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Abstract : 

Indicators of the progress of civilization of the community ability to constant 

development for its educational institutions. The approach that works for a 

certain period of the life of a community may not be suitable for a further term 

of the life of the community itself.  

The textbook should happen between now and then to demonstrate the strengths 

and work to confirm and diagnose weaknesses and work on a proper treatment. 

As the calendar of the most important functions in the educational process, 

which must be continuous and inclusive of all elements of the triangle of 

education (teacher, learner, the book). 
 

That God as much as the Arabic language, the language of writing and an 

interpreter, is alive and a communication message. The language easy to fungal 

in nature and wide derivation. The nature of talk about the Arabic language 

means talking about the Arabic grammar. Grammatical rules help learners to 

control the movements of what is written and pronounced.  
 

The difficulty or ease the Arabic language is not in the same article, but depends 

on the way of teaching the successful delivery of those rules in the minds of 

students. Therefore, the aversion of the rules of the Arabic language due to the 

old curricula.  
 

Must take into account the content of the rules of the Arabic language 

curriculum increased knowledge and the introduction of topics, according to the 

needs of the pupils and this requires a continuous change in the book of Arabic 

grammar. As is known, does not reach any development and improvement of the 

book if not preceded by a rigorous and objective evaluation to determine aspects 

of competence and limitations in order to reflect the properties of modern 

curriculum could then benefit from the results of the Evaluation .  
 

The research aims at evaluating the rules of the Arabic language book for the 

third stage of accelerated learning from the viewpoint of teachers and through 

answering the following two questions:  



 

1-  What aspects of competence and deficiencies in the book of Arabic grammar 

of the third stage of accelerated learning from the viewpoint of teachers?  
 

2-  What proposals teachers come on the development of the book - the subject 

of research?  

The research community of origin of the Unemployed and the parameters 

of the number (100) in the provinces of the Middle Euphrates (Al-Najaf Al-

Shraf- Karbala - Babel - Diwanya) where he is studying the book - subject 

matter - and also the number of (100) school. The study questionnaire used 

search tool and check its validity and reliability.  

Was addressed by the study data statistically using the weighted average, 

Pearson correlation coefficient, percentage, weight percentile, and has 

contributed to clarify the number of search procedures of the previous studies 

were (11) concluded from a study researcher some indicators that contributed to 

a deeper vision of theoretical research. 

The study found a number of results in six areas of (curriculum objectives 

of the Arabic language, introduction to the book, themes of the book, the 

language and tone of the book, applications, and exercises, the form and the 

numbers and the output of the book.  

Among the results, the book has achieved most of the objectives of the Arabic 

language curriculum, although some subjects of the book fits the third stage and 

some of which are not convenient, and applications, and exercises no longer 

appropriate setting, the book was good in terms of form, preparation and 

output).  

The researcher recommended b: to book the rules of the Arabic language 

in accordance with the modalities appropriate to the subjects, which, and the 

texts and the examples used in this book include the social aspects and heritage, 

and to avoid brevity leads to ambiguity and to avoid repetition and stretching 

and redundancy is not necessary.  



The researcher proposed: a study similar to the current study to evaluate 

the written rules of the Arabic language to middle and junior high, and a study 

similar to the current study to assess the Arabic language curricula other.  
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 
  أقرار المشرف

العربية للمرحلة الثالثة   اللغة  تقويم كتاب قواعد    ( بـ مة الموسو ةاشهد بأن إعداد هذه األطروح     

التي قـدمها عـدنان موسـى خطـار         )  وجهة نظر المعلمين والمعلمات    منمن التعليم المسرع    

 و هي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه في طرائق تدريس اللغة             بإشرافيالحدراوي جرى   

  . العربية 
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  اإلهداء

  

  

  ) ع) (أهل البيت ( ذهب اهللا عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا  الذين أ إلى

  ) )أشقائي العرب((إلى من شرفهم اهللا بلغة القران الكريم  

  )) أبي وأمي((ا قلمي مإلى من تراقب عيناه

  ))أخوتي وأخواتي((إلى سندي في حياتي 

   ))زوجتي ( (زرتني ليالً و نهاراً  من آإلى

   ))بناتي ( ( زينب، نهىإلى أوراق غصني عهود ، آالء ، 

  )) ولــدي (( إلى البرعم األخضر محمد 

  )أحبائي ( إلى كل األوفياء 

  واضع اهدي هذا الجهد المت

  عدنان                                                       
  
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  



 وأمتنانشكر 
  

  

  .... الحمد هللا الذي علمني ما لم اعلم 
المشرف . عرفانا مني بالجميل أتوجه بالشكر و االمتنان إلى الدكتور علي خضير حجي             

ي من وقته وجهده و لما أبداه من آراء و توجيهات سديدة            على البحث فقد رعاني بعلمه و إعطان      

ساعدتني على إنجاز هذا البحث كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من األستاذ المساعد الـدكتور                

فاضل ناهي عبد عون و األستاذ المدرس المساعد شكري عز الدين محسن لما قدماه مـن آراء                 

يرات مخلصة دفعت بالبحث للتقدم و قد أخذت عنهما         علمية ذللت الصعوبات التي صادفتني بتيس     

و يسجل الباحث شكره وامتنانه إلى السادة الخبراء لما بذلوه من           . الكثير وهذا اإلنتاج خير دليل      

  .جهود مضنية في صياغة الخطوط العريضة لهذا البحث 

بية جميعهـا فـي     كما يقدم الباحث الشكر و العرفان ألقسام التخطيط في المديريات العامة للتر           

محافظات الفرات األوسط لما قدمته من إحصائيات دقيقة و معلومات صحيحة عـن مـدارس               

  . التعليم المسرع 

و يقدم الباحث الشكر الجزيل لمدراء المدارس جميعهم و كذلك لمعلمي و معلمات اللغة العربية               

اليجـابي علـى عمليـة    لما لمسه الباحث منهم من تفاهم وتجاوب  انعكس أثره ا    ) عينة البحث (

  . البحث 

و أخيراً يوجه الباحث خالص شكره وامتنانه إلى السادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشـة لمـا                

  . يبدونه من مالحظات و توجيهات تسهم في أغناء البحث و تصحيح مساره العلمي و التربوي 

  وفيقو اهللا ولي الت                                                  
                                                      الباحث

 ملخص البحث

. من مؤشرات التقدم الحضاري للمجتمع قدرته على التطور الدائم لمؤسساته التعليميـة             

وإن المنهج الذي يصلُح لمدٍة معينة من حياة مجتمع من المجتمعات قد ال يصلح لمدة أخرى من                 

   . حياة المجتمع نفسه

إن الكتاب المدرسي يجب إن يحدث بين الحين واآلخر من اجل بيان نقاط القوة والعمـل                  

حيث أن التقويم   . على تأكيدها وتشخيص نقاط الضعف والعمل على وضع العالج المناسب لها            



من أهم الوظائف في العملية التربوية التي يجب ان تكون مستمرة وشاملة لكل أركان المثلـث                

  ) .  المعلم ، المتعلم ، الكتاب (التربوي 

وهي . إن اهللا تعالى قدر للغة العربية إن تكون لغة كتابة وترجمان وحيه وبالغ رسالته                 

وإن طبيعة الحديث عن اللغة العربيـة يعنـي         . لغة فطرية سهلة في طبيعتها واسعة االشتقاق        

لى ضبط حركات ما يكتب وما      فالقواعد النحوية تساعد المتعلمين ع    . الحديث عن النحو العربي     

  . يلفظ 

إن صعوبة اللغة العربية أو سهولتها ال تكمن في المادة نفسها وإنما تعتمد على طريقـة                  

لذا فأن النفور مـن قواعـد اللغـة         . التدريس الناجحة لتوصيل تلك القواعد إلى أذهان التالميذ         

  .  العربية يعود إلى المناهج القديمة 

توى منهج قواعد اللغة العربية ازدياد المعرفة وإدخـال مواضـيع           فيجب أن يراعى مح     

وكما هـو   . بحسب حاجات التالميذ وهذا يتطلب تغييراً مستمراً في كتاب قواعد اللغة العربية             

معلوم ال يصل أي تطوير وتحسين للكتاب إذا لم يسبقه تقويم موضوعي دقيق لمعرفة جوانـب                

منهج الحديث ومن الممكن حينئذ اإلفادة مـن نتـائج          الكفاية والقصور حتى يعكس خصائص ال     

  . التقويم 

فقد هدف البحث إلى تقويم كتاب قواعد اللغة العربية للمرحلة الثالثة من التعليم المسـرع                 

  :  من وجهة نظر المعلمين والمعلمات وذلك من خالل اإلجابة على السؤالين اآلتيين 

د اللغة العربية للمرحلة الثالثة مـن التعلـيم         ما جوانب الكفاية والقصور في كتاب قواع       )1

  المسرع من وجهة نظر المعلمين والمعلمات ؟ 

  موضوع البحث ؟–ما مقترحات المعلمين والمعلمات بشأن تطوير الكتاب  )2

معلم ومعلمة  ) 100( وقد شمل مجتمع البحث األصلي للمعلمين والمعلمات البالغ عددهم          

التي يدرس فيها )  الديوانية – بابل – كربالء –جف االشرف الن( في محافظات الفرات األوسط    

وقد استعملت الدراسـة    . مدرسة  ) 100( وبلغ عدد المدارس فيها      – موضوع البحث    –الكتاب  

  . األستبانة أداة البحث وتحقق لها الصدق والثبات 

 وقد عالجت الدراسة بياناتها إحصائياً باستعمال الوسـط المـرجح ، ومعامـل ارتبـاط              

بيرسون ، والنسبة المئوية ، والوزن المئوي ، وقد أسهم في توضيح إجراءات البحث عدد مـن                 

دراسة خلص منها الباحث ببعض المؤشرات التي أسهمت فـي           ) 11( الدراسات السابقة بلغت    

  . تعميق الرؤيا النظرية للبحث 



لغة العربية ، أهداف منهج ال(وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج موزعة على ستة مجاالت         

مقدمة الكتاب ، موضوعات الكتاب ، لغة الكتاب واسلوبه ، التطبيقـات والتمرينـات ، شـكل                 

  ) . وأعداد وإخراج الكتاب

وكان من بين النتائج ، إن الكتاب حقق معظـم أهـداف مـنهج اللغـة العربيـة ، وإن                    

ن التطبيقات والتمرينات موضوعات الكتاب بعضها يالئم المرحلة الثالثة وبعضها ال يالئمها ، وإ         

  . لم تُعد إعداداً مناسباً ، والكتاب كان جيداً من حيث الشكل واإلعداد واإلخراج 

أن يتم تأليف كتاب قواعد اللغة العربية على وفق الطرائق التي           : وقد أوصى الباحث بـ     

ب تتضمن  تناسب الموضوعات المعدة لها ، وأن تكون النصوص واألمثلة المعتمدة في هذا الكتا            

النواحي االجتماعية والتراثية ،  وتجنب اإليجاز المؤدي إلـى الغمـوض وتحاشـي التكـرار                

  . واإلطالة واإلطناب غير الضروري 

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية لتقويم كتب قواعد اللغة العربية          : وقد أقترح الباحث    

لدراسة الحالية لتقـويم منـاهج اللغـة        للمرحلة المتوسطة واإلعدادية ، وإجراء دراسة مماثلة ل       

 .العربية األخرى 
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  ز-هـ   المحتويات 

  ط-ح  ثبت الجداول 

  ي  ثبت المالحق 
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  4- 2  مشكلة البحث 

  13- 5  أهمية البحث 

  13  أهداف البحث 

  13  حدود البحث 

  16-13  تحديد المصطلحات 
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  55  تطبيق األداة . سابعاً
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  95-58  عرض النتائج وتفسيرها : الفصل الرابع 
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 الفصل األول
مشكلة البحث وأمهيته وأهدافه وحدوده وحتديد 

 مصطلحاته 

  مشكلة البحث  
   أهميته 
   أهدافه 
  حدوده  
  تحديد مصطلحاته 

  

1 



   :مشكلة البحث
من مؤشرات التقدم الحضاري للمجتمع قدرته على التطور الدائم لمؤسسـاته التعليميـة             

لكفاية والفعالية من اجل تنمية قواه البشـرية واسـتثمارها          بحيث يجعلها تعمل على نحو يتسم با      

وهذا التطور يستدعي اهتمام النظام التربوي الجاد بإحكام الصلة بين كفاءة التعليم وجودته وما              

  يســـــود المجتمـــــع مـــــن تقـــــدم علمـــــي وتقنـــــي     

)75 : 63-65. (  

م التربـوي   والذي يهمنا دور المناهج الدراسية كونها عنصراً مهماً من عناصـر النظـا            

يتوقف عليه تنفيذ الكثير من األهداف التربوية وان المتغيرات والتحديات الحضارية المسـتجدة             

تمثل ضغطاً مستديماً على المناهج الدراسية وتستدعي ضرورة تقويمها واالتجاهات التي يتميز            

يرة حاجات  بها الفكر التربوي المعاصر فنتائج البحوث أظهرت تخلف المناهج التقليدية عن مسا           

  ) 11: 52(المجتمع واالستجابة له 

إن المشكلة تتولد عندما تركز المناهج على المواد الدراسية أكثر من الجوانب األخـرى              

المتعلقة بالطلبة وهذا هو المفهوم القديم للمنهج إما المناهج الحديثة فإنها تجعل من تلبية حاجات               

  ) 32: 24(ل المادة الدراسية متطلباتها المتعلم هدفها الرئيسي في الوقت الذي ال تهم

إن المنهج الذي يصلح لمدة معينة من حياة مجتمع من المجتمعات قـد ال يصـلح لمـدة                  

أخرى من حياة المجتمع نفسه فال يجوز مطلقاً إن تتجاهل المناهج الدراسية المواقـف الجديـدة                

ألدوات والوسائل والحاجـات    التي يواجهها التالمذة في حياتهم والمشكالت التي تعترضهم أو ا         

ومن الضروري إن تكون المنـاهج مرنـة تقبـل          . واإلحداث الجديدة التي تظهر في المجتمع       

التعديل فإذا حدث تغيير جوهري في المجتمع فالبد من إعادة النظر في المناهج الدراسية لتصبح    

  ) 10: 1(متماشية مع هذا التغيير 

ن المناهج الدراسية المتنوعة في مراحـل التعلـيم         وتعد الكتب المدرسية جزءاً أساسيا م     

جميعها ومن الوسائل المهمة في تحقيق أهدافها فعلى الـرغم مـن تعـدد األنشـطة التربويـة                  

والتعليمية وتنوعها داخل المدرسة وما حصل من تطور كبير بالنسبة لتكنولوجيا التعليم فما زال              

  ) .104:15(عاً الكتاب المدرسي يمثل األهمية الكبرى بينها جمي

إن الكتاب المدرسي يجب إن يحدث بين الحين واألخر من اجل بيان نقاط القوة والعمـل                

فضالً عـن إن    . على تأكيدها وتشخيص نقاط الضعف والعمل على وضع العالج المناسب لها            

هناك تطور حاصل في ميدان العلم والمعرفة وفي مجال طرائق التدريس وفي فروع علم النفس               



ب إن يؤثر هذا في صياغة الكتاب وان يؤخذ بنظر االعتبـار مـن إن يواكـب الكتـاب                   فيج. 

الن الكتاب يرسـم الحـدود العامـة للمعلومـات          . المدرسي الحقبة الزمنية التي وضع ألجلها       

  ) 13: 15(والمفاهيم والقيم التي يحتاجها التلميذ والمجتمع معاً 

 إن المرحلة الحالية التي نمر بها تحتاج        وال يخفى على المتخصصين في الميدان التربوي      

إلى نظرة موضوعية حول الكتب المدرسية ألنها بحاجة إلى تعديل وتحسين وتطوير وهـذا ال               

الن التقويم من أهم الوظائف في العملية التربوية التي يجب          . يكون إال عن طريق عملية التقويم       

وهذا يعني إن   ) الكتاب,المتعلم  ,المعلم  ( إن تكون مستمرة وشاملة لكل  أركان المثلث التربوي          

  ) 24: 14(عناصر العملية التربوية جميعها تشكل مجاالت يمكن للتقويم إن يعمل فيها 

والبد من اإلشارة إن كتب قواعد اللغة العربية بحاجة إلى تقويم الن قواعد اللغة العربية               

جيدة  وبالتالي النجاح في الـدروس       هي األساس وإتقانها يؤدي إلى إتقان اللغة العربية بصورة          

لذا فان ضعف   . فإذا خرج كتاب قواعد اللغة العربية عما يحدد نجاحه أصبح مشكلة            . األخرى  

التالمذة في مادة قواعد اللغة العربية يعود إلى أمور منها شكل الكتـاب وخلـوه مـن وسـائل                 

 اللغة العربية مما يجعـل      اإليضاح واحتواؤه موضوعات معقدة هي اقرب إلى الفلسفة منها إلى         

  ) 83: 106(الطلبة ينفرون منها

 وفي هذا المجال استشعر الباحث بان هناك ضرورة لتقويم كتاب قواعد اللغة العربيـة              

للمرحلة الثالثة من التعليم المسرع الن التعليم المسرع بحاجة إلى رؤية دقيقة وثاقبة لكونه حالة               

من جهة واالستفادة من البحوث والدراسات فـي مجـال          جديدة دخلت واقع التعليم في العراق       

وهنـا  . تيسير قواعد اللغة العربية والنظر اليها بعين جديدة ذات واقع عملي من جهة أخـرى                

تتبلور مشكلة البحث في ضرورة االهتمام بتقويم هذا الكتاب إلثبات مدى أهميته فـي تزويـد                

  . التالمذة بالخبرات المناسبة والمالئمة 

  : المشكلة يمكن تلخيصها بالسؤالين اآلتيين وهذه 

هل إن منهج قواعد اللغة العربية للمرحلة الثالثة من التعليم المسرع يعكـس خصـائص                .1

المنهج الحديث ومعاييره في أهدافه ومحتواه الدراسي وطرائق تدريسه وأساليبه ووسائل           

  تعليمية وتقنياته وأساليب التقويم المعاصرة ؟ 

  مكن اإلفادة من نتائج تقويم المنهج من اجل تطويره وتحسينه؟     إلى أي مدى ي .2



  : أهمية البحث 
اللغة ميزة اختص بها اإلنسان وهي هبة اهللا له ميزه بها عن سائر خلقه قـال بعضـهم                  

وتعد اللغة أساس كل حضارة إذ بها تبنـى هـذه الحضـارة وتنقـل               ) 110: 30(اإلنسان لغة   

: 35(ارف واالكتشافات واالختراعات وال تتحرك المجتمعات بدونها        بواسطتها ما أبدع من المع    

  ) 33: 5(واللغة اإلنسانية أصوات يعبر بها كل قوم عن إغراضهم ) . 5

إن األمم التي وحدت كلمتها وبنت قوميتها وأظهرت كيانها وشخصيتها لجأت إلى اللغـة              

شعور إذ يرتبط اإلفراد من خاللهـا       فوحدة اللغة توجد نوعاً من وحدة ال      .. وسيلة لذلك التوحيد    

  ) . 107:9(بسلسلة طويلة من الروابط الفكرية والعاطفية 

وهي أداة التفكير والصلة بين التفكير واللغة صلة وثيقة فنحن ال نفكـر مـن دون لغـة                  

   0) 170: 27(تترجم أفكارنا إلى ألفاظ ومعان تعبر عن هذا التفكير 

لى العطاء المستمر واستيعاب حاجات العصـر وتلبيـة         واللغة الحية هي اللغة القادرة ع     

)  173: 94(متطلباته متجاوبة مع الحياة ال تقف جامدة إمـام الزحـف الحضـاري والعلمـي                

فبوساطتها يستطيع اإلنسان التفاهم مع غيره من إفراد المجتمع ونقل أفكاره إلى غيـره ممـن                

تكتسب الحياة البشرية سمة رائعة هـي       يتعامل معهم وهي  وسيلة الفهم واإلفهام وعن طريقها          

  ) . 11: 59(سمة المشاركة والمبادلة بالعواطف واألحاسيس 

واللغة أداة مهمة من أدوات التعليم والتعلم فقد أسهمت في نقل المعرفة من امة إلى امـة                 

: 56(ومن طبقة إلى طبقة على تباعد األزمنة واألمكنة ومن هنا كانت أية من آيات اهللا تعـالى                  

14 . (  

واللغة في مقدمة الوسائل  التي تحقق وعياً للتفكير السليم لفهم مفردات البيئة وإدراك ما               

فيها من عالقات وان الفرد يتوافق مع البيئة ويتفاعل معها بقدر  تمكنه من اللغـة لـذا يرجـع                    

فـراد  فلـوال اجتمـاع اإل    , والى الحياة االجتماعية    , الفضل في تطور اللغة إلى المجتمع نفسه        

وتبادل األفكار والتعبيـر عـن مـا يجـول          , بعضهم مع بعض وحاجتهم إلى التعاون والتفاهم        

  ) . 89: 109(بالخواطر من معان ومدركات ما وجدت هذه اللغة 

وان كان للغة هذه األهمية فان للغة العربية أهمية تنطلق من أنها لغة القرآن الكريم فقـد                 

حمل الفكر السماوي المقدس فنزل بها الذكر الحكـيم ليخـرج           شرف اهللا تعالى اللغة العربية لت     

   . *)انا انزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون:(الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى 
                                                 

 2:يوسف  *



إن اللغة العربية معروفة المكانة في تطورها وتكاملها فقد نظمت تنظيماً محكماً وظهرت             

. محلها الالئق من اإلتقان واإلحكام بين لغات العالم         صفحاتها الناصعة ودقائقها الفائضة وبلغت      

ولما عرفت به من أوصاف وخصائص كانت وال تزال بحاجة إلى إثارة ما فيهـا مـن كنـوز                   

  )                  219: 28(وإحيائها لتجاري العصر في صياغتها وتكتسب مكانة علمية مقبولة 

) رضـي اهللا عنـه    (م ثروة يقول الشـافعي      وانمازت اللغة العربية بأنها أكثر لغات العال      

  ) . 42: 61) (اللسان العربي أوسع األلسنة مذهباً وأكثرها ألفاظا (

) ص(وهي أوضح اللغات بياناً وأعذبها مذاقاً وقد اختارها اهللا تعالى ألشرف رسله وخيرة خلقة               

  . ) 148: 84. (وجعلها لغة أهل سمائه وأنزل بها كتابه المبين القرآن المجيد 

وقدر اهللا تعالى لها إن تكون لغة كتابه وترجمان وحيه وبالغ رسالته فاشـتملت علـى                

وجوزيت على هذا خلوداً ما خلد اإلنسان       . العالمين الحسي والعقلي مصورين في كلمات وآيات        

  ) . 34: 58. (عقالً وقلباً وما استقام له إدراك 

ة فراحوا يدافعون عنها لما لها من جمال        وتنبه العلماء العرب إلى أهمية هذه اللغة المقدس       

وجدنا للغة العرب فضالً علـى لغـات جميـع األمـم            : (أسلوب وروعة بيان حتى قال الفراء     

اختصاصاً من اهللا تعالى وكرامة أكرمهم بها ومن خصائصها انه يوجد فيها من اإليجاز مـا ال                 

اظها وحسن بنائها فال يشـينها      واللغة العربية فاقت برشاقة ألف    ) . 101: 83) (يوجد في غيرها  

يقـول  ) . 199 : 33(نقص واعوجاج مثلما شان غيها من اللغات مما دفع أبنائها إلى دراستها             

إن من أحب اهللا أحب رسوله صلى اهللا عليه واله النبي العربي            : (الثعالبي في حب اللغة العربية    

عربية التي بها نزل أفضل     ومن أحب النبي العربي أحب العرب ومن أحب العرب أحب اللغة ال           

الكتب على أفضل العجم والعرب ومن أحب العربية عني بها وثابر عليهـا وصـرف همتـه                 

  ) . 2: 22)(إليها

ما مـن لغـة   : (وتتصدر اللغة العربية مكانة كبيرة عند المستشرقين فهذا جوستاف يقول       

: 29) (لة اهللا النهائيـة   تستطيع أن تطاول اللغة العربية في شرفها فهي التي اختيرت لتحمل رسا           

306 .(  

واللغة العربية لغة فطرية سهلة في طبيعتها واسعة االشتقاق يتوافر فيها من عوامل النمو              

وعليها ) 9: 66(من حيث القلب واإلبدال واالشتقاق والمجاز ما لم يتواجد في كثير من اللغات              

بية هي مادة التخصص لمعلمي اللغـة       فان كانت اللغة العر   . يقوم تعليم التالمذة المواد المختلفة      

العربية فهي بالنسبة إلى سائر المعلمين مفتاح للمواد الدراسية التي يقومـون بتدريسـها أنهـا                



: 12(وسيلتهم األولى لقراءة مراجع هذه المواد وشرحها للتالميذ وتأليف الكتب التي يدرسونها             

16-27 .(  

د تعصم لسان الناطقين بهـا مـن الخطـأ          فلغة أي امة من األمم البد أن تكون لها قواع         

والزلل فالقواعد ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسيلة لصحة األسلوب وسالمة التراكيب وهـي            

لم توضع قبل اللغة وليست أساسا لها بل وجدت اللغة أوال ثم استخرجت القواعد بعد أن بلغـت                  

اللغة كالسـور الـذي يحـيط       كمال نضجها عن طريق االستقراء الحقاً فأصبحت بالنسبة إلى          

  ) . 268: 45(بالمدينة العظيمة 

إن طبيعة الحديث عن اللغة العربية يعني الحديث عن النحو العربي الذي بدأت دراسـته               

  ) . 97: 86(منذ القرن األول الهجري واستمرت جهود العلماء حتى العصر الحالي 

الدؤلي النحو على اإلمام    وعندما عرض أبو األسود     :ويتجلى ذلك في قول ابن الجزري       

  ) . 346: 4(ما أحسن هذا النحو الذي نحوت فسمي النحو نحواً : قال ) عليه السالم(علي 

ـ 180ت(, ولقد تنبه إلى هذا األمر خلف األحمر       ) مقدمة في النحو  (إذ ذكر في كتابه     )  ه

ا التطويل وكثرة   لما رأيت النحويين وأصحاب العربية أجمعين قد استعملو       : (سبب تأليفه له فقال     

العلل واغفلوا ما يحتاج المتعلم والمتبلغ في النحو من المختصر فأمعنت النظر والفكر في كتاب               

أؤلفه واجمع فيه األصول واألدوات والعوامل على أصول المبتدئين ليستغني به المـتعلم عـن               

  ).التطويل

) 16 :33-34. (  

ت واالختالفات في المدارس النحويـة      وهذه النظرة أدت إلى كثرة التأويالت واالفتراضا      

        .األمر الذي أدى إلى تأليف الكتب في تسهيل النحو وتذليل صعابه

      )73 :121 . (  

وعندما تخصص العلماء في دراسة اللغة العربية دراسة شاملة وتفرعت علومهـا إلـى              

 دقيقة تحـدد    ظهرت دراسات تفصيلية  , البالغة والنقد والمعاني والنحو وغير ذلك من فروعها         

فهو . معاني األلفاظ ومدلوالتها تحديداً دقيقاً وكان النحو احد هذه الفروع التي شملتها الدراسات              

, علم يتعلق بأصول الكلمات العربية ومعرفة أحوالها من حيث اإلعراب والبناء أي حالة هيئتها               

لـة واحـدة بعـد      فيه تعرف ما يجب أن تكون عليه الكلمة من رفع أوجر اوجزم أو لـزوم حا               

  ) . 9: 82(      .انتظامها في أحوال الكلمات العربية مفردة ومركبة 



إذ انه وليـد العقـل      , وهو من مظاهر رقّيها     , ويعد النحو مرحلة من مراحل نمو اللغة        

  ) . 7: 81(    .واللغة وليدة الحس في نشأتها األولى 

النسبة للغة العربية فـالنحو هـو       إن مادة القواعد النحوية تأتي في مقدمة المواد المهمة ب         

والمدخل إلى العلوم العربية    , وأداة المشرع ووسيلة المستعرب     , سالح اللغوي وعماد البالغي     

  ) .2: 31(      .اإلسالمية 

إذ يؤلف النحو العربي في ضوء موضوعاته ومسائله وخصائصه نظاماً مـن المفـاهيم              

ل فيها من الفهم الغامض غير المحدد إلى الفهـم          يتطلب تعليمه عملية نمو يمر بها التلميذ وينتق       

  ) .235: 37(الواضح الدقيق 

فالقواعد النحوية تساعد المتعلمين على ضبط حركات ما يكتب وما يلفظ فتعصمهم من الخطـأ               

وتنقل أفكارهم بدقة إلى القارئ والسامع من غير أن يـؤدي إلـى             , وتحسن تعبيرهم   , النحوي  

  ) . 86: 106(    .اضطراب األفكار وغموضها 

حديثاً وكتابـة   ,وتأتي أهمية قواعد اللغة العربية بوصفها وسيلة تؤدي إلى سالمة التعبير            

والى فهم األفكار وإدراك المعاني بيسر ولذلك فان كثرة التدريب والمران ومالحظة اسـتخدام              

 بهـا   طرائق تدريس مناسبة ومواقف لغوية حية تمكن التالميذ من فهـم القواعـد واإلحسـاس              

          .واالنطالق في الكالم والكتابة على وفق هذه بسهولة وسليقة 

    )11 :59 . (  

وبما إن للمنهج عالقة وثيقة وارتباط أساسي بطريقة التدريس إذ يعد المـنهج وطريقـة               

  . التدريس جزأين متداخلين مترابطين غير قابلين لالنفصال 

 اللغة العربية من المـربين والتربـويين        وعلى الرغم من االهتمام الذي نالته مادة قواعد       

الذين بذلوا الكثير من الجهود عن طريق إجراء العديد من البحوث والدراسات للتعـرف علـى                

  . األسباب المؤدية إلى ضعف التالمذة والتخلص منها فان الشكوى مازالت مستمرة 

وإنما تعتمد علـى    إن صعوبة قواعد اللغة العربية أو سهولتها ال تكمن في المادة نفسها             

طريقة التدريس وقدرة المعلم ويكون سبب نفور التالمذة من المادة في عدم مهارة المعلـم فـي                 

          .إتباع الطريقة الناجعة لتوصيل تلك القواعد إلى أذهان التالمذة 

      )19 :59 . (  

 تدريسـها       فان ضعف التالمذة في قواعد اللغة العربية يعود إلى المناهج القديمة وطرائـق            

ويجب أن يراعي محتوى المنهج ازدياد المعرفة وهذا يتطلب تغييـراً مسـتمراً فـي المنـاهج                



الدراسية باإلضافة إلى إدخال مواضيع بحسب حاجات التالمذة المتزايدة مع حاجـة المجتمـع              

وكما هو معلوم ال يصل أي تطوير لكتاب قواعد اللغة العربية هدفـه إذا لـم                ) 14: 76(أيضا  

ه تقويم موضوعي دقيق لمعرفة جوانب الكفاية والقصور في الكتاب فالتقويم يعد الطريـق              يسبق

األصوب لتطوير المناهج ولكي يكون هذا الطريق وافياً ينبغي له أن يكون نظام التقويم واسـعاً                

وشامالً ألنه عملية مستمرة جنباً إلى جنب مع المنهج الدراسي وال يمكن فصلها عـن عمليتـي                 

  ) 57:71(والتعليم ألنها تسهم في تحسين أداء أي برنامج وتجعلــه قابالً للتطور التعلم 

وتعد عملية تقويم المنهج غاية من األهمية في مسار العملية التربوية وإخضاع المـنهج              

   -:للتقويم يحقق جملة من الفوائد لعل أهمها 

ى مناسبة المواد التعليمية    تمدنا عملية طرح المنهج لالختيار الميداني بالمعلومات عن مد         -

  . لظروف المدارس 

 . التعرف على آثار المنهج لدى المتعلمين في ضوء األهداف التعليمية  -

-304: 89(إن نتائج التقويم عادة ما تقترح على مطوري المنهج التعديالت المناسـبة              -

305  . ( 

 . تقترح نتائج التقويم خبرات وأنشطة جديدة لبرامج تدريب المعلمين -

المساعدة في حل المشكالت التربوية ومشكالت التجديد بشكل خاص عن طريق التعرف             -

 ) 22: 63(عليها بدقة وفي الظروف المختلفة 

كتاب قواعد اللغة العربية للمرحلة الثالثة مـن التعلـيم          (ويحاول الباحث تقويم منهج دراسي      

هوم الحديث لعملية التقـويم     وهذا يعني بحسب المف   ) المسرع من وجهة نظر المعلمين والمعلمات     

إصدار حكم أو إصدار قرار يتصل بهذا المنهج الدراسي في ضوء المعلومات والبيانات والنتائج              

والجدير بالذكر إن هذا الكتاب يـتم تأليفـه عـن طريـق لجـان               . التي يحصل عليها الباحث     

لعملية ترمـي إلـى     وهذا ال يمنع من إجراء العملية التقويمية عليه ما دامت هذه ا           , متخصصة  

  . تحسينه وتطويره ووضعه في مساره الصحيح 

ومع هذه األهمية لعملية التقويم فان للمرحلة التي يدرس فيها كتاب قواعد اللغة العربيـة               

  . أهميتها التربوية كون التعليم المسرع تجربة حديثة العهد على الساحة التعليمية في العراق 

ق بالمدارس لعدد متنوع من األسباب منهـا مـا يتعلـق            إن التالمذة يعزفون عن االلتحا    

بالوضع االجتماعي الثقافي أو االجتماعي االقتصادي ومنها ما يرجع إلى ضعف وظيفـي فـي               

النظام التربوي وعدم كفايته وقد يثبط نظام المدرسة عزيمة التالمذة عن الحضور نتيجة الفتقاره    



أو لضعف التعليم أو لعوامل أخرى . لوصول إليها لمستلزمات البنية التحتية للمدارس وصعوبة ا   

  . مشابهة 

والشك إن التالمذة المنقطعين عن الدوام ليسوا مجموعات متجانسة بطبيعتهم حيـث تظهـر    

تفاوتات واختالفات واسعة بينهم ويمكننا تصنيف هؤالء إلى فئات مختلفة من ضمنها علـى              

  : سبيل الذكر 

  األطفال العاملون  -

 ع أطفال الشوار -

 األطفال في مراكز األحداث  -

 األطفال المحرومون من األهل  -

 ) كالمياتم والمؤسسات الدينية(األطفال المقيمون في المؤسسات  -

 األطفال المقيمون في المناطق الريفية والنائية وال يستطيعون الوصول إلى المدارس  -

  الفتيات الالتي ال يلتحقن بالمدرسة نتيجة أسباب اجتماعية وثقافية -

م ُأجريت مسوحات عدة في العراق مـن أجـل فهـم الوضـع التعليمـي                2003ومنذ عام   

ومن الضروري دراسـة    ) 38-35: 110(وللمساعدة في التخطيط لتنشيط النظام التعليمي       

المشاكل المتعلقة بضمان التحاق األطفال المنقطعين عن المـدارس جمـيعهم مـن خـالل               

ي تسهيل الوصول إلى المدارس وعلـى وجـه         إجراءات تعمل على تحقيق زيادة سريعة ف      

التحديد ألولئك الذين ظلوا خارج العملية التعليمية وتجاوزا سن الدراسة وهذه هي الخلفيـة              

  -: التي تتم على أساسها صياغة برنامج التعليم المسرع وتنفيذه والذي بدوره يهدف إلى 

تعذر عليهن إكمال المرحلة    توفير فرص التعليم لألطفال والشباب وخاصة الفتيات الالتي          -

  . الدراسية لسبب أو ألخر 

 مساعدة التالمذة على تجاوز المرحلة االبتدائية بمدة زمنية قصيرة  -

 مساعدة التالمذة على االلتحاق بدورات التعليم المهني  -

 اكتساب مستويات تعليم أعلى من التعليم االبتدائي  -

تي تعد حقاً من حقوق اإلنسان الضـرورية        إكتساب التالمذة مستويات التعليم األساسية ال      -

 لتحسين نوعية حياته 

 الحد من ظاهرة تسرب التالمذة من المدرسة من خالل تطوير عـدد مـن المهـارات                 -

 االجتماعية واالقتصادية 



 تطوير قدرات التالمذة للتفاعل مع المجتمع والبيئة التي يعيشون فيها لتكـون حيـاتهم               -

 مثمرة وأكثر إنتاجا 

 )  33: 111(ن ظاهرة األمية المتفشية بين الفتيان والفتيات الحد م -

وبما إن كتاب قواعد اللغة العربية هو احد الوسائل المهمة التي تساعد هـؤالء علـى فهـم                  

ونظراً للتغييرات والتعديالت التي أجريت على هذا الكتاب من         ,مضامين القواعد واستعمالها    

يمية لذا كان من الضروري إعادة النظر في تـأليف          دون االعتماد على دراسات ميدانية تقو     

هذا الكتاب وإعداده وإخراجه على أسس علمية ومنطقية لكي يـؤدي دوره وأهدافـه علـى            

  أحسن وجه في العملية التعليمية 

  : وتتجلى أهمية البحث بما يأتي 

صـفها  أهمية اللغة العربية بوصفها لغة القران الكريم وأهمية قواعد اللغة العربيـة بو             - 1

  . األساس في تعليم اللغة العربية 

-م  2008حديث وجديد وتقويمه في هذه السـنة        ) قواعد اللغة العربية    (إن هذا الكتاب     - 2

م يأتي في الوقت المناسب لبيان نقاط القوة ونقاط الضعف فيـه بغيـة تطـويره                2009

ية وقد مضى على استخدامه مدة ليست بالقصيرة ولم يتعرض لعمل         . وضمان صالحيته   

تقويمية مع أهميته إذا علمنا ضرورة تقويم المقرر الدراسي بعد سنة مـن اسـتخدامه               

للكشف عن ميزاته وجوانبه السلبية وااليجابية في إثناء الممارسة العملية فـي داخـل              

 . التي تمثل األساس العلمي التجريبي في متابعة المنهج ) 113:96(حجرات الدراسة 

 في وزارة التربية اإلفادة من نتائج البحث في تطوير كتـب  بإمكان الجهات ذات العالقة   - 3

 . قواعد اللغة العربية في هذه المرحلة او المراحل الدراسية اُألخر 

تناولت تقويم كتاب قواعـد اللغـة       ) على حد علم الباحث   (ان عدم وجود دراسة سابقة       - 4

 . قيام بالبحث الحالي العربية للمرحلة الثالثة من التعليم المسرع مما شجع الباحث على ال

بوصفها المرحلة األخيرة من التعليم المسرع ونقطة التحول        ) الثالثة(أهمية هذه المرحلة     - 5

 . إلى المرحلة المتوسطة 

  

  يهدف البحث إلى  : ف البحثاهدأ

تقويم كتاب قواعد اللغة العربية للمرحلة الثالثة من التعليم المسرع مـن وجهـة نظـر                 •

  .المعلمين والمعلمات 



التعرف على جوانب الكفاية والقصور في كتاب قواعد اللغة العربية من المرحلة الثالثـة            •

 .من التعليم المسرع 

  ) .  موضوع البحث(التعرف على مقترحات المعلمين والمعلمات بشأن تطوير الكتاب  •

  : يتحدد البحث الحالي بـ: حدود البحث 
تاب قواعد اللغة العربية للمرحلة الثالثـة       معلمي اللغة العربية ومعلماتها الذين يعلمون ك       - 1

  ) .م2009-م2008(من التعليم المسرع في محافظات الفرات األوسط للعام الدراسي 

 .كتاب قواعد اللغة العربية المقرر للمرحلة الثالثة من التعليم المسرع  - 2

  

  تحديد المصطلحات 
  التقويم : أوال 
  ) 498: 6)  ( استقام واعتدل بمعنى, أقمت الشيء فقام ) : (لغة (التقويم   - أ

 ) اصطالحاً(التقويم -ب

عملية تتضمن إجراء تقدير في ضوء قيمة معينة أو هـدف           (م بأنه   1968) لندفل( عرفه   -1

  ) 29: 90(            ) .معين

عملية ضرورية ومهمة جداً لتحديد كفاءة األنشطة التعليمية        (م بأنه   1974) عاقل( عرفه   -2

        ) .زها ونواحي الضعف فيها لمعالجتها وتحديد نواحي القوة لتعزي

      )70 :32 (  

عملية تقدير لقيمة الخبرة التعليمية بداللة األهداف التربوية        (م بأنه   1976) موسى( عرفه   -3

  ) 32: 101(      ) .التي سبق أن تحققت 

تحديد ما بلغناه من نجاح في تحقيق األهداف التربويـة          (م بأنه   1983) الدمرداش( عرفه -4

تي نسعى إلى تحقيقها بحيث يكون عوناً لنا على تحديد المشـكالت وتحسـين األوضـاع                ال

ومعرفة العقبات والمعوقات بقصد تحسين العملية التعليمية ورفع مستواها ومساعدتها علـى            

  ) 115: 43) . (تحقيق أهدافها

ير النوعي الحكم الكيفي الوصفي على الدرجة ممثالً في التقد      (م بأنه   2000) عالم( عرفه   -5

وهذا الحكم يفيد في إتخاذ قرار معين بشأن الفرد الذي حصـل علـى الدرجـة أو                 , لألداء  

  ) 31: 79   (  ) .اقتراح إجراء مناسب 



عملية إعداد أو تخطيط لمعلومات تفيد في تموين أو تشكيل          (م بأنه   2002) ملحم( عرفه   -6

  ) . 29:99 ()إحكام تستخدم في اتخاذ قرار أفضل من بين بدائل متعددة

  
   : التعريف اإلجرائي للتقويم

هو عملية إصدار حكم على واقع كتاب قواعد اللغة العربية والتعرف على نقـاط القـوة                

والضعف وكشفها في ضوء ما تكشفه اإلستبانة الموجهة إلى معلمـي قواعـد اللغـة العربيـة                 

  . ومعلماتها 

  

  

  

  

  قواعد اللغة العربية : ثانياً 
) والقواعد األساس وجذر قواعد قعد يقعد قواعد        ,أصل األس   : القاعدة  : ( ) لغة(القواعد    - أ

.          )6 :138 (  

  : القواعد اصطالحاً -ب

مجموعة القوانين التي يتركب منها الكالم بموجبهـا مـن          ( م بأنها 1979) عبده( عرفها   -1

قوانين الصوتية  فالقوانين التي تتصل بلفظ الكلمة أو مجوعة الكلمات تسمى ال         , أجزاء مختلفة   

  ) .والقوانين التي تتصل بتنظيم الجملة وحركاتها اإلعرابية تسمى القوانين النحوية 

    )77 :52 (  

العلم الذي يبحث في الجملة وأجزائها وأنواعهـا ونظـام          (بأنها: م1985) مطر( عرفها   -2

      ) .تراكيبها وأثر كل جزء منها في اآلخر وعالقته به وأدوات الربط بينها 

      )98 :75 (  

إحدى فروع اللغة العربية وهي وسيلة لضـبط الكـالم          ( م بأنها 1988) الرحيم( عرفها   -3

  ) 209: 48(وصحة النطق والكتابة وليست غاية مقصودة لذاتها 

والصيغة , ما يشمل جوانب اللغة كلها بما فيها الصوت ( م بأنها1988) العزاوي( عرفها -4

ر إلى جانب منها على انه الغاية والهدف من غير أن ينظـر             والداللة وال ينظ  , والتركيب  , 

  ) 14: 78) (إلى الجوانب األخرى 



  

   : التعريف اإلجرائي

هي القواعد النحوية الواردة في منهج المرحلة الثالثة من التعليم المسرع المقـررة مـن               

لتالمـذة لتحقيـق    وزارة التربية والتي يتولى معلمو اللغة العربية ومعلماتها  مهمـة تعليمهـا ا             

  األهداف التربوية والتعليمية المنشودة 

  

   : المرحلة الثالثة

هي المرحلة األخيرة من مراحل التعليم المسرع والتي تعادل سـنتين دراسـيتين مـن               

المرحلة االبتدائية ووظيفة هذه المرحلة إعداد التالمذة لمرحلة دراسية أعلى هي مرحلة الدراسة             

  .المتوسطة 

  لتعليم ا: ثالثاً 
: 6(عرفته وتقول علم وفقه أي تعلم وتفقـه         ,علمت الشيء أعلمته علماً     ) : لغة  (التعليم    - أ

416 (  

  ) اصطالحاً(التعليم -ب

التصميم المنظم للخبرات التي تساعد المتعلم على انجـاز         (م بأنه   2000) الحيلة( عرفه   -1

  ) 77: 36) (التغيير المرغوب فيه في األداء

نشاط تواصلي يهدف إلى إثارة المـتعلم وتسـهيل         ( م بأنه 2002) يلةمرعي والح ( عرفه -2

التعلم ويتضمن مجموعة من النشاطات والقرارات التي يتخذها المعلم والتلميذ في الموقـف             

  ) 21: 96) (التعليمي

  

   : التعريف اإلجرائي

ة قواعـد   عملية تغيير إيجابية في سلوك تالمذة المرحلة الثالثة من التعليم المسرع في ماد            

  .اللغة العربية من اجل رفع التحصيل العلمي من مستوى منخفض الى مستوى مرتفع 

  : رابعاً المسرع 
سِرع يسِرع سراعة وسـراعاً وسـِرعاً وسـرعاً         . السرعة نقيض البطء    : سرع  : لغة    - أ

إلـى  المبادر  : والمتسرع  , بادر به   : وسرعةً فهو سِرع وسريع وسراع وتسرع باألمر        

  ). 277-276: 6(السريع إلى خير أو شر :الشر وتسرع إلى الشر والمسِرع 



  : التعريف اإلجرائي
م ويـتم مـنح     2004هو شكل من إشكال التعليم ويجري العمل به في العراق منذ عـام              

سـنة  ) 18-12(األطفال والشباب المنقطعين عن المدارس من الذين تنحصر أعمـارهم بـين             

خالل مدة زمنية مدمجة تستغرق     , حلة االبتدائية التي تستغرق ست سنوات       الفرصة إلكمال المر  

ثالث سنوات بحيث يكون بإمكان المتخرجين من التعليم المذكور االلتحاق بالتعليم الثـانوي أو              

  )  . 12: 111(المهني أو اختيار مسارات الدراسة عن بعد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 

  الثانيالفصل
 إطار نظري ودراسات سابقة

  إطار نظري:  أوال 

  دراسات سابقة: ثانياً  
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   :إطار نظري. أوال 
يتضمن اإلطار النظري مجموعة من األسس العلمية التي يستند إليها البحث والتي تشتمل             

على فرضيات ومفاهيم ونظريات وبهذا يمكن ان يطلق على اإلطار النظري للبحث على انـه               

 يكون بمجموعة من األسس والقواعد العلمية يبنى عليها هذا اإلطار باإلضافة إلى ذلـك       أشبه ما 

فان لهذا اإلطار مفاهيم علمية ونظرية وتعميمات مستخلصة من نتائج بحوث معينة يعتمد عليها              

ثالثـة عوامـل   ) sanders(الباحث في دراسة المشكلة وأهمية بحثه وأهدافه فقد بين سـاندرز   

  :أهمية اإلطار النظري للبحث هي رئيسة تفسر 

  البد من تحديد اإلطار النظري وبالتالي يساعد على تحديد أهداف قيمة البحث -1

   من بعد تحديد اإلطار النظري يظهر لنا اثر البحث باإلضافة إلى المعرفة -2

 مشكلة البحث هي انعكاس إلطارها النظري فعندما يقوم الباحث بتوضيح اإلطار النظـري              -3

  . نتج  عنه فهم وترابط أفضل للمشكلة ي

فالفائدة األساسية من اإلطار النظري انه يعطي الباحث فكرة شاملة عن مضامين بحثـه              

وأهدافه التي يربي الوصول إليها وبهذا يوصف اإلطار النظري على انه سلسلة مـن المفـاهيم                

ه هي تهيئة اإلطار المنظم     المرتبة بشكل يمكن فحصها بأسلوب منظم ودقيق واألهمية األساسية ل         

  والدقيق للبحث وألي فكرة او مجهود يقوم به الباحث على أسس علمية 

وكل بحث يتطلب إطاراً نظرياً مختلفاً عن إطار بحث آخر ال يوجد إطار نظري يالئـم                

وينطبق على كل البحوث القائمة الن البحوث والدراسات تختلف بعضها عن بعض من حيـث               

  .   والمغزى الذي يقوم عليه البحثالمشكلة واألهداف

وهو يهيئ للباحث الفكرة الجيدة في كيفية اختيار الطرائق واألساليب المنهجية كما يساعد             

الباحث على فهم الموضوعات والمعلومات وفرض الفروض وفحصها ووضع الحلول المناسبة           

  ) 45: 53(تويها بحث ما لها وتقويم المعلومات من خالل المفاهيم والنظريات المطبقة والتي يح

  



  :اهمية التقويم 
ان التقويم هو العملية التي يتم اصدار حكم من خاللها على مدى وصول العملية التربوية               

الى تحقيق اهدافها  واغراضها والعمل على كشف نواحي القوة والضعف في العملية التربويـة               

. م نواحي القوة والعمل بموجبهـا       ثم اقتراح الوسائل الصحيحة لتالفي الضعف والعمل على دع        

وتتضمن العملية التربوية تحديد االهداف واختيار الوسائل واالنشطة لتحقيق هذه االهـداف ثـم              

  . تقويم الوسائل واوجه النشاط في ضوء االهداف المنشودة 

وبهذا يصبح التقويم وثيق الصلة باالهداف والتخطيط والتنفيذ ويسعى الى تحسين النتائج            

  ) .3-42:2(الي تتغير االهداف والوسائل والتخطيط والتنفيذ على وفق ذلك  وبالت

ومن خالل التقويم يمكننا  في المحصلة النهائية من الوقوف على مدى تحقق االهـداف               

التربوية ومدى اكتساب التالمذة لها كما انه يعطي الصورة الحقيقية الى توصـيف المعلومـات               

صنيفها والحكم عليها وبما ان عملية التقويم عملية مستمرة يفتـرض  المفيدة بالمناهج التربوية وت   

  . ان تحسن االداء ومن خالل التقويم يتم االستعداد لتطوير المنهج وهكذا 
  

  : انواع التقويم 
  :يقسم التقويم الى عدة انواع رئيسية فال بد من التعرف على أهمها وهي ما يأتي

ع من التقويم الى تصحيح طريقة التعلم ولذلك اطلق عليـه           يهدف هذا النو  :  التقويم البنائي    -1

  ) .باداء التصحيح الذاتي(

يهدف هذا النوع من التقـويم دائمـاً الـى مطابقـة االداء             :  تقويم التباين او تقويم التطابق       -2

  . التعليمي للهدف 

اعيـة  يهدف هذا النوع من التقويم الى البحث عـن الضـغوط االجتم           :  تقويم االحتماالت    -3

والثقافية التي تتلقاها المدرسة وذلك عن طريق استشعار البعـد الزمنـي وبالتـالي اتخـاذ                

  ) 239-238: 39(القرارات المناسبة والفعالة للتعامل معها ومواجهة تلك الضغوط    

  : كما يمكن تقسيم التقويم بحسب الشمولية على ما ياتي 

ج المتعلقة بالتالمذة وعمل تغذيـة راجعـة        يختص هذا التقويم بالنتائ   : التقويم الجزئي      - 1

  للمعلمين لإلطالع على عملهم التعليمي 

يعتمد هذا النوع من التقويم على دراسة مخرجـات الـنظم وعالقتهـا             : التقويم الكلي    - 2

 ) 75: 108(باألهداف ويستخدم أكثر من أداة في جمع البيانات والمعلومات 

  : من األهداف وهي ما ياتي كما يصنف آخرون التقويم على وفق الموقف 



  تقويم يعتمد على األهداف  - 1

 ) 42: 10(تقويم غير معتمد على األهداف                      - 2

  : ويصنف آخرون التقويم بحسب المعلومات والبيانات الى 

  التقويم الكلي  - 1

 ) 25: 38(التقويم النوعي                                      - 2

  

  

  : عناصر التقويم 
  : تتألف عملية التقويم من العناصر اآلتية 

هذه الخطوة تعطينا المعلومات التي يمكن جمعها لتقدير        :تحديد الهدف التربوي وتحليله      - 1

ـ         خطوة تخطيط المعلومات وهي    (صالحية العمل او الجهد التربوي تسمى هذه الخطوة ب

  ) ليست سيئة اذ تتطلب الكثير من الجهد والتفكير

 وإصدار األحكام المناسبة وفي هذه الخطوة يجري العمـل بتنظـيم            تركيب المعلومات  - 2

المعلومات التي تم الحصول عليها وتحليلها وتحديد المعايير التي يعتمد عليهـا للداللـة              

 على تقدم صحيح نحو الهدف التربوي ثم الحكم
 

 :  على الحاصل في ضوء المعايير وهذا العمل يتطلب ما ياتي

  . لمناسبة وبناؤها اختيار اداة التعلم ا  - أ

  .االستخدام الفعلي لهذه األداة والحصول على المعلومات المراد الحصول عليها -ب

    )                       7 :233-234 (  

 كذلك من العناصر األخرى الرئيسة هي المقاييس وهي األدوات التي تستعمل فـي              -جـ

في إصدار األحكام على األشـياء       واألختبارات   تتقويم األشياء كالمالحظة واالستبيانا   

  ) 72: 108           (  .والمعلومات

  

   : وظائف التقويم 
   -:من أهم الوظائف الرئيسة التي تؤديها عملية التقويم ما يأتي 



المساعدة في الكشف عن حاجات التالمذة وميولهم وقدراتهم واالستعدادات التي من الممكن    - 1

  .ان تراعي نشاطهم 

حكم على قيمة األهداف التعليمية فاألهداف في بدايتها فروض تحتاج إلـى            المساعدة في ال   - 2

 .تقويم للكشف عن صدقها او خطأها مما يؤدي الى األخذ باألهداف الصالحة 

التعرف على نواحي القوة والضعف في تحصيل التالمذة والعمل على تدعيم نقاط القـوة               - 3

 .والسعي لعالج الضعف وتالفيه 

 التالمذة بمعلومات دقيقة عن مدى تحصيل أبنائهم وتقدمهم في مستواهم           تزويد أولياء أمور   - 4

 .الدراسي والصعوبات التي تواجههم 

المساعدة في التعرف على مستويات التالمذة قبل بداية الدرس ودرجة التنوع في قدراتهم              - 5

ـ        مواتجاهاتهم وميولهم واستعداداته   ا  التحصيلية في اختيار المحتويات المالئمـة وتنظيمه

 . وصياغة األهداف المالئمة للمسيرة التعليمية

 . معرفة العالقة بين أهداف المدرسة وحاجات التالمذة وحاجات البيئة المحلية - 6

.المساعدة في التعرف على المعلومات التي تفيد في تعديل محتوى الكتاب وخطط التعليم               - 7

    )                 64 :124 ( 



  :ائفه  وظ– اهميته –الكتاب المدرسي 
يعرف الكتاب المدرسي بانه كتاب يتناول مادة دراسية على وفق نسق خـاص لغـرض               

  .االنتفاع بها في مستوى  تعليمي محدد تستخدم فيه كمصدر اساس للمعلومات 

  

  :اهمية الكتاب المدرسي 
عنصراً اساسياً في العملية التعليمية وليس مجـرد        ) الكتاب المقرر (يعد الكتاب المدرسي    

 معينة عليها وهو يرافق المراحل الدراسية في مستوياتها كلها اما عالقته بالمنهج فهو من               وسيلة

  .الوسائل التعبيرية عن محتويات المنهج االساسية وفلسفته التربوية واالجتماعية 

  

   :وظائف الكتاب المدرسي 
سـاعد  يعد الكتاب المدرسي مصدراً موثوقاً بصحته تستقى منه المعرفة بصورة سهلة وي           

هذا المصدر على تنمية قدرات التلميذ العقلية كالفهم والتأمل والموازنة والنقـد وعلـى تنميـة                

مهاراته القرائية زيادة على ذلك فهو اداة  تسهل للتلميذ استرجاع ما يدرسه وتلخيصه وتطبيقـه                

هـا  وضبط ما ينبغي له تعلمه اذ تدله على ما هو مطلوب من مقررات كماً ونوعاً ليمـتحن في                 

محددة لـه   ) واجبات(ويساعد الكتاب المدرسي التلميذ على إعداد دروسه وعلى وضع تعيينات           

  ) 21: 112.                            (مما يخفف عنه عناء البحث والدراسة 

والكتاب المدرسي هو المرجع الرئيس الذي يستقي منه التلميـذ معلوماتـه أكثـر مـن                

  .              ساس الذي يعتمد عليه المعلم في اعداد دروسه زيادة على انه األ, المصادر 

        )49  :28 (  

  

  :أسس إعداد الكتاب المدرسي 
لكي يؤدي الكتاب المدرسي وظائفه التربوية فانه يجـب علـى واضـعي المـنهج               

  :والمؤلفين االسترشاد باألسس اآلتية 

  األساس االجتماعي   - أ

ان يؤخذ بالحسبان ان يكون اداة ووسيلة لتحقيق ما       عند إعداد الكتاب المدرسي فانه يجب       

  : ياتي 

  .خدمة اهداف المواطنة الصالحة لدى التالمذة وتنميتها  - 1



 .تقديم المادة األساسية وإظهار االتجاهات المشتركة العامة للتماسك االجتماعي - 2

 .إمكانية االستخدام االجتماعي لمادة الكتاب  - 3

 .لتي يتضمنها تحقيق صفة الحداثة في المعلومات ا - 4

  .األساس الفلسفي -ب

  :يؤخذ بالحسبان في ضوء هذا األساس أن يكون الكتاب أداة لتحقيق اآلتي     

  .بناء شخصية المتعلم في مجال الخبرات االجتماعية والعالقات اإلنسانية  - 1

تقديم مادة تحتوي على خالصة تجارب اإلنسان في مجال معين وما توصل إليه من حلول                - 2

 .لمختلفة كي ينتفع التلميذ بها في مواجهة خبرات الحياة وحل مشكالته لمشكالته ا

 .تقديم مادة تحفز التلميذ على التفكير  - 3

توافر صفة الجمع بين المادة وطريقة التدريس كي يمكن استعمال الكتـاب فـي ترجمـة                 - 4

 .األهداف المنهجية الى سلوكية يؤديها التلميذ 

  . األساس النفسي -ج

  : مادة الكتاب في ضوء هذا األساس قادرة على يجب أن تكون     

  .إثارة فكر التلميذ وتوسيعه وتعميقه  -

 .إظهار عالقتها بالمواد الدراسية األخرى في الصف نفسه  -

 .تبصير التلميذ بواقعه  -

 .التالؤم مع مستوى نضج التلميذ  -

 .العناية بميول التلميذ وحاجاته  -

 .مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين  -

 .تكوين االتجاهات والقيم االيجابية وتنميتها  -

        

  . األساس العلمي -د

هنالك أسس علمية تجريبية يمكن إتباعها عند تأليف الكتاب المدرسي يؤخذ فيها كل مـن               

  : المعلم والتلميذ بالحسبان هي 

ف تجريب تدريس الكتاب قبل طبعه لتحديد جوانب القوة وإبقائها فيه وتحديد جوانب الضع             -

وإزالتها منه كلغته الصعبة وأسلوبه المعقد وطريقة عرضه الغامضة مما ينفر التلميذ منه             



والعمل على إيجاد الوسائل المالئمة لتعديل مادته وتكييفها وتحديد أسلوب العرض المالئم            

  . لها 

إجراء دراسات علمية على التالمذة الذين يؤلف لهم الكتاب لتحديد قـدراتهم وحصـيلتهم               -

. وية في المواد الدراسية المختلفـة وتحديـد الموضـوعات التـي يميلـون إليهـا                 اللغ

والموضوعات التي تعد أساسية بالنسبة إلى مرحلتهم العمرية والدراسية واختيار الحروف           

واأللوان والرسوم اإليضاحية المناسبة لهم وغير ذلك من األمور التي من شانها التأثير في              

 ) 23-22: 112(لتالمذة  فاعلية الكتاب في تعلم ا

  :خصائص الكتاب المدرسي الجيد -

 لم يعد الكتاب المدرسي مجرد عبارات تكتب على الورق وتبين للمعلم ما يجب ان يدرسه               

لذلك يجب ان ينماز الكتـاب      ) 59-9: 42(من مقررات بل أصبح حياة المدرسة وبرنامجها        

 .المدرسي الجيد بعدة مزايا 

  بوية الموجهة له حديثة ومالئمة لروح عصره  أن تكون الفلسفة التر - 1

أن تكون المعلومات األساسية والمفاهيم والمهارات التي تتضمنها الكتب األخرى للمرحلة            - 2

 . الدراسية التي يمر بها التالمذة 

 يسترشد بأهداف المرحلة المعدة لها ويسهم في تحقيق أهداف المادة التي أُِلّف من اجلها  - 3

 ته مرتبة بالحياة وممكنة التطبيق يحرص على جعل خبرا - 4

 يراعي الدقة والحداثة في محتواه  - 5

 يستعين بالصور والخرائط في توضيح مادته وليس الكتابة فقط  - 6

يراعي في محتواه وطريقة عرض مادته مستوى التالمذة وميولهم ورغبـاتهم وحاجـاتهم        - 7

 والفروق الفردية بينهم 

تكنولوجيا الطباعة لتشـويق التالمـذة إلـى        يتبع في إخراجه الطباعي بأحسن ما وصلته         - 8

 قراءته 

 يجرب تدريسه على مجموعة من التالمذة قبل طباعته وتعميمه  - 9

  تكون االتجاهات المضمنة فيه مرغوب فيها اجتماعياً -10

 يسعى الى إتباع األساليب الحديثة في التحرير وتركيب الجمل والفواصـل والفقـرات              -11

  ) 24: 112(المراجع                وثبت المحتويات والمالحق و

  : أهداف الكتاب المدرسي 



يعد الكتاب المدرسي عنصراً اساسياً من عناصر العملية التعليمية التي تعبر عن اهداف             

المنهج بوصفه الوعاء الذي يقدم للتالمذة زاد المعرفة اكثر من غيـره مـن المصـادر واالداة                 

وقراءة أي كتاب اخر حيـث      . مذة القدرة على القراءة     الضرورية للتعلم فيجب ان يكتسب التال     

تتاح لهم الفرصة للتدريب على النقد واالستنتاج والموازنة وليس فقط  ان تسعى الـى جعلهـم                 

يلجؤون الى استعماله بقصد استيعاب ما فيه وحفظه واستظهاره والنظر على انه مجرد مصدر              

  .للمعرفة

) 88 :84 (  

و إعداد التالمذة للحياة ويعني هذا إنهم سيقومون بأنشـطتهم          إن الهدف الرئيس للكتاب ه    

الحيوية المختلفة في مجتمع معين وفي مرحلة زمنية مختلفة وبطبيعة الحـال لهـذا المجتمـع                

خصائص محددة تؤثر في هذه األنشطة ولذلك فمن الضروري ان يعكس الكتاب تلك الخصائص              

لجهات التربوية المسؤولة عن الكتـاب بإعـداده        أي ان يكون قائماً على أسس اجتماعية وتقوم ا        

على وفق الخصائص النفسية للتالمذة لتحقيق أقصـى درجـة ممكنـة مـن النمـو لقـدراتهم                  

واستعداداتهم المختلفة وان على الكتاب تهيئة بيئة قادرة على إثارة التالمذة وعلى دفعهم نحـو               

البيئة المحلية وان عليه مسـاعدتهم      أهداف متجددة ويتم ذلك بتجاوز بيئة الصف الى المدرسة و         

على إدراك أهمية ما يقومون بتعلمه ومعناه بالنسبة إليهم وكيفية التخطيط له تعاونياً واالسـتفادة                

              .منه في حل مشكالتهم والوصول الى أهدافهم 

  )18 :49-123 (  

د المعلمـين  والكتاب المدرسي مهم جداً للمعلم والمتعلم على حد سواء فهو من جهة يساع      

على تنظيم عملية التعليم ومن جهة اخرى يساعد المتعلمين على التعلم فـي بلـوغ األهـداف                 

  .التربوية المراد تحقيقها 

وان الكتاب المدرسي يقدم للمعلم وللتلميذ إطاراً عاماً للمقرر الدراسـي كمـا يتصـوره               

حديد أهـداف كـل درس      واضعو المنهج محققاً لألهداف المرغوب فيها فضالً عن ذلك يسهل ت          

واختيار القراءات اإلضافية المكملة لمادة الكتاب المدرسي ويستطيع ان يحدد الوقت المخصص            

            .لدراسة كل موضوع في ضوء األهمية النسبية له 

    )88 :69 (  

وهو أهم الوسائل التعليمية وأوسعها فهو كثير االستعمال في التعليم وما دام هو الوعـاء               

لتالمذة زاد المعرفة فان درجة نجاحه تقاس  بمدى قدرته على استقطاب الدارسـين              الذي يقدم ل  



وجذبهم إليه ويتمثل الكتاب المدرسي في انه يحدد الموضوعات والحقائق والتعميمات والمبادئ            

والقوانين والنظريات التي ينبغي ان يتعلمها التالمذة وان طبيعـة محتـواه وخصـائص بنيتـه                

هداف والمستويات والمفاهيم التي تعد سليمة من الناحيتين العلمية والتربويـة           المعرفية تمثل األ  

)9 :182 . (  

والكتاب المدرسي بشكل عام يؤدي دوراً جوهرياً في تحقيق أهداف المنهج التـي هـي               

  . ركن من األركان الرئيسة التي تجعل التالمذة قادرين على بلوغ أهداف المنهج المحدد 

أثير كبير في التربية والتعليم ألنه األداة التي تعبر بصورة مباشـرة            وللكتاب المدرسي ت  

عن محتوى المنهج المدرسي من أهداف إلى أسس اجتماعية وفلسفية الـى توجيهـات تتصـل                

بطرائق التدريس واستعمال وسائل التعليم وأساليب التقويم لذلك يلجأ مؤلفو الكتب المدرسية الى             

ند القيام بتأليفها بحيث تتضـمن قـدراً مشـتركاً مـن المعرفـة              االستزادة بالمنهج الدراسي ع   

واالتجاهات العملية والمهارات والتوجيهات والتمرينات والرسوم والجداول ومن هنا كان البـد            

من إعطاء  تأليفه كامل العناية واالهتمام وألنه شيء مادي مالزم للمتعلم فان لمحتـواه تـاثيراً                 

  . سائل اُألخر المستعملة في تنفيذ المنهج مباشراً قد يتجاوز تأثير الو

ان الكتاب المدرسي هو في الغالب أول ما يجده المتعلم بين يديه عند ممارسـة العمليـة               

التربوية فالبد ان نهتم بالكتاب المدرسي ألنه بدوره يرسم الحـدود العامـة للمعلومـات التـي                 

غة بالذات التي تبرز أهمية الكتـاب أكثـر         يحتاجها التلميذ والمجتمع معاً وبالنسبة إلى تعليم الل       

        .فأكثر ألنه الوسيلة األساسية التي تقدم بواسطتها اللغة الى التالمذة 

  )15 :13 (  
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  : عربية دراسات : اوًال 
  :) م1989 (دراسة الجعفري  -1

  ) بناء أنموذج لتقويم المناهج الدراسية للتعليم العالي في العراق (

أجريت هذه الدراسة في العراق وهدفت هذه الدراسة الى بناء أنموذج لتقـويم المنـاهج               

  :الدراسية للتعليم العام في العراق مراعياً العناصر اآلتية 

  :األهداف التربوية العامة وأهداف المراحل  •

 :المواد الدراسية ومفرداتها أهداف  •

 :محتوى الكتب الدراسية  •

 :النشاطات والفعاليات المصاحبة  •

من التدريسين في كليات التربية ) 300(بلغ مجموع  العينة االستطالعية في هذه الدراسة 

  .والمعلمين في المناهج والكتب الدراسية واالختصاصين التربويين 

لباحث بمراجعة الدراسات واعتمد أسلوب دلفـي الـذي         كانت أداة البحث استبانه أعدها ا     

تطلب إجراء ثالث جوالت ميدانية للتوصل إلى الصورة النهائية ألنمـوذج التقـويم واسـتخدم               

وسائل إحصائية  الباحث المتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامالت االرتباط وتحليل التباين         

   :للبحث 

 موزعة على المجاالت األربعة السـالفة الـذكر         فقرةً) 73(لقد تضمن أنموذج الجعفري     

فقرةً ومجال  ) 23(وأهداف المراحل واشتمل    ,  مجال األهداف التربوية العامة      -:وهي كاآلتي   

فقرةً ومحتوى الكتب الدراسية واشتمل علـى       ) 16(أهداف المواد الدراسية ومفرداتها وتضمن      

  .فقرةً ) 15(توى على فقرةً ومجال النشاطات والفعاليات المصاحبة اح) 19(

  : وتوصل الباحث إلى النتائج اآلتية  

  ان أهداف المنهج واضحة ومالئمة وعلى عالقة باألهداف العامة  -

 محتوى المنهج وافي ومفصل وصياغته سليمة  -

 طرائق التدريس المتبعة تحقق أهداف المنهج  -

  

  

  : وقد أوصى الباحث بما يأتي 



ة تقويم المناهج الدراسية بوجوب اعتماد فئات أخرى من         اإلفادة من هذا األنموذج في عملي      -

العاملين في الحقل التربوي للمشاركة في المناهج الدراسية واقترح الباحث مقترحات منها            

.  

 .إجراء دراسة تطبيقية لألنموذج الذي وضعته الدراسة في أكثر مرحلة دراسية  -

ــن ا     - ــرى م ــتويات أخ ــية لمس ــاهج دراس ــويم من ــوذج لتق ــاء أنم ــيم           بن لتعل

)26 :21-99. ( 

  

  ):م 1989 ( دراسة الزبيدي -2  
تقويم كتاب طرائق تعليم اللغة العربية في معاهد المعلمين والمعلمات في العراق من وجهـة               ((

  )) .نظر المدرسين والطلبة 

م اللغة العربية الذي    أجريت هذه الدراسة في العراق وهدفت إلى تقويم كتاب طرائق تعلي          

يدرس في معاهد المعلمين والمعلمات في العراق من وجهة نظر المدرسين والطلبة من خـالل               

  :اإلجابة على التساؤالت اآلتية 

ما جوانب الكفاية والقصور في كتاب طرائق تعليم اللغة العربية من وجهة نظر المدرسـين                -

  والطلبة ؟ 

 تطوير الكتاب موضوع البحث ؟ ما مقترحات المدرسين والطلبة بشان  -

مدرسـاً  ) 56(وقد شمل البحث المجتمع األصلي للمدرسين والمدرسات البالغ عـددهم           

طالب وطالبة وشملت الدراسة ايضـاً معاهـد        ) 300(وعينة من الطلبة يبلغ عددهم      . ومدرسةً  

بحث والبـالغ   إعداد المعلمين والمعلمات في العراق جميعها التي يدرس فيها الكتاب موضوع ال           

احدهما للمدرسين واألخرى   , معهداً وقد استخدمت الدراسة  االستبانة اداتي البحث         ) 29(عددها  

  .للطلبة وتحقق لهما الصدق والثبات 

,        وقد عالجت الدراسة بياناتها إحصائياً باستخدام الوسط المـرجح  والنسـب المئويـة               

  . ومعامل ارتباط بيرسون 

  لى عدة نتائج موزعة على خمسة مجاالت وتوصلت الدراسة ا

  .جوانب الكفاية في الكتاب موضوع البحث  -

ساعدت مادة الكتاب في إكساب الطلبة مهارات تمكنهم من القيام بتعليم فروع اللغة العربيـة     -

 .في المرحلة االبتدائية 



مـن  ساعدت مادة الكتاب في تنمية قدرة الطالب لالستفادة من مزايا الطريقـة والـتخلص                -

 .عيوبها 

 اتصفت لغة الكتاب بسهولة المفردات والتراكيب وخلوها من األخطاء النحوية  -

 .لم تكن مقدمة الكتاب موضوع البحث موضحة ترابط مادته بمواد دراسية أخرى  -

 .لم تتم مراعاة الفروق الفردية في عرض مادة الكتاب  -

 . التدريس لم تنم مادة الكتاب قدرة الطالب على النقد السليم لطريقة -

 .فقد الكتاب عنصر التشويق في أسلوب عرض المادة  -

  .لم تهتم الدروس التطبيقية بالموضوعات العلمية والتراثية والدينية والثقافية والصحية  -

وقد أبدت عينة البحث من المدرسين والطلبة عدداً من المقترحات توصـالً لتطـوير           

  .الكتاب موضوع البحث وتحسينه من بينها 

  . الطريقة الصوتية وخطوات التعليم بها توضح -

 .زيادة الدروس التطبيقية وشمولها موضوعات الكتاب  -

 . عرض الطريقة التوليفية في تعليم القراءة والكتابة  -

 . نقل الموضوعات المكررة من منهج الصف الرابع الى منهج الصف الخامس -

اً اقتـرح الباحـث     وفي ضوء النتائج توصل الباحث الى عدد من التوصيات واخير           

  ) 4-1: 50     (    .       إجراء بعض الدراسات المستقبلية 



  

 : )م1993(حمد أدراسة  -3

تقويم المناهج الدراسية في مدارس المتميزين من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة             (

 (  

ـ              املة أجريت هذه الدراسة في العراق وكان مشكلتها الحاجة الى مناهج تربوية مرنة وش

  . وصالحة لكل فئة من فئات الطلبة 

وتهدف الدراسة إلى تقويم المناهج الدراسية في مدارس المتميزين من خالل اإلجابة عن             

  : األسئلة اآلتية 

ما الجوانب االيجابية والسلبية في المناهج الدراسية الخاصة بمدارس المتميزين من وجهة             - 1

  نظر أعضاء الهيئة التدريسية ؟

 االيجابية والسلبية في المناهج الدراسية الخاصة بمدارس المتميزين من وجهة           ما الجوانب  - 2

 نظر الطلبة ؟

  .وكانت اإلستبانة أداة البحث 

طالباً وطالبةً من الصف الثالث المتوسط في مدارس المتميـزين          ) 157(شملت الدراسة   

توسط في مـدارس    من المجموع الكلي لطلبة الصف الثالث الم      %) 96(والمتميزات ويمثل نسبة    

  .المتميزين فضالً عن أعضاء الهيئة التدريسية في تلك المدارس واستخدم 

   .2)ك(مربع كاي  - 1

 .الوسط المرجح  - 2

 .وسائل احصائية . معامل ارتباط بيرسون  - 3

  

  : وتوصلت  الدراسة الى النتائج اآلتية 

  .ترسيخ األهداف بحسب العلم والمعرفة في نفوس الطلبة  - 1

 .رحالت وزيارات علمية يشارك الطلبة في  - 2

 ) .علمية , شفهية ,تحريرية (يخضع الطلبة المتحانات متنوعة  - 3

  : وجوانب سلبية عدم تحقيق ما يأتي 

  .يوجه الطلبة لالستفادة من محتويات المكتبة المدرسية بصورة مستمرة  - 1

 .يشارك الطلبة في تقويم نشاطاتهم ذاتياً  - 2

  :التوصيــات 



  .لمتميزين بشكل يضمن الوضوح والدقة إعادة صياغة أهداف مدارس ا - 1

تأليف كتب دراسية خاصة لمدارس المتميزين تتماشى وأسلوب اإلثراء والتجميع التـي             - 2

 .تقع على أساسه مدارس المتميزين 

تتضمن الكتب الدراسية المفردات االثرائية وتأليف كراسات إضـافية وذلـك لضـمان              - 3

 ) 102-101: 13(سالمة ووحدة اسلوب تدريس هذه المواد 

  

  : )م1994( دراسة الحلبوسي -4
  ) بناء  أنموذج لتقويم المناهج الدراسية لكليات التربية في الجامعات العراقية (

أجريت هذه الدراسة في العراق وهدفت الدراسة الى بناء أنموذج لتقويم المناهج الدراسية             

  : الت هي لكليات التربية في الجامعات العراقية واشتملت الدراسة خمسة مجا

ومجال أهداف المـواد    , مجال أهداف األقسام العلمية     , مجال األهداف التربوية العامة     (

ومجال النشاطات والفعاليات المصـاحبة     , ومجال محتوى الكتب الدراسية     ,الدراسية ومفرداتها   

  )  .للمنهج 

 وحددت الدراسة بالمناهج الدراسية لكليـات التربيـة فـي جامعـة بغـداد والجامعـة               

  . المستنصرية 

اما الوسائل اإلحصائية التي استعملت في هذا البحث فهي معادلة الوسط المرجح والوسط             

بنيت بمراجعة الدراسة ذات العالقة ببناء المناهج الدراسية        ) استبانة(الحسابي وكانت أداة البحث     

لى المجاالت  من الفقرات موزعة ع   ) 101(وتقويمها ووضع الباحث أنموذج التقويم متكوناً من        

  : وعلى النحو اآلتي 

  .فقرةً ) 24(مجال األهداف التربوية العامة وتضمن  - 1

 .فقرةً ) 20(مجال أهداف األقسام العلمية واشتمل على  - 2

 .فقرةً ) 16(مجال أهداف المواد الدراسية ومفرداتها وتضمن  - 3

 .فقرة ) 20(مجال محتوى الكتب الدراسية وضم  - 4



  :  اآلتية وتوصلت الدراسة الى النتائج

فقرات صالحة لتقـويم المنـاهج      ) 10(تضمن نموذج التقويم الذي توصلت إليه الدراسة        

 – 4.336(الدراسية لكليات التربية تراوح الوسط الحسابي لجميع الفقرات األنموذج مـا بـين              

فقرةً على المرتبة الثالثـة وبلـغ الوسـط         ) 24(اذ حصل المجال األول الذي تضمن       ) 4.470

فقرةً على المرتبة الرابعـة وبلـغ       ) 20(وحصل المجال الثاني الذي تضمن      ) 4.358(الحسابي  

فقرةً على المرتبـة الثانيـة      ) 16(وحصل المجال الثالث الذي تضمن      ) 4.337(الوسط الحسابي 

فقرةً علـى المرتبـة     ) 20(وحصل المجال الرابع الذي تضمن      ) 4.376(وبلغ الوسط الحسابي    

فقرةً علـى   ) 21(وحصل المجال الخامس الذي تضمن      ) 4.470(بي  األولى وبلع الوسط الحسا   

  ) .4.336(المرتبة الخامسة وبلغ الوسط الحسابي 

  
  : أما توصيات الدراسة فهي 

يمكن اإلفادة من استخدام أنموذج التقويم الذي توصلت إليه الدراسـة لتقـويم المنـاهج                - 1

  .الدراسية لكليات التربية 

ية وتحسين جوانبها توصي الدراسة بتطبيق هذا األنموذج        لغرض تطوير المناهج الدراس    - 2

 .عند إجراء عملية التطوير 

  : ومقترحات الدراسة هي 

  .إجراء دراسة لتقويم مدى فاعلية هذا النموذج بمقارنة نماذج أخرى  - 1

                       .إجراء دراسة تطبيقية لألنموذج الحالي لبيان مدى صالحيته في كليات ُأخر - 2

)34 :135-137 (  
  

  ): م 1999( دراسة التميمي -5  
  )تقويم كتاب اللغة العربية للصفوف الثانية التجارية من وجهة نظر المدرسين والطلبة (

أجريت هذه الدراسة في العراق وهدفت الى تقويم كتاب اللغة العربية للصفوف الثانيـة              

ة نظر المدرسين والطلبة من خالل      من وجه ) م1999-98(التجارية الذي يدرس للعام الدراسي      

تشخيص جوانب القوة وجوانب الضعف في ضوء بعض المعايير وصوالً الى مقترحات لتحسين       

  .الكتاب وتطويره 

  

  :عينة البحث 



اختارت الباحثة عينة البحث االستطالعية من مجتمع البحث األصـلي          . عينة المدرسين    - 1

مـن  % 25ن سبعة مدرسين يشكلون نسبة      الذي يدرسون اللغة العربية فعلياً وتكونت م      

) 3(مدرسين بمديرية تربية الكـرخ و     ) 4(المجتمع األصلي وقد اختيروا عشوائياً بواقع       

  .مدرسين بمديرية تربية الرصافة 

ـ    : عينة الطلبة    - 2 طالباً وطالبة مـن المـدارس      ) 79(تمثلت العينة االستطالعية للطلبة ب

  طالباً وطالبة ) 183(مدرساً و) 21(ألساسية اإلعدادية التجارية وبلغ عدد العينة ا

  
  : أداة البحث 

أعدت الباحثة استبانتين إحداهما للمدرسين واألخرى للطلبـة وكانـت فقـرات            : االستبانة  

  .فقرة ) 152(االستبانتين 

  

   :الوسائل االحصائية 

  .النسبة المئوية , الوزن المئوي ,الوسط المرجح ,معامل  ارتباط بيرسون 

  

  :ائــــج النت

  . ان مقدمة الكتاب لم تكن متضمنة أهداف تدريس الكتاب  - 1

 .ان مادة الكتاب قد حققت معظم األهداف الموضوعة له  - 2

 .عدم تناسب تسلسل الموضوعات بصورة منظمة  - 3

  

  
  :التوصيات 

  .فتح الدورات التدريسية ألعضاء الهيئة التدريسية  - 1

 .رية التجدد والتنقيح لكتب اللغة العربية بصورة دو - 2

  
  : المقترحات 

  .إجراء دراسة مماثلة لكتب اللغة العربية للمرحلتين االولى والثالثة التجارية - 1



.           إجراء دراسة لمعرفة اثر طريقة الوحدة في تحصيل طلبة الصف الثـاني التجـاري                - 2

)21 :108-109 ( 

  

  :) م2001(الشمري  دراسة -6  
  ) تقويم المنهج الدراسي للغة العربية في المرحلة المتوسطة بناء أنموذج ل(

أجريت هذه الدراسة في العراق وهدفت الى بناء أنموذج لتقويم المنهج الدراسـي للغـة               

العربية في المرحلة المتوسطة ولتحقيق ذلك اعتمدت الباحثة االستبانة اداة لبحثها وزعت علـى              

المختصين حملة الشهادات العليـا واألوليـة ومـن         فرد من   ) 50(عينة استطالعية مؤلفة من     

الجنسين لتحديد المعايير المطلوبة لبناء األنموذج وامتازت األداة بالصدق والثبات والموضوعية           

واستخدمت تحليل التباين واالنحراف المعياري والمتوسط الحسابي ومعامل ارتبـاط بيرسـون            

خبير أسلوب دلفي من جوالت ثالث      ) 20(مع  ومعادلة هويت وسائالً إحصائية واتبعت الباحثة       

األهداف التربوية للغة العربيـة     : للوصول إلى أنموذج التقويم المطلوب بالمجاالت الستة وهي         

ومفردات المادة الدراسية ومحتواها للغة العربية في المرحلة المتوسطة         ,في المرحلة المتوسطة    

والوسائل التعليمية والتقويم وهكـذا فـان        ,وطريقة التدريس والنشاطات والفعاليات المصاحبة    ,

) 151(الشكل النهائي ألنموذج تقويم المنهج الدراسي للغة العربية في المرحلة المتوسطة تضمن          

فقرةً موزعة على المجاالت الستة اآلنفة الذكر وفي ضوء نتائج الدراسة توصلت الباحثة إلـى               

  :عدد من االستنتاجات أهمها 

ن المجاالت الستة التي تضمنها البحث تكون منظومـة متكاملـة           ان فقرات كل مجال م     - 1

  .للتقويم 

 في تقـويم الفقـرات وأوصـت        نتقارب وجهات النظر بين خبراء المناهج والتدريسيي       - 2

الباحثة باعتماد أنموذج التقويم التي توصلت إليه الدراسة الحالية في تقويم منهج اللغـة              

 . العربية في المرحلة المتوسطة 

  .ت الباحثة القيام بدراسات الحقة امتداداً لهذه الدراسة واقترح

  القيام بدراسة تطبيقية لألنموذج الذي توصلت إليه الدراسة الحالية  -

 ) .دراسة مقارنة(تقويم األنموذج الحالي من خالل موازنته بنماذج أخرى  -

لمراحل األخرى  إجراء دراسة مماثلة لبناء أنموذج لتقويم المناهج الدراسية للغة العربية ل           -

 ) ج-ث:  67(    .      من التعليم العام 



 
  :) م2003 (صبري  دراسة -7

  ) تقويم مناهج إعداد المعلمين والمعلمات من وجهة نظر المدرسين والطلبة(

أجريت هذه الدراسة في العراق وهدفت الى تقويم مناهج إعداد المعلمين والمعلمات مـن      

, طرائق التدريس , المحتوى, األهداف(ل عناصر المنهج    وجهة نظر المدرسين والطلبة من خال     

  ) التربية العملية , التقويم , التقنيات التربوية ، األنشطة المصاحبة 

مدرساً ومدرسةً من مدرسي العلوم النفسية والتربوية       ) 226(بلغ المجتمع األصلي للبحث     

 طلبة الصفوف الخامسة فـي      طالب وطالبةً من  ) 4507(في معاهد إعداد المعلمين والمعلمات و     

طالباً وطالبةً واستخدم الباحث    ) 450(مدرساً ومدرسةً و  ) 140(تلك المعاهد وبلغت عينة البحث      

االستبانة كاداة للبحث واستخدم الوسط المرجح والوزن المئوي ومعامل ارتباط بيرسون ووسائل            

ةً حسب استبانة مدرسي    فقر) 41(فقرةً وعدم تحقق    ) 104(احصائية وتوصل الباحث الى تحقق      

فقرةً وحسب استجابات الطلبـة     ) 29(فقرةً وعدم تحقق    ) 121(المواد التربوية والنفسية وتحقق   

  : وأوصى الباحث 

  .تجديد الكتب التربوية والنفسية وتنقيحها  - 1

 .ضرورة انفتاح المناهج الدراسية على معطيات العصر وتطوراته العلمية  - 2

 ) 211-22: 68                     (. زيادة مدة التربية العملية  - 3
  

  

  : ) م2003(الماضي  دراسة -8
  ) بناء أنموذج لتقويم المنهج الدراسي للغة العرببة في معاهد إعداد المعلمين والمعلمات (

أجريت هذه الدراسة في العراق وهدفت الى بناء أنموذج لتقويم المنهج الدراسـي للغـة               

) 50(بلغ عدد أفراد عينة البحث االسـتطالعية        . ن والمعلمات   العربية في معاهد إعداد المعلمي    

من أعضاء الهيئة التدريسية القائمين بتدريس اللغة العربية في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات             

ومن العاملين في مناهج اللغة العربية في وزارة التربية وبلغ عدد فقـرات األنمـوذج بشـكله                 

األهداف العامة لمعاهد إعـداد المعلمـين       (لى سبعة مجاالت هي     فقرةً موزعة ع  ) 137(النهائي  

النشاطات والفعاليـات   ,محتوى المنهج الوسائل التعليمية والتقنيات      ,أهداف منهج اللغة العربية     ,

واستخدمت الباحثة الوسط المرجح والوزن المئـوي ومعامـل ارتبـاط           ) والتقويم, المصاحبة  

, ف المعياري وتحليل التباين استخدمتها وسائالً إحصائية        بيرسون والمتوسط الحسابي واالنحرا   

وأظهرت نتائج الدراسة تحقق مجاالت األنموذج السبعة جميعها وبلغ عدد المعـايير المتحققـة              



فقرةً وأوصت الباحثة باإلفادة مـن األنمـوذج        ) 63(فقرةً اما عدد المعايير غير المتحققة       ) 74(

 للغة العربية في معاهد اعداد المعلمين والمعلمات للمرحلـة          الذي أعدته لتقويم المنهج الدراسي    

  ) 144-10: 92. (العامة 

  
  : دراسات اجنبية  -ب
وضع أنموذج لتقويم المـنهج  () posner & strik . 1974 (دراسة بوستر وسترايك -1

  ) .الدراسي

مـوذج  أجريت هذه الدراسة في الواليات المتحدة األمريكية وهدفت الدراسة الى وضع أن           

  :لتقويم المنهج الدراسي وتقويمه من خالل العناصر اآلتية 

  المتعلم  -

 الموضوع  -

 طرائق التدريس  -

 نتائج التعليم  -

لقد جمع الباحثان المعلومات مما أظهرته نتائج األبحاث والدراسات التي اهتمت بنتـائج             

  .لتدريس المناسبة عملية التعليم المستوحاة من تفاعل المتعلم مع الموضوع باستخدام طرائق ا

توصل الباحثان الى ان نتائج التقويم مهمة في اتخاذ قرار بشان اختيار محتوى المـنهج               

وكيفية تنظيمه اذ ان هنالك عدد من التصنيفات لتنظيم محتوى المنهج ومن هذه التصنيفات مـا                

  : يأتي 

ى عاملي الوقت   العالقة بين المتعلمين واألشياء والظواهر والحوادث في العالم زيادة عل          - 1

  .وخصائص المتعلمين 

 .العالقة بين طلبة الصف بحسب مستوياتهم وبحسب مراحلهم الدراسية   - 2

 .االعتماد على تفاعل المتعلم مع الموضوع المراد تعلمه  - 3

ان الموضوع يتضمن الظواهر في العالم والطريقة المستخدمة في تعلم تلك الظـواهر امـا               

مه للموضوع والحصول على نتيجة التعليم المتمثلة بالمنفعـة         المتعلم فينظر إليه من خالل فه     

التي توظف في ثالث احتماالت هي المنفعة للمجتمع والمنفعة للمتعلم نفسه والمنفقة لسـوق              

  ) 670-665: 117.  (العمل 

  



  :) wsdrop. 1984( دراسة ويسدروب -2
ليدية في هولنـدا مـن      أجريت هذه الدراسة في هولندا وقد هدفت الى تقويم القواعد التق          

  : خالل اإلجابة على األسئلة اآلتية 

ما كمية القواعد التي ينبغي ان يحتوي عليها المنهج ؟ ومـا الوقـت الـذي ينبغـي ان                    -

  يخصص لتدريسها ؟

 ما نسبة تحقيق مادة القواعد ألهداف تدريسها الحالية ؟  -

عد في ستة أنواع من     مدرساً ومدرسةً يدرسون مادة القوا    ) 1207(وشملت عينة الدراسة    

وثانوية عامة ذات خمس    ,وثانوية عامة ذات اربع سنوات      , متقدمة  ,ومهنية  ,ابتدائية  (المدارس  

  ) . وثانوية تعد الطالب للدراسة الجامعية ذات ست سنوات ,سنوات 

واستخدم  الباحث االستبانة اداة لدراسته واستخدم النسب المئوية وسيلة إحصائية لمعالجة            

  .ت البيانا

  :وقد توصلت الدراسة الى عدد من النتائج من بينها 

لقد أولت عينة البحث مادة القواعد أهمية كبيرة وُأعطيت نسب أعلى من االهتمام قياسـاً                -

بالجوانب األخرى المتعلقة بتدريس اللغة األم وان الوقت الممنوح لتدريس هـذه المـادة              

  .كثير 

وهذا يـدل   .  المادة الهداف تدريسها الحالية      أشارت عينة البحث بنسب عالية الى تحقيق       -

بشكل عام على ان المعرفة المحصول عليها من مادة القواعد قد أسهمت في تغيير واقع               

 .المهارات اللغوية عند الطلبة 

حددت العينة مقدار الوقت الذي ينبغي ان يخصص اسبوعياً لتدريس مادة القواعد في كل               -

 .مستوى دراسي 

اسية لتدريس مادة القواعد كانت اكثر تعزيزاً لعمليـة تـدريس اللغـة             ان األهداف األس   -

                    .األجنبية من جهة لتعزيز القدرات الخاصة باللغة االم من جهة اخرى 

)118 :283-297. ( 

  

  )وضع أنموذج لتقويم المنهج الدراسي ()Herman .1989( دراسة هيرمان -3



المتحدة األمريكية وهدفت هذه الدراسة الـى وضـع         أجريت هذه الدراسة في الواليات      

أنموذج لتقويم المنهج الدراسي بإجراء مقارنة بين متطلبات المنهج ومخرجاته وبعبارة اخـرى             

  .مقارنة المطلوب من المنهج ان يحققه بالواقع الذي يمكن مالحظته 



  : تضمن األنموذج األوجه األربعة اآلتية 

 معرفة قدراتهم وقابلياتهم ورغباتهم قبل دخول البرنـامج         المدخالت وتمثلت بالطلبة أي    - 1

الدراسي  عن طريق االختبارات القبلية وبالتدريس وبامتالكهم تصوراً واضحاً سـابقاً            

عن المنهج الدراسي وبامتالكهم المهارات العلمية والفنية فيـي التـدريس والتـدريب             

 التعليميـة والكتـب والمراجـع       وأساليب التقويم وبتالؤم مصادر التعلم ومنها الوسائل      

واألجهزة والمعدات وأماكن التعلم مع طبيعة المتعلمين وطبيعة األهداف المراد تحقيقها           

.  

 التقديم الحاصل في اثناء سير البرنامج وهذه يمكن إرجاعها الى طبيعة تفاعل المتعلمين              -2

  .مع التدريسيين او مع المواد الدراسية ومصادر التعلم 

لتقويم مثلما تبدو للمتعلمين في المؤسسة التربوية وهذه تعرف من خـالل كفايـة               نتائج ا  -3

  .المتعلمين وانتقالهم الى مواقع متقدمة في المؤسسة التربوية التي يتعلمون فيها 

 نتائج التقويم مثلما تبدو للخريجين في مواقع العمل وتكون معرفتها من المسؤولين عـن               -4

  ) 11-9: 116.   (عاملين فيها العمل وتقويمهم المستمر لل

  
  : مناقشة الدراسات السابقة -ـج

من خالل استعراض الدراسات السابقة المعتمدة في الدراسة الحاليـة سـيعقد الباحـث              

  : موازنة بينها من جهة وبين الدراسة الحالية من جهة اخرى وعلى النحو اآلتي

فت تقـويم المنـاهج الدراسـية       تباينت الدراسات السابقة من حيث األهداف فمنها استهد        - 1

ودراسة ) م1989(ودراسة الجعفري   ) م1974( بصورة عامة كدراسة بوستروسترايك     

ودراسة صبري  ) م1989(ودراسة الحلبوسي ) م1993(ودراسة احمد ) م1989(هيرمان

ومنها مـا   ) م1984( ومنها ما استهدفت القواعد التقليدية كدراسة ويسدروب        ) م2003(

ودراسـة التميمـي    ) م1989(هج اللغة العربية كدراسـة الزبيـدي        استهدفت تقويم من  

 ) . م2003( ودراسة الماضي ) م2001( ودراسة الشمري ) م1999(

 . وبالنسبة للدراسة الحالية فقد استهدفت تقويم كتاب قواعد اللغة العربية 

دراسات  اختلفت أماكن الدراسات السابقة منها ما أجريت في العراق والمتمثلة بجميع ال            - 2

) م1993(ودراسة احمد ) م1989(ودراسة الزبيدي) م1989( العربية كدراسة الجعفري 



) م2001(ودراسـة الشـمري     ) م1999(ودراسة التميمي   ) م1994(ودراسة الحلبوسي 

  ) .م2003(ودراسة الماضي ) م2003(ودراسة صبري 

يـة كدراسـة    أما الدراسات األجنبية منها ما أجريت فـي الواليـات المتحـدة األمريك            

  ) .م1989(ودراسة هيرمان) م1974( بوسنروسترايك 

  ) . م1984(ومنها مااجريت في هولندا كدراسة ويسدروب 

  .  اما الدراسة الحالية فقد اجريت في العراق 

تباينت الدراسات السابقة من حيث المراحل الدراسية التي تناولتها منهـا مـا تناولـت                - 3

ومنها ما تناولـت المرحلـة      ) م1984(ة ويسدروب مراحل التعليم بصورة عامة كدراس    

ومنها ما تناولت المرحلة ) م2001(ودراسة الشمري   ) م1993(المتوسطة كدراسة أحمد    

ومنها ما تناولت معهد إعداد المعلمـين والمعلمـات         ) م1999(الثانوية كدراسة التميمي  

ومنها ) م2003(ودراسة الماضي   ) م2003(ودراسة صبري ) م1989(كدراسة الزبيدي 

) م1994(ودراسة الحلبوسي) م1989(ما تناولت مرحلة التعليم العالي كدراسة الجعفري   

ودراسـة هيرمـان    ) م1974(ومنها من دون ذكر مرحلة كدراسـة بوستروسـترايك          

  ) . م1989(

 ) التعليم المسرع(اما الدراسة الحالية فقد تناولت المرحلة االبتدائية 

   -:ث حجم العينة بحسب الظواهر المدروسة وكما يأتي تباينت الدراسات السابقة من حي - 4

) م1984(دراسـة ويسـدروب     . لم يذكر حجم العينـة      ) م1974(دراسة بوستروسترايك    •

  . تدريسي جامعي ) 300) (م1989( دراسة الجعفري 0مدرساً ومدرسةً ) 1207(

ة هيرمان  دراس. طالب وطالبة   ) 300(مدرساً ومدرسةً و  ) 56) (م1989( دراسة الزبيدي  •

  . طالباً وطالبةً ) 157) (م1993(دراسة احمد . لم يذكر حجم العينة ) م1989(

  . تدريسياً جامعياً ) 5) (م1999(دراسة التميمي. كلية ) 4) (م1994(دراسة الحلبوسي •

  . طالباً وطالبةً ) 450(مدرساً ومدرسةً و) 140) (م2003(دراسة صبري  •

معلم ) 100(اما الدراسة الحالية  فكانت      . مدرسةمدرس و ) 50) (م2003(دراسة الماضي    •

  . ومعلمة 

) م1984(كاداة للبحث كدراسة ويسدروب   ) االستبانة(اعتمدت الدراسات السابقة جميعها      - 5

ودراسة ) م1993(ودراسة احمد   ) م1989(ودراسة الزبيدي   ) م1989(ودراسة الجعفري 



ودراسـة  ) م2001(ودراسـة الشـمري  ) م1999(ودراسة التميمي  ) م1994(الحلبوسي

 ) . م2003(ودراسة الماضي ) م2003(صبري

ودراسـة  ) م1974(اما الدراسات التي لم تذكر فيها اداة البحث دراسة بوستروسـترايك          

  .اما الدراسة الحالية كانت االستبانة اداة في البحث ) م1989(هيرمان

  : ياتيتباينت الدراسات السابقة من حيث الوسائل االحصائية المستعملة وكما  - 6

  .لم تذكر وسائل احصائية ) م1974(دراسة بوستروسترايك  -

 .النسبة المئوية ) م1984(دراسة ويسدروب  -

 االنحراف المعياري معامـل ارتبـاط       –المتوسط المعياري   ) م1989(دراسة الجعفري    -

 . تحليل التباين –بيرسون 

 .اط بيرسون  معامل ارتب- النسبة المئوية–الوسط المرجح ) م1989(دراسة الزبيدي -

 .لم تذكر وسائل احصائية ) م1989(دراسة هيرمان -

 .معامل ارتباط بيرسون,الوسط الحسابي,مربع كاي ) م1993(دراسة احمد -

 .الوسط الحسابي , الوسط المرجح ) م1994(دراسة الحلبوسي  -

النسبة , الوزن المئوي   ,الوسط المرجح   ,معامل ارتباط بيرسون    ) م1999(دراسة التميمي  -

 .ية المئو

, المتوسـط الحسـابي     , االنحراف المعيـاري    ,تحليل التباين   ) م2001(دراسة الشمري    -

 .معاملة هويت, معامل ارتباط بيرسون 

 .معامل ارتباط بيرسون ,الوزن المئوي , الوسط المرجح ) م2003(دراسة صبري  -

, معامل ارتبـاط بيرسـون      ,الوزن المئوي   , الوسط المرجح   ) م2003(دراسة الماضي    -

 .تحليل التباين , االنحراف المعياري, المتوسط الحسابي 

معامـل ارتبـاط    , النسبة المئويـة    ,الوسط المرجح   , اما الدراسة الحالية فقد استخدمت       -

 .الوزن المئوي , بيرسون 

والدراسـة  .  ان جميع الدراسات السابقة تدخل في نطاق الدراسات الوصفية المسـحية             -7

  سات  الحالية من نمط هذه الدرا

  

  

      



 الفصل الثالث
 منهج البحث وإجراءاته

  منهجية البحث . أوالً

 مجتمع البحث . ثانياً

 عينة البحث . ثالثاً

 أداة البحث . رابعاً

 صدق األداة . خامساً

 ثبات األداة . سادساً

 تطبيق األداة . سابعاً

 الوسائل اإلحصائية والحسابية . ثامناً
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  :منهجية البحث . اوالً
تناول هذا الفصل وصفاً لعينة البحث وطريقة اختيارها واالداة التي استخدمها الباحـث             ي

  .  وكيفية إعدادها وأسلوب تطبيقها ويتناول كذلك الوسائل اإلحصائية التي استخدمها 

وبما ان البحث يهدف الى تقويم كتاب قواعد اللغة العربية للمرحلة الثالثة مـن التعلـيم                

 فان انسب المناهج الطبيعيـة هـو المـنهج          0ر معلمي المادة ومعلماتها     المسرع من وجهة نظ   

الوصفي ألنه قادر على وصف ظواهر وأحداث معينة واقتراح الخطوات التي يجب ان تكـون               

عليها الظاهرة وألنه يمكن الباحث من وصف المشكلة كما هي اذ ان وصف المشكلة كما هـي                 

.          مة لعالجها من خالل محاولة تفسير المشكلة وتحليلها يساعد الباحث في اتخاذ اإلجراءات الالز     

)105 :22 (  

والبحوث الوصفية تهدف الى تقرير ما يجب ان تكون عليه االشياء والظواهر في ضوء              

قيم ومعايير معينة واقتراح الخطوات واألساليب التي يمكن ان تتبع للوصول الى الصورة التي              

  ) 4: 23(      .يجب ان تكون عليها الظاهرة

والمنهج الوصفي يعد أسلوباً يقدم وصفاً موضوعياً وكمياً للمحتـوى الظـاهر لوسـائل              

  ) 175: 46.     (االتصال ويفيد في تحسين المناهج والمقررات الدراسية 

  

  مجتمع البحث : ثانياً 
ته اذ  قبل اختيار عينة البحث األساسية البد للباحث ان يقدم وصفاً للمجتمع األصلي وسما            

        . ال يمكن الحصول على عينة ممثلة ما لم يحدد المجتمع األصلي

          )   23 :232 (  

فقد شمل المجتمع األصلي معلمي اللغة العربية ومعلماتها جميعاً  للمرحلة الثالثـة مـن               

النجـف األشـرف    ,التعليم المسرع في المدارس التابعة لمديريات التربيـة فـي المحافظـات           

  .الديوانية  , بابل,كربالء,



لقد بلغ مجموع المعلمين والمعلمات الذين يقومون بتعليم كتاب قواعـد اللغـة العربيـة               

معلمـةً  ) 44(معلمـاً و  ) 56(معلم ومعلمـة مـنهم      ) 100(للمرحلة الثالثة من التعليم المسرع      

مدرسة لإلناث كما موضح فـي      ) 44(مدرسة ذكور و  ) 56(مدرسة منها   ) 100(موزعين على   

وجميعهم يمثلون المجتمع الحالي ونلحظ من خالل هذا التوزيع ان لكل مدرسة معلم             ) 1(جدول  

  .او معلمة يقومون بتعليم قواعد اللغة العربية 



  )1(جدول 
بابل /كربالء /التوزيع الرئيسي للمجتمع األصلي على مديريات تربية محافظة النجف األشرف 

  )2009-2008(للعام الدراسي /الديوانية /
ــ  عدد المعلمين   عدد المدارس  م اسـ

المديرية 
القطاعات 
ــة  التابع

  لها 
  بنات  بنون

المجموع
  اثـإن  ذكور

المجموع 

  8  4  4  8  4  4  المركز

  4  1  3  4  1  3  الحيدرية

  4  2  2  4  2  2  الكوفة 

  3  0  3  3  0  3  العباسية 

  2  1  1  2  1  1  الحرية 

  2  1  1  2  1  1  المناذرة 

  2  1  1  2  1  1  الحيرة 

  2  1  1  2  1  1 المشخاب 

  2  1  1  2  1  1  القادسية 

ــة  تربي

النجــف 

  االشرف

  29  12  17  29  12  17 المجموع 

  10  5  5  10  5  5  المركز

  6  3  3  6  3  3  الهندية 

ــدول  الج

  الغربي

2  1  3  2  1  3  

  3  1  2  3  1  2  الخيرات

  3  1  2  3  1  2  الحسينية

ــين  عـ

  التمر 

1  1  2  1  1  1  

ــة  تربي

  كربالء

  27  12  15  27  12  15  المجموع

ــم   عدد المعلمين   عدد المدارس اسـ
المديرية 

القطاعات 
ــة    بنات   بنون التابع

المجموع
  اثـإن  ذكور 

المجموع 



      لها   

  10  5  5  10  5  5  المركز

  4  2  2  4  2  2  المحاويل

  2  1  1  2  1  1  السدة 

  2  1  1  2  1  1  االمام 

  2  1  1  2  1  1  القاسم

  1  /  1  1  /  1  الكفل

ــة  تربي

  بابل

  21  10  11  21  10  11  المجموع

  10  5  5  10  5  5  المركز

  2  1  1  2  1  1  الشامية 

  2  1  1  2  1  1  غماس

  1    1  1    1 المهناوية 

  2  1  1  2  1  1الصالحية 

  1    1  1    1  الدغارة 

  2  1  1  2  1  1  الشافعية 

ــزة  الحم

  الشرقي

1  1  2  1  1  2  

  1    1  1    1  عفك

ــة  تربي

  الديوانية

  23  10  13  23  10  13  المجموع

ــي  ــوع الكل المجم

  لألربع محافظات

56  44  100  56  44  100  

   



   :عينة البحث : ثالثاً 

العينة هي جزء من المجتمع يجري اختيارها في ضوء اسس خاصة لكي تمثل المجتمع              

  ) 10: 102    (        .تمثيالً صحيحاً 

وحدات المجتمع األصلي المعني بالبحث وتكـون       وهي أنموذج يشمل جانباً او جزءاً من        

ممثلة له بحيث تحمل صفاته المشتركة وهذا األنموذج او الجزء يغني الباحث عن دراسة كـل                

    .وحدات ومفردات المجتمع خاصة في حالة صعوبة او استحالة كل تلك الوحدات 

       )  85 :157 (  

ت اختياراً ممثالً للمجتمع الذي تؤخذ      وقد دلت كثير من التجارب على ان العينة اذا اختير         

منه فان ذلك يؤدي الى توفير جهد كبير سواء على الباحث او على الناس وفي الوقـت نفسـه                   

.تكون النتائج قريبة من النتائج التي نحصل عليها لو أجرينا البحث على أفراد المجتمع جميعهم                

    ) 32 :438 (  

عددة أهمها طريقة العينة العشـوائية والطبقيـة        علماً ان طرائق اختيار العينة كثيرة ومت      

  ) 224: 69        (  .  وعينات الفئات والعينة المنتظمة 

وقد عد الباحث المعلمين والمعلمات جميعهم الذين يعلمون كتاب قواعد اللغـة العربيـة              

زالـوا  للمرحلة الثالثة من التعليم المسرع عينة بحثه على وفق منهج هذا البحث وذلك ألنهم ما                

على اتصال بالمادة ومعايشتهم لها وان آراءهم مستقاة منها بصورة مباشرة ولكي يقدم الباحـث               

  : تعريفاً دقيقاً لعينة بحثه فانه يرى من الضروري وصف هذه العينة وكما يأتي 

ـ    : العينة االستطالعية    - 1 معلم ومعلمة ممـن يعلمـون كتـاب        ) 20(حدد الباحث هذه العينة ب

معلمـات يشـكلون نسـبة      ) 10(معلمـين و  ) 10(لعربية للمرحلة الثالثة منهم     قواعد اللغة ا  

من مجتمع البحث األصلي وكان التوزيع على وفق طبيعة البحـث وأهدافـه كمـا       %) 20(

  ) 2(موضح في جدول 

  



  )2(جدول 
عينة البحث االستطالعية للمعلمين والمعلمات موزعة حسب الجنس على مديريات تربية 

  الديوانية/بابل /كربالء/  األشرفالنجف
  اسم المديرية   المجموع  عدد افراد العينة

    اناث  ذكور

  5  2  3  تربية النجف االشرف

  5  3  2  تربية كربالء

  5  2  3  تربية بابل 

  5  3  2  تربية الديوانية 

  20  10  10  المجموع الكلي 

  

  : وقد وجه إليهم السؤال اآلتي      

 صالحة لتقويم كتاب قواعد اللغة العربية للمرحلـة الثالثـة مـن             ما هي الفقرات التي تعتقد إنها     

  التعليم المسرع ؟ 

عد الباحث معلمي اللغة العربية ومعلماتها للمرحلة الثالثـة مـن التعلـيم             :  العينة األصلية    -2

معلـم ومعلمـةً    ) 80(المسرع جميعهم أفراداً في العينة األصلية حيث بلغ أفراد هذه العينة            

معلمةً عرضت عليهم االستبانة المغلقة وكما موضح فـي جـدول           ) 34(معلماً و ) 46(منهم  

)3. (  

   



  )3(جدول 
 النجف/عينة البحث األصلية للمعلمين والمعلمات موزعة بحسب الجنس على مديريات تربية 

  الديوانية/بابل /كربالء/األشرف
  اسم المديرية   عدد أفراد العينة

  إناث  ذكور
  المجموع

ــة ال ــف تربي نج

  االشرف

14  10  24  

  22  9  13  تربية كربالء

  16  8  8  تربية بابل 

  18  7  11  تربية الديوانية 

  80  34  46  المجموع الكلي 

  
  

  :رابعاً أداة البحث 
لما كانت الدراسة الحالية تهدف الى تعرف جوانب الكفاية والقصور في كتابـة قواعـد               

سرع من وجهة نظر المعلمين والمعلمـات وتعـرف         اللغة العربية للمرحلة الثالثة من التعليم الم      

فقد استخدم الباحث االستبانة أداة لجمع بياناته حول تقـويم الكتـاب            ,مقترحاتهم بشأن تطويره    

موضوع البحث ألنه األكثر شيوعاً في االستخدام من غيره في مثل هذه الدراسات وباسـتخدامه   

المدرسي ومدى تحقيق اهدافه واالسـتبانة      يمكن الوقوف على مدى الكفاية والقصور في الكتاب         

  ) 165: 3(  .هي اداة واسعة االستخدام في البحوث التربوية وخاصة البحوث الوصفية 

  
  : إلعداد أداة البحث اتبع الباحث الخطوات اآلتية و

 وجه الباحث استبانة مفتوحة للعينة ويعود سبب لجوء الباحـث الـى اسـتخدام االسـتبانة                 -1

انه ال يفرض على المجيب إجابة محددة بل يجيب بحرية واسعة وباألسـلوب             المفتوحة الى   

الذي يرغب فيه ولهذا يتيح للمجيب فرصة الكشف عن دوافعه واتجاهاته ويتـيح للباحـث               

.           فرصــة تعــرف الظــروف واألســس التــي يعتمــد عليهــا المجيــب فــي إجابتــه 

)51 :18 (  



حث دراسته االستطالعية المتعلقة بالمعلمين والمعلمات في األسبوع الثاني         وقد أجرى البا  

م وتأكد للباحث ان جميعهم قد اطلعوا على مادة كتاب قواعـد اللغـة              2008/من تشرين الثاني    

  .العربية من خالل تعليمهم اياه في المرحلة الثالثة 

عية وبعـد اعـادة النظـر فـي          فرغ الباحث إجابات األسئلة االستطال     -:االستبانة النهائية    - 2

اإلجابات التي جمعت وفرز ما كان متشابهاً في المعنى او مكرراً او ال يتفق وأهداف البحث                

ودمج بعض عبارات اإلجابات بعضها ببعض لتحقيق قدر مناسب مـن شـروط االسـتبانة       

وجعله صالحاً ومناسباً لصيغة البحث واطالع الباحث علـى بعـض الدراسـات السـابقة               

دبيات مع خبرة الباحث من خالل عمله التربوي ثم التوصل الـى صـياغة عبـارات                واأل

أسئلة ) 3(سؤاالً مغلقاً ومنها    ) 17(سؤال منها   ) 20(االستبانة بصيغتها النهائية وقد تضمنت      

  :فقرة ضمن المجاالت اآلتية ) 113(مفتوحة حيث تفرعت األسئلة المغلقة الى 

  .أهداف منهج اللغة العربية  -

 .مقدمة الكتاب  -

 .موضوعات الكتاب  -

 .لغة الكتاب وأسلوبه  -

 .التطبيقات والتمرينات -

 .شكل الكتاب وإعداده وإخراجه  -

اما األسئلة المفتوحة فقد تضمنت الموضوعات المقترحة والصعوبات التي تواجه معلمي           

الكتـاب  قواعد اللغة العربية ومعلماتها وكذلك المقترحات التي يمكن بوساطتها تحسـين هـذا              

  . وتطويره 

  



  : صدق األداة : خامساً
ويقصد بذلك ان تكون األداة قادرة على قياس ما وضعت لقياسه بمعنى اخر ان تكـون                

  ) 223: 74(  .     األداة ذات صلة وثيقة بالقدرة التي تقيسها 

والصدق هو احد الروابط الواجب توافرها في اداة البحث المستخدمة ألنه يتعلـق بمـا               

  ) 255: 72(    .                        األداة فعالً تقيسه

وان أفضل طريقة للتأكد من صدق المحتوى تتم من خالل عرض فقرات االستبانة على              

  .عدد من الخبراء او المحكمين من خالل قراءتهم لهذه الفقرات 

                                                )115 :197 (  

من صالحية األداة وصدق عباراتها من حيث صياغتها وشـموليتها   ولكي يتحقق الباحث    

ألهداف البحث وسالمتها اللغوية فقد عرض الباحث استبانته على مجموعة من الخبـراء فـي               

) 5(ملحق  .  مجال طرائق تدريس اللغة العربية وطرائق التدريس العامة والتربية وعلم النفس            

  :ى الوجه اآلتيوقد ابدوا آراءهم ومقترحاتهم وكانت عل

في ضوء تلك المقترحات تم تقديم السؤال عن أهمية المقدمة بعد أهداف الكتـاب وتـم                

حذف السؤال السادس ثم عدلت بعض األسئلة والفقرات وقد شمل التعديل كالً من السؤال الثالث               

من والعاشر والفقرة الخامسة من السؤال الخامس عشر وكما تم إضافة فقرتين جديدتين الى كل               

السؤال الخامس والتاسع وكذلك تم حذف بعض الفقرات اذ شمل كالً من الفقرة االولى والثالثـة                

من السؤال الخامس والفقرة االولى من السؤال التاسع والفقرة الثانية من السؤال الحادي عشـر               

الثانيـة  والفقرة السادسة من السؤال الثاني عشر والفقرة الثالثة من السؤال الثالث عشر والفقرة              

والرابعة من السؤال الخامس عشر وذلك الن هذه الفقرات لم تحصل على النسبة المطلوبة مـن                

سؤاالً مغلقاً اما االسئلة المفتوحة فكانت      ) 17(فقرةً صالحة موزعة على     ) 113(االتفاق وبقيت   

  .جميعها صالحة 

  

  



  :ثبات األداة : سادساً 
الثبات هو ان تعطي االستبانة النتائج نفسها تقريباً اذا أعيد تطبيقها على المجموعة نفسها              

                .          )93 :204 (  

وهذا يعني ان األداة ال تتأثر بتغير العوامل والظروف الخارجية حيث ان إعادة تطبيـق                

ي او الحقيقي للفرد مهمـا تغيـرت        األداة  والحصول على النتائج نفسها يعني داللة االداء الفعل         

  ) 189: 74(        .الظروف 

من الطرائق المستخدمة لمعرفة ثبات األداة      ) Test-Retest(وتعد طريقة إعادة االختبار     

الذي يسـتخدم   ) معامل ارتباط بيرسون  (في هذا النوع من البحوث ومن خالل إيجاد         ) االستبانة(

لثبات هذا أكثر معامالت الثبات شيوعاً وادقها جميعـاً   ومعامل ا ) 15: 71(قانوناً لمعرفة الثبات    

      وان المدة الزمنية يجب ان ال تتجاوز اسبوعيين او ثالثة اسابيع ) 257: 40(

  )114 :58 (  

  

  : تطبيق االداة: سابعاً 
معلـم  ) 20(بعد التاكد من صدق االداة وثباتها طبقها الباحث اذ تم تطبيق االستبانة على              

 يقومون بتعليم كتاب قواعد اللغة العربية للمرحلة الثالثة من التعليم المسرع وذلك             ومعلمةً الذين 

م اذ زار الباحـث المعلمـين والمعلمـات         26/4/2009 –م  26/3/2009للمدة الواقعـة بـين      

المشمولين بالدراسة الحالية في مدارسهم ضماناً لفهم فقرات اداة البحث ومن خالل اللقاء بهـم               

يح تعليمات اإلجابة على االستبانة والهدف منها وفائدتها التربوية في تطوير           تولى الباحث توض  

كتاب قواعد اللغة العربية وأوضح لهم بان إجاباتهم لن تعرض تبعاً لكل مدرسة وانمـا سـيتم                 

عرضها بشكل يوضح وجهة نظر أفراد العينة وبعض اإلشكاالت فيها وطلب منهم قراءة كـل               

فقرات جميعها من دون ذكر االسم وقد ترك وقت كاف لإلجابة حيـث             فقرة بدقة واإلجابة عن ال    

وبعد جمع استجاباتهم علـى االسـتبانة قـام         . تم استالم اإلجابة بعد يومين من تسليم االستبانة         

الباحث بفحصها جميعاً فوجدها جرت طبقاً للتعليمات وقد اعتمدت االستمارات جميعها البالغـة             

  .ء من اإلجابة جمع الباحث منهم االستبيانات بصورة مباشرة وكاملة استمارةً وبعد االنتها) 80(

  : الحسابية والوسائل اإلحصائية : ثامناً 
  :استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية والحسابية اآلتية ألغراض بحثه 

 لحساب معامل ثبات األداة :معامل ارتباط بيرسون  - 1



  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ=ر

  

  معامل  ارتباط بيرسون ) ر(تمثل اذ 

  عدد أفراد العينة ) ن(و

  قيم المتغير األول ) س(و

  ) 183: 20(قيم المتغير الثاني                      ) ص(و

  

 لتحويل التكرارات في كل فقرة من فقرات االستبانة الى نسبة مئوية : النسبة المئوية  - 2

  

  ـــــــــــــ=النسبة المئوية  

  

  

  ــــــــــــــــ=  المرجح الوسط - 3

  

  :حيث ان 

  ) لدرجة ضعيفة (تكرار اإلجابة على مقياس =  ك

  ) لدرجة مقبولة(تكرار اإلجابة على مقياس = ك

  ) لدرجة كبيرة(تكرار اإلجابة على مقياس = ك

  عدد التكرارات = ت

)                                                  62 :156 (  

لمعرفة درجات كل فقرة من الفقرات وترتيبها بالنسبة األخـرى وفـق           : ي  الوزن المئو  - 4

  :القانون اآلتي 

  

   100× ـــــــــــــ  = الوزن المئوي 

  

  العدد الجزئي 
 
  100× العدد الكلي 

   3 × 3ك + 2  ×  2ك+     1ك
 

 مج ن 

  الوسط المرَجح 
 

 الدرجة القصوى 

  )مج ص  ( –ن مج س ص 
 

 ]2) مج ص  ( – 2ن مج ص )    2 س–مج  ( – 2ن مج س [



  ) 3(يقصد بها أعلى درجة في المقياس وهي : الدرجة القصوى 

)                                                           97 :125(  
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  : عرض النتائج وتفسيرها 
يتناول الفصل عرضاً ومناقشة لنتائج البحث ولغرض تفسـير النتـائج اتبـع الباحـث               

  : الخطوات االتية 

) لدرجة متوسـطة  (و) لدرجة كبيرة (حسبت تكرارات االجابات لكل فقرة وفقاً للبدائل الثالثة          -

   .وسط المرجح لكل فقرةالستخراج قيمة ال) لدرجة ضعيفة(و

ثالث درجات لكل فقرة من فقرات االسـتبانة        لغرض حساب قيمة الوسط المرجح ثم اعطاء         -

لدرجـة  (ودرجتين لكل فقرة من فقرات االستبانة للبديل الثاني         ) كبيرةلدرجة  (للبديل االول   

 .) ضعيفةلدرجة (من فقرات االستبانة للبديل الثالث  لكل فقرة ودرجة واحدة) متوسطة

 . تنازلياً ضمن كل مجال  ترتيباًرتبت فقرات االستبانة بحسب قيمة الوسط المرجح -

- متوسط المقياس الثالثي عد )The thmetic Liean ( الذي هو)معيـار الفصـل بـين    ) 2

 كـل فقـرة     عد و .المتحققة  ناحيتي الكفاية والقصور والتمييز بين الفقرات المتحققة وغير         

في جانب الفقرات المتحققة التي تشكل جانب كفاية في الكتـاب           ) 2(حصلت على اكثر من     

من جانب الفقرات غير المتحققة والتي تشكل جانـب         ) 2(ل من   ـوكل فقرة حصلت على اق    

 .قصور فيه 

طوير الكتاب  اما فيما يتعلق باستجابات المعلمين والمعلمات عن االسئلة المفتوحة بشأن ت          

  .وتحسينه فقد تم ترتيبها على وفق التكرارات والنّسب المئوية ترتيباً تنازلياً 



 : اهداف منهج اللغة العربية . اوالً 

  )4(                                  جدول 
  األولإجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال 

  .تنازلياً  ترتيباً ضمن المجال األول مرتبة 
ــم   لدرجة ضعيفةلدرجة متوسطة   لدرجة كبيرة رق

السؤال 
تسلسل 

ــرة  الفق
فــــي 
االستبانة 

الرتبة 
  % التكرار  % التكرار  % التكرار

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

3  1  38  47.5  15  43.8  7  8.7  2.39  80%  
2  2  39  48.8  34  42.5  7  8.7  2.4  80%  
6  3  33  41.2  38  47.5  9  11.3  2.3  77%  
1  4  35  43.8  33  41.2  12  15  2.029  76%  
4  5  35  43.8  33  41.2  12  15  2.029  76%  
5  6  31  38.8  35  43.8  14  17.4  2.021  74%  

1  

7  7  25  31.2  27  23.8  28  35  1.9  63%  

   

يتضح من إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات المجال األول التي بلغت سبع فقـرات ان              

 أعلـى   اًبوصفهما حـد  %) 80(و) 2.39( بين   انحصرا  قد لمئوي لها الوسط المرجح والوزن ا   

 أدنى وهذا يوضح اتفاقهم بنسب متقاربة ويبدو ذلك ان الكتاب اسـتطاع             اًحد) %63(و) 1.9(و

  : وكاالتي ) 4(تحقيق األهداف العامة لمنهج اللغة العربية وكما في جدول 

حازت هذه الفقرة   ) ريق الفهم الدقيق  تأكيد المعرفة العلمية وأسلوب التفكير العلمي عن ط       ( - 1

  .وهذا %) 80(وبوزن مئوي ) 2.39(على المرتبة األولى بوسط مرجح 

حازت هذه الفقـرة علـى      )  اإليمان بالصفات العربية األصيلة والمثل اإلنسانية      خيستر( - 2

 .%) 80(وبوزن مئوي ) 2.4(المرتبة الثانية بوسط مرجح 

حازت هـذه الفقـرة     ) ونه من موضوعات    يما يقرأ  التمثيلي ف  تكوين مهارات في األداء   ( - 3

 %).77(وبوزن مئوي ) 2.3(وسط مرجح على المرتبة الثالثة ب

تنمية الشعور باالعتزاز باللغة العربية باعتبارها عنصراً اصيالً في تكـوين شخصـية             ( - 4

وبـوزن  ) 2.029(حازت هذه الفقرة على المرتبة الرابعة بوسط مرجح         ) الفرد العربي   

 .%) 76(مئوي 



تمكين السنة التالمذة من لغتهم وتزويدهم بثروة من الفاظ اللغـة العربيـة وتراكيبهـا               ( - 5

وبوزن مئـوي   ) 2.029(حازت هذه الفقرة على المرتبة الخامسة بوسط مرجح         ) السليمة

)76 (%. 

حازت هذه الفقرة   ) تمكينهم من القراءة الصحيحة الواضحة المعبرة عن فهم ما يقرأون           ( - 6

 .%) 74(وبوزن مئوي ) 2.021( السادة بوسط مرجح على المرتبة

وهذه يشكل جانب كفاية للكتاب حيث انه يحقق معظم أهداف منهج اللغة العربيـة مـن                

تأكيد المعرفة العلمية وأسلوب التفكير العلمي وترسيخ اإليمان بالصفات العربية وتكوين مهارات      

 مـن لغـتهم     ةذالسنة التالم ة العربية وتمكين    في األداء التمثيلي وتنمية الشعور باالعتزاز باللغ      

   .بتزويدهم ثروة لغوية وتمكينهم من القراءة الصحيحة الواضحة 

ان الهدف من تدريس اللغة العربية هو تنمية الملكة اللغويـة عنـد التالمـذة وان مـن                   

هـداف   خاصة زيادة على الهدف العام فاأل اًالمعروف ان لكل فرع من فروع اللغة العربية أهداف        

تمثل واحداً من اهم مقومات تقويم األداء وتعد من األسس التعليمية الهادفة وتوضيحها وتجديدها              

يمكن من اختيار انسب المحتويات والخبرات التعليمية وان معرفة األهداف العامـة والخاصـة              

يـين إبعادهـا    للمادة ينشئ لدى التالمذة االهتمام واالستعداد لتقبل المادة الن تحديد األهداف وتع           

.     يعين على تهيئة ما يلزم لتحقيقها من مادة دراسية مناسبة او طريقة جيدة او وسـيلة تعليميـة              

)17:50 (  

   : اما الفقرات التي شكلت جانب قصور فهي 

حازت هذه الفقرة علـى     ) بون خطاً جميالً    راتهم في الخط واإلمالء بحيث يكت     ة مها يمتن( - 7

ويتضح من ذلك بان الكتاب     %) 63(وبوزن مئوي   ) 1.9 (المرتبة السابقة بوسط مرجح   

فـي الخـط    لم يحقق الى حد ما هدف منهج اللغة العربية في تنمية مهـارات التالمـذة                

من تقدم فـي دروس اللغـة       واإلمالء ألنها المقياس الذي يبين لنا ما وصل التالمذة إليه           

   .العربية 

ية المرجوة من الكتاب المدرسي ويمـد       ان تحديد األهداف للمادة يساعد على وضوح الغا       

المعلمين والتالمذة بالحافز فينشطون لتحقيق تلك األهداف فضالً عن ان معرفتهـا تعـد مـن                

العوامل التي تثير ميول التالمذة الى مادة الكتاب حيث ان األهداف التربوية هي أهداف عامـة                

ه وهي أهداف واسعة يحتاج تحقيقها      وشاملة يتم اشتقاقها من فلسفة المجتمع واحتياجاته وتطلعات       



إلى مدة طويلة والى تضافر مناهج تربوية عديدة وتشكل فـي مجموعهـا السياسـة التربويـة                 

  .للمجتمع

                     )25 :59(  

داف العامة لمنهج اللغة العربية في الصفحات األولى من دفتر الخطـة            هان تثبيت األ  اذ  

   .والسير من دون هدى الدراسية للمعلمين يقلل من االرتجال 

  

  : المقدمة . ثانياً 
  )5(جدول 

  والثالثإجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤالين الثاني 
  تنازلياًترتيباً مرتبة ضمن المجال الثاني 

ــم   لدرجة ضعيفة لدرجة متوسطة   لدرجة كبيرة  رق
السؤال 

تسلسل 
 الفقرة 

 الرتبة 
  % التكرار  % التكرار  % لتكرارا

الوسط 
المرجح 

الوزن 
المئوي 

2  1  1  50  63.5  21  26.2  9  11.3  2.51  84%  
3  2  2  90  23.8  53  66.2  8  10  2.013  71%  

   

يتضح من إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات المجال الثاني والتي بلغت فقرتـان بـان              

) 2.13( و  حداً أعلـى   بوصفهما%) 84(و) 2.51(لمئوي قد انحصرا    الوسط المرجح والوزن ا   

  :وكاالتي ) 5( ادني وهذا يبين اتفاقهم بنسب متقاربة وكما في جدول اًحد%) 71(و

حازت هذه الفقرة على المرتبة االولـى       )  المقدمة مفيدة ومرشدة للمعلم    تعدالى أي حد    ( - 1

  .) %84(وبوزن مئوي) 2.51(بوسط مرجح 

ف الكتـاب وطريقتـه     الى أي حد تعتبر المقدمة ذات فائدة للتالمذة في معرفـة أهـدا            ( - 2

وبـوزن  ) 2.013(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثانيـة بوسـط مـرجح            ) واهميته

وهذا يشكل جانب كفاية للكتاب مما يبين ان المقدمة كانت مفيدة ومرشدة            %) 71(مئوي

 تتضمن من إرشادات تربوية وعلمية وموضحة للمعلم والتلميذ اهداف المنهج اللمعلم وبم

حتوى الكتاب اضافة الى توضيحها ترابط مادة الكتاب بمـواد اخـرى            وأهمية مادته وم  

سبق ان اطلع عليها المعلم في مجال طرائق تعليم قواعد اللغة العربية وهذا يشكل جانب               

كفاية للكتاب مما يؤكد أهمية مقدمة الكتاب للمعلمين في كونها النافذة التي يطلون مـن               

ادته العلمية والموضوعات المضمنة فيه التـي       خاللها على المحتوى التربوي للكتاب وم     



 ان تتـوفر فـي       لها ال تخلو منها مقدمة أي كتاب وبخاصة الكتب المدرسية التي ينبغي          

وهي كذلك ذات   ) 62: 7(المقدمة ما يرشد المعلم الى تعرف أهداف الكتاب ومضامينه          

جـه والمـدخل    بوصفها المو فائدة للتالمذة في معرفة أهداف الكتاب وطريقته وأهميته         

ة في مساعدتهم على التعرف على محتويات الكتاب الن وضوح األهداف والبوابة الرئيس

    .في المقدمة يحدد معالم المادة ويساعدهم على ربطها بخبراتهم واهتماماتهم 

    )100 :127 (  

  



   : موضوعات الكتاب. ثالثاً 
  )6(جدول 

  ع إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الراب
  تنازلياًترتيباً ضمن المجال الثالث مرتبة 

رقــم   لدرجة ضعيفة   لدرجة متوسطة   لدرجة كبيرة 
السؤال 

تسلســل 
ــرة  الفق
فــــي 
االستبانة 

  الرتبة 
  %  التكرار  %  التكرار  % التكرار

الوسط 
  المرجح

الوزن 
المئوي 

4  1  35  48.8  31  38.8  10  12.5  2.36  79%  
1  2  33  41.3  41  51.3  6  7.5  2.34  78%  
5  3  41  51.3  22  27.5  17  21.3  2.3  77%  
2  4  30  37.5  42  52.5  8  10  2.028  76%  
6  5  35  43.8  30  37.5  15  18.8  2.025  75%  

12  6  35  43.8  30  37.5  15  18.8  2.025  75%  
10  7  29  36.3  35  43.8  16  20  2.016  72%  
14  8  22  27.5  43  53.8  15  18.8  2.09  70%  
7  9  18  22.5  50  62.5  12  15  2.08  69%  
3  10  19  23.8  44  55  17  21.3  2.03  68%  

16  11  23  28.8  36  45  21  26.3  2.03  68%  
11  12  18  22.5  44  55  18  22.5  2  67%  
9  13  14  17.5  51  63.8  15  18.8  1.98  66%  

15  14  30  37.5  22  27.5  24  30  1.97  66%  
13  15  13  16.25  48  60  19  23.8  1.92  64%  

4  

8  16  12  15  48  60  20  25  1.9  63%  

  

يتضح من اجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الرابع ضمن المجال الثالـث ان             

) 1.9( اعلـى و   اًحـد بوصفهما  %) 79(و) 2.36 (انحصراالوسط المرجح والوزن المئوي قد      

حيث ان موضـوعات    ) 6( في جدول    ا ادنى وهذا يبين اتفاقهم بنسب متفاوتة كم       اًحد%) 63(و

  : الكتاب والتي تتناسب مع المرحلة الثالثة هي كما ياتي 

) 2.36(حازت هذه الفقرة على المرتبة االولى بوسط مرجح         ) إعراب الفعل المضارع    ( - 1

  .%) 79(وبوزن مئوي 



وبـوزن  ) 2.34(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثانية بوسط مـرجح          ) نائب الفاعل   ( - 2

 .%) 78(مئوي 

) 2.3(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثالثة بوسـط مـرجح           )  الفعل المضارع    نصب( - 3

 .%) 77(وبوزن مئوي

) 2.028(حازت هذه الفقرة على المرتبة الرابعـة بوسـط مـرجح            ) المفعول المطلق   ( - 4

 .%) 76(وبوزن مئوي

) 2.025(بوسط مـرجح  هذه الفقرة على المرتبة الخامسة      حازت  ) جزم الفعل المضارع  ( - 5

 .) %75(مئويوبوزن 

حازت هذه الفقرة على المرتبة السادسة بوسـط مـرجح          ) جمع المذكر السالم وإعرابه   ( - 6

 .%) 75(وبوزن مئوي) 2.025(

وبـوزن  ) 2.016(حازت هذه الفقرة على المرتبة السابعة بوسط مـرجح        ) ان وأخواتها ( - 7

 .) %72(مئوي

وبـوزن  ) 2.09(ححازت هذه الفقرة على المرتبة الثامنة بوسط مـرج        ) جمع التكسير   ( - 8

 .%) 70(مئوي

) 2.08(حازت هذه الفقرة على المرتبة التاسعة بوسط مرجح       ) األفعال الخمسة وإعرابها  ( - 9

 .%) 69(وبوزن مئوي

وبـوزن  ) 2.03(حازت هذه الفقرة على المرتبة العاشرة بوسط مـرجح          ) المفعول به (-10

  .%) 68(مئوي

بة الحادية عشـرة بوسـط مـرجح        حازت هذه الفقرة على المرت    )  للمراجعة ريناتتم(-11

  .%) 68(وبوزن مئوي) 2.03(

) 2(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثانية عشـرة بوسـط مـرجح           ) المثنى وإعرابه  (-12

  .%) 67(وبوزن مئوي

وهذا يشكل جانب الكفاية للكتاب مما يشير مالئمة هذه الموضوعات لهذه المرحلة وذلك الن              

 ونمو مداركهم العقليـة فمـن       التالمذة يالئم مستوى نضج     المحتوى الدراسي للمنهج اذا كان    

 فهم وإدراك ذلك المحتوى واستيعاب حقائقه وأفكاره ومفاهيمه وجعلها          التالمذةالميسور على   

  )274: 75                   (      .أشياء ومعلومات وحقائق ملموسة ال مجردة 

  :ثة الى حد ما فهي اما موضوعات الكتاب التي ال تتناسب مع المرحلة الثال



) 1.98(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثالثة عشرة بوسـط مـرجح    ) كان واخواتها  (-13

  .%) 66(وبوزن مئوي 

) 1.97(حازت هذه الفقرة على المرتبة الرابعة عشرة بوسط مرجح          ) األسماء الخمسة  (-14

  .%) 66(وبوزن مئوي 

 المرتبـة الخامسـة عشـرة بوسـط         حازت هذه الفقرة علـى    ) جمع المؤنث السالم   (-15

  .%) 64(وبوزن مئوي) 1.92(مرجح

) 1.9(حازت هذه الفقرة على المرتبة السادسة عشرة بوسـط مـرجح    ) المبتدأ والخبر  (-16

  .%) 63(وبوزن مئوي

 إلى المستوى الـذي     تاب حيث ان هذه الموضوعات لم ترقَ      وهذا يشكل جانب قصور للك    

ويعني ان التنظيم السايكلوجي لمحتـوى يأخـذ بعـين          وهذا   يجعلها تتناسب مع المرحلة الثالثة    

    . الدارسين وحاجاتهم ومطالب نموهم والفروق الفردية بينهم التالمذةاالعتبار قدرات 

    )19 :171 (  



  )7(جدول 
  إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الخامس 

   تنازلياً ترتيباًضمن المجال الثالث مرتبة
  

رقــم   لدرجة ضعيفة   لدرجة متوسطة   لدرجة كبيرة
السؤال 

تسلســل 
ــرة  الفق
فــــي 
االستبانة 

  الرتبة 
  % التكرار  % التكرار  % التكرار

الوسط 
المرجح 

الوزن 
 المئوي

3  1  53  66.3  23  28.8  4  5  2.6  87%  
8  2  53  66.3  19  23.8  8  10  2.6  87%  
4  3  44  55  28  35  8  10  2.5  83%  
7  4  51  63.8  18  22.5  11  13.8  2.5  83%  
1  5  41  51.3  32  40  7  8.8  2.4  80%  
5  6  40  50  28  35  12  15  2.4  80%  
6  7  44  55  27  33.8  9  11.3  2.4  80%  
2  8  36  45  34  42.5  10  12.5  2.3  77%  

12  9  37  46.3  33  41.3  10  12.5  2.3  77%  
9  10  24  30  46  57.5  10  12.5  2.2  73%  

10  11  21  26.3  45  56.3  14  17.5  2.1  70%  
11  12  18  22.5  52  65  10  12.5  2.1  70%  
13  13  14  17.5  58  72.5  8  10  2.1  70%  
14  14  12  15  55  68.8  13  16.3  1.9  63%  
15  15  13  16.3  46  57.5  27  33.8  1.9  63%  

5  

16  16  10  12.5  42  52.5  28  35  1.8  60%  

  

ل الخامس ضمن المجال الثالـث ان        إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤا     نيتضح م 

) 1.8( أعلـى و اًحـد بوصـفهما  %) 87(و) 2.6(انحصـرا الوسط المرجح والوزن المئوي قد     

حيث ان طريقة الـنص     ) 7( أدنى وهذا يبين اتفاقهم بنسب متفاوتة كما في جدول           اًحد%) 60(و

  :تالئم بعض موضوعات الكتاب من حيث الشرح والتوضيح والفهم  وكما يأتي 

وبـوزن  ) 2.6(حازت هذه الفقرة على المرتبة االولى بوسـط مـرجح           ) مفعول فيه ال( - 1

  .) %87(مئوي



وبـوزن  ) 2.6(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثانية بوسـط مـرجح           ) المبتدا والخبر ( - 2

 .%) 87(مئوي

) 2.5(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثالثة بوسط مـرجح          ) اعراب الفعل المضارع    ( - 3

 .%) 83(وبوزن مئوي 

) 2.5(حازت هذه الفقرة على المرتبة الرابعة بوسط مـرجح        ) االفعال الخمسة واعرابها  ( - 4

 .%) 83(وبوزن مئوي

وبـوزن  ) 2.4(حازت هذه الفقرة على المرتبة الخامسة بوسط مـرجح          ) نائب الفاعل   ( - 5

 .%) 80(مئوي

 )2.4(حازت هذه الفقرة على المرتبة السادسة بوسط مـرجح          ) نصب الفعل المضارع  ( - 6

 .%) 80(وبوزن مئوي

) 2.4(حازت هذه الفقرة على المرتبة السـابعة بوسـط مـرجح          ) جزم الفعل المضارع  ( - 7

 .%) 80(وبوزن مئوي

وبـوزن  ) 2.3(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثامنة بوسط مرجح         ) المفعول المطلق ( - 8

 .) %77(مئوي

) 2.3(عة بوسط مرجح  حازت هذه الفقرة على المرتبة التاس     ) جمع المذكر السالم واعرابه   ( - 9

 .%) 77(وبوزن مئوي

وبـوزن  ) 2.2(حازت هذه الفقرة على المرتبة العاشرة بوسط مرجح         ) كان واخواتها   (-10

  .%) 73(مئوي

) 2.1(حازت هذه الفقرة على المرتبة الحادية عشرة بوسـط مـرجح            ) ان واخواتها    (-11

  .%) 70(وبوزن مئوي

) 2.1(على المرتبة الثانية عشرة بوسـط مـرجح       حازت هذه الفقرة    ) المثنى واعرابه  (-12

  .%) 70(وبوزن مئوي

) 2.1(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثالثة عشرة بوسط مرجح        )جمع المؤنث السالم     (-13

  .%) 70(وبوزن مئوي

 ان طريقة النص تالئم موضوعات الكتاب هذه مـن          اذوهذا يشكل جانب الكفاية للكتاب      

 وهذ الطريقة تعتمد على نص مختار متصل المعنـى متكامـل            حيث الشرح والتوضيح والفهم   

الموضوع يؤخذ من موضوعات القراءة او النصوص األدبية والكتب القديمة وهي طريقة تعتمد             



على نص يعبر عن فكرة مترابطة وان الغاية منها هو التمهيد لالتجاه الحديث في تدريس قواعد                

  ) 99-98: 41(                 . اللغة العربية

ا موضوعات الكتاب التي التالئمها طريقة النص من حيث الشرح والتوضيح والفهـم             ام

  :الى حد ما فهي 

) 1.9(حازت هذه الفقرة على المرتبة الرابعة عشرة بوسـط مـرجح            ) جمع التكسير  (-14

  .%) 63(وبوزن مئوي

) 1.9(حازت هذه الفقرة على المرتبة الخامسة عشرة بوسط مرجح ) األسماء الخمسة  (-15

  .%) 63(وبوزن مئوي 

حازت هذه الفقرة على المرتبة السادسة عشرة بوسـط مـرجح           )  للمراجعة مريناتت (-16

  .%) 60(وبوزن مئوي) 1.8(

تالئمها طريقة النص     ان موضوعات الكتاب هذه ال     اذوهذا يشكل جانب قصور للكتاب      

 ألنها ربما تتالئم مـع      المذةالتمن حيث الشرح والتوضيح والفهم مما يؤكد انها غير كافية لفهم            

طريقة أخرى فقد اتجهت أنظمة تربوية كثيرة من دول العالم المتقدم الى ايجاد طرائق حديثـة                

 أدت الطرائق الحديثة الى االبتعاد عن الجمود        اذأثناء تدريسهم   في  يمكن ان يستخدمها المعلمون     

  ) 2: 80(            .ذين كانا يسودان المواقف التعليمية لوالملل ال

  



  )8(جدول 
  إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال السادس

  تنازلياًترتيباً  ضمن المجال الثالث مرتبة 
  

رقــم   لدرجة ضعيفة   لدرجة متوسطة   لدرجة كبيرة 
السؤال 

تسلســل 
ــرة  الفق
فــــي 
االستبانة 

  الرتبة 
  % التكرار  % التكرار  % التكرار

الوسط 
المرجح 

الوزن 
المئوي 

1  1  23  28.8  48  60  9  11.3  2.2  73%  
4  2  30  37.5  39  48.8  11  13.8  2.2  73%  
2  3  22  27.5  43  53.8  15  18.8  2.1  70%  

6  

3  1  13  16.3  23  28.8  44  55  1.6  53%  

  

يتضح من إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال السادس ضمن المجال الثالـث ان             

) 1.6( أعلـى و   اًحدبوصفهما  %) 73(و) 2.2( بين   انحصراقد  الوسط المرجح والوزن المئوي     

  :وكاالتي ) 7( وهذا يبين اتفاقهم بنسب متفاوتة كما في جدول أدنى اًحد%) 53(و

حازت هذه  ) الحث على ممارسة النشاطات الصفية والالصفية التي تتعلق باللغة العربية         ( - 1

  %) 73(وبوزن مئوي) 2.2(الفقرة على المرتبة االولى بوسط مرجح 

حازت هذه الفقرة علـى     ) تنمية شخصية التالمذة واالعتماد على النفس في حل المشاكل        ( - 2

 %) 73(وبوزن مئوي) 2.2(المرتبة الثانية بوسط مرجح

وبـوزن  ) 2.1(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثالثة بوسط مـرجح          ) الدقة في العمل  ( - 3

 %) 70(مئوي

ت الكتاب تساعد التالمذة على ممارسـة        ان موضوعا  اذوهذا يشكل جانب كفاية للكتاب      

النشاطات الصفية والالصفية وتنمي شخصياتهم باالعتماد على النفس في حل مشكالتهم والدقـة          

في العمل وهذا يدفعهم الى القراءة السليمة والكتابة الصحيحة وتتكون لهم بواسـطتها رياضـة               

نتاج تحقيقاً اذ يتوافر لديهم حس لغـوي        لغوية ذهنية تعتمد القياس منهجاً والتحليل اصوالً واالست       

: 91(        يمكن من هضم اللغة واستيعابها والتعبير عنها واالنطالق منها 

255 (  

  :اما الفقرات التي شكلت جانب قصور للكتاب 



حازت هذه الفقرة علـى المرتبـة الرابعـة بوسـط           ) الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع   ( - 4

  .%) 53(وبوزن مئوي) 1.6(مرجح

يبين ذلك بان موضوعات الكتاب الى حد ما ال تجعل التالمذة يشـعرون بالمسـؤولية            اذ

 وذلك الن حياة االنسان اجتماعية ال يمكن ان يعيش اال مع افراد نوعـه النـه                 .تجاه مجتمعهم   

يحتاج في كثير من لوازم حياته الى االخرين الن لوازم الحياة غير متوفرة الى حد الكفاية وان                 

             .لب التضحية والمساعدة والعمل الفعال وجودها يتط

)103 :102-103 (  

  وهذا يشكل جانب قصور للكتاب 

  

  )9(جدول 
  إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال السابع 

  تنازلياًترتيباً مرتبة  الثالث ضمن المجال
   

ــم   لدرجة ضعيفة وسطة لدرجة مت  لدرجة كبيرة  رق
السؤال 

تسلسل 
ــرة  الفق
فــــي 
االستبانة 

الرتبة 
  % التكرار  % التكرار  % التكرار

الوسط 
المرجح 

الوزن 
المئوي 

2  1  23  28.8  41  51.3  16  20  2.1  70%  7  

1  2  14  17.5  30  37.5  36  45  1.8  60%  

  

يتضح من اجابات المعلميين والمعلمات لفقرات السؤال السابع ضمن المجال الثالث بـان             

) 1.8( اعلـى و   اًحدبوصفهما  %) 70(و) 2.1( بين   انحصراالمئوي قد   الوسط المرجح والوزن    

    :وكاالتي) 9(دنى وهذا يبين اتفاقهم بنسب متفاوتة كما في جدول أ اًحد%) 60(و

حازت هذه الفقـرة    ) المستويات العلمية والنمو العقلي والقدرات لتالمذة المرحلة الثالثة       ( - 1

ممـا يبـين بـان      %) 70(ن مئـوي    وبـوز ) 2.1(على المرتبة االولى بوسط مرجح      

موضوعات الكتاب تتناسب مع المستويات العلمية والنمو العقلي وقدراتهم الفكرية وذلك           

الن التعليم يكون في اذهان خاصة في هذه المرحلة عندما يعمل على جعل المعلومـات               



ها راسخة في اذهان التالمذة من حقائق ومعلومات وتحفيزهم على استرجاعها واالنتفاع ب           

  .واستخدامها في الحياة اليومية ولو بشكل يسير  وذا يشكل جانب كفاية للكتاب 

  : ي شكلت جانب قصور للكتاب فهي اما الفقرات الت

حازت هذه الفقرة على المرتبـة      ) عدد الساعات المخصصة لها في خطة العام الدراسي       ( - 2

وعات الكتـاب  مما يدل على ان موض%) 60(وبوزن مئوي  ) 1.8(الثانية بوسط مرجح    

ال تتناسب الى حد ما مع عدد الساعات المخصصة لها في الخطة السنوية حيث ان مـن                 

الروابط األساسية للتدريس الناجح ان يكون مخططاً له بصورة مستمرة فالتخطيط هـو             

 فـي حالـة     فءالذي يرسم للمعلم الخطوات األساسية التي يسير المعلم عليها فالمعلم الك          

حسب خطته السنوية للوحدات الدراسية فـي       بخطط لدروسه اليومية و   تخطيط دائم فهو ي   

  . وضوع ولكل وحدة ويخطط الختباراتهظل المنهج ويخطط ألنشطته التربوية لكل م

        )55 :243 (  

  

                             

                            



  )10(جدول 
  من إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الثا

  تنازلياًترتيباً ضمن المجال الثالث مرتبة 
رقم   لدرجة ضعيفة لدرجة متوسطة  لدرجة كبيرة

 السؤال
تسلسل 
الفقرة 
في 

 االستبانة

 الرتبة
  % التكرار  % التكرار  % التكرار

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

2  1  10  37.5  35  43.8  15  18.8  2.2  73%  
3  2  32  40  34  42.5  14  17.5  2.2  73%  
4  3  23  28.8  41  51.3  16  20  2.1  70%  
1  4  17  21.2  48  60  15  18.8  2  67%  
6  5  17  21.3  22  27.5  41  51.3  1.7  57%  
7  6  13  16.3  33  41.3  34  42.5  1.7  57%  

8  

5  7  14  17.5  11  13.8  55  68.8  1.5  50%  

  

ال الثالث بـان    يتضح من إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الثامن ضمن المج         

) 1.5( اعلـى و   اًحدبوصفهما  ) %73(و) 2.2( بين   انحصراالوسط المرجح والوزن المئوي قد      

  :وكما ياتي ) 10( ادنى وهذا يبين اتفاقهم بنسب متفاوتة وكما في جدولاًحد%) 50(و

) 2.2(حازت هذه الفقرة على المرتبة االولـى بوسـط مـرجح            ) اتالتطبيق وحل التمرين  (-1

  .) %73(ي وبوزن مئو

وبـوزن  ) 2.2(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثانية بوسـط مـرجح           ) الدقة في التعبير   (-2

  .%) 73(مئوي

وبـوزن  ) 2.1(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثالثة بوسط مـرجح          ) القدرة على التحليل   (-3

  .%) 70(مئوي

وبـوزن مئـوي    ) 2(ح  حازت هذه الفقرة على المرتبة الرابعة بوسط مـرج        ) االستقراء ( -4

وهذا يشكل جانب كفاية للكتاب حيث ان موضوعات الكتاب تنمي قدرات التالمـذة             %) 67(

 وهـذه  واالسـتقراء  والدقة في التعبير والقدرة علـى التحليـل     اتفي التطبيق وحل التمرين   

المهارات ال يكتسبها التالمذة اال بالممارسة والمران والتطبيـق والقـدرة علـى التفكيـر               

ستنتاج والتحليل علماً ان االستقراء هو مالحظة الظاهرة مالحظة علمية مبنيـة علـى              واال



  .فروض ثم فحص هذه الفروض للخروج بالنتائج التي تمليها الظاهرة 

  )14:115 (  

  : لكتاب هي ما الفقرات التي شكلت جانب قصور اأ

) 1.7(بوسط مرجح حازت هذه الفقرة على المرتبة الخامسة ) السرعة والدقة في القراءة  ( - 5

  %) 57(وبوزن مئوي

حازت هذه الفقرة على المرتبة السادسة بوسـط        ) القدرة على مالحظة األخطاء النحوية    ( - 6

 %) 57(وبوزن مئوي ) 1.7(مرجح 

حازت هذه الفقرة على المرتبة السابعة بوسـط        ) القدرة على الفهم الذاتي للموضوعات    ( - 7

 %)50(وبوزن مئوي) 1.5(مرجح 

ات التالمذة على السرعة    رقدمع   الى حد ما      موضوعات الكتاب ال تتناسب    ا يبين بان  وهذ

والدقة في القراءة والقدرة على مالحظة االخطاء النحوية والقدرة على الفهم الذاتي للموضوعات             

.  

حيث تكون القراءة حجر الزاوية في أي نظام تعليمي فهي بالنسبة للتلميذ مفتاح النجـاح               

وسائل االستمتاع واداة من ادوات التكيف مع المجتمع ومـن الناحيـة            في المدرسة ووسيلة من     

ونه بسهولة ويسر وما يتبع ذلك من اكتساب      ؤالفكرية يكون الغرض منها ان يفهم التالمذة ما يقر        

المعرفة ثم تعويد التالمذة جودة النطق وحسن الحديث وروعة االلقاء ثم تنمية ملكة النقد والعلم               

: 11(                .ح والخطأ والتمييز بين الصحي

15 (  

  



  )11(جدول 
  إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال التاسع 

  تنازلياًترتيباً ضمن المجال الثالث مرتبة 
ــم   لدرجة ضعيفة لدرجة متوسطة   لدرجة كبيرة  رق

السؤال 
تسلسل 

ــرة  الفق
فــــي 
االستبانة 

الرتبة 
  % التكرار  % التكرار  % التكرار

الوسط 
المرجح 

الوزن 
المئوي 

2  1  35  43.8  36  45  9  11.3  2.3  77%  
3  2  26  32.5  44  55  10  12.5  2.2  73%  

9  

1  3  25  31.3  41  51.3  14  17.5  2.1  70%  

  

يتضح من إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال التاسع ضمن المجال الثالـث ان             

) 2.1( اعلـى و   اًحدبوصفهما  %) 77(و) 2.3( بين   انحصراالوسط المرجح والوزن المئوي قد      

  : وكاالتي ) 11( ادنى وهذا يبين اتفاقهم بنسب متقاربة كما في جدول اًحد%) 70(و

 حازت هذه الفقرة على المرتبة األولـى   ) الموضوعات السهلة إلى الموضوعات الصعبة    ( - 1

  .) %77(وبوزن مئوي ) 2.3 (بوسط مرجح

) 2.2(فقرة على المرتبة الثانية بوسط مرجح       حازت هذه ال  ) اعتماد بعضها على بعض     ( - 2

 .%) 73(وبوزن مئوي

حازت هذه الفقرة على المرتبة الثالثة      ) الموضوعات القصيرة الى الموضوعات الطويلة    ( - 3

 .%) 70(وبوزن مئوي) 2.1(بوسط مرجح 

 يشكل جانب كفاية للكتاب حيث ان موضوعاته تتناسب من حيـث الموضـوعات              وهذا

   .عات الصعبة واعتماد بعضها على بعض ومن القصيرة الى الطويلة السهلة الى الموضو

ففي كثير من األحيان يكون في وسع الكتاب ان يغني عن المعلم غير ان هـذا كلـه ال                   

يتحقق اال اذا أحسن انتقاء الموضوعات فضالً عن عدم الشعور بالملل وضعف االقبـال علـى                

لجأ اليه مؤلفوه ليأخذ مكانته في مجمل اهتمامات        الكتاب لوجود عنصر التشويق الذي ينبغي ان ي       

   .المعلم والتلميذ 



لذلك ينبغي ان يكون تعليم قواعد اللغة العربية متسقاً مع العمليات العقلية التي تحدث في               

اثناء تعلم اللغة واذا تهيأ الكشف عن حقيقة هذه العمليات كان من الممكن الكشف عـن افضـل                  

  ) 111: 14(    .لقواعدالسبل واقصرها في تعلم ا

  

  )12(جدول 
  إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال العاشر 

  تنازلياًترتيباً ضمن المجال الثالث مرتبة 
رقم   لدرجة ضعيفة  لدرجة متوسطة  لدرجة كبيرة

  السؤال

تسلسل 

الفقرة 

في 

  االستبانة

  الرتبة

  %  كرارالت  %  التكرار  %  التكرار

الوسط 

  المرجح

الوزن 

  المئوي

3  1  33  41.3  29  36.3  18  22.5  2.6  87%  
9  2  40  50  31  38.8  9  11.2  2.4  80%  
2  3  30  37.5  43  53.8  7  8.7  2.3  77%  
7  4  38  47.5  30  37.5  12  15  2.3  77%  
4  5  34  42.5  26  32.5  20  25  2.2  73%  
6  6  28  35  39  48.8  13  16.2  2.2  73%  
8  7  30  37.5  38  47.5  12  15  2.2  73%  
5  8  14  37.5  23  28.8  43  53.8  2.1  70%  

10  

1  9  12  15  32  40  16  45  1.7  57%  

يتضح من إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال العاشر ضمن المجال الثالث بـان             

) 1.7( أعلـى و   اًحدبوصفهما  %) 87(و) 2.6( بين   انحصراالوسط المرجح والوزن المئوي قد      

    : وكاالتي) 12( يبين اتفاقهم بنسب متفاوتة وكما في جدول  أدنى وهذااًحد%) 57(و

حازت هذه الفقرة على المرتبة األولى بوسط مرجح ) صلتها مع المواد الدراسية األخرى   (-1

  .%) 87(وبوزن مئوي ) 2.6(

حازت هذه الفقرة على المرتبـة الثانيـة بوسـط          ) العناية بالفروق الفردية بين التالمذة     (-2

  .%) 80(بوزن مئويو )2.4(مرجح 

حازت هذه الفقرة على المرتبـة الثالثـة بوسـط          )صلتها في موضوعات اللغة العربية     (-3

   .%)77(وبوزن مئوي) 2.3(مرجح 



حازت هذه الفقرة على المرتبة الرابعة بوسـط مـرجح          ) االعتناء بالحركات اإلعرابية   (-4

  .) %77(وبوزن مئوي) 2.3(

حازت هذه الفقرة على المرتبـة الخامسـة        )  من بيئة المجتمع   انتقاء أمثلتها وتطبيقاتها   (-5

  .%) 73(وبوزن مئوي) 2.2(بوسط مرجح

حازت هذه الفقرة على المرتبة السادسـة بوسـط         ) قلة األخطاء النحوية واللغوية فيها     (-6

  .) %73(وبوزن مئوي) 2.2(مرجح

ى المرتبة السـابعة    حازت هذه الفقرة عل   )  وحاجاتهم التالمذةصلة الموضوعات بميول     (-7

  .%) 73(وبوزن مئوي) 2.2(بوسط مرجح 

حازت هذه الفقـرة علـى المرتبـة الثامنـة بوسـط            ) وضوح عناوين الموضوعات   (-8

  .%) 70(وبوزن مئوي) 2.1(مرجح

وهذا يشكل جانب كفاية للكتاب مما يدل على ان موضوعاته روعي فيها صـلتها مـع                

وق الفردية بين التالمذة وصلتها في موضـوعات اللغـة          المواد الدراسية األخرى والعناية بالفر    

العربة واالعتناء بالحركات اإلعرابية وانتقاء أمثلتها وتطبيقاتها من بيئة المجتمع وقلة األخطـاء      

    . وحاجاتهم ووضوح عناوينهاالتالمذةالنحوية واللغوية وصلة الموضوعات بميول 

 من بينها ان يكون اداة      المتخصصينام  والشك ان للكتاب المدرسي  معايير تحظى باهتم       

إلثارة التفكير وتنميته وان يراعي الفروق الفردية بين التالمذة وينمي الروح اإلبداعية والقـدرة              

  .على النقد السليم الهادف اما الفقرات التي شكلت جانب قصور للكتاب فهي 

سيدرسها التالمذة  اتصال وتكامل الموضوعات مع موضوعات كتب اللغة العربية التي           (-9

) 1.7(حازت هذه الفقرة على المرتبة التاسعة بوسط مـرجح          ) في المرحلة المتوسطة  

مما يدل على ضعف اتصال وتكامل موضوعات الكتـاب مـع           %) 57(وبوزن مئوي 

موضوعات المرحلة المتوسطة حيث ان اسلوب التكامل واالتصـال يمثـل االتجـاه             

ذة وقناعتهم بوجود نوع من الترابط الوثيق بينها        الحديث في تعليم اللغة الحساس التالم     

 ويؤكد المربون اهمية النحو الوظيفي فليس من مكان في          .ويحقق النمو اللغوي لديهم     

  .) 84: 47 (.المنهج لنحو ليس لتعلمه عالقة مباشرة بما يستعمل في الكتابة والكالم

عرضـها باالسـلوب    ويتوقف ذلك على حسن اختيار موضوعات قواعد اللغة العربية و         

  . الكشف عن المجهول والرغبة فيحيوية الالمالئم وتنوع تدريباتها التي يجد فيها التالمذة 

             )27 :688 (  



  
  )13(جدول 

  إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الحادي عشر 
  تنازلياًترتيباً ضمن المجال الثالث مرتبة 

   
الدرجة   لدرجة كبيرة 

  متوسطة
ــم  الدرجة ضعيفة  رق

السؤال 
تسلسل 

ــرة  الفق
فــــي 

ستبانة اال

الرتبة 

  % التكرار  % التكرار  % التكرار

الوسط 
المرجح 

الوزن 
المئوي 

1  1  20  25  50  62.5  10  12.5  2.1  70%  
2  2  15  18.8  46  57.5  19  23.7  1.9  63%  
3  3  10  12.5  47  58.8  23  28.7  1.8  60%  
4  4  13  16.2  37  46.3  30  37.5  1.8  60%  
5  5  15  18.8  35  43.7  30  37.5  1.8  60%  
6  6  16  20  26  32.5  38  47.5  1.7  57%  

11  

7  7  14  17.5  28  35  38  47.5  1.7  57%  

  

  

يتضح من إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الحادي عشر ضمن المجال الثالث            

بوصـفهما حـداً أعلـى      %) 70( و   )2.1( بين انحصرابان الوسط المرجح والوزن المئوي قد       

  :وكاالتي ) 13( وهذا يبين اتفاقهم بنسب متفاوتة وكما في جدول  حداً أدنى %)57 (و) 1.7(و

ـ و) 2.1(حازت هذه الفقرة على المرتبة األولى بوسط مـرجح          ) الوعي الوطني ( - 1 وزن ب

    .%)70(مئوي 

عربية تنميـة الحـس     وهذا يشكل جانب كفاية للكتاب حيث ان من أهداف تدريس اللغة ال           

  .الوطني للتالمذة 

  : اما الفقرات التي شكلت جانب القصور للكتاب هي 

وزن بو) 1.9(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثانية بوسط مرجح         ) الحالة االجتماعية   ( - 2

  .%) 63(مئوي 



ـ و) 1.8(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثالثة بوسط مرجح         ) النواحي الصحية ( - 3 وزن ب

 .%) 60(مئوي

) 1.8(حازت هذه الفقرة على المرتبة الرابعة بوسـط مـرجح           ) الموضوعات التراثية ( - 4

 .%) 60(وزن مئوي بو

) 1.8(حازت هذه الفقرة على المرتبة الخامسة بوسـط مـرجح           ) الموضوعات الدينية ( - 5

 .%) 60(وزن مئوي بو

ط مـرجح   حازت هذه الفقرة على المرتبة السادسة بوس      ) الموضوعات العلمية والمهنية  ( - 6

 .%) 57(وزن مئوي بو) 1.7(

ـ و) 1.7(حازت هذه الفقرة على المرتبة السابعة بوسـط مـرجح           ) الثقافة العامة ( - 7 وزن ب

 %) 57(مئوي

وهذا يبين ان موضوعات الكتاب لم تتضمن الى حد ما الحاالت االجتماعية والنـواحي              

 وهـذه   .لثقافيـة العامـة     الصحية والموضوعات الصحية التراثية والدينية والعلمية والمهنية وا       

  .النواحي جميعها تتصل بالحياة التعليمية واالجتماعية للتالمذة 

ان موضوعات قواعد اللغة العربية عندما تكون بعيدة عن حيـاة التالمـذة وال تراعـي            

اهتماماتهم وال تلبي حاجاتهم وال تساير نموهم فانها وال شك تعد عامل تنفير من تعلـم اللغـة                  

  ) 19: 60(ة عامة وقواعدها بصورة خاصة العربية بصور

لذا يجب ان تعرض موضوعات قواعد اللغة العربية بصورة تجعلها ترتبط بحياة التالمذة             

وخبراتهم السابقة وتنمية الشعور لديهم بانها مادة ذات فائدة كبيرة في حياتهم من جميع الجوانب               

   .تربية السليمة على مختلف النواحي ولهذه األمور نتائجها االيجابية في تربية التالمذة ال

  

   :لغة الكتاب واسلوبه. رابعاً 
  )14(جدول 

  إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الثاني عشر
   ضمن المجال الرابع مرتبة تنازلياً

  
ــم   لدرجة ضعيفة لدرجة متوسطة   لدرجة كبيرة  رق

السؤال 
تسلسل 

ــرة  الفق
الرتبة 

  % التكرار  % التكرار  % التكرار
الوسط 

لمرجح ا
الوزن 

المئوي 



فــــي   
االستبانة 

      

3  1  39  48.8  24  30  17  21.2  2.3  77%  
1  2  24  30  47  58.7  9  11.3  2.2  73%  
4  3  27  33.8  43  53.7  10  12.5  2.2  73%  
5  4  25  31.9  47  58.7  8  10  2.2  73%  

12  

2  5  26  32.5  37  46.3  17  21.2  2.1  70%  

  

ت المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الثاني عشر ضمن المجال الثالث          يتضح من اجابا  

 اعلـى  اًحـد بوصـفهما  %) 77(و) 2.3(بـين  انحصرابان الوسط المرجح والوزن المئوي قد    

  :وكاالتي ) 14( ادنى وهذا يبين اتفاقهم بنسب متقاربة كما في جدول اًحد%) 70(و) 2.1(و

ـ و) 2.3( المرتبة االولى بوسـط مـرجح      حازت هذه الفقرة على   ) تجانس االلفاظ ( - 1 وزن ب

  .%) 77(مئوي

ـ و) 2.2(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثانية بوسط مـرجح          ) وضوح االلفاظ ( - 2 وزن ب

 .%) 73(مئوي 

وبـوزن  ) 2.2(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثالثة بوسـط مـرجح           ) حداثة االلفاظ ( - 3

  .%)73(مئوي

زت هذه الفقـرة علـى المرتبـة الرابعـة بوسـط            حا) كفاءة االلفاظ في تأدية معانيها    ( - 4

 .%) 73(وبوزن مئوي ) 2.2(مرجح

وبـوزن  ) 2.1(حازت هذه الفقرة على المرتبة الخامسة بوسط مـرجح         ) سهولة االلفاظ ( - 5

 .%) 70(مئوي 

 تتوفر في لغة الكتاب تجـانس االلفـاظ ووضـوحها           اذوهذا يشكل جانب كفاية للكتاب      

عانيها وسهولتها حيث ان للغة الكتاب اهمية كبيرة في تحديد مدى           وحداثتها وكفاءتها في تأدية م    

متابعة القارىء للكتاب واالفادة منه فيجب ان يعرض معلوماته بلغة سهلة متجانسة وان تنسـق               

حقائقه بشكل مشوق جذاب وان يكون اسلوبه سلسالً قادراً على تجميع االفكـار وابرازهـا وان    

ها وال تعقيد وان يكون سليماً مناسـباً لمحصـول التلميـذ            تكون عباراته واضحة ال غموض في     

  .اللغوي

)95 :48 (  



  .يلة اللغوية لتالمذة هذه المرحلةوهذا يعني ان لغة الكتاب تتناسب مع الحص



  )15(جدول 
  إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الثالث عشر 

  ضمن المجال الرابع مرتبة تنازلياً
ــم   لدرجة ضعيفة لدرجة متوسطة   لدرجة كبيرة  رق

السؤال 
تسلسل 

ــرة ا لفق
فــــي 
االستبانة 

الرتبة 
  % التكرار  % التكرار  % التكرار

الوسط 
المرجح 

الوزن 
المئوي 

4  1  38  47.5  32  40  10  12.5  2.4  80%  
1  2  17  21.2  44  55.6  19  23.2  2  67%  
2  3  14  17.5  48  60  18  22.5  2  67%  
3  4  16  20  40  50  24  30  1.9  63%  
5  5  10  12.5  49  61.2  21  26.3  1.8  60%  
6  6  20  25  24  30  36  45  1.8  60%  

13  

7  7  16  20  26  32.5  38  47.5  1.7  57%  

  

يتضح من إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الثالث عشر ضمن المجال الرابع            

 أعلـى   اًحـد بوصـفهما   %) 80(و) 2.4( بين   انحصرابان الوسط المرجح والوزن المئوي قد       

  : وكما يأتي ) 15(وهذا يبين اتفاقهم بنسب متفاوتة كما في جدول حداً أدنى %) 57(و) 1.7(و

وبـوزن  ) 2.4(حازت هذه الفقرة علـى المرتبـة األولـى بوسـط مـرجح            ) التكرار( - 1

  .%) 80(مئوي

%) 67(وبوزن مئوي ) 2(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثانية بوسط مرجح         ) اإلطالة( - 2

. 

وبـوزن مئـوي    ) 2(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثالثة بوسط مـرجح          ) السهولة  ( - 3

)67 (%. 

وبـوزن  ) 1.9(حازت هذه الفقرة على المرتبـة الرابعـة بوسـط مـرجح           ) الوضوح( - 4

 .%) 63(مئوي

وبـوزن  ) 1.8(حازت هذه الفقرة على المرتبـة الخامسـة بوسـط مـرجح             ) التكامل( - 5

 .%) 60(مئوي



) 1.8(حازت هذه الفقرة على المرتبة السادسة بوسط مرجح         ) فكار المجردة استخدام األ ( - 6

 .%)  60(وبوزن مئوي

حازت هذه الفقرة على المرتبة السابعة بوسـط        ) استخدام األفكار الصريحة والضمنية     ( - 7

 .%) 57(وبوزن مئوي) 1.7(مرجح 

والتي أكدت  ) 5(وهذا يبين ان اغلب الفقرات شكلت جانب قصور للكتاب باستثناء فقرة            

بان اسلوب الكتاب اتصف بالسهولة وهذا يشكل جانب كفاية للكتاب اما في جانب القصور فانه               

اتصف بالتكرار واإلطالة وعدم الوضوح وعدم التكامل ولم يسـتخدم األفكـار المجـردة وال               

الصريحة وال الضمنية حيث ان المضامين االيجابية والسلبية ألسلوب الكتاب مـن شـأنها ان               

تحدث حالة من الحماس والرغبة او النفور واإلحباط  لدى التلميذ لمتابعة الكتاب اذ ان التكرار                

واإلطالة وفقدان عنصر التشويق يبعثان على الملل وبسبب ذلك يفقد المعلم والتلميذ رغبتهما في              

هـذا  ومادة الكتاب ويمكن ان تضيع الخبرة األساسية التي يراد تعلمها في خضم هذه المرحلـة                

ليس كافياً إلثارة دوافع المتعلمين نحو تعلم المادة بشكل فعال ولعل من المفيـد ان نـذكر مـن                   

.شروط إعداد كتاب قواعد اللغة العربية ان يكون مشوقاً وجذاباً بمادته العلمية وأسلوب عرضها             

              )54 :111 (  

وتأثير هذا القصور   وقد تحسس المعلمون والمعلمات بذلك من خالل تعاملهم مع تالمذتهم           

  . على المادة على مستوى الفهم ومدى اإلقبال



  :التطبيقات والتمرينات . خامساً 
  )16(جدول 

  إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الرابع عشر 
  ضمن المجال الخامس مرتبة تنازلياً

ــم   لدرجة ضعيفة وسطة لدرجة مت  لدرجة كبيرة  رق
السؤال 

تسلسل 
ــرة  الفق
فــــي 
االستبانة 

الرتبة 
  % التكرار  % التكرار  % التكرار

الوسط 
المرجح 

الوزن 
المئوي 

1  1  15  18.7  30  37.5  35  43.7  1.8  60%  
2  2  16  20  23  28.2  41  51.2  1.7  57%  

14  

3  3  18  22.5  18  22.5  44  55  1.7  57%  

  

ضـمن المجـال   يتضح من إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الرابـع عشـر           

 اًحـد بوصـفهما   %) 60(و) 1.8( بين   انحصراالخامس ان الوسط المرجح والوزن المئوي قد        

وكاالتي ) 16( ادنى وهذا يبين اتفاقهم بنسب متقاربة كما في جدول           اًحد%) 57(و) 1.7(أعلى و 

 :  

حازت هذه الفقرة على المرتبة األولى بوسط       ) توضيح المفردات والقاعدة المصوغة له      ( - 1

  .%) 60(وبوزن مئوي) 1.8(جح مر

حازت هذه الفقرة على المرتبة الثانيـة بوسـط         ) متنوعة وشاملة للموضوع المقدر له      ( - 2

 .%) 57(وبوزن مئوي ) 1.7(مرجح 

) 1.7(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثالثـة بوسـط مـرجح            ) تسهل حل التمرينات  (  - 3

 .%) 57(وبوزن مئوي

 التطبيقات الى حد ما ال تساعد علـى توضـيح            ان اذوهذا يشكل جانب قصور للكتاب      

المفردات والقاعدة المصوغة له وغير متنوعة وشاملة للموضوع وال تسهل حل التمرينات حيث             

ان كتب قواعد اللغة العربية حرصت على ان تقدم بين يدي كل باب جديد قطعة مطولة علـى                  

 الباب الجديد   1ذ منها أمثلة لدراسة هذ    المعلم ان يعالجها مع التالمذة وفهماً ومناقشة قبل ان يتخ         

وقد أدى إلى ان تتحمل حصص النحو اعباء جديدة شغلت المعلم والتالمذة عن الهدف االصـلي            



للكتاب وهو فهم القاعدة الجديدة والتطبيق عليها تطبيقاً كافياً فالنحو ال يلقى من التدريب العملي               

  ) 131-13: 78  (.و دون تطبيق ما يحقق الغاية منه وهيهات ان تنجح دراسة النح

ويرى الباحث ان كتب قواعد اللغة العربية اذا ارادت ان تؤدي وظائفها على احسن وجه               

وتحقق االهداف التي وضعت لها ومن اجلها وتحظى بالمكانة العلمية التي يتوخاهـا البـد ان                

لنسبة لموضوعات  تتصف بتلك المواصفات والمعايير التي من شأنها ان تحدد مدى صالحيتها با           

  . الذين يتلقونها من جهة اخرى ةالمادة وتطبيقاتها من جهة والتالمذ

  )17(جدول 
  إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الخامس عشر

  تنازلياًترتيباً  ضمن المجال الخامس مرتبة 
  

رقم   ة ضعيفةلدرج لدرجة متوسطة  لدرجة كبيرة
 السؤال

تسلسل 
الفقرة 
في 

 االستبانة

 الرتبة
  % التكرار  % التكرار  %التكرار 

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

1  1  26  12.5  40  52  14  17.5  2.2  73%  
2  2  28  30  35  43.7  21  26.3  2  67%  
3  3  16  20  45  56.8  19  23.7  2  67%  
5  4  16  20  47  58.7  17  21.3  2  67%  
6  5  19  23.7  40  50  21  26.3  2  67%  

15  

4  6  15  18.8  31  38.8  34  42.4  1.8  60%  

  

يتضح من اجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال الخامس عشـر ضـمن المجـال              

 اًحـد بوصـفهما   %) 73(و) 2.2( بين   انحصراالخامس ان الوسط المرجح والوزن المئوي قد        

التي وكا) 17( ادنى وهذا يبين اتفاقهم بنسب متفاوتة كما في جدول           اًحد%) 60(و) 1.8(اعلى و 

 :  

حازت هذه الفقرة على المرتبة األولـى بوسـط         ) التدريب على بناء الجمل والعبارات    ( - 1

  .%) 73(وبوزن مئوي) 2.2(مرجح 

وبـوزن  ) 2(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثانية بوسط مرجح         )القدرة على اإلبداع    ( - 2

 .) %67(مئوي 



وبوزن ) 2(الثة بوسط مرجح    حازت هذه الفقرة على المرتبة الث     ) القدرة على االستنتاج  ( - 3

 .%) 67(مئوي 

حازت هذه الفقرة على المرتبة الرابعة بوسط       ) الربط والموازنة بين التمرينات والقاعدة    ( - 4

 .) %67(وبوزن مئوي) 2(مرجح 

) 2(حازت هذه الفقرة على المرتبة الخامسـة بوسـط مـرجح          ) فهم واستيعاب الكلمات  ( - 5

 .%) 67(وبوزن مئوي

ة للكتاب مما يدل على ان التمرينات تفيد التالمذة وتساعدهم على           وهذا يشكل جانب كفاي   

بناء الجمل والعبارات واإلبداع واالستنتاج والربط والموازنة بين التمرينـات والقاعـدة وفهـم              

واستيعاب الكلمات فالتمرينات يجب ان تعطي األهداف التي تحددها المادة وحيثما غطت تلـك              

 وهي اداة المعلم في تحقيق األهداف التعليمية وفي اثارة تفكيـر            األهداف كانت التمرينات جيدة   

تالمذته وعن طريقها يتعرف على الصعوبات التي تعترضهم فيعمل علـى تشـجيع األقويـاء               

واألخذ بيد الضعفاء وهي ثمرة العملية اللغوية من الدرس وخير وسائل التدريب العملي المنظم              

سخ القواعد في الذهن للوصول الى األهداف المتوخاة من         لتكوين العادات اللغوية الصحيحة وتر    

  .) 118: 44 (. دراستها في تعويد التالمذة على سرعة االداء وصحة التعبير وسالمته

 في حلها واستنتاج وتـأليف      التالمذةتمرينات قواعد اللغة العربية تحتاج الى مشاركة        إن  

ربية ال تؤدي غرضها اال بعد اإلكثار مـن         األمثلة على غرارها حيث ان دراسة قواعد اللغة الع        

  .التمرينات والتدريب عليها 

   :اما الفقرات التي شكلت جانب قصور للكتاب فهي 

حازت هذه الفقرة على المرتبة السادسة بوسـط مـرجح          ) القدرة على التحليل والتعليل   ( - 6

يهم وهذا يدل على ان التمرينات الى حد ما ال تكـون لـد            %) 60(وبوزن مئوي   ) 1.8(

القدرة على التحليل والتعليل حيث ان من الشرائط االساسية العداد كتاب قواعـد اللغـة               

العربية ان يكون بعد كل موضوع جزء للتمرينات والتدريبات التي يراعى فيها التنـوع              

في االساليب والشمول في تغطية جوانب المواضيع كلها مع تاكيدها على استثارة اهتمام             

 ) 108: 65(          .ير والربط واالستنتاجالمتعلم نحو التفك

  )18(جدول 
  إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال السادس عشر 

  تنازلياًترتيباً ضمن المجال الخامس مرتبة 



ــم   لدرجة ضعيفة لدرجة متوسطة   لدرجة كبيرة  رق
السؤال 

تسلسل 
ــرة  الفق
فــــي 
االستبانة 

الرتبة 
  % التكرار  % التكرار  % التكرار

الوسط 
المرجح 

الوزن 
المئوي 

2  1  24  30  40  50  16  20  2.1  70%  
1  2  12  15  24  30  44  55  2  67%  
3  3  19  37.7  19  23.7  42  53.6  1.7  57%  
4  4  17  21.3  23  28.7  40  50  1.7  57%  

16  

5  5  17  21.3  25  31.2  38  47.5  1.7  57%  

  

سؤال السادس عشـر ضـمن المجـال        يتضح من اجابات المعلمين والمعلمات لفقرات ال      

 اًحـد بوصـفهما   %) 70(و) 2.1( بين   انحصراالخامس ان الوسط المرجح والوزن المئوي قد        

  :  ادنى وهذا يبين اتفاقهم بنسب متفاوتة وكاالتي اًحد%) 57(و) 1.7(أعلى و

حازت هذه الفقرة على المرتبة االولـى       ) اقتصارها على بعض االهداف دون االخرى     ( - 1

  .%) 70(وبوزن مئوي) 2.1(ح بوسط مرج

 .%) 67(وبوزن مئوي) 2(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثانية بوسط مرجح ) القلة( - 2

حازت هذه الفقرة على المرتبة الثالثة بوسط مـرجح         ) اعتمادها على الوسائل التعليمية     ( - 3

 .%) 57(وبوزن مئوي) 1.7(

حازت هذه الفقرة   )  السابقة تقوم على الربط بين الموضوعات المعدة له والموضوعات       ( - 4

 .%) 57(وبوزن مئوي ) 1.7(على المرتبة الرابعة بوسط مرجح 

حازت هذه الفقرة على المرتبة الخامسة بوسط مرجح        ) تمهد الى الموضوعات الالحقة   ( - 5

 .%) 57(وبوزن مئوي) 1.7(

 ان تمريناته تتصف باقتصارها على بعض األهداف        اذوهذا يشكل جانب قصور للكتاب      

 األخرى وبالقلة وال تعتمد على الوسائل وال تقوم على الربط بين الموضوعات المعدة لـه                دون

 لذا يجب ان تكون التمرينـات       0والموضوعات السابقة وال تمهد إلى الموضوعات الالحقة لها         

 وحيث تتجسد قواعد اللغـة      .ذات طابع مرن ومؤثر وان تعمل على تحقيق األهداف السلوكية           

رينات وهي تدريبات خاصة  تعين التلميذ على فهم القواعد بشكل واضح وملموس             العربية بالتم 

ان ما في كتب قواعد اللغة العربية من تمرينات يكاد يكون على طراز األوائـل مـن حيـث                   

اختصار المادة واتساع المعنى والجمع المتناثر وقلة األمثلة وضعف الربط وخلوها من التشويق             



    . ى موافقة أذواق التالمذة ولم يلتفت الى مستواهم الذهنيولم ينظر في إعدادها ال

          ) 32:66 (  

ويرى الباحث ان على مؤلفي كتب قواعد اللغة العربية االهتمام بمحتواهـا وان تكـون               

توافـق أذواق   لاألمثلة والتمارين التي تحويها الكتب غير معقدة تعتمد على الوسـيلة التعليميـة              

 والبد من اإلشـارة     . لموضوعات الحقة    التطبيق الفعلي وتشكل أساساً   التالمذة وتساعدهم على    

عد ينظر إليها علـى     يإلى ان النظرة الى دور الوسائل التعليمية في العملية التعليمية قد تغير فلم              

هماً ال غنى عنه فـي      مإنها مواد إضافية يمكن استخدامها واالستغناء عنها بل أصبحت عنصراً           

  ) 17: 49(              .علم عملية التعليم والت



  : ه وإخراجهوإعداد الكتابشكل  .سادساً 
  

  )19(جدول 
  إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال السابع عشر

  تنازلياًترتيباً  ضمن المجال السادس مرتبة 
   

ــم   لدرجة ضعيفة لدرجة متوسطة   لدرجة كبيرة  رق
السؤال 

تسلسل 
ــرة  الفق
فــــي 
االستبانة 

الرتبة 
  % التكرار  % التكرار  %التكرار 

وسط ال
المرجح 

الوزن 
المئوي 

3  1  46  57.5  26  32.5  8  10  2.5  83%  
4  2  48  60  22  27.5  10  12.5  2.5  83%  
5  3  50  62.5  23  28.7  7  8.8  2.5  83%  
9  4  51  63.7  18  22.5  11  13.8  2.5  83%  

10  5  50  62.5  18  22.5  12  15  2.5  83%  
12  6  46  57.5  26  32.5  8  10  2.5  83%  
13  7  48  60  24  30  8  10  2.5  83%  
14  8  47  58.7  26  32.5  7  8.8  2.5  83%  
6  9  43  53.7  22  27.5  15  18.8  2.4  80%  
7  10  40  50  32  40  8  10  2.4  80%  

11  11  48  60  19  23.8  13  16.2  2.4  80%  
8  12  36  45  35  43.7  9  11.3  2.3  77%  

15  13  40  50  22  27.5  18  22.5  2.3  77%  
1  14  24  30  49  61.2  7  8.8  2.2  73%  

17  

2  15  26  32.5  46  57.5  8  10  2.2  73%  

                       

يتضح من إجابات المعلمين والمعلمات لفقرات السؤال السابع عشـر ضـمن المجـال              

 اًحـد ا  بوصـفهم %) 83(و) 2.5( بين   انحصراالسادس ان الوسط المرجح والوزن المئوي قد        

) 19( أدنى وهذا يبين اتفاقهم بنسب متقاربة وكمـا فـي جـدول              اًحد%) 73(و) 2.2(أعلى و 

  : وكاالتي 



وبـوزن  ) 2.5(حازت هذه الفقرة على المرتبة األولى بوسط مرجح     ) عرض الصفحات ( - 1

  .%) 83(مئوي

وبـوزن  ) 2.5(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثانية بوسط مـرجح          ) طول الصفحات ( - 2

 .%) 83(مئوي

وبـوزن  ) 2.5(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثالثة بوسط مرجح         ) وضوح الحروف ( - 3

 .%) 83(مئوي

وبوزن مئوي  ) 2.5(حازت هذه الفقرة على المرتبة الرابعة بوسط مرجح         ) طول السطر ( - 4

)83 (%. 

حازت هذه الفقرة على المرتبة الخامسة بوسط مـرجح         ) وضوح عناوين الموضوعات    ( - 5

 .%) 83( مئوي وبوزن) 2.5(

وبـوزن  ) 2.5(حازت هذه الفقرة على المرتبة السادسة بوسط مـرجح          ) لمعان الورق ( - 6

 .%) 83(مئوي

وبوزن مئوي  ) 2.5(حازت هذه الفقرة على المرتبة السابعة بوسط مرجح         ) متانة التجليد ( - 7

)83 (%. 

ن وبـوز ) 2.5(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثامنة بوسط مـرجح          ) تصميم الغالف ( - 8

 .%) 83(مئوي 

وبـوزن  ) 2.4(حازت هذه الفقرة على المرتبة التاسعة بوسط مـرجح          ) حجم الحروف ( - 9

 .%) 80(مئوي

) 2.4(حازت هذه الفقرة على المرتبة العاشرة بوسـط مـرجح           ) المسافات بين الكلمات  ( -10

  .%) 80(وبوزن مئوي 

وبوزن ) 2.4(حازت هذه الفقرة على المرتبة الحادية عشرة بوسط مرجح          ) لون الورق ( -11

 .%) 80(مئوي 

حازت هذه الفقرة على المرتبة الثانية عشـرة بوسـط مـرجح            ) المسافات بين األسطر  ( -12

 .%) 77(وبوزن مئوي ) 2.3(

وبوزن ) 2.3(حازت هذه الفقرة على المرتبة الثالثة عشرة بوسط مرجح          ) لون الغالف ( -13

 .%) 77(مئوي 



مرتبة الرابعة عشرة بوسـط مـرجح       حازت هذه الفقرة على ال    ) قلة األخطاء المطبعية  ( -14

 .%) 73(وبوزن مئوي) 2.2(

) 2.2(حازت هذه الفقرة على المرتبة الخامسة عشـرة بوسـط مـرجح             ) حجم الكتاب ( -15

 .%) 73(وبوزن مئوي

وهذا يشكل جانب كفاية للكتاب مما يدل ان الكتاب كان جيداً من حيث الشكل واإلعـداد                

 الصفحات وطولها ووضوح الحـروف وطـول        واإلخراج وقد روعي فيه الى حد كبير عرض       

السطر ووضوح عناوين الموضوعات ولمعان الورق ومتانة التجليد وتصميم الغـالف وحجـم             

الحروف والمسافات بين الكتاب ولون الورق والمسافات بين األسـطر ولـون الغـالف وقلـة       

   .األخطاء المطبعية 

 فـي   لكتاب المدرسي دوراً أساسياً   ي اخراج ا  ومن المؤكد ان للعناصر الفنية المستخدمة ف      

تشويق التالمذة وإقبالهم عليه وحسن االنتفاع منه والرجوع اليه وتتكون هذه العناصر الفنية من              

الطباعة والتجليد وحجم الكتاب ونوع الورق ولونه وطول السطر وحجم الحـروف واأللـوان              

ية التي تجعل الكتاب المدرسي     والغالف والتجليد وتصميم الغالف ولونه وغيرها من األمور الفن        

هادفاً يستهويه التلميذ والمعلم على السواء وتشكل بمجموعها إخراج الكتاب ومن المعروف انـه   

 الفني عند إعداد الكتاب المدرسي ان يكون متيناً في          بمن الشروط التي ينبغي توافرها في الجان      

  ) 161: 65(    .  التجليد وان يستخدم فيه ورق وغالف جيد 

ن كان الكتاب المدرسي منفراً شكالً ومضموناً انعكس ذلك األثر غير المقبـول علـى               فا

عالقة المتعلم بالكتاب وبالقراءة فال بد ان نعتني بإعداد الكتاب المدرسي واضعين في أذهاننـا               

البعدين التربويين العام والخاص فنجعله جذاباً شكالً ومضموناً وذلك بمراعاة الشروط األساسية            

 وان من المعايير التي يفترض .عداده ومنها ان تتفق مادته مع األهداف التربوية المرسومة في ا

  ) 50: 87(.   ان يتصف بها الكتاب المدرسي ان يكون حجم الكتاب مناسباً للوقت المحدد له 



  :االسئلة المفتوحة 
  

  )20(جدول 
  تنازلياًتيباً تر المعلمون والمعلمات إضافتها مرتبة أقترح الموضوعات التي 

ــم  رق
 السؤال

تسلسل 
 الفقرات

  % التكرار  الموضوعات المقترحة إضافتها

  89.3  77  الفاعل  -1

  88.8  71  المفعول به  -2

  65  52  االسم الموصول  -3

  52.5  42  حروف الجر  -4

  36.1  29  تقسيم الفعل من حيث الزمن  -5

  28.7  23  العلم  -6

  20  16  الفعليةالجملة االسمية والجملة   -7

  12.5  10  النعت  -8

  8.8  7  اسماء االشارة   -9

  8.8  7  العطف   -10

  8.8  7  النكرة والمعرفة  -11

  8.8  7  المعرف باالضافة   -12

  8.8  7  اقسام الكالم   -13

18  

  3.8  3  اسماء االستفهام   -14

   

فتـوح ان نسـباً     يتضح من إجابات المعلمين والمعلمات الفقرات السؤال الثامن عشر الم         

ترى نقل بعض الموضوعات من المراحل األخرى إلى المرحلة الثالثـة وتشـكل             منهم  متفاوتة  

وجهة نظر ايجابية لصالح الكتاب فقد يعتقد بعضهم ان قسماً من هذه الموضوعات قد يحتاجهـا                

ر عـام   التالمذة في هذه المرحلة كي تكون راسخة في أذهانهم بدالً من إن يطويها النسيان بمرو              

ة منها ويعوا فوائدها    ذة في مرحلتهم حتى يكونوا على بين      على دراستها فينبغي ان يدرسها التالم     

  . ويجب ان ال تزدحم كتب قواعد اللغة العربية بمباحث ال ضرورة لها 



  

  )21(جدول 
  الصعوبات التي تواجه المعلمين والمعلمات في تعليم قواعد اللغة العربية

  لياً تناز ترتيباً مرتبة
رقم 
  السؤال

تسلسل 
 الفقرات

  % التكرار  الصعوبات 

  88.8  71  طرائق التدريس التقليدية   -1

  72.5  58  ضعف التالمذة في القراءة والكتابة   -2

  72.5  58  جمود المواضيع القديمة   -3

  60  48  ضعف التالمذة في الخط والتعبير   -4

عدم تأهيل معلمـي اللغـة العربيـة          -5

  تها في دورات تخصصيةومعلما

23  58  

  25  20  شيوع العامية   -6

قلة الحصص المقررة لمادة قواعـد        -7

  اللغة العربية 

16  20  

  20  16  قلة الوسائل التعليمية   -8

  20  16  ضعف التالمذة في اإلعراب   -9

  12.5  10  عدم تسلسل مواضيع الكتاب   -10

19  

ال يتناسب تعليم المادة مـع أعمـار          -11

  تالمذة ال

7  8.8  

  

 نسباً أن المفتوح عشر التاسع السؤال لفقرات والمعلمات المعلمين إجابات من يتضح

 العربية اللغة قواعد مادة ان الباحثين من العديد أشار وقد مختلفة صعوبات تواجه منهم متفاوتة

 علمالت ضعف من يعانون التالمذة من العديد اصبح الصعوبات لتلك ونتيجة صعوبات تواجه

 واستيعابهم اللغوية حصيلتهم في بالغاً اثراً ترك مما فيها العلمي التحصيل مستوى وتدني

من خالل الزيارات الميدانية للمدارس واللقاء بمعلمي المادة  الصعوبات هذه برزت وقد للمعرفة

 تدنت التي النجاح نسب ومالحظة العربية اللغة قواعد مادة واقع على واالطالعومعلماتها 

 المراحل في مستمرة والمعلمات المعلمين وشكوى الماضية القليلة السنوات في وخصوصاً



 التي قواعدها بصعوبة العتقاده العربية اللغة مادة عن يرغب المتعلم جعل مما كافة الدراسية

 إخفاق أسباب من ان يتضح هنا ومن رسالتها األخرى اللغة فروع لتؤدي ضرورة إتقانها يعد

 إلى والنظر النحو مفهوم تضييق هو المختلفة الدراسية المراحل في العربية اللغة قواعد دراسة

 هذا توسيع الى تدعو له الجديدة النظرة وان الكلمات اواخر حركات في يبحث علم انه هذا

 الغاية انه على منها جانب الى النظر وعدم كلها اللغوية المنظومة جوانب ليشمل المفهوم

 العربية اللغة قواعد اهداف من يكون ان يجب وتجويده الفصيح العربي النطق وان والهدف

  . ومعلماتها العربية اللغة قواعد معلمي تواجه واقعية الصعوبات جميعها هذه بان الباحث ويرى

  )22 (جدول
   وتطويره الكتاب تحسين خاللها من يمكن التي والمعلمات المعلمين مقترحات

  تنازلياًترتيباً  مرتبة
رقم 
 السؤال

تسلسل 
 الفقرات

 % التكرار المقترحات

 ونصوصوأحاديث نبوية شريفة  قرآنية شواهد إضافة -1

   بالغيةو شعرية

74 92.5 

 36.3 29 معلمي اللغة العربية ومعلماتها أعدادا تربويا ومهنيا   اعداد -2

 23.8 19  التدريس طرائق تنويع -3

 12.5 10  ةحيالفص باللغة التحدث في والمعلمات المعلمين الزام -4

 8.8 7  التعليمية الوسائل زيادة -5

 8.8 3  منطقي بشكل المواضيع تسلسل -6

20 

 3.8 3  والتدريبات مريناتالت زيادة -7
  

 منهم متفاوتة نسباً ان العشرين السؤال لفقرات والمعلمات المعلمين إجابات من يتضح

 الحديث من وشواهد قرآنية شواهد إضافة ان مؤلفونال يعتقد حيث المقترحات بعض أثبتت

 من ولكن تراكيبها وفخامة أسلوبها لبالغة المبتدئين على صعبة شعرية ونصوص الشريف

 إعداد عملية في النواحي أهم من التربوية الناحية ان كذلك التالمذة يتعلمها ان الضروري

 واالتجاهات والخبرات المعارف كسابهإ طريق عن عمله فاعلية في تأثير من لها لما المعلمين

   . والمهارات

 جوانب من يتطلب لما العربية اللغة معلم شخصية في هماًم التربوي العنصراذ يعد 

 طرائق على االطالع عليه فيجب وجه وأكمل صورة بأحسن واجبه داءأ من تمكنه تربوية



 التي الناجحة الطريقة يستخدم نأ هفعلي هتذتالم مع مالئمة أكثرها الى وصوالً المختلفة التدريس

 اهتمام تثير التي الطريقة هي الجيدة والطريقة يسير وجهد قليل وقت في هدفه الى توصله

 من فانه وبذلك والرتابة والكسل الملل عنهم وتبعد فيه والمشاركة الدرس إلى وتشوقهم التالمذة

 تربوية خبرة لديهم ومعلمات معلمين إلى العربية اللغة قواعد مادة تدريس إسناد جداً الضروري

 ال العربية اللغة تعليم بان بعضهم اعتقاد كذلك الفصحى باللغة التحدث ضرورة منها ومهنية

 ان الباحث ويرى . فقط والطباشير بالسبورة همممعظ ويكتفي حديثة تعليمية وسائل إلى يحتاج

 الموضوع فهم في سلباً يؤثر العربية اللغة قواعد مادة تعليم في التعليمية الوسائل استخدام قلة

 الى وتثيرهم همانتباه تجلب أداة هي التعليمية فالوسيلة أذهانهم في معناه ووضوح ةالتالمذ لدى

  .  أذهانهم في العلمية المادة ترسيخ على وتعمل اليه وتشوقهم الدرس
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   والمقترحات والتوصيات االستنتاجات
  :االستنتاجات  - أ

 : ياتي ما استنتاج يمكن الباحث إليها توصل التي النتائج على بناءاً

 . العربية اللغة منهج أهداف معظم تحقيق استطاع الكتاب ان - 1

 . الكتاب أهداف معرفة في لتالمذةل فائدة وذات للمعلم مرشدةو مفيدة الكتاب مقدمة ان - 2

 . يالئمها ال وبعضها الثالثة المرحلة يالئم الكتاب موضوعاتبعض  ان - 3

وال تالئم  والفهم والتوضيح الشرح حيث منالموضوعات  بعض تالئم النص طريقة - 4

  .بعضها األخر

 الوسائل على تعتمد ولم المرحلة لهذه مناسباً اعداداً تعد لم والتمرينات التطبيقات ان - 5

 . الموضوعات بين الربط على وال التعليمية

 وخلوها وتراكيبها مفرداتها بسهولة المذةللت غويةلال الحصيلة مع تتناسب الكتاب لغة ان - 6

 والتكرار واإلطناب باإليجاز اتصف فقد أسلوبه اما واإلمالئية النحوية األخطاء من

 . المادة عرض في التشويق عنصر فقد اذ الوضوح وعدم واإلطالة

 العربية اللغة تعليم في التكاملي لألسلوب التالمذة اتباع على الكتاب مادة تساعد لم - 7

 . العربية اللغة تعليم في الحديثة االتجاهات من بصفته

 . واإلخراج واإلعداد الشكل حيث من جيداً  الكتابكان - 8

  

 

  التوصيات  - ب

   يأتي بما الباحث يوصي الدراسة هذه نتائج ضوء في

 النتائج وفقعلى  العربية اللغة قواعد كتاب تأليف في النظر إعادة ضرورة الباحث ىير -1
 . الدراسة هذه إليها توصلت التي



 القواعد كتب تقويم في والمدرسين والمعلمين واالختصاصين التربويين المشرفين إشراك -2
 . بتدريسها البدء قبلوتنقيحها 

 لها المعدة المواضيع تناسب التي الطرائق وفقى عل العربية اللغة قواعد كتاب تأليف يتم أن -3
 . وحدها النص طريقة على االقتصار دونمن 

 للموضوع وشاملة متعددةً تكون كي والتمرينات لتطبيقاتل خاصة اهميةً نوالمؤلف يولي أن -4
 .هاواستيعاب دقيقة بصورة الموضوعات فهم على التالمذة فتساعد له المعدة

 االجتماعية النواحي تتضمن الكتاب هذا في المعتمدة واالمثلة النصوص تكون أن -5
 . المجتمع في الجارية والتطورات العامة الثقافة وضوعاتوم التراثية والموضوعات

 وكتب الثالثة للمرحلة العربية اللغة قواعد كتاب تاليف في وتنسيق انسجام هناك كوني أن -6
 السابقة الموضوعات من تجعل صورةب المتوسطة المرحلة في التالمذة يدرسها التي القواعد
 االخر البعض فهم بعضها ييسر التي المتكاملة المترابطة الموضوعات من سلسلة والالحقة
 .هواستيعاب

 . أخرى الى مرحلة من الموضوعات بعض نقل إمكانية دراسة -7

 . الضروري غير واإلطناب واإلطالة التكرار وتحاشي الغموض الى المؤدي اإليجاز تجنب -8

 . ومعلماتها العربية اللغة معلمي تأهيل ةإعاد -9

 . العربية اللغة قواعد بدليل والمعلمات المعلمين تزويد - 10

  المقترحات  - ت

    :ياتي ما الباحث يقترح البحث اليه توصل لما استكماالً

 . كتب مدرسية اخرى في المرحلة االبتدائية  لتقويم الحالية للدراسة مماثلة دراسةإجراء  -1

 المتوسطة للمرحلة العربية اللغة قواعد كتب لتقويم الحالية للدراسة ثلةمما دراسةإجراء  -2

 . واإلعدادية

 . األخرى العربية اللغة مناهج لتقويم الحالية للدراسة مماثلة دراسةإجراء  -3
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   المصادر العربية . أ

  .القرآن الكريم * 

 , المعارف دار ,القاهرة , العربية اللغة لمدرسي الفني الموجه . العليم عبد راهيمإب -1

 . م1973
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115 



)1(ملحق 

2009 

عند زيارته لمدارسكم لغرض اكمال بحثه الموسـوم يرجى تسهيل مهمة السيد عدنان موسى خطار
تقويم كتاب قواعد اللغة العربية للمرحلة الثالثة من التعليم المسرع من وجهـة نظـر المعلمـين( 
 مع التقدير) ... المعلمات و

2009 



)2(ملحق 

2009 

يرجى تسهيل مهمة السـيد عـدنان موسـى خطـار املشـرف
الرتبوي على مالك حمافظة النجف االشرف لغرض اآمال حبثـه

تقومي آتاب قواعد اللغة العربيـة للمرحلـة( املوسوم  
الثالثة من التعليم املسـرع مـن وجهـة نظـر املعلمـني

 دير مع التق) ... واملعلمات 

 /2009 



)3(ملحق 

2009 

2009 

2009 

 مع التقدير) ....من وجهة نظر المعلمين والمعلمات



)4(ملحق 

 من
 )من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 



  )5(ملحق 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   البحث  مدةحث بآرائهم خاللاأسماء السادة الخبراء الذين استعان الب

  مكان العمل   االختصاص   اسم الخبير   ت
طرائق تدريس اللغة   ير د سعد علي زا.أ  1

  العربية

جامعة بغداد، كلية التربية 

  ، ابن رشد  
طرائق تدريس اللغة   د عمران جاسم حمد الجبوري .أ  2

  العربية

  جامعة بابل ،كلية التربية 

  جامعة بابل، كلية التربية   العلوم النفسية والتربوية   د فاهم حسين الطريحي .أ  3
طرائق تدريس اللغة بيعي د جمعة رشيد كضاض الر.م.أ  4

  العربية 

الجامعة المستنصرية ،كلية 

  التربية االساسية 
  جامعة بابل ،كلية التربية   علم النفس التربوي   د حسين ربيع حمادي .م.أ  5
جامعة الكوفة ،كلية التربية   طرائق تدريس   د حسين نعمه الحسيني .م.أ  6

  للبنات 
ائق تدريس اللغة طر  د حمزه عبد الواحد حمادي.م.أ  7

  العربية

جامعة بابل ،كلية التربية 

  االساسية 
طرائق تدريس اللغة   د رحيم علي صالح .م.أ  8

  العربية

جامعة بغداد ،كلية التربية، 

  ابن رشد 
طرائق تدريس اللغة   د شكري عز الدين محسن .م.أ  9

  العربية

جامعة بابل ، كلية التربية 

  االساسية 
طرائق تدريس اللغة   عبد عون د فاضل ناهي .م.أ  10

  العربية

جامعة القادسية ، كلية 

  التربية 
طرائق تدريس اللغة   م عدنان عبد طالك الخفاجي.م  11

  العربية

جامعة الكوفة ،كلية التربية 

  للبنات 
طرائق تدريس اللغة   م نجم عبد اهللا الموسوي .م  12

  العربية

جامعة البصرة ، كلية 

   التربية االساسية ميسان
 بسم اهللا الرمحن الرحيم



  جامعة سانت كلمنس العالمية 
  )6(ملحق 

  االستبانة االستطالعية
  ... زميلي المعلم 

  ... زميلتي المعلمة 
  ... تحية طيبة 

تقويم كتاب قواعد اللغة العربية للمرحلة الثالثـة مـن التعلـيم            (تهدف هذه االستبانة إلى       

، وبما ان آلرائكم دور فاعل في تقـويم الكتـب           ) اتالمسرع من وجهة نظر المعلمين والمعلم     

المدرسية وتطويرها على وفق أسس علمية ، لذا ارجوا التفضل باإلجابة عن أسئلتها واالهتمام              

  . الكافي بما يحقق نتائج قيمة وعلمية 

  االمتنانولكم الشكر و
  

  الباحث
  عدنان موسى خطار

  : مالحظة 
  . ال حاجة لذكر االسم  .1

 . رض البحث العلمي فقط الدراسة لغ .2

  : األسئلة 
ما الجوانب االيجابية في كتاب قواعد اللغة العربية الذي يدرس حالياً في المرحلة الثالثـة               / 1س

  من التعليم المسرع ؟ 

  ما الجوانب السلبية في الكتاب المذكور ؟ / 2س

   نحو األفضل ؟ – موضوع البحث –ما مقترحاتك بشأن تطوير الكتاب / 3س

  

  
 سم اهللا الرمحن الرحيمب

  جامعة سانت كلمنس العالمية 



  )7(ملحق 
في صيغتها النهائية موجهة إلى معلمي قواعد اللغة العربية ومعلماتها االستبانة 

  للمرحلة الثالثة من التعليم المسرع 
  ... زميلي المعلم 

  ... زميلتي المعلمة 
  ... تحية طيبة 

اب قواعد اللغة العربية للمرحلة الثالثـة مـن التعلـيم           تقويم كت (تهدف هذه االستبانة إلى       

، وبما ان آلرائكم دور فاعل في تقـويم الكتـاب           ) المسرع من وجهة نظر المعلمين والمعلمات     

المدرسي وتطويره على وفق أسس علمية ، لذا ارجوا اإلجابة عن هذه االستبانة المرفقة طيـاً                

إلى فقرات متنوعة تتضـمن اهـداف السـؤال الـذي           والمتضمنة عدداً من األسئلة التي تتفرع       

أمام كل فقرة من الفقرات الواردة في كل سؤال وتحت احدى           (      ) يحتويها بأن تضع عالمة     

البدائل الموضحة في الحقول الثالثة والتي تراها مطابقة لالجابة عن مضمون الفقرة أما األسئلة              

منها ، علماً ان هذه االسـتبانة ال تسـتخدم إال   المفتوحة فاجابتها مطلقة ضمن اهداف كل سؤال   

  . الغراض البحث العلمي 

  واالمتنانولكم الشكر 
  

  الباحث
  عدنان موسى خطار

  

  

  

  

  
    البدائل

درجة ل  أهداف منهج اللغة العربية: أوالً 
  كبيرة

درجة ل
  مقبولة

درجة ل
  ضعيفة

      إلى أي حد ترى أن كتاب قواعد اللغة العربية للمرحلـة           / 1س



الثة من التعليم المسرع يحقق أهداف منهج اللغة العربية فـي           الث

  : هذه المرحلة من خالل 

بوصـفها عنصـراً    تنمية الشعور باالعتزاز باللغة العربية      . 1

  .  شخصية الفرد العربي أصيالً في تكوين

      

       . ترسيخ االيمان بالصفات العربية االصيلة والمثل اإلنسانية . 2

معرفة العلمية واسلوب التفكير العلمي عن طريـق        تأكيد ال . 3

  . الفهم الدقيق 

      

تمكين ألسنة التالمذة من لغتهم وتزويدهم بثروة من الفـاظ          . 4

  . اللغة العربية وتركيبها السليمة 

      

تمكنهم من القراءة الصحيحة الواضحة المعبرة عن فهم مـا    . 5

  يقرأون 

      

ثيلـي فيمـا يقرأونـه مـن        تكوين مهارات في االداء التم    . 6

  . موضوعات 

      

       تنمية مهاراتهم في الخط واالمالء بحيث يكتبون خطاً جميالً . 7
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  
    البدائل

درجة ل  المقدمة : ثانياً 
  كبيرة

درجة ل
  مقبولة

درجة ل
  ضعيفة

         . تعد المقدمة مفيدة ومرشدة للعلم إلى أي حد / 2س

      ة ذات فائدة للتالمذة فـي معرفـة        إلى أي حد تعد المقدم    / 3س



  . أهداف الكتاب وطريقته وأهميته 

        موضوعات الكتاب: ثالثاً 

إلى أي حد تتناسب موضوعات الكتاب المذكورة ادناه مع         / 4س

  : المرحلة التي تدرس فيها 

      

        نائب الفاعل . 1

        المفعول المطلق . 2

        المفعول فيه . 3

        المضارع اعراب الفعل . 4

        نصب الفعل المضارع . 5

        جزم الفعل المضارع . 6

        االفعال الخمسة واعرابها . 7

        المبتدأ والخبر . 8

        كان واخواتها . 9

        ان واخواتها . 10

        المثنى واعرابه . 11

        جمع المذكر السالم واعرابه . 12

        جمع المؤنث السالم . 13

        التكسير جمع . 14

        االسماء الخمسة . 15

        تمرينات للمراجعة . 16

  



  

    البدائل
درجة ل  

  كبيرة
درجة ل

  مقبولة
درجة ل

  ضعيفة
تالئم طريقة الـنص موضـوعات الكتـاب        إلى أي حد    / 5س

  : المذكورة أدناه من حيث الشرح والتوضيح  

      

        نائب الفاعل . 1

        المفعول المطلق . 2

        فعول فيه الم. 3

        اعراب الفعل المضارع . 4

        نصب الفعل المضارع . 5

        جزم الفعل المضارع . 6

        االفعال الخمسة واعرابها . 7

        المبتدأ والخبر . 8

        كان واخواتها . 9

        ان واخواتها . 10

        المثنى واعرابه . 11

        جمع المذكر السالم واعرابه . 12

        ع المؤنث السالم جم. 13

        جمع التكسير . 14

        االسماء الخمسة . 15

        تمرينات للمراجعة . 16

        إلى أي حد كانت موضوعات الكتاب تساعد التالمذة على/ 6س

الحث على ممارسة النشاطات الصـفية والالصـفية التـي          . 1

  تتعلق باللغة العربية 

      

        الدقة في العمل . 2

        ر بالمسؤولية تجاه المجتمع الشعو. 3

       تنمية شخصية التلميذ واالعتماد على النفس في حل المشاكل . 4

  
  البدائل 



درجة ل  
  كبيرة

درجة ل
  مقبولة

درجة ل
  ضعيفة

         :  تتناسب موضوعات الكتاب مع إلى أي حد / 7س

        عدد الساعات المخصصة لها في خطة العام الدراسي . 1

ت العلمية والنمو العقلي والقدرات لتالمذة المرحلة       المستويا. 2

  الثالثة 

      

        إلى أي حد تنمي موضوعات الكتاب قدرات التالمذة في / 8س

        االستقراء . 1

        التطبيق وحل التمرينات . 2

        الدقة في التعبير . 3

        القدرة على التحليل . 4

        القدرة على الفهم الذاتي للموضوعات . 5

        السرعة والدقة في القراءة . 6

        القدرة على مالحظة األخطاء النحوية واللغوية . 7

        : إلى أي حد تتناسب موضوعات الكتاب من حيث / 9س

        الموضوعات القصيرة إلى الموضوعات الطويلة . 1

        الموضوعات السهلة إلى الموضوعات الصعبة . 2

        عض اعتماد بعضها على الب. 3

إلى أي حد روعي في موضوعات الكتـاب النـواحي          / 10س

  : اآلتية 

      

اتصال الموضوعات وتكاملها مع موضوعات كتب قواعـد        . 1

  . اللغة العربية التي سيدرسها التالمذة في المرحلة المتوسطة 

      

        صلتها في موضوعات اللغة العربية . 2

        صلتها مع المواد الدراسية األخرى . 3

        انتقاء امثلتها وتطبيقاتها من بيئة المجتمع . 4

        وضوح عنوانات الموضوعات . 5

        قلة االخطاء النحوية واللغوية فيها . 6

  
    البدائل

درجة لدرجة لدرجة ل  



  ضعيفة  مقبولة  كبيرة  
        االعتناء بالحركات االعرابية . 7

        صلة الموضوعات بميول التالميذ وحاجاتهم . 8

        العناية بالفروق الفردية بين التالمذة. 9

إلى أي حد كانت موضوعات الكتاب تتضمن النـواحي         / 11س

  : اآلتية 

      

        الوعي الوطني . 1

        الحالة االجتماعية . 2

        النواحي الصحية . 3

        الموضوعات التراثية . 4

        الموضوعات الدينية . 5

        لمهنية الموضوعات العلمية وا. 6

        الثقافة العامة . 7

        لغة الكتاب واسلوبه: رابعاً 

        : إلى أي حد تتوفر في لغة الكتاب األمور اآلتية / 12س

        وضوح األلفاظ . 1

        سهولة األلفاظ . 2

        تجانس األلفاظ . 3

        حداثة األلفاظ . 4

        كفاءة األلفاظ في تأدية معانيها . 5

        : ى أي حد يتصف اسلوب الكتاب في النواحي اآلتية إل/ 13س

        االطالة . 1

        السهولة . 2

        الوضوح . 3

        التكرار . 4

        التكامل . 5

  
    البدائل

درجة ل  
  كبيرة

درجة ل
  مقبولة

درجة ل
  ضعيفة



        استخدامه لالفكار المجردة . 6

        استخدامه لالفكار الصريحة والضمنية . 7

        التطبيقات والتمرينات: خامساً 

        : إلى أي حد تتصف التطبيقات بالنواحي اآلتية / 14س

        توضيح الموضوع والقاعدة المصوغة له . 1

        متنوعة وشاملة للموضوع المقدر له . 2

        تسهل حل التمرينات . 3

إلى أي حد استطاعت التمرينات ان تفيد التالمذة فـي          / 15س

  : اآلتية النواحي 

      

        التدريب على بناء الجمل والعبارات . 1

        القدرة على االبداع . 2

        القدرة على االستنتاج . 3

        القدرة على التحليل والتعليل . 4

        الربط والموازنة بين التمرينات والقاعدة . 5

        فهم واستيعاب الموضوعات . 6

        : ما يأتي إلى أي حد تتصف التمرينات ب/ 16س

        القلة . 1

        اقتصارها على بعض االهداف من دون األخرى . 2

        اعتمادها على الوسائل التعليمية . 3

تقوم على الربط بين الموضوعات المعدة له والموضوعات        . 4

  السابقة 

      

        تمهد إلى الموضوعات الالحقة لها 

        شكل الكتاب واعداده واخراجه: سادساً 

إلى أي حد روعي في الكتاب الجوانب اآلتية من حيث          / 17س

  : الشكل واالعداد واالخراج 

      

  
    البدائل

درجة ل  
  كبيرة

درجة ل
  مقبولة

درجة ل
  ضعيفة

        قلة االخطاء المطبعية . 1



        حجم الكتاب . 2

        عرض الصفحات . 3

        طول الصفحات . 4

        وضوح الحروف . 5

         حجم الحروف. 6

        المسافات بين الكلمات . 7

        المسافات بين االسطر . 8

        طول االسطر . 9

        وضوح عنوانات الموضوعات . 10

        لون الورق . 11

        لمعان الورق . 12

        متانة التجليد . 13

        تصميم الغالف . 14

        لون الغالف . 15

         مفتوحةأسئلة

لتعليمية ما الموضوعات التي تراها     من خالل خبرتك ا   / 18س

  ضرورية ولم يتضمنها الكتاب ؟ 

      

1. 4 .  

2. 5 . 

3. 6 .  

      

  

  

  

  
    البدائل

درجة ل  
  كبيرة

درجة ل
  مقبولة

درجة ل
  ضعيفة

ما الصعوبات التي تراها تواجه المعلم أوالمعلمـة فـي         / 19س

  تدريس كتاب قواعد اللغة العربية للمرحلة الثالثة ؟ 

1. 4 .  

      



2. 5 . 

3. 6 .  

من خالل خبرتك التعليمية ما المقترحات التي يمكن بها         / 20س

  تحسين كتاب قواعد اللغة العربية وتطويره ؟ 

1. 4 .  

2. 5 . 

3. 6 .  

      

 
 
  

  

  

  

  
 


