النفسحركي: ويتضمن المهارات العلمية .-

بالميل التجاه دون آخر.)المعيقل، الجانب االنفعالي: ويشمل اإلحساس والشعور -

0224 :91) 

اذ يعد كتب اللغة العربية  للمرحلة المتوسطة التجربة االولى في العراق المؤلفة      

على الطريقة التكاملية، ومنها كتاب الصف الثاني المتوسط، التي حذت حذو تعديل 

والصرفي بلدان الدول العربية، من منطلق الحرص على تقديم الدرس اللغوي 

والنحوي واالمالئي بشكل وظيفي نافع يحقق مهارات تعلم اللغة العربية .) وزارة 

 ( 2: ص0216التربية، 

 

 المحور الثاني : الدراسات السابقة

 م ( 0202اوالً: دراسة اللبان ) 

 انجزت في العراق  .أُنجزت هذه الدراسة : 

 " :وفق متوسط االول للصف العربية اللغة قواعد كتاب تقويمهدف الدراسة 

 ومدرساتها". العربية اللغة نظر مدرسي وجهة من الشاملة الجودة معايير

 استعملت الباحثة المنهج الوصفي المسحي.لتحقيق هدف الدراسة ، 

 المدارس في ومدرساتها العربية اللغة مدرسي من (126:)تكونت عينة الدراسة 

 بابل  . محافظة مركز في المتوسطة

  :( فقرة  موزعة على خمس 64اعدت الباحثة استبانة متكونة من)اداة البحث

 مجاالت .

  عالجت الباحثة بيانات الدراسة إحصائيّا وحسابيّا، وكانت من اهم نتائج

 الدراسة: 

 .لم تتوفر في كتاب قواعد اللغة العربية للصف االول المتوسط معايير الجودة 

 لكتاب.يفتقر الكتاب الى مقدمة توضح الهدف من تدريس ا 

 .يعاني محتوى الكتاب الكثير من نقاط الضعف والقصور 

 .ليست بالمستوى المطلوب االمثلة والتمرينات 

 .حاجة لغة الكتاب الى تعديل واعادة صياغة 

 

 م ( 0202ثانيا: دراسة غوادره ) 

 انجزت هذه الدراسة في فلسطين  .أُنجزت هذه الدراسة : 

 " :تقويم منهاج اللغة العربية )الفلسطيني الجديد( للصف العاشر هدف الدراسة

 األساسي 

 المعلمين والمعلمات في محافظة الخليل" . من وجهة نظر

  استعملت الباحثة المنهج الوصفي .لتحقيق هدف الدراسة ، 

 معلمي من معلما ومعلمة (110من) الدراسة عينة : تكونت تكونت عينة الدراسة 

 مدارس الصف العاشر في محافظة الخليل  . في علماتهاوم العربية اللغة

  :( فقرة موزعة على ثمانية 120اعدت الباحثة استبانة متكونة من )اداة البحث

ابعاد:) الشكل العام للكتاب، ومقدمة الكتاب، واألهداف، ومحتوى الكتاب، واألساليب 
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مادة الكتاب المستخدمة في عرض المادة، ووسائل التقويم في الكتاب، وتنمية 

 التجاهات إيجابية، ومدى مالئمة األنشطة وإمكانية تطبيقها( .

  عالجت الباحثة بيانات الدراسة إحصائيّا وحسابيّا، وكانت من اهم نتائج

 الدراسة: 

أن مجال الشكل العام للكتاب احتل المرتبة األولى من بين المجاالت األخرى وفي  -1

وإمكانية تطبيقها، وجاءت في المرتبة الثالثة المرتبة مجال مدى مالئمة األنشطة 

مقدمة الكتاب ومن ثم تبعها في المرتبة الرابعة وسائل التقويم في الكتاب، وأخيرا 

جاءت في المرتبة الخامسة األهداف وفي جميع المجاالت السابقة جاءت القيم 

ت متوسطة، في حين جاءت كل من محتوى الكتاب و تنمية مادة الكتاب لالتجاها

 اإليجابية و األساليب المستخدمة في عرض المادة ذات قيم منخفضة،

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المعلمين والمعلمات  -0

نحو منهاج اللغة العربية للصف العاشر األساسي، وتعزى ) للمؤهل العلمي، 

 وسنوات الخبرة، والتخصص( 

متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين -2

 منهاج اللغة العربية للصف العاشر األساسي وفقا لمتغير الجنس لصالح اإلناث .

 

يوازن الباحث بين دراسات سابقة في موازنة بين دراسات سابقة والدراسة الحالية: 

موضوع الدراسة، وهدفها، ومكان إجرائها، وعدد عينة البحث، ومرحلتها التي 

 تناولها، واألداة المعتمدة في الدراسة، فضال عن النتائج المتوخاة في هذه الدراسات:

 اوال: األهداف 

 متوسط االول للصف العربية اللغة قواعد كتاب )تقويم م (:0217دراسة اللبان )  .1

 ومدرساتها(. العربية اللغة نظر مدرسي وجهة من الشاملة الجودة معايير وفق

م(: )تقويم منهاج اللغة العربية )الفلسطيني الجديد( للصف 0210)دراسة غوادره  .0

 المعلمين والمعلمات في محافظة الخليل( . العاشر األساسي  من وجهة نظر

 في المتوسط الثاني للصف العربية اللغة مادة كتاب تقويم(: )0210الدراسة الحالية ) 

 ( والمدرسات نالمدرسي نظر وجهة من المدرسي الكتاب جودة معايير ضوء

 ثانياً: مكان إجراء دراسات سابقة 

 ) انجزت في العراق (. م (:0217دراسة اللبان )  .1

 م(: ) انجزت في فلسطين (.0210دراســـة غوادره ) .0

 م(: )انجزت في العراق ( .0210الدراسة الحالية ) .2

 ثالثا: عينة البحث

مدرسا ومدرسة من مدرسي  اللغة العربية  126 )م (:0217دراسة اللبان )  .1

 ومدرساتها(.

معلما ومعلمة من معلمي  110تكونت العينة من (:) 0210دراســـة غوادره) .0

 اللغة العربية(

مدرس ومدرسة لمادة اللغة  022م(: ) تكونت العينة من 0210الدراسة الحالية ) .2

 العربية (
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 رابعاً: المرحلة الدراسية

 (.المرجلة المتوسطة   ) )م (:0217دراسة اللبان )  .1

 (.لمرحلة التعليم االساسيم(: ) ا0210دراســـة غوادره ) .0

 م(: ) المرحلة المتوسطة (.0210الدراسة الحالية ) .2

 خامساً: أداة البحث

 64م(:) االستبانة ضمت خمس مجاالت، مكونة  من 0217دراسة اللبان )  .1

 فقرة(.

 120م(:)االستبانة ضمت ثمان محاور ومتكونة من 0210دراســـة غوادره ) .0

 فقرة(. 

 02م(: ) االستبانة ضمت سبع مجاالت، ومتكونة من 0210الدراسة الحالية ) .2

 (.  معيارا

 سادساً: النتائج التي توصلت إليها دراسات سابقة: 

 م(: 0202دراسة اللبان )  -0

 العربية للصف االول المتوسط معايير الجودة.لم تتوفر في كتاب قواعد اللغة  - أ

 يفتقر الكتاب الى مقدمة توضح الهدف من تدريس الكتاب. - ب

 يعاني محتوى الكتاب الكثير من نقاط الضعف والقصور. - ت

 ليست بالمستوى المطلوب االمثلة والتمرينات. - ث

 حاجة لغة الكتاب الى تعديل واعادة صياغة. - ج

 م(: 0202دراســـة غوادره ) -0

مجال الشكل العام للكتاب احتل المرتبة األولى من بين المجاالت األخرى وفي أن  - أ

المرتبة مجال مدى مالئمة األنشطة وإمكانية تطبيقها، وجاءت في المرتبة الثالثة 

مقدمة الكتاب ومن ثم تبعها في المرتبة الرابعة وسائل التقويم في الكتاب، وأخيرا 

في جميع المجاالت السابقة جاءت القيم جاءت في المرتبة الخامسة األهداف و

متوسطة، في حين جاءت كل من محتوى الكتاب و تنمية مادة الكتاب لالتجاهات 

 اإليجابية و األساليب المستخدمة في عرض المادة ذات قيم منخفضة .

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المعلمين والمعلمات  - ب

بية للصف العاشر األساسي، وتعزى ) للمؤهل العلمي، نحو منهاج اللغة العر

 وسنوات الخبرة، والتخصص( 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المعلمين والمعلمات نحو  - ت

 منهاج اللغة العربية للصف العاشر األساسي وفقا لمتغير الجنس لصالح اإلناث .

 لفصل الرابع .نتائج البحث في ا م(:0202الدراسة الحالية ) - ث

 

 الفصل الثالث 

    إجـــــــــــــراءات البحـــــــــث
يقدم الباحث اجراءات بحثه في الفصل الثالث، التي تتلخص بمنهج البحث،      

ووصف مجتمعه وعينته وكيفية اختيارها، وأداة البحث وخطوات إعدادها، وكيفية 
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اتبعها الباحث في تطبيق أداة البحث ، التأكد من صدقها وثباتها، واإلجراءات التي 

 والوسائل اإلحصائية المستخدمة .

قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي بعده المنهج الذي يقوم أوالً / منهج البحث: 

بوصف الظاهرة ودراستها وجمع البيانات والمعلومات الدقيقة، وتحليلها وتفسيرها 

 حث. وموازنتها ، وتقويمها، لمالءمته مرمى الب

د الباحث بكتاب تسهيل مهمة، معناون إلاى اقساام       ثانيًا / مجتمع البحث: بعد أن ُزوِّ

المديرياااة كافاااة وإدارات المااادارس المتوساااطة والثانوياااة النهارياااة ولكاااال الجنساااين، 

والصااادر ماان قساام اإلعااداد والتاادريب شااعبة البحااوث والدراسااات فااي مديريااة التربيااة 

م، 0210/ 10/ 0( فاي 27/2/8/76780ة بغداد /المارقم )الرصافة الثالثة في محافظ

زار الباحث قسم التخطيط  في تلك المديرية لمعرفاة عادد مجتماع البحاث مان مدرساي 

ن تلك األعداد، إذ بلغ العدد  مادة اللغة العربية ومدرساتها للصف الثاني المتوسط، ودوَّ

( مّدرساة، وبلاغ 124( مدرساا، و)111( تدريساي، بواقاع )080للمرحلة المتوساطة )

( مّدرساة، فأصابع 02( مدرساا، و)16( تدريساي، بواقاع )26العدد للمرحلة الثانوية )

( مدرسااة، 194( مدرسااا، و)104( مدرسااا ومدرسااة، بواقااع )047المجمااوع الكلااي )

( مدرساة 28( مدرساة للبناين، و)80(، بواقاع )42فيما بلاغ عادد مادارس المتوساطة )

( مدرسااة  6( مدرسااة للبنااين، و)  7( بواقااع ) 12يااة )للبنااات، وعاادد الماادارس الثانو

 ( يبين ذلك .0( و)1للبنات، وتمثل هذه البيانات مجتمع البحث األصلي . وجدول )

 

 (0جدول )

 مجتمع البحث / مدرسي مادة اللغة العربية ومدرساتها للصف الثاني المتوسط 

 االناث الذكور العدد الكلي  ت

عدد مدرسي اللغة العربية ومدرساتها الذين   .1

يدرسون الصف الثاني المتوسط  في المرحلة 

 المتوسطة 

080 111 124 

عدد مدرسي اللغة العربية ومدرساتها الذين   .0

يدرسون الصف الثاني المتوسط  في المرحلة 

 الثانوية

26 16 02 

 194 104 047 المجموع  .2

 (0جدول )

 المتوسطة والثانويةمجتمع البحث / عدد مدارس 

 االناث الذكور العدد الكلي  ت

 28 80 42 عدد مدارس المرحلة المتوسطة   .1

 6 7 12 عدد مدارس المرحلة الثانوية  .0

 81 99 07 المجموع  .2

 

%، وكااان  62بلغاات نساابة عينااة البحااث ماان المجتمااع الكلااي ثالثاااً / عينااة البحااث: 

مدرسي مادة اللغة العربياة ومدرسااتها للصاف  تاذا بلغاالختيار بالطريقة العشوائية، 
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( مدرسااة، لجميااع 122( مدرسااا، و)122واقااع )( تدريسااي، ب022الثاااني المتوسااط ) 

 مدارس المتوسطة والثانوية .

اعد الباحث)االستبانة( بنفسه، لتكون جاهزة ومالئمة يمكان    رابًعا / بناء أداة البحث:

ل تحقياق مااا رمااى الياه البحااث، وبااذلك توزيعهاا علااى المدرسااين والمدرساات؛ ماان اجاا

شرع الباحث ببناء االداة؛  لتقويم كتاب اللغة العربياة ) الجازء األول والثااني( للصاف 

 الثاني المتوسط تطبق على المدرسين والمدرسات، واتبع في ذلك الخطوات اآلتية :

 قراءة  كتب تقويم المناهج الدراسية .  -1

تقويم المناهج الدراساية وخاصاة التاي تناولات االطالع على الدراسات السابقة في  -0

 بناء استبانات في تقويم المحتويات التعليمية .

المقابالت التي أجريت مع عدد من المدرسين والمدرسات واالساتماع إلاى أراءهام  -2

 حول كتاب اللغة العربية للصف الثاني المتوسط ) الجزء االول والثاني(.

ء والمحكمااين للتعاارف علااى معااايير الكتاااب توجيااها اسااتبانة مفتوحااة إلااى الخباارا -8

 المدرسي الجيد لمادة اللغة العربية للمرحلة المتوسطة .

إعداد مسودة أولية لمعايير الكتاب المدرسي الجيد، التي يجب أن تتوافر في كتااب  -9

 اللغة العربية للصف الثاني المتوسط.

فااي القياااس  عاارض مسااودة المعااايير بصااورتها األوليااة علااى المحكمااين والخبااراء -7

والتقويم، وفي مناهج اللغة العربية وطرائاق تدريساها, ومانهم مدرساي ومشارفي ماادة 

 اللغة العربية  .

كال مجاال بالصايغة االولياة،  المعااييرتم تحديد مجاالت االساتبانة التقويمياة وعادد  -6

(، وكماا 2وقد تضمنت هذه االستبانة التقويمية سبعة مجاالت، وكما مباين فاي جادول )

 : يأتي

 (3جدول )

 يوضح مجاالت االستبانة التقويمية وعدد فقراتها  

 المعيار المجاالت ت

 11   االهداف 1

 19  المحتوى 0

 11 العربية اللغة فروع بين التكاملية التداخل 2

 11 التعليمية واالساليب الوسائل 8

 17  التقويمية االسئلة 9

 0 العرض أسلوب 7

 16 للكتاب الفني واإلخراج الشكل 6

 02 المجموع

تحديد الدرجات التقديرية التقويمية  تحديد الميزان لالستبانة وكما يأتي: -8

)الميزان( بطريقة خماسية:) عالية جدا ، عالية ، متوسطة ، منخفضة ، منخفضة 

 .( يوضح ذلك 8جدا( والجدول )
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 (4جدول )

 البحثيوضح الدرجات التقديرية التقويمية)الميزان( الستبانة 

 منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية عالية جدا

9 8 2 0 1 

 خامساً / صدق االداة:

 عرض اداة البحث )االستبانة( التقويمية على مجموعة من الخبراء والمحكمين    

في مجال المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية والقياس والتقويم، وقد ( 1الملحق/)

%(، ويعد ذلك مؤشرا 42على نسبة اتفاق ) المعاييرحصلت المجاالت كافة مع 

%( واثر 69للصدق الظاهري، فقد اشار بلوم الى ان نسبة اتفاق الخبراء عنما تكون )

يمكن للباحث ان يشعر باالرتياح من حيث الصدق الظاهري.) بلوم، وآخرون، 

1042 :107 ) 

 

 سادسا/ ثبات األداة: 

ستبانة لحساب الثبات؛ لكونها من األساليب استعمل الباحث إعادة تطبيق اال     

المهمة، وتقوم فكرة إعادة التطبيق على مجموعة مماثلة وكافية من األفراد، عبر مدة 

زمنية الهي بالطويلة والهي بالقصيرة أي بمدة اسبوعين، ولقد طبق الباحث ذلك 

ا و82على أفراد العينة من المدرسين والمدرسات البالغ عددهم ) مدرسة, وقد ( مدرس 

تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع العينة, وبذلك يحصل كل فرد على درجة 

في اإلجراء األول لتطبيق االستبانة وعلى درجة أُخرى في اإلجراء الثاني لتطبيق 

االستبانة وعندما نسجل هذه الدرجات نحسب معامل االرتباط درجات المرة األولى 

مل الثبات لتطبيق االستبانة, ويرى البعض أّن معامل بالثانية فنحصل على معا

 (110: 0220%(. )الضامن، 2،42االرتباط يجب أّن  ال ينخفض عن )

ولحساب معامل االرتباط )الثبات(, بين كل من درجات االختبار األول ودرجات      

االختبار الثاني لكل من المجاالت السبع لألداة، واستخدم الباحث الوسيلة االحصائية 

معامل ارتباط )بيرسون( ؛ألنهُ يعدُّ من أَكثر معامل االرتباط استقرارا 

 (.2848لثبات الكلي) ( فكانت ا186: 0220وشيوعا .)الشايب,

 

 سابعا / تطبيق األداة:

لمدرسااي مااادة   تقااويمي معيااارا (02وزع الباحااث االداة )االسااتبانة( والمكااون ماان)    

اللغة العربية ومدرساتها للصف الثاني المتوسط، وذلك فاي المادة الزمنياة المحصاورة 

 م .0210/ 10/ 09يوم الخميس  -0210/  10/  19بين يوم الثالثاء الموافق

 

 ثامنا / الوسائل اإلحصائية:

 استعمل الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية لألغراض البحث:     

 ( في حساب معامل ارتباط بيرسون. spssإلحصائي ) البرنامج ا-0

 ( : الستخراج قيمة ثبات االستقرار لالستبانة: Pearson) معامل ارتباط بيرسون -
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 ) مجـ س( )مجـ ص( –ن مجـ س ص                     

 ر =  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

} ن مجـ س             
2
)مجـ س( -  

2
{} ن مجـ ص
2
) مج ص(  –

2
} 

 

 علما ان : 

 ر : معامل ارتباط بيرسون . 

 ن : عدد األفراد 

 س : قيمة التطبيق األول . 

 ص : قيمة التطبيق الثاني 

 (120: 0224البياتي، مجـ : المجموع       ) 

  

 لحساب حدة الفقرة الستبانة :الوسط المرجح: -0

 (1×9(+)ت0×8( +)ت2×2(+)ت8×0(+)ت9×1)ت                    

 مج ت                           الوسط المرجح = 

:ت  = تكرار البديل األول )عالية جدا (. 1حيث أنَّ

 = تكرار البديل الثاني )عالية(. 0ت

 = تكرار البديل الثالث )متوسط(. 2ت

 = تكرار البديل الرابع)منخفضة(.8ت

 = تكرار البديل الخامس)منخفضة جدا(.9ت

 (66: 0221مج ت= مجموع التكرارات .)عطية، 

 

قاارات األداة ) االسااتبانة(، ومعرفااة لبيااان قيمااة كاال فقاارة ماان الف الااوزن الميااوي:-3

 درجته وترتيبه واإلفادة منه في تفسير النتائج:

 الوسط المرجح                   

   122× الوزن المئوي =                       

 (22الدرجة القصوى                        ) عبد الحفيظ، وآخرون:                   

 ( درجات. 2والدرجة القصوى تساوي في هذا المقياس الثالثي البعدي ) 

 

 الفصل الرابع 

 عرض النتائج وتفسيرها

 عرض النتائج وتفسيرها : 

 معايير ضوء في المتوسط الثاني للصف العربية اللغة مادة كتاب تقويمهدف البحث: 

 .  والمدرسات المدرسين نظر وجهة من المدرسي الكتاب جودة

( 19اعتماد الباحاث ميزاناا ذات خمساة مساتويات ، مجموعهاا )اوال: عرض النتيجة: 

( للمساتوى الثااني  8( درجات للمساتوى األول " عالياة جادا "، و)  9وذلك بإعطاء ) 

( للمسااتوى الرابااع )منخفضااة( 0( للمسااتوى الثالااث " متوسااطة "و) 2" عاليااة " و ) 

(، يعااّد هااذا 2متوسااط المقياااس هااو) ( للمسااتوى الخااامس ) منخفضااة جاادا(، وان1و)
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معياار التاي يمثال فاي الكتااب، وال يمثال تاوافرهالتاي  المعياارالوسط محكا للتميياز باين 

(72في المحتوى، وعد متوساط األوزان المئوياة الباالغ )ضعف توافره 
0
درجاة محكاا  

فاي  هتاوافريمثال عادم التاي  ساتوافر فاي المحتاوى، والمعياار المعيار الذيللفصل بين 

( فاأكثر، ووزنااه المئااوي 2معيااار بلااغ قيماة وسااطه الماارجح )الكتااب، وبااذلك فااان كال 

(، 2معيار كاان قيماة وساطه المارجح اقال مان)مثل جانب قوة، وكل ( فأكثر فأنه ي72)

مثل جانب ضاعف فاي كتااب اللغاة العربياة للصاف ي ( فإنه72ووزنه المئوي اقل من )

 .  الثاني المتوسط )الجزء االول والثاني(

بعد أن طبق الباحث االستبانة على عينة البحث من المدرسين والمدرسات تم       

في مجالها، وبحسب مستوياتها، ثم أوجد الباحث قيمة  معيارجمع التكرارات لكل 

، 0، 4، 6، 7، 9، والجداول) معيارالوسط الحسابي المرجح، والوزن المئوي لكل 

 ( توضح ذلك بالتفصيل. 11، 12

 االول: األهداف المجال 

 (5جدول)

 تسلسل

 جديد

 تسلسل

 أصلي
 المعيار

 الوسط

 الحسابي

 المرجح

 الوزن

 الميوي

0.  3 
 لمنهج اللغوية مفردات مع للكتاب العامة االهداف تنسجم

 العربية اللغة
4،22 23،0 

 82،8 4،42 الطلبة عند المواطنة قيم االهداف تعزز 2  .0

 82،2 4،32 المحدد  الدرس وقت االهداف تراعي 2  .3

 78،0 3،20 اللغوي التفكير على المتعلمين قدرة االهداف تنمي 8  .4

 77،2 3،88 والتحقيق بالمرونة االهداف تتصف 02  .5

 77،2 3،88 ومالحظتها االهداف قياس يمكن 00  .2

 75،4 3،77 الطلبة عند الفردية الفروق للكتاب العامة االهداف تراعي 4  .7

8.  0 
 موضوع لكل السلوكية االهداف التعليمية الوحدات توضح

 الموضوعات من
0،82 57،8 

2.  5 
 ) بلوم لتصنيف الثالثة المجاالت التعليمية االهداف تراعي

 الطلبة عند ( الحركية والنفس واالنفعالية المعرفية
0،78 55،2 

 50،2 0،55 العربية اللغة لتدريس العامة االهداف الكتاب مقدمة توضح 0  .02

 42،8 0،34 المنهج إلكمال الزمنية المدة االهداف تراعي 7  .00

التقويمية للمعاييربعد استخراج المتوسطات الحسابية المرجحة واألوزان المئوية      

المظللة اتضح أنها تمثل  المعاييرلهذا المجال، ووفقا لدرجة القطع المحددة، فان 

                                                           
0
مجموع المعايير في  x( 2( من حاصل ضرب وسط المقياس لكل معيار البالغ )72تكّون وسط الوزن المئوية ) 

  062=  02× 2االستبانة، فيكون الحاصل على ما يأتي:      

  9×الدرجة العليا = هي حاصل ضرب عدد المعايير 

 ( بإتباع المعادلة :122الوسط من)وبتحويل 

 062الوسط الحالي                                                      

,     122×متوسط األوزان المئوية  =      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  72=  122×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

      892الدرجة العليا                                                       
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الوحدات توضح ( حسب التسلسل الجديد:) 11، 12، 0، 4جانب ضعف، وهي ) 

تراعي االهداف (، و) التعليمية االهداف السلوكية لكل موضوع من الموضوعات

التعليمية المجاالت الثالثة لتصنيف بلوم ) المعرفية واالنفعالية والنفس الحركية ( 

(، توضح مقدمة الكتاب االهداف العامة لتدريس اللغة العربية(، و) عند الطلبة

األربع تمثل  المعاييران هذه و(،  الزمنية إلكمال المنهجتراعي االهداف المدة و)

( ووزنها 2ضعف وجودها في الكتاب المدرسي؛ وذلك ألن وسطها المرجح أقل من)

 (.72المئوي أقل من )

 

 المجال الثاني: المحتوى

 (2جدول)

 تسلسل

 جديد

 تسلسل

 أصلي
 المعيار

 الوسط

 الحسابي

 المرجح

 الوزن

 الميوي

 88،8 4،44 والالصفية الصفية باألنشطة المحتوى يتنوع 2  .0

0.  02 
 بناء في  والتتابع التكامل مبدأ المحتوى يراعي

 والموضوعات المفاهيم
4،02 85،0 

 80،2 4،03 واهتماماتهم الطلبة ميول مع المحتوى يتناسب 03  .3

4.  7 
 اللغة تعلم نحو االيجابية االتجاهات المحتوى ينمي

 العربية
4،22 80،8 

5.  4 
 على والمدرسات المدرسين الكتاب مقدمة تحث

 تقويمه
4،23 82،2 

2.  5 
 وتشويقهم التعلم نحو الطلبة بجذب المحتوى يتصف

 اليه
3،22 72،8 

7.  00 
 االنشطة وحل البحث على الطلبة المحتوى يشجع

 والالصفية الصفية
3،88 77،2 

 72،2 3،83 للطلبة الحياتية بالمهارات المحتوى يرتبط 00  .8

2.  8 
 مع المشاركة وحب التعاون روح المحتوى يغذي

 االخرين
3،72 75،8 

02.  2 
 الموضوعات اختيار في الحداثة المحتوى يراعي

 للمعلومات العلمية والصحة
3،74 74،8 

 73،3 3،28 والتعاوني الفردي التعلم على المحتوى يحفز 04  .00

 24،4 0،30 للطلبة  مهمة ارشادات الكتاب مقدمة تحتوي 3  .00

03.  0 
 للمدرسين مهمة ارشادات الكتاب مقدمة تحتوي

 والمدرسات
0،22 52،8 

04.  0 
 محتواه عن واضحة فكرة الكتاب مقدمة تعطي

 وتنظيمه
0،72 55،8 

05.  05 
 واألقوال األصلية النصوص المحتوى يوثق

 مصادرها. من المأثورة
0،70 54،0 

مظللة تمثل جانب  معاييرفي مجال المحتوى لالستبانة، اتضح ان هناك اربع      

تحتوي مقدمة الكتاب (، )  19، 18، 12، 10ضعف في مجال المحتوى، وهي) 

ارشادات مهمة  للطلبة(،) تحتوي مقدمة الكتاب ارشادات مهمة للمدرسين 
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والمدرسات(، و) تعطي مقدمة الكتاب فكرة واضحة عن محتواه وتنظيمه(،) يوثق 

، وواضح ان هذه ة من مصادرها(المحتوى النصوص األصلية واألقوال المأثور

 كانت دون درجة القطع المحددة مسبق ا. المعايير

 

 المجال الثالث: التداخل التكاملي بين فروع اللغة العربية 

 (7جدول)

 تسلسل

 جديد

 تسلسل

 أصلي
 المعيار

 الوسط

 الحسابي

 المرجح

 الوزن

 الميوي

0.  0 
 العربية اللغة كتاب تأليف في التكاملية طريقة

 ممتعة ونحوية لغوية ثقافة للطلبة ستتيح
4،52 20،0 

0.  0 
 اللغة كتاب تأليف في التكاملية طريقة اسلوب

 والتدريسين الطلبة قلوب الى ومحببا رائقا العربية
4،38 87،2 

3.  3 
 عند القديم المنهج من افضل الجديد المنهج عرض

 الطلبة
4،03 80،2 

4.  02 
 اللغة كتاب تأليف في التكاملية الطريقة تربط

 االجتماعية والبيية المدرسية البيية بين العربية
4،22 80،8 

5.  2 
 اللغة كتاب تأليف في التكاملية الطريقة تساعد

 الطلبة تفكير اثارة على العربية
4،23 82،2 

2.  8 

  العربية اللغة كتاب تأليف في التكاملية طريقة

 المادة عرض في الكبيرة الحرية لمّدرس تتيح

 تدريسها في والتفنن

3،72 75،8 

7.  5 
 بين التكاملية الطريقة يحقق العربية اللغة كتاب

 العربية اللغة فروع
3،72 75،8 

8.  2 
 تفيد العربية اللغة كتاب تأليف في التكاملية طريقة

 اليومية القوليّة المواقف في الطلبة
3،52 70،8 

2.  5 
 بشكل العربية اللغة فروع يقدم العربية اللغة كتاب

 علمية بطريقة متوازن
3،52 70،8 

02.  4 
 اللغة كتاب تأليف في التكاملية الطريقة تحقق

 العربية اللغة تعلم مهارات العربية
3،52 70،8 

00.  00 
 هو واحد كتاب في كافة العربية اللغة فروع تنظيم

 واحد كتاب في جمعها مجرد
0،85 32،7 

 

المحددة، وإنها تمثل جانب ضعف  التي اتضح انها دون درجة القطع المعاييراما   

تنظيم فروع اللغة العربية كافة في كتاب واحد (:) 11)معيارا واحد فقط، وهو فهو

 (.هو مجرد جمعها في كتاب واحد
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 المجال الرابع: الوسائل واالساليب التعليمية 

 

 (8جدول)

 تسلسل

 جديد

 تسلسل

 أصلي
 المعيار

 الوسط

 الحسابي

 المرجح

 الوزن

 الميوي

0.  2 
 االهداف بتحقيق التعليمية واالساليب الوسائل تسهم

 للموضوع السلوكية
4،27 25،4 

0.  00 
 الطلبة اتجاهات التعليمية واالساليب الوسائل تلبي

 التعلم نحو وميولهم المختلفة
4،07 23،4 

3.  2 
 البحث على الطلبة التعليمية واالساليب الوسائل تحفز

 واالستقصاء
4،23 20،2 

4.   
 والتشويق باإلثارة التعليمية واالساليب الوسائل تتسم

 والتنوع
4،02 85،0 

 84،2 4،03 للطلبة العمري النمو التعليمية واالساليب الوسائل تراعي 4  .5

 84،2 4،03 الدرس اثناء التطبيق سهلة التعليمية االساليب 0  .2

7.  5 
 المناقشة على التعليمية واالساليب الوسائل تشجع

 والجماعي الفردي والحوار
4،03 80،2 

 80،8 4،22 الكتاب في وحدة كل بعد الراجعة التغذية 7  .8

2.  0 
 المحدد الوقت مع التعليمية واالساليب الوسائل تتالئم

 الواحدة للحصة
3،74 74،8 

 22،4 3،30 والوضوح بالدقة التعليمية واالساليب الوسائل تتصف 3  .02

00.  02 
 االيضاحية النص ومربعات والرسومات القرآنية اآليات

 الطلبة انتباه تجذب
0،82 37،8 

ل الوسائل واالنشطة التعليمية، هو مجا المعاييرفي ذيل  ( والمظلل11اما المعيار )  

اآليات القرآنية والرسومات :) وهو مثل جانب ضعف فقط في هذا المجالالذي ي

 (. ومربعات النص االيضاحية تجذب انتباه الطلبة

 المجال الخامس: األسيلة التقويمية 

  (2جدول)   

 تسلسل

 جديد

 تسلسل

 أصلي
 المعيار

 الوسط

 الحسابي

 المرجح

 الوزن

 الميوي

 20،2 4،23 الطلبة بين الفردية الفروق الكتاب وأنشطة التمارين تراعي 5  .0

 20،0 4،52 الطلبة عند الضعف نقاط الكتاب وأنشطة التمارين تعالج 7  .0

 85،0 4،02 الطلبة عند القوة نقاط الكتاب وأنشطة التمارين تعزز 8  .3

 80،2 4،03 العلمي الطلبة تفكير الكتاب وأنشطة التمارين تحث 00  .4

 80،8 4،22 للتعلم الطلبة دافعية الكتاب وأنشطة التمارين تثير 00  .5

 80،8 4،22 للمادة الطلبة فهم الكتاب وأنشطة التمارين تعزز 07  .2

7.  0 
 االهداف تحقيق على الكتاب وأنشطة التمارين تعمل

 التعليمية
4،23 82،2 

 77،8 3،82 الموضوعات مفاهيم الكتاب وأنشطة التمارين تغطي 0  .8

 73،8 3،22 الطلبة لدى الفني التذوق الكتاب وأنشطة التمارين تنمي 03  .2

02.  02 

 التعليم مصادر الكتاب وأنشطة التمارين تراعي

 التعليمية، ومواقع االنترنيت، المدرسية، المتنوعة:)المكتبة

) 

3،22 73،8 
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00.  3 
 موضوعية فقرات على الكتاب وأنشطة التمارين تنوع

 متنوعة ومقالية
3،52 70،8 

00.  2 
 التحصيلي مستوى بارتقاء الكتاب وأنشطة التمارين تسهم

 للطلبة
3،33 22،2 

03.  2 
 واضحة علمية بطريقة الكتاب وأنشطة التمارين تصاغ

 ومفهومه
3،33 22،2 

04.  04 
 استعمال مهارات استعمال الكتاب وأنشطه التمارين تشجع

 العربي المعجم
3،04 24،8 

 55،2 0،78 نهايته في شاملة تقويمية تدريبات الكتاب يتضمن 4  .05

02.  02 
 بلوم تصنيف وبمجاالت الكتاب أنشطة التمارين التزام

 حركية( والنفس واالنفعالية، المعرفية، الثالثة:)
0،34 42،8 

 42،8 0،24 إلتمامها طويل وقت إلى الكتاب وأنشطة التمارين تحتاج ال 05  .07

مظللة فقط دون درجة القطع المحددة في مجال األسئلة  معاييرهناك ثالث          

يتضمن الكتاب تدريبات ( ) 16، 17، 19التقويمية تمثل جانب ضعف، وهي) 

الكتاب والتمرينات بمجاالت تصنيف  تقويمية شاملة في نهايته(، و) التزام أنشطة

بلوم الثالثة ) المعرفية، واالنفعالية  والنفس حركية((، و) ال تحتاج أنشطة الكتاب 

 والتمرينات إلى وقت طويل إلنجازها(.

 

 المجال السادس: أسلوب العرض 

 (02جدول)

 تسلسل

 جديد

 تسلسل

 أصلي
 المعيار

الوسط 

الحسابي 

 المرجح

الوزن 

 الميوي

0.  0 
يشجع اسلوب العرض بالوحدات التعليمية على التعلم 

 الذاتي والجماعي
4،42 82،8 

 88،8 4،44 يراعي اسلوب العرض الفروق الفردية عند الطلبة 7  .0

 87،2 4،38 يالئم أسلوب عرض الكتاب المستوى العقلي للطلبة 8  .3

4.  5 
يحفز اسلوب عرض الموضوعات المشاركة االيجابية 

 للطلبة
4،02 85،0 

5.  4 
يراعي اسلوب العرض مبدأ التسلسل من السهل إلى 

 الصعب.
4،03 80،2 

2.  0 
يتصف اسلوب عرض الكتاب باالنتباه واالنجذاب نحو 

 التعليم
4،22 80،8 

7.  2 
يالئم اسلوب عرض الكتاب مع اسلوب التدريسين في 

 الدرس
4،23 82،2 

 24،4 0،30 يتصف اسلوب العرض بأنماط تدريسية متعددة 3  .8

2.  2 
يتطابق اسلوب عرض وحدات الكتاب مع االساليب الحديثة 

 في التعليم
0،30 24،4 

ن في استبانة الفقرات التقويمية لمجال أسلوب العرض تمثل المعياران المظلالان      

يتصف اسلوب العرض بأنماط ( وهي:) 0،  4جانب ضعف ذات التسلسل الجديد )

وحدات الكتاب مع االساليب الحديثة يتطابق اسلوب عرض (، و) تدريسية متعددة

 ( .في التعليم
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 المجال السابع: الشكل واإلخراج الفني للكتاب 

 (00جدول)

 تسلسل

 جديد

 تسلسل

 أصلي
 المعيار

الوسط 

الحسابي 

 المرجح

الوزن 

 الميوي

 20،2 4،23 تستعمل عالمات الترقيم وتوظيفها بشكل صحيح 8  .0

 84،2 4،03 االضاءات لها اهمية في الكتاب 07  .0

 80،8 4،22 لغة الكتاب تمتاز بالسهولة والوضوح 04  .3

 82،2 4،23 يتضح طباعة الكتاب بالجالء والوضوح 5  .4

 72،8 3،22 عناوين الرئيسة والفرعية للكتاب بارزة بوضوح 03  .5

2.  00 
يتضمن في بداية الكتاب العنوان وأسماء المؤلفين 

 والدار وسنة الطباعة
3،83 72،2 

 22،4 3،30 ورسومات الكتاب تعبر عن محتواهصور  05  .7

 20،8 3،04 األخطاء اللغوية والنحوية قليلة . 2  .8

 57،8 0،82 يتصف غالف الكتاب بجودة النوعية والمتانة والجاذبية 0  .2

 57،8 0،82 طول الكتاب وعرضه وسمكه مالئم للطلبة. 0  .02

 57،8 0،82 يتميز ورق الكتاب بالجودة والنوعية 3  .00

 55،2 0،78 الكتاب مجلد بطريقة علمية ومتينة 4  .00

03.  2 
يحتوي الكتاب على قائمة بالمصادر والمراجع 

 المستعملة في التأليف
0،75 55 

 42 0،45 تتصف الطباعة باأللوان المالئمة والمثير للطلبة 02  .04

05.  00 
يتضمن الكتاب على قائمة محتويات للموضوعات التي 

 تناولها
0،34 42،8 

 42،8 0،24 الشواهد في الكتاب بدقةتوثيق  02  .02

( المظللة كانت دون درجة 17، 19، 18، 12، 10، 11، 0،12)  المعايير     

يتصف غالف القطع المحددة مسبقا ، وبذلك تمثل جانب ضعف في هذا المجال وهي:) 

طول الكتاب وعرضه وسمكه مالئم (، و) الكتاب بجودة النوعية والمتانة والجاذبية

الكتاب مجلد بطريقة علمية (، و) يتميز ورق الكتاب بالجودة والنوعية(، و) للطلبة

(، يحتوي الكتاب على قائمة بالمصادر والمراجع المستعملة في التأليف(، و) ومتينة

يتضمن الكتاب على قائمة (، و) تتصف الطباعة باأللوان المالئمة والمثير للطلبةو) 

 (.توثيق الشواهد في الكتاب بدقة) و(، محتويات للموضوعات التي تناولها

 ثانياً: تفسير النتائج: يمكن تفسير نتائج البحث، بما يلي:

أي معيار، ( 02من بين ) معيارا( 76من خالل عرض النتائج اتضح أن هناك )  -1

%( في استبانة تقويم كتاب اللغة العربية للصف الثاني 68،88بنسبة مئوية مقدارها )

مثل جانب قوة في هذا الكتاب، المدرسين والمدرسات، اذ يجهة نظر المتوسط من و

(، ووزن مئوي 2على وسط حسابي مرجح اكثر من )  المعاييرأي أن حصلت هذه 

 ( .72اكثر من )

بنسبة مئوية مقدارها  معيار،( 02من بين )معيارا ( 02بينما كانت هناك ) -0

جهة ي المتوسط من و%( في استبانة تقويم كتاب اللغة العربية للصف الثان09،99)
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مثل جانب ضعف في هذا الكتاب، أي أن حصلت نظر المدرسين والمدرسات، اذ ي

 ( .72(، ووزن مئوي اقل من )2على وسط حسابي مرجح اقل من ) المعاييرهذه 

 

 ثالثا: ترتيب المجاالت السبع حسب االولوية 

 الميوية النسبة المجال المرتبة

0 
 اللغة فروع بين التكاملي التداخل

 العربية
22% 

 %22 الوسائل واالساليب التعليمية 0

 %80 األسيلة التقويمية 3

 %77 أسلوب العرض 4

 %73 المحتوى 5

 %23 االهداف 2

 %52 الشكل واإلخراج الفني للكتاب 7

 

 

 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات 

 االستنتاجات اآلتية:اوال: االستنتاجات: توصل الباحث إلى 

التااي تمثاال جانااب ضااعف حقيقااي فااي المحتااوى تعااود  المعاااييران بعااض  يالحااظ  -1

ألمور تنظيمية وإخراجية وتقديرية وتعزيزيه، أي أن المادة العلمية الموجودة فاي هاذا 

 المعااييرالكتاب يبدو أنها ساليمة جادا، والظااهر ان هاذا المحتاوى يحتااج إلاى معالجاة 

عف فااي المحتااوى، فضااال عاان مراجعااة وافيااة ماان ناحيااة بناااء التااي تمثاال جانااب ضاا

 المناهج، ومن ناحية القياس والتقويم .

،  تمثاال معيااارا(  02تقويميااة فااي االسااتبانة ماان مجمااوع )  معيااارا(  76هناااك )  -0

  4 – 6 – 18 – 12 – 12  - 11 – 6جانااب قااوة وعااددها فااي كاال مجااال تتاليااا هااو:)

.) 

،  تمثال جاناب معيارا(  02تقويمية في االستبانة من مجموع ) معيارا ( 02هناك ) -3

 (.  4 – 0 – 2 – 1 – 1  - 8 –  8ضعف وعددها في كل مجال تتاليا هو :)

 

 ثانياً: التوصيات: 

على وزارة التربية اشراك المدرسين في وضع الكتاب المدرسي وتصميمه؛ ألنهم  -1

 هم الذين ينفذون هذا الكتاب.

ة ضرورة تزويد المدارس المختلفة بحاجاتها من الوسائل على وزارة التربي -0

 التعليمية الضرورية، التي تساعد   في تطبيق العلمي للمنهج الجديد .

تكلف لجنة إعداد المناهج في وزارة التربية العراقية عدد من الباحثين على  -2

عربية مستوى العراق؛ للتأكد من مدى تطابق النتائج، تمهيدا لتعديل كتاب اللغة ال

 للصف الثاني المتوسط .



  0202لسنة  كانون االول والثمانون . الرابع....... العدد .................................الفتح ...................... مجلة 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-223- 
 

تجريب استطالعي للمحتويات التعليمية الجديدة على عينة محددة من المستهدفين  -8

قبل طبع المحتوى بكميات كبيرة من أجل توفير الجهد والمال مع سهولة إجراء 

 التعديل . 

 

إجراء دراسة مماثلاة علاى مساتوى العاراق ثالثا: المقترحات: أقترح الباحث ما يأتي: 

 في تقويم كتاب مادة اللغة العربية : 

مااان وجهاااة نظااار المدرساااين  )الجااازء االول والثااااني ( للصاااف االول متوساااط .1

 والمدرسات . 

ماان وجهااة نظاار المدرسااين  )الجاازء األول والثاااني  ( للصااف الثالااث متوسااط  .0

 والمدرسات . 

)الجاازء األول والثاااني  ( للصااف الرابااع االعاادادي ماان وجهااة نظاار المدرسااين  .2

 والمدرسات . 

 

 المصادر

ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين)المتوفى:  (1

 م.0222 -هـ 1880، دار صادر للنشر والتوزيع،  2ط  ،"لسان العرب "هـ(:611

(:"تقيااايم تعلااام الطالاااب التجميعاااي م1042بلاااوم ، بنياااامين . س . ، وآخااارون، ) (0
تااار: د. محماااد أماااين المفتاااي ، وآخااارون ، دار مااااكجر وهيااال للنشااار ،  والتكاااويني"،

 نيويورك،  القاهرة، الطبعة العربية .

االحصاء وتطبيقاته في العلوم التربوية  " م(:0224البياتي، عبد الجبار توفيق، )  (2
 االردن.، دار اثراء للنشر والتوزيع، عمان، "والنفسية

فاعلية الطريقة التكاملية في "  م(:0220زوينة بنت سليم بن عيسى،)الجهوري،  (8
تحقيق األهداف المرجوة في تدريس المطالعة والنصوص لدى طالبات الصف األول 

)رسالة ماجستير غير منشورة(، كلية التربية، جامعة  الثانوي بسلطنة عمان"،

 السلطان قابوس، سلطنة عمان .

و ان محمد، والخوجة، محمد ابراهيم، وابو الرب، هناء مصطفى، وابحمودة، حن (9

، دار المسيرة للنشر "121اللغة العربية  "م(:0212فريجة، الهام عبدهللا، )

 والتوزيع، عمان، االردن 

، "التكامل في التعليم المدرس " م(:0218الخروصي، عبد هللا بن حميد سالم،) (7

 عمان، االردن .دار المسيرة للنشر والتوزيع، 

أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب " م(:0224الخوالدة, محمد محمود، ) (6
 , دار الميسرة للنشر والتوزيع, عمان ,األردن .التعليمي"

اتجاهات  " م(:0229الدليمي، طه علي حسين، والوائلي، سعاد عبد الكريم،) (4
 عالم الكتب الحديثة، إربد، األردن . ،"حديثة في تدريس اللغة العربية

,  "اتجاهات جديدة في المناهج وطرائق التدريسم(: " 0222دندش فايز مراد،) (0

 دار الوفاء للنشر والتوزيع والطباعة, اإلسكندرية, مصر.
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ادارة الجاااودة  " م(:0217راضاااي، بهجااات عطياااة، هشاااام يوساااف العرباااي،) (12
شاااركة رواباااط للنشااار وتقنياااة  ،"قاااات( المفهاااوم والفلسااافة والتطبي  tomالشااااملة )

 المعلومات، القاهرة، مصر .

دراسات تربوية  " م("0226ن، وبشير، اسماعيل محمد، )ربيع، هادي مشعا (11
 ، مكتبة المجتمع العربي، عمان، االردن ."في القرن الحادي والعشرين

مفاهيم وتطبيقات في  " م(:0220الزاملي, علي عبد جاسم، وآخرون، ) (10
 , مكتبة الفالح للنشر والتوزيع, الكويت ." والقياس التربويالتقويم 

معايير الجودة وتحسين  " م(:0214د علي, وحسين، صبا حامد، )زاير, سع (12
 مكتبة اليمامة للطباعة والنشر, بغداد, العراق . ,"تدريس اللغة العربية

 مناهج اللغة العربية وطرائق "م(:0211زاير، سعد علي، واسماعيل، ايمان،) (18
 ، دار الكتب والوثائق، بغداد، العراق . "تدريسها

المنهج المدرسي  " م(،0228سعادة، جودت احمد، ابراهيم، عبد هللا محمد، ) (19
 دار الفكر، عمان, االردن .  ،"المعاصر

، دار وائل للنشر "اسس البحث العلمي " (:م0220الشايب، عبد الحافظ،) (17

 والتوزيع، عمان، االردن. 

(: " دراسات تقويمية للكتب التربوية في أقساام م0212يعقوب)شحاذة, يوسف  (16
, )رساالة العلوم التربوية والنفسية في كليات التربية في ضوء معايير الجاودة الشااملة"

 ماجستير غير منشورة(, كلية ابن رشد للعلوم االنسانية, جامعة بغداد، العراق . 

ربوية في تطوير مداخل ت":م(0221الشربيني، فوزي، والطناوي، عفت،) (14

 ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، مصر."المناهج التعليمية

، دار المسيرة 0ط ،"اساسيات البحث العلمي " م(:0220الضامن، منذر،) (10

 للطباعة والنشر، عمان، االردن.

، ورقة مقدمة "األهداف و الكفايات والمعايير " م(:0227الضبع،  محمود، ) (02

 التربوي، مسقط، سلطنة عمان .للملتقى الثالث للتقويم 

تقويم تمرينات كتاب قواعاد اللغاة م(: "0227العامري, أزهار حسين إبراهيم،) (01
)رساااالة  العربياااة للمرحلاااة المتوساااطة فاااي ضاااوء أهاااداف المنهااااج وناااواتج الاااتعلم",

 ماجستير غير منشورة(، كلية التربية للبنات, جامعة, العراق .

ي، واحمد، زينب عزيز، ونجم، وفاء عبد األمير فاطمة، ورزوقي، رعد مهد (00

، دار المسيرة "تدريس العلوم واستراتيجياته الجزء االول " :(0217عبد الهادي، )

 للنشر والتوزيع، عمان، االردن .

عبد الحفيظ، اخالص محمد، وباهي، مصطفى حسين، والنشار، عادل محمد،  (02

مكتبة االنجلو المصرية،  ،"التحليل االحصائي في العلوم التربوية " م(:20222)

 القاهرة، مصر .

، "القياس والتقويم في العملية التدريسية " م(:0224العزاوي، نعمة رحيم، ) (08
 دار دجلة، عمان، االردن .

المكتبة  ،"فصول في اللغة والنقد " م(:0228العزاوي، نعمة رحيم،) (09

 العصرية، بغداد، العراق .
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الشاملة وامكانية تطبيقها في  الجودة " م(:0222عشبية، فتحي درويش،)  (07
(، عمان ، االردن 2مجلة اتحاد الجامعات العربية، العدد) ،"التعليم الجامعي المصري

. 

 في وتطبيقاته االحصائي التحليل " (:م0221الحميد، ) عبد عطية، السيد (06

 االسكندرية، مصر. الجامعي الحديث، ،المكتب"االجتماعية الخدمة دراسة

"تقويم منهاج اللغة العربية )الفلسطيني الجديد(  م(:0210)ضال، غوادره، ن (04
 المعلمين والمعلمات في محافظة الخليل"، للصف العاشر األساسي من وجهة نظر

 )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الخليل، كلية التربية، فلسطين .

 الجودة في التعليم، المفاهيم، " م(:0224الفتالوي، سهيلة محسن كاظم،)  (00
دار الشروق، للنشر والتوزيع، عمان، االردن   ،"المعايير، المواصفات، المسؤوليات

. 

"تقويم كتاب قواعاد اللغاة العربياة للمرحلاة م(: 0212فرحان, عثمان كهالن، ) (22
, )رساالة ماجساتير غيار منشاورة(، كلياة اإلعدادية في ضوء معاايير الجاودة الشااملة"

 لى, العراق .التربية للعلوم اإلنسانية, جامعة ديا

نحو  -العربية للحياة العملية "م(:0220خالد بن سليمان بن مهنا،) الكندي، (21
 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع الطباعة، عمان، االردن.0، ط"كتابة وظيفية جديدة

 العربية اللغة قواعد كتاب " تقويم م(:0217اللبان، فرح حفظي حسن،) (20

 اللغة نظر مدرسي وجهة من الشاملةالجودة  معايير وفق متوسط االول للصف

مجلة كلية التربية االساسية للعلوم التربوية واالنسانية، جامعة  ومدرساتها"، العربية

 (.09بابل، العدد)

المناهج التربوية م(: "0220, والحيلة، محمد محمود، )مرعي, توفيق أحمد (22
للنشر والتوزيع  , دار الميسرة8ط, "عملياتها–أسسها -عناصرها–مفاهيمها –الحديثة 

 والطباعة, عمان, األردن .

، دار 8ط ،"مهارات اللغة العربية "م(:0218مصطفى، عبدهللا علي،) (28

 المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن .

مستقبل التربية  ،"المنهج التكاملي "م(:0224معيقل، عبدهللا بن سعود، )ال (29

 . 00العربية، القاهرة العدد

المهارات القرائية  " م(:0210وعاشور، راتب قاسم،)مقدادي محمد فخري،  (27
، دار المسيرة للنشر والتوزيع،  9ط ،"والكتابية طرائق تدريسها واستراتيجياته

 عمان، االردن .

طرائاق تادريس اللغاة "م(: 0210هادي، شاهلة حسان، ووسان عبااس جاسام،)  (26
 . مكتب اليمامة للطباعة والنشر، بغداد، العراق ،"العربية ومنهاجها

اللغة العربية للصف الثاني  " م(:0216وزارة التربية، جمهورية العراق، ) (24
 ، مطبعة المفكر الحديث، بغداد، العراق .0، ط "المتوسط

أسس بناء المناهج  "م(: 0210الوكيل, حلمي أحمد، والمفتي، محمد،) (20
 , دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن.9, ط "وتنظيماتها
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الموسوعة العربية  " م(:0220اسماعيل صبري،) يوسف، ماهر   (82
 مكتبة الرشيد، الرياض، السعودية . ،"لمصطلحات التربية والتنكولوجيا والتعليم

 

 المالحق

 (  0الملحق )  

 أسماء السادة المحكمين مرتبة 

 بحسب اللقب العلمي والحروف الهجائية

م اسم  المحكَّ
 التَّخصص

 الدقيق

 العمل مكان
  استبانة

 الكلية الجامعة

0 
 زامل حيدر الدكتور االستاذ

 الموسوي

 طرائق

 اللغة تدريس

 العربية

   التربية كربالء

0 

 

 

 نعمة الدكتور المساعد االستاذ

 فرحان دهش

 بغداد لغة
 رشد ابن التربية

   اإلنسانية للعلوم

2 
 فارس الدكتور  المساعد االستاذ

 حسن مطشر

 طرائق

 اللغة تدريس

 العربية

   األساسية التربية بابل

7 
 حيدر الدكتور المساعد االستاذ

 الموسوي كريم

 قياس

 وتقويم

 االمام كلية

 الكاظم

 "ع"

 الجامعة

 الكاظم االمام

   الجامعة "ع"

4 
 سيف الدكتور المساعد االستاذ

 محمود سعد

 طرائق

 اللغة تدريس

 العربية

 وزارة

 التربية

 الفنون معهد

   الجميلة

3 
 عالء الدكتور المساعد االستاذ

 شبيب الحسين عبد

 طرائق

 اللغة تدريس

 العربية

 

 االمام كلية

 الكاظم

 "ع"

 الجامعة

 الكاظم االمام

   الجامعة "ع"

5 
 عبد علي الدكتور المساعد االستاذ

 داخل

 طرائق

 اللغة تدريس

 العربية

 قار ذي
 للعلوم التربية

   االنسانية

8 
 عبد علي المساعد/ المدرس

 صابط االمير

 اللغة

 العربية

 وزارة

 التربية

 العامة المديرية

 الرصافة لتربية

 الثالثة
  

  كاظم ساجت فاضل  المدرس/ 2
 اللغة

 العربية

 وزارة

 التربية

 العامة المديرية

 الرصافة لتربية

 الثالثة
  

 محسن زغير كريم  المدرس/ 02
 اللغة

 العربية

 وزارة

 التربية

 العامة المديرية

 الرصافة لتربية

 الثالثة
  

 


