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العربية للصف الثاني  الل غةم ، وبكتاب 9102/9102تحدد البحث الحالي بالعام الدراسي    

 ( 9102، 0)ط الذي يدرس في جمهورية العراق ، والجزء الثاني ( األولمتوسط ) الجزء 

ع تم  ثل مجتم  كما  الوصفية ، مناهج البحوث أحد، اختار الباحث منهج تحليل المحتوى وهو 

وصفه  تم  والذي  ، والثاني األولية أالعربية للصف الثاني متوسط بجز الل غةالبحث بكتاب 

عدَّ الباحث اداة البحث الوحيدة الالزمة لعملية التحليل وهي: أوقد  بدقة في اجراءات البحث ،

خصائصها السيكومترية ، أصبحت  رينات المتضمنة ( وبعد التأكد منتم  ارة تحليل التم  )اس

رينات تم  داة جاهزة للتطبيق  وخالل الحدود الزمنية للبحث انجز الباحث عملية تحليل الاأل

، وبعد العربية للصف الثاني متوسط وفق تصنيف بلوم المعرفي  الل غةالمتضمنة في كتاب 

 بلوم المعرفي مستوى من مستويات تصنيف ذلك استخرجت التكرارات ونسبها الملوية لكل

ء ترتيب هذه المستويات في عملية التحليل كما اوج ،حدة تعليمية بحسب جزئي الكتاب لكل و

 إلىتوصل الباحث كما يأتي : " التطبيق ، الفهم ، المعرفة التحليل ، التركيب ، التقويم " 

  مجموعة من االستنتاجات ، والتوصيات ، والمقترحات.

 

The analysis of exercises included in the Arabic language book for 

the second grade is average according to Bloom's knowledge 

classification 

Inst. Dr. saif Sa'ad Mahmood Azeez 

 

Abstract 

     The aim of the research was to analyze the exercises included in 

the Arabic language book for the second grade (the first and second 

part) according to Bloom's knowledge classification. To achieve the 

research objective, the researcher formulated the following research 

questions: 

1- What percentage of knowledge level of exercises included in the 

Arabic language book for the second grade and according to the 

average part. 

2-What percentage of the level of understanding of the exercises 

included in the Arabic language book for the second grade is average 

and according to the part. 

3-What percentage of the level of application of exercises included in 

the Arabic language book for the second grade is average and 

according to the part. 
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4-What percentage of the level of analysis of exercises included in the 

Arabic language book for the second grade is average and according 

to the part. 

5-What percentage of the level of composition of the exercises 

included in the Arabic language book for the second grade and 

according to the average part. 

6 - What percentage of the level of evaluation of exercises included in 

the Arabic language book for the second grade and according to the 

average part. 

The current research is set for the academic year 2017/2018. In the 

Arabic language book for the second intermediate grade (the first part 

and the second part), which is taught in the Republic of Iraq (i, 2017), 

the researcher chose the methodology of content analysis, The 

researcher prepared the only research tool needed for the analysis 

process: (the form of analysis of the exercises involved) and after 

confirmation of the characteristics of the psychometric, the tool 

became ready for application and within the time limits of the 

research completed the researcher analysis The The exercises 

included in the Arabic language book for the second grade are 

average according to Bloom's knowledge classification. The 

frequencies and percentages of each level of the Bloom classification 

of each educational unit were then calculated according to the parts of 

the book, which were detailed in Chapter 4. The researcher also 

extracted the frequencies and percentages of each level Bloom's 

Cognitive Classification The order of these levels in the analysis 

process came as follows: "Application, Understanding, Knowledge 

Analysis, Composition, Calendar" The researcher also reached a set 

 

 التعريف بالبحث:  األولصل الف

 الل غةرينات كتاب تم  تدور مشكلة البحث الحالي حول ما تقيسه : مشكلة البحث :  الأو

والثاني( من اهداف سلوكية في المجال  ، األول)  هيأالعربية للصف الثاني متوسط بجز

رينات تم  رينات انطالقا من التم  المعرفي لتصنيف بلوم ، وتحديد النسب الملوية لهذه ال

دة تم  المع احكاما تتعلق بمدى مطابقة النتائج للنسب إلطالقهيدا تم  فالوحدات ثم الجزء كامال 

ضرورة لتطوير الكتاب المدرسي بما يحقق األهداف التربوية  التحليل، فعملية  لهذه االهداف

وم حداث توازن وتوافق ضروري جدا بين مفهإالمنشودة ويواكب التغييرات المتسارعة مع 



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

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

-69- 
 

حدى هذه االبعاد وابعاده من جانب آخر وإ التحليلالمنهج ومكوناته من جانب وبين مفهوم 

كما ان نتائج ؛ ( 922: 9109)زاير وعبد الجبار، رينات المتضمنة في الكتاب المدرسيتم  ال

هذا البحث ضرورية جدا لواضعي المنهج ؛ لتتشكل لديهم صورة واضحة عن تمرينات هذا 

العربية للصف الثاني  الل غةرينات كتاب تم  تحليل  ا  جاء هذا البحث مستهدفلذلك الكتاب ؛ 

، وذلك من خالل االجابة عن  متوسط في ضوء تصنيف بلوم لمستويات المجال المعرفي

رينات التي تقيس كل مستوى من مستويات المجال تم  ما نسبة تكرار الالسؤال اآلتي: 

 المعرفي الستة لتصنيف بلوم؟

 

 همية البحث الحالي من أهمية:أتأتي  أهمية البحث :ثانيا : 

؛ وألنها  جيال للمستقبل وبناء الحضاراتإعداد األالتربية ؛ ألنها شريان الحياة وأداة  -  

عملية نفسي ة واجتماعي ة يخطط لها االنسان على وفق الفكر االنساني والعلمي الحديث ؛ 

) زاير . لينفذها على اخيه االنسان بهدف تنميته جسما  ، وفكرا  ، ووجدانا  ، وإرادة ، وخلقا  

 (9103:02وداخل ،

لشعوب لصياغة فلسفتها ذراع التربية في تحقيق االهداف التي ترسمها ا هالتعليم ؛ ألن   -

التربوية فالتعليم المرتكز االساس للتربية في تحقيق االهداف التربوية )زاير وعبد الجبار 

عا متطورا تم  عات وتطورها ورقيها ، فإذا ما وجدت مجتم  يعكس رقي المج (9109:49،

 عية سيان.تم  راقيا ، وجدت ما يناظر ذلك عملية تعليمية متقدمة جدا ، فالتعليم والثقافة المج

عات تم  ع ذاته بالمجتم  ع الواحد ، واتصال المجتم  بناء المجأوسيلة التواصل بين ؛ ألنها  الل غة -

االخرى وعن طريقها يتصل االنسان بأخية االنسان عبر العصور ذات االمتداد التاريخي 

؛ والنها الوحيدة القادرة على وصف عالمنا المحيط وصفا دقيقيا فهي تشكل داعمة  العميق

   . (9104:6قوية لالنطالق في العلوم االخرى) دوبوف،

لغة القرآن الكريم ولغة النبي معجزة هللا تعالى في كتابة العزيز فهي  العربية ؛ ألنها الل غة -

وألنها لغتنا التي نتعبد ؛  (9109:32الجبار،)زاير وعبد وسلم( ههللا عليه وآل ىمحمد ) صل

عنا ولبلدنا المعرفة تم  فكارنا ثم نقدم لمجأبها ونتعلم ، وبها نتقدم معرفيا وتتوسع خياالتنا و

عات المتقدمة األأ التي تطوره وتجعله في مصاف المج  خرى .تم 

شرات كمية تحليل المحتوى يعد  اسلوبا للوصف ، والتنظيم ، والموضوعية ؛ ليعطيك مؤ  -

رينات تم  تحليل ال(092-096: 9100باسلوب علمي لطبيعة المحتويات العلمية ) الجعافرة ،

على ، والثاني(  األولية ) أالعربية للصف الثاني متوسط وبجز الل غةالمتضمنة في كتاب 

ل مرة على مستوى جمهورية العراق والكتاب يطبق أل ن  وفق تصنيف بلوم المعرفي  ؛ أل

العربية ، وبالتالي  الل غة، وبطريقة عرض تكاملية بين فروع 9102/9102للعام الدراسي 

رينات المتضمنة على وفق تصنيف بلوم المعرفي ذي الستة مستويات)معرفة تم  فان تحليل ال

هات المختصة في يعطي مؤشر مهم جدا للج ، وفهم ، وتطبيق ، وتحليل ، وتركيب ، وتقويم(

 ل مرة كما ذكرنا.والكتاب يدرس أل ن  رينات ؛ ألأ تم  تقويم هذه ال
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 الل غةرينات المتضمنة في كتاب تم  تحليل ال" :يهدف البحث الحالي  ثالثا : هدف البحث :

تصنيف بلوم  مستويات وفقعلى  (، والثاني األول)الجزء  العربية للصف الثاني متوسط

 : ةاالتي يةالبحث سللةاألالباحث  صاغولتحقيق هدف البحث  ." المعرفي

العربية للصف  الل غةرينات المتضمنة في كتاب تم  ما النسبة الملوية لمستوى المعرفة لل -0

 الثاني متوسط وبحسب الجزء .

العربية للصف الثاني  الل غةرينات المتضمنة في كتاب تم  ما النسبة الملوية لمستوى الفهم لل -9

 متوسط وبحسب الجزء .

العربية للصف  الل غةرينات المتضمنة في كتاب تم  ما النسبة الملوية لمستوى التطبيق لل -3

 الثاني متوسط وبحسب الجزء .

العربية للصف  الل غةرينات المتضمنة في كتاب تم  ما النسبة الملوية لمستوى التحليل لل -4

 لجزء .الثاني متوسط وبحسب ا

العربية للصف  الل غةرينات المتضمنة في كتاب تم  ما النسبة الملوية لمستوى التركيب لل -9

 الثاني متوسط وبحسب الجزء .

العربية للصف  الل غةرينات المتضمنة في كتاب تم  ما النسبة الملوية لمستوى التقويم لل -6

 الثاني متوسط وبحسب الجزء .

 

 البحث الحالي بما يأتي : يتحدد رابعا : حدود البحث :

 م.9102/9102الحدود الزمنية : العام الدراسي -0

 الحدود المكانية : جمهورية العراق . -9

، والجزء  األولالعربية للصف الثاني متوسط ) الجزء  الل غةالحدود العلمية : كتاب  -3

 .م9102،  0طالثاني ( 

 

 خامسا : تحديد المصطلحات : 

 من : كل   فهعر  : تحليلال -

إجابات عن  إلىالنجيحي ومرسي: "تصنيف المادة العلمية وترتيبها وتلخيصها للوصول   -

صورة مناسبة تساعد على دراسة العالقة بين مشكالت البحث  إلىبهدف اختزالها  سللةاأل

:0223واختبارها وشرحها وتفسيرها".)النجيحي ومرسي ،
 

009.) 

بعض  إلىها: "تلك العملية العقلية التي يقوم بها الباحث من أجل الوصول رشوان بأن   -

:0222المعلوم". )رشوان ، إلىالمعاني الجزئية الواضحة وفي ذلك انتقال من المجهول 
 

22) 

 وتحليل وتصنيف واستخراج النسب الملوية : " وهو عملية فرز تعريف التحليل اجرائيا -

 ، والجزء الثاني ( األولللصف الثاني متوسط ) الجزء العربية  الل غةرينات كتاب تم  

على وفق تصنيف بلوم المعرفي ذي المستويات الستة  ارة تحليل خاصة ،تم  باستعمال اس

 تقويم ".وتركيب ، وتحليل ، وتطبيق، وفهم ، و:معرفة ،
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العربية للصف  الل غةرينات متضمنة في وحدات كتاب تم  وهي " : رينات المتضمنةتم  ال -

الثاني متوسط والتي تأتي دائما بعد االنتهاء من كل موضوع من موضوعات هذه الوحدات 

 "التعليمية التي تشكل الكتاب

" وهو كتاب مدرسي بجزأين لكل فصل دراسي  : العربية للصف الثاني متوسط الل غةكتاب -

الوحدات ، لكل وحدة عنواٌن  جزٌء ، واتبع في كل جزء المنهج ذاته ، وبني الكتاب على نظام

اني عشرة وحدة دراسية ثم  يمثل موضوعا محوريا  تدور حوله الوحدة كلها ، وتضمن الكتاب 

اعي واالنساني والثقافي وروعي في موضوعات تم  تنوعت موضوعاتها بين الوطني واالج

حديث  أووالفنون األدبية بين شعر قديم  والحديث النبوي الدروس التنويع في نصوص القران

، ونثر ) قصة ، ومقالة ، ومسرحية ( وقد قسمت الوحدة الدراسية على دروس : المطالعة 

العربية ، واالمالء ، والخط والتعبير".) علوان وآخرون ،  الل غةوالنصوص ، وقواعد 

9102:
 

3)  

 ، 0296بلوم وزمالؤه عام فه حسين بأنه :" تصنيف طوره عر   : تصنيف بلوم المعرفي -

االداء(  أويتعلق بالمجال التربوي المعرفي وفق ترتيب لمستويات السلوك المعرفي) التعلم ، 

المجال المعرفي  المستوى األعلى ، ويحتوي إلىفي تسلسل تصاعدي من المستوى األدنى 

تعقيدا وهي :  على ستة مستويات تبدأ بالقدرات العقلية البسيطة وتنتهي بالمستويات األكثر

  (93 :9103المعرفة ، الفهم ، التطبيق ، التحليل ، التركيب ، التقويم ".)حسين ، 

حدى المرحلتين : "إألنهاوجاء تعريفها في نظام المدارس الثانوية  :"الصف الثاني متوسط  -

الشهادة ى يقبل فيها حامل األول،  تها ثالث سنواتالتي تتكون منها المدرسة الثانوية التي مد  

اعية والوطنية تم  تحقيق الكفاية العلمية والمهنية واالج إلىما يعادلها، تهدف  أو،  االبتدائية

وزارة التربية متابعة الدراسة". ) أواعية المنتجة تم  والقومية ليتهيأ الطلبة للحياة االج

،0229: 3-4) 

 

 دراسات سابقة : الفصل الثاني 

 (:0291دراسة )دمعة، 

العربية لطالب  الل غةاالمتحانات النهائية لموضوع قواعد  أسئلةتقويم بـ"الموسومة  

التحريرية  سللةاستهدفت الدراسة تقويم األ،"0291الصف الثاني المتوسط في العراق 

-0221العربية للصف الثاني المتوسط للعام الدراسي  الل غةالنهائية لمادة قواعد 

( 231( اختبارا  يمثل كل اختبار مدرسة من أصل )092وشملت عينة البحث )،م0220

%( من المجموع الكلي لتلك المدارس 0274مدرسة متوسطة وثانوية، وبذلك تكون نسبتها )

في محافظات القطر التي استجابت من دون غيرها لطلب مركز البحوث التربوية والنفسية 

ا واتبع الباحث لتحقيق  ، ن اسللتها االختبارية لتقويمهام في جامعة بغداد فأرسلت اليه نسخ 

 هدف بحثه االجراءات اآلتية:

دراسة المتطلبات والخصائص االساسية لالمتحان التحريري الجيد كما يراها المختصون  .0

منها في تقويم  لإلفادةبعض المحكات الموثوق بها  إلىبميادين القياس واالختبارات للتوصل 



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

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

-69- 
 

العربية في  الل غةالعينة والحكم على صالحيتها في قياس تحصيل الطلبة بمادة قواعد  أسللة

 الصف الثاني في مرحلة الدراسة المتوسطة.

 ، الصدق االمتحانات وهي: أسللةاد عليها في تقويم تم  االع تم  تحديد المحكات التي ي .9

 والتصحيح.سهولة التطبيق ، الشمول ، ييزتم  الو ، الموضوعية ، الثباتو

 العربية. الل غةوصف عام لكتاب قواعد  .3

ختبارية لكل من البنين والبنات راق االوالشائعة في األ سللةنماط األالباحث أ وقد وجد     

 الكتاب المقرر مع تكرارها ونسبها الملوية وهي كما يأتي: أسللةو

 %.9272ل لما يأتي بجمل مفيدة مث   أوإجعل  أودخل إ أوكون  أوهات  .0

 %.9670عرب ما يأتي إعرابا  مفصال  إ .9

 %.0972ذكر أأ  أوعدد  أوشرح إ .3

 %.1،00استخرج  أوز مي   أون عي   أون بي   .4

 %.0176سماء اآلتية األ أوجمع الكلمات إ أوثن  .9

 %.674خاطب بالعبارة اآلتية: المفردة والمثنى والجمع بنوعيه  .6

 (96-9 :0224دمعة ، %.)1،9ر الرفع البارزة ضمائ إلىفعال اآلتية إسند األ .2

 : (Hoeppel, 1980)دراسة -5

الموجودة في كتب تطوير مهارات القراءة في كلية  سئلةتصنيف األ :" إلىهدفت الدراسة  

 ."والية ميري الند بالواليات المتحدة االمريكية–ع تم  المج

 وذلك لمعرفة عدد األسللةجال المعرفي، تصنيف بلوم للم إلىوقد استندت هذه الدراسة  

ين ما هو متوقع المكررة ومالحظة فيما اذا كان هناك اختالف مهم بين التكرار المالحظ وب

وقد صنفت هذه ،(1710بوساطة مقياس التصنيف بمستوى داللة ) من التكرار في األسللة

جال المستويات الستة من الم إلىسؤاال  والمنتقاة بصورة عشوائية(  999)لـ  سللةاأل

 في هذه المستويات بعد التحليل.ا مهم   االمعرفي، فوجد الباحث اختالف  

%( من األسللة وعلى 23790، 96709عاب بنسبة )المعرفة واالستي أسللةوقد ظهرت  

حتوت على إالتطبيق فقد  أسللةا م  أ%( 22763) سللةحصى مجموع نسبة األالتعاقب وقد أ

ثلة تم  ا المستويات الثالثة العليا من التفكير والمم  أ سللة المتبقية،%( من األ1732نسبة )

كتب تطوير مهارات القراءة لم  ن  إوعليه فويم( فلم تحصل على أي نسبة، )تحليل، تركيب، تق

 من التفكير تبعا  للمستويات الستة في تصنيف بلوم. ي اواا مستقدم قدر  

المستوى العالي من المجال المعرفي  أسللةام بتم  صى به الباحث زيادة االهأوومن بين ما  

والعمل على زيادة خبرتهم بتصنيف بلوم  ، لكتب تطوير مهارات القراءة من قبل المؤلفين

:1980, للمجال المعرفي. )
 
5040-5041  Hoeppel.)  

 (:5112دراسة )العبيدي ، -3

العربية للمرحلة المتوسطة في  الل غةكتب قواعد  أسئلة تحليلإِنَّ هدف البحث الحالي هو:   

 واقتصر البحث على: " التعليمية لألهداف (Bloomضوء تصنيف بلوم)

المتوسط الطبعة الخامسة  األولالعربية للصف  الل غةموضوعات كتاب قواعد  أسللة .0

 م.9113/9114عشرة، للعام الدراسي 
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العربية للصف الثاني المتوسط، الطبعة الثانية  الل غةموضوعات كتاب قواعد  أسللة .9

 م.9113/9114عشرة للعام الدراسي 

العربية للصف الثالث المتوسط، الطبعة الثانية  الل غةموضوعات كتاب قواعد  أسللة .3

 م.9113/9114عشرة للعام الدراسي 

 وجاءت اجراءات البحث على وفق اآلتي:

( سؤاال  لموضوعات كتاب الصف 332( سؤاال  منها )244ع البحث من )تم  يتكون مج  

( سؤاال  لموضوعات كتاب الصف الثاني 922%( و)4170المتوسط وبنسبة ) األول

( سؤاال  لموضوعات الصف الثالث المتوسط وبنسبة 992%( و)3370المتوسط وبنسبة )

(9672.)% 

ات لية تضم محك  أو، وقد أعدت قائمة سللةألسلوب تحليل اأأ ستعملت الباحثة إداة البحث أ   

( ومن الدراسات واالدبيات Bloomانتقتها من تصنيف بلوم ) سللةن تقيس األأمفروض 

ذات العالقة بالموضوع. عرضت على لجنة من الخبراء والمحكمين في التربية وعلم النفس. 

دة عليها تم  داة المعاألخذ بها لتصبح األ تم  وحصلت المحكات اآلتية على اتفاق تام وبذلك 

 تصنيف بلوم لألهداف المعرفية وهي:

( فكان معامل االتفاق Scottباستعمال معادلة سكوت ) سللةاستخراج الثبات في تحليل األ تم  

( وبين الباحثة والمحللة 1724( يوما  هو )90-04بين الباحثة ونفسها في مدة زمنية قدرها )

( واستعملت الباحثة )مربع كاي( 1722وبين الباحثة والمحللة الثانية هو )( 1724ى )ولاألأ 

واستعملت الباحثة كذلك النسبة  سللةلأللمقارنة التكرارات المالحظة مع التكرارات المتوقعة 

عدد من التوصيات  إلى، وتوصلت الباحثة الملوية والوسط الحسابي لحساب التكرارات

 هـ( -جـ  : 9119)العبيدي،والمقترحات

 

 مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة

 اتبعت الدراسات السابقة جميعها منهج البحث الوصفي التحليلي منهج البحث : -0

 ، وسيتبع الباحث المنهج ذاته. للمحتويات التعليمية واالختبارات

(  تحليل اسللة نهائية في مادة قواعد 0224كان مجتمع دراسة ) دمعة ، مجتمع البحث : -9

( تحليل 9119( ودراســة )العبيدي ،Hoeppel,1980اللغة العربية ، بينما مجتمع دراسة )

 اسللة وتمرينات محتويات تعليمية ، وهذا ما سيهدف اليه الباحث في هذا البحث.

 (092)تحليل بين داد عيناتها ، فتراوحت ماتباينت الدراسات السابقة في أع لعينة :ا -3

، بينما كانت عينة  (0224اختبارا نهائيا في عدد من المدارس في دراسة )دمعة ،

( 9119( سؤاال  ، فيما كانت عينة دراسة )العبيدي،Hoeppel,1980( )999دراسة)

ن عينتها هي اخذ فاأما الدراسة الحالية ( سؤاال  متضمنا  في كتاب قواعد اللغة العربية  244)

 .المجتمع كامال  

 استمارة تحليل ، وهذا ما سيعتمده الباحث.: الدراسات السابقة كافة تناولت  أداة البحث -4

 . نتائج : ستناقش في الفصل الرابع ، وهو فصل نتائج البحث واستنتاجاتها -9
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 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة

ما سيستفيد منه الباحث الحقا  إلىد من اإلشارة الب   بعد استعراض الدراسات السابقة ،        

 وفي الجوانب اآلتية :   ، في بحثه

 معرفة طبيعة الدراسات وإجراءاتها في متغير التحليل وكيفية التعامل معه . .0

 .زود الباحث بمعلومات عن كيفية التعامل مع متغيرات البحث  .9

النظرية التي  تعرف المصادر واألدبيات المهمة التي أفادت في كتابة الموضوعات .3

 تخص البحث الحالي.

من نوعه  األوله البحث ن  أما وسي   ال معرفة موقع البحث الحالي بين الدراسات األخرى، .4

 رينات المنهج التكاملي للغة العربية.  تم  يحلل 

 

 اجراءات البحث:  الثالثفصل ال

الدراسات  نواعأوهو من تحليل المحتوى  منهجالباحث على  دتم  قد اع : منهج البحث الً:أو

وهذا النوع من  (302: 0226)فاندالين ،  البحث الوصفيالتي تنسب لمنهج المسحية 

البحوث تحلل المحتويات التعليمية )الكتب المدرسية( من خالل وصف كمي منظم وهادف 

رينات تم  مسح ال هالذي يمكن عن طريق (20-9102:21للمحتوى التعليمي)عزيز والعبيدي،

  العربية للصف الثاني متوسط. الل غةالمتضمنة في كتاب 

 ثانياً: اجراءات البحث:

العربية  الل غة ابكت رينات المتضمنة فيتم  الع البحث من تم  يتألف مج : ع البحثتم  مج .0

ة من قبل لجنة في وزارة المعد  ، والجزء الثاني( و األولللصف الثاني متوسط ) الجزء 

، وقد  عا  مثل عينة البحث الحاليتم  ، الذي يشكل مج التربية التي ذكرت في حدود البحث

،  األولرينا في الجزء تم  ( 21رين )تم  (  020)  يهأللكتاب بجزالمحللة  ريناتتم  البلغت عدد 

( 0ين وجدول )الجزأتتوزع بين  فقرة( 222) بواقع،  رينا في الجزء الثانيتم  ( 20و)

 : يوضح ذلك بالتفصيل

 

 (0لجدول )ا

للصف الثاني متوسط على جزئي الكتاب العربية  الل غةب اكت رينات المتضمنة فيتم  التوزيع 

 عدد الفقرات وبحسب

 النسبة الملوية عدد الفقرات ريناتتم  عدد ال الجزء

 للفقرات ريناتتم  لل

  األولالجزء 
21 192 

127951

% 

13،230% 

 الجزء الثاني 
20 213 

21،596

% 

20،162 

 %011 %011 239 030 المجموع
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 سلوبأأ استعملت  هامعظمبعد االطالع على الدراسات السابقة وجد أن : أداة البحث .9

بعض المعايير المنتقاة التي ينبغي  احثعليه حدد الب، و سللةاأل أورينات تم  تحليل محتوى ال

للصف الثاني متوسط ) الجزء العربية  الل غةرينات المتضمنة في كتاب تم  تحليل التوافرها في 

رينات في تم  هذه الفي ضوئها تحليل  تم  ي في العراق لكي تستعمل كأداة  ، والثاني( األول

 ل مرة ، وهذه المعايير هي :وى التي تطبق ألاألولالطبعة  9102/9102العام الدراسي 

رينات مستويات بلوم المعرفية كافة :" المعرفة ، والفهم ، تم  ن تتضمن أداة تحليل الأ -

 والتطبيق ، والتحليل ، والتركيب ، والتقويم ".

 ت الستة.مستوى من المستويا ن تتضمن تعريفا واضحا لكل  أ -

 رينات .تم  رين من التم   مكانية تكرار االداة على كل  إ -

رينات المتضمنة وفق تم  الد قائمة بمحكات داعإوقد اتيح للباحث من خالل هذه المعايير      

عرضها  تم  مع وصف كل مستوى من المستويات المذكورة ،  والتي  تصنيف بلوم المعرفي

العربية ونالت موافقتهم بنسبة  الل غةعلى عدد من المتخصصين في مجال طرائق تدريس 

العربية  الل غةرينات المتضمنة في كتاب تم  ارة تحليل التم  سإصبحت أوبذلك  %(011)

( يوضح 9وجدول )،  ، والجزء الثاني( جاهزة للتطبيق األولللصف الثاني متوسط ) الجزء 

 االداة :

 (5جدول)

العربية للصف الثاني متوسط بحسب  الل غةرينات المتضمنة في كتاب تم  يوضح أداة تحليل ال

 تصنيف بلوم المعرفي

 على وفق تصنيف بلوم المعرفي المحكات ت

 التكرارات

الجزء 

 األول

الجزء 

 الثاني 
 الكلي

اسذذترجاع المعلومذذات والحقذذائق التذذي  وهذذو القذذدرة علذذىالتذذركر:   .0

فذي المحتذوى التعلمذي والتذي ال تتطلذب مجهذودات عقليذة  تعلمها

 . طعليا بل تتطلب التركر فق

   

علذى ادرا  معنذى المذادة التذي  امكانيذة: وهذو (االسذتيعابالفهم )  .5

مثذذل : التفسذذير،  ، والتذذي تتطلذذب بذذرل مجهذذودات عقليذذة يدرسذذها

فذي عمليذة البحذث عذن االجابذة يل واالسذتنتا  ، أووالترجمة والت

 .الصحيحة

   

فذي مواقذف علميذة  المعلومذات أوالقاعذدة التطبيق: وهو تطبيذق   .3

 جديدة ، بناء على القانون الري تعلمه.

   

مكوناتهذذا االيذذلية التذذي  إلذذىويذذراد بذذه تفكيذذر المعرفذذة التحليذذل:   .1

 .تشكلت منه

   

التركيذذب: القذذدرة علذذى وضذذع االشذذياء معذذاً وتكذذوين مذذادة جديذذدة   .2

 وتحديدها.

   

حتذى  أو،  الشذيء أوالتقويم: هو ايذدار حكذم علذى قيمذة المذادة   .6

 .اتخاذ قرارات
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 : وحدة التحليل 

العربيتتة للصتتف  الل غتتةرينتتات المتضتتمنة فتتي كتتتاب تم  ال لتحليتتلالفكتترة  الباحتتث استتتعمل       

تن يحأعلتى  الثاني( ، والجزء األولالثاني متوسط ) الجزء   فقتط، ستؤال فكترة واحتدة ل كتل  تم 

مستوى من مستويات تصتنيف  إلعطاء نسب ملوية لكل   هذه االفكار تكرارمع االستعانة بمبدأ 

 بلوم المعرفي .

 خطوات التحليل:

، والثتاني (  األولى ) الجزء األولالعربية للصف الثاني متوسط الطبعة  الل غةكتاب وصف   -

 (:4)و ( 3وفق الجدول )

 (3الجدول )

 ( األول) الجزء متوسط الثانيالعربية للصف  الل غةويف لكتاب 

تسلسل 

 الوحدة
 الصفحة عنوان الوحدة التعليمية

عدد 

 ريناتتم  ال

عدد 

 الفقرات

 19 03 50-2 هللا وَوْعًده   ِرَعاية    .0

 32 2 33-55 اإلَخاء    .5

ةِ   .3 ل و الِهمَّ  011 03 21-31 الط ًًموح  وع 

 13 2 63-20 الَمْرء  يَْخلد  بِِعْلِمِه َوَعَملِهِ   .1

 33 02 31-61 نَْحن  َو عل وم  الَعَربِيةِ   .2

نَا وَحَضاَرت نَا  .6  52 9 25-30 أْمَجاد 

 36 9 011-23 ِمْن َعَجائِِب َعالَِم الَحْيَوانِ   .9

 12 2 003-012 النَّْهر  والَحياة    .3

 19 3 035-002 أَْحبَاب  هللاِ   .2

ْعَجم  الطَّالِبِ  .01  م 
033-032 

 
- - 

 192 21 032 01 المجموع

 العربية للصف الثاني متوسط) الجزء الثاني ( الل غةويف لكتاب  (1الجدول )

تسلسل 

 الوحدة
 الصفحة عنوان الوحدة التعليمية

عدد 

 ريناتتم  ال

عدد 

 الفقرات

 61 05 09-3 ِمْن أَدِب الوَيايَا  .0

5.  
َهْل َجَزاء  اإلْحَساِن إال  

 اإلحَسان  
03-33 01 10 

ةِ نَِساٌء فِي   .3  61 03 13-31 القِمَّ

بِيع    .1  20 2 61-12 الرَّ

ن وز  الِعْلمِ   .2  91 01 92-60 ك 

 20 2 25-31 إَراَدة  الَحيَاةِ   .6

 60 3 012-23 َجَمال  باِلِدي  .9

 22 9 051-016 نوٌر من الس ماءِ   .3
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 19 2 035-050 الَغْرس  الطَّيَّب    .2

ْعَجم  الطَّالِبِ  .01  - - 032-033 م 

 213 20 032 01 المجموع

 ، الخطوات اآلتية:ريناتتم  للفي تحليله  تبع الباحثا : ريناتتم  التحليل 

 .وفهمها جيدا ريناتهاتم  مع  وحدة قراءة كل   .0

رين بحسب كل تم  اللهأ وتحديد مستوى التفكير الذي يثيرهأ  المالئمجيدا  والحل  رينتم  القراءة  .9

 .فقرة فيه

 .رين مكون من عدد من الفقراتتم  يعد ، فكارأيتضمن مجموعة الذي  رينتم  ال .3

 .الفقرة يخضع لمحكات الباحث أورين تم  ال ن  أ إلىاالنتباه  .4

 هيدا للتحقق من هدف البحث.تم  ارة التحليل تم  اد مبدأ التكرار في استم  اع .9

 ثبات التحليل :

بفاصل زمني مقداره تحقق البحث من ثبات التحليل وذلك عبر الزمن بين الباحث ونفسه      

%(  باستعمال معادلة سكوت 20رينا وكان معامل الثبات )تم  ( 91( يوما  و لـ )09)

، كما استخرج الثبات بين الباحث ومحللة أخرى الستخراج الثبات
(0)

وللعينة ذاتها من ،

%(  باستعمال معادلة سكوت كذلك ، وان كال معامال 26رينات وكان معامل الثبات )تم  ال

 .  جيد ومقبوال   ا  الثبات يعد

 الوسائل االحصائية اآلتية: الباحث لتحقيق هدف البحث استعمل : الوسائل االحصائية-3

  Frequency and percentageأ. التكرار والنسبة الملوية 

 ثبات التحليل. إليجاد (Scoot)ب. معادلة سكوت 

 

 

 

 = نسبة االتفاق الفعلي بين المصححينP0،معامل الثبات IIاذ ان:

Pe(تفاق المتوقع )الناجم عن الصدفة= نسبة االScott ,1968:195)) 

 

 عرض النتائج وتفسيرها:  الرابعالفصل 

 الل غتتةرينتتات المتضتتمنة فتتي كتتتاب تم  ال الباحتتث لحلتت وأستتللته الستتتة لتحقيتتق هتتدف البحتتث 

تصتتنيف بلتتوم  الثتتاني( علتتى وفتتقالجتتزء  ، و األولالعربيتتة للصتتف الثتتاني متوستتط ) الجتتزء 

 :المعرفية والتي سيعرضها الباحث بالتفصيل لألهداف

 الل غتتةكتتتاب  المتضتتمنة فتتي رينتتاتتم  الستتيعرض الباحتتث نتتتائج تحليتتل  ال: عذذرض النتذذائج :أو

للصف الثاني متوسط على وفق تصنيف بلوم المعرفي بحستب تسلستل جزئتي الكتتاب العربية 

 وكما يأتي :، 

العربيذذة للصذذف الثذذاني متوسذذط  الل غذذةكتذذاب رينذذات المتضذذمنة فذذي تم  نتذذائج تحليذذل ال -0

 :على وفق تصنيف بلوم المعرفي   (األولالجزء )

                                                           
0
 العربية في ثانوية فاطمة للبنات()م.م.فيان رياض اديب ، مدرسة الل غة - 

 P0 - Pe 

II =  

 1- pe 



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

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

-20- 
 

العربيتتة للصتتف الثتتاني  الل غتتةالمتضتتمنة فتتي كتتتاب  رينتتاتتم  بعتتد اجتتراء عمليتتة تحليتتل ال     

باستتعمال أداة التحليتل  ، اتضتح ان  ( على وفق تصتنيف بلتوم المعرفتياألولمتوسط )الجزء 

ت( 21يحتتوي علتى ) (األولالعربية للصف الثاني متوسط ) الجزء  الل غة كتاب رين موزعتة تم 

عتتت ، وتوز   ةرينيتتتم  ( فقتترة 422رينتتات علتتى )تم  علتتى تستتعة موضتتوعات ، وتضتتمنت هتتذه ال

التحليتتل ( يوضتتح نتتتائج 9هتتذه الفقتترات علتتى مستتتويات تصتتنيف بلتتوم المعرفتتي والجتتدول )

 بالتفصيل:

 (2جدول )

 (األولالعربية للصف الثاني متوسط ) الجزء  الل غةيوضح نتائج تحليل كتاب 

تسلسل 

 الوحدة

عنوان الوحدة 

 التعليمية

رينات بحسب تم  ضمن ال لفقراتا ريناتتم  ال

 مستويات تصنيف بلوم

 عددها
نسبتها 

 عددها المستوى المئوية
نسبتها 

 المئوية

0.  

 

 

 

 ِرَعاية  هللا وَوْعًده  

 

 

 

03 01% 

 %31 01 معرفة 

 %50 01 فهم 

 %51 2 تطبيق

 %50 01 تحليل

 %6 3 تركيب

 %5 0 تقويم

 %01 19 كلي

5.  

 

 

 اإلَخاء  

 

 

 

2 01% 

 %53 2 معرفة 

 %32 01 فهم 

 %33 03 تطبيق

 %3 0 تحليل

 %3 0 تركيب

 %3 0 تقويم

 %3 32 كلي

3.  

 

 

ل و  الط ًًموح  وع 

ةِ   الِهمَّ

 

 

03 01% 

 %51 51 معرفة 

 %51 51 فهم 

 %19 19 تطبيق

 %6 6 تحليل

 %5 5 تركيب

 %0 0 تقويم

 %50 011 كلي

1.  

 

 

الَمْرء  يَْخلد  بِِعْلِمِه 

 َوَعَملِهِ 

2 01% 

 %09 3 معرفة 

 %30 02 فهم 

 %13 53 تطبيق

 %1 5 تحليل
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 - - تركيب

 - - تقويم

 %01 13 كلي

2.  

 

 

نَْحن  َو عل وم  

 الَعَربِيةِ 

 

 

02 09% 

 %51 03 معرفة 

 %30 59 فهم 

 %13 33 تطبيق

 %1 3 تحليل

 %0 0 تركيب

 %0 0 تقويم

 %03 33 كلي

6.  

 

 

نَا وَحَضاَرت نَا  أْمَجاد 

 

 

9 3% 

 %09 2 معرفة 

 %01 1 فهم 

 %20 02 تطبيق

 %01 1 تحليل

 %1 0 تركيب

 - - تقويم

 %6 52 كلي

9.  

 

 

ِمْن َعَجائِِب َعالَِم 

 الَحْيَوانِ 

 

9 3% 

 %01 2 معرفة 

 %09 6 فهم 

 %25 02 تطبيق

 %00 1 تحليل

 %3 0 تركيب

 %3 0 تقويم

 %3 36 كلي

3.  

 

 

 النَّْهر  والَحياة  

 

 

2 01% 

 %03 6 معرفة 

 %59 05 فهم 

 %33 02 تطبيق

 %06 9 تحليل

 %2 1 تركيب

 %5 0 تقويم

 %2 12 كلي

2.  
 

 

 أَْحبَاب  هللاِ 

3 2% 

 %09 3 معرفة 

 %53 00 فهم 

 %13 51 تطبيق

 %03 6 تحليل

 %5 0 تركيب

 %5 0 تقويم

 %01 19 كلي

 %011 192 مج كلي %011 21 2 المجموع
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العربية للصف الثاني متوسط )الجزء  الل غةرينات المتضمنة في كتاب تم  نتائج تحليل ال-9

 الثاني(  على وفق تصنيف بلوم المعرفي :
العربيتتة للصتتف الثتتاني  الل غتتةرينتتات المتضتتمنة فتتي كتتتاب تم  جتتراء عمليتتة تحليتتل الإبعتتد      

الكتتاب يحتتوي علتى  ن  أتضتح إ،   متوسط )الجزء الثتاني( علتى وفتق تصتنيف بلتوم المعرفتي

( فقترة 912رينتات علتى )تم  رين موزعة على تستعة موضتوعات ، وتضتمنت هتذه التم  ( 20)

( يوضتح 6، وتوزعت هذه الفقرات على مستويات تصنيف بلوم المعرفتي والجتدول ) رينيةتم  

 نتائج التحليل بالتفصيل:

 (6جدول )

 العربية للصف الثاني متوسط ) الجزء الثاني( الل غةيوضح نتائج تحليل كتاب 

تسلسل 

 الوحدة

عنوان الوحدة 

 التعليمية

رينات تم  الفقرات ضمن ال ريناتتم  ال

 تصنيف بلوم بحسب مستويات

 عددها
نسبتها 

المست المئوية

 وى
 عددها

نسبتها 

 المئوية

0.  
 ِمْن أَدِب الوَيايَا

 
05 03،5% 

 %02 2 معرفة 

 %02 2 فهم 

 %20 30 تطبيق

 %02 2 تحليل

 %5 0 تركيب

 %5 0 تقويم

 %05 61 كلي

5.  

 

َهْل َجَزاء  اإلْحَساِن 

 االحسانإال  

 

01 00% 

 %09 9 معرفة 

 %59 00 فهم 

 %39 02 تطبيق

 %05 2 تحليل

 %2 5 تركيب

 %5 0 تقويم

 %3 10 كلي

ةِ   .3  %01،5 03 نَِساٌء فِي القِمَّ

 %06 01 معرفة 

 %52 06 فهم 

 %19 31 تطبيق

 %6 1 تحليل

 %1 3 تركيب
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 %5 0 تقويم

 %03 61 كلي

1.  
بِيع    الرَّ

 
2 2،2% 

 %03 2 معرفة 

 %55 00 فهم 

 %21 56 تطبيق

 %6 3 تحليل

 %5 0 تركيب

 %5 0 تقويم

 كلي

 
20 01% 

2.  
ن وز  الِعْلمِ   ك 

 
01 02،1% 

 %59 51 معرفة 

 %51 02 فهم 

 %59 51 تطبيق

 %01 01 تحليل

 %9 2 تركيب

 %2 1 تقويم

 %02 91 كلي

6.  
 

 إَراَدة  الَحيَاةِ 

 

2 2،2% 

 %03 2 معرفة 

 %10 06 فهم 

 %52 02 تطبيق

 %01 9 تحليل

 %6 3 تركيب

 %5 0 تقويم

 %01 20 كلي

9.  
 

 َجَمال  باِلِدي

 

3 3،3% 

 %05 9 معرفة 

 %53 01 فهم 

 %25 35 تطبيق

 %3 2 تحليل

 %3 5 تركيب

 %5 0 تقويم

 كلي

 
60 05% 

3.  
 نوٌر من الس ماءِ 

 
9 9،9% 

 %01 3 معرفة 

 %52 02 فهم 
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( لمعرفتة 2الباحتث جتدول ) ولتوضيح عملية التحليل بمزيتد متن الدقتة والتفصتيل ، صتمم       

مستتوى متن مستتويات تصتنيف بلتوم المعرفتي التتي تضتمنتها  التكرارات ونسبها الملوية لكتل  

 رينات.تم  ال

 ( 9جدول )

 الل غةيوضح التكرارات ونسبها المئوية لمستويات تصنيف بلوم المعرفي لجزئي كتاب 

 العربية للصف الثاني متوسط

 الجزء الثاني األولالجزء  المستوى

 النسبة تكرار النسبة تكرار

 %09 33 %51 29 معرفة

 %51 050 %51 002 فهم

 %13 503 %10 022 تطبيق

 %01 21 %00 13 تحليل

 %1 51 %3 01 تركيب

 %5 00 %0 9 تقويم

 %011 213 %011 192 كلي مج

 

للصذف الثذاني  ( ،  والجذزء الثذاني األولالعربيذة ) الجذزء  الل غذةكتاب  نتائجالتفسير  -5

 : المتوسط

يات تصنيف اد على التكرارات والنسب الملوية لمستوتم  باالع هسيناقش الباحث نتائج بحث    

تكرارات هذه النتائج هي حاصل جمعي لتكرارات مستويات  ن  بلوم المعرفي ، وذلك أل

مستوى و حصل التي شكلت جزء من الكتاب  اتوحدة من الوحد تصنيف بلوم المعرفي لكل  

 %12 52 تطبيق

 %9 1 تحليل

 %3 5 تركيب

 %5 0 تقويم

 %00 22 كلي

 %2،2 2 الَغْرس  الطَّيَّب    .2

 %02 2 معرفة 

 %31 01 فهم 

 %13 51 تطبيق

 %6 3 تحليل

 %5 0 تركيب

 - - تقويم

 %2 19 كلي

 %011 213 - %011 20 2 المجموع
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%( من 91)مقدارها( تكرار بنسبة ملوية 22على )  من الكتاب األولللجزء المعرفة 

المجموع الكلي للنسبة الملوية للمستويات كافة ، فيما حصل مستوى المعرفة للجزء الثاني 

ين على أ%( ، وحصل مستوى الفهم للجز02( تكرار بنسبة ملوية مقدارها )22على )

%(، وحصل 94%( و)94( تكرارا على التوالي بنسب ملوية متتالية )090( و)002)

( تكرار على التوالي بنسب ملوية 902( و)022لتطبيق على تكرارات )المستوى الثالث ا

( بنسب ملوية 91(و)43%( ، بينما مستوى التركيب حصل على تكرارات)43%( و)40)

وحصل مستوى التقويم وهو المستوى االعلى في قمة الهرم  ، بالتتالي %(01%(و)00)

الكتاب بنسب ملوية  الثاني منتكرارا للجزء  (00و) األول( تكرارات للجزء 2على)

 للجزء الثاني. %(9و) ، من الكتاب األولللجزء  %(0)مقدارها

ا ي الكتاب مم  أويالحظ تقارب التكرارات والنسب الملوية لمستويات تصنيف بلوم لجز      

عداد هذا الكتاب ككل من قبل المؤلفين وان النسب الملوية توضح هذا إسك بفلسفة تم  يؤكد ال

( سنالحظ هذا التقارب الكبير ، ولزيادة نتائج 2التقارب فاذا اطلعنا ببساطة على جدول )

التحليل سيوضح الباحث النسب الملوية لجزئي الكتاب للمستويات الستة بمدرج تكراري 

 :المستويات بحسب نسبها الملوية  يوضح ترتيب

 

 

 

ن مستويات تصنيف أري يتضح ( والشرح االحصائي ، والمدرج التكرا2من خالل الجدول )

، والثاني ( كما يتضح ان المستويات الستة  األولبلوم متقاربة النتائج بين جزئي الكتاب) 

 جاءت بحسب النسبة الملوية للتكرارات كما يأتي :

 : التطبيق . األولالمستوى 

 المستوى الثاني : الفهم .

 المستوى الثالث :المعرفة .
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 . المستوى الرابع : التحليل

 المستوى الخامس : التركيب.

 .المستوى السادس :التقويم 

د القاعدة والتطبيق في مواقف تعليمية تم  رينات تعتم  على من الالنسبة األ وهذا يعني ان       

رينات ، تم  العربية ، واالمالء ، يظهر فيها هذا النوع من ال الل غةن قواعد أجديدة ، ويالحظ 

العربية االخرى بجانب المستويات المتبقية من  الل غةفيما يتركز مستوى الفهم في فروع 

 تصنيف بلوم المعرفي .

 

العربية للصف الثاني متوسط  الل غةمن خالل نتائج تحليل كتاب االستنتاجات :  -3

 تية :االستنتاجات اآل إلىتوصل الباحث  هبجزئي

زيادة واضحة في  إلىوتحتاج  ، التقويم منخفضة جدارينات المتضمنة لمستوى تم  نسبة ال-

 . والثاني األولللجزء  نسبتها

رينات المتضمنة في تم  ثيلها في التم  عادة نظر وزيادة نسبة إ إلىمستوى التحليل يحتاج  -

 . والثاني األولللجزء  الكتاب

الطلبة المنطقي رينات المتضمنة بحيث تزيد من تدرج تم  العمل على التدرج في نسبة ال -

  غوية السليمة.للممارسة الل  

   

 التوييات والمقترحات: الفصل الخامس 
 في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته يوصي الباحث بما يأتي : ال: التوييات :أو

من قبل المديرية العامة للمناهج من حملة الشهادات العليا تخصص  يةتشكيل لجنة وزار -0

هيدا تم  العربية إلعادة تحليل الكتاب من جديد للتأكد من نتائج البحث  الل غةطرائق تدريس 

 رينات الكتاب.تم  إلضافة وحذف 

رينات المتضمنة في الكتاب على تم  البحث في تقويم النسب الملوية لل ااالفادة من نتائج هذ -9

ساس معايير علمية رصينة للنسب الملوية لمستويات أوفق تصنيف بلوم المعرفي ، على 

 رينات الكتاب.تم  تصنيف بلوم الواجب توافرها في 

ضرورة اشراك متخصصين في مجال القياس والتقويم التربوي بجانب تخصص  طرائق  -3

المتضمنة في المقررات  سللةاأل أوتدريبات  أورينات تم  العربية عند صياغة  الل غةتدريس 

 .العربية الل غةلفروع  الدراسية

 

 في ضوء النتائج يقترح اجراء البحوث اآلتية : ثانيا : المقترحات :

العربية للصف الثاني متوسط ) الجزء  الل غةرينات المتضمنة في كتاب تم  مستوى تنمية ال -0

 ، والثاني ( مهارات التفكير العليا. األول

، والثاني( وطبيعة األول العربية للصف الثاني متوسط)الجزء الل غةتقويم محتوى كتاب  -9

 .في محتويات لغوية عالمية اخرى رينات المتضمنةتم  عالقته بال
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العربية للصف الثاني متوسط ) الجزء  الل غةرينات متضمنة جديدة في كتاب تم  اقتراح  -3

 ، والثاني( في ضوء نتائج البحث الحالي. األول

اع ، والتحدث ، والقراء ، تم  ) االس:االربع  الل غةتحليل الكتاب ذاته وفق مهارات  -4

 والكتابة(.

9-  

 : المصادر والمراجع

" مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها بين ( 9100الجعافرة ، عبد السالم يوسف ) -0
 مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن.النظرية والتطبيق "

، 3" ط القياس والتقويم في الفن والتربية الفنية( " 9103حسين ، عبد المنعم خيري) -9

 مطبعة ارض النوارس ، بغداد ، العراق.

 الل غةاالمتحانات النهائية لموضوع قواعد  أسللةتقويم  "( 0224)، مجيد ابراهيم دمعة -3
 "م0220-م0221العربية لطالب الصف الثاني المتوسط في العراق للعام الدراسي 

وزارة التربية التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، مركز البحوث التربوية 

 .، العراق والنفسية

" ترجمة عبد الجليل غزالة  دار  اللغة الواضحة( " 9104دوبوف، جوزيت غاي ) -4

 يوتبيا للطباعة والنشر، بيروت لبنان.

العلمي دراسة في مناهج العلم والبحث  "( 0222)رشوان، حسين عبد الحميد احمد -9
 .، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية4ط "العلوم

( " اتجاهات حديثة في تدريس اللغة 9103زاير ،سعدعلي ،وداخل، سماء تركي ) -6

 ،دار المرتضى للطبع والنشر والتوزيع،جمهورية العراق.0،ط0العربية " ج

رؤية في مناهج تدريس ( " م9109زاير ، سعد علي ، عبد الجبار ، محمد عبد الوهاب ) -2
 مكتب نور الحسن للطباعة والتنضيد ، بغداد ، العراق. " العربية الل غة

( " المساعد 9102، والعبيدي، عبد الحسن عبد االمير احمد ) سيف سعد محمود عزيز، -2

 في كتابة البحوث التربوية " دار الدكتور للعلوم االدارية واالقتصادية ، بغداد ، العراق.

 العربية الل غةكتب قواعد  أسللةتحليل  "( 9119د محمد )واإخالص عباس د العبيدي ، -2
") رسالة ماجستير غير منشورة ( كلية للمرحلة المتوسطة على وفق األهداف التعليمية

 التربية للبنات ، جامعة بغداد.

 العربية للصف الثاني متوسط الل غة" ( 9102علوان، عبد الحميد حمودي وآخرون ) -01
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