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 ملخص: 
) تقييويم م تيوت بتيال الللية العربصية للايي ال ييا    معرفية يرمي  ذي ا الب يل  لي     

المتوسي  ميو وه يظ  اير المدرسيصون تعو ي  لصنية الدراسية ميو مدرسيصو ومدرسييا  

الللة العربصة ال يو يد ًّرسون المادة فعلصاًّ ف  المدارس الواقعة ضيمو الرقعية الجلرافصية 

لن هيرت 1022- 01020لمربز م افاة ديال  ) قضيا  المقدادييةن للعيال الدراسي  ) 

ومدرسيية ك بعصنيية لمجتمييع  ن مدرسيياًّ 20اختصييار العصنيية بةريقيية ل ييواعصة بليي  لييددذم)

ن 20ك وبيي لي يعييون المدرسييصو والمدرسييا  اليي يو سصتعرضييون ل سييتبا ة ) الدارسيية

مدرساًّ ومدرسةك والتمد الباحل المن ج الوصف  أل ظ يت  ل ميع  هيرا ا  ب  يظ ليو 

رة ك موزلية للي  اربيع مجياو ك وزلي  للي  ن فقي21طريق استبا ة تضمن  للي )

أفييراد لصنيية الب ييل بعييد ايجيياد الاييدا وال بييا  ل يياك ولمييا بييان الب ييل يتةليي  تقييويم 

م توت بتال الللة العربصة للاي ال ا    المتوس  مو وه ة  ار المدرسصو ك التميد 

ويية الباحل معامل ارتباط بصرسونك والوس  الميرهح  واليوزن المييو  ك والنسيبة المي

 وسصلة احااعصة للتعامل مع  تاعج الب ل  حااعصاًّ.

 وتوصل الباحل  ل  لدد مو النتاعج من ا:  

 قلة ال رح التوضص   للم توت واولتماد لل  اوختاار والتلخصص.  .2

 لدل تناس  الم توت مع الوق  وال اص المخااة للدراسة. .1

 . أن اوم لة والتدريبا  لصس  بالمستوت المةلول .2

 .بصو الموضولا  الدراسصة ف  االم توت  راب  والتتابع والتعامللتضعي ا .4

   الب ل ال ال  يوص  الباحل باألت : وف  ضو  النتاعج الت  توصل  لص ا

mailto:Fund2daud@gmail.com


  1029لسنة   اذاروالسبعون .  سابع............. العدد ال............مجلة الفتح ............................................. 

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

 

-166- 
 

 لادة النار ف  م توت موضولا  بتال الللة العربصية لتعيديل ا بميا يتناسي    .2

 مع قدرا  الةال  ومستويات م العقلصة.

 .و ال رح التوضص   ضرورة  ثرا  م توت العتال باوم لة والتدريبا   .1

ضرورة اوخ  بآرا  مدرس  الللة العربصة ف  ت سصو م توت العتال  .2

 واشراب م ف  لجان التألصي والتةوير.

 

Evaluating the Contents of the Bok of Arabic Language of 

the Second Intermediate School from the Teachers 

 

Fouad Dawood Salman Assist.pro  

Ministry of Education-Directorate General of Diyala 

Education 

 

The Problems of Teaching the Arabic Language in 

Intermediate Schools from the View Point of Male and 

Female Teachers 

Abstract 

    This research aims to limit “the problems of teaching the 

Arabic Language in Intermediate schools (second grade) from 

the view point of male and female teachers at schools followed 

to Representatives of Ministry of Education for Displacement in 

Sulamaniya for the academic year (2017-2018 A.D.) through 

answering the following questions: 

 

1. What are the problems of teaching Arabic Language in 

Intermediate stage from the viewpoint of male and female 

teachers? 

2. Is there statistical significant differences between the 

answers of male teachers and female teachers? 

      The study sample consisted of (60 male and female) teachers 

in Intermediate schools about (30 male) teachers and (30 

female) schools who continued to serve for the academic year 

(2017 - 2018). They were randomly chosen. In order to achieve 

the research aims, a questionnaire has been constructed with (54 

items) divided into six domains: 
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      The researcher depended the survey questionnaire and the 

previous studies in preparing the tool to meet the conditions of 

preparation in validity, honesty and stability. The researcher 

used statistical means to analyze the data, such as: the equation 

of the weighted mean to find the intensity of the paragraph, Z-

Test for two samples for finding differences between the groups, 

Pearson coefficient correlation for extracting stability, and 

percentage weight, The main results of the research were: 

1. There are a number of problems encountered in the 

teaching of Arabic language in the Intermediate stage from the 

point of view of male and female teachers. 

2. There is a statistically significant difference between the 

responses of male teachers on the one hand and female teachers 

on the other. 

   In light of the results of the study, the researcher 

recommended the following: 

1. Training teachers to use modern and interesting teaching 

methods, and avoid old methods that do not care about the 

active participation of learners. 

2. The possibility of benefiting from the results of the study 

in the developing the teaching of the Arabic language. 

3. The curriculum planners helps (school textbook) to take 

into account recommendations during the construction of the 

curriculum. 

 

  الفصل األول

 -أوالً : المشكلة:
مناومة المن ج تعا   الع صر مو الاعوبا  المتم لة ف  ضعي التراب  والتفاليل بيصو 

المختلفييييية أو بيييييصو بيييييل معيييييون  ميييييو معو ات يييييا للييييي  حيييييدة فاوذيييييدا  معو ات يييييا 

-الوهدا صيية-التعلصمصييةكويا ر فص ييا التييراب  والتعامييل بييصو هوا ب ييا المختلفيية المعرفصيية

اليينفح حربصييةك بمييا أن ذنيياي فجييوة بييصو األذييدا  المةلييول ت قصق يياك وم تييوت ذيي ا 

)سيلصمك وخخيرونك ةالمن ج ال   يتعيون ميو مجمولية ميو الموضيولا  لصير المترابة

 ن.22: 1006

فإلييداد  العتييال المدرسيي  لييصح مجييرد تجمصييع للمعلومييا  النارييية وضييلة ا بييصو   

ل ف  بتالك بل ذو لملصة يج  أن تعون مدروسة ومخةةياًّ ل يا ومبنصية للي  درايية 

 ن.26: 1000وتخاص ف  لمل تامصم التعلصم وتةويرهك وتقويمظ) دروزةك



  1029لسنة   اذاروالسبعون .  سابع............. العدد ال............مجلة الفتح ............................................. 

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

 

-162- 
 

و يراليي   ويييد الةاليي  بييأببر قييدر مييو المعرفييةلليي  تزأن الميين ج اليي   يعتمييد فقيي   

حاهيييييا  الةلبييييية واذتماميييييات مك يعيييييدف ذييييي ا المييييين ج ليييييديم الفاعيييييدة بالنسيييييبة ل يييييم                      

 ن.12-11: 1002) ش اتةك 

فنجيييد المنييياذج التعلصمصييية مضيييةربة والتقيييديم والتيييأخصر فييي  الموضيييولا  واضييي اًّ            

لمتوسييةة ذيي   فسيي ا تييدرس فيي  المراحييل المتقدمييةك وبيي لي ك فمقييررا  المراحييل ا

ت تص  الموضوع الواحد  ل  لدد مو المراحلك مما يؤد   ل  ت تص  الموضوع ليدت 

 ن.62: 1022)زايرك وداخلكالمتعلم ك ولدل  معا صة اإللمال بظ

اقتار  لملصة اختصار م توت الميادة الدراسيصة للي  مجمولية ميو المختايصو في     

المواد الدراسصةك وبيان ه يد ذيؤو  المختايصو يتم يل في  الب يل ليو المعيار  التي   

يمصلييون  لص يياك وي ييعرون بقصمت ييا لتقييديم ا للمتعلمييصوك دون أن يأخيي وا فيي  التبييارذم 

ح ذيي ه المييادةك أو الةلبيية اليي يو يدرسييو  ا         وه يية  ايير المعلمييصو اليي يو يقومييون بتييدري

 ن.14: 1022)ال صلةكومرل ك 

فييإن العملصيية التعلصمصيية فيي  حاهيية  ليي  ردت هديييدة ي ييدد معالم ييا ويوضييح متةلبات ييا          

بايورة ك لو طريــق الدلـيـوة  لي  او تقـيـان ميو حاليـة من يـج ت  يد فصـيـظ ال قاعيـق 

لةلبية ف م يا واسيتصعاب اك  لي  حالية مين ج يجميع شيتا  مفعـعة ك ب صل يايع  للي  ا

اة فيي   سييق ميينام يا يير وحييدة المعرفيية العلمصييةك وبالتييال  يسييالد  تلييي ال قيياعق المجييز 

   ن14: 1006الةلبة لل  ابتسال المعلوما  باورة مترابةة) سلصم وخخرونك 

ل لقيون الةلبية ك ميو  ن بت  الللة العربصة ال الصةك يبدو ا  ا و ت عل ت دياًّ حقصقصاًّ أميا

حصييل موضييولات االعادية وأسيييلت ا الت اييصلصةك وموضييولات ا متنيياثرة و تييدور حييون 

 ن.190: 1004أمال الةال )ش اتةك  أفعار أخرتك ودراست ا و ت عل تجديداًّ 

تعا   مناذجنا التربوية حالصاًّ مو الجميود وليدل المرو يةك وسيو  يسيتمر ذي ا ال يان و

رالي  في  تايمصم ا التلصيرا  السيريعة والمت حقية.وبا لةبيعك ف  المسيتقبل ك ميا ليم ي

سو  يينععح أثير ذليي سيلباًّ للي  الميتعلمك ميو حصيل تمسيعظ بأذيدال الماضي ك وميو 

 ن.262: 1002ك  براذصم مقاومتظ لعل هديد ومتةور)

لجييز المنيياذج الدراسييصة ال الصيية لييو ت قصييق معاييم مييا تن ييده مييو أذييدا ك ومييا تييزلم 

ظ للدارسييصوك ولييدل مواببيية المنيياذج ال الصيية للتةييورا  المعاصييرة                القييدرة لليي   بسيياب

ك وقايييورذا فييي   بسيييال الةييي ل ال قافييية العلمصييية التييي  تعيييد ميييو أساسيييصا  ال صييياة 

 ن.20: 1022المعاصرة)لل ك

وتعيون المعيار  المقدميية للميتعلم مناسييبة لسينظ ولميره العقليي ك مميا يعنيي  أ يظ لنييد    

المقررا  الدراسيصة فصنبلي  أن تعيون خالصية ميو اإلضيافا  والتعيرار صصالة م توت 

وال  و ال   و يناس  قدرا  المتعلمك فاوذتمال ينبل  أن ينا  لل  بصفصية أو  يوع 

المعلوما  المقدمة لظ ومدت مرالات ا لمصولظ واذتماماتظ واتجاذاتيظك وليصح العيم الي   

 ن.224: 1021يسب  ت تتا وتداخ  ف  المعلوما )وف ك
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   أهمية البحث ثانياً:
والتربصة و تستةصع ت قصق أذداف ا ف  المجتمع  و بوسصلة اتاان يمعو ميو طريق يا    

تةبصق النام التعلصمصة العلمصيةك أو  وذي  اللليةك ف ي  الوسيصلة األساسيصة التي  اسيتعمل ا 

 ا  قييل أفعيياره اإل سييان منيي  القييدل فيي  لملصيية التفيياذم مييع  ايخييرك واسييتةاع فيي  ضييوع

وتجاربظ ال صاتصة؛ لتعون وسصلة  ل  بنا  حصاتظ الخاصة وبنا  مجتمعظك لي لي فاإل سيان 

 ن.10: 1022ي تاج  ل  الللة ف  المجاو  همصع ا)زايرك وداخلك

 ن ميييو ماييياذر اوذتميييال بللتنيييا القومصييية واليييوو  ل يييا فييي  مصيييدان التربصييية والتعليييصم                

تاييي بييظ اللليية مييو ماييال ك وبصييي  تلليي  للص ييا لتاييبح أمييراًّ ذييو أن  عيير  مييا ت

   ن.11: 1004ممعناًّك أن تعلصم الللة العربصة ينةلق مو وظصفة الللةاألساسصة)الواعل ك 

وألَن بل ش   يتلصر ويتةور مو حولنا فقد تلصر ذلي بلظ ميو مف يول التربصية ال دي ية  

الت  وسع  مف ول المن جك فاار ي مل المعلوميا  واألفعيار والمفياذصم التي  يدرسي ا 

المتعلم والن اطا  الت  يقول ب يا في  م يص  المجتميع المدرسي  وخارهيظ وتفالليظ ميع 

 ن.12: 1021االبصية)متول ك 

أت  تةوير المناذج للي  رأس قاعمية الموضيولا  الم مية في  التربصيةك التي  يجي  ي  

تجديدذا دوماًّك   ذا أصب   لاهزة أو لصير قيادرة للي  مواببية العاير لتايبح أب ير 

 ن.44ك 1000م  مة وتعصفاًّ ألذدا  مجتمعنا) براذصمك 

لصميي ك اليي   لعييل مييو أسييالص  العناييية بالعتييال المدرسيي  أسييلول ت لصييل م تييواه التع  

يقاد بظ دراسة العتال المقاود لمعرفية ميواطو القيوة والضيعي فصيظك وفيق المعيايصر 

والمواصييفا  التيي  وضييع  للعتييال المدرسيي  الجصييد بمييا يييت  ل مييع حاهييا  المجتمييع      

 ن.202: 1009)العدو كك وحاها  الة ل ال يو يخا م العتال

تعلمصوك وذيو مايدر مقيرو ك ويجي  فالعتال المدرس  ذو المادر الرعصح لتعلم الم 

 ن ي مل لل  المعلوما  المختارة مو المعرفة المنامة ولصر المنامة الت  سيصتعلم ا 

المتعلمونك ف  ا يعن  أ ظ يج  أن يعون مفتوح الن اية يسمح بإثراعظ وت دي يظ وتعديليظ                           

 ن.  122: 1022)مرل ك وال صلةك

فيي  أفعييياره ومعلوماتييظ ك ومتسلسيي ًّ فييي  مادتييظك وأن يعييون لنصييياًّ  أن يعييون مناميياًّ   

بالمن ةا  العقلصة الت  تسالد الةال  لل  التعلمك فالتناصم ذو ال   يؤد   ل  ت قصق 

   ن.44: 1000األذدا  التعلصمصة التعلمصة بأقار وق  وه د) دروزةك

التقويم ذو الوسصلة الت  يمعو بواسةت ا ت ديد مدت  جاح المين ج في  ت قصيق األذيدا  

الت  توضع مو أهل اك و الواقع أن لملصة تةوير وت سيصو المين ج و تعتميل  و بتقيويم 

مبن  لل  أسيح سيلصمةك فقيد يرالي  واضيع المين ج همصيع األسيح التربويية والنفسيصة 

 لعو لند التةبصق تا ر م ع   أو ثلرا  واوهتمالصة لند تخةص  المن ج و

أو  يييواح  قايييور ت يييون بيييصو المييين ج وبيييصو ت قصيييق األذيييدا  المرهيييوةك ل ييي ا ميييو 

الضرور  تعر  ذي ه الم يع   أو ثليرا  أو  يواح  قايور حتي  يمعيو حل يا في  

 ن. 14: 1006الوق  المناس ) سلصم وخخرونك

وخليوه ميو ال  يوك وارتباطيظ  والوقو  لل  مدت م  متظ سو المتعلمصو وقيدرت م ك 

باألذدا  السلوبصة الم ددة ك والوقو  لل  مدت تراب  وتسلسل موضولا  المقيرر     

 ن.222: 1021) وف ك 
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ان لملصة التقويم مو العملصا  األساسصة الت  ي توي ا أ  من ج دراس ك وذي  العملصية  

التيي  يقييول ب ييا الفييرد أو الجماليية لمعرفيية مييدت النجيياح أو الف ييل فيي  ت قصييق األذييدا  

العامية التيي  يتضييمن ا الميين جك وبيي لي  قيياط القيوة والضييعي فصييظ ؛ حتيي  يمعييو ت قصييق 

 ن.  249: 1000معنة) السعصد ك و ال سن ك األذدا  المن ودة بأحسو صورة م

وتعد لملصة التقويم ربنياًّ م مياًّ في  العملصية التربويية والتعلصمصية ويؤبيد التربيويو للي   

حتمصة تقويم التعلصم لمعرفة مدت ت قصيق األذيدا  المتوخياةك وتعزيزلناصير القيوة في  

أسياس التقيويم            العملصة التربوية ومعالجة لناصير الضيعي فص ياك ورفيع مسيتواذا للي  

 ن.262: 1022) المسعود  وخخرونك

مييو خايياعص التقييويم الجصييد أن تتبييع الةريقيية العلمصيية فيي  معالجيية م ييع   الميين ج  

بمعن  ان أ  م يعلة تا ير خي ن الممارسية الفعلصية للتعليصم يجي  أن ت يدد بدقية و أن 

 ن.202: 1006سلصمك وخخرونكتقترح ل ا ال لون لل  ضو  بصا ا  مؤثق ب ا )

ييو الباحييل مييو  لةييا     ن أسييلول ت لصييل الم تييوت التعلصميي  للعتييال المدرسيي  يمع 

وصيي دقصييق لميا يتضييمنظ العتيال المدرسيي  ميو ال قيياعق والمفياذصم العلمصييةك ويع ييي 

مييواطو القييوة والضييعي مييع تقييديم المبييادت األساسييصة للتايي صح والتعييديلك وتسيي صل 

لي ا فيإن لملصية ت لصيل العتي  المدرسيصة تعدلملصية  اختصار الم توت التعلصم  المناسي ؛

ت خصايييصة   ك ذيييدف ا تةيييوير المنييياذج ميييو  يييواحا ليييدة باختصيييار األذيييدا  التربوييييةك 

والوساعل التعلصمصيةك وأسيالص  التقيويمك وطراعيق التيدريح وأسيالصبظك التي  تتناسي  ميع 

تمالصيةك وميو ثيم حاها  الة ل النفسصةك وقدرات م العقلصة والم اريةك وحاهيات م اوه

المسالدة للي  بنا شخايصة متعاملية ميو النيواح  بل يا التي  تضيمو ل يم القيدرة للي  

   ن.202- 200: 1009)العدو كمسايرة مجتمعات م والتعصي مع ا

  ول لي تتجل  أذمصة الب ل ف  الجوا   ايتصة:

معرفة  واح  القوة و واح  الضعي ف  م توت بتيال الللية العربصة)للايي   .2

 لند ال اهة.   متوس نك واتخاذ  تاعج ذ ا التقويم بأس لمراهعتظ وتعديلظال ا 

تقديم  تاعج قد تفصد مؤلف  مناذج الللة العربصة ف  ا تقا  الموضولا  الدراسصة  .1

 الم عمة لمستوت الةلبة.

 

 ثالثاً: هدف البحث:  

المتوسي  تقيويم م تيوت مين ج الللية العربصية للايي ال يا   ي د  الب ل ال ال   لي   

 مو وه ة  ار المدرسصو والمدرسا .

 

 رابعاً: حدود البحث: 

يقتار الب ل ال ال  لل  لصنة مو مدرس  ومدرسا  الللة العربص ة الي يو يدرسيون  

الميادة فعلصيياًّ لةلبيية الاييي ال ييا   المتوسيي  )م افايية ديييال ن مربييز قضييا  المقداديييةك 

 لن.1022 -1020)للعال الدراس  
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 خامساً: تحديد المصطلحات: 

 َوَعرفهُ كّل ِمن :التقويم:  أوالً:

الفت و  بأ ظُ: لملصة منامة لجمع وت لصل المعلوما  لت ديد مدت ت قصق  .2

  ن.166: 1020اوذدا  التدريسصة مو قبل الةلبةك واتخاذ قرارا  ب ا  ا) الفت و ك

ميدت النجياح ك أو الف يل العباد  ولالصة بأ ظًّ : العملصة التي  ترمي   لي  معرفية  .1

والضييعي ك    تضييمن ا المين جك وبي لي  قيياط القيوةفي  ت قصيق األذييدا  العاميةك التي  ي

حتيييي  يمعييييو ت قصييييق األذييييدا  المن ييييودة بأحسييييو صييييورة ممعنيييية    ) العبيييياد ك 

 ن.240:  1006ولالصةك

التعريي اإلهراع : ذ  لملصة من جصة يتم مو خ ل ا  صدار حعم قصم  للي  م تيوت 

الللة العربصة) للاي ال ا   المتوس ن مو خي ن مقصياس اليد ل ي ا اللير  ميو  بتال

  اهل التعر  لل   قاط القوة و الضعي ف  العتال و صدار األحعال ف  ضوع ا.

 :_َوَعرفهُ كّل ِمن ثانياً:المحتوى الدراسي:
وفيي  بأ ييظُ: المعييار  والمعلومييا  التيي  يتضييمنظُ العتييال الدراسيي  مم ليية فيي   .2

ال قاعق والمفاذصم والمبادت والقوا صو والناراييا  والقيصم التي  يدرسي ا الميتعلم ب يد  

 ن.222: 1021تنمصتظ معرفصاًّ ووهدا صاًّ وم ارياًّ) وف ك 

مرل  وال صلة بأـنظُ:  ولصة المعيار  والمعلوميا  التي  يقيع  للص يا اوختصيارك  .1

ار  مفاذصمياًّ أل حقياعق أل والت  يتم تناصم يا للي    يو معيصوك سيوا  أبا ي  ذي ه المعي

 ن.  20: 1022) ال صلةك ومرل ك أفعار أساسصة ويختار الم توت ف  ضو  األذدا 

ذي  الموضيولا  التي  يتضيمن ا ميواد المين ج  للم تيوت : أما التعرييي اإلهراعي     

ل فيي  1022-1020الدراسيي   فيي  تدريسييظ للاييي ال ييا   المتوسيي  لعييال الدراسيي  

 العراا. 

 َوَعرفهُ كّل ِمن : كتاب المدرسي:ثالثاً: اال 

اللقا   بأ ظ: الولا  ال   يضم الم توت مو المادة الدراسصة وما ياياحب ا ميو  .2

وسيياعل تعلصمصيية وأ  ييةة وتييدريبا  وتةبقييا  وأسييالص  تقييويم مختلفييةك ويضييم أيضيياًّ 

 ن.  26: 2994مقدمة للمتعلم وف رساًّ يعر  المقرر ب عل لال وموهز)اللقا  ك

بأ ييظًّ: مجموليية المعلومييا  وال قيياعق والمفيياذصم واألفعييارالت  يدرسيي ا متييول   .4

المدرس ف  صورة مواد دراسصة موزلية للي  فايون أو سينوا  الدراسية ومراحل يا 

 ن.12: 1021مدو ة لل  شعل بت  مدرسصة م ددة معرفصة) متول ك 

ربصيية ذ  الموضيولا  التيي  يتضيمن ا بتييال الللية العللعتييال: أميا التعريييي اإلهراعي 

 ل ف  العراا.1022-1020المقرر ف  تدريسظ للاي ال ا   المتوس  لعال الدراس  

 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة الفصل الثاني:

   أوالً :الجانب النظري:

   كتاب اللغة العربية

 لصح لاية ف  ذاتظك و   ما وسصلة لت قصق لاية وذ  تعديل سلوي الةلبة الللو  ذو   

 



  1029لسنة   اذاروالسبعون .  سابع............. العدد ال............مجلة الفتح ............................................. 

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

 

-101- 
 

مييييع الخبييييرا  واو  ييييةة الللوييييية التيييي  ي توي ييييا الميييين ج                مييييو خيييي ن تفييييالل م 

 ن.26: 1001)مدبورك 

 مزايا الصلة بين فروع اللغة العربية.

م توت الللة العربصة وحدة مترابةة متماسعة ولصس  فرولاًّ مختلفةك ذ يتخي  الميدرس 

مييو قييرا ة مييو النص)الموضييوعن مرتعييزاًّ تدورحولييظ فييروع اللليية العربصيية المختلفيية 

وتعبصييير و  يييو و مييي   ففييي  ذليييي معالجييية ميييو الناحصييية الللويييية والن ويييية)الواعل  

 ن.24:1004ك

 أن ي عر الةلبة أن الللة العربصة وحدةًّ متآلفة العناصرك متعاملةَ األهزا . .2

 دفع السأل والملل لو الةلبة أثنا  الدرس.  .1

وظصفية الللية العربصية  تقان الةلبة فروع الللية العربصية بةريقية طبصعصية تسياير   .2

 ن.  22: 1000واستعمالت ا) براذصمك

 أوالً: القواعد

ذيي  وسييصلة لضييب  العيي لك وصيي ة النةييق والعتابييةك ولصسيي  لايييةًّ مقاييودةًّ ليي ات ا            

زاييير و دخييل: با  ييا األسييح والقوالييد التيي  تاييون ن وليير  102: 1000) بييراذصمك

 ن.26: 1022النةق)زايرك ودخلكاللسان مو الوقوع ف  الخةأ لند 

 :أهداف تعليم القواعد

تعمصييق الدراسيية الللوييية لييو طريييق   مييا  الدراسيية الن وييية للةلبييةك ذ ي مل ييم  .2

 ذلي لل  التفعصر و دراي الفروا الدقصقة بصو الفقرا ك والترابص  والجملك واأللفاظ.

صيةك تعمصق ثروت م الللويةك ليو طرييق ميا يدرسيو ظ ميو  ايوه وشيواذد أدب .1

 ن.229: 1001تنم  أذواق مك وتقدرذم لل  التعبصر السلصم ب ماًّ وبتابة.)مدبورك

 ن.290: 1002تا صح األسالص  وخلوذا مو الخةأ الن و .) فضل هللاك .2

   ثانياً: النصوص الشعرية:
ولييا  التييراد األدبيي  الجصييد قديمييظ وحدي ييظ. ومادتييظ التيي  يمعييو مييو خ ل ييا تنمصيية    

: 1006م يييارا  الةييي ل الللويييية فعريييية وتعبصريييية وت وقصييية.) طعصميييةك وال يييعصب ك

 ن.462

 :أهداف تدريس النصوص الشعرية

 تنمصة ال روة الللوية لدت المتعلمصو سوا  مو األلفاظ أو الترابص  والمعا  . .2

المييتعلم القييدرة لليي   هييادة الت ييددك وسيي مة األدا ك وحسييو اإللقييا ك   بسييال .1

 ودقة ف م المسموع أو المعتول.

األسيي ال فيي  زيييادة مييدربا  المييتعلمك وتوسييصع أفقييظ ال قيياف ك و ثييارة وهدا ييظ  .2

 ن.290: 1022والتأثصر ف  لاطفتظ.)وف ك

 ثالثاً:المطالعة

رهمية الرميوز المعتوبية بقايد التعير  لملصة لقلصةك ولضوية وا فعالصة يتم خ ل ا ت 

حييل ميييا يايياد  ميييو م يييع           للص ييا و ةق ييياك وف م ييا و قيييدذا واوفييادة من يييا فييي  

 ن.62:  1002فضل هللاك )
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 أهداف تعليم  المطالعة

 تنمصة حاصلة المتعلم مو المفردا  والترابص  الجديدة. .2

 ت قصق هودة النةقك وحسو األدا ك وتم صل المعن .  .1

الم يارا  القراعصية بالسيرلةك واإلسيتق ن في  القيرا ةك وحسيو الوقيو   بس  .2

 ن.240: 1022)وف ك لند ابتمان المعن ك وت ديد أفعار المادة المقرو ة.

 رابعاً: التعبير

ذو العمل المدرس  المن ج  الي   يسيصر وفيق خةية متعامليةك للوصيون بالةالي   لي  

بللية سيلصمةك و فيق  سيق  صسيظ و بتاب يامستوت يمعنظ ترهمة أفعاره وم يالره و أحاس

 ن.00: 1004فعر  معصو)الواعل ك 

 أهداف تعليم التعبير:

زيادة ثروت م الللوية مو األلفياظ الفايص ة واألسيالص  الجمصليةك وتوظصف يا في   .2

 مجريا  ال ديل.

تعويدذم لل  س مة النةق و خراج ال رو  مو مخاره اك والسرلة  .1

 المناس . المناسبة لل ديل ودرهة الاو 

تعويييدذم التييدرج فيي  ال ييديلك وليير  الفعييرة لرضيياًّ متسلسيي ًّ منةقصيياًّك يبييدأ  .2

بجزيياتييييييييييييظ المترابةيييييييييييية ثييييييييييييم بالمقييييييييييييدما       ك فعيييييييييييير  الموضييييييييييييوع 

 ن.442:1006ال اشم كالخاتمة.)

 -خامساً: اإلمالء:

بأ ظًّ درس تدري  لل  م ارة يعتسب ا المتعلم تدريجصاًّ؛ وصووًّ  ل  ت قصق قدرتظ للي  

 ن.112: 1024العتابة دون أخةا ) فضل هللاك

 أهداف تدريس اإلمالء:

 تعويد المتعلمصو حسو اوستماع واإل اا . .2

 تعويد الة ل الدقةك والناالك وقوة الم حاةك والترتص  واإلتقان. .1

تدري  الة ل لل : بتابة العلما  الا ص ةك والعتابة ف  سرلة ودقيةك واختبيار  .2

مو هوا   العتابةك وت ديد مواطو الخةيأ في  العتابيا        ك م ارة الةلبة ف  ها   

 ن.111: 1024ومعالجت ا) فضل هللاك

 سادساً: الخط:

ذييو رسييم ذندسيي  يسييصر وفقييا لقوالييد خةصيية متعييار  للص يياك وينبليي  اتبال ييا لنييد   

 ن.122:  1022العتابة) وف ك 

 أهداف تدريس الخط: 

 القدرة لل  رسم ال رو  والعلما  ب س  قوالد الخ  المقرر.  .2

 تعويو ب صر مو العادا  ال سنة بالناالك والدقةك وحسو الترتص ك والابر.  .1

 ن.221: 1002القدرة لل  تدويناألفعار بةريقة منامة وسريعة. )فضل هللاك .2
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 ثانياً:الدراسات السابقة.
 ن.1022حمود ) -2

العييرااك وبا يي  ترميي   ليي  التعيير  لليي         -مدينيية بلييداد هرييي  ذيي ه الدراسيية فيي  

تقويم م توت بتال مادة العصمصا  للاي الخامح العلم  للي  وفيق معيايصر م يددة ن )

 ميادة ومدرسيا  مدرسي  مو الب ل مجتمع ك واتبع  الباح ة المن ج الوصف  وتعون

 ون فعي ًّ  الميادة ى هذح بتدري يقومون ال يو وال ا وية المدارس اولدادية ف  العصمصا 

 في  الميوزلصو التربيويصو همصيع الم يرفصو ليو فضي ًّ  المربزك  -بلداد مدارس مدينة

ن م يرفصوك يتيألي مجتميع 20بليداد وبلي  ليددذم ) في  مدينية التربصية ميديريا  همصيع

للاييي الخييامح العلميي  فيي   الب ييل مييو همصييع مدرسيي  ومدرسييا  مييادة العصمصييا 

المدارس اولدادية وال ا وية ال يو يقومون بتدريح ذىي ه الميادة فعي ًّ في  مدينية بليداد 

ن اضيافة اليي  لصنية الم ييرفصو 1020 - 1009في  ميديريا  التربصيية للعيال الدراسيي  ) 

التربويصو لمادة العصمصا  ف  مديريا  اوشرا  التربو  في  الميديريا  العامية اوربيع 

مدينة بلداد المربز بعد ان تم ت ديد ليدد الميدارس التي  تيدرس ميادة العصمصيا  في   ف 

مدينة بلداد المربيزك فعيان  تصجية ذـيـ ه لملصية التوصيل  لي  أداة في  صيصلت ا الن اعصية 

 ن فقرة, استعمل  الباح ة 20ضم  )

فقرا  الوساعل اوحااعصة اي صة: النسبة الميوية للت قق مو ص حصة بل فقرة مو 

المرهحك والوزن  ال با ك والوس  ل سال بصرسون اورتباط اوستبصانك ومعامل

 الميو .

 :  ضو  النتاعج واوستنتاها  الت  توصل   لص ا الباح ة فإ ظ توص  بايت ف

ميادة  بتيال ضيمن ا وميو الدراسيصة مناذىجنيا في  الناير اليادة الضيرور  ميو .2

 لناصرذا. مو لنار بل تقويم خ ن مو العصمصا 

-22: 1022)حميود ك .العلمي  الخيامح للايي العصمصيا  ميادة مين ج تةوير  .1

 ن.10

 (.1122دراسة عبد السادة ) -1

ك ويرمي  الب يل ال يال  بابيل هامعية /األساسيصة التربصية بلصية هري  ذ ه الدراسة في  

 لي  معرفية )ت لصيل م تيوت بتيال المةالعية المقيرر للايي الرابيع اودبي  في  ضيو  

المصييون القراعصيية للةلبييةن  ومعرفيية الفييرا فيي  المصييون القراعصيية تبعيياًّ لمتلص يير الجيينحك 

ولت قصق أذدا  الب ل اختار الباحل مدارس مرابز منةقية الفيرا  األوسي  )النجيي 

ن 214المقد سيييةك بابلكالديوا ص يييةنك وتيييألي مجتميييع الدراسييية ميييو )األشييير ك بيييرب   

ن ميو الةلبيةك وبتيال المةالعية المقيرر للايي الرابيع األدبي ك وحيدد 200مدرسة ن)

طب ييق الباحيييل ن طالبيياًّ وطالبيييةًّ 200ن مدرسييية ن )20الباحييل لص نيية الب يييل البالليية )

ع األدبي  والبيال  ليددذا المقصاس لل  أفراد لص نية الب يل المتم لية بةلبية الايي الرابي

نيية أربعيية وثمييا صو 200) ن مييو الةلبييةك ويتعييون المقصيياس مييو ث ثيية ل يير مجيياوًّ متام 

اسيتعمل الباحيل موضولاًّك وقد وضع بدي ن  حس  درهة المصل ذ  )أمصل, و أمصلن.

ويجيياد معامييل ال بييا  لمقصيياس المصييون  الوسيياعل اوحايياعصةك معامييل ارتبيياط بصرسييون

ويجياد معاميل ال بيا  للت لصيل بيصو الباحيل وباحيل  تعمل معادلة ذولست القراعصة ك اس
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خخييرك النسييبة الميويييةك ومربييع بييا  لمعرفيية الفييرا فيي  المصييون القراعصيية بييصو اليي بور 

   :من ا الب ل الص ا توصل مو اوستنناها  الت  بعدد الباحل أوص  وقد واإل اد

 المألوفة ف  المن ج المقرر.الع صر مو الةلبة يمصلون  ل  الموضولا  لصر  .2

ي الواحد. .1  أخت   الةلبة ف  المصل لقرا ة الموضولا  ف  الا 

بعض موضولا  المةالعة و تت  ل ومستوت الةلبة.                                 .2

 ن.226 -249: 1022)لبد السادةك 

 

 (.1122دراسة الربيعي) -3

 ال يال  يرمي  الب يل بابيل هامعية -األساسيصة التربصية بلصية هري  ذ ه الدراسية في   

 ضيو  في  متوسي  األون للايي العامية الجلرافصية مبيادت بتيال م تيوت تقيويم( لي 

 ت لصيل طريقية(الوصيف  المين ج الباح ية أتبعي )األمريعصة التعلصم ضمان هودة معايصر

 للايي العامية الجلرافصية مبيادت بتال مادة م توت الب ل مجتمع وشمل  )الم توت

الـيـدراس             للعـيـال ن1022ال ا صية وال  ثيون ) الةبعية في  العيراا المتوسي  األون

والف رسي ك واألسييلة       المقدميةك(اسيتبعد  الباح ية صيف ا  وقيد ) ل1022- 1024)

صيف ة        ) 62 (للت لصيل الخاضيعة العتيال صيف ا  ليدد أصيبح وبي لي والايورن. ك

 )1022(لييال فيي  الاييادرة أوذييايو لووييية جييودةال معييايصر الباح يية ك التمييد 

 ترهمي  ان بعيد متوسي  اوون الايي تيدرس في  التي  الجلرافصة بمادة المتخااة

تضيم  مجياو  ةبأربعي وتم لي  صيدق ا ميو وتأبيد  العربصية الللية الي  المعيايصر تليي

 الباح ية حللي  )اليزمو لبير )ال بيا  خي ن ميو ال بيا  لل  وحال  ك معصاراًّ  ن42)

 ال بيا  معاميل وبلي  )يومياًّ  ل يرون(الت لصليصو بيصو زمن  بفارا أخرت مرة الم توت

 اخيرت م للة مع  فس ا المادة الباح ة حلل  م للصو بصو ال با  %ن92 (بصو الت لصلصو

 مبيادت بتيال فعيرة في ) 240 (ذناليي ان و). 29الت لصليصو) بيصو ال بيا  معاميل بلي ,

المعايصركوذناليي  فص يا تتيوافر فعيرة) 260(و فص ا المعايصر  تتوافر و العامة الجلرافصة

 النسيبة ك وبللي ايتضيمن  ليم معصياراًّ ) 12 (و العتيال م تيوت تضيمن ا معصياراًّ ) 10 (

اسييتعمل  الوسيياعل  )00ك1 ( العتييال م تييوت تضييمن ا التيي  للمعييايصر الميوييية

 ومعادلية .بيا  مربيع باسيتعمان للي  الفقير  اتفاق م  سبة حسالاوحااعصةك  وذ   

 في  مجيان لعيل المعيايصر تيوفر لميدت التعيرارا  حسيال ك ال بيا  ل سيال ذولسيت 

 ف  التوصصا  مو بعدد الباح ة أوص  وقد والنسبة الميويةك .الجلرافصة بتال م توت

 :من ا الب ل الص ا توصل الت  النتاعج ضو 

 الجلرافصة. بت  تةوير لند ال الصة الدراسة معايصر قاعمة مو اوستفادة   .2

 ميع تماشيصاًّ  ال دي ية اوتاياو  لوسياعل الجلرافصيةا بتيال تضيمصو ضيرورة .1

 ن.  611-622: 1026)الربصع ك .التعلصمصة الدون توه ا 

 

 موازنة الدراسات السابقة:  

ن فيي  1022حمييود ك اختلفيي  أمييابو  هييرا  الدراسييا ك فقييد أهرييي  دراسيية ) .2

بلصة التربصية ن  1026)الربصع ك  ودراسة ن1022لبد السادة )م افاة بلدادك ودراسة

 ك. هامعة بابل -األساسصة
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اتفق  الدراسا  السابقة ف  اختصيار العصنيةك فقيد تيم اختصارذيا بةريقية ل يواعصة  .1

 ف  الدراسا  همصع ا.

اتفق  الدراسا  همصع ا ف  استعمان اوستبا ة بأداة لجمع معلومات يا وت قصيق   .2

 أذداف ا.

  . ابقة وساعل  حااعصة متنولة لمعالجة النتاعجاستعمل  الدراسا  الس  .4

 

 الفصل الثالث:

 منهج البحث وإجراءاته :

يتناون ذ ا الفال وصيفاًّ إلهيرا ا  الدراسيةك التي  ت يمل مين ج الدراسية والمجتميع  

األصييل  للدراسيية ولصنيية الدراسيية وأدوا  الدراسيية المسييتخدمة و هييرا ا  الاييدا 

وفصمييا يييأت  وال بييا   والمعالجييا  اإلحايياعصة المسييتخدمة فيي  ت لصييل  تيياعج الدراسييةك 

 : ليلتفاصل 

 أواًل: منهج البحث 
ألتمييد الباحييل الميين ج الوصييف  لتقييويم م تييوت بتييال للليية العربصيية للاييي ال ييا   

المتوس  مو وه ة  ار المدرسصو. ويعد المن ج الوصف  المن ج المناسي  ألهيرا ا  

 ذ ا الب ل وذو أحد مناذج الب ل العلم  المستخدمة ف  العلول التربوية والنفسصة. 

 ثانياً: مجتمع البحث: 
األصييل  مييو همصييع مدرسيي  ومدرسييا  مييادة اللليية العربصيية اليي يو يتعييون المجتمييع 

يدرسيييون بتيييال الللييية العربصييية للايييي ال يييا   المتوسييي  فييي  الميييدارس )المتوسيييةة 

ك وقيد حيدد قسيم تربصية المقداديية –ف  مدارس مديرية تربصية دييال   وال ا وية الن اريةن

   فأب ر.ن سنوا2الباحل خدمة المدرس المؤذل لتقويم م توت العتال ل )

 

 :  ثالثاً: عينة البحث

يعتبر ت ديد لدد وحيدا  المجتميع التي  ينبلي  شيمول ا بالعصنية ميو المسياعل اوساسيصة 

فيي  لمييل تاييمصم العصنييةك وذلييي لتجنيي  اخيي  لصنيية صييلصرة يعييون تقييديره للمجتييع لصيير 

ن مدرسيياًّ ومدرسيية مييـو 20تعو ييـ  لصنييـة الب ييـل مييـو) ن21: 1000دقصق)البلييداو ك

ك قسيم تربصية المقداديية –مـدرس  مجتميـع الدراسيةك في  ميدارس مديريية تربصية دييال  

وقييد اسييتعمل الباحييل الةريقيية الع ييواعصة فيي  اختصارلصنيية ب  ييظك وذلييي لمييا تتمتييع بييظ 

راًّ لعيـدل وهيـود  اي الةريقة الع واعصة مو ايجابصا  تمصزذا لو لصرذا مو الةراعيق, 

أداة م عمـة لجمـع البصا ـا  والمعلومـا  المناسيـبة لت قصيـق أذيـدا  الب يـل فقيـد قيـال 

الباحل بإلـداد األداة بنفسظ مـو خـ ن اط ليظ لليـ  الدراسيـا  السيـابقة واألدبصيـا  

عيو ذا  الع قة والت  استخدل فص ا اوستبصانك ف ـدد الباحل مجـاو  مختلفة والت  يم

للص ا تقويم م توت بتال الللة العربصة للايي ال يا   المتوسي  ميو وه يظ أن ينةو  

ك وبعد ذلي وهظ الباحل اوستبصان اوستة ل   لي  أفيراد  ار المدرسصو والمدرسا 

قسيم  –العصنة اوستة لصة مو المدرسصو والمدسا  ف   مدارس مديريية تربصية دييال  

 ن مدرساًّومدرسة.20اختصـارذم ل ـواعصا وبواقـع )تربصة المقداديةك والـ يو تـم 
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 رابعاً: أداة البحث 

 اراًّ لعدل وهود أداة هـاذــزة وم عمــة لجمـع المعلوما  تتناس  وألرا  الب يل  

وأذدافظ ك فقـد ألتميد الباحـيـل اوسيتبا ة أداة رعصسـيـة لب  يظك لت قصيق أذـيـدا  الب يل      

أستعمل اوستبا ة المفتوحة واوستبا ة المللقةك أداة لب  ظ حصل وزع الباحل اسيتبا ة ك 

 ن مدرساًّ ومدرسة مو مجتمـع  10لعصنـة الب ـل مـو)العصنة اوستة لصة مفتوحة  ل  

ك وطليي  الباحييل قسييم تربصيية المقدادييية –الدراسيية فيي  مييدارس مديرييية تربصيية ديييال     

تقيويم م تيوت بتيال الللية العربصية   يد  ميو ذليي الوقيو المقترحيا ك وبيان ال تقديم

والتي  يتمعيـو الباحيل ميو خ ل يا        للاي ال ا   المتوس  مو وه ية  اير المدرسيصوك 

 بعييد أن تــييـم ال اـييـون للييـ  البصا ييـا  األولصييـة مييـوصصالــييـة فقييرا  اوستبا ـــييـة 

البصا يييـا  وتبوييييـب ا وتعيييـرارذا اوسيييـتة لصة قـــيييـال الباحيييل بتفرييييـ    الـــدارسيييـة

مدة ميو وحسـ  مجاوت ـا ثـم قـال الباحل بإضـافة فقرا  ل ـا ل قـة بالموضوع مسيت

يتةرا  لص ا أفراد العصنة اوستة لصة وقد أصبح اوسيـتبصان م الدارسا  السابقة الت  ل

اربعيية ن فقييـرة موزلييـةلل   26قبييـل لرضييـظ للييـ  لجنييـة الم عمييـصو معو ييـا مييـو )

مجييياو ) القواليييدك والمةالعييية والنايييوهك والتعبصيييرك واألمييي   والخييي نك وبا ييي  

  ).2الخصارا )هصدك متوس ك ضعصين. مل ق )

 

 خامساً: صدق األداة: 

ن للير  411: 102ذو قدرة اوختبار لل  قصاس ال ئ ال   وضع لقصاسظ.)السيلصت ك

سييلوبا فيي  تقريييـر مييـدت الت قييق مييو صييدا األداة ألتمييد الباحييل الاييدا الايياذر  أ

وللــييـر  التأبـــييـد مييو   ص حصـييـة األداة وت قـصق ــييـا أللــييـرا  الب ييل ال الييـ ك

سمة الفـقرا  الخاصة باوستبا ة وص ت اك  فـقـد تم لرض ا في  صورت ـيـا األولصـيـة 

المتخااــصو بالللة العربصةك وطراعيق تدريسي اك والعليول  الم عمصـو لل  لـــدد مو

ك  وطليي  ميين م  بييدا  م حاييات م وتوهص اتييظن 1والمل ييق) سييصة والقصيياس والتقييويمالنف

بناع ا ومدت م  مت ا لقصياس ميا وضيع  ميو  ب أن فقرا  اوستبا ةك مو حصل س مة

ك لل   بدا  خراع م ف  تعديــل بعض الفقرا  أو ح ف ـيـا ان با ي  و تايلح في   اهلظ

  %ن20اوستبا ــــة ك لل  أن و تقل درهة اوتفياا للي  بيل فقيرة ميو الفقيرا  ليو )

وأصييبح  وبيي لي قبلي  فقييرا  اوسيتبا ة  ن222: 1002) مييراد و سيلصمان ك  مقبولـــيـة

 ن فقرة.21مو )اوستبصان باصلتظ الن اعصة معو اًّ 

 

  :سادساً: ثبات االداة

ذو الدرهة الت   عون أداة القصــاس ثابتـــــة مو مرة  ل  أخرت مو مرا  أستخدام ا 

ت    ــفح الارو . ويمعو ألتبار اوختبار ثابتاًّ  ذا ما لة  النتاعج  فس ا ف  حالة 

ووستخراج ثبا  األداة  ن.294: 1020 عرارذا ت   ظرو  مم لة)ال رير ك 

ن مدرساًّ ومدرسةك 10طبق الباحل اوستبا ة لل  لصنة ب  صة البل  لــددذا )

أخــتصروا بةريقـــــة ل واعصة مـو لصنــــة الب لك وبعد مض  أسبولصوك أخــتصروا 

بةريقـــــة ل واعصة مـو العصنــــة األساسصةك وبعد مض  أسبولان تم تةبصق ا لل  

ال با  فوهد ا ظ يساو  قصاس س اك حلل الباحل فقرا  اوستبا ة ب د  العصنة  ف
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ثبا  هصدك وب لي اتخ   اوستبا ة شعل ا الن اع ك وأصب    ن وذو معامل21ك0)

      .ن يوضح ذلي2والمل ق) هاذزة للتةبصق

 

 تطبيق األداة: سابعاً: 

الباحل بتوزييع اوسيـتبا ة بعد أن أتضح للباحل صدا فقرا  اوستبا ةك وثبات اك قال   

الن ييـاع  للييـ  أفييـراد العصنييـة األساسييـصة الم ييـمولة بالـــدارسييـة مييـو المدرسييصو بعييـد 

اسـتبعييـاد أفييرا د العصنييـة اوسييـتة لصة ولصنييـة ال بييـا ك وقييـد اتبييـع الباحييل أسييـلول 

ال اك التسـلصم والتسـلم بالصـد وذلـي لضـمان ال اـون لليـ  اوسيـتجابا  وليـدل ضيـص

بما تيم توهص  ـــيـم  لي  قيرا ة الفقيرا  همصع يا  يوماًّن 20وقد استلرق  مدة التةبصق)

 واإلهابة للص ا. 

 

 الوسائل اإلحصائية:  -ثامناً 

 استعمل الباحل الوساعل اإلحااعصة ايتصة: 

 النسبة الميوية. .2

 وستخراج ال با . معامل ارتباط بصرسون .1

  الفقرة. حدة إليجاد المرهح الوس  معادلة  .3

   .الوزن الميو  .4

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرها

تضمو ذ ا الفال لرضا لنتاعج الب ل الت  توصل  لص يا الباحيل في  ضيو  ذيد     

رت  الباحل فقرا  اوسيتبا ة  حلل الباحل  تاعج الب ل ب عل  حااع   ذ تم  الب لك

فيي  بييل مجييان تنازلصييآك ثييم فسيير ال لييل اولليي  مييو بييل مجييان مييو مجيياو  األسييتبا ة                 

 ك ولل  الن و ايت : 

 

 المجال االول: مجال القواعد: 

 قلة ال رح التوضص   ف  موضولا  ن فقرا   ال  فقرة )20تضمو ذ ا المجان )  

 لمرتبية األولي  فبلي  وسية ا الميرهحن الل  اوختايار والتلخيصصالقوالد واولتماد 

 ن قلية ال يرح والتوضيصح  ن وقيد يعيود السيب   لي 2ك62نك ووز  ا الميو  )049ك1)

فييي  موضيييولا  القواليييدك يجعيييل الةلبييية لصييير مت يييوقصو للقيييرا ة وحتييي  ال فييي , 

 ييم فالموضييولا  التيي  يعييون فص ييا ل ييرح للتوضييصح يعييون وسييصلة م ميية تسيياذم فيي  ف

قليية فقييد  اليي  فقييرة ) واسييتصعال الةلبيية باييورة متدرهيية وموسييعة ليي لي الم تييوتك

ن المرتبية ال ا صية  فقيد بلي  وسية ا الف يم للي  الةلبية تسيالد التيدريبا  واوم لية التي 

ن وقييد يعييود السييب   ليي  قليية التةبصقييا  6ك69ن ووز  ييا الميييو  )022ك1المييرهح )

وت وذيي ا ي ييعل صييعوبة قاعميية ب ييد ذات ييا فيي  اإللرابصيية واألم ليية الم لوليية فيي  الم تيي

التدريح والتمريو لل  الواهبا  البصتصة والم ياربة الايفصة للةلبية ون ميادة القواليد 

يسيياير لصيير قابليية لل فيي  وتتسييم بييالف م وبييالتةبصق واوسييتنتاها ك فقييد  اليي  فقيير  )
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لصمصية ال دي ية م توت القوالد األذدا  التربويية ال دي ية وفلسيفت اك ميع النارييا  التع

ن ووز  مييا الميييو  222ك1ن المرتبيية ال ال يية فبليي  وسيية ا المييرهح )فيي  تعلييصم اللليية

للجوا يي  التربوييية والنفسييصة  الم تييوت لفييانٕ  نك وقييد يعييود السييب   ليي  ا422ك00)

ال دي ة ف  بنا  موضولاتظ الن وية وذ ا يعني    نيا يجي  ان  عصيد الناير في  صيصالة 

األذدا  لع  تلب  حاها  الةلبة ومصول م للر  ت قصق األذدا  المن ودة ك و  الي  

المرتبية الرابعية   يتناس  الم توت مع الوق  وال ايص المخااية للدراسيةنفقرة )

نك وقيد يعيود السيب   لي  2ك01ن ووز  ميا المييو  )262ك1وسة ا الميرهح )فقد بل  

أن الم توت و يتناس  ميع الوقي  وال ايص المخااية للدراسيةك ألن طبصعية ميادة 

قوالدالللة العربصة ت تاج  ل  الدقة ف  ال رح والتوضصح المفالك فض ًّ لو ذلي أن 

لي  م ياربة الةلبية بافية ميو ف  بل موضوع توهد تمرينا  وذ ه التمرينا  ت تياج  

ك.بميا في   دون  ست نا  وذاتان المصزتان تجعل مو الوقي  المخايص للميادة لصير با ا

 ن2الجدون: )

                         

 ( يبين مجال القواعد2الجدول ) 
تسلسل 

الفقرة 

في 

 االستبانة

الرتبة 

ضمن 

 المجال

 أوالً: مجال القواعد
الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

2 2 
طريقة عرض موضوعات القواعد في محتوى الكتاب تشجع 

 على التفكير.

1،123 32،433 

1 3 
التدرج في عرض الموضوع أي االنتقال من اإلطار العام إلى   

 التفاصيل، ثم االنتهاء بخالصة تتضمن مغزى الدرس ككل.

1،3 32،223 

3 2 
 لغة المحتوى واضحة وسليمة من حيث بناء الجمل، والعبارات 

 .، والخطاء المطبعيةوتراكيبها
1،112 34،223 

4 2 
النص التقويمي هو قياس مدى فهم الطالب واستيعابه        

 .لموضوعات القواعد
1،212 74،223 

 31،2 1،223 يتناسب المحتوى مع الوقت والحصص المخصصة للدراسة.                        4 2

 22،2 1،177 الفهم. على الطلبة تساعد التدريبات واالمثلة التي قلة 1 2

3 21 
فقرة )حلل وإعرب( تساعد الطالب على إعراب الجمل 

 والنصوص.

1،223 73،323 

7 2 
موضوعات القواعد واالعتماد على             قلة الشرح التوضيحي في 

 االختصار والتلخيص.

1،142 27،3 

2 3 
يساير محتوى القواعد األهداف التربوية الحديثة وفلسفتها، مع  

 النظريات التعليمية الحديثة في تعليم اللغة .

1،223 31،433 

21 7 
يعالج محتوى الكتاب المهارات اللغوية والنحوية بصورة 

 متكاملة.

1،323 37،323 

 

 المجال الثاني: المطالعة والنصوص:
)يرالي  الم تيوت مصيون الةلبية وحاهيات م ن فقرا  اخ   فقرة 9تضمو ذ ا المجان )

ات م وخبرات م السابقة نك ووز  يا 1ك1المرتبة األول  فبل  وسة ا الميرهح )(. واذتمام 

الم تييوت و ترليي  مصييون  أن موضييولا   ن وقييد يعييود السييب    ليي 26ك02الميييو  )

ييات م وخبييرات م السييابقةك  وحاهييات م  وو تعييالج م ييع ت مكالةلبيية وحاهييات م واذتمام 
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ات م  فإ   يا و تسيت صرذم للي  اإلقبيان للي  االموضيولا  ب يلي وميو ثَيم  يقيل واذتمام 

ليدل وضيوح اوفعيار في  بعيض الموضيولا  القراعصية )  مصل م للقرا ة فقد  ال  فقيرة

ن ل عريةك وافتقار ب صر مو مفردا  الموضولا  ال  ال يرح والتوضيصحوالناوه ا

نك وقد يعيود 02ك00ن ووز  ا الميو  )20ك1المرتبة ال ا صة  فقد بل  وسة ا المرهح )

أن يفتقير م تيوت موضيولا  المةالعية اسيتنتاج المعني  البعصيد للنايوه السب   ل  

ك فالموضولا  ال   يعون فصيظ شيرح المقرو ك والتمصصز بصو ال قصقة والخصان فصما يقرأ

وتوضييصح يعييون وسييصلة م ميية تسيياذم فيي  ف ييم واسييتصعال الةلبيية باييورة متدرهيية 

وموسيييعة لييي لي الم تيييوت ك  أل  يييا و ت يييتم بيييالمعن ك بيييل اللايييية من يييا حفييي  الةلبييية 

)يسيياير ك ذي ا ييؤد   لي  التع ير فيي  الف يم وليدل اوسيتصعالك فقيد  الي  فقرةللنايوه

والناييوه األذييدا  التربوييية ال دي يية وفلسييفت اك مييع الناريييا  م تييوت المةالعيية 

ن 14ك1فقييد بليي  وسيية ا المييرهح ) التعلصمصيية ال دي يية فيي  تعلييصم الللةن.المرتبيية ال ال يية

األذييدا   و يسييايرأن الم تييوت نك وقييد يعييود السييب   ليي  66ك04ووز  ييا الميييو  )

الللة العربصة وثقافت يا ك وميا مع التةورا  ال دي ة ف  مجان التربوية ال دي ة وفلسفت ا

ذو مست دد ف  مجان العلم :أ  ضرورة ال ره لل  حداثةالمادة العلمصة ك بما في  

 ن1الجدون)

 ( يبين مجال المطالعة والنصوص1الجدول ) 

تسلسل 

الفقرة في 

 االستبانة

الرتبة 

ضمن 

 المجال

                                                                                         

الوسط  ثانياً: مجال المطالعة والنصوص

 المرجح

الوزن 

 المئوي

2 3 
يساير محتوى المطالعة والنصوص األهداف التربوية الحديثة                

 وفلسفتها، مع النظريات التعليمية الحديثة في تعليم اللغة    

14,1 22,34 

1 4 
اختيار النصوص المكتوبة بلغة مقاربة للغة العصر وواضحة 

 وجذابة            مع  سالمتها من كل عيب لغوي أو بالغي.

12,1 32,32 

3 2 
يمارس الطالب مهارة استخراج معاني المفردات من المعجم 

 بأبسط      صورها.
37,1 32,32 

4 2 
يراعي المحتوى ميول الطلبة وحاجاتهم واهتماّماتهم 

 وخبراتهم         السابقة

1,1 32,33 

2 2 
تتناسب لغة المحتوى وحجم الخط مع مستويات الطلبة 

 العمرية.

31,1 23,33 

2 2 
يكووون  خووالي موون اإلضووافات والتكوورار والحشووو الووذي ال يناسووب 

 قدرات الطلبة

1،212 31،733 

3 1 

عدم وضوح االفكار في بعض الموضوعات القرائية 

والنصوص الشعرية ، وافتقار كثير من مفردات الموضوعات 

 الى الشرح والتوضيح.

21,1 13,31 

7 3 
وتحفزهم لقراءة محتوى المطالعة ال يثير دافعية الطلبة 

  الموضوعات.

1،223 31،2 

2 7 
تناسب موضوعات النصوص الشعرية مع المرحلة العمرية 

 للطالب.

1،112 34،223 
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 : المجال الثالث: التعبير) الشفهي والتحريري(

 سلول أختصار الموضولا   ي صر دافعصة ن فقرا  اخ   فقرة )0تضمو ذ ا المجان ) 

ن ووز  يا 20ك1ن المرتبة األول  فبل  وسة ا الميرهح )التعبصرالةلبة   وموضولا  

 لةييييا  ال رييييية للةلبيييية فيييي  اختصييييار  ن وقييييد يعييييود السييييب    ليييي 20ك00الميييييو  )

الموضولا  ف  درس التعبصرك وأن تعون الموضولا  قريبة ميو  فوسي م ومرتبةية 

لا  التعبصير )تسياير موضيوك فقد  ال  فقرةبمصول م وأذتمامات م  ك لصعبروالن ا برلبة

األذدا  التربوية ال دي ة وفلسيفت اك ميع النارييا  التعلصمصية ال دي ية في  تعليصم اللليةن 

نك وقيد 160ك02ن ووز  يا المييو  )222,1المرتبة ال ا صية فقيد بلي  وسية ا الميرهح )

قلة اذتمال مؤلف  الم توت باألذدا  التربويية ال دي ية وفلسيفت اك ميع  يعود السب   ل 

تعلصمصة ال دي ة ف  تعلصم الللة ب صل تتوافق ميع مصيون الةلبيةك وحاهيات مك الناريا  ال

 ن  2واذتمامات مك وخبرات م السابقة ف  ذ ه المرحلة مو العمرك بما ف  الجدون: )

 

 ( يبين مجال مجال التعبير) الشفهي والتحريري(3الجدول ) 

ت
بة 
رت

لم
ا

 

                                                                       

 ثالثاً: مجال التعبير) الشفهي والتحريري(
الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

2 2 
 الطلبة مستويات مع موضوعات التعبير بعض ال تتناسب

 المعرفي.
12,1 31,32 

1 2 
ومجتمعهم، ترتبط موضوعات التعبير ببيئة الطلبة 

 وباألحداث الجارية .

12,1 32,32 

3 4 
يصاغ عنوان الموضوع بإسلوب أدبي يثير حيوية الطالب  

 ونشاطه. 

14,1 22,34 

4 2 
إسلوب أختيار الموضوعات ال يثير دافعية الطلبة 

 نحوموضوعات التعبير.
21,1 23,31 

2 3 
قلة مراعاة مستوى الطلبة الفكرية واألدبي عند اختيار 

 الموضوعات. 
37,1 32,32 

2 3 
ضعف ارتباط الموضوعات بميول الطلبة واهتماّماتهم 

 وخبراتهم السابقة.
24,1 33,32 

3 1 
ف التربوية الحديثة تساير موضوعات التعبير األهدا

 النظريات التعليمية الحديثة في تعليم اللغة.     وفلسفتها، مع
1،237 32،123 

 

 المجال الرابع: األمالء والخط:

)قلييية ال يييرح التوضيييص   فييي  ن فقيييرا  اخييي   فقيييرة 6تضيييمو ذييي ا المجيييان )     

المرتبة األولي  بلي  وسية ا الميرهح موضولا  اوم   واولتماد للي  اوختايارن.

 لي  قلية ال يرح التوضيص    نك وقد يعود السيب  160ك02ن ووز  ا الميو  )222ك1)

والتم صل وذبر األم لة التوضص صة مما يؤد   لي  حي  الةلبية لمتابعية الميادة الدراسيصة 

 فقييد  اليي  فقييرة )قلييةوبالتييال  ترسييصر مفردات ييا ومفاذصم ييا فيي  أذذييا  م ب ييعل مييتقو. 

القوالييد والتييدريبا   التيي  تنميي  م يياراة الخيي  فيي  الم تييوتن المرتبيية ال ا صيية فقييد بليي  

أن   ن وقيييد يعيييود السيييب    لييي 2ك01نك ووز  يييا المييييو  )262ك1وسييية ا الميييرهح )

الم توت مصس ر لدرهة اوختزان  ذ ي يتمل للي   مياذج خةصية قلصلية ك ووي يتمل للي  
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افصيية أمييال الةلبيية للتييدري  لليي  الم يياراة شييرح لقوالييدالخ ك وذيي  وتتييصح الفييره الع

المتعلمييةك وو يسييتفصد الةاليي  شييصياًّ مييو ذيي ا الموضييوع. واألم ليية التيي  يتضييمن ا و 

تتناسيي  مييع ثييروت م الللوييية ك والم تييوت اليي   بييصو أيييدي م و يربييز لليي  األ  ييةة 

 ن.4الجدون: ) . بما ف والم ارا  الت  تنم  م ارة الخ  لدي م

 

 يبين مجال األمالء والخط( 4الجدول ) 

ت
بة 
رت

لم
ا

 

                                                                                          

 رابعاً: مجال اإلمالء والخط
الوسط 

 المرجح

الوزن 

 المئوي

2 2 
قلة الشرح التوضيحي في موضوعات اإلمالء واالعتماد 

 على االختصار.
1،237 32،123 

1 3 
انتباه الطلبة والتخاطب محتوى اإلمالء والخط ال تثير 

 واهنماماتهم، وال تقوم بتلبية احتيباجاتهم . ميولهم، 

10112 

 

3302  

3 1 
قلة القواعد والتدريبات التي تنمي مهاراة الخط في  

 المحتوى.

1،223 31،2 

 21,32 14,1 ال يراعي المحتوى الفروق الفردية بين الطلبة. 4 4

2 2 
محتوى اإلمالء مكتوب بلغة عصرية سهلة المنال وقريبة 

 من فهم الطالب.

1،223 73،323 

2 2 
يراعي ضوابط اختيار القطع اإلمالئية من حيث السالمة 

 الفكرية ومناسبنها مستوى الطالب اللغوي.

1،212 74،223 

 

 الفصل الخامس

 األستنتاجات والتوصيات والمقترحات:

 أهم األستنتاجات

 بعد أن لر  الباحل النتاعج الت  توصل  لص ا ايت : 

صعوبة دمج الميواد الدراسيصة في  مجيان واحيدك ألن  جياح ذليي يتةلي  لملصية  .2

 دقصقة وواض ة ترال  خااعص الةلبة.

 قلة ال رح التوضص   ف  الم توت واولتماد لل  اوختاار والتلخصص. .1

 راسة.لدل تناس  الم توت مع الوق  وال اص المخااة للد .2

 تناصم الم توت و يتناس  مع طبصعة الم توت ومستوت الةلبة. .4

 .بصو الموضولا  الدراسصة ف  االم توت  لتراب  والتتابع والتعاملضعي ا .2

 م توت المةالعة و ي صر دافعصة الةلبة وت فزذم لقرا ة الموضولا . .6

يربييز ذيي ا الم تييوت لليي  األذييدا  المتعلقيية بالجا يي  المعرفيي  لليي   حسييال  .0

 الجوا   الم ارية والوهدا صة.  

 و يتضمو الم توت أم لة وتدريبا  متنولة تنم  م ارت  اإلم   والخ .  .2

الموضييولا  تخلييو مييو لوامييل الت ييويق واإلثييارة أل  ييا و ت ييتم بييالمعن ك بييل  .9

 اللاية من ا حف  الةلبة.
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 أهم التوصيات: 

 ف  ضو  النتاعج الت  تم التوصل  لص ا يوص  الباحل بايت :  

 لادة النار ف  م توت موضولا  بتيال الللية العربصية لتعيديل ا بميا يتناسي   .2

   مع قدرا  الةال  ومستوات م العقلصة.

تعديل الم توت بما يت  ل مع حاهيا  الةلبية ومصيول م ميو أهيل زييادة اقبيال م  .1

 لل   القرا ة.

باألذييدا  ومصييون وحاهييا  مراليياة تسلسييل الموضييولا  وارتبيياط الم تييوت  .2

 الةلبة.

 . و ال رح التوضص   ضرورة  ثرا  م توت العتال باوم لة والتدريبا   .4

 ثييرا  بتيييال الللييية العربصيية بالموضيييولا  التييي  تأخيي  بصيييد الةلبييية لتقلصيييدذا ك  .2

 زويد باألفعار الجديدة .وم ابات ا         ك وتنم  فصظ القدرة لل  التعبصرك والت

 ايعو ي الللة العربصة ألن المن ج الجديديتةل  أن درس لم تدريبصة أقامة دورا  .6

 .والمناق ة ال وار  دارة أسالص   بساب م مو وبد حصل مناس  بقدر مؤذلصو

 .واإلم عصة الن وية األخةا  مو العتابة وس مة الخ  بجودة اوذتمال .0

بقوالد الخ  الت  توضح بصفصية بتابية ال يرو   ضرورة  ثرا  م توت العتال .2

 أو ال رو  المتعلمة.

 

 أهم المقترحات 

 يقترح الباحل  هرا  الدراسا  األتصظ:

  هرا  دراسظ مماثلة للدراسة ال الصة وفق معايصر الجودة ال املة.  .2

 هرا  دراسظ مماثلظ للدراسية ال الصية لعتي  الللية العربصية للمراحيل الدراسيصة   .1

 اوخرت.

 هرا  دراسة لت ديد مستوت هودة م توت بتال الللة العربصة المقرر لل  الايي .2

 لم رفصو.األون متوس   مو وه ة  ار والمدرسصو وا

 

 المصادر:

نك دار 22ك ط)الموهيييظ الفنييي  لمدرسييي  الللييية العربصييية بيييراذصمك لبيييد العليييصم.  .2

 ل.1000المعار  بمارك القاذرة ك

ك معتبييية المييين ج التربيييو  المعاصييير دراسيييا  فييي  بيييراذصمك مجيييد  لزييييزك  .1

 ل.1000األ جلوالماريةك

ك معتبيييية ردت مسييييتقبلصة فيييي  ت ييييديل مناوميييية التعلييييصم___________ك  .2

 ل.1002األ جلوالماريةك

أسييييالص  الب ييييل العلميييي  والت لصييييل البلييييداو ك لبييييد ال مصييييد لبييييد المجصييييدك   .4
 ل.1000ك دار ال روا للن ر والتوزيعك لمانكاإلحااع 

دار الفعيير  طراعييق التييدريح بييصو التقلصييد والتجديييدكفييدة لمييرك ال رييير ك را  .2

   ل.1020 اشرون وموزلونك لمان   ك 
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 تقويم م توت بتال مادة العصمصا  للاي الخامح العلم  حمود ك لصل  هاسمك .6

 ل1022العدد التاسع واوربعونك مجلة ديال ك لل  وفق معايصر م ددةك

دار ال ييروا  وترهمت ييا لملصيياًّك النارييية فيي  التييدريحدروزةك أفنييان  اصييرك  .0

 ل1000للن ر والتوزيعك لمان  ك 

تقيويم م تيوت بتيال مبيادت الجلرافصية العامية  لبيصحك باسيم ك لي را الربصعي  .2
مجليية بلصيية  كللاييي األون متوسيي  فيي  ضييو  معييايصر ضييمان هييودة التعلييصم األمريعصيية

 ل.1026ك 12العددالتربصة األساسصة للعلول التربوية واإل سا صة / هامعة بابلك 

اتجاذييا  حدي يية فيي  تييدريح اللليية  زايييرك وداخييل ك سييعد لليي  ك سييما  تربيي .  .9
 . ل1022ك دار المرتض  طبع و  ر وتوزيعك بلدادك2ك ج العربصة

السعصدك وال سصن  ك رضيا مسيعدك ك ذوييدا م ميدك اسيتراتصجصا  معاصيرة في   .20

 ل.1000القاذرةك التدريح للموذوبصو والمعوقصوك مربز اوسعندرية للعتال ك

معتبية ميؤمو  استراتصجصا  التعلصم والتعلم الناريية والتةبصيقكالسلصت ك فراسك  .22

 ل.1002قريشكلمانك 

ك دار الفعير  اشيرون ك بنيا  المنياذج وتخةصة ياسلصم وأخرون ك م مد صابرك  .21

 ل.1006وموزلونكلمانك 

ناليييدار 4ك)طأساسيييصا  التيييدريح الفعيييان فييي  العيييالم العربييي ش اتةكحسيييوك  .22

 .ل1004االمارية اللبنا صة للن رك القاذرة 

________ك تامصم المناذج وقصم التقيدل في  العيالم العربي ك اليدار المايرية  .24

 ل.1002اللبنا صةك القاذرةك

تعلييييصم القييييرا ة واودل  طعصمييييةك رشييييدت أحمييييدك وال ييييعصب ك م مييييد ليييي  ك  .22
 ل.1006ك دار الفعر العرب كمختلفة لجم ور متنوعكالقاذرة  ستراتصجصة

ت لصل م تيوت بتيال المةالعية المقيرر للايي  كسمصر فصا  لبد لبد السادةك  .26
مجلية بلصية التربصية األساسيصة للعليول  األدبي  في  ضيو  المصيون القراعصية للةلبيةك الرابع

 ل. 1022ك 14التربوية واإل سا صة / هامعة بابلك العدد

العلمصيية للن يير العبيياد  ك ولالصييةك تيي يرك أيييولك تاييمصم التييدريحك دار يافييا  .20

 ل.1006والتوزيعك لمان ك

ت لصل م توت بتال القيرا ة في  ضيو  معيايصر الجيودة العدو ك لسان ياسصوك  .22
ال املة ومؤشرات ا دراسة ت لصلصة لم توت بتال القرا ة للايي الخيامح ميو مرحلية 

 ل.1009نك 4+2ك العدد ) 12كمجلة هامعة دم ق ك المجلد  التعلصم األساس 

ك دار المسيصرة اتجاذا  حدي ة ف  المناذج وطرا التيدريحصدك لل ك م مد الس .29

 ل1022للن ر والتوزيع والةبالةكلمانك 

كال يييروا للن ييير الميييدخل  لييي  التيييدريحالفيييت و ك سييي صلة م سيييو بييياظمك   .10

 ل.1020والتوزيعك

اوتجاذييا  التربوييية المعاصييرة فيي  تييدريح اللليية ك فضييل هللاك م مييد رهيي  .12
 ل.1002ك  رك توزيعك طبالةك القاذرةك لالم العت   1طككالعربصة

المرهيييييع فييييي  تيييييدريح منييييياذج الللييييية العربصييييية بيييييالتعلصم __________ك  .11
 ل.1024كلالم العت ك   رك توزيعك طبالة ك القاذرةك األساس 
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ليالم العتيالك   يرك توزييعك طباليية  أسيالصُ  التييدريحكو في ك سيعصد لبيدهللاك   .12

 ل.1021كالقاذرة 

   رك توزيعك طبالية لالم العتالكتنمصة م ارا  الللة العربصة. ________ك  .14

 ل.1021ك القاذرة 

ك   ييرك توزيييعك لييالم العتييال ك  تعلييصم اللليية العربصيية المعاصييرةك________  .12

 ل.1022ك القاذرة  طبالة

ك دار ليالم العتيال للةبالية لمن جك المعو ا كالتناصما االلقا  ك أحمد حسصوك  .16

 ل.2994لقاذرةك والن ر والتوزيعك ا

المرشد المعاصر  ل  أحدد طراعق التدريح وفيق متول ك  عمان لبد السمصعك  .10
 .ل1021دار العلم واأليمان للن ر والتوزيعك دسواك  معايصرالمناذجك

ك دار الفعير العربي ك القياذرة تيدريح فنيون الللية العربصيةمدبورك لل  أحمدك   .12

   ل.1001

اوختبيييارا  والمقيييايح فييي  النفسيييصة ميييرادك و صييي ح أحميييدك ك أميييصو للييي ك   .19
 ل.1002ك دار العتال ال ديلك القاذرةك والتربوية خةوا  ألدادذا وخااعا ا

تعنولوهصيا التعليصم بيصو الناريية ك توفصق أحمدك  م ميد م ميود. مرل   وال صلة .20
   ل.1022ن  دار المسصر للن ر والتوزيع والةبالةك لمانك 21ط) والتةبصق

م مييد حمصييد م ييد ك ك برتييوب   تنويييع التييدريح فيي  المسييعود  وخخييرون ك  .22

استراتصجصا  وطرا التدريح ) مص اا قصم نك الدار المن جصة للن ر والتوزيعك لميانك 

 ل.1022

طراعييق تييدريح األدل والب ليية والتعبصيير بييصو الييواعل ك  سييعاد لبييد العييريم.  .21
 ل.1004, دار ال روا للن ر والتوزيع ك لمان ك  التناصر والتةبصق

طرعيييق تيييدريح الللييية العربصييية وخداب يييا ل لمرحلييية ال اشيييم ك لابيييد توفصيييقك   .22
 ل .1006الرسالة للن ر وللةبالة والتووزيع ك لبنانك  الدراسصةكمؤسسة
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 (2ملحق رقم)

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 الموضوع/ أستبانة

       

 األستاذ الفاضل ........................................... المحنرم.     

 

   تحية طيبة.....       

يووروم الباحووث إجووراء دراسووة تقويميووة بووت ) تقووويم محتوووى كتوواب اللغووة العربيووة      

للصف الثاني المتوسط من وجهة نظر المدرسين(.ونظراً لما يعهده فيكم الباحث مون 

درايووة والدقووة واألمانووة العلمووتية. راجووتياً التفضوول بإبووداء أرائكووم السديووتدة الكفوواءة وال

وملحوظاتكووتم القيمووة. وببووتدائل ثالثووتة ) جيوود ، متوسووط، ضووعيف( فيرجووتى وضووتع 

( امتتتتام العبتارة التي تعتقتد انهتا تناستب الفقترة موتع ذكور ايوة ملحوظوات √عالمتة )

خي الدقوة والموضووعية فوي اإلجابوة عون وأخيوراً نرجوو مون سويادتكم توو ،ان وجدت

 عبارات االستبانة. 

 

 

 متتتتتتتتع فائق الشكر واالمتنان

 الباحث                                                                      

 م.م فؤاد داود سلمان                           

 

 تتصف بدرجة      تقويم محتوى منهج اللغة العربية للصف الثاني متوسط    

ت
 

 ضعف متوسط جيد  أوالً: مجال القواعد                       

طريقة عرض موضوعات القواعد في محتوى الكتاب تشجع على  2

 التفكير.

   

التدرج في عرض الموضوع أي االنتقال من اإلطار العام إلى  1

 التفاصيل، ثم          االنتهاء بخالصة تتضمن مغزى الدرس ككل.

   

 لغة المحتوى واضحة وسليمة من حيث بناء الجمل، والعبارات  3

 .، والخطاء المطبعيةوتراكيبها
   

النص التقويمي هو قياس مدى فهم الطالب واستيعابه  لموضوعات  4

 .القواعد
   

    يتناسب المحتوى مع الوقت والحصص المخصصة للدراسة.                        -2

    الفهم. على الطلبة تساعد التدريبات واالمثلة التي قلة -2

    فقرة )حلل وإعرب( تساعد الطالب على إعراب الجمل والنصوص. -3

قلة الشرح التوضيحي في موضوعات القواعد واالعتماد على  -7

 االختصار والتلخيص.

   

يساير محتوى القواعد األهداف التربوية الحديثة وفلسفتها، مع   -2

 النظريات  التعليمية الحديثة في تعليم اللغة .
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21

- 

    يعالج محتوى الكتاب المهارات اللغوية والنحوية بصورة متكاملة.

    ثانياً: مجال المطالعة والنصوص                   

يساير محتوى المطالعة والنصوص األهداف التربوية  -2

 الحديثةوفلسفتها،   مع النظريات التعليمية الحديثة في تعليم اللغة    

   

اختيار النصوص المكتوبة بلغة مقاربة للغة العصر وواضحة وجذابة   -1

 مع  سالمتها من كل عيب لغوي أو بالغي.

   

معاني المفردات من المعجم بأبسط يمارس الطالب مهارة استخراج  -3

 صورها.

   

يراعي المحتوى ميول الطلبة وحاجاتهم واهتماّماتهم وخبراتهم  -4

 السابقة

   

    تتناسب لغة المحتوى وحجم الخط مع مستويات الطلبة العمرية. -2

يكون  خوالي مون اإلضوافات والتكورار والحشوو الوذي ال يناسوب قودرات  -2

 الطلبة

   

وضوح االفكار في بعض الموضوعات القرائية والنصوص  عدم -3

الشعرية ، وافتقار كثير من مفردات الموضوعات الى الشرح 

 والتوضيح.

   

محتوى المطالعة ال يثير دافعية الطلبة وتحفزهم لقراءة  -7

  الموضوعات.

   

    تناسب موضوعات النصوص الشعرية مع المرحلة العمرية للطالب. -2

    ثالثاً: مجال التعبير) الشفهي والتحريري(                 

    المعرفي. الطلبة مستويات مع موضوعات التعبير بعض ال تتناسب -2

ترتبط موضوعات التعبير ببيئة الطلبة ومجتمعهم، وباألحداث  -1

 الجارية .

   

    يصاغ عنوان الموضوع بإسلوب أدبي يثير حيوية الطالب ونشاطه.   -3

إسلوب أختيار الموضوعات ال يثير دافعية الطلبة نحوموضوعات  -4

 التعبير.

   

    قلة مراعاة مستوى الطلبة الفكرية واألدبية عند اختيار الموضوعات.  -2

وخبراتهم ضعف ارتباط الموضوعات بميول الطلبة واهتماّماتهم  -2

 السابقة.

   

تساير موضوعات التعبير األهداف التربوية الحديثة وفلسفتها، مع  -3

 النظريات       التعليمية الحديثة في تعليم اللغة.    

   

    رابعاً: مجال األمالء والخط                     

قلة الشرح التوضيحي في موضوعات االمالء واالعتماد على  -2

 االختصار.

   

محتوى اإلمالء والخط التجذبان انتباه الطلبة والتخاطبان ميولهم،  -1

 واهتماماتهم، وال تقوم بتلبية احتباجاتهم .

   

    قلة القواعد والتدريبات التي ال تنمي مهاراة الخط في المحتوى.  -3

    ال يرعي المحتوى الفروق الفردية بين الطلبة. -4

اإلمالء مكتوب بلغة عصرية سهلة المنال وقريبة من                      محتوى  -2

 فهم الطالب.

   

يراعي ضوابط اختيار القطع اإلمالئية من حيث السالمة الفكرية  -2

 مستوى الطلبة اللغوي. اومناسبته
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 والمحكمين ( أسماء الخبراء1ملحق )

ت
 

 مكان العمل االختصاص االسم

حسين على أ.د رياض  2

 المهداوي

طرائق تدريس اللغة 

 العربية

 جامعة ديالى/كلية التربية االساسية 

طرائق تدريس اللغة  أ.م.د أسماعيل موسى حمادي 1

 العربية

 كلية التربية  \الجامعة المستنصرية

طرائق تدريس اللغة  د خضيروأميرة محم أ م.د 3

 العربية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم  

 اإلنسانية

قسم العلوم التربوية  أ.م.د. حسام يوسف 4

 والنفسية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم  

 اإلنسانية

طرائق تدريس اللغة  أ.م.د. شذى مثنى الجشعمي 2

 العربية

جامعة ديالى/كلية التربية  للعلوم  

 اإلنسانية

طرائق تدريس اللغة  الربيعيأ.م.د طه إبراهيم  2

 العربية

 كلية التربية  \الجامعة المستنصرية 

جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم   لغة عربية أ م.د غادة غازي عبد المجيد 3

 اإلنسانية

جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم    علم نفس     أ م.د.لطيفة ماجد محمود 7

 اإلنسانية

ياسين أ.م.د محمد صالح  2

 الجبوري

جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم   لغة عربية   

 اإلنسانية

طرائق تدريس اللغة  أ.م.د نصيف جاسم صفر 21

 العربية

 كلية التربية  \الجامعة المستنصرية 

طرائق تدريس اللغة  م. حسن فهد االوسي 22

 العربية

 تربية ديالى      

 تربية ديالى       لغة عربية  سماعيل‘م.م صدام  21

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


