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 ملخص البحث :

يهدف البحث الحالي إلى تقويم كتاب العربية العامة لغير اإلختصاص من وجهة نظر 

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي  منهجاً لبحثها ، , تألف مجتمع البحث  التدريسيين والطلبة ،

( 41من التدريسيين والطلبة في كلية التربية األساسية/ الجامعة المستنصرية، إذ بلغ عددهم )

اختيرت  عينة البحث بطريقة عشوائيٍة من المجتمع األصل بواقع ، ( طالباً  051تدريسي و)

اًواستعملت الباحثة اإلستبانة أداة لبحثها، و استنعملت الرزمة ( طالب31( تدريسي و )91)

لمعالجة نتائج البحث المتمثلة بالنسبة المئوية والوزن   SPSSاإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

 وأظهرت  نتائج البحث :النسبي والوسط المرجح ومعادلة الدرجة المعيارية. 

 من وجهة نظر التدريسيين:  .0

دمة الكتاب، جاءت الفقرة )إنسجامها مع الفلسفة التربوية للدولة مجال مقفيما يخص  . أ

%(. من ناحيٍة 263666( ووزٍن مئوٍي )8,9العراقية( بالمرتبة األولى بوسٍط ُمَرّجٍح )

أخرى، جاءت الفقرة )ال تشير إلى إرشادات تساعد الطلبة في استعمال الكتاب( بالمرتبة 

 %(.45( ووزٍن مئوٍي )0،65َرّجٍح )الثالثة عشر ونصف )األخيرة( بوسٍط مُ 

فيما يخّص مجال محتوى الكتاب، حصلت الفقرة )ينتهي كل موضوع بخالصة مناسبة  . ب

( %  ووزٍن مئوٍي 3،9ترتبط باألهداف التعليمية للمادة( بالمرتبة االولى بوسٍط ُمَرّجٍح )

ألخيرة( بوسٍط %(، بينما جاءت الفقرة )لم يراع الفروق الفردية بين الطلبة( )ا833338)

 %(.45( ووزٍن مئوٍي )0،65ُمَرّجٍح )
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في مجال لغة الكتاب، جاء ت الفقرة )ُخلّوه من األخطاء النحوية( بالمرتبة األولى بوسٍط  . ت

%(. بينما جاءت الفقرة )ُخلّوه من األخطاء 28،666( ووزٍن مئوٍي )25,9ُمَرّجٍح )

( ووزٍن مئوٍي 0،4بوسٍط ُمَرّجٍح )الطباعية واإلمالئية( بالمرتبة الثامنة )األخيرة( 

(338,43 .)% 

في مجال اخراج الكتاب، جاءت الفقرة )تكون فصول الكتاب منظمة ومتناسقة( بالمرتبة  . ث

%(، جاءت الفقرة )تتميز الصور 203338( ووزٍن مئوٍي )85،9األولى بوسٍط ُمَرّجٍح )

( ووزٍن مئوٍي 85،0ُمَرّجٍح )واأللوان بالوضوح( بالمرتبة الخامسة عشر )األخيرة(   بوسٍط 

(58،666.)% 

وجهة نظر الطلبة: فيما يخّص مجال مقدمة الكتاب، نالت الفقرة )تتفق مع األهداف من  -9

( ووزٍن مئوٍي  448،9العامة الواردة في خطة المنهج( بالمرتبةاالولى بوسٍط ُمَرّجٍح )

%(. أّما الفقرة )توجه الطلبة إلى مراجعة مصادر التعلم األخرى المساعدة 803553)

( ووزٍن مئوٍي 33،0ابعة عشر )األخيرة( بوسٍط ُمَرّجٍح )والمساندة( بالمرتبة  الر

(55،666 .)% 

فيما يتعلق بمجال محتوى الكتاب، حصلت الفقرة )يراعى تسلسل المعلومات وترابطها  . أ

%(. بينما جاءت 85،666( ووزٍن مئوٍي )53,9منطقياً( بالمرتبة االولى بوسٍط ُمَرّجٍح )

الطلبة( بالمرتبة الحادية والعشرين )األخيرة( بوسٍط  الفقرة )مراعاتها للفروق الفردية بين

 %(.45( ووزٍن مئوٍي )0،6ُمَرّجٍح )

مجال لغة  الكتاب، أظهرت نتائج البحث أّن عدد الفقرات المتحققة في هذا المجال في  . ب

 (.9،526 - 9( فقرات، كانت أوساطها المرجحة ما بين )3بلغت )

تمايز العناوين الرئيسة والفرعية من حيث حجم نالت الفقرة )تفي مجال إخراج الكتاب،  . ت

%(، بينما 81،338( ووزٍن مئوٍي ) 49,9الحرف واللون( بالمرتبة األولى بوسٍط ُمَرّجٍح )

جاءت الفقرة )مراعاة المسافات بين األسطر( بالمرتبة الخامسة عشر بوسٍط ُمَرّجٍح 

 %(. 53،444( ووزٍن مئوٍي )326,0)

 الباحثة ما يأتي:استنتجت اإلستنتاجات: 

إّن كتاب العربية العامة لغير اإلختصاص يحتاج إلى مقدمة توضح الهدف من تدريس   .0

 الكتاب.

 إّن محتوى الكتاب يعاني الكثير من نقاط الضعف.  .9

. إّن شكل الكتاب وإخراجه الفنّي 4إن لغة الكتاب بحاجة إلى تعديل وإعادة صياغة،   .6

 لطلبة.بحاجة إلى تعديل ليزيد من تشويق ا

 :  : توصي الباحثةالتوصيات

 .إعادة النظر بتأليف كتاب العربية العامة لغير اإلختصاص -0 

 .ضرورة احتواء كتاب العربية العامة لغير اإلختصاص أمثلة تثير تفكير الطلبة -9

أن تكون موضوعات كتاب العربية العامة لغير اإلختصاص متكاملة ومترابطة ومتصلة  -6

 .بعضها ببعض
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ضرورة أن يعتمد كتاب العربية العامة لغير اإلختصاص على بعض الوسائل  -4

 ؛واقترحت الباحثة التعليمية

دراسة تقويمية على مواد دراسية اخرى ؛  تقويم كتاب العربية العامة وفق معايير الجودة  

 الشاملة .

Evaluation of the general Arabic book for non-competence from 

the point of view of teachers and students 

TeacherDr : Zeina Abdel Amir Hassan 

Methods ofteaghing arabic languag 

Mustansiria University   /Faculty of Basic Education 

Abstract :  

The present research aims to evaluate the general Arabic textbook for 

non-specialization from the point of view of teachers and students. 

Research Methodology: The researcher adopted the descriptive 

approach that does not stop at the limits of the description of the 

phenomenon, but goes beyond analysis, interpretation and evaluation 

"(Zobaie, 1983, p. 42). 

The research community consisted of teaching staff and students at 

the College of Basic Education / University of Mustansiriya, the 

number of (40) teaching and (150) students. 

Research Sample: The sample included two sections: 1. Sample of 

teachers and exploratory students: The researcher selected a number 

of teachers and students randomly from the parent community by (20) 

teaching and (60) students from the College of Basic Education / 

University of Mustansiriya. 2. Sample teachers and applied students: 

The sample of applied teachers consisted of (40) teaching and (150) 

students from the College of Basic Education / University of 

Mustansiriya. 

Researcher: The researcher chose the questionnaire as a tool for her 

research, as it is the right tool to reach the achievement of the research 

goal and being an easy application, and the researcher was able to 

collect data from the sample in a suitable time period (Odeh, 1998, p. 

148). 

The researcher formulated an open questionnaire of three, in order to 

obtain the information and data that lead to the construction of the 

final questionnaire, which was distributed to (20) teaching and (60) 
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students in order to clarify the goal of the research and help the 

research sample to express their opinions and verify their answers 

accurately. The researcher was able to formulate a questionnaire 

consisting of four areas: (Introduction, content, language of the book, 

technical output of the book) 

Application of the questionnaire: The researcher applied her research 

tool (the questionnaire) as finalized in the time period (3/4/2017) to 

(22/5) 2017) on the main sample included in the research. 

       The questionnaire was distributed after confirming the validity 

and consistency of the sample of teachers and students in the College 

of Basic Education / University of Mustansiriya by 40 teachers and 

150 students have answered the questionnaire all. 

Statistical Methods: The statistical package of social sciences SPSS 

was used to address the research results of percentage, relative 

weight, weighted mean and standard score equation. 

Results: From the point of view of the teaching staff, regarding the 

field of the introduction of the book, the paragraph (its harmony with 

the educational philosophy of the Iraqi state) came first with a 

weighted average (8.2) and a weight percentage (93.333%). On the 

other hand, the paragraph (not referring to guidelines to help students 

use the book) was ranked 13th and a half (last) with a weighted 

average (1.35) and a weight percentage (45%). 

With regard to the content of the book, the paragraph (each subject 

ends with an appropriate summary related to the educational 

objectives of the subject) ranked first with a weighted average (6.2%) 

and weight percentage (86.667%), while the paragraph (did not take 

into account the individual differences between students) (last) With a 

weighted mean (1.35) and a percentage weight (45%). 

In the language of the book, the paragraph (free of grammatical 

errors) came first with a weighted average (95.2) and a percentage 

weight (98,333%). The paragraph (free from typographical and 

spelling errors) came in the eighth (last) with a weighted average (1.4) 

and a percentage weight (667.46%). 

In the field of directing the book, the paragraph (the chapters of the 

book are organized and consistent) came first with a weighted average 
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(75.2) and a weight percentage (91.667%), paragraph (pictures and 

colors are clear) ranked fifteenth (last) weighted average (75.1 ) And 

percent weight (58,333%). 

From the students' point of view, with regard to the area of the 

introduction of the book, the paragraph (consistent with the general 

objectives stated in the curriculum plan) ranked first with a weighted 

average (447.2) and a weight percentage (81.556%). Paragraph 

(directs students to review other sources of assistive learning and 

support) ranked 14 (last) weighted average (66.1) and weight 

percentage (55,333%). 

With regard to the content of the book, the paragraph (taking into 

account the sequence and logical correlation of information) was 

ranked first with a weighted average (56.2) and a percentage weight 

(85,333%). Paragraph (taking into account individual differences 

among students) ranked 21 (last) with a weighted average (1,3) and 

weight percentage (45%). 

In the area of the language of the book, the results of the research 

showed that the number of paragraphs achieved in this area amounted 

to (6) paragraphs, the weighted media was between (2 - 2,593). 

In the field of directing the book, the paragraph (the headings and 

sub-titles are different in terms of letter size and color) ranked first 

with a weighted average (42.2) and a percentage weight (80,667%), 

while the paragraph (taking into account the spaces between lines) 

ranked 15th with a weighted average. (693.1) and percent weight 

(56,444%). 

CONCLUSIONS: The researcher concludes: 1. The general Arabic 

textbook for non-discipline needs an introduction explaining the 

purpose of teaching the book; 2. The content of the book suffers from 

many weaknesses; 3. The language of the book needs to be modified 

and reformulated; Need to be modified to increase the suspense of 

students. 

 الفصل االول

 مشكلة البحث :أوال : 

يمية بجميع عناصرها ومنهاا الكتااب الدراساي يتطلاو تقويماا مساتمرا لان العملية التع          

، اذ يعد الكتاب الدراسي ركنا اساسيا في المانهج الدراساي لتشخيص واقعها ومن ثم تطويرها 
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واهاام وسااائل تنفيااذه ، وان ابقاااء المناااهج الدراسااية ، وال ساايما مناااهج اللغااة العربيااة)كتاب 

العربية العاماة لغيار االختصااص (  علاى مااهو علياه مان دون اخضااعها لتقاويم مساتمر فاي 

 (.4، ص9110)الشمري ،بوية ضوء ما يستجد من اهداف بؤثر في العملية التر

بعمليااات شاااملة فااي االصااالح فااي العااراق والااوطن العربااي  التربويااونلااذا طالااو            

الجديدة التاي تشاتمل  األسسمع ليصبح الطلبة قادرين على التعامل والتقويم للمناهج الدراسية 

المشاكالت فاي افكارهاا والمنااهج يعتريهاا كثيار مان والن هذه الكتو  على مهارات االتصال 

 (.  2، ص9111جامل ، ومحتواها ومدى اتساقها مع اهداف الدراسة )

التاي قاد تسابو نفاور الطلباة اذا لام ب والمنهج الدراسي من الوسائل المهماة االكتلذا فان        

، واذا كانات تمريناتاه معقادة ، لاذلب ينبغاي لادى الطلباة  مشاوقة يكن الكتااب قاد ألاف بصايغة 

الكتو ان يكونوا قد وضعوا في حساباتهم ان الكتااب اداة مهماة لادى الطلباة للحصاول لمؤلفي 

واصابح الياوم مان االماور المهماة ان يخضاع ، لذلب تكون الحاجة له مهمة ، على المعلومات 

ولااذلب نالحاا  ان الكتاااب النااه جاازء ماان العمليااة التربويااة الكتاااب الدراسااي للنقااد والتطااوير 

ي لااذلب علينااا ان نهااتم بالكتاااب نفااور الطلبااة وضااعفهم فااي النحااو العربااالدراسااي ماان اسااباب 

تاااب يحقااق االهااداف سااي وان يخضااع الكتاااب الدراسااي للتقااويم دومااا للحصااول الااى كادرال

     .(911، ص9116) مطلوب ، المنشودة 

وترى الباحثة ان عملياة تقاويم كتااب العربياة العاماة لغيار االختصااص فاي كلياة التربياة       

مان اجال التعارف علاى مادى مواكباة هاذا يحتااج الاى تقاويم  االساسية /الجامعة المستنصارية 

الكتاب للتطورات الحديثة التي تتعلق بمجال اللغة العربية ، وتوظياف الماادة التعليمياة توظيفاا 

 فعليا وعقليا لتخدم الطلبة والتدريسين .  

 

البحاث ونظرا لعدم وجود دراسة بهذا الموضوع على حد علم الباحثة واطالعهاا لاذا ارتاأت   

 فيه ؛ وتمثلت مشكلة البحث الحالي بالسؤال االتي : 

هاال يواكااو كتاااب العربيااة العامااة لغياار االختصاااص فااي كليااة التربيااة االساسااية /الجامعااة 

 التطورات الحديثة؟المستنصرية 

 

تعااد التربيااة عمليااة ديناميكيااة مسااتمرة ودائمااة وتعباار عاان حركااة     :أهميااة البحااث ثانيااا: 

المجتمعات وال تحدد بمدة زمنية معينة فهي تشامل حيااة الطالاو بكاملهاا مان المهاد الاى اللحاد 

وتشااترف فيهااا المؤسسااات ووسااائط متعااددة كالمدرسااة  الجامعااة  االساارة  والمجتمااع فهااي 

بية عملية ضخ افكاار جديادة ومنهجياات علمياة مبتكارة مستمرة استمرار الحياة ، وبما ان التر

تربااي الطالااو علااى حساان التكيااف وتحماال المسااؤولية ومواجهااة متطلبااات العصاار وتحدياتااه 

نهاا تعكاس أهاداف المجتماع وقيماه أذ إواستغالل الطاقات االبداعية والتفكيار بمنهجياة علمياة  

يادور فاي المجتماع مان أهاداف تعاالج وتراثه وان تكون على صلة وثيقاة وارتبااط مباشار بماا 

 . ( 02، ص 9116تتغلو على الصعوبات التي تواجهه )الحيلة ، مشكالته و

أما التعليم لم يعد فناً كما كان يعتقاد حتاى وقات قرياو ، بال أصابح علمااً بمعناى اناه يتطلاو    

، وبدرجاة  معرفة منظماة بأسااليبه واساتراتيجياته ، وكيفياة التخطايط لاه ليحقاق أهادافاً محاددة
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عالية من االتقان ، ومع الحاجة الى توجيهه ليتالءم مع خصاائص الماتعلم فاي التفكيار وكيفياة 

الحفاظ على تفاعل نشيط معه وقياس تقدمه نحو تحقيق أهدافه في التعارف الاى فاعلياة عملياة 

م الااتعلم ماان أجاال تحسااين ممارسااتها فااي المسااتقبل وتحقيااق الااتعلم لاادى الطلبااة ، ولكااون التعلااي

جازءاً مان التربيااة فاناه يمثال مجمااوع العملياات التااي يساتطيع الطالاو عاان طريقهاا أن يطااور 

سلوكاً ايجابياً ) مهارات ، اتجاهات ، قدرات ( ذات قيمة مقبولة في المجتمع الذي ينتماي إلياه 

 ( .91، ص 9111الطالو )الحيلة ، 

مااع بشااري ، فعليااة تعتمااد الماانهج الدراسااي ماان أهاام مكونااات النظااام التربااوي ألي مجت     

المؤسسااات التعليميااة فااي بلااوا أهااداف المجتمااع ، وبهااا ترسااخ قاايم المجتمااع ومبادئااه وأهدافااه 

مسااتعملة مااا يملكااون ماان قاادرات عقليااة وبدنيااة ماان أجاال بلااوا رغباااتهم وطموحاااتهم  ، لااذلب 

ن الماتعلم وجو ان تكون بين المنهاج والتربية والمجتمع عالقة جدلياة تاؤمن حالاة االنتمااء باي

والبيئة االجتماعية والثقافية التي يعيش فيها ، ليحقق صدق االنتماء والمعاصارة التاي بادورها 

تااوفر التكيااف مااع الحياااة وهااذا أساامى أهااداف التربيااة فااي المجتمعااات المعاصاارة )الخوالاادة ، 

 ( .66، ص 9118

مااه ويدفعااه نحااو يااؤدي الكتاااب الدراسااي دوراً جوهرياااً فااي تحقيااق اهااداف الماانهج ويترج    

تحقيق غاياته وذلب على أساس ان الكتاب الدراسي يعد أحد جواناو العملياة التعليمياة التاي ال 

غنى عنها ، اال ان اسهام الكتاب الدراسي في تحقيق اهداف المنهج يعتماد علاى جاودة الكتااب 

التي يعتماد  يعد الكتاب الدراسي من أهم المصادر كبيرة مادة التعليم و الدراسي ويحدد بدرجة

التاي تقاوم علاى  عليها في التدريس على وجه خاص فاي الادول التاي تعتماد االنظماة التعليمياة

ان الكتاب الدراسي ليس كأي كتاب آخر يخضع لذوق القاراء فهاو يؤلاف  المناهج المركزية و

لغرض خاص وتضبطه عوامل ال تكاد توجد في غيره من الكتاو فهاو يشاتمل علاى مجموعاة 

لتي تنظمها الماواد الدراساية ياتم اختيارهاا وفاق تخطايط مادروس ومتفاق ماع فلسافة من القيم ا

المجتمع وقيمه ، فالفلسفة التربوية واتجاهات المجتمع واهدافه هي التي تحدد محتاوى الكتااب 

 .(08، ص 9113)الهاشمي ، وعطية ،  وطبيعته 

علمااي الااذي ماان خاللااه يعااد التقااويم عمليااة تشخيصااية وعالجيااة معاااً ، وهااو االساالوب ال    

تشخيص دقيق للواقع التربوي واختبار مادى كفاياة الوساائل واالجاراءات المساتعملة واالفاادة 

من نتائجه في تعديل المسار الترباوي مان خاالل وضاع الحلاول والمعالجاات واقتاراح البادائل 

بااأعلى  المناساابة لتشااارف جميعاااً فااي تحقيااق االهااداف المرسااومة للعمليااة التعليميااة التربويااة

مسااتويات الفاعليااة والجااودة ، فااالتقويم بوصاافه ركناااً ماان اركااان العمليااة التربويااة ، يساابقها 

ويالزمها ويتابعها ويستمر بعد نهايتهاا بهادف رفاع مساتواها وتطويرهاا للوصاول الاى افضال 

المسااتويات ، فهااو يااؤدي دوراً أساسااياً فااي توجيااه العمليااة التربويااة واغنائهااا ورفااع نوعيااة 

سساات التربوياة فاي صبح التقويم مناط االهتمام وملتقى الجهود المكثفاة للمؤأها ، فقد مخرجات

 العالم المتقدم.

لااذا فااأن التقااويم عمليااة ضاارورية لكاال كتاااب دراسااي ، باال ولكاال فصاال ماان فصااوله وهااي     

عملية مستمرة تسير مع الكتاب كلاه كجازء ال يتجازأ مناه ونقصاد بتقاويم الكتااب الدراساي أن 

على درجة نمو الطالو عبر استعمال الكتاب في ضاوء األهاداف المرصاودة ، وبعباارة نحكم 
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أخاارى إلااى أي ماادى كااان تااأثير الكتاااب الدراسااي فااي نقاال المعرفااة وحفااز الطلبااة للتعلااق بهااا 

وطلو المزيد منها وتلمسها واالتصال بها في سجل التراث البشري وتوظيفهاا اجتماعيااً )أباو 

 .( 914، ص 9111سرحان ، 

يعد كتااب  العربياة العاماة لغيار االختصااص  الاذي يادرس  فاي كلياة التربياة االساساية  /      

الااذي تضاامن اساااليو   لكتااو المهمااة فااي ماادى مضاامونة للطلبااةالجامعااة المستنصاارية  ماان ا

عان معنااه ، مفهوماه  البحث واالتجاهات العلمية  ألنه يستطيع بعون هذا الكتاب االلمام بفكاره

   . ، واتجاهاته

 

مان لغير االختصاص :" تقويم كتاب العربية العامة   هدف البحث الحالي الى ي هدف البحث :

 وجهه نظر التدريسين والطلبة "

 

 يتحدد البحث الحالي ب:حدود البحث :

 لطلبة المرحلة الثانية 9105/9103،كتاب العربية العامة لغير االختصاص  -

 كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية  تدريسي  -

، قسام فاي االقساام غيار االختصااص طلبة كلية التربياة االساساية /الجامعاة المستنصارية  -

 الحاسبات ، المرحلة الثانية.

   91108/91102السنة الدراسية  -

 

 تحديد المصطلحات :

 التقويم لغة :أوال : 

، 9، ج0222") اباان منظااور ، عرفااه اباان منظااور :" ماان قيمااة الشااي اي  حااددت لنااا قيمااة 

 (.  511ص

 التقويم اصطالحا :عرفه كل من :ثانيا: 

بانااه:" دراسااة العمليااة التعليميااة ووضااعها والحكاام علااى ماادى جودتهااا او  9111دروزة ، -

نجاحها واتخاذ القرار المناسو لها بغياة اتخااذ القارارات الفعلياة التاي تعمال علاى تقوياة نقااط 

 (.  41،ص9111) دروزة ، "القوة واصالح نقاط الضعف 

تضمن اصدار االحكاام علاى السالوف  ( بانه:" عملية منهجية منظمة مخططة9118الحيلة ، -

الحيلاة واصفات والحقائق لذلب السلوف " )او الوجدان او الواقع وذلب بعد موازنة الماو الفكر 

 (.  629، ص9118، 

 فااي محتااوى :" هااو عمليااة اصاادار حكاام للتدريسااين والطلبااة  عرفااا الباح ااة التقااويم اجرا يااا

بعاد   كتاب العربية العامة لغير االختصاص ، الجامعاة المستنصارية /كلياة التربياة االساساية 

   . لهذا الغرض  استبانه اعدتها الباحثة  عناجابتهم 

 كتاب العربية العامة لغير االختصاص :

 9105/9103هو الكتاب المقرر تدريسه لطلبة كلية التربية االساسية /الجامعة المستنصارية 

 . يف د. علي جاسم واخرون تال
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 الفصل ال اني /  خلفية نظرية  

 المحور االول

 التقويم :  

ماان دواعااي عمليااة التقااويم أنهااا أصاابحت أكثاار أهميااة ماان ذي قباال عنااد سااقوط نظريااة      

الترويض الشكلي في ميدان التعليم تلب النظرية القائمة على سيكولوجية الملكاات المعروفاة ، 

 التي كان التقويم فيها محدوداً ويسيراً .

وسااقوط هااذه النظريااة جاااء نتيجااة ل بحاااث التااي قااام بهااا كاال ماان ثورناادايب ، وودورث ،     

ووليم جيمس وغيرهم ، إذ غدا التقويم نظاماً تربوياً بغض النظر عن فلسفته يهدف الى اعاداد 

المااتعلم فااي مجتمعااه ليكااون منسااجماً فاااعالً . ويمكاان القااول ان حقبااة الثمانينااات ماان القاارن 

هدت نقلااة كبياارة للتقااويم التربااوي فااي المحتااوى واالساالوب ، وال ساايما فااي الماضااي قااد شاا

الواليااات المتحاادة األمريكيااة بعااد أن فااوجا المربااون األمريكيااون باافطالق االتحاااد السااوفيتي 

لقمااره الصااناعي األول ) ساايونتيب ( ممااا دعااا الكثياار ماانهم لالهتمااام بالمنهاااج والعماال علااى 

 ( .029، ص9101تطويره ) العدوان والحوامدة، 

 وتبرز أهمية التقويم في منهج اللغة العربية في ما ياتي :     

معرفة نقاط القوة والضعف لدى الطلبة ، ومان طرياق ذلاب يمكان للمادرس أن يؤكاد نقااط  -0

القوة ، ويعالج جوانو الضعف بتوجيه المتعلمين الى كيفية استثمار أوقاتهم وتحديد مشاكالتهم 

 ومعالجتها .

الفااروق الفرديااة بااين المتعلمااين ، واكتشاااف الطلبااة األذكياااء ومااا ينبغااي علااى توضاايح  -9

 المدرس فعله من أجل مساعدة الطلبة متدني الذكاء .

 معرفة مدى تحقيق األهداف التربوية كماً وكيفاً ، وبأية وسيلة تحققت . -6

لااة .مساااعدة الماادرس إدراف ماادى فاعليتااه فااي التاادريس ، وماادى كفايااة الطرائااق المسااتعم -4

    .وهذا من شأنه أن يجعل المدرس متطوراً في استعماله الستراتيجيات التدريس المتنوعة

تطوير العملية التعليمية من طريق ما يقدمه التقويم من معلوماات عان األوضااع التعليمياة  -5

 (.025،ص  9104السائد في المجتمع ، وحاجات افراده ) زاير واخرون ، 

 وظا ف التقويم :

ية : فالتاادريس عمليااة تفاعاال بااين الماادرس والمااتعلم ، وبيئااة الااتعلم التااي وظيفااة تشخيصاا -0

  يهيئها المدرس في الموقف التعليمي . 

تعرف البيئة الثقافية للمتعلمين فهو ينحدرون من عدة طبقات ومستويات متبايناة فيساتعمل  - أ

 انجح السبل في تدريسه .

 تحديد مواطن القوة ، والضعف في المنهج . - ج

عالجيااة  : يسااهم التقااويم فااي معالجااة عاادد ماان الساالوكيات المغلوطااة ، ويوضااح وظيفااة  -9

 المفاهيم  الغامضة ومن ذلب :

 تصحيح المفهومات المغلوطة : وال سيما تلب األلفاظ التي تحمل أكثر من معنى . - أ

تصويو األخطاء : فالمتعلم يتعلم أموراً معيناة، لكناه ال ياتقن ماا تعلماه ، فهاو بحاجاة الاى  - ب

 أدائه وتصويو أخطائه . تحسين
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 تطوير األهداف : فاألهداف ال تحقق جملة واحدة بل يراد لها وقت طويل . - ج

تعديل االجراءات : وذلب بتهيئة الموقف الصفي وتوفير المناخ الدراسي والتأكيد من ذلاب  - د

 قبل الشروع في عملية التدريس .

 وقائي : وذلب لتحديد العالج المناسو من طريق : -6

يو النجاح ، والقصور في عملية التدريس فماثالً الاذي عناده مشاكلة فاي قواعاد تحديد أسال - أ

 التالوة فباإلمكان التعاون مع مدرس اللغة العربية وهكذا .

التغذيااة الراجعااة : وهااي عمليااة تاازود الماادرس بمعلومااات ، أو بيانااات عاان سااير أدائااه ،  - ب

المخطاط لهاا مان طرياق تادريس ، واالستجابة الموازنة ألدائه الفعلي ، وما تحقق مان أهدافاه 

 ونشاطه فيتجنو ما كان من سلبيات ، ويعزز ما كان من ايجابيات .

التطااوير ، وتحااديث المناااهج : فااال يمكاان ان نتصااور ان هناااف منهجاااً ثابتاااً وجامااداً علااى  - ج

الدوام ال يستجيو لماا تقتضايه عوامال التغييار والتطاوير ، فتطاوير المانهج جازء أساساي فاي 

   (028-023، ص9104) زاير واخرون ،  .اطار اي نظرية يتبناها ، واضعوا المنهاج 

تمر عملية التقويم الترباوي بخطاوات متتالياة منساقة      التربوي : الخطوات الر يسة للتقويم

 يكمل بعضها البعض األخر ، ويمكن توضيح خطوات التقويم التربوي بما يأتي :

تحديااد األهااداف : وهااي الخطااوة األولااى فااي عمليااة التقااويم التااي يجااو ان تتساام بالدقااة  -0

 تربوي الذي نريد تقويمه .والشمول والتوازن والوضوح حتى تكون مناسبة للعمل ال

تحديااد المجاااالت التااي يااراد تقويمهااا والمشااكالت التااي يااراد حلهااا : فهناااف العديااد ماان  -9

المجاااالت التربويااة التااي يمكاان تقويمهااا ، فهناااف الماانهج ومكوناتااه، والماادرس وقضاااياه ، 

 والطالو ونموه ، والمدرسة وادارتها ، وغير ذلب من المجاالت .

: ويتضمن اعداد الوسائل واالختبارات والمقاييس وغير ذلب مان أدوات  االستعداد للتقويم -6

 التقويم ، وكذلب اعداد القوة البشرية المدربة للقيام بعملية التقويم.

التنفيااذ : عنااد الباادء بعمليااة التقااويم ، إذ البااد ماان االتصااال بالجهااات التااي سااوف يتناولهااا  -4

يم والتعااون ماع القاائمين علاى عملياة التقاويم التقويم من أجل تفهم هاذه الجهاات بأهاداف التقاو

 وصوالً الى تحقيق أفضل النتائج .

تحليل وتفسير واستخالص النتائج : تمثل هذه الخطاوة جماع البياناات المطلوباة وتصانيفها  -5

 وتحليلها واستخالص النتائج .

قاديم التعديل وفاق نتاائج التقاويم : بعاد الحصاول علاى النتاائج مان الخطاوة الساابقة يمكان ت -3

 مقترحات مناسبة تهدف الى تحقيق أهداف منشودة في عملية التقويم .

تجريو الحلول المقترحة : وينبغي أن تخضاع هاذه المقترحاات للتجرباة بهادف التأكاد مان  -8

سالمتها من جهة ومن أجل دراسة مشكالت التطبيق واتخاذ االجراءات الالزماة لعالجهاا مان 

 (.911-022، ص9104جهة اخرى ) زاير واخرون ، 

 يقسم بحسب الشكلية الى:أنواع التقويم :

التقويم الرسمي ) الشكلي (  : وهو التقويم الذي تقاوم باه المؤسساات التربوياة الرسامية أذ  -0

 بموجبه التوصل الى قرارات واحكام حول مدى تحقق األهداف المحددة مسبقاً .
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مارساه النااس بشاكل عااام : وهاو التقاويم الاذي ي  التقاويم غيار الرسامي ) غيار الشاكلي (  -9

بخصااوص البرنااامج المقصااود ، إذ التوصاال علااى أساسااه الااى قاارارات واحكااام دون تحديااد 

مسااابق ل ساااس التاااي يقاااوم عليهاااا ، وهاااو ناااوع عاااارض مااان التقاااويم يعتماااد علاااى ا راء 

 واالنطباعات الشخصية .

ساألة العلمياة ( أن النوعين مان التقاويم يتعلقاان بمL.Hamptonويرى ليونارد هامبتون )     

 والموضوعية ، ويؤكد ضرورة عدم اعتماد المقوم على النوع غير الشكلي من التقويم .

 أنواع التقويم بحسو الشمول :

التقااويم المكباار ) الكلااي (   : وهااو التقااويم الااذي يهااتم بتناااول مخرجااات الاانظم وعالقاتهااا  -0

ويسااتعمل فااي عمليااات التخطاايط باألهااداف ، ويعتمااد علااى أكثاار ماان أداة فااي جمااع البيانااات 

 التربوي .

التقويم المصغر ) الجزئي (  : وهو التقويم الذي يجري داخل الصف ويهادف الاى معرفاة  -9

د تغذياة راجعاة نمو وتقدم الطلبة في عملية التعلم دون ربط ذلاب بأنظماة فرعياة أخارى ، ويعا

 للمدرسين والطلبة .

تمهيدي : وهاو التقاويم الاذي يساتعمل عاادة قبال التقويم ال أنواع التقويم بحسب وقا اجرا ه :

البدء بالبرنامج التعليماي ، لغارض التعارف علاى مقادار ماا يمتلكاه الطلباة مان معلوماات عان 

 المادة التي سوف يدرسها والتأكد من الخلفة العلمية للطلبة .

يميااة ، التقااويم التكااويني ) البنااائي (  : وهااو التقااويم الااذي يحصاال فااي اثناااء العمليااة التعل -0

ويكون الهدف منه تزويد المدرس والمتعلم بالتغذياة الراجعاة لتحساين التعلايم والاتعلم ومعرفاة 

 مدى التقدم الحاصل لدى الطلبة .

التقاااويم التشخيصاااي / وهاااو التقاااويم الاااذي يااارتبط باااالتقويم التكاااويني ، مااان أجااال تأكياااد  -9

حديااد جوانااو القااوة االسااتمرارية فااي التقااويم ، والهاادف منااه تشااخيص صااعوبات الااتعلم وت

والضااعف فااي مسااتوى التحصاايل الدراسااي ، فضااالً عاان تحديااد االخطاااء الشااائعة بااين الطلبااة 

 سواء في معارفهم أو مهاراتهم أو اتجاهاتهم .

التقويم الختامي ) النهاائي (  : وهاو التقاويم الاذي يهادف الاى معرفاة ماا حققاه المانهج مان  -6

رجات الرئيسة لتعليم مقرر ماا ، ويهادف أيضااً أهداف وذلب من طريق تحقيق المتعلمين للمخ

 الى تحديد مستوى الطلبة تمهيداً الى نقلهم الى صف أعلى .

التقااويم الكمااي  : وهااو  أنااواع التقااويم بحسااب نااوع المعلومااات والبيانااات التااي يااتم جمع ااا :

ماان  التقااويم الااذي يعتمااد علااى المعلومااات الرقميااة ) الكميااة ( ، كالنتااائج التااي نحصاال عليهااا

االختبارات أو التقارير التي نحصل عليها مان االساتبيانات ، إذ تاوفر هاذه األدوات معلوماات 

 كمية .

بالمالحظة ووصف  نجمعهاالتقويم النوعي: وهو التقويم الذي يعتمد على المعلومات التي  -0

ي السلوف وصفاً دقيقاً ، إذ تُدون المالحظات في ملف الطالو مان المادرس أو المرشاد الترباو

 أو ولي أمر الطالو .

 ومن حيث التقويم االجرا ي يوجد نوعان ر يسان هما :    
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أوالً : االختبارات الشفوية : فهي ضارورية لقيااس تحقياق بعاض األهاداف مثال معرفاة كفاياة 

 الطالو في القراءة أو التعبير ، ففي هذه الحالة يجو ان نلجأ الى االختبارات الشفوية .

ثانياً : االختباارات التحصايلية : وهاي االختباارات التاي تعتماد علاى الكتاباة وتحريار األجوباة 

 .(9115،33على اللوحات ) الخزاعة واخرون ،  

 

 الكتاب المدرسياالمحور ال اني /

ماانح المربااون القاادامى الكتاااب المدرسااي منزلااة عظيمااة تقاارب ماان     الكتاااب المدرسااي :

التقديس فحفظه المتعلمون دون أعتراض على نصوصه مما أدى الى جمود فكارهم ، وحااول 

المربي الفرنسي جان جاف روسو تغييار هاذا الموقاف مان الكتاو اال أناه لام يفلاح حيناذاف فاي 

التي تترتو على سوء استعماله . ثام تاواترت أكثر من مساعدة المربين على ادراف األضرار 

التحسينات التربوياة والفنياة المتعاددة علاى الكتااب مماا جعال مناه اداة تعليمياة محفازة للتفكيار 

 واالبداع .

فالكتاب هو الذي يرسم الحدود العامة للمعلومات والمفاهيم والقايم التاي يتعلمهاا الطلباة كماا    

ا فااي كبياار طرائااق التاادريس المالءمااة الواجااو اتباعهاا وأن الكتاااب يمكاان ان يقاارر الااى حااد

 .تعلمهم

وللكتااب المدرساي دوران فاي العملياة التربوياة ، أحادهما خااص يتعلاق بالماادة الدراساية      

التي يتناولها كالً أو جزءاً ) ألحد فاروع الماادة ككتااب قواعاد اللغاة ( وا خار عاام يتمثال فاي 

دور الكتاب ككل في الحياة التربوية التعليمياة للفارد . فالكتااب المدرساي هاو أول كتااب يجاده 

متعلم بين يديه في الغالو فعلى هذا الكتااب تعتماد عالقتاه المساتقبلية بالكتااب ككال فاأن كاان ال

الكتاب المدرسي منفراً شكالً ومضموناً انعكس ذلب األثر السلبي على عالقاة الماتعلم بالكتااب 

 وبالقراءة بشكل عام ، فال بد والحال هذه مان أن نهاتم باعاداد الكتااب المدرساي فنجعلاه جاذاباً 

 ( .  682، ص9104) زاير وعايز،  مضموناً وشكالً .

هناف عدد من الشروط الواجو مراعاتها فاي اعاداد الكتااب   شروط إعداد الكتاب المدرسي :

 المدرسي :

 من حيث المضمون : - أ

 ان تتفق مادته مع األهداف التربوية بجميع مستوياتها . -0

وي الكتااب المدرساي علاى ماادة ان تكون مادته العلمياة ساليمة وحديثاة فاال يجاوز ان يحتا -9

 خاطئة أو معلومة قديمة حلت محلها معلومة حديثة مختلفة .

ان يكااون اساالوبه مبسااطا واضااحاً خالياااً ماان اللاابس والتعقيااد اللغااوي مااع المحافظااة علااى  -6

 . السالمة اللغوية 

أن يفاارد بعااد كاال موضااوع جاازء للتمرينااات والتاادريبات والتطبيقااات والنشاااطات التااي  -4

هااا التنااوع فااي األساااليو والشاامول فااي تغطيااة كاال جوانااو الموضااوع مااع تأكياادها يراعااي في

استثارة اهتمام ودفعه الى التفكير واالستنتاج والربط واالبتكار . ان الهدف األساساي مان هاذا 

القسم هاو اجاراء اثاراء تحصايل المتعلماين مان الموضاوعات المثاارة بماا يعززهاا مان ناحياة 

 ع واالبتكار من ناحية ثانية .ويدفع المتعلم الى االبدا
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ان تكون مادة الكتااب واسالوب عرضاها منساجمين ماع مرحلاة نضاج الماتعلم فاال يكوناان  -5

 فوقه وال تحته كثيراً .

 ان يكون الكتاب مشوقاً وجذاباً بمادته العلمية وطريقة عرضها . -3

 من حيث الشكل : - ب

ان يكون حجم الحروف معقوالً مع االبتعاد عن استعمال الحروف الصغيرة حرصااً علاى  -0

   سالمة بصر المتعلمين . 

استعمال الحروف الملونة للعنوانات أو إلباراز خالصاات أو تعريفاات معيناة أو اساتعمال  -9

التعريفاات الخطوط التحتية أو المستطيالت من أجل لفت االنتباه الى مثال هاذه الخالصاات أو 

 المهمة .

 ان تكون الصور ملونة واالشكال واضحة . -6

 ان تبذل عناية فائقة في طباعة الكتو لتكون خالية من االخطاء المطبعية . -4

 ان يكون الكتاب متيناً في التجليد وان يستعمل فيه ورق جيد وغالف جيد . -5

 ة لعدد الصفحات ان يكون حجم الكتاب معقوالً بالنسبة لقياسات الطول والعرض وبالنسب -3

، 9104) زاياار وعااايز،  االهتمااام بتصااميم الغااالف وجعلااه جااذاباً ومعبااراً قاادر االمكااان -8

  . (682ص

 :طريقة تأليف الكتاب المدرسي 

تقاوم الجهاات المتخصصاة بتكلياف فارد أو أكثار بتاأليف كتااب مدرساي طريقة التكليف :  - أ

نوعة الالزماة لكال كتااب في موضوع معين لصف معين مما يضمن توفير التخصيصات المت

 مدرسي من بين خير من يتمكن من التأليف .

ومن بين االنتقادات التي توجه الى هذه الطريقاة االقتصاار علاى تكلياف عادد محادود مان      

المااؤلفين ممااا يحااول دون النمااو المهنااي لاابعض المااؤلفين الناشاائين وماان االنتفاااع بكفاياااتهم 

 المتنوعة .

د الهيئة المسؤولة الى تشكيل لجان التأليف : لجنة اللغة العربية فاي تعم    :طريقة اللجان  - ب

المرحلة األساسية مثالً ، ولجنة العلاوم ، ولجناة الرياضايات وهكاذا تتقاسام اللجناة العمال فيماا 

بينها ، كما تشاكل لجاان أخارى للتقيايم ، وثالثاة إلصادار االحكاام . ومان عياوب هاذه الطريقاة 

ويلة ، وقد ال يكون االنتاج بالمساتوى المطلاوب ، إذ تكثار المنافساات انها تحتاج الى أوقات ط

 بين المؤلفين .

وفااي هااذه الطريقااة تقااوم الجهااات المتخصصااة بتهيئااة     :طريقااة االعااالن أو المسااابقة  -ج

الفرص المتكافئة أمام المؤلفين اال أنهاا ال تضامن تقادم مؤلاف لتاأليف كتااب معاين مماا ياؤخر 

 الجهة المعنية على اقرار تدريس كتاب دون المستوى المطلوب .الدراسة أو يرغم 

 -يتكون الكتاب المدرسي االنموذجي من ا تي :    مواصفات الكتاب المدرسي :

 -تتصف مقدمة الكتاب بأنها : المقدمة : –أوالً 

 تشتمل على األهداف التعليمية العامة التي سيحققها تعلم مادة الكتاب المدرسي . -0

 المبادئ النفسية والتربوية التي روعيت في تأليف المحتوى وتنظيم المادة التعليمية .تبين  -9

 تتبع اسلوب الحوار الذاتي المباشر مع المتعلم والمعلم . -6
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 تشير الى الوحدات التعليمية والموضوعات الرئيسة التي تعالجها مادة الكتاب المدرسي . -4

 دريبات وأنشطة واسئلة التقويم الذاتي .تشير الى ما تتضمنه الوحدات التعليمية من ت -5

 تثير دافعي المتعلم وتحفزه . -3

 تبين أهمية الكتاب للطالو والمعلم . -8

 تحدد مصادر التعلم األخرى المساعدة والمساندة . -8

تتصااف األهااداف التعليميااة التعلميااة لكاال وحاادة ماان  األهااداف التعليميااة ، التعلميااة : –ثانياااً 

 -ا:وحدات الكتاب المدرسي بأنه

تظهر في مقدمة كل وحدة تعليمية وتكاون مرتبطاة ماع األهاداف العاماة للكتااب المدرساي  -0

 الواردة في المقدمة .

 تعكس سلوكاً متوقعاً من المتعلم . -9

تشمل في مجملها على نتاجات التعلم الثالثية : المعرفي االدراكاي ، والوجاداني االنفعاالي  -6

 ، واالدائي النفس حركي .

 الً للقياس والمالحظة .تمثل نتاجاً قاب -4

 ترتبط ارتباطاً مباشراً بمحتوى الوحدة التعليمية وفصولها وتشتق منها . -5

 -يتصف محتوى الوحدات التعليمية بما يأتي : المحتوى: –ثال اً 

يعبر عن المحتوى ) مضمون الوحدة التعليمياة ( برسام توضايحي ) لوحاة تتبعياة ( تكاون  -0

 في مقدمة هذه الوحدة .

 الوحدة التعليمية على موضوعات رئيسة وقصيرة .تقسم  -9

 يعالج كل موضوع مفهوماً رئيساً من مفاهيم الوحدة . -6

تسلسل المادة العلمية تسلسالً نفسياً : من العلوم الى المجهول ومان البسايط الاى المركاو ،  -4

 ومن المحسوس الى المجرد ، ومن السهل الى الصعو .

 جزءاً اساسياً من عرض المادة التعليمية .يتخلل المحتوى اسئلة مناسبة تمثل  -5

 يشتمل المحتوى على أنشطة مناسبة تمثل جزءاً أساسياً من مضمون المادة التعليمية . -3

يشتمل المحتوى على مصادر تعلم مختلفة العرض الى جانو العرض الكتابي كالصاور ،  -8

 والمخطوطات ، والجداول .

تتصاااف األنشاااطة التعليمياااة التعلمياااة  دريبات :األنشاااطة التعليمياااة التعلمياااة والتااا –رابعااااً 

 -والتدريبات لكل وحدة في الكتاب المدرسي بأنها:

 تستند الى األهداف التعليمية الخاصة بالوحدة التعليمية . -0

 تناسو مستوى نضج المتعلم وخبراته . -9

 تقبل التطبيق والتنفيذ في اطار االمكانات المتوافرة في بيئة المتعلم . -6

 والتقنيات التعليمية المتعددة وذات الصلة . توظف الوسائط -4

 تسلسل خطوات تنفيذ النشاط منطقياً ونفسياً . -5

 توفر للمتعلم التغذية الراجعة الفورية والمتكررة . -3

 -يتصف عرض المادة في الكتاب والوحدات التعليمية بما يأتي : العرض : –خامساً 

 ان يستعمل في عرض المادة اللغة السليمة الواضحة . -0
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 ان يوضح المفاهيم الجديدة في اثناء عرضها . -9

تعاارض المااادة العلميااة بطريقااة تثياار التفكياار وتحفاازه وذلااب ماان خااالل إثااارة التسااا الت  -6

 وابدال االجابات المختلفة .

 ان يخلو من الحشو والتكرار . -4

 ان يتوافر فيه عنصرا التشويق والجذب . -5

االيضاحية الالفتة والملونة والمثيرة لالهتماام تستعمل في عرض المادة التعليمية االشكال  -3

 وذات العالقة الواضحة المباشرة بمحتوى المادة التعليمية .

يتصف تقويم نهاية كل موضاوع ) فصال ( فاي : تقويم ن اية كل موضوع ) فصل ( –سادساً 

 -الكتاب بما يأتي :

 تكون معظم االسئلة من النوع المقالي القصير . -0

 كير المتعلم وتعزز نشاطه .تستثير اسئلته تف -9

 تغطي اسئلته جميع النقاط الرئيسة واالفكار والمفاهيم األساسية التي وردت في الفصل . -6

 .توفر التغذية الراجعة الفورية للمتعلم  -4

 -يتصف تقويم نهاية كل وحدة في الكتاب بما يأتي : :تقويم ن اية الوحدة –سابعاً 

 م المتعلم في تلب الوحدة .تنتهي كل وحدة تعليمية باسئلة لتقوي -0

 تشتق اسئلته من األهداف الخاصة بالوحدة . -9

 تتوزع اسئلته أهمية موضوعات الوحدة وفصولها . -6

 تشمل اسئلته على مختلف مجاالت التعلم . -4

 تكون االسئلة متنوعة ومقالية وموضوعية وشاملة . -5

 -يتصف اخراج الكتاب بشكل عام بما يأتي : :االخراج  –ثامناً 

تسااتعمل فيااه حياال االخااراج الفنيااة كاسااتعمال الخطااوط وانواعهااا المالءمااة لخصااائص  -0

 المتعلمين وطبيعة المادة التعليمية .

 توضيح االفكار الرئيسة بخطوط ملونة والفتة للنظر . -9

توضح االشكال والرسوم والجداول في مواضاعها المالءماة مان الكتااب بشاكل تكاون فياه  -6

 مكان .واضحة ومبسطة وملونة قدر اال

 ينتهي الكتاب بقائمة للمراجع العربية واالجنبية مرتبة بحسو الحروف االبجدية . -4

 يتضمن الكتاب قائمة بالمحتويات . -5

تظهاار الصاافحة األولااى ماان الكتاااب عنوانااه ، واسااماء المااؤلفين ، ودار النشاار ومكانااه ،  -3

 وسنته .

اه شاريطة ان يكاون يختار للكتاب الغالف المناساو المشاتمل علاى شاكل يشاير الاى محتاو -8

-681، ص9104) زاياار وعااايز ، مطبوعاااً علااى ورق مقااوى ومثبتاااً بطريقااة تمنااع تفككااه 

685). 
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 سابقةالدراسات الالفصل ال الث / 

 تضمن هذا الفصل عددا من الدراسات السابقة لها عالقة بموضوع البحث الحالي :    

البالغة والتطبيق في كلية التربية من :   "دراسة تقويمية لكتاب 4112دراسة الذهبي ، -0

 ظر التدريسين والطلبة " وجهة ن

امعة المستنصرية / كلية التربية ؛ وهدفت الى التعرف على أجريت في العراق في الج

 دراسة تقويمية لكتاب البالغة والتطبيق في كلية التربية من وجهة نظر التدريسين والطلبة " 

( طالبا وطالبة موزعين في كلية التربية/ الجامعة  069ن و )تدريسي 8بلغت العينة للدراسة 

المستنصرية .واعتمد الباحث على االستبانه لتكون اداة لبحثة موزعة على اربع مجاالت 

 "االهداف ، لغة الكتاب ، المحتوى ، التقويم ".

الوسط ، واستعمل الباحث في بحثه الوسائل االحصائيةاالتية : "معامل ارتباط بيرسون 

اف تحقق االهد-واهم النتائج التي توصل اليها الباحث هي :المرجح ، الوزن المئوي" ،

تشجع على التعلم ب ،تنمي االمثلة والتمرينات لمحتوى الكتا-التربوية الخاصة بتلب المادة ،

 الذاتي للطلبة .

 (.9115لغوية للمتعلم .) الذهبي ، تنمي القدرة ال -

تهدف هذه الدراسة الى :" تقويم كتاب اساسيات التدريس في  : 4112دراسة صبري، -4

 كلية التربية /ابن رشد من وجهه نظر التدريسين "/ جامعة بغداد 

 أجريت في العراق في جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد .

بلغت عينة الدراسة من ستة تدريسين ، استعمل الباحث االستبانة اداة لبحثه ، اذبنى  الباحث 

استبانة للتدريسين موزعة على ستة مستويات او مجاالت ةهي :"االهداف ، مقدمة الكتاب ، 

 المحتوى ، اسلوب عرض المادة ، شكل الكتاب واخراجه االفني ، لغة الكتاب ". 

ولقد استعمل الباحث عددا من الوسائل االحصائية هي :" معامل ارتباط بيرسون ، "معامل 

 لمرجح ، الوزن المئوي " .ارتباط بيرسون ، الوسط ا

  -واهم النتائج التي توصل اليها الباحث هي :

 محتوى عرض المادة في كتاب اساسيات التدريس يحتاج الى الترابط والتكامل . -0

 كتاب اساسيات التدريس بحاجة  كبيرة الى عملية تطوير وذلب لعدم تحقق اكثر الفقرات . -9

كانت ضعيفة وهذا يدل على عدم استعمالها من قبل  اجابات عينة البحث لبعض الفقرات-6

 (. 61، ص 9113التدريسيتن ممن يدعو الى تالفي نقاط الضعف فيها .) صبري ، 

 

 افادت الباح ة من الدراسات السابقة ماياتي : جوانب االفادة من الدراسات السابقة:

 االفادة في اعداد اداة البحث " االستبانة ". -0

 وتحديد مجتمع البحث .اختيار العينة  -9

 االفادة من  االدبيات و المصادر والمراجع المتعلقة بموضوع البحث . -6

 اختيار الوسائل االحصائية التي تتناسو مع موضوع البحث .  -4
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 الفصل الرابع/من جية البحث واجراته

:اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي ا"لذي اليتوقف عند حدود وصف  اوال : من ج البحث

 (.49، ص0286رة وانما يتعدى الى التحليل والتفسير والتقويم" )الزوبعي ، الظاه

:تالف مجتمع البحث من  التدريسين والطلبة في كلية التربية االساسية ثانيا:مجتمع البحث

 (طالبا . 051و) ا(تدريسي41/الجامعة المستنصرية ،بلغ عددهم )

 قسمت العينة على قسمين :من اجل اختيار عينة البحث ثال ا:عينة البحث:   

عينة التدريسين والطلبة االستطالعية :اختارت الباحثة عدد من التدريسين والطلبة -0

( طالبا من كلية  31( تدريسي و )   91بصورة عشوائية من المجتمع االصلي بواقع )  

 التربية االساسية /الجامعة المستنصرية .

( تدريسيا 41تكونت عينة التدريسين التطبيقية من )  عينة التدريسين والطلبة التطبيقية : – 9

 ( طالبا من كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية .051و )

: اختارت الباحثة االستبانة اداة لبحثها ،لكونها االداة المناسبة للوصول الى  اداة البحثرابعا:

احثة من جمع البيانات من تحقيق هدف البحث ولكونها وسيلة سهلة التطبيق ، وتمكن الب

 (.048، ص0228عينتها في مدة زمنية مناسبة )عودة ، 

 اعداد االستبانة االستطالعية :- 

قامت الباحثة بصياغة استبانة اولية استطالعية  مفتوحة تكونت من ثالثة اسئلة ملحق     

لنهائية ، اذ تم ( ،من اجل الحصول على المعلومات والبيانات التي تمهد لبناء االستبانة ا0)

( طالبا من اجل توضيح هدف البحث ومساعدة عينة  31( تدريسي و )    91توزيعا على )  

البحث في ابداء ارائهم والتثبت من اجاباتهم بدقة وتمكنت الباحثة من صياغة استبانة تكونت 

 (من اربع مجاالت  هي : )المقدمة ، المحتوى ، لغة الكتاب ، االخراج الفني للكتاب 

افرغت الباحثة اجابات العينة االستطالعية بعد ان استثنت منها االجابات المتشابهة في 

المعنى والمهملة ، وقد حصلت على بعض المعلومات الوافية من خالل اجابات التدريسين 

عن اسئلةاالستبانة االستطالعية ، ومن خالل ذالب حاولت الباحثة صياغة االستبانة الخاصة 

العربية العامة لغير االختصاص من وجهة نظر التدريسين والطلبة في كلية بتقويم كتاب 

 التربية االساسية / الجامعة المستنصرية .

 :  صياغة فقرات االستبانة -

يهدف البحث الى تقويم كتاب العربية العامة لغير االختصاص من وجهه نظر         

ة اداة لبحثها لكونها االداة المناسبة التدريسين والطلبة ولذلب اختارت الباحثة االستبان

الستطالع اراء افراد العينة فهي وسيلة سهلة التطبيق ، وتمكن الباحثة من جمع البيانات من 

عينتها في مدة زمنية مناسبة ، ويمكن صياغة االسئلة بها لتناسو اغراضا محددة ) ابو عالم 

 (.088،ص9115، 

الباحثة على مجموعة من المعلومات التي حصل لغرض صياغة فقرات االستبانة ، اعتمدت 

عليها من االستبانة االستطالعية ، وبعد مراجعة االدبيات والدراسات السابقة التي تناولت 

( فقرة   88التقويم توصلت الباحثة الى صياغة استبانة التدريسين والطلبة ، تكونت من )  
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توى ، لغة الكتاب ، االخراج الفني موزعة بين اربع مجاالت ) المقدمة ، االهداف ، المح

 للكتاب (.

 صدق االستبانة) االداة(: -

من اجل التحقق من صدق االستبانة ، اعتمدت الباحثة على الصدق الظاهري والذي        

نقصد به التحقق من مدى صالحية االداة المستعملة وصدق فقراتها من حيث صياغتها 

( .لذا عرضت الباحثة فقرات االستابنة 55، ص0229وشمولها الهداف البحث )  ايبل ،   

على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص  في مناهج وطرائق التدريس  

والقياس والتقويم وملحق )    ( يبين ذلب .وقد جاءت العبارات صادقة االبعضها فقد صحح 

 على ضوء ما طرحه الخبراء .

 االستقرار في المعلومات التي يزود بها افراد ثبات االستبانة :الثبات هو الوضوح و -

العينة ، اي ان العينة تعطي نفس النتائج  في فترتين مختلفتين في ظروف متشابهه ) عبد  -

 (.20،ص9118الرحمن ،وزنكة ، 

تم استخراج ثبات االستبانة بطريقة الفا كرونباخ على العينة االستطالعية نفسها بعد مرور 

 تبانة على العينة نفسها بعد المدة من التطبيق االول .ايام اذ كررت االس 01

 االستبانة ت
معامل ألفا 

 كرونباخ

الخطأ 

 المعياري

درجة 

(Sig) 

التباين 

 الُمفسر
 المالحظات

1 
 عال ومقبول 0.674 0.000 0.031 0.821 تقويم الكتاب

 طالب 60ن = 

  تطبيق االستبانة:
ة في المدة الزمنية الواقعة من االستبانة( بصيغتها النهائيطبقت الباحثة اداة بحثها )       

تم توزيع و بحث؛ و( على العينة االساسية المشمولة بال 9108(  99/5( الى ) 6/4/9108)

على عينة المدرسين والطلبة في كلية التربية ؛االستبانة بعد التاكد من صدقها وثباتها 

وقد اجابوا على عن  ؛طالبا 051دريسي وت 41االساسية /الجامعة المستنصرية بواقع 

وقد حرصت الباحثة على ان تلتقي بافراد العينة موضحة لهم االهداف   ؛ االستبانة جميعهم 

وطريقة االجابة عن فقرات االستبانة ، وعن الكيفية  التي يستعملون فيها البدائل عن االجابة 

ة الى تفريغ االجابات في استمارات من دون تاثير في دافعيتهم في االجابة ثم عمدت الباحث

 خاصة اعدت لهذا الغرض  .

 

لمعالجة نتائج البحث المتمثلة بالنسبة   spssتم استنعمال حقيبة    الوسا ل االحصا ية :

 ومعادلة الدرجة المعيارية المئوية  والوزن النسبي والوسط المرجح 
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 الفصل الخامس / عرض النتا ج وتفسيرها

 نتائج البحث وتفسيرها :أوالً : عرض 

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتائج التي توصلت إليها الباحثة في ضوء هدف البحث ،     

 -ومن ثم تفسيرها حسو الفقرات ضمن كل مجال وعلى النحو ا تي :

عدت الباحثة تكرار إجابات التدريسيين والطلبة  لكل فقرة من فقرات االستبانة وفقاً  -0

 للبدائل الثالث .

( محكاً فرضياً للفصل بين جانبي 9قامت الباحثة بتحديد متوسط البدائل االربع الذي هو ) -9

أو اقلل  ( 9القوة والضعف للفقرات، إذ تعد الفقرة التي حصلت على وسط مرجح يقل عن )

 غير متحققة .

اعتمدت الباحثة معادلة الوسط المرجح والوزن المئوي وساائل احصاائية لتحدياد الفقارات  -6

 حققة وغير المتحققة في كل مجال من مجاالت االستبانة المعدة للتدريسيين والطلبة  .المت

رتباات الباحثااة فقاارات االسااتبانة ضاامن كاال مجااال ترتيباااً تنازلياااً ماان أعلااى وسااط ماارجح  -4

 ووزن مئوي الى أقل وسط مرجح ووزن مئوي .

( 31وي )( فاااكثر ووزن مئاا9اعتماادت الباحثااة  الفقاارة التااي تحصاال علااى وسااط ماارجح ) -5

( وباوزن مئاوي اقال 9معيارا على جودت الكتاب اما الفقرة التاي يقال وساطها المارجح عان )

( معيااارا علااى ضااعف الكتاااب  ، والااذي اعتماادت عليااه الباحثااة فااي كتاااب  العربيااة 31ماان )

 العامة لغير االختصاص .

غيااار حاااددت الباحثاااة الفقااارات المتحققاااة وغيااار المتحققاااة فاااي كتااااب  العربياااة العاماااة ل   -3

 بما يأتي : االختصاص 

 

 نتا ج استجابات التدريسين

( فقاارات ، أظهاارت نتااائج البحااث أن 04ضاام هااذا المجااال )   -مجااال مقدمااة الكتاااب  : -أوالً:

( فقارات ، كانات أوسااطها المرجحاة ماا باين 3عدد الفقرات المتحققة في هاذا المجاال بلغات )

%( حادا  85% ( حدا اعلى الى )263666)(، أما أوزانها المئوية تراوحت بين 8,9-95,9)

( فقرات وكانات أوسااطها المرجحاة ماا 8ادنى ، في حين كانت الفقرات غير المتحققة بلغت )

 -%45ما أوزانها المئوية تراوحات باين )%( حدا ادنى  ، أ45%( حدا اعلى الى ) 35 بين )

 ( يوضح ذلب . 0%( ، وجدول )  35

على فقرات مجاالت اإلستبانة وتقويم كتاب العربية عرض نتائج إستجابات التدريسيين 

 -العامة:
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 ( يبين نتا ج إستجابات التدريسيين على فقرات مجال مقدمة الكتاب0جدول )

 الفقرات ت

متحققة بدرجة 

 كبيرة

متحققة بدرجة 

 متوسطة
 غير متحققة

 الوسط

الحسابي 

 المرجح

الوزن 

 المئوي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

11 
انسجام ا مع الفلسفة 

 التربوية للدولة العراقية 
 األولى 93.333 2.8 5 1 10 2 85 17

2 
تتصف بالوضوح 

 واالبتعاد عن التعقيد
 ال انية 75 2.25 10 2 55 11 35 7

12 
تتفق مع االهداف العامة 

 الواردة  في خطة المن ج 
 ال ال ة 73.333 2.2 25 5 30 6 45 9

4 

ت ير دافعية الطلبة 

وتحفزهم لقراءة 

 موضوعات الكتاب

 الرابعة 71.667 2.15 25 5 35 7 40 8

10 

توجه الطلبة الى مراجعة 

مصادر التعلم األخرى 

 المساعدة والمساندة

 الخامسة 68.333 2.05 20 4 55 11 25 5

1 
تشير الى عدد 

 موضوعات الكتاب
 السادسة 66.667 2 30 6 40 8 30 6

5 
تعطي فكرة موجزة عن 

 محتوياته
7 35 5 25 8 40 1.95 65 

السابعة 

 ونصف 

9 

تحدد مصادر التعلم 

االخرى المساعدة 

 والمساندة

5 25 9 45 6 30 1.95 65 
سابعة  

 ونصف

7 
تبين الرأي التربوي 

 الذي بني عليه الكتاب
 التاسعة 63.333 1.9 40 8 30 6 30 6

8 
تبين أهمية الكتاب 

 للمدرس والطلبة 
 العاشرة 63.333 1.9 25 5 60 12 15 3

3 
تعرف باسلوب تنظيم 

 الكتاب
2 10 13 65 5 25 1.85 61.667 

الحادية 

 عشرة

6 
تتضمن أهداف تدريس 

 المادة
4 20 7 35 9 45 1.75 58.333 

ال انية 

 عشرة

13 

تشير الى ارشادات 

تساعد المدرس في 

 استعمال الكتاب

3 15 1 5 16 80 1.35 45 

ال ال ة 

 عشرة

 ونصف

14 

تشير الى ارشادات 

تساعد الطلبة في 

 استعمال الكتاب 

2 10 3 15 15 75 1.35 45 

ال ال ة 

 عشرة

 ونصف

 20ن = 

 فقرات الحد االعلى :

جاءت الفقر ة )  انسجامها مع الفلسفة التربوية للدولة العراقية   ( بالمرتبة االولى  بوساط  -0

الساابو فااي هااذه النتيجااة الااى   %( ، فساارت الباحثااة 263666( ووزن مئااوي )   8,9ماارجح )

ان مان شاروط الكتااب الجياد ان تتاوفر فااي المقدماة مايرشاد التدريساين والطلباة الاى التعاارف 

 على اهداف الكتاب ومحتواه .

تتصف بالوضوح واالبتعاد عن التعقيد  ( بالمرتباة الثانياة  بوساط مارجح  جاءت  الفقرة ) -9

هااااذه الفقاااارة مالئمااااة لقاااادرات الطلبااااة %( ، رأت الباحثااااة ان 85( ووزن مئااااوي )  95,9)
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وواضااحة وغياار معقاادة وتشااير هااذه النتيجااة الااى ان لجنااة تاااليف الكتاااب قااد راعاات الدقااة 

 والموضوعية في صياغة مقدمة الكتاب .

 فقرات الحد االدنى :

جاءت الفقرة ) ال تشير الى ارشادات تساعد الطلبة في استعمال الكتاب  ( بالمرتبة الثالثة  -0

%( ، رأت الباحثاة هاذه 45( ووزن مئاوي )0،65)األخيرة( بوسط مرجح )   عشر ونصف 

الفاروق الفردياة  النتيجة إلى ان نسبة كبيرة مان التدريسايين يارون أن مقدماة الكتااب لام ياراع  

بين الطلبة ، وتعد هاذه النتيجاة عاامالً سالبياً وقصاوراً فاي الكتااب ، إذ ان مان معاايير الكتااب 

 .تساعد الطلبة في استعمال الكتابتشير الى ارشادات   ن مقدمة الكتابالدراسي الجيد أن تكو

جاءت الفقرة   ) ال تشير الى ارشادات تساعد المادرس فاي اساتعمال الكتااب  ( بالمرتباة   -9

%( ، رأت 45( ووزن مئاااوي )0،65الثالثاااة عشااارة ونصاااف   )األخيااارة( بوساااط مااارجح ) 

 التدريساايين ياارون أن مقدمااة الكتاااب لاام يااراع  الباحثااة هااذه النتيجااة إلااى ان نساابة كبياارة ماان 

الفروق الفردية بين الطلبة ، وتعد هاذه النتيجاة عاامالً سالبياً وقصاوراً فاي الكتااب ، إذ ان مان 

تشاير الاى ارشاادات تسااعد الطلباة فاي   معايير الكتاب الدراسي الجيد أن تكون مقدمة الكتاب

  استعمال الكتاب . 

( فقارة ، أظهارت نتاائج البحااث ان 90ضام هااذا المجاال )    -مجاال محتاوى الكتااب : -ثانيااً :

 ( فقارات ، كانات أوسااطها المرجحاة ماا باين 3عدد الفقرات المتحققة في هاذا المجاال بلغات )

%(  81%( حاادا اعلااى الااى ) 83 ,338( ، أمااا أوزانهااا المئويااة تراوحاات بااين ) 0,9-3,9)

( فقاارة، وكاناات أوساااطها 05كاناات الفقاارات غياار المتحققااة بلغاات ) حاادا ادنااى  ، فااي حااين

( حاادا ادنااى  ، أمااا أوزانهااا المئوياااة 0،65( حاادا اعلااى الااى ) 0،25المرجحااة مااا بااين   ) 

 ( يوضح ذلب 9)%(، وجدول ) 45%( الى 35تراوحت بين )  

 ( يبين نتا ج إستجابات التدريسيين على فقرات مجال محتوى الكتاب4جدول )

 الفقرات ت

متحققة 

 بدرجة كبيرة

متحققة بدرجة 

 متوسطة
 غير متحققة

 الوسط

الحسابي 

 المرجح

األهمية 

 النسبية
 الترتيب

 % ك % ك % ك

8 

ينت ي كل موضوع بخالصة 

مناسبة ترتبط باألهداف 

 التعليمية للمادة

 األولى 86.667 2.6 15 3 10 2 75 15

1 

يرعى تنظيم المحتوى على 

شكل عناوين ر يسة وأخرى 

 فرعية 

11 55 8 40 1 5 2.5 83.333 
ال انيةوا

 لنصف

18 
يساعد المتعلم على اكتساب 

    ثقافة عامة 
11 55 8 40 1 5 2.5 83.333 

ال انية  

 والنصف

10 
يتصف بتتابع االفكار 

 والمعلومات وتماسك ا 
 الرابعة 71.667 2.15 25 5 35 7 40 8

4 
يراعى تسلسل المعلومات 

 وترابط ا منطقياً 
10 50 2 10 8 40 2.1 70 

الخامسة 

 والنصف

12 
يحقق التوازن بين الجوانب  

 النظرية والتطبيقية  
8 40 6 30 6 30 2.1 70 

الخامسة 

 والنصف

5 

ينمي أنواع متعددة من 

 م ارات التفكير لدى الطلبة

  

 السابعة 65 1.95 30 6 45 9 25 5



   9102سنة مجلة الفتح ...................................................................................... العدد ثمانون .كانون االول ل

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

 

-638- 
 

13 
يتدرج بالمادة من الصعوبة 

 الى الس ولة 
 ال امنة 65 1.95 45 9 15 3 40 8

17 
يرتبط مع مستوى تأهيل 

 الطلبة وحاجات م وقدرات م 
 التاسعة 65 1.95 30 6 45 9 25 5

20 
يتميز بالواقعية في تلبية 

 رغبة المجتمع
 العاشرة 65 1.95 40 8 25 5 35 7

3 
االهداف يس م في تحقيق 

 العامة للمادة
4 20 10 50 6 30 1.9 63.333 

الحادية 

 عشر

6 
 ينمي م ارة التعلم الذاتي

6 30 6 30 8 40 1.9 63.333 
ال انية 

 عشر

11 
يك ر من االم لة التي تساعد 

 على ف م المادة
7 35 4 20 9 45 1.9 63.333 

ال ال ة 

 عشر

14 
 يراعي جوانب التعلم المعرفية

6 30 5 25 9 45 1.85 61.667 
الرابعة 

 عشر

16 
 يراعي جوانب التعلم الم ارية

4 20 8 40 8 40 1.8 60 
الخامسة 

 عشر

9 
يتصف بالحداثة ومسايرته 

 للتطورات العلمية 
3 15 8 40 9 45 1.7 56.667 

السادسة 

 عشر

21 
يتضمن ملخصات ليبين 

 المفاهيم و االفكار    
3 15 6 30 11 55 1.6 53.333 

السابعة 

 عشر

7 
ينسجم مع محتوى المواد 

 الدراسية االخرى ذات الصلة 
2 10 7 35 11 55 1.55 51.667 

ال امنة 

 عشر

15 
يراعي جوانب التعلم 

 الوجدانية 
3 15 5 25 12 60 1.55 51.667 

التاسعة 

 عشر

2 
يراعي محتوى الكتاب دقة   

 مخارج الحروف ونطق ا  
 العشرون 45 1.35 75 15 15 3 10 2

19 

مراعاة الفروق الفردية بين 

 45 1.35 70 14 25 5 5 1   الطلبة 

الحادية 

والعشرو

 ن

 20ن = 

( %48،9ب( )  ( ان نسبة الفقرات المتحققة في مجال المحتوى  ) الكتاا9اتضح من جدول ) 

 ( وعلى النحو االتي : %50،8ونسبة الفقرات عير المتححقة بلغت ) 

 فقرات الحد االعلى : 

الفقرة  ) ينتهي كل موضوع بخالصة مناسبة تارتبط باالهاداف التعليمياة للماادة ( حصلت  -0

%( ، فساارت الباحااث 83،338( %   ووزن مئااوي )3,9بالمرتبااة االولااى  بوسااط ماارجح )

السبو في ذلب بأن التدريسيين يرون ان موضوعات فصول الكتاب   متدرجة بنحو منطقاي ،  

الطلباة علاى ان تكاون لاديهم مياول ورغباة أكثار فاي ويوجد ترابط بين موضاوعاته مماا حفاز 

 تعلم المادة الدراسية .

(  يرعااى تنظاايم المحتااوى علااى شااكل عناااوين رئيسااة وأخاارى فرعيااةحصاالت الفقاارة  )   -9

%( ، فساارت 86،666( %   ووزن مئااوي ) 5,9بالمرتبااة الثانيااة ونصااف  بوسااط ماارجح )

تنظايم المحتاوى علاى شاكل عنااوين يرعاى الباحث السبو في ذلب باأن التدريسايين يارون ان 

في موضوعات الكتااب و متدرجاة بنحاو منطقاي ،  ويوجاد تارابط باين  رئيسة وأخرى فرعية

 موضوعاته مما حفز الطلبة على ان تكون لديهم ميول ورغبة أكثر في تعلم المادة الدراسية .

 فقرات الحد االدنى :
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( 0،65طلبة    ()األخيرة( بوساط مارجح )لجاءت الفقرة )    لم يراع الفروق الفردية بين ا-0

%( ، رأت الباحثة هذه النتيجة إلى ان نسبة كبيرة من التدريسيين يارون أن 45ووزن مئوي )

الفروق الفردية بين الطلبة ، وتعد هاذه النتيجاة عاامالً سالبياً وقصاوراً  محتوى الكتاب لم يراع  

أن يكون محتوى الكتاب مراعيااً للفاروق في الكتاب ، إذ ان من معايير الكتاب الدراسي الجيد 

الفرديااة بااين الطلبااة ، إذ يجااو أن يااوفر الكتاااب الفاارص التعليميااة لكاال مااتعلم ألن يتعاماال مااع 

المادة العلمياة والخبارات التعليمياة عبار قاواه اإلدراكياة وحواساه وميولاه وانتباهاه وادراكاتاه 

معرفااي التااي تتمثاال فااي الحقااائق ومنهجيتااه فااي الااتعلم تمهيااداً الكتساااب منظومااة النظااام ال

والمفاهيم والمبادئ والقوانين واالتجاهات والقيم والمهارات الالزماة لتكاوين كفاياتاه النظرياة 

 والعلمية المستهدفة بدرجة عالية من اإلتقان .

جااااءت الفقااارة )  يراعاااي محتاااوى الكتااااب دقاااة مخاااارج الحاااروف ونطقهاااا   ( بالمرتباااة  -9

%( ، رأت الباحثة هذه النتيجاة 45( ووزن مئوي )0،65رجح ) العشرين والنصف  بوسط م

إلااى ان نساابة كبياارة ماان التدريساايين ياارون أن محتااوى الكتاااب لاام يركااز علااى  دقااة مخااارج 

 الحروف ونطقها  

 -ثالثا: مجال لغة  الكتاب :

( فقاارات ، أظهاارت نتااائج البحااث ان عاادد الفقاارات المتحققااة فااي هااذا 8ضاام هااذا المجااال )   

( 9،0( حدا اعلى الاى ) 9،25ما بين )  ( فقرات ، كانت أوساطها المرجحة 6ل بلغت )المجا

( حادا ادناى  ، فاي حاين كانات 81%( الاى ) 28, 666، أما أوزانها المئوية تراوحات باين ) 

(، أماا 4,0-8,0( فقرات ، وكانت أوساطها المرجحة ما بين )5الفقرات غير المتحققة بلغت )

 : ( يوضح ذلب4%( ، وجدول ) 43،333   -% 31تراوحت بين )   أوزانها المئوية 

 ( يبين نتا ج إستجابات التدريسيين على فقرات مجال لغة الكتاب2جدول )

 الفقرات ت

متحققة بدرجة 

 كبيرة

متحققة بدرجة 

 متوسطة
 غير متحققة

 الوسط

الحسابي 

 المرجح

الوزن 

 المئوي
 الترتيب

 % ك % ك % ك

5 
خالية من االخطاء النحوية  

 اللغوية 
 األولى 98.333 2.95 0 0 5 1 95 19

 ال انية 71.667 2.15 15 3 55 11 30 6 تتميز بالس ولة والوضوح  1

 ال ال ة 70 2.1 25 5 40 8 35 7 ت تم بعالمات الترقيم 2

 الرابعة 60 1.8 50 10 20 4 30 6 توفر عنصر التشويق 4

8 
مناسبة لحصيلة الطالب 

 اللغوية 
 الخامسة 60 1.8 40 8 40 8 20 4

6 
تراعي توحيد المصطلحات 

 العلمية 
 السادسة 58.333 1.75 50 10 25 5 25 5

3 
تخلو من الحشو المخل 

 بالمعنى
 السابعة 53.333 1.6 55 11 30 6 15 3

7 
خلوه من االخطاء  

 االمال ية والطباعية 
 ال امنة 46.667 1.4 75 15 10 2 15 3

 20ن = 
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 فقرات الحد االعلى :  

( ووزن 25,9جاء ت الفقرة  ) خلوه من االخطاء النحوية   ( بالمرتبةاالولى  بوسط مرجح )

%( ، اذ اتفق التدرييسن على ان كتاب العربية العامة لغير االختصاص 28،666مئوي )

 خال من االخطاء النحوية اللغوية . 

 فقرات الحد االدنى : 

)األخيرة( بوسط  واالمالئية  ( بالمرتبة الثامنةجاءت الفقرة ) خلوه من االخطاء الطباعية -0

الى  %( ، فسرت الباحثة ان سبو هذه النتيجة تعود338,43( ووزن مئوي )0،4مرجح )  

 الى وجود اخطاء طباعية وامالئية . ان   التدريسين اشاروا

( 0،3 )( بالمرتبة السابعة  بوسط مرجح  لوه من  الحشو المخل بالمعنى جاءت الفقرة ) خ-9

%( ، فسرت الباحثة ان سبو هذه النتيجة تعود الى  وجود ضعف 56،666ووزن مئوي ) 

في هذه الفقرة ، ويجو ان يبذلوا قصارى جهدهم للتثبت من ان المعلومات الموجودة في 

ان يتم اختيارالكتاب وفق اساس تربوي واعتبارات الكتاب تتفق مع الحقائق وانها حديثة ، و

 لغوية واخالقية واجتماعية . 

 -مجال اخراج الكتاب : -رابعا :

( فقاارة ، أظهاارت نتااائج البحااث ان عاادد الفقاارات المتحققااة فااي هااذا 05ضاام هااذا المجااال )   

( 9) ( حادا اعلاى الاى 85,9( فقرات ، كانت أوساطها المرجحاة ماا باين )   2المجال بلغت )

%( ، فاي حاين كانات 338,33 -% 338,20حدا ادنى ، أما أوزانها المئوياة تراوحات باين )

( 0،85-25,0( فقرات ، وكانت أوساطها المرجحة ما باين ) 3الفقرات غير المتحققة بلغت )

 ( يوضح ذلب .5%( ، وجدول ) 58،666% 35أما أوزانها المئوية تراوحت بين )

 إستجابات التدريسيين على فقرات مجال االخراج الفني للكتاب( يبين نتا ج 2جدول )

 الفقرات ت

متحققة بدرجة 

 كبيرة

متحققة بدرجة 

 متوسطة

غير 

 متحققة

 الوسط

الحسابي 

 المرجح

الوزن 

 المئوي 
 الترتيب

 % ك % ك % ك

6 
تكون فصول الكتاب منظمة 

 ومتناسقة
 األولى 91.667 2.75 5 1 15 3 80 16

14 
ابتعاد االسطر بعض ا عن  

 بعض بمسافات مناسبة 
 ال انية 76.667 2.3 15 3 40 8 45 9

 ال ال ة 71.667 2.15 20 4 45 9 35 7 يوضح ارقام الصفحات  3

5 
تستعمل في طباعته الوان 

 مناسبة وجذابة
 الرابعة 71.667 2.15 30 6 25 5 45 9

15 
يتميز الغالف الخارجي بالقوة 

 والمتانة
 الخامسة 68.333 2.05 30 6 35 7 35 7

1 

 

يتضمن  اسماء المراجع 

والمصادر المستعملة فيه 

ومرتبه حسب الحروف 

 ال جا ية 

 السادسة 66.667 2 25 5 50 10 25 5

4 

تتمايز العناوين الر يسة 

والفرعية من حيث حجم 

 الحرف واللون

 السابعة 66.667 2 40 8 20 4 40 8

 ال امنة 66.667 2 30 6 40 8 30 6تتوافر فيه ال وامش  10
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المساعدة على توضيح 

 المفاهيم

12 
يتميز عنوانه بالوضوح 

 واالختصار
 التاسعة 66.667 2 30 6 40 8 30 6

 العاشرة 65 1.95 15 3 75 15 10 2 طباعة جيدة  7

2 
عناوينه الر يسة والفرعية 

 واضحة
5 25 8 40 7 35 1.9 63.333 

الحادية 

 عشر

8 
يناسب حجمة العمر الزمني 

 للطلبة 
5 25 8 40 7 35 1.9 63.333 

ال انية 

 عشر

11 

يتميز الورق المستعمل فيه  

بالجودة من حيث اللون 

 والوزن والملمس

7 35 4 20 9 45 1.9 63.333 
ال ال ة 

 عشر

13 

الصورة الموجودة على 

الغالف الخارجي تعبر عن 

 موضوعه 

4 20 9 45 7 35 1.85 61.667 
الرابعة 

 عشر

9 
تتميز الصور وااللوان  

 بالوضوح 
3 15 9 45 8 40 1.75 58.333 

الخامسة 

 عشر

 20ن = 

 فقرات الحد االعلى : 

جاءت الفقرة  )تكاون فصاول الكتااب منظماة ومتناساقة ( بالمرتباة االولاى  بوساط مارجح  -0

كبياارة ماان %( ، فساارت الباحثااة هااذه النتيجااة إلااى ان نساابة 20،338( ووزن مئااوي )85,9)

التدريساايين ياارون أن كتاااب العربيااة العامااة لغياار االختصاااص  يحتااوي علااى فصااول منظمااة 

ومتناسقة ، تعد هذه النتيجة جانبااً  ايجابياا علاى الكتااب ،  وهاي مان معاايير الكتااب الدراساي 

 الجيد  التي تحدد جودة الكتاب .

بة ( بالمرتبااة الثانيااة   جاااءت الفقاارة  )ابتعاااد االسااطر بعضااها عاان بعااض بمسااافات مناساا   -9

%( ، فسرت الباحثة هذه النتيجاة إلاى ان نسابة 83،338( ووزن مئوي ) 6,9بوسط مرجح )

كبياارة ماان التدريساايين ياارون أن كتاااب العربيااة العامااة لغياار االختصاااص ان المسااافات بااين 

ير االسااطر كاناات مناساابة،و تعااد هااذه النتيجااة جانباااً  ايجابيااا علااى الكتاااب ،  وهااي ماان معاااي

 الكتاب الدراسي الجيد اذ يكون مشوقا يجذب القارىءاليه.    .

 فقرات الحد االدنى :

جاااءت الفقاارة ) تتميااز الصااور وااللااوان بالوضااوح ( بالمرتبااة الخامسااة عشاار)االخيرة(    -0

%( رأىاات الباحثااة هااذه النتيجااة ان غالبيااة 58،666( ووزن مئااوي ) 85,0بوسااط ماارجح )

ن كتااب ماادة  العربياة العاماة لغيار االختصااص  فياه قصاورفي كبيرة من التدريسين يارون ا

شااكل الكتاااب واخراجااه ،  لاام يااراع المسااافات بااين االسااطر ،  اذ ان الشااكل الفنااي للكتاااب لااه 

اهمية كبيرة ، النه يجعل الكتاب اكثر جماال وقبوال عناد الطلباة فالباد ان يكاون الكتااب يتمياز 

 بالصور وااللوان والوضوح والدقة . 

جاءت الفقرة )  الصورة الموجودة على الغالف الخارجي تعبر عن موضوعه ( بالمرتباة  -9

%( رأىاات الباحثااة هااذه 30،338( ووزن مئااوي )  85,0الرابعااة عشاار)    بوسااط ماارجح )

النتيجة ان غالبية كبيرة من التدريسين يرون ان كتاب مادة  العربية العامة لغيار االختصااص  

 واخراجه الفني الن الغالف لم يكن جذابا بالنسبة للتدريسين .     فيه قصورفي شكل الكتاب 
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 (2جدول )

 يبين المستويات المعيارية لتقويم كتاب العربية العامة من وج ة نظر التدريسيين

 الدرجة المعيارية الزا ية

الدرجة 

المعيارية 

 المعدلة

 المستوى المعياري
 عدد العينة

 )التكرارات(
 النسبة المئوية

 % 2 0 ضعيف جداً  فما دون 49 (  فما دون4 -)

 % 01 4 ضعيف 09 – 01 (0-( ــــ )0999-)

 % 02 0 مقبول 29 – 21 ( ــــ ) صفر(1999-)

 % 21 8 متوسط 29 – 21 (0(  ـــــ  )1910)

 % 01 4 جيد  29 – 21 (4(  ــــ  )0910)

 % 41 2 جيد جداً   فما فوق 01 ( فما فوق4910)

 % 011 41 المجموع

 عرض نتائج إستجابات الطلبة على فقرات مجاالت اإلستبانة وتقويم كتاب العربية العامة:

 -مجال مقدمة الكتاب  : -أوالً:

( فقارات ، أظهارت نتاائج البحاث أن عادد الفقارات المتحققاة فاي هاذا 04ضم هاذا المجاال )   

(، أمااا أوزانهااا 448,9-4,9( فقاارات ، كاناات أوساااطها المرجحااة مااا بااين )3المجااال بلغاات )

( ، في حين كانت الفقرات غيار المتحققاة بلغات   -%803553-% 38المئوية تراوحت بين )

( ، أما أوزانهاا المئوياة تراوحات 28,0-33,0( فقرات وكانت أوساطها المرجحة ما بين )8)

 ( يوضح ذلب  8%( ، وجدول )  33 -%55،666بين ) 

لااى فقاارات مجاااالت اإلسااتبانة وتقااويم كتاااب العربيااة عاارض نتاائج إسااتجابات الطلبااة ع      

 -العامة:

 ( يبين نتا ج إستجابات الطلبة على فقرات مجال مقدمة الكتاب0جدول )

 الفقرات ت

متحققة بدرجة 

 كبيرة

متحققة بدرجة 

 متوسطة
 غير متحققة

 الوسط

الحسابي 

 المرجح

األهمية 

 النسبية
 الترتيب

 % ك % ك % ك

9 
التعلم االخرى تحدد مصادر 

 المساعدة والمساندة
 األولى 81.556 2.447 3.333 5 48.667 73 48 72

7 
تبين الرأي التربوي الذي 

 بني عليه الكتاب
 ال انية 74.444 2.233 26 39 24.667 37 49.333 74

1 
تشير الى عدد موضوعات 

 الكتاب
 ال ال ة 74 2.22 26 39 26 39 48 72

2 
واالبتعاد تتصف بالوضوح 

 عن التعقيد
 الرابعة 72 2.16 26.667 40 30.667 46 42.667 64

 الخامسة 71.556 2.147 18.667 28 48 72 33.333 50 تعرف باسلوب تنظيم الكتاب 3

 السادسة 68 2.04 32.667 49 30.667 46 36.667 55 تتضمن أهداف تدريس المادة 6

8 
تبين أهمية الكتاب للمدرس 

 والطلبة 
 السابعة 66 1.98 34.667 52 32.667 49 32.667 49

5 
تعطي فكرة موجزة عن 

 محتوياته
 ال امنة 64.444 1.933 39.333 59 28 42 32.667 49

14 
تشير الى ارشادات تساعد 

 الطلبة في استعمال الكتاب 
 التاسعة 64.444 1.933 38 57 30.667 46 31.333 47

 العاشرة 62.889 1.887 40 60 31.333 47 28.667 43تبين الج ود التي ينبغي ان  12
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 يقوم ب ا الطلبة 

4 
ت ير دافعية الطلبة وتحفزهم 

 لقراءة موضوعات الكتاب
40 26.667 50 33.333 60 40 1.867 62.222 

الحادية 

 عشر

11 
تبين الج ود التي ينبغي ان 

 يقوم ب ا المدرس
37 24.667 49 32.667 64 42.667 1.82 60.667 

ال انية 

 عشر

13 
تشير الى ارشادات تساعد 

 المدرس في استعمال الكتاب
34 22.667 39 26 77 51.333 1.713 57.111 

ال ال ة 

 عشر

10 

توجه الطلبة الى مراجعة 

مصادر التعلم األخرى 

 المساعدة والمساندة

16 10.667 67 44.667 67 44.667 1.66 55.333 
الرابعة 

 عشر

 150ن = 

)  تتفااق مااع االهااداف العامااة الااواردة فااي خطااة الماانهج  ( بالمرتبااةاالولى     نالاات الفقاارة -0

%( ، فسرت  الباحثة ذلاب  ان لجناة تااليف 80،553( ووزن مئوي ) 448,9بوسط مرجح )

الكتاب راعت معايير الكتاب الجيد في صياغة مقدمة الكتااب باشاارتها اهاداف كتااب العربياة 

 بية االساسية /الجامعة المستنصرية .العامة لغير االختاص لكلية التر

امااا الفقاارة )توجااه الطلبااة الااى مراجعااة مصااادر الااتعلم األخاارى المساااعدة والمساااندة (  -9

%( ، 55،666( ووزن مئااوي )  33,0بالمرتبااة  الرابعااة عشاار )األخياارة( بوسااط ماارجح )

ى لجناة فسرت الباحثة ان سبو هذه النتيجة تعود الاى هنااف قصاورا فاي الكتااب الدراساي علا

 التاليف االخذ بها.  

 ثانيا: مجال محتوى الكتاب: يبين نتائج إستجابات الطلبة على فقرات مجال محتوى الكتاب-9

( فقرة ، أظهرت نتائج البحث ان عدد الفقرات المتحققة فاي هاذا المجاال 91ضم هذا المجال )

أوزانهااا المئويااة ( ، أمااا 05,9-9,9( فقاارات ، كاناات أوساااطها المرجحااة مااا بااين )09بلغاات )

%( ، فاي حاين كانات الفقارات غيار المتحققاة بلغات 85،666 -%38،666تراوحت بين )   

( ، أمااا أوزانهااا المئويااة 0،266   -338,0( فقاار ، وكاناات أوساااطها المرجحااة مااا بااين )2)

 %( ، وجدول ) ( يوضح ذلب . 35،553 -%55،553تراوحت بين )  

 بة على فقرات مجال محتوى الكتاب( يبين نتا ج إستجابات الطل8جدول )

 الفقرات ت

متحققة بدرجة 

 كبيرة

متحققة بدرجة 

 متوسطة
 غير متحققة

 الوسط

الحسابي 

 المرجح

الوزن 

 المئوي 
 الترتيب

 % ك % ك % ك

4 
يراعى تسلسل المعلومات 

 وترابط ا منطقياً 
 األولى 85.333 2.56 3.333 5 37.333 56 59.333 89

1 

يرعى تنظيم المادة الدراسية على 

شكل عناوين ر يسة وأخرى 

 فرعية 

 ال انية 81.778 2.453 13.333 20 28 42 58.667 88

5 

يشجع على مراعاة الفروق 

الفردية والخصا ص النما ية 

 للطلبة 

 ال ال ة 76.222 2.287 19.333 29 32.667 49 48 72

9 
يتصف بالحداثة ومسايرته 

 للتطورات العلمية 
 الرابعة 75.333 2.26 6 9 62 93 32 48

11 
يك ر من االم لة التي تساعد على 

 ف م المادة
 الخامسة 74 2.22 20 30 38 57 42 63

 السادسة 73.111 2.193 16 24 48.667 73 35.333 53 ينمي م ارة التعلم الذاتي 6

18 
يتميز بالواقعية في تلبية رغبة 

 الطلبة 
 السابعة 72.222 2.167 24 36 35.333 53 40.667 61

7 
ينسجم مع محتوى المواد 

 الدراسية االخرى ذات الصلة 
 ال امنة 72 2.16 26.667 40 30.667 46 42.667 64
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 التاسعة 71.333 2.14 24.667 37 36.667 55 38.667 58 يراعي جوانب التعلم المعرفية 14

3 
يس م في تحقيق االهداف العامة 

 للمادة
 العاشرة 71.111 2.133 19.333 29 48 72 32.667 49

20 
يتميز بالواقعية في تلبية رغبة 

 المجتمع
56 37.333 44 29.333 50 33.333 2.04 68 

الحادية 

 عشر

15 
 يراعي جوانب التعلم الوجدانية 

64 42.667 25 16.667 61 40.667 2.02 67.333 
ال انية 

 عشر

2 
مناسب لعدد الحصص المخصصة 

 لتدريسه
53 35.333 39 26 58 38.667 1.967 65.556 

ال ال ة 

 عشر

21 
يحقق التوازن بين الجوانب 

 النظرية والتطبيقية 
52 34.667 36 24 62 41.333 1.933 64.444 

الرابعة 

 عشر

12 
ينمي أنواع متعددة من م ارات 

 التفكير لدى الطلبة
47 31.333 43 28.667 60 40 1.913 63.778 

الخامسة 

 عشر

16 
 يراعي جوانب التعلم الم ارية

42 28 53 35.333 55 36.667 1.913 63.778 
السادسة 

 عشر

19 
يتميز بالواقعية في تلبية رغبة 

 أولياء األمور
46 30.667 36 24 68 45.333 1.853 61.778 

السابعة 

 عشر

8 

بخالصة ينت ي كل موضوع 

مناسبة ترتبط باألهداف التعليمية 

 للمادة

39 26 48 32 63 42 1.84 61.333 
ال امنة 

 عشر

13 
يتدرج بالمادة من الصعوبة الى 

 الس ولة 
46 30.667 28 18.667 76 50.667 1.8 60 

التاسعة 

 عشر

17 
يرتبط مع مستوى تأهيل الطلبة 

 وحاجات م وقدرات م 
 العشرون 60 1.8 39.333 59 41.333 62 19.333 29

10 

مراعات ا للفروق الفردية بين 

 55.556 1.667 52.667 79 28 42 19.333 29 الطلبة  

الحادية 

والعشرو

 ن

 150ن = 

 

( بالمرتبااة االولااى  بوسااط   يراعااى تسلساال المعلومااات وترابطهااا منطقياااً حصاالت الفقاارة )-0

الساااابو فااااي ذلااااب بااااأن %( ، فساااارت الباحااااث 85،666( ووزن مئااااوي ) 53,9ماااارجح )

التدريسيين يرون ان موضوعات فصول الكتاب   متدرجة بنحو منطقي ،  ويوجد تارابط باين 

 موضوعاته مما حفز الطلبة على ان تكون لديهم ميول ورغبة أكثر في تعلم المادة الدراسية .

  جااااءت الفقااارة )مراعاتهاااا للفاااروق الفردياااة باااين الطلباااة ( بالمرتباااة الحاديةوالعشااارون -9

%( ، رأت الباحثااة هااذه النتيجااة إلااى ان 45( ووزن مئااوي )0،6)األخياارة( بوسااط ماارجح ) 

الفاروق الفردياة باين الطلباة ،  نسبة كبيرة مان التدريسايين يارون أن محتاوى الكتااب لام ياراع  

وتعد هذه النتيجة عامالً سلبياً وقصوراً في الكتاب ، إذ ان مان معاايير الكتااب الدراساي الجياد 

محتااوى الكتاااب مراعياااً للفااروق الفرديااة بااين الطلبااة ، إذ يجااو أن يااوفر الكتاااب  أن يكااون

الفاارص التعليميااة لكاال مااتعلم ألن يتعاماال مااع المااادة العلميااة والخباارات التعليميااة عباار قااواه 

 . اإلدراكية وحواسه وميوله وانتباهه وادراكاته ومنهجيته في التعلم 

 -ثالثا: مجال لغة  الكتاب :

( فقاارات ، أظهاارت نتااائج البحااث ان عاادد الفقاارات المتحققااة فااي هااذا 8المجااال ) ضاام هااذا   

( ، أما أوزانهاا 9،526     - 9( فقرات ، كانت أوساطها المرجحة ما بين )  3المجال بلغت )

%( ، في حين كانات الفقارات غيار المتحققاة 83،444 -%33،338المئوية تراوحت بين )  
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(، أمااا أوزانهااا 0،226   -0،89ها المرجحااة مااا بااين ) ( فقاارات ، وكاناات أوساااط9بلغاات )

 ( يوضح ذلب01%( ، وجدول )  33،444    -%  58،666المئوية تراوحت بين )   

 ( يبين نتا ج إستجابات الطلبة على فقرات مجال لغة الكتاب01جدول )

 الفقرات ت

متحققة بدرجة 

 كبيرة

متحققة بدرجة 

 متوسطة
 غير متحققة

 الوسط

الحسابي 

 المرجح

األهمية 

 النسبية
 الترتيب

 % ك % ك % ك

6 
تراعي توحيد 

 المصطلحات العلمية 
 األولى 86.444 2.593 3.333 5 34 51 62.667 94

 ال انية 80.222 2.407 7.333 11 44.667 67 48 72 توفر عنصر التشويق 4

 ال ال ة 72.222 2.167 28.667 43 26 39 45.333 68 ت تم بعالمات الترقيم 2

5 
تتميز بالس ولة 

 والوضوح
 الرابعة 70.667 2.12 16.667 25 54.667 82 28.667 43

8 
مناسبة لحصيلة الطالب 

 اللغوية 
 الخامسة 67.556 2.027 33.333 50 30.667 46 36 54

3 
تخلو من الحشو المخل 

 بالمعنى
 السادسة 66.667 2 32.667 49 34.667 52 32.667 49

1 
االخطاء خالية من 

 اللغوية
 السابعة 66.444 1.993 32 48 36.667 55 31.333 47

7 

سليمة من حيث بناء 

الجمل والعبارات 

 وتراكيب ا

 ال امنة 57.333 1.72 58.667 88 10.667 16 30.667 46

 150ن = 

 -مجال اخراج الكتاب : -رابعا :

( فقرة ، أظهرت نتائج البحث ان عدد الفقرات المتحققة في هذا 05ضم هذا المجال )   

( ، أما أوزانها  49،9   ( فقرات ، كانت أوساطها المرجحة ما بين )  2المجال بلغت )

%( ، في حين كانت الفقرات غير المتحققة بلغت 23,81-%1,32المئوية تراوحت بين )

(، أما أوزانها المئوية تراوحت 25,0-85,0المرجحة ما بين ) ( فقرات ، وكانت أوساطها3)

 ( يوضح ذلب 00%( ، وجدول ) 33،35    -%444،53بين )

 ( يبين نتا ج إستجابات الطلبة على فقرات مجال االخراج الفني للكتاب00جدول )

 الفقرات ت

متحققة بدرجة 

 كبيرة

متحققة بدرجة 

 متوسطة
 غير متحققة

 الوسط

الحسابي 

 المرجح

األهمية 

 النسبية
 الترتيب

 % ك % ك % ك

4 

تتمايز العناوين 

الر يسة والفرعية 

من حيث حجم 

 الحرف واللون

 األولى 80.667 2.42 12.667 19 32.667 49 54.667 82

7 

يتميز الغالف 

الخارجي بالقوة 

 والمتانة

 ال انية 77.556 2.327 15.333 23 36.667 55 48 72

10 

فيه تتوافر 

ال وامش 

المساعدة على 

 توضيح المفاهيم

 ال ال ة 75.778 2.273 20.667 31 31.333 47 48 72

2 
عناوينه الر يسة 

 والفرعية واضحة
 الرابعة 72.444 2.173 14 21 54.667 82 31.333 47

15 

اسماء المراجع 

والمصادر 

المستعملة فيه 

 الخامسة 71.333 2.14 26.667 40 32.667 49 40.667 61
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ومرتبه حسب 

 الحروف ال جا ية

9 

الصورة الموجودة 

على الغالف 

الخارجي تعبر عن 

 موضوعه

 السادسة 70.444 2.113 31.333 47 26 39 42.667 64

 السابعة 69.778 2.093 30 45 30.667 46 39.333 59 طباعته جيدة 1

5 

تستعمل في 

طباعته الوان 

 مناسبة وجذابة

 ال امنة 69.778 2.093 21.333 32 48 72 30.667 46

6 

تكون فصول 

الكتاب منظمة 

 ومتناسقة

 التاسعة 69.111 2.073 32 48 28.667 43 39.333 59

11 

يناسب حجمه 

العمر الزمني 

 للطلبة

 العاشرة 66 1.98 28 42 46 69 26 39

12 

يتميز عنوانه 

بالوضوح 

 واالختصار

48 32 47 31.333 55 36.667 1.953 65.111 
الحادية 

 عشر

8 

يتميز الورق 

المستعمل فيه 

بالجودة من حيث 

اللون والوزن 

 والملمس

48 32 42 28 60 40 1.92 64 
ال انية 

 عشر

14 

يتضمن قا مة 

بأسماء المراجع 

والمصادر 

 المستعملة فيه

47 31.333 39 26 64 42.667 1.887 62.889 
ال ال ة 

 عشر

3 
يخلو من االخطاء 

 المطبعية
39 26 36 24 75 50 1.76 58.667 

الرابعة 

 عشر

13 

تتناسب فيه 

المسافة بين 

 السطور والكلمات

29 19.333 46 30.667 75 50 1.693 56.444 
الخامسة 

 عشر

 150ن = 

نالت الفقرة )تتمايز العناوين الرئيسة والفرعية من حيث حجام الحارف واللاون ( بالمرتباة  -0

%( ، فساارت الباحثااة هااذه النتيجااة 81،338( ووزن مئااوي ) 49,9االولااى  بوسااط ماارجح )

إلى ان نسابة كبيارة مان التدريسايين يارون أن كتااب كتااب العربياة العاماة لغيار االختصااص  

يحتااوي علااى عناااوين واضااحة  تتمااايز العناااوين الرئيسااة والفرعيااة ماان حيااث حجاام الحاارف 

اب الدراساي الجياد أن ، تعاد هاذه النتيجاة جانبااً   علاى الكتااب ، ألن مان معاايير الكتا  واللون

يتضمن أداة لتقويمه غايتها رصاد مادى التازام الكتااب باألساس والمعاايير والمواصافات التاي 

 اقترحت لتصميم الكتاب الدراسي لغرض إصدار أحكام قيمة عليا .

لمرتبااة الخامسااة عشاار  بوسااط ماارجح جاااءت الفقاارة )مراعاااة المسااافات بااين االسااطر( با-9

%( رأىااات الباحثااة هاااذه النتيجاااة ان غالبيااة كبيااارة مااان 53،444( ووزن مئااوي )  326,0)

لاام يااراع المسااافات بااين  التدريسااين ياارون ان كتاااب  مااادة العربيااة العامااة لغياار االختصاااص

ماان ثاام نفااورهم ماان الكتاااب وتاازاحم الكلمااات ماادعاه  لملاال الطلبااة ماان القااراءة و االسااطر ،

 يوضح ذلب: (00الدراسي وجدول)
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 (00جدول )

 المستويات المعيارية لتقويم كتاب العربية العامة من وج ة نظر الطلبةيبين 

 الدرجة المعيارية الزا ية

الدرجة 

المعيارية 

 المعدلة

 المستوى المعياري
 عدد العينة

 )التكرارات(
 النسبة المئوية

 % 01 02 ضعيف جداً  فما دون 49 (  فما دون4 -)

 % 02 40 ضعيف 09 – 01 (0-( ــــ )0999-)

 % 22 29 مقبول 29 – 21 ( ــــ ) صفر(1999-)

 % 02 42 متوسط 29 – 21 (0(  ـــــ  )1910)

 % 019222 02 جيد  29 – 21 (4(  ــــ  )0910)

 % 09000 2 جيد جداً   فما فوق 01 ( فما فوق4910)

 % 011 021 المجموع

 

 االستنتاجات :

 ماياتي :في ضوء نتا ج البحث الحالي استنتجا الباح ة -0

ان كتاب العربية العامة لغير االختصاص يحتاج الى مقدمة  توضح الهدف من تدريس  -0

 الكتاب .

 ان محتوى الكتاب يعاني الكثير من نقاط الضعف . -9

 ان لغة الكتاب بحاجة الى تعديل واعادة صياغة . -6

 ان شكل الكتاب واخراجه الفني بحاجة الى تعديل ليزيد من تشويق الطلبة . -4

 

 توصي الباح ة في ضوء النتا ج ما ياتي : التوصيات :

 اعادة النظر بتاليف كتاب العربية العامة لغير االختصاص  . -0

 ضرورة احتواء كتاب العربية العامة لغير االختصاص امثلة تثير تفكير الطلبة  -9

ملة ومترابطة ومتصلة ان تكون موضوعات كتاب العربية العامة لغير االختصاص متكا -6

 بعضها ببعض 

 ضرورة ان يعتمد   كتاب العربية العامة لغير االختصاص على بعض الوسائل التعليمية  -4

 

 المقترحات : 

 على مواد دراسية اخرى .مماثلة للدراسة الحالية دراسة تقويمية  -0

وفق  ؛لكلية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية على  لعامةتقويم كتاب العربية ا -9

 معايير الجودة الشاملة.
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 المصادر:

، دراسات في اساليو تدريس التربية االجتماعية والوطنية ابو سرحان ، عطية عودة :   -0

 م.9111دار الخليج للطباعة والنشر والتوزيع ، االردن ، عمان ، 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،  التعليم ، تقويمابو عالم ، رجاء محمود  -9

 م.9115االردن ،عمان ، 

، سلسلة اصدارات اكاديمية التربية الخاصة ،  التصاميم التعليمية-------------- -6

 م.9114السعودية ، الرياض ، 

طرائق التدريس العامة ومهارات وتنفيذ وتخطيط عملية التدريس جامل ، عبد الرحمن ،  -4
 م.9111دار المناهج للنشر والتوزيع ، االردن ، عمان ، ، 9، ط

، دار المسيرة  للنشر والتوزيع  ، تصمييم وانتاج الوسائل التعليميةالحيلة ، محمد محمود  -5

 م.9111، االردن ، عمان ، 

،دار المسيرة  للنشر  5،  ط  التربية المهنية واساليو تدريسها،   ---------------- -3

 م.9116والتوزيع ، االردن ، عمان ، 

، دار الشروق ، االردن ،  النظرية في التدريس وترجمنها عمليادروزة ، أفنان  نظير ،  -8

 م. 9111عمان ،

، العراق ، 9، ط القياس والتقويم في العملية التعليميةالدليمي ، احسان عليوي واخرون :  -8

 م.9115بغداد، 

المناهج بين التخطيط والتجديد ) تخطيطا ليمي ، طه علي والهاشمي ، عبد الرحمن ، الد -2
 م.9118، دار اسامة للنشر والتوزيع ، االردن ، عمان  ، تقويما ، تطويرا(

دراسة تقويمية لكتاب البالغة والتطبيق في كليات التربية الذهبي ، سعد جبار ثجبل ،  -01
، الجامعة المستنصرية ، كلية التربية ) رسالة ماجستير  من وجهة نظر التدريسين والطلبة

 م.9115غير منشورة ( ، 

، دار صفاء  طرائق التدريس العامةزاير ، سعد علي ، وصبري ، داود عبد السالم ،  -00

 م.9106للنشر والتوزيع ، 

، 9، ط مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسهاوعايز ، ايمان اسماعيل ،  ---------- -09

 م.9104صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، دار ال

، مجلة التربية ، 6، ع  التعليم العالي في الوطن العربيالزند ، وليد خضير ،  -06

 م. 0228

، مكتبة العربية لدول الخليج ،  محاضرات البحث التربويالزوبعي ، عبد الجليل ،  -04

 م.0286

لدراسي للغة العربية في بناء انموذج لتقويم المنهج االشمري ، زينو حسن ،   -05
 م.9110، جامعة بغداد / ابن رشد ، المرحلة المتوسطة 

دراسة تقويمية لكتاب اساسيات التجريس في كلية صبري ، داود عبد السالم ،  -03
، جامعة بغداد / ابن رشد ،  مجلة االستاذ،  التربية/ابن رشد من وجهة نظر التدريسين

 م9110
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: أساليو تدريس اللغة العربية بين النظرية الحوامدعاشور, راتو قاسم, ومحمد فؤاد  -08
 م.9118، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 9, طوالتطبيق

األنماط المنهجية وتطبيقاتها في عبد الرحمن, أنور حسين، وعدنان حقي زنكنة:  -08
 م .9118, بغداد , 0، طالعلوم اإلنسانية والتطبيقية

تصميم التدريس بين النظرية فؤاد ، العدوان ، زيد سلمان والحوامدة ،  محمد  -02
 م. 9104، دار المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، والتطبيق 

، دار صفاء 0, محسن علي ، االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفّعال, طعطية -91

 م .9118للنشر والتوزيع , عمان، 

اإلصدار الثاني، دار  ،القياس والتقويم في العملية التدريسيةعودة، أحمد سليمان:  -90

 م.0228األمل، إربد، األردن، 

أساسيات البحث العلمي في التربية ومناهجه عودة، احمد، سليمان، وفتحي حسن:  -99
 م.0288، مكتبة المنار، الزرقاء، األردن، والتحليل اإلحصائي لبياناته

  0283، ، عالم الكتو ، القاهرة  تدريس المواد االجتماعيةاللقاني ، احمد حسين ،   -96

, دار المسيرة 9, طالقياس والتقويم في التربية وعلم النفسملحم, سامي محمد:  -94

 م .9119للطباعة والنشر, عمان,

، 0،طاستراتيجيات حديثة في فن التدريسالهاشمي، عبد الرحمن، وطه علي الدليمي:  -95

 .م 9118دار الشروق للنشر والطباعة، عمان، 

 

 ( 0ملحق )

 الرحيمبسم هللا الرحمن 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 الجامعة المستنصرية  / كلية التربية االساسية 

 م / استبيان

 اراء الخبراء والمحكمين في مدى صالحية فقرات االستبيان

 االستاذ الفاضل ...................................... المحترم

 ............المحترمةاالستاذة الفاضلة ........................

تروم الباحثة اجراء بحثها الموسوم بـــ )) تقويم كتاب  العربياة العاماة لغيار االختصااص مان 

وجهة نظر التدريسين والطلبة  (( وبالنظر لما تتمتعون به من مكانة علمية وخبرة واسعة فاي 

لمعاايير  راجياةً مانكم هذا المجال تتوجه إليكم الباحثة بهذا االستبيان الذي يضم مجموعة مان ا

 االجابة عن مدى صالحيته فقرات االستبيان وعلى النحو ا تي :

 ( في حقل صالحة .وضع عالمة ) -0

 في حقل غير صالحة .)×( وضع عالمة  -9

 ان كانت الفقرة تحتاج الى تعديل فيرجى تعديلها في الحقل المخصص . -6

 ولكم جزيل الشكر واالمتنان

 االمير حسنالباحثة /د. زينة عبد 
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 (4ملحق )

 مكان العمل التخصص االسم ت

أ.د. جمعة رشيد  0

 كضاض

كلية التربية االساسية /  طرا ق تدريس اللّغة العربية

 الجامعة المستنصرية

 كلية التربية /ابن رشد طرا ق تدريس اللّغة العربية أ.د. سعد علي زاير 4

 جامعة بغداد

أ.د. محسن حسين  0

 مخلف

كلية التربية االساسية  طرا ق تدريس اللّغة العربية 

 /الجامعة المستنصرية

أ.م.د. حميد محمود  2

 كطب

كلية التربية االساسية /  طرا ق تدريس اللغة العربية 

 الجامعة المستنصرية 

أ.م.د. عا د صباح  2

 حسين

 جامعة بغدادكلية التمريض/  قياس وتقويم

أ.م.د.  قصي عبد  2

 العباس

كلية التربية االساسية/الجامعة  طرا ق تدريس اللّغة العربية

 المستنصرية

أ.م.د  كاظم حسين  0

 غزال

كلية التربية االساسية  /  طرا ق تدريس اللغة العربية

 الجامعة مستنصرية

أ.م.د  ميسون علي  8

 جواد

كلية التربية االساسية   طرا ق تدريس اللّغة العربية

 /الجامعة المستنصرية

م.د.عناية يوسف  9

 حمزة 

كلية التربية االساسية  طرا ق تدريس اللّغة العربية

 /الجامعة المستنصرية

0

1 

أ.م.د. احسان عبد 

 الرزاق 

كلية التربية االساسية  طرا ق تدريس اللّغة العربية

 /الجامعة المستنصرية

 

 ( 0ملحق )

 المجال األول : مقدمة الكتاب 

متحققة  الفقرات ت

بدرجة 

 كبيرة

متحققة 

بدرجة 

 متوسطة

غير 

 متحققة

    انسجامها مع الفلسفة التربوية للدولة  0

    تتصف بالوضوح واالبتعاد عن التعقيد 9

    تتفق مع االهداف العامة الواردة  في خطة المنهج  6

    تثير دافعية الطلبة وتحفزهم لقراءة موضوعات الكتاب 4

    محتوياتهتعطي فكرة موجزة عن  5

    تتضمن أهداف تدريس المادة 3

    تبين الرأي التربوي الذي بني عليه الكتاب 8

    تبين أهمية الكتاب للمدرس والطلبة  8

    تحدد مصادر التعلم االخرى المساعدة والمساندة 2

   توجه الطلبة الى مراجعة مصادر التعلم األخرى  01
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 المساعدة والمساندة

    الجهود التي ينبغي ان يقوم بها المدرس تبين 00

    تبين الجهود التي ينبغي ان يقوم بها الطلبة  09

    تشير الى ارشادات تساعد المدرس في استعمال الكتاب 06

    تشير الى ارشادات تساعد الطلبة في استعمال الكتاب  04

 المجال ال اني : محتوى الكتاب 

متحققة  الفقرات ت

 كبيرةبدرجة 

متحققة 

بدرجة 

 متوسطة

 غير متحققة

ينتهي كل موضوع بخالصة مناسبة رتبط باال  0

 هداف 

   

يرعى تنظيم المادة الدراسية على شكل عناوين   9

 رئيسة وأخرى فرعية

   

     يساعد المتعلم على اكتساب ثقافة عامة  6

    يراعى تسلسل المعلومات وترابطها منطقياً  4

يشجع على مراعاة الفروق الفردية والخصائص  5

 النمائية للطلبة 

   

    ينمي مهارة التعلم الذاتي 3

ينسجم مع محتوى المواد الدراسية االخرى ذات  8

 الصلة 

   

ينتهي كل موضوع بخالصة مناسبة ترتبط  8

 باألهداف التعليمية للمادة

   

    يتصف بالحداثة ومسايرته للتطورات العلمية  2

    يتصف بتتابع االفكار والمعلومات وتماسكها  01

    يكثر من االمثلة التي تساعد على فهم المادة 00

ينمي أنواع متعددة من مهارات التفكير لدى  09

 الطلبة

   

    يتدرج بالمادة من الصعوبة الى السهولة  06

    يراعي جوانو التعلم المعرفية 04

    يتميز بالواقعية في تلبية رغبة أولياء األمور   05

    يراعي جوانو التعلم المهارية 03

يرتبط مع مستوى تأهيل الطلبة وحاجاتهم  08

 وقدراتهم 

   

    يتميز بالواقعية في تلبية رغبة الطلبة  08

    يراعي جوانو المعلم الوجدانية  02

يراعي محتوى الكتاب دقة مخارج الحروف   91

 ونطقها 

   

    مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة    90
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 المجال ال الث : لغة الكتاب 

متحققة  الفقرات ت

بدرجة 

 كبيرة

متحققة 

بدرجة 

 متوسطة

غير 

 متحققة

    خالية من االخطاء اللغوية 0

    تتميز بالسهولة والوضوح  9

    الحشو المخل بالمعنىتخلو من  6

    توفر عنصر التشويق 4

    تهتم بعالمات الترقيم  5

    تراعي توحيد المصطلحات العلمية  3

    سليمة من حيث بناء الجمل والعبارات وتراكيبها 8

    خلوه من االخطاء االمالئية والطباعية    8

 المجال الرابع : مجال االخراج الفني للكتاب 

متحققة  الفقرات ت

 بدرجة كبيرة

متحققة بدرجة 

 متوسطة

غير 

 متحققة

    تكون فصول الكتاب منظمة ومتناسقة   0

    ابتعاد االسطر بعضها عن بعض بمسافات مناسبة  9

    يخلو من االخطاء المطبعية 6

تتمايز العناوين الرئيسة والفرعية من حيث حجم  4

 الحرف واللون

   

    طباعته الوان مناسبة وجذابةتستعمل في  5

    طباعته جيدة   3

    يتميز الغالف الخارجي بالقوة والمتانة 8

يتميز الورق المستعمل فيه بالجودة من حيث  8

 اللون والوزن والملمس

   

الصورة الموجودة على الغالف الخارجي تعبر  2

 عن موضوعه

   

توضيح تتوافر فيه الهوامش المساعدة على  01

 المفاهيم

   

    يناسو حجمه العمر الزمني للطلبة 00

    يتميز عنوانه بالوضوح واالختصار 09

    تتناسو فيه المسافة بين السطور والكلمات  06

يتضمن قائمة بأسماء المراجع والمصادر  04

 المستعملة فيه

   

اسماء المراجع والمصادر المستعملة فيه ومرتبه  05

 حسو الحروف الهجائية 

   

 


