
  غزة –الجامعة اإلسالمية 
  اــات العليـــالدراس

  ةــــة التربيـــكلي
  لغة عربية  –قسم المناهج وطرق التدريس 

  

  

  

  

  

 في محافظات غزة كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر ل دراسة تقويمية
  في ضوء معايير الجودة نمعلميالمن وجهة نظر 

  

  

  

  إعداد الطالب

  عنزة أبو عبد الرحمن يوسف عوض

  

  

  إشراف 

  محمد شحادة زقوت/ الدكتور 

  
  

  

قدمت هذه الدراسة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في مناهج وطرق      
  فلسطين –غزة  –تدريس اللغة العربية من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية 
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  إهداءإهداءإهداءإهداء

  

  إلى شهداء فلسطين األبرار
  
  .هما اهللا تعالى حفظإلى والدي ووالدتي 

  
  يجعلهم ذخراً لإلسالم والمسلمين ،إلى فلذات أكبادي الذين أسأل اهللا تعالى أن 

  
  . وجنى جمانة وجنان اتالعزيز بناتيإلى  

  
  . إلى زوجي الغالية رفيقة الدرب والحياة

  
  خوتي وأخواتيإلى إ

  
  إلى كل من يفكر ويبحث لالرتقاء بالعلم في كل مكان

  
  المتواضع أهدي هذا الجهد

  
  الباحث                                                             

  أبو عنزة نيوسف عوض عبد الرحم
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  شكر وتقدير

 بعد أن أحمد اهللا وأثني عليه صاحب الفضل والقادر على كل شيء ، والموفق لكل خير،      

øŒ ﴿القائل في كتابه المبين Î)uρ šχ ©Œ r' s? öΝä3š/u‘ È⌡ s9 óΟè?ö� x6 x© öΝä3‾Ρy‰ƒ Î— V{ ( È⌡ s9 uρ ÷Λän ö� x�Ÿ2 ¨βÎ) 
’Î1# x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰t±s9 ∩∠∪   ﴾ ) لى المعلم األول والقدوة الحسنة والصالة والسالم ع ، ) ٧: إبراهيم

  : وبعد ...  وعلى آله وصحبه أجمعين  )(� محمد
بعد  بهذه المناسبة ال يسعنينجاز هذا البحث المتواضع ، وإالشكر هللا تعالى أن من علي ب       

  إال أن أتقدم بخاص شكري وعرفاني إلى  الدراسة أن تخرج إلى حيز الوجود ،هذه أن أوشكت 
وشكري وعرفاني لألهل الكرام على مؤازرتهم وتشجيعهم وصادق دعـائهم ، وأخـص         

         ية الجامعـة اإلسـالم  بالذكر والدي الكريمين ، وزوجتـي المخلصـة ، وشـكري وعرفـاني     
كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى عمادة الدراسات العليـا وكليـة    –منارة العلم والعلماء  –بغزة 

ثر في األفاضل ، ولكل أهل الفضل الذين كان لجهدهم أعظم األ  التربية ممثلة بعميدها وأساتذتها
  . إخراج هذه الرسالة على صورتها الحالية 

، الـذي  محمد شحادة زقوت / شكري وعرفاني ألستاذي الدكتور  فأتوجه بداية بخالص         
كان له فضل اإلشراف على هذه الرسالة ، والذي منحني من وقته وخبرته الكثير ، وأرشـدني  
وأمدني بالرأي المصيب ، مما جعلني أتخطى كل الصعاب ، وما هذه الرسالة إال ثمرة لتوجيهاته 

  .خير الجزاء ، فجزاه اهللا عني الدائمة ومتابعته 
خليـل  /الـدكتور لجنة المناقشة ممثلة في  باحث أن يسدي موفور الشكر إلىوإنه ليطيب لل      

ــدير  ــاد مـ ــطينية   دائـــرة حمـ ــيم الفلسـ ــة والتعلـ ــاهج بـــوزارة التربيـ                                         المنـ
بالموافقة على مناقشـة هـذه   ا مقبوله؛ لداوود حلس أستاذ المناهج بالجامعة اإلسالمية/والدكتور

    . تهما القيمة االرسالة وإثرائها بمالحظ
وال يفوتني أن أقدم جزيل شكري إلى أساتذتي بالجامعة اإلسالمية لما بذلوه من جهد كبيرٍ       

  .أثناء تدريس مساقات الدراسات العليا 
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جهد ووقت ،ولما قدموه لي مـن  وكل التحية للسادة محكمي أدوات الدراسة ، لما بذلوه من      
نصائح وإرشادات وتوجيهات ، وأتوجه بالشكر واالمتنان لكل معلمي اللغة العربية في المدارس 

  . والذين تم تطبيق الدراسة عليهم  الثانوية ،
كما أتقدم بشكري وتقديري إلى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ، ومـديريات التعلـيم          

  .أجل تطبيق وإتمام هذه الدراسة  للتسهيالت والمساعدات التي قدموها من ؛ بمحافظات غزة
سـليمان أبـو جـراد ،    / محمد أبو تيم ، واألستاذ  / كما أتقد بالشكر والتقدير لألستاذ        

  .  ه لي من مساعدةوأيمن أبو منديل ، لما قدم / واألستاذ
ن له دور من قريب أو بعيد في إلى كل من كابخالص شكري وعرفاني  نني أتقدمإوأخيراً ف     

إيصال هذه الرسالة إلى ما وصلت إليه من نتائج متواضعة قد تكـون ذات فائـدة لمؤسسـاتنا    
  .التربوية ، فجزاهم اهللا تعالى عنَّي خير الجزاء 

فهذا جهد بشري يعتريه كل ما يعتري أي جهـد   وآخر دعواي أن الحمد هللا رب العالمين ،     
ذلـك سـمة البشـر ،    ،و قصرت فمن نفسي والشيطانفإن أصبت فمن اهللا تعالى ، وإن  ،آخر

من اجتهد فأخطأ فله أجر ، : " حينما قال  )(�وحسبي القول أني اجتهدت، وصدق رسول اهللا 
جو أن يكون عملي خالصـاً  وأر،  ) ٢٦٧٦: ٦، ج  البخاري(  "ومن اجتهد فأصاب فله أجران 

  .هللا تعالى 
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  قائمة المحتويات
  رقم الصفحة  الموضوع

  آية قرآنية 
  إهــداء 
  شكر وتقدير 
  قائمة المحتويات 
  قائمة األشكال 
  قائمة الجداول 
  قائمة المالحق 
  الملخص  

Abstract   
  

  أ
  ب
  ت
  ج
  ر
  ر
  س
  ش
  ط

  ١٠- ١  .مشكلة الدراسة وخطة بحثها / الفصل األول 

  . مقدمةال 
  . مشكلة الدراسة  

  .ت الدراسة فرضيا
  .أهداف الدراسة 
  .أهمية الدراسة 
  .حدود الدراسة 

  .مصطلحات الدراسة 
  .خطوات الدراسة 

٢  
٥  
٥  
٦  
٦  
٧  
٧  
١٠  

  ٨٣-١٢    اإلطار النظري: الفصل الثاني 
  مقدمة 

  .تعريف اللغة العربية لغةً  - ١:  بين النشأة واألهمية اللغة العربية: أوالً 
  .  الحاًاصط تعريف اللغة العربية -٢ 
  .نشأة اللغة العربية  -٣ 
  .أهمية اللغة العربية  -٤ 

١٤  
١٥  
١٦  
١٦  
١٧  
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  .بين سائر اللغاتمكانة اللغة العربية  -٥ 
  . العربية  ةوظيفة اللغ -٦ 
  .خصائص اللغة العربية  -٧  
  .  اللغة العربيةتعليم  أهداف -٨  
  .  ةبتعليم اللغة العربي عامةأهداف اللغة العربية ال -٩  
  . في المرحلة الثانوية  بتعليم اللغة العربية خاصةأهداف اللغة العربية ال - ١٠  
  . فروع اللغة العربية  - ١١ 
  .التقويم : ثانياً   
  . تعريف التقويم  -١ 
  .التعريفات التي تناولت التقويم التربوي  -٢ 
  .اعتبارات عملية التقويم  -٣ 
  . أسباب تقويم المناهج الدراسية -٤ 
  .أهمية التقويم التربوي  -٥ 
  . وظائف وأغراض التقويم التربوي  -٦ 
  .خصائص التقويم التربوي الجيد  -٧ 
  .وسائل التقويم  -٨ 

  . الكتاب المدرسي : ثالثاً 
  .تعريف الكتاب المدرسي  -١ 
  .أهمية الكتاب المدرسي  -٢ 
  .دوافع تطوير وتحديث الكتاب المدرسي  -٣ 
  .الموجهة للكتاب المدرسي  االنتقادات -٤ 
  .تقويم جوانب الكتاب المدرسي  -٥ 
  .معايير ومواصفات الكتاب المدرسي الجيد  -٦ 
  مواصفات ومعايير الكتاب المدرسي الجيد المتعلقة باإلخراج الفني للكتاب  -٧ 
  .مواصفات ومعايير الكتاب المدرسي الجيد المتعلقة بالمادة المعروضة للكتاب  -٨ 
  .مادة القة عرض يواصفات ومعايير الكتاب المدرسي الجيد المتعلقة بطرم -٩ 
           مواصفات ومعايير الكتاب المدرسي الجيد المتعلقة بخصوصيات مادة اللغة  - ١٠ 

  .العربية للكتاب         

١٩  
٢١  
٢٣  
٢٨  
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٢٩  
٣٢  
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٣٧  
٣٨  
٣٩  
٤٢  
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٤٧  
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٥٢  
٥٣  
٥٣  
٥٤  
٥٤  
٥٥  
٥٧  
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  .انقرائية الكتاب المدرسي  - ١١ 
  .العوامل المؤثرة في االنقرائية  - ١٢ 

  .النقرائية ق قياس اائطر - ١٣
  . ق تأليف الكتاب المدرسي ائطر - ١٤ 
  .المبادئ العامة التي ينبغي مراعاتها عند تأليف الكتاب المدرسي  - ١٥ 
  .االتجاهات الحديثة في إعداد الكتب المدرسية  - ١٦ 
  . تجريب الكتاب المدرسي  - ١٧ 
  . الجودة : رابعاً  
  .مفهوم الجودة -١ 
  .القتصاد الصناعي مفهوم الجودة في مجال ا -٢ 
  .مفهوم الجودة في المجال التربوي  -٣ 
  .مفهوم الجودة من وجهة نظر إسالمية  -٤ 
  .النشأة والتطور  -٥ 
  . إدارة الجودة الشاملة  -٦ 
  .فوائد الجودة  -٧ 
  .معايير الجودة العالمية  -٨ 
  .أسباب ومبررات ضرورة تبني إدارة الجودة الشاملة  -٩ 
  .التعليم الجودة و - ١٠ 
  .معايير الجودة في التعليم  - ١١ 
  . أسباب األخذ بمفاهيم الجودة في التربية والتعليم  - ١٢ 
  . مراحل تطبيق الجودة في المؤسسات التربوية  - ١٣ 
  . جودة الكتب المدرسية  - ١٤ 
  .المبررات التي دعت إلى االهتمام بالجودة تربوياًً   - ١٥ 
  . لةالشام أسس فلسفة الجودة - ١٦ 
  . المنطلقات الفكرية لمداخل إدارة الجودة الشاملة  - ١٧ 
  . تطبيق إدارة الجودة الشاملة ) صعوبات ( معوقات  - ١٨ 
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٦١  
٦١  
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٦٩  
٧٠  
٧٣  
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٧٤  
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٧٧  
٧٨  
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٧٩  
٧٩  
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٨١  
٨٢  
٨٢  
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  ١٢٣ - ٨٥  .الدراسات السابقة  / الفصل الثالث

  : الدراسات العربية* 
  / أوالً  
  .الدراسات السابقة التي تتعلق بتقويم وتحليل مناهج وكتب اللغة العربية وفروعها -  
  .تعقيب على الدراسات السابقة  -  
  / ثانياً 
 المواد الدراسية  و كتب فروع حليل مناهجالدراسات السابقة التي تتعلق بتقويم وت -  

  .األخرى    
  .تعقيب على الدراسات السابقة  -  
  /ثالثاً  
  . السابقة التي تتعلق بمعايير الجودة  تالدراسا -  
  . تعقيب على الدراسات السابقة  -  
  .الدراسات األجنبية *  
  . تعقيب عام على الدراسات السابقة *  
  .السابقة  واألبحاثسات االستفادة من الدرا*  
   .اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة *  

٨٦  
  
٨٧  
٩٧  
  
  
٩٨  
١١٤  
  
١١٥  
١١٧  
١١٨  
١٢١  
١٢٣  
١٢٤  

  ١٤٠- ١٢٥  إجراءات الدراسة/ الفصل الرابع 
  .منهج الدراسة  •
 .مجتمع الدراسة  •
 .عينة الدراسة  •
 .أدوات الدراسة  •
 .تصميم وبناء المعيار وتحكيمه  •
 .ات االستبانة صدق وثب •
 .صدق فقرات االستبانة  •
 .ثبات االستبانة  •
 . األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة  •

  
  

١٢٦  
١٢٧  
١٢٩  
١٣٠  
١٣٢  
١٣٣  
١٣٣  
١٣٨  
١٤٠  
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 ١٧٨- ١٤١  .نتائج الدراسة وتفسيرها والتوصيات والمقترحات / الفصُل الخامس  
  .اختبار التوزيع الطبيعي  - 
 .تحليل فقرات الدراسة  - 
 .حليل جميع المعايير ت - 
 . النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة - 
 .توصيات الدراسة  - 
  . مقترحات الدراسة  - 

١٤٢  
١٤٤  
١٧٠  
١٧١  
١٧٧  
١٧٨  

  الدراسة ٢١٦- ١٧٩  .مراجع  
  .القرآن الكريم *  
  . العربية مصادر والكتب ال:  أوالً 
  .الرسائل العلمية :  ثانياً 
  . لدوريات والنشرات المجالت التربوية وا: ثالثاًً 
  .المؤتمرات العلمية : رابعاً 
  . الكتب المترجمة  :خامساًً 
  ) .االنترنت ( شبكة المعلومات العالمية : سادساًً 
  . المراجع األجنبية : سابعاً  
  . المالحــــــق *  
  

١٨٠  
١٨٠  
١٨٨  
١٩٢  
١٩٦  
١٩٧  
١٩٧  
١٩٨  
٢٠٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ر
 

 
 

   األشكالقائمة 

  
رقم 
  الشكل

رقم   لشكلموضوع ا
  الصفحة

  ٦٤  .شكل يبين عمليات تأليف الكتاب   ١
  ١٢٨  .شكل يبين عينة الدراسة حسب متغير الجنس   ٢
  ١٢٩  .شكل يبين عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة   ٣

  
  
  لجداول قائمة ا

  
رقم 
  الجدول

رقم   جدولعنوان ال
  الصفحة

اد الدراسية  العربية من الحصص مقارنة بالمو ةيبين نصيب اللغ  ١
  .األخرى 

٣٣  

  ١٢٧  .تصنيف المعلمين حسب الجنس في محافظات غزة   ٢
  ١٢٧  .توزيع  عينة الدراسة حسب متغير الجنس   ٣
  ١٢٨  .توزيع  عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة   ٤
والوزن النسبي لكل توزيع فقرات االستبانة على المعايير األربعة   ٥

   . معيار
١٣١  

  ١٣٢  . فقرات المعايير  ندرجة التوافر لكل فقرة م تصنيف  ٦
اإلخراج " معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المعيار األول   ٧

  . والدرجة الكلية لفقراته " الفني للكتاب
١٣٤  

المادة " معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المعيار الثاني   ٨
  .فقراته والدرجة الكلية ل" المعروضة للكتاب 

  

١٣٥  
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طريقة " معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المعيار الثالث   ٩
      .والدرجة الكلية لفقراته "  عرض المادة للكتب 

  

١٣٦  

" معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المعيار الرابع   ١٠
  .والدرجة الكلية لفقراته "  خصوصيات مادة اللغة العربية 

١٣٧  

  ١٣٨  .صدق البنائي لمعايير الجودة ال  ١١
  ١٣٩  ) .النصفية  ةطريقة التجزئ( معامل الثبات   ١٢
  ١٣٩  ) .طريقة ألفا كرونباخ للثبات ( معامل الثبات   ١٣
  ١٤٣  ).Sample Kolmogrov - Smirnov -1(اختبار التوزيع الطبيعي   ١٤
  ١٤٧  .اإلخراج الفني للكتاب : تحليل فقرات المعيار األول   ١٥
  ١٥٤  .المادة المعروضة في الكتاب :تحليل فقرات المعيار الثاني   ١٦
  ١٦٢  .طريقة عرض مادة للكتاب : تحليل فقرات المعيار الثالث   ١٧
  ١٦٧  .خصوصيات مادة اللغة العربية : تحليل فقرات المعيار الرابع   ١٨
  ١٧١  .عشر  يتحليل معايير الجودة لكتاب اللغة العربية للصف الثان  ١٩

المقرر  ةللفروق في تقديرات معلمي اللغة العربية التقويمي" ت " اختبار   ٢٠
للصف الثاني عشر بمحافظات غزة في ضوء معايير الجودة تعزى 

  .  لمتغير الجنس

١٧٢  

،لقياس الفروق ) One Way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي   ٢١
صف الثاني عشر في تقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لل

  .  الجودة يعزى للخبرة  ربمحافظات غزة في ضوء معايي

١٧٤  

  ١٧٥  .اختبار شفيه لمقارنات المتعددة حسب متغير سنوات الخبرة   ٢٢
،لقياس الفروق في )  Tow Way ANOVA(تحليل التباين الثنائي   ٢٣

تقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية للصف الثاني عشر بمحافظات 
  .  الجودة للتفاعل بين الجنس والخبرة  رة في ضوء معاييغز

١٧٦  
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  قائمة المالحق
  

رقم 
  الملحق

رقم   عنوان الملحق
  الصفحة

االستبانة قبل التحكيم في صورتها األولى ، والمرسلة للسادة المحكمين   ١
  .للتحكيم 

٢٠١  

  ٢٠٨  .االستبانة بعد التحكيم في صورتها النهائية   ٢
معة اإلسالمية الموجه إلى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية خطاب الجا  ٣

  .العالي لتسهيل مهمة الباحث 
٢١٦  

صورة عن الموافقة الرسمية من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية   ٤
  .بتطبيق الدراسة على مدارسها 

٢١٧  

  ٢١٨  . استبانة التقويمقائمة بأسماء محكمي   ٥
التابعة لوزارة التربية و المدارس التي شملتها الدراسة قائمة بأسماء   ٦

  . والتعليم العالي الفلسطينية 
٢١٩  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ملخص الدراسة

  :  غة العربيةلملخص الدراسة بال

 للصف الثـاني " المطالعة واألدب والنقد " هدفت هذه الدراسة إلى تقويم كتاب اللغة العربية      
عشر في محافظات غزة من وجهة نظر المعلمين في ضوء معايير الجودة ، وذلك مـن خـالل   
تعرف التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر للمجاالت 

المـادة المعروضـة ،   وطريقـة عـرض المـادة ،    واإلخراج الفني للكتاب ، : األربعة التالية 
تجنبهـا   جلومن أ ،ادة اللغة العربية ، بهدف تحديد أوجه القصور فيه وكشفها خصوصيات مو

  .واالبتعاد عنها ، وكذلك تحديد أوجه القوة بهدف تعزيزها وتدعيمها 
  : األسئلة التالية  إجابةوقد تطلب هذا 

  ما معايير الجودة الواجب توافرها في كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر ؟ -١
ما مستوى تقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني  -٢

خصوصـيات   –طريقة عرض المـادة   –ة ضالمادة المعرو –اإلخراج الفني ( عشر من حيث 
  ؟في ضوء معايير الجودة  ) اللغة العربية 

بين تقديرات المعلمين  )  α ≥ 0.05 ( هل توجد فروق ذات دالة إحصائياً عند مستوى داللة -٣
  لمدى مراعاة كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر لمعايير الجودة تعزى إلى الجنس ؟ 

بين تقديرات المعلمين  )  α  ≥ 0.05( هل توجد فروق ذات دالة إحصائياً عند مستوى داللة -٤
  ة تعزى إلى الخبرة ؟لمدى مراعاة كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر لمعايير الجود

بين تقديرات المعلمين  )  α ≥ 0.05 ( هل توجد فروق ذات دالة إحصائياً عند مستوى داللة -٥
لمدى مراعاة كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر لمعايير الجودة تعزى إلى التفاعـل بـين   

  الجنس والخبرة ؟ 
المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً أداة  ولإلجابة عن هذه األسئلة اعتمد الباحث في هذه الدراسة

وهي استبانة  وزعها على المعلمين والمعلمات ،  –لإلجابة عن أسئلة الدراسة  –قام بتطويرها 
وذلك بعد التأكد من صدقها وثباتها ، حيث تم التأكد من صدق األداة عن طريق صدق المحكمين 

  .وصدق االتساق الداخلي 
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جميع معلمي اللغة العربية للصف الثاني عشر الـذين يدرسـون    وقد تكونت عينة الدراسة من
، موزعين على مدارس محافظات غزة ، وقـد تـم اختيـارهم    )  ٢٠٠( الكتاب البالغ عددهم 

  . بطريقة عشوائية منتظمة 
 ، ) Spss (بيانات إحصائياً ، تم استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ولمعالجة ال
والنسب المئوية لإلجابـة عـن أسـئلة    ، واالنحراف المعياري ، خدم الوسط الحسابي حيث است
، ألفا كرونباخ ، التباين األحادي ) ت ( ، اختبار  ، بينما استخدم معامل ارتباط بيرسون الدراسة

  . الختبار فرضيات الدراسة  سمرنوف -والثنائي ، وكولومجروف 
  :  يةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج التال
لكتاب في المستوى الجيد ، وهي درجـة مالئمـة لمعـايير    اأظهرت النتائج التقديرية اإلجمالية 
قيد الدراسة  –، وقد تمثلت نواحي القوة في الكتاب )  %٧٠ (الجودة ، إذ بلغ متوسطه الحسابي 

مراجع يشمل الكتاب فهرساً يوضح محتوياته ، ويشمل الكتاب قائمة بالمصادر وال: من أهمها  –
المستخدمة ، ويوضح الكتاب أسماء المؤلفين وسنة النشر ، وتتضـح طباعـة الكتـاب بجـالء     
ووضوح ، وتظهر العناوين الرئيسة والفرعية في الكتاب بحروف بـارزة ، وتتضـح أرقـام    

  . صفحات الكتاب بشكل بارز 
  : من أهمها  –قيد الدراسة  –وتظهر جوانب الضعف في الكتاب * 

توجد في الكتاب ال ، و) خرائط  –صور  –رسومات ( سائل التعليمية في الكتاب تنوع الوعدم 
تاب الغرض الذي وضعت مـن  تحقق الوسائل التعليمية في الكوقلة أهداف في بداية كل وحدة ، 

واالجتماعيـة والثقافيـة فـي ظـل التطـور       االقتصاديةتناول الكتاب األوضاع أجله ، وقلة 
  .  ب اللغة العربية على توظيف التعبير الوظيفي يركز كتاال التكنولوجي، و

 *اإلخـراج الفنـي   ( أفضل معايير الكتاب عند المعلمين هو المعيار األول  أظهرت النتائج أن
     ، مما يدل على جودة وقبول الفرضية ، ويليه المعيـار الثالـث    %"٧٥.٩٢"  ونسبته) للكتاب 

،  )المـادة المعروضـة   ( ، ويليه المعيار الثاني %" ٧٠.٢٦" ، ونسبته) طريقة عرض المادة ( 
"   ، ونسـبته )خصوصيات مادة اللغـة العربيـة   (  ، ويليه المعيار الرابع %"٦٧.٧٤"  ونسبته 
٦٣.٥٤% " .  

لتقديرات معلمـي اللغـة   )   α  ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 
بية المقرر للصف الثاني عشر بمحافظات غزة  فـي ضـوء   العربية التقويمية لكتاب اللغة العر

  .)اإلخراج الفني والمادة المعروضة (في والفروق لصالح المعلمات عزى للجنستُمعايير الجودة 
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لتقديرات معلمي اللغـة  )   α  ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *
المقرر للصف الثاني عشر بمحافظات غزة  فـي ضـوء   العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية 

  . عزى إلى الخبرةتُمعايير الجودة 
لتقديرات معلمي اللغة )   α ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 

العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني عشر بمحافظات غزة  فـي ضـوء   
  . عزى إلى التفاعل بين الجنس والخبرةتُ معايير الجودة

  :  أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها 
أن ترتبط المادة المعروضة بخبرات الطالب السابقة ، وأن يتناول الكتاب األوضاع ضرورة * 

االقتصادية والثقافية واالجتماعية في ظل التطور التكنولوجي ، وأن تحقق الوسـيلة التعليميـة   
ضعت من أجله ، وأن تتنوع الوسائل التعليمية في الكتاب ، وأن توجد في الكتاب الغرض الذي و

  . أهداف في بداية كل وحدة 
زيادة حصص اللغة العربية لتناسب عدد صفحات ومحتوى كتاب اللغة العربيـة مـن أجـل    * 

  .إعطاء جميع فروع اللغة العربية حقها من الشرح والتحليل والمتابعة 
تصميم الغالف بحيث يصبح أكثر ارتباطاً بمحتوى الكتاب وأكثـر تشـجيعاً    إعادة النظر في* 

  . للطلبة على قراءته 
  . ضرورة أن يركز كتاب اللغة العربية على توظيف التعبير الوظيفي * 
  .من المعلم والمتعلم ضرورة وجود قائمة بأسماء المراجع والقراءات اإلضافية يستفيد منها كل* 
ئمة تقويم كتاب اللغة العربية التي حددتها هذه الدراسة وتعميمها علـى كافـة   االستفادة من قا* 

  .المشرفين التربويين والمعلمين 
إعادة النظر في محتوى موضوعات كتاب اللغة العربية لتعديلها بما يتناسـب مـع قـدرات    * 

  . الطالب ومستواه العقلي 
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In The Name Of Allah the Most Compassionate the most Merciful 

AbstractAbstractAbstractAbstract  
Summary of study in English : 
This study aimed to evaluate the Arabic language book , " Reading , literature , 
and criticism " of the twelfth grad in the governorates of Gaza Strip from the 
teachers viewpoint in light of the quality standards . This will be achieved 
through the recognition of the evaluative estimates for Arabic language book 
male and female teacher of grad twelfth of the following four areas : the artist 
production of the book  , the method of presenting the material , the presented 
material and Arabic language specifics , the objective of this work to determine 
the weakness points and uncover them to avoid them and to determine the 
strength point to enhance them . 
This required to answer the following question : 
1- What quality standards which should be available in the 12th grad Arabic 
language  book ?  
 2- What are evaluative estimates levels for Arabic language book teacher to the 
Arabic language adopted to the twelfth grad in terms of ( the artist production , 
the presented material , the method of presenting the material , the Arabic 
language specifics ) in light of the quality standards ? 
3- Are there statistically significant differences at the level ( α ≤0.05 ) between  
the teacher estimates to the extent of 12th grad Arabic language book 
consideration  of the quality standard due to sex ?  
4- Are there statistically significant differences at the level ( α ≤0.05 ) between  
the teacher estimates to the extent of 12th grad Arabic language book 
consideration  of the quality standard due to experience ?  
5- Are there statistically significant differences at the level ( α ≤0.05 ) between  
the teacher estimates to the extent of 12th grad Arabic language book 
consideration  of the quality standard due to the interaction between gender and 
experience  ? 
To answer these question , the researcher adopted the descriptive analytical 
approach  using a tool developed by the researcher – to answer the question of 
the study – which is questionnaire distributed on male and female teachers after      
Ensuring its consistency and veracity .  The veracity of the tool was ratified by 
arbitrators and the internal consistency veracity .  
     The study sample consisted of all 12th grad Arabic language book teacher 
who teach the book and reach number " 200 " teachers distributed on Gaza 
Governorates . The teacher were chosen in an organized randomly way .  

     To process the data statistically , The statistical packages of social science 
      (  SPSS ) Programmer was used The arithmetic mean , the standandard deviation  
       and the percentage were also used to answer the question of the study while       
       Person Correlation Coefficient " T " test Alpha Kronbach , unilateral and           
       bilateral differences Colomjrov and samarnov were used  to test hypotheses of   
       the study. 

       * The study has come to the following results :  
The gross evaluative results estimates showed that the book in the good level . 
This is appropriate degree of quality standards where the arithmetic mean 
reached  ( 70 % ) . The most important  strength points in the book – under study   
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   - The book includes index shows its contents ,and it includes of the used 
sources and references ,  Also , the book shows the names of the authors and 
publication year . The  book print illustrated clearly the headlines and  the 
subsidiary titles in bold type and the book pages numbers , are illustrated  
Properly .  
The weakness points in the book– under study –  appears in the following point :  

- The educational means in the book varies  ( graphics – photos – maps ) There 
are objectives the book at the beginning of each unit . The educational means in 
the book meet the purpose for which they men  designed . The book handles the 
cultural , social and economic , situation in light of the technology development 
and the Arabic language book focuses on the employing of career expression .   

* The results showed that the best standards of the book at the teachers is the 
first criterion ( the artist production of the book ) and its rate of " 75.92% ", 
which shows the quality and acceptance of the hypothesis , followed by the third 
criterion) , and its rate   70.26% followed by the second criterion ( the presented 
material method ) , and its rate of " 67.74 % " followed by the fourth standard     
( the Arabic language subject privacy ) , and its rate of " 63,54%" . 

 * There are statistically significant differences at the level of (α ≤ 0.05 ) at the 
evaluative Arabic language book teachers estimates . for the twelfth grade in 
Gaza Governorates  in light of the quality standards due to sex and the 
differences for the female teachers in the ( artist production and the presented 
material ) . 

 * No statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05 ) 
to estimates of teachers of Arabic language evaluation of the Arabic language 
book for the twelfth grad in provinces of Gaza in light of quality standards due 
to the experience  

 * No statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05 ) 
to estimates of teachers of Arabic language evaluation of the Arabic language 
book for the twelfth grade in provinces of Gaza in light of quality standards due 
to the interaction between gender and experience . 

The study made several recommendations including : 
  * The presented material should be linked to the students previous experiences, 
and the book should handle the economic , cultural and social situation in light 
of the technological development and the educational means should achieves the 
purpose for which it was designed, and the educational means should vary in the 
book , should contain at the beginning of each unit .  

* Increasing the Arabic language periods to suit the give pages number and 
content of the book of the Arabic language branches its right of explanation 
analysis and follow up. 
* Plecon sidering the bind design to be more related to the book content and 
more encouraging to the students to read . 
* The necessity of the Arabic language book to focus on emplaying   career 
expression . 
* The necessity to be a list with the references and the additional readings 
names which can be used by the teacher and the learner. 
* To benefit from the evaluation of the Arabic language list which the study 
defermined and to be generalized on all the teacher and supervisors . 
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  الفصل األول  

  
  مشكلة الدراسة وخطة بحثها

  ةــــــدمــالمق/ أوالً                       

  ةــــمشكلة الدراس/ ثانياً 

  ةــــفروض الدراس/ ثالثاً 

  ةـــداف الدراسـأه/ رابعاً 

  ةـة الدراســـأهمي/ خامساً 

  ةــدود الدراســـح/ سادساً

  ةــات الدراسـمصطلح/ سابعاً 

  خطـــوات الدراســة /  ثامناً
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  ة ــدمــالمق

$! ﴿ :هللا رب العالمين الذي قال في كتابه المبين الحمد            ‾ΡÎ) çµ≈oΨø9 t“Ρr& $ºΡ≡ u ö� è% $ wŠÎ/t� tã öΝä3‾=yè ©9 

šχθè=É)÷ès? ∩⊄∪ ﴾  ) ، نبينا والسالم على أشرف الخلق أجمعين  والصالة.   ) ٢يوسف

  :وبعد  بالضاد ، خير من نطقالصادق األمين  
ج والكتاب المدرسي ، باعتبـاره  ايحرص خبراء المناهج دائماً على بيان العالقة بين المنه      

  .وعاء لمحتوى يمثل مكوناً من مكونات المنهاج 
، لدرجة أنه  فالكتاب المدرسي يمثل القاسم المشترك لدى الطلبة في مراحل التعليم المختلفة     

  ) ٩٩:  ١٩٩٧األغا ، . ( در الوحيد للمعلم والمتعلم إلتمام العملية التعليمية يكون أحياناً المص
والكتاب المدرسي يعتبر مرجعاً أساسياً للطالب والمعلم على السواء ، وهو يعد أداة تعليمية بالغة 

      .              نه يضمن حداً أدنـى منـه ، واالسـتهداء بـه فـي إعـداد وتنظـيم الـدروس         إاألهمية إذ 
  )  ١١٩:  ١٩٩٩زيدان ، (                                                                                       

وهو الوسط الفعلي للتواصل بين المعلم والمتعلم ،فهو بين يدي المتعلم يعيد النظر فيه متى       
ألنشطة والتـدريبات ، ويـوفر فرصـاً لهـم     شاء ، باإلضافة إلى أنه يقحم الطلبة جميعهم في ا

  ) ٢٠٥:  ٢٠٠٠عبدالخالق والعملة ، (           . متساوية من التعليم تناسب قدراتهم المختلفة 
  لزاميته وتوفره لجميع التالميذ يعـد العامـل الحاسـم فـي العمليـة      والكتاب المدرسي بإ      

.                        منهجية نجاح العملية التربوية ، أو فشلها ، وال حيث يتوقف على جودته العلمية التعليمية ،
إلى أن عملية تقويم الكتاب المدرسي وجودته عملية ضرورية ؛ألن ) خاطر وآخرون ( ويشير 

نحو أي تطوير ، ففي ضوء نتـائج   ىعملية التقويم تحدد صالحية الكتاب ، وهو الخطوة األول
ليتي الجودة والتطوير ، فالتقويم هو الذي يزود القيادات التربويـة  عملية التقويم يتحدد مسار عم

بمعلومات دقيقة حول فاعلية العملية التعليمية ، والتي يتم في ضوئها إصدار قرارات ،وتحديـد  
  ) ٤٥٥:  ١٩٨١خاطر وآخرون ، (      . استراتيجيات تتعلق بتطوير وتجديد النظام التعليمي 

طوير المناهج والكتب الدراسية ضرورية حتى يستطيع النظام التعليمي وتعتبر عملية ت         
أن يواجه المسئوليات الثقيلة الملقاة على عاتقه ، وحتى يتمكن من مواجهة التغيرات المجتمعيـة  

ه ، ولبناء أجيال يمكنها التكيف بسهولة مع متغيرات العصر ، ويجب أن يرتبط هـذا  هالتي تواج
التي يجب أن  -أي طرائق التدريس وتكنولوجيا التعليم -لمعرفة إلى األفراد التطوير بآليات نقل ا

تساير محتوى الدراسة المطور ، ذلك أن استخدام طرائق تدريس ومتابعة وتقـويم وتكنولوجيـا   
  ) ٥ : ١٩٩٩علي ، (           . تعليمية؛ أكثر فاعلية يؤدي إلى تفعيل العملية التربوية برمتها 
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من أكثر المفاهيم الحديثة انتشاراً في عصرنا يعتبر  مفهوم الجودة شك فيه أنمما ال و     
في مجال الصناعة واالقتصاد على يد إدوارد ديمينج  –ظهر أول ما ظهر  –الحاضر حيث 

)Deming 1986   ( درجة االختالف الذي يمكن التنبؤ بها من خالل : " التي عرفها بأنها
ولقد كان من  ."هذه المعايير تشتق من المستهلك ، وأقل تكلفة ، و مةءمالاستخدام معايير أكثر 

الطبيعي أن تنعكس هذه المفاهيم واألفكار على قطاع التعليم ، ليصبح تطبيق الجودة في التعليم 
مطلباً ملحاً من أجل التفاعل والتعامل بكفاءة مع متغيرات عصر يتسم بالتسارع المعرفي 

    " . ى الصراع والمنافسة بين األفراد والجماعات والمؤسسات حموالتكنولوجي ، وتتزايد فيه 
ومما هو جدير بالذكر أن الجودة في التعليم ليست كالماً )   ١٤: ٢٠٠٦البيالوي وآخرون،( 

وتقديم أفضل ما يمكن لتلبي احتياجات الطلبة ،  ، ل أفعاالً تسعى إلى تحسين المنتج، ب يقال
ذولة من قبل العاملين بمجاالت التعليم ؛ لرفع مستوى المنتج والمجتمع من خالل جهود مب

مما يتطلب تطبيق مجموعة من المعايير  التعليمي بما يتناسب مع متطلبات المجتمع ،
  . ربوية الالزمة لرفع مستوى المنتجوالمواصفات التعليمية الت

باإلدارة العامـة للمنـاهج ،    وقد أدركت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ممثلة         
وبالتعاون مع اإلدارة العامة للكتب المدرسية والمطبوعات التربوية ضرورة االهتمـام بالكتـب   
المدرسية ، حيث يعتبر الكتاب المدرسي فيها خير معين علـى تكـوين المعـارف األساسـية     

والعناية الخاصة بهـا   والمهارات الرئيسة ، األمر الذي يستدعي التوجه نحو االهتمام بجودتها ،
  .   من جميع المجاالت لتكون في أفضل صورة مكنة

وإذا كانت عملية تقويم الكتب المدرسية وجودتها ضرورية جداً ، فإن عملية تقويم كتـب        
بقرآنه ، وخصها بمعجزته ، وفي إحيائها  -تعالى –واللغة العربية شرفها اهللا اللغة العربية أهم ، 

، محافظة على لغة القرآن الكريم ، وفي إهمالها إهماٌل للشعائر المقدسة ، وتهـاون  إحياء للدين 
  )  ١٨: عبدالعال ، ب ت (                    .                                      في شأنها 

ا ويضيف الباحث أن اللغة العربية أساس في بقية اللغات األخرى ، وأن اللغات الثانية يوجد فيه
  . الكثير من ألفاظ اللغة العربية ، وأن مهارات اللغة العربية أوسع من مهارات اللغات األخرى 

وألهمية اللغة وعظم شأنها في حياة الفرد والمجتمع ، وصفت بأنها الوعاء الذي يحفـظ          
عوب واألمم والفلسفي والديني ، وأول ما تلجأ إليه الش يميراث األمة ، وتاريخها الفكري والثقاف

قوتها وإعادة مجدها ، فاألمة و ةفي بناء شخصيتها وكيانها ، واللغة باعتبارها وسيلة لوحدة األم
  ) ٧٩:  ١٩٩٧زقوت ، (                                 .تقوى بقوة لغتها ، وتضعف بضعفها 
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راً في بقية المواد الدراسية وتزداد أهمية اللغة العربية  وتعلمها أنها تؤثر تأثيراً مباش           
 واألخرى ، إذ يستحيل بدون إتقان اللغة العربية ومهاراتها أن يتقدم المتعلم في المواد األخرى أ

  )  ١٣:  ١٩٩٦شحاته ، (                      .                                  يسيطر عليها 
، والقـراءة ،   والمحادثـة  االستماع ،: " هي وتشتمل اللغة العربية على فنون أربعة           
، وال يمكن إتقان المهارات اللغوية التي تتضمنها هذه الفنون إال بإتقان قواعد اللغـة  " والكتابة 
  .             العربية 
فاللغة العربية لدينا وسيلة لدرس المواد وفهمها ، وبغيرها ال يمكن التعلم ،وإن الطالـب          
  . فيها يستطيع أن يفهم كل مادة من المواد الدراسية األخرى ، وال يجد صعوبة في ذلك المميز 

تدني  في اللغة العربية يترتب عليه لبةولهذا فإن تدني مستوى الط ،)  ١٨: عبدالعال ، ب ت ( 
  .مستواهم في باقي المواد الدراسية 

موضوع تطوير المناهج    –نذ نشأتها م -ية ولقد وضعت وزارة التربية والتعليم الفلسطين        
المنهاج الفلسـطيني مـن قبـل     ةوجودتها كأحد األهداف اإلستراتيجية لعملها ، ومنذ إقرار خط

ـ ) م ١٩٩٨ (المجلس التشريعي عام   ل، بدأت الوزارة تعمل على تنفيذ الخطة على عدة مراح
إشـراك عـدد كبيـر مـن     ر بواإلقرا والتأليف ، شملت صياغة الخطوط العريضة ،والتحكيم ،

ولقد تم إنهاء المرحلة األولى من إنتاج الكتب الدراسـية للصـفين   .  التربويين وخبراء المناهج 
األول والسادس األساسيين في كل التخصصات ومن ضمنها اللغة العربية ، ثم تال ذلـك إنتـاج   

لثامن األساسيين ، ثـم  الكتب الدراسية للصفين الثاني والسابع األساسيين ، ثم الصفين الثالث وا
الصفين الرابع والتاسع األساسيين ، ثم الخامس والعاشر األساسيين ، ثم الصف الحادي عشر ، 

العلمـي ، والعلـوم اإلنسـانية ،    : والمرحلة األخيرة كانت للصف الثاني عشر بجميع فروعه 
  ) .   م٢٠٠٧ / ٢٠٠٦( والمهني ، والتقني مع بداية العام الدراسي 

ة التعليميـة الفلسـطينية ألول   حيث إن هذه الكتب ، كتب جديدة التأليف وتطرح في البيئو      
للصف  تقرر، لدراسة كتاب اللغة العربية الذي  فقد رأى الباحث أن هناك حاجة وضرورة مرة،

الثاني عشر بمحافظات فلسطين وتقويمه في ضوء مجموعة من المعايير من معـايير الجـودة    
التي ينبغي أن تتوافر فيه ، وذلك من وجهة نظر المعلمين بصفتهم أكثر الناس والصفات الجيدة 

احتكاكاً بالكتاب ، وأكثرهم قدرة على تقويمه ؛ لمعرفة مدى مالءمة المنهج بالكتاب وفاعليتـه ،  
 نـواحي القـوة    ومن أجل الوقوف على نواحي القوة والضعف فيه ، وذلك للعمل على تـدعيم 

 بدون كتـا " المطالعة واألدب والنقد " ، وسبب اختيار كتاب والقصور وعالج نواحي الضعف 
  ." المطالعة واألدب والنقد " العلوم اللغوية ؛ ألن العلوم اللغوية مدرجة في كتاب 
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لذا جاءت هذه الدراسة كمحاولة متواضعة للوقوف على تقديرات معلمي اللغة العربية نحو       
  . ني عشر في محافظات غزة كتاب اللغة العربية للصف الثا

  
 :   مشكلة الدراسة 

  :تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي 

المقرر  "المطالعة واألدب والنقد " معلمي اللغة العربية لكتاب اللغة العربيةالتقديرات التقويمية ل ما
  ؟ في ضوء معايير الجودةمحافظات غزة في  للصف الثاني عشر 
  : السؤال األسئلة الفرعية التالية وتنبثق عن هذا

  ما معايير الجودة الواجب توافرها في كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر ؟ -١
ما مستوى تقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني  -٢

خصوصـيات   –لمـادة  طريقة عرض ا –ة ضالمادة المعرو –اإلخراج الفني ( عشر من حيث 
  ؟في ضوء معايير الجودة  ) اللغة العربية 

بين تقديرات المعلمين  )  α ≥ 0.05 ( هل توجد فروق ذات دالة إحصائياً عند مستوى داللة -٣
  لمدى مراعاة كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر لمعايير الجودة تعزى إلى الجنس ؟ 

بين تقديرات المعلمين  )  α  ≥ 0.05( ند مستوى داللةهل توجد فروق ذات دالة إحصائياً ع -٤
  لمدى مراعاة كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر لمعايير الجودة تعزى إلى الخبرة ؟

بين تقديرات المعلمين  )  α  ≥ 0.05( هل توجد فروق ذات دالة إحصائياً عند مستوى داللة -٥
ي عشر لمعايير الجودة تعزى إلى التفاعـل بـين   لمدى مراعاة كتاب اللغة العربية للصف الثان

  الجنس والخبرة ؟ 
  

   :الدراسة  اتفرضي

تقـديرات  بين مستوى )   α  ≥ 0.05(عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  -١
  معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني عشر بمحافظات غـزة 

  . ايير الجودة يعزى للجنسفي ضوء مع
تقديرات  بين مستوى )  α ≥ 0.05 (عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  -٢

  معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني عشر بمحافظات غـزة 
  . في ضوء معايير الجودة يعزى إلى الخبرة
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تقـديرات  بين مستوى )   α  ≥ 0.05(عند مستوى داللة  لة إحصائيةفروق ذات دالال توجد  -٣
  معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني عشر بمحافظات غـزة 

  . في ضوء معايير الجودة يعزى إلى التفاعل بين الجنس والخبرة 
  : أهداف الدراسة 

  : تهدف هذه الدراسة إلى
  .إلى مدى توافر معايير الجودة في كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشرالتعرف  - ١
 .  مستوى تقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقـرر  التعرف إلى -٢

  .في ضوء معايير الجودة للصف الثاني عشر بمحافظات غزة 
  

  :أهمية الدراسة 

ة كتاب اللغة العربية الذي هو أول كتاب من إنتاج فلسطيني تنبع أهمية هذه الدراسة من جود -١
تقويم لمعرفة جوانـب   ىيدرسه طلبة الصف الثاني عشر في اللغة العربية ، مما يجعله يحتاج إل

القوة والضعف فيه ، خاصة أن الكتاب المذكور قد تم تطبيقه فـي المـدارس الفلسـطينية دون    
  . تجريب 

على طريقة إثراء تطـوير   ئولين عن تخطيط المناهج الفلسطينيةقد تضع هذه الدراسة المس -٢
  .كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر في فلسطين 

توفر هذه الدراسة أداة موضوعية، لمعايير الكتاب الجيد تستخدم لتقويم كتب اللغة العربيـة   -٣
  . ية والتعليم الفلسطينيةيمكن استخدامها من قبل الباحثين ، ومراكز تطوير المناهج بوزارة الترب

لى أهم المشكالت التـي يواجههـا   إهذه الدراسة المسئولين في وزارة التربية والتعليم  تنبه -٤
معلمو اللغة العربية للصف الثاني عشر ، عند تنفيذهم للمنهاج الجديد مما يتيح لهم فرصة عالج 

  .هذه المشكالت في الطبعات التالية 
آراء معلمي اللغة العربية للصف الثاني عشر نحو تطـوير المنـاهج   تستطلع هذه الدراسة   -٥

  .الدراسية في ضوء معايير الجودة 
صف الثاني د مواصفات المعلم الناجح والجيد للقد تفيد الدراسة القائمين على التعليم في تحدي -٦

  ) .الخ ....خبرة ، تأهيل ، تقييم ( عشر 
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  : حدود الدراسة 

هذه الدراسة على تقويم كتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني  تقتصرا :الحد األكاديمي  
   .عشر بمحافظات غزة 
اقتصرت هذه الدراسة على معلمي اللغة العربية للصف الثـاني عشـر فـي    : الحد البشري 
   .محافظات غزة 
ثـاني  هذه الدراسة على تقويم كتاب اللغة العربية المقرر للصـف ال  تقتصرا :الحد الزماني 

  .م  ٢٠٠٨ -م٢٠٠٧عشر بمحافظات غزة في العام 
  : الحد المكاني 

كتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني عشر مـن وجهـة نظـر     هذه الدراسة على تقتصرا
ويستثنى من ذلك المدارس الثانويـة   المعلمين والمعلمات في المدارس الثانوية بمحافظات غزة ،

  .المهنية والفنية ، والخاصة 
من كتاب اللغة العربية )  م٢٠٠٧-٢٠٠٦( هذه الدراسة على الطبعة األولى التجريبية  تتصرقا

  . للصف الثاني عشر  بمحافظات غزة 
  

 : مصطلحات الدراسة 

  : وردت في هذه الدراسة بعض المصطلحات التي يتم تعريفها وتوضيحها وأهمها ما يلي
ومـن خاللهـا    ،ساسية التي يمكن بواسـطتها هو الوسيلة األ)  طلبة( كما تعرفه :  لتقويما -١

حنا في تحقيق األهداف التربوية ، والكشف عن مواطن الضعف بما يحقق االتعرف على مدى نج
  ) ١٥٣:  ١٩٩٦طلبه ، (        . هداف المتوخاة ، فهو عملية تشخيصية عالجية وقائية األ

 لفرد أو الجماعة لمعرفة مدى النجـاح  بأنه العلمية التي يقوم بها ا) : الوكيل ومحمود ( ويعرفه 
أو الفشل في تحقيق األهداف التي يتضمنها المنهج ، وكذلك نقاط القوة والضعف به حتى يمكـن  

  )  ١١٢:  ١٩٩٩الوكيل ومحمود، (                       . تحقيق هذه األهداف بطريقة أفضل 
  )  ١٩٩ : ١٩٩١،Richard (.قرار بأنه عملية إصدار حكم أو إعطاء قيمة أو صناعة : ويعرف 
  و كل مكونـات مـنهج أو برنـامج    بأنه عملية تجميع بيانات عن بعض أ:  ) عطيفه (ويعرفه 

  جراء عملية التعديل والتحسين الضرورية إلخراج المـنهج إ، أما في أثناء عملية تطويره  معين
رته النهائية للحكم على أو البرنامج في أحسن صورة ممكنة ، أو عند وضعه لالستخدام في صو
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مدى فعاليته في تحقيق األغراض المنشودة ، وذلك بالمقارنة مع مناهج أو برامج أخرى تسـعى  
  ) ٣١٥: ١٩٩٣، عطيفه(                                             . لتحقيق نفس األغراض 

ناصر التي تتدخل عال بأنه عملية تشخيص نواحي القوة والضعف في كل:  )الفرا ( ويعرفه     
في تكوين المنهاج ، واقتراح الحلول المناسبة لما يظهر فيها من مشكالت أو نواحي قصـور ،  

، وتعزيز سلوك المتعلمـين ،   ويعمل على تصحيح المسار ، وقياس مدى تحقق أهداف البرامج
  ) ٩:  ١٩٩٧ الفرا ، (                     . وزيادة الدافعية لديهم لإلقبال على مزيد من التعلم 

وجيه مسيرة تصـميمه ومسـيرة   بأنه عملية تحديد قيمة المنهاج لت) : مرعي والحيلة( ويعرفه 
، ومسيرة تطويره ، وتوجيه عناصره وأسسه نحو القدرة على تحقيق األهداف المرجوة في تنفيذه

  ) ٣٢٥ : ٢٠٠٠،  ةمرعي والحيل(                                 . ضوء معايير محددة سلفاً 
بأنه ذلك الحقل من المعرفة الذي يهدف إلى دراسة العلمية التعليميـة ،  ) : دروزة ( وتعرفه    

ووصفها ، والحكم على مدى جودتها ونجاحها ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها ، بغيـة اتخـاذ   
  .اإلجراءات الفعلية التي تعمل على تقوية نقاط القوة ، وإصالح نقاط الضعف

  ) ٤٠ : ٢٠٠٠دروزة ،   (                                                                    
بأنه عملية منهجية منظمة مخططة ، تتضمن إصدار األحكام علـى  : التقويم) زيتون ( ويعرف 
، ) بوي أي الحكم على نتائج القياس التر( أو الواقع المقيس  –) أو الفكر أو الوجدان ( السلوك 

التي تم التوصل إليها عـن  ) أو الواقع ( وذلك بعد مقارنة المواصفات والحقائق ، لذلك السلوك 
  ) ٣١٤:  ١٩٩٦،  زيتون.( جرى تحديده بدقة ووضوح ) أو أساس ( طريق القياس مع معيار 

ـ  : بأنه )  ٣١١:  ١٩٩٨برنامج التعليم المفتوح ، (  ويعرفه:  جاتقويم المنه -٢ ة تحديـد قيم
المنهاج أو بعضه لتوجيه مسيرة تصميم المنهاج ومسيرة تنفيذه ، ومسيرة تطويره نحو القـدرة  

  .على تحقيق األهداف المرجوة في ضوء معايير محددة سلفاً 
والمقصود به معرفة مدى مراعاة كتاب اللغة العربيـة للمعـايير الواجـب    :  تقويم الكتاب -٣

 –طريقـة عـرض المـادة     –المـادة المعروضـة    –ي اإلخراج الفن: ( توافرها فيه من حيث
   .وذلك من وجهة نظر المعلمين ) خصوصيات اللغة العربية 

التـالي  اإلجرائـي   من تعريفات يمكن استنتاج التعريـف   من خالل ما تم عرضه سابقاً       
اف للتقويم وهو عملية منهجية منظمة، وهادفة تسعى إلى إصدار حكم على مدى ما تحقق من أهد

من أجل اتخاذ قرارات الستخدامها كتغذية راجعة في العالج، والتحسين ،والتطوير مـن أجـل   
  .التصحيح والتعديل 
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والمقصود به بأنه متوسط مجموع استجابات المعلمين التقويمية :  التقدير التقويمي للمعلمين -٤
 .لكتاب اللغة العربية على استبانة خاصة أعدت لهذا الغرض 

هو كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر الذي قام بوصـفه مركـز    : لغة العربيةكتاب ال -٥
، والذي أقـرت وزارة التربيـة والتعلـيم     ٢٠٠٦/٢٠٠٧المناهج بوزارة التربية والتعليم لعام 

  .م ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦تدريسه في مدارسها بدءاً من العام الدراسي 
بوساطة األدوات  تجمع البيانا" بأنها  )  ١١:  ٢٠٠٤ حلس ،( يعرفها :  دراسة تقويميـة  -٦

؛للكشف عن مـدى   البحثية ورصدها وتصنيفها وفقاً لألسس ،والمعايير المتفق عليها، وتفسيرها
  . " ، بقصد إصدار الحكم أو القرار العلمي من أجل تحسين العملية التعليمية  قوتها أو ضعفها

ويعني أنموذجاً متحققاً أو متصوراً لما يجب  يعني المعيار ما يقدر به غيره ،: لغةً  المعيار -٧
  ) ٦٣٩:  ١٩٨٢أنيس ، (                                              . أن يكون عليه الشيء 

أن المعيار هو مجموعة من الشروط واألحكام المضبوطة علمياً التي ) حلس ( يرى : اصطالحاً 
على القيمة النوعية أو الكمية بهدف تعزيز مـواطن  تستخدم كقاعدة أو أساس للمقارنة، والحكم 

  )  ١١:  ٢٠٠٤،  حلس(                 . القوة لتعزيزها، وتشخيص مواطن الضعف لعالجها 
وتعرف المعايير بأنها محصلة لكثير من األبعاد السيكولوجية ،والعملية التربوية، يمكن من خالل 

وع المراد تقويمه، أو الوصول إلى أحكـام علـى   تطبيقها العرف على الصورة الحقيقية للموض
  ) ١٧٢:  ١٩٩٦اللقاني والجمل ، (                                      . "الشيء الذي نقومه 

األداة التي تتضمن قائمة باألسس الواجب توافرها فـي المـنهج   : أما قائمة المعايير فيقصد بها 
من خمس فئات تحدد مدى توافر تلك األسس فـي   والتي تعمل كمثيرات لها استجابات متدرجة

  ) ١٥:  ١٩٩٤األغا ، (                                                          . ذلك المنهج 
  حسنه وجعله : صار جيداً وهو ضد الرديء،وجود الشيء:  يقال جودةً وجودة: الجودة  -٨
أعددته جيداً ، : واستجدت الشيء  ، من القول أوالفعل وقد جاد جودة وأجاد أي أتى بالجيد ، جيداً

                  .        وجد جيداً أو طلبـه جيـداً ، والجمـع جيـاد ، وجيـادات جمـع الجمـع       : واستجاد الشيء 
  )    ١٣٦،  ١٣٥ : ١٩٩٤ ابن منظور، (                                                                                     

   ريكيـة لمراقبـة الجـودة   فقد عرفها المعهد الوطني األمريكي للمقاييس والجمعية األم:  اصطالحاً
  .مجموعة من السمات والخصائص للسلع والخدمات القادرة على تلبية احتياجات محددة :"  بأنها

يح بشكل صـحيح مـن   أداء العمل الصح: " بينما عرفها معهد الجودة الفيدرالي األمريكي أنها 
  . " المرة األولى  مع االعتماد على تقييم المستفيد في معرفة مدى تحسن األداء
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    .الوصول إلـى مسـتوى األداء الجيـد    : ومن منظور العملية التعليمية فالجودة تعني         
وهي تمثل عبارات سلوكية تصف أداء المتعلم عقب مروره بخبرات منهج معين ، ويتوقـع أن  

  ) ١١٨ : ٢٠٠٧حلس ، (                 . ستوف مستوى تمكن محدد مسبقاً ي
الجيد فـي العمليـة    ءويتبنى الباحث التعريف السابق وهو أن الجودة الوصول إلى مستوى األدا

  . التعليمية 
وهي عبارة عن هيكل تنظيمـي ، ومهـام وإجـراءات وعمليـات      :ودة ــر الجـاييـمع

    )  ١٥:  ١٩٩٩دوهيرتي ، (  .ة الجودة إدار ةومصادر تطبيق وممارس
عند وضع المناهج والبرامج الدراسية ال بد من وضـع مجموعـة مـن المعـايير والمقـاييس      

ومن هذه . والمواصفات الضرورية لتأهيل تعليمنا لكي يلتحق بركب التنمية والتطور واالزدهار 
ومؤسساته االقتصادية ، واالنفتـاح  الحداثة والمعاصرة واالستجابة لحاجيات المجتمع : المعايير 

على مستجدات العلوم والفنون واآلداب والتكنولوجيا على غرار الدول المتقدمة أو السائرة فـي  
  م٢/٥/٢٠٠٨ )جميل حمداوي . ( طريق النمو كدول جنوب آلسيا 

http://www.jamilhamdaoui.net/plugins/content/content.php?content.206     

 :دة اللغة العربية خصوصيات ما

والمقصود بها ما تتميز بها مادة اللغة العربية من خصائص تنفرد بها عن غيرها مـن المـواد   
  .األخرى 

  

  : خطوات الدراسة 

  :  أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة بإجراء الخطوات التالية نقام الباحث م
ـ  االطالع على اُألطر النظرية لألدب التربوي -١ ، وأدواتهـا المتعلقـة    ابقة، والدراسات الس

  . بموضوع الدراسة الحالية من أجل اختيار األدوات المناسبة 
  .بناء قائمة المعايير الواجب توافرها في كتاب اللغة العربية  -٢
وطـرق   عرض قائمة المعايير على لجنة المحكمين ضمت أساتذة متخصصين في التربية ، -٣

  .من حيث الصياغة والوضوح  ، للتأكد من صالحية المعايير التدريس
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تحويل قائمة المعايير إلى استبانة ،تستخدم كأداة للدراسة ، ومن ثم تجريبها على مجموعـة   -٤
  .من المعلمين للتأكد من صدق وثبات االستبانة 

تحديد مجتمع الدراسة الذي يتضمن معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الثاني عشر الذي  -٥
  .بانة ستطبق عليهم االست

الحصول على إذن من وزارة التربية والتعليم ؛ لزيارة المدارس والمعلمين المعنيين في هذه  -٦
  .الدراسة لضمان التعاون مع الباحث في تطبيق أداة الدراسة 

، ومن ثم جمعها ورصد درجات المعلمين والمعلمات على فقرات ) االستبانة ( تطبيق األداة  -٧
  .االستبانة 

  .البيانات وتوزيع النتائج التي حصل عليها الباحث وفق متغيرات الدراسة ومنهجها تحليل  -٨
التوصل إلى إجابات ألسئلة الدراسة من خالل إجابات المعلمين على االستبانة التي جمعهـا   -٩

  .وتصنيف المعلومات التي تحويها 
اسـات المكملـة   صياغة التوصيات في ضوء نتائج الدراسة ، ومن ثم اقتراح بعض الدر -١٠

  . لمجال الدراسة الحالية 
لـى  إتلخيص الدراسة باللغتين العربية واالنجليزية في عدة صفحات ؛ لتسهيل التعـرف   -١١

  . محتواها 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  

  :اللغة العربية  /أوالً 

  .أهمية اللغة العربية ومكانتها  -
  .ص اللغة العربية ومميزاتها خصائ -
  .أهمية تعلم وتعليم اللغة العربية  -
  :أهداف تدريس اللغة العربية  -

  .األهداف العامة لتدريس اللغة العربية *  
  .األهداف الخاصة لتدريس اللغة العربية *  
  .فروع اللغة العربية *  
  
  :م ـويـالتق /ثانياً 

  .تعريف التقويم  - 
  .مناهج الدراسية أسباب تقويم ال -
  . أهداف التقويم  -
  .أهمية التقويم التربوي  -
  .وظائف وأغراض التقويم التربوي  -
  .خصائص التقويم التربوي الجيد  -
  

  :ي ـاب المدرسـالكت /ثالثاً 

  .تعريف الكتاب المدرسي  - 
  .أهمية الكتاب المدرسي -
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  .للكتاب المدرسي  االنتقادات الموجهة -
  : مميزات الكتاب المدرسي الجيد مواصفات و -

  .مواصفات تتعلق بالشكل العام واإلخراج الفني * 
  .مواصفات تتعلق بالمادة المعروضة * 
  .مواصفات بطريقة عرض المادة * 
  .مواصفات تتعلق بخصائص اللغة العربية * 

  :طرق تأليف الكتاب المدرسي  -
  . طريقة التأليف *  
  .قة أو المنافسة أو المساب نطريقة اإلعال*  
  .طريقة اللجان *  
  .  تجريب الكتاب المدرسي ومتابعته *  
  
  :ودة ــالج /رابعاً 

  . العام مفهوم الجودة -
  .مفهوم الجودة من وجهة نظر إسالمية  -
  .فوائد الجودة  -
  . معايير الجودة العالمية  -
  .لتعليم المبررات التي تدعو إلى تطبيق معايير الجودة في التربية وا -
  .أسس تحقيق معايير الجودة في التربية والتعليم  -
  .مراحل تطبيق الجودة في المؤسسات التعليمية  -
  . معوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة في مجال التعليم  -
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  : مقــدمة * 

يأتيه الباطل من بين يديه وال مـن   عبده الكتاب العربي الذي العلى الحمد هللا الذي أنزل        
خلفه تنزيل من حكيم حميد ، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين ، سـيد األولـين   

  : وعلى من سار على دربه ، واقتفى أثره وبعد ، ) �(واآلخرين محمد 
ئصـها  نشـأتها و أهميتهـا وخصا  اللغة العربية ) بإذن اهللا تعالى ( سوف يتناول هذا الفصل ف 

  ... .وأهدافها 
: وبعد ذلك سوف يتم الحديث عن المحور الثاني والذي خصص للحـديث عـن التقـويم          

   ... . تعريفه، وأهدافه ، وأساليبه وأهميته ، وخصائصه 
أهميته ، واالنتقادات الموجة : ينتقل الباحث فيه للحديث عن الكتاب المدرسي فأما المحور الثالث 

  ... .ه إليه ، ومواصفات
وفوائدها، ومعاييرهـا  مفهومها : وأما المحور الرابع فتناول فيه الباحث الحديث عن الجودة     

  ... . ومبررات تطبيقها في التربية والتعليم، ومراحل تطبيقها ، ومعوقاتها 
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  :بين النشأة واألهمية اللغة العربية /   المحور األول
  : اللغة العربية/  أوالً
  :تعريف اللغة العربية    
أي : من لغا" لَغْوه"وأصلها ، تقول المعاجم اللغوية بأن كلمة لغة من األسماء الناقصة  / لغةً     

يقال لغا بكذا أي تكلم به واللغة هي أصوات يعبر :  وفي المعجم الوسيط.  النطق:  تكلم واللغوة
ـ ،  غـات وتجمع لغـي ول ، بها كل قوم عن أغراضهم                                   .ة العـرب مـن أفصـح اللغـات    ولغ

  ) ٣١٨: ١٩٨٠مجمع اللغة العربية ، (                                                                        
أما في الصحاح أصـل  ، "  اللغة هي ما يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"وفي كتاب التعريفات 

  ) ٦٠٠:  ١٩٧٦الرازي ، (                    . ) لغات ( و)  لغي (لغو وجمعها اللغة لغي أو 
مختلفة  وقد وردت في خمس وعشرين مرة بمعانٍ "ن باللسا "وفي القرآن الكريم عبر عن اللغة 

  : ها ما يليمننذكر 

tΑt“tΡ Ïµ ﴿: قال تعالى Î/ ßyρ”�9 $# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪   4’n? tã y7 Î7ù=s% tβθ ä3tGÏ9 z ÏΒ tÍ‘ É‹Ζßϑø9 $# ∩⊇⊆∪   Aβ$ |¡ Î=Î/ 

<c’Î1t� tã & Î7•Β ∩⊇∈∪   ﴾                    ) ١٩٥ - ١٩٣ : الشعراء (  

ô َ﴿وقال تعالى ÏΒ uρ ÏµÏG≈ tƒ#u ß, ù=yz ÏN≡ uθ≈yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{ $#uρ ß#≈ n=ÏG÷z$#uρ öΝà6 ÏGoΨÅ¡ ø9 r& ö/ ä3ÏΡ≡ uθ ø9 r& uρ 4 ¨βÎ) 
’Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ tÏϑÎ=≈ yè ù=Ïj9 ∩⊄⊄∪   ﴾                      ) ٢٢:  الروم (  

كـل صـنف لغتـه،      -سبحانه وتعالى  -م وقد فسر الجرجاني اللسان أي اللغة أي علَّ        
وبعـض  ، وألهمه وضعها وأقدره عليها فصار بعض يتكلم بالعربية وبعض يـتكلم بالفارسـية   

  )  ٣١:  ١٩٦٥الجرجاني ، (                   .ما أعلم اهللا تعالى بكميته مبالرومية وغير ذلك 

$! ﴿وقال تعالى  tΒ uρ $ uΖù=y™ö‘r& ÏΒ @Αθ ß™§‘ āω Î) Èβ$|¡ Î=Î/ ÏµÏΒ öθ s% šÎi t7 ãŠÏ9 öΝçλm; ( ‘≅ ÅÒãŠsù ª!$#  tΒ â!$ t±o„ 

“Ï‰ôγ tƒ uρ tΒ â !$t±o„ 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í“yè ø9 $# ÞΟ‹Å3ys ø9   ويقول في تفسيرها اإلمام  ،) ٤: إبراهيم ( ﴾ ∪⊇∩ #$

  ) ٥٤:  ١٩٩٥النسفي ، ( .                                         "إال متكلما بلغتهم  "سفي الن
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  : اًـاصطالح

  : وردت للغة تعريفات كثيرة منها

أن اللغة نظام عرفي لرموز صوتية يستغلها الناس فـي االتصـال   : "عرفها إبراهيم أنيس فقال
 )  ١١:  ١٩٧٠أنيس ، (                               " .                       بعضهم ببعض 

ظافر "وعرفها . بأنها الكلمات التي يستعملها نطقا أو كتابة للتعبير عن أغراضهم) سمك(وعرفها 
      .     بأنها القدرة على استخدام الرمز اللفظي بانتظام وهي تحقق إنسانية اإلنسان" والحمادي

 )  ٣٤:  ١٩٧١ظافر والحمادي ، (                                                                             

 اللغة سلوك فكري ال يخلو من التعقيد فهي سلوك من الناحيـة النفسـية   "ويعرفها السامرائي بأن
يستجيب فيه المرء على ما يحفزه في بيئته من حوافز وهي من هنا كانت ظاهرة اجتماعية ألنها 

.                          فيتصـل بـه ويسـتجيب لمـا يـراد منـه      ، تفرض على صاحبها أن يتأثر بغيره من الناس
  ) ٧: ١٩٧٧السامرائي ،  (                                                                                      

        ركبة ذات المقاطع التي تتألف منها الكلمـات  فها عبد الواحد وافي بأنها األصوات المعر
 ) ١٥:  ١٩٨٠وافي ، (                                           . بالمعنى الكامل لهذه الكلمة 

 ) ١١:  ١٩٨٠السيد ، (                        " األلفاظ الدالة على المعاني"وعرفها السيد بأنها 

          .تها االتصال بين الناساة من اإلشارات يتم بواسطبأنها هي مجموع Loreto)(وعرفها 

                                                                                       )Todd .1987 . p6  (   
  :ةـة العربيـأة اللغـنش

ء ، وكل رأي من هذه آرا ثالثة اختلف علماء اللغة العربية حول نشأتها عند اإلنسان إلى       
أصحاب هذا الرأي بأنها  يرى:  الرأي األول. ومستقل كٌل له أداته اآلراء بين مؤيد ،ومعارض ،

zΝ‾=tæuρ tΠ ﴿ : توقيفية أي توقيف وإلهام من اهللا تعالى ودليلهم قوله تعالى yŠ# u u !$ oÿôœF{$# $ yγ‾=ä. §ΝèO 
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  ".ففسروا األسماء باللغة العربية أي يسمى األشياء بأسمائها ) ٣١
  ) ٧٠:  ١٩٨٠شاهين ، (                        .أول رأي حاول تفسير المشكلة : وهذا الرأي
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الرأي أن اللغة هي اصطالح ومواضعةٌ ومنهم ابن جني الذي ويقول أصحاب هذا :  الرأي الثاني
غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنمـا  ،  هذا موضوع محوج إلى فضل تأمٍل"يقول 

  . توقيف حي وتواضع واصطالح ال و
أن أصل اللغات هي تلك األصوات المسموعة كدوي الـريح  :  أن نشأة اللغة ويرى فريق ثالث

ثم ولدت اللغات عـن  ،  ونحو ذلك وظل اإلنسان على تلك الحال فترة من الزمن، لماءوخرير ا
ومعنى ذلك أن اللغة بدأت إلهامية ثم نمت وتطـورت عـن طريـق التواضـع     ،  ذلك فيما بعد
  ) ١٩:  ٢٠٠٢أبو الهيجاء ،  (                                                   .واالصطالح 

ف اآلراء حول نشأة اللغة العربية وأصلها دليالً على عظمة اللغة العربية كأنه ويظل اختال     
  . معجزة من آيات اهللا تعالى

وهو ، ذلك السر اإللهي العظيم الذي أودعه اهللا تعالى في هذا الكائن البشري "فاللغة هي        
القـدرة علـى تسـمية     سـر ،  سر القدرة على الرمز باألشياء للمسميات، يسلمه مقاليد الخالفة

واألشـياء  ،  وهي ألفاظ منطوقة رموزاً لتلك األشخاص، واألشياء بأسماء يجعلها ، األشخاص 
  )  ٥٧:  ١٩٨٦، قطب(                                                          . " المحسوسة

  . فائدةومما ال شك فيه أن البحث في ظاهرة اللغة العربية ال يخلو من         
  :أهمية اللغة العربية

وتبرز أهمية اللغة  ، للغة العربية دور عظيم ومهم في حياة األمة العربية واإلسالمية        
الذي أخرج الناس من الظلمات ،  العربية بأنها تتميز بتاريخ عريق وصلة وثيقة بكتاب اهللا تعالى

لغة القرآن الكريم التي استولت على ،  فقد تعلقت قلوب الناطقين باللغة العربية، إلى النور
وجميع البشر  وتعد اللغة العربية اللغة األم لكثير من المسلمين في شتى بقاع األرض ،، ألسنتهم

        :وخير ما يدل على أهمية اللغة العربية قوله تعالى ،  يدرك حقيقة أهمية اللغة العربية
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وهذا  ة ،ن الكريم هي اللغة العربية كثيرواآليات في كتاب اهللا تعالى التي تدل على أن لغة القرآ
  .ما يزيد اللغة العربية شرفاً وأهمية في نفوس الناس

ومن أهمية اللغة العربية أنها ذات قدرة كبيرة على تذليل الصعاب وقوة واضـحة فـي           
  .وأن تتمتع بقدرة فائقة على استيعاب كل جديد من العلم والحكمة وغيره ، مجابهة الحياة

  ) ٦٠،٦١: ٢٠٠٣، الدليمي و الوائلي(                                                        
أن اللغة العربية يجب أن تدرس من خالل الثقافة ويستطيع التقدم في "وقد أظهرت الدراسات     

  ".   ارتهاوهذا يعني أنه يجب أن تدرس اللغة العربية من خالل ثقافة األمة اإلسالمية وحض، تعلمها
                          ) ٣٥:  ٢٠٠٢مدكور ، (                                                                      

 ، بها يتم التواصل والتفاعل بينه وبـين أفـراد مجتمعـه   ، واللغة هي وسيلة اإلنسان في التفكير 
                   .ا في وجدانه من مشاعر وانفعاالتمن أفكار وم وهي أداته للتعبير عما يجول في نفسه وخاطرة

  )            ٢٤:  ١٩٨٥معروف ، (                                                        
وعـرض المهـارات   ،  اللغة تمثل وسيلة التربية في التعليم ونقل الخبراتأي كما أنها          

  .   أداة إلثارة العقول وتحريك العواطف واالنفعاالت وهي، واكتساب الثقافات 
)                                                  ٨:  ١٩٨٦محجوب ، (                                                                      
ووظيفـة  ،  لنفس والوجدانولها وظيفة نفسية كأداة للتعبير عن ا،  وهي أداة لتكوين المفاهيم    

  )  ٧:  ٢٠٠٠ بدير وصادق ،(              .جمالية كوسيلة للتعبير عن التذوق والحس والجمال
فال يمكن الفصل بين اللغة وبين الفكـر  ،  هي الوعاء للفكر والحضارةواللغة العربية           
سواء أكان لفظـاً أم خطـاً   حيث أن اللغة هي ما في النفس وما تحصل به الفائدة ،  والحضارة

واإلنسان ال يفكر حتى فيما بينه وبين نفسـه  ، فالمعاني تقوم في النفس قبل أن يلفظ بها اإلنسان 
  ) ٢:  ١٩٨٥معروف ، (                                              .    إال في أثواب اللغة

وهما أداتـان  ، ا المضمون إلى غيره هذيعبر بهما أو لسانان ولدى اإلنسان حتى اآلن وسيلتان  
  . والقلم، أو اللسان ، واليد  ،اللسان  :  إن شئت أيضاً

يريدون أن المرء يستطيع بالكتابة أن يتـرجم  ،  القلم أحد اللسانين:  العرب تقال وقديماً       
  : قال األخطل وقديماً، عما في نفسه 

               جعل اللسان عليه دليالً           الكالم لفي الفؤاد وإنما  إن  
والموقف السليم في  . واللغة في حياتنا تتخذ مظهرين هي األلفاظ المنطوقة والرموز المكتوبة    

تعليم اللغة أن كل موقف تعليمي للغة ال بد أن يتوافر له في أية حال من األحوال شكل لفظـي ،  
  ) ٥٩:  ٢٠٠٣الموسى، (                                         .  أو شكل كتابي ومضمون 
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والعناية بها أساس لتكوين الشعور ، واللغة العربية هي السمة األولى لالنتماء والهوية العربية"
           وفي الحفاظ عليها حفاظ على ، بالوالء والمواطنة عند كل أبناء األمة العربية

  )     ٣٦،  ٣٥:  ١٩٩١الناقة ، (                                          .  " القومية  الشخصية
وهي العصب النابض لكل ناشط اجتماعي وهي المصدر الحي الوثيق لمعرفة القيم         
وبهذا تصبح .والمفاهيم الحضارية التي تميز مجتمعا معينا عن غيره من المجتمعات ،  والمثل

  ) ٢٤:  ٢٠٠١الضبع ، (     .       "  فيها وتؤثر،  اللغة فهرسا لحضارة كل مجتمع تتأثر بها
واللغة العربية هي الوسيلة لحفظ التراث العقائدي والثقـافي لألمـة العربيـة اإلسـالمية           

بواسطتها تنتقل األفكار والمعارف من اآلباء إلى األبناء ولوال ذلك النقطعت األجيال بعضها من 
  ) ١٤:  ٢٠٠٢طموس ، (                            .  "بعض والندثرت الحضارات والسير

وهي مقياس لما وصلت إليه األمة من ،  واللغة العربية من أهم مظاهر منعة األمة وعزتها     
وهي وسيلة فعالة ،  فكلما ارتقت األمة زاد اعتمادها على اللغة وكانت لغتها قوية،  تقدم وتطور

ها تم جذب الكثيرين للدين اإلسالمي عـن طريـق   من وسائل الدعوة لألمة اإلسالمية ، بواسطت
  ) ١٢:  ١٩٨٠السيد ، (         .فنون القول في تأييد اآلراء والحجج وفي دحض أعداء الدين 

ولقد امتلكت اللغة العربية من الدعامات الكبرى ما مكنها من البقاء والنمو والحركـة            
، ة فكرها عالمي إنساني ضخم المعطيـات واآلثـار  والعطاء ، وتتمثل هذه الدعامات في أنها لغ

والمجتمع ذلك هو الفكر اإلسالمي الذي يتمثل في القرآن . ومتصل بكل قضايا اإلنسان والحياة 
  ) ٥٧: ت .الجندي ، د(                                                . الكريم كالم اهللا تعالى 

تعلمـوا    : " )�(لمؤمنين الفاروق عمر بـن الخطـاب   وهناك مقولة مشهورة ألمير ا       
  "  العربية فإنها من دينكم

ومـن أحـب   (�)  من أحب اهللا تعالى أحب رسوله محمـداً " وورد على لسان الثعالبي      
، نـي بهـا  عومن أحب العربية ، ومن أحب العرب أحب العربية، الرسول العربي أحب العرب

  ) ٥:  ١٩٩٣الثعالبي ، (                                 .  "وثابر عليها وصرف همته إليها 
  / بين سائر اللغات ةـة العربيـة اللغـمكان

اللغة العربية إحدى اللغات السامية التي امتازت من بين سائر لغات البشر بوفرة كلمهـا          
  .رج حروفهاوتنوع أساليبها وعذوبة منطقها ووضوح مخا،  وإطراء القياسات في أبنيتها

  ) ٤١:  ١٩٧٩سمك ، (                                                                       
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واللغة العربية هي تجسيد للخصائص االجتماعية والنفسية والثقافية والعقليـة التـي هـي         
ـ   ،ناء الشخصية اإلنسانية المستقلةاألساس في ب    ي النـواحي ولتوضيح هذه المكانة نوجزهـا ف

  : التالية
وهي الربـاط الـذي    ، هي أداة التفاهم والتعبير ووسيلة الفهم واإلفهام : الناحية االجتماعية -١

وهي المقياس الذي يعرف به مدى ما وصلت إليه األمة العربية في رقـي  ، يجمع األمة العربية 
 . قائدها وحضارتها وعاداتها واتجاهاتها الفكرية

وسيلة  هيف،  إن اللغة العربية احتضنت تراثنا العقلي عبر األجيال المتعاقبة:  افيةالناحية الثق -٢
،  والمعارف والمهارات من الناحية النفسية ،وكسب الخبرات  ، لتحصيل وتكوين الثقافة، التعليم 

ن الشـعور الوجـداني   واللغة تمثل أقوى عوامل التذوق الغني المعتمد على الفكـر والفهـم أل  
 .ك العقلي ال ينفصالن فيما تقدمه اللغة إلينا واإلدرا

، فيه جوهر التفكير وأداتـه ، اللغة والفكر ال ينفصالن في العمليات العقلية:  الناحية العقلية -٣
واالرتباط بين اللغة والفكر يعمل على تكوين العادات العقلية عن تنظيم أجزاء الكالم وترتيـب  

 ) ٢٩،  ٢٨:  ٢٠٠٠عامر ، (                                         . النتائج على المقدمات 

تعتبر اللغة وسيلة اإلقناع العقلي والتأثير النفسي ويظهر ذلك في الخطـب  :  الناحية النفسية -٣
وقـد أظهـرت   " . والمناظرات وهو ما يقوي التفاعل بين األفـراد والجماعـات  ، والمناقشات

تدرس من خالل الثقافة والحضارة التي أوجـدتها وحـافظ   الدراسات أن اللغة العربية يجب أن 
وهذا يعني أنَّه يجب أن  ، وأن الدارس الذي ال يحترم اللغة لن يستطيع التقدم في تعلمها ، عليها

 ) ١٥:  ٢٠٠٢مدكور، (                 . تدرس اللغة العربية من خالل ثقافة األمة وحضارتها

اللغة العربية إحدى اللغات " :وقوة ومنعة اللغة العربية حين يقولسبب مكانة  )زقوت(ويبين    
، التي تميزت بالقوة والمنعة ، وذلك منذ أن شرفها اهللا سبحانه وتعالى بنزول القرآن الكريم بهـا 

وهى التي حافظت على وجودها بالرغم مما تعرضت له األمة اإلسالمية والعربية مـن محـنٍ   
  )  ٢٠١:  ١٩٩٧،  زقوت.(  " لعربية المستعمرين من الشرق والغربوابتالءات على يد أعداء ا

ويرى الباحث أن للغة العربية أهمية كبيرة ودور إيجابي في تقدم وتطور األمم فاللغـة          
يكون توفيقـه فـي تفكيـر    ، العربية جوهر التفكير وأداته وبقدر ثراء الفرد من الناحية اللغوية

  . وإبداعاته
ا العربية لها ارتباط ديني ينبع من أنها لغة اإلسالم الذي ارتضاه اهللا تعـالى للنـاس   فلغتن      
وارتباط ديني ينبع من حاجتنا إلى التعبير والتواصل والتفاهم واإلقناع ونقـل التـراث   ، جميعا

  . الحضاري واكتساب العلوم والمعارف وهي الوسيلة لوحدة األمة وانبعاث قوتها وإعادة مجدها
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على غرس حب اللغة العربيـة   بالعمل الجاد والد ؤو ةفيجب على األمة اإلسالمية العربي     
وفيها عزنـا   نكتب تاريخنا ،و ،ألننا في حبها والحفاظ عليها نصنع المستقبل ، في نفوس أبنائها

، والمبتكـرين   ن، وهي األداة التي من خاللها نستطيع التعرف على الموهوبين ،والمبدعيوقوتنا
  .  ين يحافظون على سالمة اللغة العربية ،وعلى وحدة األمة وحمايتها من كيد األعداءالذ
  

  :ةـة العربيـة اللغـوظيف

  : في حياة الفرد والمجتمع ةاللغة العربية لها وظائف كثير    
واالستفادة من ، ولنقل معارفه لآلخرين  ، أنها وسيلة الفرد لضبط تفكيره: فكير أنها أداة للت -١
 . ارب اآلخرينتج

فهي الوصول إلى المدركات العقلية ،  رتباطيةافالعالقة بين اللغة والتفكير عالقة :" ويقول زقوت
ألن التفكير عملية خفية تتم وفق ألفاظ محددة تدل على معان معينة واإلنسان ال يستطيع أن يفكر 

    " قيقة المعنى والواضحة المفهوم تفكيراً سليماً إال إذا كان لديه مجموعة من األلفاظ والعبارات الد
  ) ٨:  ١٩٩٧،  زقوت (                                                  

والتواصل بين البشر يتم باالستماع إليهم وقراءة ما كتبوه ونقل األفكار واألحاسيس إليهم يتم    
  . هم أو الكتابة لهمإليبالتحدث 

.                                                       يستخدمها اإلنسان للوصول إلى أهدافه وليس هدفا نسعى إليه وهي وسيلة من الوسائل التي     
  ) ٣٨:  ٢٠٠١مصطفى ، (                                                                                      

التي يراها اإلنسان أو االنفعاالت التي يحسها وبـذلك   هو عرض األفكار: أنها أداة للتعبير -٢
       يكون التعبير وسيلة اإلنسان لفرض معانيه وأفكاره ومشـاعره باسـتخدام الرمـوز المكتوبـة     

 . أو األصوات المنطوقة

وأفكـار   فعن طريق اللغة المكتوبة يتم تسـجيل خبـرات وتجـارب ،   : أنها أداة للتسجيل -٣
د وفاإلنسان يستطيع أن ينقل أفكاره على اختالف العصور فهي تتجاوز حد، ومعلومات اآلخرين

 )  ١٤،  ١٣:  ١٩٨١خاطر وآخرون ، (                                    . الزمان والمكان

فاللغة وسيلة الفرد لالتصال بغيره من الناس ووسـيلة ليتمتـع بأوقـات    : أنها أداة لالتصال -٤
لقد أصبح من الثابت والمعروف أن اللغة تتكون من أربع ." واالستماع  فراغه عن طريق القراءة

االستماع، والتحدث ، والقراءة ، والكتابة ، وأن اكتسابها يتم بالمران والممارسة ، : مهارات هي 
 ) ٤٩:  ٢٠٠٢مصطفى ، (                                 " .ال بحفظ قوانينها  اأو باستخدامه
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فوظيفتها أنها أداة للتفاهم بين األفراد والجماعات وأداة لنشر الثقافة بين :  ياة المجتمعأما في ح
األفراد وأنها وسيلة لحفظ التراث الثقافي والحضاري والرابط القوي الموحد الذي يربط، ويوحد 

داة وهي أ)   ٨١:  ٢٠٠٢أبو الهيجاء،. ( أفراد المجتمع مهما اختلف بيئاتهم ،وتباعدت أوطانهم
  . اإلذاعة ومن الخطب والمقاالت والنشرات ، 

أنها تحقق فكرة التقارب العالمي، وذلك عن طريق تبادل  ىاللغة علوينظر المفكرون إلى        
مما يساعد على تقريب وجهات النظر بـين  ، اآلداب المختلفة، والدراسات االجتماعية وغير ذلك

  ) ٤٥،  ٤٤:  ١٩٦٩إبراهيم ، (                                            . الشعوب المختلفة 
فـإن   وكذلك فإن اللغة لها دور كبير في تنمية، وتطوير مهارات التفكير لدى اإلنسـان ،        

،ولكنها ها في التعبير واالتصال باآلخرينالكلمة ليست فقط إشارة تدل على الفكرة التي يعتمد علي
  .ة إذن تخلق اللغة بينما تتكون هي من خالل اللغةفالفكر، أيضا صانعة للفكرة

  ) ٣١:  ١٩٩١عيسى وحسن ، (                                                               
)  فكريـة  (ويمكن تقسيم هذه الوظائف على أصول أربعة اجتماعية وثقافية ونفسية وعقلية      

فقـد تـرتبط   ، بينها حواجز دقيقة تفصلها فصالً تاماً على أنها جميعا وظائف ال يمكن أن يكون
  ) ٢٢:  ١٩٧٩سمك ، (                            . وتتداخل ببعضها البعض، ببعضها البعض
  : وظائف اللغة بإيجاز أهمها ما يلي)  عاشور و الحوامدة (ويلخص كل من 

  : وظائف اجتماعية -١
 . لفهم وإشباع الحاجات والمطالبأنها أداة للتفاهم والتعبير ووسيلة ل* 

 . ضيهاتربط حاضر اإلنسانية بما، وأنها تدل على مدى تحضر األمة ورقيها* 

 . التعبير من اآلراء المختلفة السياسية والدينية واالجتماعية* 

  . التأثير في عقول وعواطف الجماهير في المواقف واألعراض المختلفة* 
  
 : وظائف ثقافية -٢

ظ التراث العقلي في نواحي العلم والمعرفة والفن واألدب وتتوارثه األجيال جـيالً  تسجل وتحف* 
 . بعد جيل

 . يتزود بها اإلنسان كثيراً من القيم والمعايير التي يتبناها المجتمع* 

واإلطالع على أثارهم المختلفة بقصد االسـتفادة  ، يتعرف على أفكار وتجارب األمم األخرى* 
  ) ١٣:  ١٩٩٥حمزة ، (  .الخالفة  لتواصل الحي بين األجيال السالفة واألجيافهي أداة ال . منهم
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 : وظائف نفسية -٣

 . أنها وسيلة للتأثير واإلقناع وتصوير للمشاعر اإلنسانية والعواطف البشرية* 

 . أنها عامل من عوامل التذوق الفني وتشبع الحاجات النفسية* 

  : وظائف عقلية -٤
 .ات التفكيرتزود الفرد بأدو* 

 :إنسان أو حيوان أو جزئياً حسياً مثل:  تكون العادات العقلية والمدرك الحقيقي كلياً حسيا مثل* 
 )  ٣٩ - ٣٧،  ٢٠٠٣عاشور والحوامدة ، (                                ..  .ومحمد و ، أنا 

  ... الشجاعة والفداء والوفاء :مثل ياًووقد يكون معن* 
  ) ٣٢ – ٢٥:  ١٩٧٩سمك ، (             . وتركيبها ، لتحليل الصورة الذهنية  أنها وسيلة* 
  

  .  " هي األداة التي تمكن الموهوبين العباقرة من إبراز مواهبهم ليكونوا قادة لألمة ومفكريها * "
  ) ١٨:  ٢٠٠٣دحالن ، (                                                                      

: من خالل ما تقدم من الحديث عن وظائف اللغة يتبين لنا أن للغة وظائف عديدة منهـا         
،  ، والعالقات االجتماعيـة، والنفسـية   التعبير عن المشاعر واالحتياجات ،وأنها وسيلة للتفكير

ـ   وأنها حفظ تراث وتاريخ األمم والشعوب والثقافية ، ال ، وتمكن األجيال المتعاقبة مـن االتص
  . ن النفس، وأنها وسيلة من وسائل الترفيه عوالتواصل فيما بينها

  
  :ةـة العربيـص اللغـخصائ

العربية خير اللغات واأللسنة واإلقبال على تفهمها : "  يقول الثعالبي في فضل اللغة العربية     
ثـم هـي   ، عادومفتاح التفقه في الدين وسبب إصالح المعاش والم، من الديانة إذ هي أداة العالم

ولو لـم  ، والزند للنار، واالحتواء على المروءة وسائر المناقب كالينبوع للماء، إلحراز الفضائل
والتبخر في حالئلها ودقائقهـا إال  ، يكن اإلحاطة بخصائصها والوقوف على مجاريها وتصاريفها

  ) ٥،  ٢٠٠٠عالبي ، الث(                                . " قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن
ولقد اختصت اللغة العربية وتميزت بالكثير من الخصائص ،والمميـزات التـي أعطتهـا          

  . الريادة وضمنت لها البقاء إلى قيام الساعة
ومـن أرقـى    وهي أرقى الساميات لفظاً وسعةً ، لغة حضارة عريقة ضاربة في القدم ،" فهي 

  ) ٥:  ١٩٩٩عالمة ، (                          . قاً وفصاحةً لغات العالم داللةً وتركيباً واشتقا
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  : اـومن أبرز خصائصه
 : أنها لغة متميزة من الناحية الصوتية* 

وهذا يرجع إلى تعدد مخارجها ، باألصوات السامية فاللغة العربية أكثر أخواتها احتفاظاً         
وات التي اشتملت عليها أخواتها السـامية  وحروفها، ودقة نطق هذه الحروف، فقد اشتملت األص

وزادت عليها بأصوات كثيرة  ال وجود لها فـي واحـدة منهـا مثـل      ،) و ، ف ،ب(ما عدا 
 )  ٣٤:  ١٩٨١خاطر وآخرون ، (                                             .  )ض،غ،ذ،ث(

خارجها ،األمر الـذي جعـل   ظاهرة ثبات أصوات الحروف فيها لدقة م"  إلى أن زقوت شيروي
  )  ٨١:  ١٩٩٧زقوت ، (                   " . طريقة نطق األصوات عبر العصور واألزمان

 *كثيرة ظاهرة الترادف في اللغة العربية أن :  
  وأن هذه المترادفات تضخمت إلـى حـد  ،  فاللغة العربية وصفت بأنها كثيرة المترادفات      

ير في أية لغة من اللغات السامية ،ولغات العالم كلها ، ومما أثير حول هـذه  كبيرٍ ، فليس لها نظ
الظاهرة أنها كادت تتوارى عن الحياة ؛ النتهاء البيئة والحياة والمجتمعات التـي سـادت فـي    

وأصبحت ال تجد مكانها إال بين صفحات المعاجم وفنون اللغة، فالمستعرض للمعـاجم  ، ظاللها
ولقد ذكر صاحب القاموس المحـيط أن  ،  حتويه هذه المعاجم من ثروة لغويةتاللغوية يهوله ما 

 )  ٣١،  ٢٨،  ٢٧:  ١٩٨١خاطر وآخرون ، (             . للسيف أسماء كثيرة ولألسد كذلك

وغناها ودقتها يجعالنها  إن اللغة العربية لغة واسعة دقيقة غنية بمفرداتها ،" : ويقول الناقة      
.                                                          لوفاء بالمعاني الدقيقة حية متطورة تواكب التغيرات الحضارية ومطالب العصـر قادرة على ا

  ) ٤٢: ١٩٩١،  الناقة (                                                                                           
، وقد جاءتها هذه المرونة مـن   ذه المرونة طواعية األلفاظ للداللة على المعانيويقصد به     

االشتقاق من األسماء، وأسماء األعيان أو من المصـادر، واالشـتقاق مـن    : نواحٍ متعددة منها
  .الجذور اللغوية ، واستخدام المصدر الصناعي ، والتعريب ، والنحت والمجاز 

  ) ٤٤ – ٣٤:  ١٩٨١خاطر وآخرون ، (                                                      
فمعجم لسان العرب البن منظور مثالً يشتمل ، فعن طريق االشتقاق تزداد تلك المفردات بال نهاية

وال توجد لغة على وجـه األرض غنيـة    ، وكل مادة تتفرع إلى كلمات ، على ثمانين ألف مادة
  ) ٩١: ت .الجندي ، ب (                                 .  لحدبمواردها االشتقاقية إلى هذا ا

ومواكبـة  ، من االتساع واإلبداع والمرونـة   ةوعن طريق ظاهرة االشتقاق أتاحت للغة العربي
فهذه الظاهرة موجودة في بعض اللغات األخرى االنجليزية .  التطور العلمي والحضاري العالمي

  ) ٨١:  ١٩٩٧زقوت ، (                         . ة أوسع وأغنىوالفرنسية إال أنها في العربي
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ويعد االشتقاق أكبر مصدرٍ لثراء اللغة العربية وتطويعها ؛ الستيعاب كثير من المسـتحدثات     
  .والمعاني الجديدة

  :أنها لغة يرتبط فيها الصوت بالمعنى* 
وظـل وإشـعاع    ،اللة ومعنى د حاء، وإي خرجة ، وميغفكل صوت في اللغة العربية ص       

وتوزيع حروفها على هذا المدرج الصوتي ،  ، وتتميز بسعة من مدرجها الصوتي وصدى وإيقاع
مما أدى ذلك إلى عذوبة موسيقية وانسجام ،  توزيعا عادالً من أقصى الحلق إلى أقصى الشفتين

صوت بـالمعنى  وظاهرة ارتباط ال. وتوازن وثبات هذه األصوات على مدى العصور صوتي ،
ألنها من األسس في تكوين  ، بل هي شائعة في اللغات األخرى ؛ ليست في اللغة العربية وحدها

 . مفردات اللغة

والصـهيل والحمحمـة   ،  أمثلة متعددة في حياة اإلنسـان ... فالصراخ والعويل والتأوه         
  شقشـقة للعصـفور والهـديل    وال،  أمثلة موجودة في دنيا الحيوان...  والهدير للجمل،  للفرس
وزفيف الريح وخرير الماء أمثلة في مملكـة  ، وحفيف الشجر . كلها في حياة الطيور. .. للحمام

  .أمثلة في مملكة الحشرات .. . وحدير الجندب وطنين الذباب.  الطبيعة
  : أنها لغة تنافسها العامية الدخيلة* 

بألفاظها التي حرفت عن الفصحى أو ابتكـرت   فاللغة العربية تزاحمها العامية المصطنعة      
           ابتكاراً ، وبألفاظها الدخيلة التي تسربت إليها على مدى تاريخهـا الطويـل بعامـل االحتكـاك    

خذت قديماً عن اآلرامية والحبشية ، فقد ُأ أو االمتزاج بين الشعوب وغيرهم من الشعوب األجنبية
وال زالـت األلفـاظ    يد نقلت عن اإليطالية واالنجليزية ،وفي العصر الجد،  والفارسية وغيرها

  .واألساليب المحرفة عن اللغة الفصحى ، تمثل أكبر حجم في قاموس اللغة العامية
  )  ٤١ - ٣٨:  ١٩٨١خاطر وآخرون ، (                                                     

يل الذي تسرب للغة الفصحى إال أنها استطاعت والتغيير، والتبد وبالرغم من التحريف ،       
محافظةً على أصولها وعروبتها ،رغم ما تعرضت لـه واللغـة   ، قي راسخةً قويةً شامخةًتبأن 

العربية الفصحى هي لغة سهلة وغير معقدة وأن اللغة العامية ما بلغت من السهولة واليسـر إال  
  ) ٨٣ : ١٩٩٧، زقوت(        . احي الحياةلهم في مختلف نو بعد أن اتخذها أهل العربية ديناً

 فهي جميعاً تتبـادل التـأثر    العربية ليست بدعاً من اللغات اإلنسانية ،" ويشير الصالح إلى أن
والتأثير ، وهي جميعاً تُقرض غيرها وتقترض منه ، متى تجاورت أو اتصل بعضـها بـبعض   

  )  ٣١٤:  ١٩٨٠الصالح ، (                     " . على أي وجه ، وبأي سبب ، وألي غاية 
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  : أن اللغة العربية لغة اشتقاق *

وهذا النوع من االشتقاق أكبر . يشتق من المصدر الثالثي في اللغة صيغ متعددةأن بمعنى        
وأن جميع مشتقاتها تقبل التصريف إال فيما ندر ، مما يجعلها طيعة  مصدر لثراء اللغة العربية ،

                .وموفية لحاجـاتهم ،والسـتيعاب كثيـرٍ مـن المسـتحدثات والمعـاني الجديـدة        ، للمتكلمين
  )  ٤٨ -٤٦:  ١٩٨١خاطر وآخرون ، (                                                                   

  : أنها لغة إعراب* 
.            خاصـاً  بط أواخر الكلمات ضبطاًوفي ض، ة لعربية لها قواعد في تنظيم الجملأي أن اللغة ا   
.  فالحركات في اللغة العربية تستخدم للتعبير عن المعنى) .   ٤٦:  ١٩٨١خاطر وآخرون ، ( 
، ، فبواسطة الحركات اإلعرابية يمكن التمييز بين اللفظ ومدلولـه   ) ٣٩:  ١٩٨٥معروف ، ( 

        فـاإلعراب لـه قيمـة عظيمـة فـي تنسـيق        ثانوياً أو زائداً ، فالحركة اإلعرابية ليست شيئاً
  .  وتشمل ظاهرة اإلعراب كل الظواهر اللغوية األخرى، ها وفق نظام خاصيبوترت الجمل ،

إن الزمن النحوي يمكن التعبير عنه بـأكثر  :  أنها غنية بوسائل التعبير عن األزمنة النحوية* 
مع األفعال ، وكذلك بعض الحروف الخاصة من طريقة ، فمن الممكن استعمال النواسخ الفعلية 

  )  ٣١:  ٢٠٠١طعيمة ، (                                                    . بتغيرات الزمن 
واسع عز نظيره  واللغة العربية تتمتع بثراء: أنها لغة تتغير فيها الدالالت بتغير بنية الكلمات* 

إلى أن عـدد  ) العين (  ليل بن أحمد الفراهيدي في كتابهولقد توصل الخ، في معظم لغات العالم
على مراتبها األربع من الثنائي والثالثي والخماسي مـن   لوالمهم،  اأبنية العربية المستعمل منه

كلمة، في حين يرى بعض الباحثين أن المستعمل منها ال )  ١٢،  ٣١٥،  ٤١٢(غير تكرار هو
يمكن أن تكون مصـدراً  ) علم(، فكلمة )  ٣٨:  ١٩٨٥ف،معرو.  ( يزيد عن ثمانين ألف كلمة 

... الحساب وأن تفتح العين والالم لتـدل علـى الرايـة    ) علم(أو اسما لمادة خاصة مثل ) علم(
وهذه ظاهرة تحسب من مميزات اللغة العربية ، ومن خصائص البنيـة ترجـع إلـى    . ،وهكذا 

  )  ٤٨:  ١٩٨١خاطر وآخرون ، (                                        .  اإلبدال واإلعالل 
أول من تكلم بإلهـامٍ مـن اهللا   ) عليه السالم  ( فإن النبي إسماعيل، أنها لغة موغلة في القدم* 

،  أول من كتب العربية والنطق يسبق الكتابة)  عليه السالم (ن إسماعيل إو،  -كما يقال  -تعالى
وذلك أن كثيراً ، بسفر أيوب على قدم اللغة العربية)  مليانستاس ماري الكر (وقد استدل األب 

،  إذ فيـه عبـارات وتشـبيهات   ، من العلماء يذهبون إلى أن صاحبه وضعه بلغتـه العربيـة   
واستعارات ال تُعرف إال في العربية ،كما استدل الجاحظ على قدم العربية بما وصل  ومجازات،
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على أن الشعر ليس وليد قرن أو قرنين ، إنَّمـا هـو   وأوزان وهذا يدل  إليه العرب من أفكار ،
  )   ١١٦:  ١٩٨٤ مطلوب ،(                                             . ثمرة قرون طويلة 

إذ أن الناطق الصـافي  ،  أنها أقرب لغات الدنيا إلى قواعد المنطقأن اللغة العربية تتميز ب * 
               أو تعنــت ؛ألن  ، أو تكلّــف ، ده بــدون تصــنعالفكــر يمكــن أن يعبــر بهــا عمــا يريــ

  )  ١٠: ت .الجندي ، د(                                               .  عباراتها سليمة طبيعية
مما يمنحهـا  ، حيث أنها مليئة بالصيغ النحوية،  أنها أكثر اللغات اختصاراً في إيصال المعنى* 

  .ار األفكار بطريقة موجزة دون استدراج السامع إليهاقدرة متميزة على إظه
 تُعد علـى فهي لم تأخذ سوى كلمات محدودة :  أنها لغة تتميز باستغنائها عن اللغات األخرى* 

  . ومن ألفاظها لشعوب كثيرة)  وغيرها ...، قرطاس إستبرق ،)  ديباج : (إصبع اليد مثل
 * روفها الهجائية لشعوب تركيـا والهنـد والفلبـين    فقد أعطت ح:  لها القدرة على العطاءأن

  .وغيرها متعددة اللغات 
ويقرأ بها حيثما  ، فمن يتعلم حروفها وحركاتها يسهل عليه أن يكتب ،أنها لغة تكتب كما تقرأ *

  )  ٣١:  ٢٠٠١الحشاش ، (                                            . شاء دون مشقة 
ألن  ؛من غير حاجة إلى استخدام مصـطلحاتها   استيعاب علوم اآلخرين أنها لغة قادرة على* 

  . لديها من األفكار ما يكفي ويزيد
في كالمها لما له من أهمية في دقة  ن العربوهو من سن أن من خصائصها التقديم والتأخير* 

  . لفاعلكما هو الحال في تقديم الخبر على المبتدأ والمفعول على ا،  التعبير وحسن األداء
بحيث يمكن ألبنائها اليـوم أن   ، أنها لغة تتميز بالثبات والخلود عبر مراحل تاريخها الطويل* 

يقرؤوا ويفهموا أو يتذوقوا تراث العرب في الجاهلية وما بعدها، وهذا غير متوفر في اللغـات  
رأى أن و ، )ارنست ريثـاك  ( وهذا ما الحظه عالم اللغة ،  األخرى التي تغيرت عبر القرون

نها انتشرت سلسة أية سالسة، غنية قديمة لم يدخل فيها أي إاللغة العربية غاية في الكمال حيث 
في مجلة التعلـيم  )  هارس (ويؤكد العالم الفرنسي ، وليس لها طفولة وال شيخوخة، تعديل مهم
علم أصـول  من السهل ت "على سهولة ويسر تعلم اللغة العربية قائالً )  ١٩٣١-١٩٣٠(الفرنسية 

فقواعدها التي تظهر معقدة ألول نظرة هي قياسية ومضبوطة بشـكل عجيـب ال   ، اللغة العربية
                .   فذو الذهن المتوسط يستطيع تحصيلها بأشهر قليلة وبجهد معتدل ، يكاد يصدق

  ) ٤٧ - ١٩٨٥:٤٠ ، روفمع (                                                                          
  . أنها لغة تتميز بخاصية إظهار األفكار بطريقة موجزة دون استدراج السامع إليها* 
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وكان هذا األثر باإلحياء واالستمرار كما  أنها لغة أثرت في اللغات المعاصرة لظهور اإلسالم* 
للغـات القبطيـة   وكمـا حـدث   ،  باإلفناء واإلبادة ةحدث للغات التركية والفارسية والسواحيلي

االنجليزيـة   :،  كما حدث للغات الغربيـة   ، أو بدخول مئات األلفاظ إليها والسريانية والعبرية
  )    ١٥ - ١١: ت  .الجندي ، د(                                          .والفرنسية واألسبانية 

ـ   : ) بالمثنيات التي ال تفرد(أنها لغة تفردت بما يسمى *          ،  مان تلقينـي وتغليبـي  وهـي قس
هو ما إذا أفرد لم يفد بالمعنى له في التثنية فال يصح إطالقه على أحد المسميين مثال :  فالتلقيني
           :  أمـا التغليبـي  ) التمر والماء(واألسودان)  الليل والنهار (الجديدان )  الجن واإلنس (الثقالن 

                تغلــب مــن االثنــين ومــن هــذه المثنيــات فهـو مــا إذا أفــرد صــح إطالقــه علــى الم 
  ) ٤٦:  ١٩٨٥معروف ، (                                 ) . المشرقان ، العمران ، القمران(

 :ومن أهم تلك الخصائص  وهناك خصوصيات أخرى للغة العربية ،

 ، قدرة على التعبير بأنواعـه التركيز على تنمية الكيز على تنمية المهارات اللغوية ، والتر      
والتـزام   والتزام قواعد الترقيم والتنقـيط ،  اب من الناحية اللغوية والنحوية ،سالمة مادة الكتو

نميـة التـذوق   تمعـاجم ، و على البحث واالستقصاء في المراجع وال حثتو التشكيل النحوي ،
ضمن مادة الكتاب قدراً مـن  تتو وإثراء لغة الطالب ، الفصحى ، اللغة التركيز على و األدبي،

ضمن مادة الكتاب قدراً مـن النصـوص الشـعرية    تتوادر والقصص األدبية والمقابالت ، والن
ارتبـاط  و وتوسعة مداركهم ،العمل على تغذية خيال الطلبة و لتقليدية والعمودية والشعر الحر ،ا

واهد في اللغة العربية إبراز بعض الش، و موضوعات الكتاب بالتراث األدبي والديني والتاريخي
  )   ١١-١٠:  ٢٠٠٢طموس ، (                            .االشتقاق والترادف وغيرها : مثل 

، وتجعلها من اللغات المتميزة بما احتوته من فكر،  حقاً إن للغة العربية خصائص تتمتع بها
،  وسعتها لجميع اللغات،  وقدرة فائقة على التعبير والتصريف،  وتنوع في األساليب والعبارات
، ولعل ذلك التميز يرجع إلى أنها ارتبطت باإلسالم ؛ بأن كانت  وجمال صوتها، ودقة تركيبها

لغة القرآن الكريم، فكانت أفضل لغات البشر بما خصها اهللا تعالى بالبيان عندما قال تعالى في 

Ò=≈tGÏ. ôMn=Å_Á ﴿:كتابة العزيز èù …çµ çG≈ tƒ#u $ºΡ#u ö� è% $ |‹Î/t� tã 5Θ öθ s)Ïj9 tβθ ßϑn=ôètƒ ∩⊂∪  ﴾   ) ، ٣فصلت (  

ويرى الباحث أن اإليجاز واالشتقاق في اللغة العربية يشكل سمة من سمات رقيها وبقاءها إلـى  
  . وسعة مخزونها من الثراء اللغوي،  قيام الساعة
  : أهداف تعليم اللغة العربية/ ثالثا

تلـك  :  يقصد بهـا  فاألهداف العامة،  أهداف خاصةلتدريس اللغة العربية أهداف عامة و      
  . " األهداف التي تشترك في تحقيقها اللغة العربية مع غيرها من المواد الدراسية األخرى
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يسعى واضعو المنهاج ، ومنفذوه إلى أهداف تعليم اللغة العربية إلى أنها :  ومن األهداف العامة
هي تسعى إلى تحقيق مقاصـد اجتماعيـة وسياسـية    تشاركها فيها المواد التعليمية األخرى ، ف

الشعور باالنتماء واالعتزاز باللغة العربية ، وزيادة ارتباط الطالب بوطنهم وما : وتربوية منها 
  )  ٨٦:  ١٩٩٧زقوت ، .                                             ( جتماعية يمثله من قيم ا

  : يتوقع من الطلبة في نهاية هذه المرحلة  وهنا نذكر بعض األهداف العامة والتي

  .تنمية الرغبة في التعلم الذاتي واالعتماد على النفس في تحصيل المعرفة  -
  .توظيف الوسائل التقنية الحديثة في خدمة اللغة  -
  قراءة نصوص مختارة قراءة جهرية معبرة ، أو صامتة سريعة واعية في زمان يتناسب معها -
  . بلغة فصيحة واضحة سليمة ) وظيفياً ووصفياً وإبداعياً (  وكتابياً التعبير شفوياً -
  .تكوين آراء خاصة حول ما يسمع أو يقرأ . تنمية مواهبهم اإلبداعية وميولهم الفنية  -
  .تذوق النصوص تذوقاً فنياً، وتنمية قدرتهم على النقد  -
على مصادر الثقافة العربيـة والتفاعـل    اعتياد المطالعة الحرة ، وارتياد المكتبات، واالطالع -

  .معها 
تمثل روح البحث العلمي من حيث األمانة والموضوعية والتوثيق من أجل تهيئتهم للمرحلـة   -

  )  ٧٠:  ١٩٩٩الفريق الوطني ، (                                                 . الجامعية 
       . لمحادثة ، والقراءة ، والكتابة بشكل ملحوظ االستماع ، وا: تطوير المهارات األساسية  -
، التي تأتي نتيجة طبيعية لتـدريس   الخصائل والخبرات اللغوية:  واألهداف الخاصة يقصد بها 

،  ومناهج معينة ومقـررات معلومـة  ،  اللغة ذاتها باعتبارها مادة من مواد الدراسة ذات فروع
  ) ٥٦:  ١٩٧٩ سمك ، (                           .                         وخطط مرسومة 

  : األهداف الخاصة بتعليم اللغة العربية في المرحلة الثانوية

       ويرغبه فيما حققه من أمجاد اإلسـالم  ،  يحببها إليه اعتزاز الطالب بلغته العربية اعتزازاً - ١
 . عفةوال، والكرم ، والشجاعة ، والوفاء ، العليا في الصدق  هومثلُ

اإلسـالمي عقيـدة ومنهـاج ،     نتعميق اإليمان باهللا عز وجل ، وترسيخ االعتزاز بالدي - ٢
واعتبار القرآن الكريم والحديث الشريف مصدرين رئيسين لتقويم اللسان العربي ، وتوثيق 

 .العالقة بين العروبة واإلسالم 

د على أنها جزء ال يتجزأ تقوية االعتزاز بفلسطين وطناً وشعباً وحضارةً وتاريخاً ، والتأكي - ٣
 من الوطن العربي الكبير واألمة اإلسالمية ، وتعزيز الذود عن حمى الوطن ، واسترداد ما

 . غتصب منه ، ومواجهة كل أشكال الغزو واالستيطان ا
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ــر    - ٤ ــى التعبي ــدرة عل ــاب الق ــي اكتس ــب ف ــاعد الطال ــه  تس ــحيح بنوعي                                    الص
 )  ٥٣:  ٢٠٠٢إسماعيل ، (           . والتخاطب والتحدث والكتابة ، ) الكتابالشفوي و (

،  تعريف الطالب باألعالم البارزين من اللغويين واألدباء الذين أسهموا في إثراء العربية - ٥
 . مما يدفعه إلى السير على دربهم واالقتداء بهم

    راك جمال األسلوب وروعتـه تنمية التذوق األدبي عند الطالب بحيث يساعده ذلك على إد - ٦
 . أو ضعفه أو ركاكته 

تعود الطالب استخدام أسلوب التفكير السليم في العرض و التحليل في دروس النصـوص   - ٧
 ) ٨٩:  ١٩٩٧زقوت ،  (                     .واألدب والنقد والبالغة والقواعد وغيرها 

وإدراك ، السنة النبويـة الشـريفة  و،وسيلة لفهم القرآن الكريم  ةجعل دراسة اللغة العربي - ٨
 . واألخذ بوسائل النهوض بأمته ، واالعتزاز بمقومات حضارته، مبادئ اإلسالم وآدابه 

 ) ٥٤:  ٢٠٠٢إسماعيل ، (                                                                  

نتباه إلـى القواعـد   ضبط الحركات والسكنات لكل حرف ، السيما في أواخر الكلمات باال - ٩
 . النحوية والصرفية

 . تنمية مهارات البحث واالستقصاء والكشف عن مصادر المعرفة واستخدام المعاجم -  ١٠

 ) ١٥:  ١٩٨٥رضوان وآخرون ، (                                                          

،  ، والنصوص األدبيـة  واألحاديث الشريفة،  حفظ مختارات من اآليات القرآنية الكريمة -  ١١
 )  ١٢٣،  ١٢٢:  ٢٠٠٠خليل ، (                                        . والقطع النثرية

، وفنونه  ، وتعريفهم بأحواله توعية الطالب بتراثهم األدبي واللغوي في عصوره المختلفة -  ١٢
أساليب  وما يحتويه من وما يصوره من مظاهر اجتماعية وحضارية وإنسانية وجمالية ، ،

 )  ٨٨:  ١٩٩٧زقوت ، (                                                        . بالغية 

،  توظيف دراسة اللغة العربية في تنمية االتجاه إلى األصالة واالبتكـار لـدى التالميـذ    -  ١٣
 واتخاذها وسيلة تعين على نموهم نمواً متكامالً في جميـع النـواحي العقليـة والحسـية ،    

 ) ٦٠:  ١٩٧٩سمك ، (                              .  والجسمية وجدانية ،والروحية ،وال

 ، غوية واألدبية ،وتعهدهم بالتشـجيع الكشف عن الموهوبين من الطالب في المجاالت الل -  ١٤
 . وإفساح مجال أرحب لمواهبهم حتى تتفتح وتزدهر  والرعاية ،

        ) ٢٢:  ٢٠٠٤الجوجو ، (                                                                   

              :  استخدام اللغة العربية الفصحى في مجال الحياة المختلفـة وخاصـة المدرسـية مثـل     -  ١٥
  ... )إجابة األسئلة،  اإلذاعة المدرسية،  اإللقاء الشعري(
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  : كر منهاوهناك أهداف خاصة يتوقع من الطلبة في نهاية هذه المرحلة نذ
  : المطالعة والنصوص* 
  .قراءة مادة غير مشكولة قراءة جهرية صحيحة معبرة  -
  . فهم المادة المقروءة ، والتمكن من تحليلها ، وتذوق عناصر الجمال فيها ونقدها  -
  . إغناء معجمهم اللغوي بالمفردات والتراكيب  -
، والباحثين على المستويين العربـي   الكتاب ، والنقاد: االطالع على منجزات المبدعين من  -

  .والعالمي 
  .صقل المعرفة بموسيقا الشعر العربي ، وإدراك بحوره  -
التعرف إلى عدد من األدباء والشعراء في الوطن العربي واإلسالمي ، والفلسطيني بخاصة ،  -

  .في العصور المختلفة 
   :تاريخ األدب * 
  .دبي العربي االطالع على قدر مناسب من التراث األ -
التعرف إلى أهم المراحل والمنعطفات في تطور الثقافة األدبية العربية ، من خالل النصوص  -

  .األدبية المتنوعة 
  .التعرف إلى السيرة الذاتية لمجموعة من أعالم األدب العربي  -

ة ، والفن الشعر الحر ، والقصة ، والرواية، والمسرحي: التعرف إلى أنواع األدبية الحديثة مثل 
  .السينمائي 

حفظ نماذج من النصوص األدبية ، واالطالع على قدر مناسب من النصوص األدبية األجنبية  -
  .المترجمة ، ومقارنتها بنصوص من األدب العربي 

  : النقد األدبي والبالغة * 

  .تعرف بعض مفاهيم النقد األدبي ، والمصطلحات المتعلقة بها   -
  .د األدبي قديماً وحديثاً اإللمام بحركة النق -
  . التعرف إلى أهم القضايا النقدية ، وغلى أهم المذاهب والمناهج النقدية  -

  .إدراك القيم والمعارف الواردة في النصوص واإلفادة منها في الحياة 
  . تعرف المفاهيم البالغية عبر النصوص األدبية الراقية 

الحديثة ، وإدراك جوانب الجمال فـي النصـوص   اإللمام ببعض الصور الفنية في األساليب  -
 ) ٧٣،  ٧٢:  ١٩٩٩الفريق الوطني ، .                              ( القديمة والحديثة 
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يتبين أن تلك األهداف هي امتداد ألهداف اللغـة العربيـة فـي المراحـل      مما سبق          
العمق لتتناسب مع المرحلة العمرية التعليمية السابقة وإنما روعي في تلك األهداف التوسع و

للطالب ، ويرى الباحث أن تحقيق أهداف تدرس اللغة العربية يتوقف على مراحـل النمـو   
وما يتعلموه من خالل دروس اللغـة  ،  ، وقدراتهم وحاجاتهم وميولهم التي يمر بها الطالب

، والمهنيـة والوسـائل    واألكاديميـة  ، ويتطلب معلماً لديه من المهارات اللغوية ، العربية
، ويتحقق من خالل ربط فروع اللغـة العربيـة    المناسبة ما تمكنه من تحقيق هذه األهداف

  . ببعضها البعض ؛ ليكون للطالب القدرة على الفهم واإلفهام
 

  : فروع اللغة العربية

ا علـى  إن اللغة العربية وحدة متماسكة ،وكٌل متكامل إال أن واضعي المناهج قد درجو        
حتى يسهل على الطالب تعلمها واكتسابها، وتشمل اللغـة العربيـة فـي     ؛تقسيمها إلى فروع 

  . تدريجها للمرحلة الثانوية ما يلي
عملية عقلية يراد بها إيجاد الصلة بين لغة الكالم والرموز "  : فالقراءة، المطالعة أو القراءة  -

 " .لفاظ التي تؤدي هذه المعاني وتتألف لغة الكالم من المعاني واأل، المكتوبة

  ) ٦٣:  ١٩٩٥المقوسي ، (                                                                  
ويرى الباحث أن القراءة هي أعمق وأوسع من مصطلح المطالعة ، لما في القراءة مـن الفهـم   

  .. .واالستيعاب العميق والتحليل والتفسير والتذوق والنقد 

والمسرحيات والقصـة  )  نثر، شعر،  حديث ، قرآن:  النصوص (الدراسات األدبية وتشمل  -
 . وتاريخ األدب التراجم األدبية والبالغية والنقد األدبي

 . وتشمل النحو والصرف)  القواعد النحوية (العلوم اللغوية  -

 ) ١٤:  ١٩٨٣الهاشمي ، (           )  التعبير الشفهي والتعبير الكتابي : ( التعبير ويشمل -

، إال أنه يجب علـى   والعديد من اللغويين يقبل هذا التقسيم من الناحية الشكلية والمنهجية      
المعلم أن يؤكد على وحدة اللغة في تدريس أي فرع من فروع اللغة العربية لتتعاون هذه الفروع 

  . في تحقيق الغاية من تعلم اللغة أال وهي التعبير السليم
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  :  يبين نصيب اللغة العربية من الحصص مقارنة بالمواد الدراسية األخرى ) ١(  جدول
  
  الصف الثاني عشر  الصف الحادي عشر  الحصص                المواد

  ٣  ٣  التربية اإلسالمية

  ٥  ٥  اللغة العربية

  ٥  ٥  اللغة اإلنجليزية

  )أدبي (  ٢، ) علمي (٦  )أدبي (  ٢، ) علمي ( ٥  الرياضيات

  ٤  ٤  الفيزياء

  ٤  ٤  الكيمياء

  ٤  ٤  األحياء

  ٢  ٢  اإلدارة واالقتصاد

  ٢  ٢  التكنولوجيا

  ٣  ٣  التاريخ

  ٣  ٣  الجغرافيا

  ٣  ٣  الثقافة العلمية

  ٢  ٢  قضايا معاصرة

  
هي صلة جوهرية طبيعيـة ، ففـروع اللغـة    :  الصلة بين فروع اللغة والمواد الدراسية

ة على تحقيق الهدف من اللغة ، ويمكن في كل حصة من حصص اللغـة  العربية جميعها متعاون
واللغة وسيلة . العربية معالجة أكثر من فرع ، وتحقيق طائفة من الفوائد اللغوية مختلفة األنواع 

. لدراسة المواد األخرى ، وهي مفتاح لمواد تخصصهم ، وهي وسيلة لقراءة المـواد وفهمهـا   
ة وغيرها، فالذي يتقدم في مادة اللغة العربية ، يتقدم فـي سـائر   وهناك عالقة وطيدة بين اللغ

  )  ٥٤،  ٥٣: ١٩٦٩إبراهيم ، (                                     .  المواد الدراسية األخرى
  : ويمكن تحقيق الصلة أو التكامل بين فروع اللغة العربية في درس اإلمالء 

د قراءة القطعة قراءة جهرية من قبل الطالب ، وأحيانـاً  يتحقق النشاط القرائي عن// القراءة  -
  .قراءة صامتة 

إجابة الطالب عن أسئلة الفهم واالستيعاب ، والمواقف واآلراء والقيم ، والحقائق ، // التعبير  -
واألفكار ، ويجيب الطالب عليها شفوياً وكتابياً في جمل تعبيرية صحيحة وسليمة ، وهذا نشاط 

  .تعبيري 
التطبيـق عليهـا أو إعـراب    ، مناقشة بعض الجزيئات النحوية الواردة في القطعة // نحو ال -

  . بعض الكلمات ، أو توظيف بعض األساليب الواردة فيها 
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  . اختيار جملة من القطعة تشتمل على طريقة كتابة بعض الحروف بخط الرقعة // الخط  -
  .بعض الصور الجمالية في القطعة مناقشة داللة بعض الكلمات أو توضيح //  التذوق  -
، ويستوعبون أفكارها ، ويجيبون  القارئعند قراءة القطعة يستمع الطالب إلى // االستماع  -

  . عن األسئلة التي تليها 
  .  كتابة القطعة مع مراعاة المهارات اإلمالئية المطلوبة // اإلمالء  -

  :م ــويـالتق/  المحور الثاني

ية مل، وهي ع التقويم إحدى العمليات الضرورية في مجاالت الحياة المختلفة تعتبر عملية       
قديمة قدم اإلنسان نفسه ،فقد استخدمها اإلنسان في إصدار األحكام على قيمة األشياء والمواقف 

ميـع األنشـطة   وعملية التقويم هي عمليـة مسـايرة لج   ، المختلفة من أجل تحسين نمط حياته
والعملية التربوية المدرسية بحاجة إلى تقـويم مسـتمر يتنـاول أهـدافها      . اإلنسانية المختلفة

ومناهجها،وطرائق التدريس فيها وإدارتها ،وجميع أوجه النشاط المختلفة فيها ؛ لتحديد جوانـب  
  . القوة والضعف فيها

وأيضاً  . بل إن القياس هو جزء من التقويم ، من القياس والتقويم بمعناه الحديث ليس نوعاً     
وهـو   ، وليس جانب واحـد منهـا ،   يهدف إلى وضع خطة لتقويم كافة أهداف المادة المتعلمة

، هو عملية مستمرة طـول العـام   :  التقويم الحديث:الجانب المتعلق باكتساب المعلومات ،وثالثاً
،  بوهو أيضاً استحداث واستخدام طرائق مختلفة لتقويم الطال،  على نهاية العام اًوليس قاصر

، فـنحن   والتقويم عملية وقائية عالجية تشخيصية وما االمتحانات إال جزء من هذه الطرائق ،
نترجم نتائج عمليات التقويم إلى خطة عمل تهدف إلى توجيه الطالب الكتشاف مواقـع الخلـل   

  )  ٣٢:  ١٩٩٥سالمة ، (        ٠لتجنب حدوثها  ووضع الخطط واألساليب، ومحاولة عالجها 
       

  :تعريف التقويم

حيث تشكل عمليـة التقـويم    يحتل التقويم مكانة بارزة بين مكونات العملية التعليمية ،        
 ،عد عنصرا هاماً من عناصر المنهاج وي إحدى العمليات الحيوية في مجاالت الحياة المختلفة ،

لتقدم والنجاح في كـل  فمن خالله يتم تحديد مدى ا ويرتبط مع عناصر المنهاج ارتباطاً وثيقاً ،
ومن خالله يتم اتخاذ القرارات التربوية، بهدف التحسين والتطوير في ، عنصر من تلك العناصر

  . العملية التعليمية
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، فمنها  ولقد شاعت في ميادين التربية العديد من المصطلحات لمفهوم التقويم بصفة عامة      
وأياً كان نـوع االرتبـاط فـإن لهـذا     ،  بالمنهجومنها ما يرتبط ،  ما يرتبط بالعملية التربوية

المصطلح مفهوماً واحداً يتفق عليه جميع المختصين في مجال العلوم التربوية واالجتماعية وفيما 
  : ألهم التعريفات التي تتعلق بمفهوم التقويم، يلي عرض 

فكار واألعمال إصدار حكم لغرض ما على قيمة األ:  التقويم بأنه) bloom(يعرف بلوم           
استخدام المحكات والمستويات كمعايير لتقـدير   ن، وهو يتضم الخ...والحلول والطرق والمواد

                            .، ويكون التقويم إما كمياً أو كيفياً  مدى كفاية األشياء،ودقتها وفعاليتها

  ) ١١٤:  ١٩٨٨الخطيب ، (                                                                              
بأنه عملية جمع وتصـنيف وتحليـل وتفسـير    )  محمد عزة.عبد الموجود (ويعرفه           

  البيانات والمعلومات كميـة كانـت أو كيفيـة عـن ظـاهرة أو موقـف أو سـلوك بقصـد         
  ) ١٨٤:  ١٩٩٧فالوقي ، (                              . استخدامها في إصدار الحكم والقرار

لتقـدير  ...  الطرق ، الحلول ، واألعمال،ما على قيمة األفكار رضٍغوالتقويم هو إصدار حكم ل
  )  ٤٠:  ٢٠٠٠: ملحم(                                      مدى كفاية األشياء ودقتها فعاليتها 

مدى تحقيق األهداف وتتكـون  هو التصحيح أو التصويب وهو عملة الحكم على :  والتقويم     
التخمين التقييم والقياس والتشخيص والتثمين والمتابعـة والتغذيـة   :من عدة عمليات أخرى مثل

  . الراجعة
بأنه عملية منهجية مخططة تتضمن الحكم على سـلوك أو واقـع   )  أحمد بلقيس (عرفه تو      

الواقع أو السلوك والتـي تـم    لذلك، وذلك بعد مقارنة المواصفات والحقائق، معين جرى قياسه
يار معين جرى تحديده بدقة ، والموثوق مع أساس أو مع التوصل إليها عن طريق القياس الدقيق

  ) ٢٥٢:  ١٩٩٢نشوان ، (                                                          . ووضوح
  ) ١٨:  ٢٠٠١،  الحمادي(                   "  الحكم على مدى تحقق األهداف التربوية "وهو 
  ) ٣٣:  ٢٠٠١كاظم ، (                " .  واتخاذ القرارات العملية،إصدار األحكام القيمة "هو 
     عملية منظمة تهدف إلى تحديد مستوى التحصيل المتعلم في مادة دراسية معينـة كـان   " :هو 

  ) ١٣٨:  ٢٠٠٢سالمة ، (                                                        . "قد تعلمها 
من خالل ما تم عرضه سابقاً من تعريفات يمكن استنتاج التعريف التالي للتقـويم وهـو          

عملية منهجية منظمة، وهادفة تسعى إلى إصدار حكم على مدى ما تحقق من أهداف من أجـل  
،والتطوير من أجـل التصـحيح    اتخاذ قرارات الستخدامها كتغذية راجعة في العالج، والتحسين

  . والتعديل
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   : التعريفات التي تناولت التقويم التربوي

وقـد   العملية التي يحدد فيها إلى أي مدى يتم إدراك األهداف التربوية ،: عرفه تيلور بأنه     
عملية تحديد مدى جـدارة  "  على تعريف بأنه)  وشوفلبيم ، وسكفن ، جالس (اتفق معه كل من 

عمليـة الحصـول علـى    "  ،ويعرفه كرومناخ بأنـه " الموضوع الخاضع لعملية التقويم وكفاية
      المعلومات باالستفادة منها في عملة اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلـق بالبرنـامج التعليمـي   

  ) ١٣٦:  ١٩٨٢إبراهيم وعبدالرازق ، (                                         .  أو التربوي
    مجموعة األحكام التي تزيد بهـا جميـع جوانـب الـتعلم     "بأنه :  ) شحاته( ويعرفه          

  " ونشخص بها نقاط القوة والضعف بقصد اقتراح الحلول التي تصحح مسارها ،  والتعليم
ويرى الباحث أن هذه التعريفات تربط عملية التقويم بالعملية التعليمية التربوية لتحقيق األهداف 

  . ولمعرفة مواطن القوة والضعف للعمل على رفع مستوى العملية التربوية،  شودةالمن
   ) :المبادئ التي يقوم عليها التقويم السليم ( عملية التقويم  تاعتبارا* 

هداف المرجوة ، ال بد لها مـن العديـد مـن    إن عملية التقويم لكي تكون ناجحة تحقق األ      
  : ب مراعاتها قبل البدء بعملية التقويم منها األمور أو االعتبارات الواج

  . الغرض من عملية التقويم قبل البدء بها  دضرورة تحدي -
  .  اختبار أداة التقويم المناسبة -
ــتهدفة    - ــة المس ــع الفئ ــتخدام م ــويم وصــالحيتها لالس ــن صــدق أداة التق ــد م                                         . التأك

   )  ٢٩٧: ١٩٩٧،  السويدي(                                                                                     
  . تتصف أدوات التقويم بالعدالة لتبين الفروق الفردية بين الطلبة  -
معرفة جوانب القوة والقصور في أدوات التقويم ، وإدراك أنه ال توجد أداة تقويم تخلو مـن   -

  .فسير النتائج ، أو أخطاء الصدفة الخطأ في ت
  ) ٢٣:  ١٩٨٩ سمارة ،(                    . التقويم وسيلة لغاية ، وليس غاية في حد ذاتها  -
أي أن يتناول التقويم نتائج التعلم التي تشير إليهـا  : ضرورة تطابق عناصر تقويم األهداف  -

  . األهداف ومضمونها  األهداف ، وأال ينصرف إلى أشياء أخرى بعيدة عن هذه
  )  ١٠١، ١٠٠:  ١٩٩٣أبو سماحة ،  (                                                        

توافر الشمول ووجود التكامل وضرورة التعاون بين جميع المعنيين بالعملية التربويـة فـي    -
  ) ٤٣:  ٢٠٠١ملحم ، (                                                        . عملية التقويم 

  .في النفقات والتكلفة ووقت الجهد من الطالب : أن يكون التقويم اقتصادياً  -
  .استخدام وسائل متنوعة في التقويم لكي يؤدي عملية التقويم بنجاح  -
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  )  ٣٧:  ١٩٩٩الطبيب ، (               . أن تراعى الجوانب اإلنسانية ومبدأ الديمقراطية  -
ن فالتقويم ليس نوعاً من العقاب أو وسيلة للتهديد به ، وإنما يجب أن تراعى حرية الطالب في إذ

  )  ٢٨:  ١٩٩٨الزيود ، (                                                    . عملية التقويم 
م شخص مؤهل الوعي التام بطبيعة الظاهرة التي تقيم ، والتأكد من أن الذي يقوم بعملية التقوي -

  . ومدرب لهذا النوع من التقويم 
ضرورة احتواء تقدير التقويم على معلومات كافية وتامة ، حتى يستطيع متخذو القرار اتخاذه  -

  . بكثيرٍ من الموضوعية 
  ) ٦٩-٦٦: ١٩٨٨عبيدات ،.(موبين الجهة التي تُقيقيم أن يكون هناك تعاون بين الجهة التي تُ -
       :المناهج الدراسية أسباب تقويم * 

من أهم األسباب التي تدعو إلى القيام بعملية التقويم التربوي بشـكل عـام والمنـاهج             
  : الدراسية بشكل خاص ما يلي 

كثرة التغيرات التي تحدث في المجتمعات ،والتي تقتضي إعادة النظر في المنـاهج وتقـويم    -
  . آثاره 

   . كبيرٍ وتضخمها بشكٍلتزايد المعارف والمعلومات  -
التطورات السياسية ، وما يتبعها من تغيرات في التاريخ والجغرافيا ، وما ينشأ عنهـا مـن    -

  )  ٧١:  ١٩٩٩دروزة ، .                                           ( أوضاع ، وواقع جديدين 
وأسـاليب مختلفـة   التطور التكنولوجي من حاسوب وانترنت واتصاالت ، وتطور مهـارات   -

  ) .المسموعة والمرئية والمقروءة ( للتواصل اإلنساني ، وتطور وسائل اإلعالم المختلفة 
  
وتساؤالتهم المستمرة عن جـدوى البـرامج    اهتمام الناس بالتربية والتعليم اهتماماً متزايداً ، -

  . الدراسية المطبقة 
 ،ة في إكسابهم السلوكيات المرغوبـة  يالترب رعدم رضا الناس عن نتائج أبنائهم بسبب تقصي -

  ) ٣٢:  ٢٠٠٢طموس ، (                                                    .وإعدادهم للحياة 
وجود نزاعات وخالفات في الرأي بين المربين حول أفضل العوامل أو العمليات ،وأكثرهـا   -

  .فعالية في إحداث تعلم الطلبة 
ر بضرورة اإلصالحات التربوية من أجل مواكبـة المسـتحدثات فـي    المناداة من وقت آلخ -

،وآراء ومبادئ جديدة تدفعنا إلى  تووجود نظريا ألن التطور العلمي والمعرفي ،؛ المجتمعات 
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تقييم المناهج التربوية ، حتى نتأكد من أنها تتضمن آخر ما توصلت إليه الدراسـات العلميـة،   
  )  ٢٦٨:  ١٩٩٦ الشافعي وآخرون ،(                . مختلفة  والتجريبية في مجاالت العلوم ال

تجريب المناهج الدراسية ، حتى يمكن تدارك األخطار والعيوب في الوقت المناسب ، وحتى   -
،  قـد   ال يتم الكشف عنها في مرحلة متأخرة ، ربما يصعب عالجها عندها دون جهود ونفقات

  )  ٢٠٠:  ١٩٩٥اللقاني ، (                                 . يصعب على الميزانيات احتمالها 
  .المراجعة والمتابعة ومعرفة األخطاء وتداركها قبل استفحالها  -

هذه هي األسباب التي تدعو إلى تقويم المناهج الدراسية ، وبناء عليه ندعو على تقـويم كافـة   
  . سائل التعليمية وغير ذلك ومن ضمنها الكتب المدرسية والو ية التربوية ،عملجوانب ال

  
  : وي ـم التربـة التقويـأهمي

وكل من له عالقـة   هو الوسيلة والطريقة التي يلجأ إليها المربون ، :التقويم التربوي          
ية التعليمية ؛ للحكم على مدى فعاليتها وجدوتها ، ويمكن استخالص أهمية التقويم التربوي لمعبال

  :في النقاط التالية 
   :  أهداف التقويم التربوي للطالب *
التي ينبغي أن تراعـى فـي    م، واستعداداته الكشف عن حاجات الطالب وميولهم ، وقدراتهم -

  . أنشطتهم المختلفة 
والمهارات ،والقيم  معرفة مدى فهم الطالب لما درسوه ، ومدى استخدامهم لهذه المعلومات ، -

  . وإمكانياته  هفي حدود استعدادات ونضجه السلوكية ، ومعرفة نمو الطالب ،
  :   معلمأهداف التقويم التربوي لل* 
  .والوقوف على أسباب نجاحهم تشخيص نواحي القوة والضعف ، وحفز الطالب على التعلم ، -
القيام بدورٍ كبيرٍ في عملية اإلرشاد النفسي ، الذي هو شكل من أشكال المساعدة والتوجيـه ،   -

             .     هـا  ع، وفهمها ، والتكيـف م  حساس بالمشكالت التي تصادف الطالبواإل بل وخلق الوعي ،
  )  ١٨٩:  ١٩٩٧فالوقي ، (                                                                                       

  .عدها نه يمد المعلم بمعلومات عن مستوى تحصيل الطلبة قبل علمية التعلم وبإ -
  .يكشف عن مدى استعداد الطالب لتعلم موضوع جديد  -
  .ويساعد على تخطيط خبرات التعلم وتنظيمها   -
  . يكشف عن مدى تحقق الهداف بحسب األنشطة التي نفذت أثناء عملية التعلم والتعليم  -
   .تحديد المستوى النهائي للطالب بعد انتهاء عملية التعليم والتعلم لفترة محددة  -
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  :   منهاجأهداف التقويم التربوي لل* 
  . تقويم الوسائل وطرائق التدريس واألنشطة الموضوعة في المنهاج  -
  . تقويم المنهاج من حيث نقاط القوة والضعف التي توجد فيه  -
  . يساعد في تطوير المنهاج ، ومراعاة الفروق الفردية  -
  . المجتمع ولبيئة ، مة المنهاج لقدرات المعلم ءمدى مال -
  .التي توجد في المنهاج ) المحتوى ( تقويم المعلومات والمهارات  -

    ) ٢٧٠:  ٢٠٠٠أبو حويح ، ( و  ) ٢٠٠:  ١٩٩٦، ة عفان(                                   
  :   إلدارةأهداف التقويم التربوي ل*  
رسة على حد سواء ، والعمـل  أن تُشخَّص العقبات التي تصادف الطالب ، والمعلمين ، والمد -

  .على تذليلها ؛ لتحسين العملية التعليمية  
ويفيد التقويم التربوي اإلدارة التربوية في اتخاذ قرارات إدارية هامة تتعلـق بكـل عناصـر     -

  ) ١٤٧ -١٣٩:  ١٩٩٥ميخائيل ، (      .                                    منظومة التربية 
  :ألولياء األمور وغيرهم التربوي أهداف التقويم * 

والرأي العامة في  كما ويفيد التقويم التربوي أيضاً في االستجابة لحاجات أولياء األمور ،       
بالمقارنة مع التكاليف التـي تنفـق ،    معرفة نوع المردود التعليمي والتربوي للعلمية التعليمية ،

  ) ٢٠٠:  ١٩٩٥اللقاني ، (                                           .وبآمال اآلباء وتوقعاتهم 
معرفة تحقق الهدف أو األهداف المرسومة ، والكشف عن : وللتقويم التربوي أهداف عامة وهي 

، ت المسؤولة تقدم الخبرات الالزمةفاعلية الجهاز اإلداري أو التربوي ، واالطمئنان إلى أ، الجها
واإلحصـاءات بمـدى االنجـازات     تر التربوية وبالمعلوماوتزويد الباحثين والمهتمين باألمو

ومن األهـداف الخاصـة   . الراهنة ، وبيان نقاط القوة لتعزيزها ، والضعف لعالجها عواألوضا
    . ، وتقييم العاملين م التقييإرسال تقارير تشخيص 

ي القـوة  لـى نـواح  إلتعـرف  لمما سبق يرى الباحث أن أهمية التقويم التربوي تأتي ؛        
،  ونقاط الضعف وعالجها ، من أجل إعداد المواطن الصالح الـذي يخـدم نفسـه    وتدعيمها ،

  .   ومجتمعه، ووطنه ، وأمته 
   :وظائف وأغراض التقويم التربوي *  
عملية التقويم هي عملية ضرورية للفرد والمجتمع ، وللوقوف على ما تحقـق مـن األهـداف     

إن للتقويم وظائف متعددة في جميع مجـاالت ومكونـات النظـام    المتوخاة والمتوقعة ، ولهذا ف
  :التربوي ، ومن هذه الوظائف 
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حيث قسم عملية التقويم في اختيار األهداف التربوية وفي إعداد الخبرات ،  :تطوير المناهج  -أ
  .  والمواقف التعليمية التي تناسب الفئات المختلفة للطالب في القدرات والميول واالتجاهات 

يدرس الطالب عادة ما سيتم اختبارهم فيه ، بـل إنهـم يدرسـون    :  توجيه عملية التعلم -ب
بالطريقة التي تتفق مع نوع االختبارات التي سيتعرضون لها ، ومن هنا يمكن أن يستخدم التقويم 

  .في توجيه اهتمام الدارسين نحو األهداف التي نسعى إليها 
لتقويم تمكننا من قياس طرائق التدريس التي تعلـم بهـا   فعملية ا :توجيه عملية التدريس  -ت

المعلمون باعتبارها بأنها طرائق مناسبة لتدريس طالبهم على حسب اعتقادهم ، وذلك من خالل 
األمر الذي يـزود  . معرفة ما يمتلكه الطلبة من مهارات ومعلومات قبل عملية التدريس وبعدها 

م المرغوب فيها ، مما يجعلهم يعـدلون فـي طرائـق    المعلمين بمعلومات ؛إلحداث نتائج التعل
  )  ٢٧١:  ١٩٩٦حبيب ، (               .تدريسهم ، كي تكون أكثر فعالية في تحقيق األهداف 

،  إن عملية التقويم تعمل على زيادة النشاط العام والجهـد المبـذول  :  زيادة الدافعية للتعلم -ث
  . ة عدد االختبارات يؤدي إلى زيادة تحصيل الطلبة وتبين نتائج كثير من الدراسات أن زياد

  )  ٢٢:  ١٩٩٦حبيب ، (                                                                       
التقويم يزود المعلم بمعلومات عن مقدار ما يمتلكه الطـالب مـن   :  تقويم التغذية الراجعة -ج

ومقدار ما . لمية التعليم ، ودرجة استعداد الطالب للتعلم مهارات وقدرات ضرورية للبدء في ع
وتشخيص )  ٧٠ -٦٣:  ١٩٩٤جامعة القدس المفتوحة، . ( أحرزه الطالب من أهداف المنهج 

  . نواحي القوة وتدعيمها ، وجوانب الضعف وعالجها ، وتحديد صعوبات التعلم 
  ) ٢٣،  ٢٢:  ١٩٩٦، وحبيب ،  ٢٧٠:  ٢٠٠٠أبو حويج ،(                                 

أي تصنيف الطلبة وفق قدراتهم ، وميولهم ، ومن أجل توزيعهم علـى فـروع    :التصنيف  -ح
أكاديمي ، مهني ، زراعي ، تمريضي ، أو تشعيبهم في صفوف متجانسة تبعاً : التعليم المتوفرة

  . ت مختلفة للمستوى التحصيلي ، أو الهتمامهم بمجاال أولمستوى القدرة العقلية ، 
  )  ٥٠،  ٤٩:  ١٩٩٨، وأبوزينة ،  ٢٢١: ٢٠٠عريفج ، (                                     

الحكم على فعالية التجارب التربوية ، مثل تطبيقها يساعد في ضبط التكلفة والحيلولـة دون   -خ
  . إهدار الوقت والجهد 

م ، ومـن الصـعوبات التـي    أبنـائه  تزويد أولياء األمور بمعلومات دقيقة عن مدى تقـدم  -د
، والمساعدة في الكشف عـن حاجـات الطـالب    )  ٢٧١:  ٢٠٠٠أبو حويج ، (  .يواجهونها

  .وميولهم ، وقدراتهم ، واستعداداتهم التي ينبغي أن تراعى في نشاطهم ، وفي جوانب المنهج 
  )  ٢٣٤:  ١٩٨٩خرون ، هندي وآ (                                                           
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وذلك من خالل جمع المعلومات تعكس واقع تحصيل الطلبة  تقويم فاعلية الخطط العالجية ، -ذ
  . قبل وبعد تنفيذ هذه الخطط العالجية 

تسهيل التغيير التربوي ، وذلك من خالل ما يقدم التقويم مـن معلومـات عـن األوضـاع      -ر
  .ته في ضوء تطور العصرالتعليمية السائدة في المجتمع واحتياجا

  )  ٥٨: ت .عبد الموجود و آخرون، د(                                                        
    . يستفاد من نتائج العمليات التقويمية في جهود اإلرشاد النفسي ، والتوجيه التربوي والمهني  -ز

  )  ٢٢:  ١٩٨٤الشبلي ، (                                                                                      
استمراراً أو  جمع البيانات التي تساعد متخذي القرار في اتخاذ موقف من المنهج تطويراً أو -س

 إلغاء  .  
والمهتمين حـول   من التقويم في حل النزاعات والخالفات في الرأي بين المربين ، ديستفا -ش

  )  ٣٩: ١٩٨٦، حمدان. (  أو العمليات أو أكثرها فعالية في إحداث تعلم الطلبةأفضل العوامل ، 
سـواء أكانـت هـذه     ة التعليمية باالتجاهات السائدة فـي المجتمـع ،  ملييربط التقويم الع -ص

  )  ١٥٠:  ١٩٩٢عطا ، (                                        . االتجاهات علمية أو عالمية 
درسة من خالل مراجعة أهدافها ، والتعرف على مدى جودة تطبيـق المـنهج ،   تقويم الم -ض

ويساعد المدرسة في التعرف في مقارنـة إنجازهـا    والتعرف على اإلمكانات البشرية والمادة ،
  .وأدائها بانجاز وأداء المدارس األخرى 

تـوجيههم ،   تقويم المعلم يتم من خالل التعرف على مستويات الطالب ، مما يساعد علـى  -ط
  . وتشخيص نواحي القوة والضعف ، والتعرف على المشكالت االجتماعية والنفسية لطالبه 

 ، يام عملية التطوير على أسس سليمةيوفر المعلومات واألحكام الالزمة لق:   تطوير المنهج -ظ
لة يمكن ويزيد من فعالية تنفيذ المنهج بالتواصل عن طريق التقويم التكويني إلى مؤشرات ، وأد

  ) ٢٦٤:  ١٩٩١عميرة ، (                            .أن تفيد في التوجيه السليم لهذا التقويم 
الباحث أن كل ما سبق يشكل في مجموعه  يرىهذه بعض وظائف وأغراض التقويم ،و        

يص مواطن الوظائف المتكاملة للتقويم ، مع أن الوظيفة األساسية للتقويم هي تحديد مشكلة وتشخ
القوة أو الضعف ، والعمل على تدعيمها أو عالجها عند المتعلم والمعلم والمدرسة ، والمنهج من 

  .  أجل التحسين والتطوير ، وحل المشكالت ، واتخاذ القرارات 
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   :خصائص التقويم التربوي الجيد * 
ن يتصـف بخصـائص   لكي يؤدي التقويم التربوي أغراضه ووظائفه المنوطة به ، البد أ      

تجعله قادراً على أداء أدواره بكفاءة ودقة وواقعية ، تعزز الثقة بنتائجه ، وتجعـل التربـويين   
وهذه هي أهم خصائص التقويم . مطمئنين للقرارات المصيرية التي ستتخذ في ضوء تلك النتائج 

  :الجيد
تجعل مهمـة التقـويم   التقويم  أي تحديد الهدف من عملية:  أهداف عملية التقويم واضحة -١

  . أسهل
  .األهداف مرتبطة  -٢
، كما يـتم فيهـا تحديـد     يتم فيها تحديد األولويات ،خضوع عملية التقويم لخطة شاملة  -٣

  )  ١٣٧:  ١٩٩٥امطانيوس ، (                       . الوسائل واألدوات والخطوات التنفيذية 
وهذا يتطلب حسـن اختيـار    :التقويم  وضوعالقدرة على إعطاء القيمة الحقيقية للشيء م -٤

وكذلك سـالمة بنـاء تلـك     ا ،األدوات المستخدمة في جمع البيانات التي يتم الحكم في ضوئه
  )  ٢٣:  ١٩٨٤الشبلي ، (                                                            . األدوات

تعليمي من متعلم ومعلم ، ومحتوى كتاب أي يشمل التقويم كل عناصر الموقف ال:  الشمول -٥
ووسيلة ونشاط ومبنى مدرسي ، وأن يشمل كافة األهداف التربوية المرغوبة مـن معـارف ،   

           .  ومهارات ، وقيم ، واتجاهات ، وأيضاً يشمل التقويم الجانب المهاري ، واالنفعالي والتحصيلي
  )  ١٩٣:  ١٩٩٧فالوقي ، (                                                                                      

                  ؛أن عمليـة التقـويم عمليـة مسـتمرة مـن البدايـة حتـى النهايـة          يأ: االستمرارية  -٦
   :لذلك يصنف التقويم إلى أربعة أنواع هي 

ة كاملة ورالمنهج ، حتى تتوفر صوهو يتم قبل بدء تطبيق :  )التمهيدي ( التقويم المبدئي  -١
  . عن الوضع الكائن قبل التطبيق ، يتم الحصول على معلومات أساسية 

ويطلق عليه أحياناً اسم التقويم التطويري ، ويجري التقـويم  :  التقويم البنائي أو التكويني -٢
ي مراجعة البنائي في فترات مختلفة أثناء تطبيق المنهج بغرض الحصول على معلومات تساعد ف

العمل ، وإعادة توجيه مسار التطوير مما يكون له تأثير على الصورة التي يصل إليها النتـائج  
  .النهائي 

ويجري في ختام التعامل مع المنهج ، أو البرنامج لتقدير أثره بعد :  التقويم الختامي النهائي-ج
  .  كتمل أن اكتمل تطبيقه تقديراً شامالً لتزويدنا بحكم نهائي النتاج الم
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وهو التقويم عن طريق مواصلة متابعة المـتعلم بعـد التخـرج لتـوفير     :  التقويم التتبعي -د
ويساعد على تطويره على أساس علمي سليم بتوفير  ، معلومات يمكن الحكم على فعالية المنهج

  ) ٢٦٢:١٩٩١عميرة ،(.                                    غذية راجعة عن أثاره المستقبلية ت
وهنا يشير الباحث إلى أن االستمرارية في عملية التقويم قبل البدء في تطبيق المنهج وحتى بعد 
التخرج للحصول على معلومات من أجل التغذية الراجعة ، واستخدامها في تعـديل المسـار إن   

  . اًكان غير موفق، والسير فيه إن كان موفق
،  انب المنهج حقه من أهـداف ، ومحتـوى  ويقصد به إعطاء كل جانب من جو : ـ التوازن٧

  .وهكذا ... ،  وأنشطة ، وتقويم
إن التنوع في أدوات التقويم صفة من صفات التقويم الجيد ، فتنوع جوانب التقويم :  ـ التنوع٨ 

تستدعي تنوع أدواته ، مما يؤدي إلى تكامل المعلومات التي يتم الحصول عليها ويعطي نتـائج  
  . حكماًًَ  أكثر مصداقية وأدق

:  أي تعاون وتشارك أكثر من جهة ، أو هيئة في عملية التقـويم :  التعاونية أو المشاركةـ ٩
  .كالمعلمين والمشرفين والطلبة واإلدارة 

وتتمثل هذه األسس في الموضـوعية والصـدق ،والثبـات    :  االعتماد على أسس عمليةـ ١٠
تتمثل الموضوعية في الدقـة فـي تقـدير    هو قياس األداة على ما بنيت من أجله ، و:فالصدق 

.                                         النتائج عند تكرار عملية القياس اإلجابات ،وعدم الذاتية ، وأما الثبات فيعني الحصول على نفس
  ) ١٩٧،  ١٩٦: ١٩٩٧ األغا وعبد المنعم  ، (                                                              

  .يجب أن يكون التقويم اقتصادياً ، ويراعي الوقت ، وتقدير الجهد:  التكلفةـ ١١
  ) ١٩٥:  ١٩٩٧فالوقي ،  (                                                                   

اإلفادة منها أي العمل على تشخيص نواحي القوة و:  أن يكون التقويم تشخيصياً وعالجياًـ ١٢
  .وتدعيمها ، وعالج نواحي الضعف وتداركها 

العمليـة التربويـة بجميـع     أي أن يستفاد منه فـي تحسـين  :  ـ أن يكون التقويم وظيفيا١٣ً
  ) ٢٣٨: ١٩٨٩هندي وآخرون ، (                                          .               عناصرها

، كلما أمكـن   ميدانياً في الغرف والمدارس المعنية متجنباًأن يتم التقويم بدرجة رئيسية ـ ١٤
ـ  االعتماد على الشفوية ، والدعاية الزائفة ، ي لواقـع  والبعيدة عن أي تقدير ،  أو إدراك حقيق

  ) ٤٣:  ١٩٨٦حمدان ، (                                                             . المنهج
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ية التقويم التي تواجهها الكثير من المشاكل والمعيقات ، وذلك ألنهـا  يرى الباحث أن عملو      
تميزت سابقاً بالشمول واالستمرارية والتعاونية وغير ذلك ، ومن هذه المشكالت نوجزها فيمـا  

  :يلي 
  .قلة توفر الخبراء القادرين على القيام بهذه العملية قد تكون ـ 
قيام بهذه العملية ،وقلة توفر المال الالزم إلتمام هـذه  قلة توفر المؤسسات المعنية للقد تكون ـ 

  .العملية 
  .قلة المقاييس ، واألدوات األجور المستقلة ، والوقت الالزم للقيام بهذه العملية قد تكون ـ 
  .قلة المعايير الخاصة ، والمنطلقات التي تتم على أساسها التقويم قد تكون ـ 
مكن السير في ضوئها ، وقلة وجود أجواء المـودة بـين   قلة وجود خطة تقويمية يقد تكون ـ 

  .القائمين على هذه العملية 
،  قلة وجود األنظمة السياسية الديمقراطية التي تدعم مشروع القيام بهـذه العمليـة   قد تكون ـ

   .واألخذ بقراراتها ووضعها محمل الجد 
  
  :م ــائل التقويــوس

فكل غرض من أغراض التقويم تتوفر أدوات خاصة وال من مميزات التقويم تعدد أدواته،       
  :، ومن هذه الوسائل أو األدوات  يكون التقويم فاعالً بدون هذه األدوات ، أو الوسائل

،  ، أو عبارات وهي عبارة عن قوائم تحتوي على كلمات:  )قوائم التقدير ( ـ مقاييس التقدير ١
،  اً من منتجات الطلبة ، وتسمى بقائمة التـدقيق أو جمل تصف سمة ما أو أداء معيناً ، أو منتج

.                                                                                             ، ومن ثـم تتخـذ هـذه المالحظـات كأسـاس للتقـويم        حيث تستخدم لتسجيل المالحظات
  ) ٢٧:  ١٩٧٩أبو لبدة ، (                                                                                  

   :ساللم التقدير  ـ  ٢
، أو الخصائص التي تتوافر في الشئ  وهى عبارة عن أدوات تتضمن مجموعة من السمات    

    والتحديد يكـون كميـاً ،    الخاضع لعملية التقويم بدرجات متفاوتة، وثم تحدد لكل سمة درجة ،
  ) ٣٨:  ١٩٧٩أبو لبدة ،  (                                                          .عياً أو نو

   :المقابلة ـ ٣
    هي محادثة هادفة بين شخصين هما المقوم ، والمم ، تتميز بالمرونة في وضع األسئلة في قو

قوم تلعب دوراً كبيراً في توجيـه  ضوء استجابات المقوم ، ومن عيوب هذه المقابلة أن ذاتية الم
: األسئلة لذلك يجب أن تعد األسئلة مسبقاً، وأن تتم االستعانة بـأدوات تـدوين المقابلـة مثـل     
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التصوير التلفزيوني ، وجهاز التسجيل الصوتي ، وعلى المقوم عدم إثارة المقـوم ، وعليـه أن   
  ات خارجية ، وأن تحـدد للمقابلـة موعـد    يوفر ظروفاً مناسبة للمقابلة ، بحيث ال تتأثر بمؤثر

  ) ٣٠٢: ١٩٩٧السويدي ،  (.وآرائه ألغراض الدراسة ، مع إشعار المقوم بأهمية وقته  ، مسبق
   :المالحظة ـ ٤

تعتبر المالحظة من أساليب التقويم التربوي الهادفة ، حيث تستخدم لتقويم سلوك األفـراد ،       
  :ٍل ، وهي تتضمن عمليتين أساسيتين وما يقومون به من أعماٍل وأفعا

ويكون التسجيل بالكتابة مباشرة ، أو عن طريق أجهزة التصوير التلفزيـوني  : التسجيلـ ١   
  . والسينمائي؛ لتدوين المالحظات خاللها 

ويتم خاللها إعطاء المالحظات قيمةً ومعنى ، وهى تختلف باختالف الموقف ، :  التقويمـ ٢   
الف شروط تطبيقها ، والتقويم بالمالحظة يفيد في مجـاالت تقـويم األهـداف    كما تختلف باخت

الوجدانية ، كإقبال الطالب على المشاركة في األنشطة الصفية مثالً ، وتقويم األهداف الحركيـة  
  ) ٢٠٢:  ١٩٩٧الفرا ، (                                      كالمهارات والكفايات التعليمية  

  
  : مالحظة إلى نوعين وتنقسم ال

وتعد من أفضل أساليب المالحظة ، حيث تتم وفـق إجـراءات دقيقـة    : المالحظة المنظمةأ ـ  
  .ومضبوطة الستخدامها  ضبطة ، وأدواتها تكون معدة مسبقاً ، من

تتم بدون تخطيط مسبق ، ودون التزام بخطوات أو أدوات محددة، :  ـ المالحظة العشوائيةب 
.                       ر دقيقة ألنها التستند إلى معايير ثابتـة وفـق أدوات مالحظـة منضـبطة     والنتائج تأتي غي

  ) ٩٥:  ٢٠٠١،  الحمادي (                                                                                    
  :  ـ السجالت القصصية ٥

  .ب سواء كان لفظياً ، أو عملياً وهى عبارة عن وصف لسلوك يقوم به الطال
يقوم المعلم بمالحظة سلوك الطالب ، فيقوم بتسجيلها على بطاقة خاصة فيصف فيهـا السـلوك   

  .وزمن القيام به ، والتعليق على هذا السلوك 
، وجمعها في ملف خاص في عملية اإلرشاد والتوجيـه   ويستفاد من هذا تسجيل السلوكيات    

برامج مجالس اآلباء،وفي تطور المناهج ، كما تساعد أيضاً فـي دراسـة   في المدرسة ، وتخدم 
وفي تعـرف   الحاالت الفردية التي تحتاج معالجتها إلى الكشف عن السلوك في بعض المواقف ،

  .لتصحيحها ؛ لتعزيزها وما يترتب عليها من سلبيات؛ دوافعها ، وما يترتب عليها من ايجابيات 
  ) ٤٢٦ ، ٤٢٥:  ١٩٩٨عودة ، (                                                              
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  :  البطاقة التراكميةـ  ٦
،  وهي بطاقة ، أو كراسة تشتمل على بيانات شاملة عن المتعلم في كل ناحية من النـواحي     

ر المتعلم وفي هذه البطاقة بيانات من تطو. وفي المراحل التعليمية السابقة للمرحلة التي هو فيها 
. تحصيلياً وسلوكياً في مختلـف المجـاالت    و ، وتطوره معرفياً ، ، وجسمانياً صحياً، ونفسياً

هو التعرف على المتعلم بصورة كاملة ، إضافةً إلي التوجيه الناجح  ، والهدف من تلك البطاقات
حيث الضـعف  للمتعلم في جميع األوقات علمياً ومهنياً ، مع إعطاء معلومات حول المتعلم من 

  ) ٣٥٢: ١٩٨٢قورة  ،  (             .والقوة ،  مما يعين على التخطيط الدراسي المناسب له 
   :االستبيانات ـ ٧

   وهي وسيلة شائعة من وسائل القياس ، ويقصد بها جمع بيانات ومعلومات عـن مشـكلة ،       
  . المطلوب أو قضية محددة من األفراد الذين لهم صلة بها ، أو يعرفون الشئ 

وتكون االستبانة على شكل يتطلب إجابة مفتوحة ، ويستخدم هذا النوع مـن االسـتبيانات فـي    
الدراسات االستطالعية ، ومن االستبيانات الشائعة ما يسمى باستطالعات الرأي العام ، حيـث  

      . يوجه عدد من األسئلة الخاصة بقضية معينة ألفراد مختارين من الجمهور لإلجابة عنها 
  ) ١١٨: ١٩٩٤القدس المفتوحة ، (                                                           

  : االختباراتـ  ٨
تعد االختبارات من أهم أدوات التقويم التي تحدث عنها األدب التربوي ، والسبب فـي ذلـك      

من خاللها يمكن إصدار أحكام حول ، ف ) التعليمية (يعود إلى العالقة الوثيقة بينها وبين العملية 
أو ما فيها من نقاط قوة أو ضعف ، باإلضافة إلى أن المعلمين يعتمدون  فاعلية العملية التعليمية ،

  .، وفي تعرف مدى التقدم الذي أحرزوه خالل العام الدراسي  عليها في تحديد مستويات طلبتهم
  .أدوات التقويم التي تستخدم في المدرسة واالختبارات تحتل المركز األول ، واألهم من بين   

  .وتصنف االختبارات إلي اختبار مقال ، واختبار موضوعي 
    واختبار المقال فيه إجابة قصيرة أو طويلة وهي أسئلة يطلب فيها مـن المسـتجيب أن يصـف    

  . أو يشرح أو يناقش أو يقارن ، ويكون الوقت في التفكير والكتابة 
من عيوب أسئلة المقال ، فتطلب فيه إجابات قصـيرة   لتخلصلستخدم يوواالختبار الموضوعي 

  .ووضع األسئلة الخاصة بمعلومة معينة والتصحيح يكون دقيقاً  ومحددة ،
  :ومن أهم االختبارات الموضوعية 

  ـ أسئلة المزاوجة  ٣ـ أسئلة التكميل            ٢ـ أسئلة الصواب والخطأ           ١
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  ـ أسئلة إعادة الترتيب   ٦ـ أسئلة التجميع            ٥ار من متعدد        ـ أسئلة االختي ٤
  ) ٢٠٧،  ١٩٩٧الفرا ،(                                                                       

  . ويستجيب الشخص ألسئلته شفوياً، وهو بهذا ال يترك سجالً مكتوباً:  األسئلة الشفويةـ  ٩
   

  :يــاب المدرســالكت / ور الثالثالمح

يعد الكتاب المدرسي أحد العناصر الرئيسة والهامة التي تلعب دوراً بارزاً في عملية التعليم      
  : ، وتنفيذ المنهاج ، وذلك بالرغم من وجود مصادر ، ووسائل تعليمية متعددة مثل 

  .المساعدة وغيره  المجالت ، األفالم ، التلفزيون ، الراديو ،الحاسوب ، الكتب
  )  ٥٥،  ٥٤: ١٩٨١اللقاني ، (                                                                

ويعتبر من أهم مصادر التعلم  والكتاب المدرسي هام جداً للمعلم والمتعلم على حد سواء ،      
يساعد المعلمين على تنظـيم عمليـة    المنظمة ، والبسيطة الغنية بالحقائق ، والقيم المنتقاة ، فهو

وتوفير الشروط المناسبة لنجاحها ، ومن وجهة أخرى يساعد المتعلمين على التعلم حسب  التعلم ،
لى المادة التعليمية التي إويساعد أولياء أمور الطالب بالتعرف  األهداف التربوية المراد تحقيقها ،

ولقد شهدت السنوات األخيرة  لمساعدة وقت الحاجة ،ويتيح لهم الفرصة لتقديم ا يتعلمها أبناؤهم ،
ففي التربية القديمة يعد الكتاب أصالً من أصول العملية  تغييراً كبيراً في دور الكتاب المدرسي ،

التعليمية ، وليس وسيلة معينة ، بل وصل األمر بالبعض إلى اعتبار الكتاب المدرسـي مرادفـاً   
ومساعداً لكٍل من الطالـب   داخل الفصل ، لديثة فاعتبرته خطة للعمأما التربية الح للتعليم ذاته ،

  ) ١٧:  ١٩٧٩ ، محمد (                                                            . والمعلم 
  
  : يـاب المدرسـف الكتـتعري

يشـتمل   روءة ،بأنَّه مصدر من مصادر التعلم المق:   ) برنامج التعليم المفتوح (يعرفه         
وعلى جوانب مساندة ومساعدة في  بطريقة منظمة على الجانب المعرفي المنوي إكسابه للمتعلم ،

                                  . اكتســاب المــتعلم لهــذا الجانــب بأقــل جهــد ، ووقــت ، وتكلفــة ، وبــأعلى إنتاجيــة 
  ) ٤٣٤:  ١٩٩٨ التعليم المفتوح ،(                                                                             

بأنه نظام كلي يتناول عنصر المحتوى في المنهاج ، ويشتمل على ) :  مرعي والحيلة (ويعرفه 
ويهـدف إلـى مسـاعدة المعلـم      والتقويم ،، واألنشطة ، والمحتوى ، األهداف : عدة عناصر
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دراسية ما ، وفي مادة ما على تحقيق األهداف المتوخـاة ، كمـا حـددها     للمتعلمين في صف
   ) ٣٣٥:  ٢٠٠٠مرعي والحيلة ، (                                                             .المنهاج
 بأنه الوعاء الذي يحتـوي علـى الخبـرات غيـر المباشـرة ،       : )سعادة وإبراهيم  (ويعرفه 

م استخراجها بشكٍل يناسب مسـتوى كـل صـف مـن     ومجموعة من الوحدات المعرفية التي ت
الصفوف الدراسية وفقاً لألعمار الزمنية للطلبة ، حتى يسهم في تحقيق نموهم المتكامل بما يحقق 

  ) ١٠: ١٩٩٨حمدان ،  (                                        .تكيفهم مع ذواتهم ومجتمعهم 
  

  : مما سبق من التعريفات نستخلص ما يلي

ـ أن الكتاب المدرسي يعد مصدراً رئيسياً وهاماً في عملية التعليم ، ومصدراً هاماً جداً للمعلم  
  . والمتعلم 

  . ـ يحتوي الكتاب على أنواع المعرفة بطريقة منظمة ، وهادفة من أجل تحقيق أهداف المنهج 
  . ـ عناصر الكتاب المدرسي أربعة كالمنهاج تماماً   
  .هو تطبيق عملي للمنهاج ـ الكتاب المدرسي   
لتحقيـق النمـو   ؛ ـ يراعي الكتاب المدرسي مستويات الطلبة ، ويراعي ميولهم وحاجـاتهم    

  .المتكامل لديهم ومع مجتمعهم 
 ؛ مجموعة من الخبرات المختلفة والتي تقـدم للطالـب  : بأنه  ويعرف الباحث الكتاب المدرسي

،  ، والعلميـة  ، والتربوية التعليمية (ميع النواحي لتساعده على النمو الشامل ، والمتكامل في ج
  ) .واالجتماعية ، والثقافية ، والرياضية ، والصحية ، والسياسية 

" والنقد واألدبالمطالعة " ً في هذه الدراسة كتاب  اللغة العربية  ويقصد الباحث بالكتاب إجرائيا
مكلفة بمركز المناهج بـوزارة   والذي تم وضعه من قبل لجان، للصف الثاني عشر في فلسطين 

م ، والذي أقرت وزارة التربية والتعليم الفلسـطينية تدريسـه فـي    ٢٠٠٦التربية والتعليم عام 
  . م ٢٠٠٧م ـ ٢٠٠٦مدارسها ابتداء من العام الدراسي 

  
  : ي ـاب المدرسـة الكتـأهمي

أثر واضح وفعال فيها ن ميحظى الكتاب المدرسي بمكانة رئيسة في العملية التربوية لما له      
نه الغنـى  إامة التي تلعب دوراً بارزاً في تنفيذ المنهج ، حيث هويعد أحد العناصر الرئيسية وال

للمعلم عن هذا الكتاب ، ألنه يعتبر ركيزةً أساسيةً للمنهج الشامل ، وهو كـذلك يشـكل حلقـة    
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محتوى ومظهـراً  : تربوياً  الوصل بين المادة التعليمية والطالب ـ إن بني على األسس السليمة 
، فهو أداة رئيسة في عملية التعليم ، وعلى ذلك ، فالكتاب المدرسي هـو المرجـع   -ومقروئيةً 

األساس الذي يستقي منه الطالب معلوماته أكثر من غيره من المصادر ، فضالً عن أن الكتـاب  
ة بتنفيذ هذا الدرس داخـل  هو األساس الذي يعتمد عليه المدرس في إعداده لدروسه قبل المباشر

  ) ٣٠١: ١٩٩٩،  هندي ، وآخرون(                                           . حجرة الصف
إن عملية تقويم الكتاب المدرسي كجانب من جوانب العمليـة التدريسـية ، والحكـم علـى         

  : صالحيتها ، أو عدمها عملية عليها اعتبارات متعددة منها 
تاب المدرسي هو أداة مهمة من أدوات التعليم ، وهو بهذا المعنى ينبغـي أن يكـون   أ ـ أن الك 

جيداً وصالحاً في يد المعلم والطالب ، كما أن التقويم هو اآلخر وسيلة تعرفنـا بهـذه الجـودة    
  .والصالحية 

بد إذن  ب ـ لما كانت عملية تأليف الكتب المدرسية في معظم بلدان العالم ، عملية تنافسية ، فال 
  .من عملية تنقية وتصفية واختيار بين هذه الكتب ، وليس هناك سبيل لهذه التصفية سوى التقويم 

ج ـ إن العصر الذي تعيش فيه ، عصر تقدمٍ وتغيرٍ سريعين في كل مجاٍل من مجاالت العلـم   
ليميـة فـي   وهذا التقدم والتغير يقتضيان على الدوام أن نعيد النظـر بالعمليـة التع  . والمعرفة 

ذه العناصر ، وعمليـة إعـادة   والكتاب هو أحد ه عناصرها المختلفة ، وأن نراجعها ونعدلها ،
  ) ٦٧: ١٩٦٢رضوان وآخرون ، ( .، والمراجعة ، والتعديل هي جزء أساسي من التقويم النظر
ير ويمكن اعتبار عملية التقويم للكتب المدرسية عملية شاملة ، يمكن أن تؤدي إلـى تطـو        

المنهاج واالرتقاء بمستوى الكتاب المدرسي ، من خـالل الحـذف ، واإلضـافة ، والتعـديل،     
     ) ٢٨٦، ١٩٩٦الـدويكات ،   ( .والتعرف إلى الوسائل ، واألنشطة لزيادة فاعلية اسـتخدامها  

   إجراء عملية التقويم للكتب المدرسية بعد عام ، أو عامين لأنه من األفض)  لوفير يدج (ويرى 
من تطبيقها التجريبي في المدارس ؛ألن استقصاء الرأي الفوري حول الكتاب المدرسي حـديث  

.                                                      الطبعة والتطبيق ، ال يعطي سوى فكرة عامة من مدى تقبل الكتاب بمجمله ، أو أجزاء منـه 
  ) ٦٨ : ١٩٧٠لوفير يدج ، (                                                                                    

  :  ومن ضمنها تقويم الكتاب المدرسي عادة ما تكون باتجاهين ، وعملية تقويم المنهاج       
أو اسـتعمال الكتـاب    داخلي وتتواله الجهة التي وضعت المنهاج قبل البـدء بتطبيـق ،   :األول

فهو التقويم الخارجي للمنهاج ، وتتواله جهة خارجية لم :  أما الثاني من قبل الطالب ،المدرسي 
تشارك في وضع المنهاج ، وعادة ما يشترك في عملية التقويم هـذه المعلمـون أو المشـرفون    

  ) ٥٥،  ٥٤: ١٩٩٧جامعة القدس المفتوحة ،  (              .التربويون ،  أو الطلبة أنفسهم 
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حث أن عملية تقويم الكتاب المدرسية في فلسطين تتواله جهة داخلية مـن المعلمـين   ويرى البا
  .. . ، وجهة خارجية بالدعم واإلشراف  المناهجوالمشرفين التربويين وخبراء 

، وتوفير الشروط المناسبة لنجاحها الكتاب المدرسي يساعد المعلمين على تنظيم عملية التعلم     
متعلمين على التعلم حسب األهداف التربوية المراد تحقيقها ، ويسـاعد  ومن جهة أخرى يساعد ال

أولياء أمور الطالب بالتعرف على المادة التعليمية التي يتعلمها أبناؤهم، ويتيح لهم الفرصة لتقديم 
  . المساعدة وقت الحاجة 

لمعـارف ، واألفكـار وبعـض    الكتاب المدرسي يحصر التلميذ في دائرة محصورة مـن ا    
                       .والبحـث ، والدراسـة ، واالطـالع     ، مما يؤثر على قـدرة الطالـب بـالتفكير ،   لمهاراتا

  ) ١٩٩٦ عوني اجبارة ،(                                                                                        
ا وحركة تقدمها ، وهو بهـذا يحظـى   والكتاب المدرسي هو مرآة الدولة وصورة حضارته     

برعاية ، واهتمام السلطات التعليمية ، والسياسية باعتباره أداةً تربويةً اجتماعيةً هامـة تتنـافس   
على السيطرة عليها ، وتوجيهها تيارات فكرية متعددة ، وتتخذ السلطات السياسية اليوم الكتـاب  

  .،ومذاهبها الفكرية  ةجهاتها السياسيالمدرسي وسيلة تبث من خاللها أيدلوجياتها ، وتو
ولقد اتخذ االستعمار بشتى أنواعه ـ قديماً وحديثاً ـ المناهج والمقـررات الدراسـية أداة           

لمـا تمثلـه تلـك المنـاهج      لصالحه من خالل بث أفكاره ، وآرائه في ناشئة األمم المحكومة ،
  ) ١: ١٩٩٢العيساوي ،  ( .ي المجتمعوالسلوك ف، جهات لألفكار اوالمقررات الدراسية من مو

  : ويمكن تحديد أهمية الكتاب المدرسي في النواحي التالية

ـ يعتبر الكتاب المدرسي أحد المدخالت ، وركن أساسي في العملية التربوية خاصة في نظـام  
ر التعليم العام والمدارس الرسمية ، فقد وضع خطة إستراتيجية هادفة ، من أجل تحقيق المعـايي 

والمبادئ والوسائل القياسية والتقويمية الالزمة لتعليم الطلبة ، واالرتقاء بمهاراتهم ، وخبـراتهم  
المقرر تدريسـه طبقـاً للصـف ،     أي الكتاببما يتناسب واألهداف الخاصة ، والعامة للمنهاج 

بطة التي تتـدرج  والمرحلة التعليمية كما أنه أداةٌ ، ووسيلةٌ تربويةٌ ، وتعليميةٌ بموضوعاته المترا
  .             وانتقالهم من مرحلة إلي مرحلة أعلى  مع نمو خبرات ،ومهارات الطالب ،

ـ يساعد الكتاب المدرسي المتعلمين على اكتساب معلومات ، وخبرات ذات عالقـة بالبيئـة     ٢
لـى  كل درس من الدروس ، ويساعد ع يالمحيطة بهم ، ويساعد على تحديد ما يدرسه المتعلم ف

  من أمثلة للمناقشة في نهاية كل فصل ، وكل  حتنظيم تفكيره وترتيب معلوماته من خالل ما يطر
  



٥١ 

 

 
 

وحدة من الوحدات ، ويساعد في إعطاء األمان والطمأنينة لدى المعلم المبتدئ ، حيث يوضـح  
  ) ١١٧، ١١٦،  ١١٢:  ١٩٩٧المقوشي ،  (            .      الكتاب مجاالت المقرر الدراسي

ـ يعتبر الكتاب المدرسي الصديق الحميم للطالب ، فهو يرجع إليه للمذاكرة ، ويرجـع إليـه     ٣
للمراجعة ، ويرجع إليه كل األسئلة ، والتمارين التي ينتهي بها كل موضوع دراسي ، ويرجـع  

  . ويتدرب على حلها  إليهم للمراجعة النهائية في حل التمارين ، واألسئلة الموجودة في نهايته ،
  ) ٨٤: ١٩٩٧شلبي ،  (                                                                       

مما يساعد على إثارة المناقشـات بأسـلوب   ،  ـ يوفر خلفية مشتركة بين المعلم والمتعلمين  ٤
ــديهم ،  ــم ل ــق الفه ــر   يحق ــارات التفكي ــة مه ــي تنمي ــي ف ــاب المدرس ــهم الكت                    ويس

ن قيماً واتجاهـات وميـوالً   يلدى المتعلمين ،كذلك يكسب المتعلم) علمي ـ ناقد ـ ابتكاري   ( 
  ) ١١٧،  ١١٦:  ١٩٩١سعادة وإبراهيم ، (                                      . فيها اًمرغوب

لتالميـذه ،   ـ يوجه المعلم ويريحه من بذل جهد كبيرٍ للوقوف على المعلومات التي يقدمها   ٥
  .   ةويطمئن المعلم إلى معلوماته من حيث صحتها ودقتها العلمي

  ) ٣٠٢: ١٩٧٨ هندام وجابر ،(                                                               
ممـا ييسـر    ـ يعتبر الكتاب المدرسي مصدراً رئيسياً ، لنقل ثقافة المجتمع إلى المتعلمين ،  ٦

باإلضافة إلى إتاحة الفرص للمقارنة بين ثقافة   لية االحتكاك ، والتكيف السليم معها ،للطالب عم
مجتمعه ، وثقافات المجتمعات األخرى التي تتيح له فرص التعرف على تجـارب ومجهـودات   

ويلعب الكتاب المدرسي دوراً في قيـادة التغيـر الثقـافي     اآلخرين ، لتقدير مجتمعه ، وثقافته ،
  )  ٥٥،  ٥٤:  ١٩٨٦اللقاني وآخرون ، (                          .  ناحية أخرى  المنشور من

ـ يعمل الكتاب على إثارة اهتمام الطالب ، وتشويقهم إلى الدراسة من خالل ما به من وسائل   ٧
     .                           تعليمية مناسبة لمادته من صور ، وأشكال توضيحية وغير ذلك 

  )  ٩٢ ، ٩١: ١٩٩٥ أحمد ، إبراهيم ، (                                                                     
ـ يعتبر الكتاب المدرسي تعبيراً صادقاً عن المنهج الذي وضعته خبرات ميدانيـة واعيـة ،     ٨

  المجتمـع ،  ومتطلبـات  بحيث تالئم مفاهيمه في أية مادة مستوى المرحلة ، ومقتضيات البيئة ،
وهو تعبير عن االتجاه الحديث في التربية . كما تتضمن موضوعاته حركة العصر ونمو الحياة 

،  وبناء كيانـه نفسـياً ، وجسـدياً    الذي يهتم بإعداد المتعلم للحياة الكاملة بالمحافظة على ذاته ،
  ) ١١٤: ١٩٩٢المقوشي ، (                                               .وروحياً ، ووجدانياً 
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ـ يعتبر الكتاب المدرسي الوسيلة الرئيسية األولى لتعليم الطفل ، وتثقيفه ، وإقناعه ، وتوعيته   ٩
، ويقوم مقام الحارس لحماية قدرات الطفل ، وميوله ، وحاجاته النفسية مـن اآلثـار السـيئة    

  ) ١٤٢: ١٩٩١وفؤاد ،  شحاته ، (             .                  للوسائل التكنولوجية الحديثة 
إن أهمية الكتاب المدرسي تزداد عندما يتصدى البحث لكتب اللغة العربية ،فاللغة العربيـة       

والنفسي  ،والثقافي ، والبيئي واالقتصادي  هي وسيلة تساعد على النمو المعرفي ، واالجتماعي ،
  .، وتجعله أكثر فهماً ألمور الحياة االت وتجعله يواجه الحياة بقوة في مختلف المج للطالب ،

  
  :   يدوافع تطوير وتحديث الكتاب المدرس

فهو مطالب  إن الكتاب المدرسي بصفة عامة ليس بمعزل عن النشاط اإلنساني وتطوره ،        
  .بمسايرة ركب الحضارة والكتاب المدرسي بأهدافه يلزمه ذلك 

:                 ـ موجه اللغة العربية ـ بوزارة التربية بدولـة قطـر    يقول الدكتور محمد عبد الغفار حمزة  
وتـفرضها اعتباراتٌ كثيرةٌ أهمها ، وتحديثه تمليها ، ضرورة تطوير الكتاب المدرسي  إن :  

والفنون ، واآلداب وغيرها ، وفـي ظـل    ـ حركة النشاط اإلنساني في شتى مجاالت العلوم ،
  .التطورات الحديثة 

، والخبرات  ر وظيفة المدرسة الحديثة في المجتمع ، وذلك من خالل تزويدها بالمهاراتـ تطو
التي تؤهلهم إلى التعامل مع المجتمع في مجاالته المختلفة ، والبد للكتاب المدرسـي أن يسـاير   

  .تطور وظيفة المدرسة 
انية ، والدراسة ـ إعادة تشكيل وحدات المنهج ومفرداته على صورة أخرى أثبتت التجارب الميد

 أو إضـافة   حـذف ، :  أهميتها في المجال التربوي ، ويقتضي هذا بعـض اإلجـراءات مثـل   
  .أو زيادة الترابط الفكري بين أجزاء المنهج  ، موضوعات

،  ـ ارتباط الكتاب المدرسي بسياسة الدولة المنتمي إليها ، وعالقتها بالدول األخرى ، ومستقبلها
،  ...اخل الدولة من النواحي السياسية ، واالقتصادية، واالجتماعيـة  وتسجيل كل جديد يطرأ د

  .ليواكب التطور في كل ميدان 
ـ التطوير المستمر في شكل وإخراج الكتاب ، لالستفادة مـن التقنيـات الحديثـة ، ووسـائل     

  .اإليضاح في إبراز الموضوعات حجماً وشكالً 
                                ) ٨٦:  ١٩٩١النوري ،  (       . يم إلى التعلم ـ تحول الهدف من العملية التعليمية من التعل
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ـ مطالب تربوية حيث ينادي التربويون أنفسهم بضرورة تطوير المـنهج المدرسـي ، نتيجـة    
ظهور اتجاهات تربوية على المستوى العالمي يعتقدون أنها مفيدة ، ومثال على ذلك المطالبة بأن 

  . اطٌ غير صفي أو نشاطٌ مدرسي بجانب النشاط ، أو المنهج الصفي يكون هناك نش
  

  :للكتاب المدرسي  الموجهةاالنتقادات 

هناك بعض االنتقادات التي يمكن أن توجه للكتاب المدرسي ، رغم أهمية الكتاب المدرسـي      
  :وهي )  هندي وآخرون(  .التي أشار إليها 

ن المـادة  إير من المعلمين وغيرهم على أنه نهاية التعلم ، ون الكتاب المدرسي ينظر إليه كثإـ 
وفي الغالب ما تقف  .المحصورة فيه هي الهدف األسمى الذي يحاولون أن يوصلوا الطلبة إليه 

  . معلومات المعلم عند حدود ما هو مكتوب في الكتاب المدرسي 
أو تحمسهم علـى البحـث   ، لتفكير ن الكتاب المدرسي ال يقدم للطلبة مشكالت تثير لديهم اإـ 

  ) ٣٠٣:  ١٩٨٩هندي وآخرون ، (                                     .واالطالع ، والدراسة 
ـ إن ، واحد وال يحاول أن يعمل على إغنـاء الطلبـة    المدرس يعتمد غالباً على كتابٍ مدرسي

  .بمعرفة من مصادر أخرى 
آخر يمكن أن يوجه إلى الكتاب المدرسي ، وهـو أن الكتـاب    إلى انتقاد) الشاطر ( ـ ويشير 

المدرسي غالباً في تصحيحه يعتمد على تحصيل الطلبة ضمن المستويات الدنيا للتفكير ، لسهولة 
،  مـن البحـث  وقياس تلك المستويات ، مما يضعف قدرة الطلبة من مهارات التفكيـر العليـا   

  ) ٢: ١٩٩٤الشاطر ، (  .                       غيرهاو... واالستقصاء ، والتحليل ، والنقد ، 
  : ويضيف الباحث انتقادات أخرى موجهة للكتاب المدرسي وهي 

، لة االهتمام بالرسومات التوضيحيةقلة االهتمام بالشروح والتوضيحات ، وتحليل النصوص ، وق
المدرسي إلى بعض  وعدم مراعاة عدد الحصص بما يتناسب مع الكتاب المدرسي ، يفتقد الكتاب

  . نماذج األسئلة المحلولة ، واألنشطة المختلفة 
  :تقويم جوانب الكتاب المدرسي 

           ،حتـى يمكـن الحكـم عليهـا بالسـهولة      ؛ قوم في الكتاب المدرسي من الجوانب التي تُ    
  :أو الصعوبة ما يلي 

،  وعدد تكرار الكلمة الجديدة تاب ،ويدخل تحتها عدد المفردات الجديدة في الك: ـ المفردات   ١
  .ومدى سهولة الكلمة 
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ويدخل تحتها طول الجملة وتركيبها ، والفكرة التي تدل عليها ، والتقديم والتأخير : ـ الجمل   ٢
  .  في أجزائها ، والتباعد بين مكوناتها

نـوع  اعتبار حاجات الطفل الذي يستخدمون الكتاب ، ومـدى أو ت : ـ المحتوى ويدخل فيه   ٣
  . الموضوعات وجاذبيتها 

ـ التكوين الشكلي للكتاب ويدخل فيه نوع الورق وحجمه ، وطول الخط والعناوين ، ونمـط    ٤
  . واأللوان ، والصور ، الخط ، والهوامش 

                        .ومهارات الفهم ومهارات الدراسة، ويدخل فيها مهارات تعرف الكلمة : ـ األهداف التربوية  ٥
  ) ٧٤ ، ٧٣:  ٢٠٠٤ جرار  ،(                                . ويدخل فيها إثارة التفكير  -٦
  

  :معايير ومواصفات الكتاب المدرسي الجيد 

        الكتاب المدرسي له أهميةٌ بارزةٌ في عملية التعليم ، فهو همـزة الوصـل بـين المعلـم           
  . التربوية بين المعلم والمتعلم  المتعلم ، ويعتبر أهم مصادر المعرفة و

،  وهناك العديد من المواصفات والمعايير أكدت عليها الكثيـر مـن الدراسـات ، و األبحـاث    
والمقاالت التربوية ، والمؤتمرات ، والتي يجب أن تتوافر في أي كتاب مدرسي ، ومن بين تلك 

مادة دراسية معينة وذلك الخصائص ما ينطبق على كل الكتب المدرسية ، ومنها ما هو خاص ب
  : حسب طبيعة تلك المادة وفيما يلي ذكر بعض المواصفات والمعايير للكتاب المدرسي الجيد 

  
  : الفني للكتاب  إلخراجلكتاب المدرسي الجيد المتعلقة بامواصفات و معايير اـ  ١

ـ              لبـة  دفع الطمما ال شك فيه أن إخراج كتاب اللغة العربية يعد من العوامـل التـي ت
   .  وتشوقهم إلي الدراسة ، كما أنه قد يؤدي إلي نفورهم منها وانصرافهم عن الكتاب المدرسـي 

، مما  ، ومن ثم يجب توجيه عناية كافية إلى إخراج الكتاب)  ٧٩:  ١٩٩٠اللقاني وآخرون ، ( 
ي كتـاب اللغـة   يسهم في تحقيق التواصل بين الكتاب والطالب ، وذلك بتحقيق المعايير التالية ف

  : العربية 
  ) ٩٣:  ١٩٩٨هوانه ، والكندري ، (               . ـ أن يكون غالف الكتاب جذاباً ومشوقاً 

  . ـ تظهر الصفحة األولى من الكتاب عنوانه ، وأسماء المؤلفين ودار النشر ومكانه وتاريخه 
  .ـ توضيح األفكار الرئيسة بخطوط ملونة والفتة للنظر 

  .الحروف الهجائية  بكتاب بقائمة للمراجع مرتبة حسـ يتضمن ال
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  )  ٣٥٨، ٢٠٠٠مرعي والحيلة ، (   . ـ يتضمن الكتاب قائمة بالمحتويات يرد ذكرها في بدايته
 ، مالئم الحجـم ،  بأن يكون الكتاب في شكله العام أنيق المظهر جذاب) العامرية (ـ وتضيف 

  )  ٣: ١٩٩٤العامرية ،  (     .  المطبعية واللغوية  جيد الورق ، متقن الطبع خالياً من األخطاء
يتلف بسرعة في يد الطالب ، وأن يتم التعقيـب فـي    ـ يجب أن يكون الورق مصقوالً حتى ال
  )  ٣٨٧: ١٩٩١وإبراهيم ،  سعادة ،(               .   آخر كل فصل على األفكار الرئيسية فيه

                              .مار الطالب ، وحاجاتهم النفسية ـ أن يكون حجم الكتاب ووزنه مناسباً ألع
  )  ١٩٣: ١٩٨٩هندي وآخرون ، (                                                                             

  .، وبنط الكتابة مناسباً لكل مرحلة ، واأللوان واضحة  ـ أن تكون حروف الطباعة واضحة
  . حام الصفحات بالصور واألشكال ـ عدم ازد

      .     ـ أن يراعي تنظيم المسافات بين األسطر وتنسيق توزيع البيانـات علـى صـفحة الكتـاب     
  ) ١٠٢: ١٩٩٧المصراتي ، (                                                                              

  ) ٣٠: ١٩٩٧الدواهيدي ،(  .يراعي عالمات الترقيم ـ يراعي الكتاب المسافات بين السطور و
يتبين أن إلخراج الكتاب وشكله أثراً بالغاً في نفوس الطالب ، خاصـة   خالصة ما سبق        

لغالف الكتاب ومظهره ، ونوعية الورق المستخدم وحجم الكتاب وحجم الطباعة ، والمسـافات  
  .ان وخلو الكتاب من األخطاء المطبعية واللغوية بين السطور واستخدام عالمات الترقيم واأللو

  
 : تشـمل  و ،المعروضـة  الكتاب المدرسي الجيد المتعلقـة بالمـادة    ومعايير مواصفاتـ ٢

   : األهداف ، المحتوى ، األنشطة ، ووسائل التقويم
  

       ـ أن تواكب المادة المعروضة النظريات التربوية والفلسفية الحديثة ، التـي تسـاير التطـور   
  . ، والتربوي المتنامي  العلمي

 ـ أن تحتوي مقدمة الكتاب على شرح األهداف المتوخاة مع بيان أسلوبه فـي عـرض مـادة    
  ) ٤: ١٩٩٢العيساوي ، (                                                            . الكتاب 

  )    ٣٠:  ١٩٩٤العامرية ،   (. في البلد ة التربوية المعتمدة ـ أن تعكس المادة المعروضة الفلسف
ـ وجود أهداف تعليمية ـ بمجاالتها المختلفة ـ  بداية كل وحدة تعكس سـلوكاً متوقعـاً مـن      

  )     ٣٥٤:  ٢٠٠٠مرعي والحيلة ، (                                                  . الطالب  
عي للطالـب ، بمعنـى أن يعـرض المعلومـات     ـ أن يراعي الكتاب الواقع الثقافي واالجتما

      .المادة العلمية في ترسيخ العقيدة اإلسالميةوالخبرات بأسلوب يتالءم وذلك الواقع ، وأن تستخدم 
)                                     ٨٩، ١٩٩١المليص وآخرون ، (                                                             
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ـ أن تناسب مادة الكتاب الخطة الدراسية ، وأن يعني الكتاب بربط مادته بغيرها مـن المـواد   
  ) ١١٧: ١٩٩٠، ركس شفتوح ، و(       .                                           األخرى 

  . م وميولهم ، وواقع بيئته ـ أن تراعي المادة المعروضة مستويات الطلبة العقلية وحاجاتهم ،
ـ أن تحتوي مادة الكتاب على عدد كاف من التمارين ، واألسئلة التقويمية التي تعمل على تنمية 

  )  ٣:  ١٩٩٤العامرية ، (                                                      . قدرات الطلبة 
  عات علـى ـ أن يراعي التوازن بين موضوعات المادة الدراسية ، فال يطغى أحـد الموضـو  

  .اآلخر ، وينبغي مراعاة التوازن بين األصالة والمعاصرة في تقديم المادة التعليمية 
  )  ٢٥٢: ١٩٩٦،  ةأبو عمير(                                                                  

  . ـ أن تراعى المادة حداثة المادة العلمية ودقتها 
  )  ٨: ١٩٩٤الشاطر ، (  .، لطبيعة المادة ة وسائل معينة مالئمة ـ أن تستخدم المادة المعروض

ـ مالحظة النشاط للمستوى العمري للطالب ، فمن المعلوم أن الطالب يحدث لهم نمو عقلي مع 
  ) ٥٤: ١٩٩٥ة ، ويحيى ، فعطي(                                           . ازدياد أعمارهم 

مي بمشكلة علمية تثير تفكير الطالب وتستفزه وتتحداه عقلياً ، واإلجابة ـ أن يرتبط النشاط العل
على المشكلة ليست معروفة للطالب الذي يحاول بحثها ، وتقصيها ، واكتشافها وحلها ، كما تؤكد 

  )  ٤٤٩ -٤٤٧،  ١٩٩٦زيتون ، (                              . على استمرارية التعلم الذاتي 
  . سئلة التقويمية جميع النقاط الرئيسية واألفكار والمفاهيم األساسية في الكتاب ـ أن تغطي األ

ـ أن تراعي أسئلة التقويم الوضوح والتنوع والشمول ، وأن تكون التدريبات متتابعة ومتدرجة ، 
  )  ٣٥٧،  ٣٥٦: ٢٠٠٠ مرعي وحيلة ، (                                .ومثيرة لتفكير الطلبة 

يكون في نهاية كل وحدة اختبارات تدريبية تشتمل على مهارات التعلم الذاتي واألنشـطة   ـ أن
  . خارجها  ماالثرائية ، بحيث تحقق تكاملية التعلم في المدرسة مع التعل

  )  ٩١:  ١٩٩١المليص وآخرون ، (                                                           
ليسهل توجيههم ، وتحديد مـدى   ؛على إظهار الفروق الفردية بين الطالب ـ أن يساعد التقويم 

  )  ٣٣٣:  ١٩٩٧شلبي ، (                                     .تقدم كل منهم وفق تخطيط سليم 
ـ أن يراعي عند وضع الكتاب استمرارية التقويم ، ووضع أساليب متنوعة مختلفة بهذا التقويم 

بين فقرات الدرس الواحـد وفـي   " يس وتنفيذه ، فتوضع أسئلة متنوعة مثالفي أثناء سير التدر
  . نهايته ليستطيع الطالب من خالل محاولته اإلجابة على هذه األسئلة الحكم على أدائه

  )  ٣٠٦: ١٩٧٨هندام وجابر ، (                                                                
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، والتواريخ ، وأسماء األعـالم ، ممـا    ةائمة بالمصطلحات غير المألوفـ أن يتضمن الكتاب ق
  . يثبت المعلومات في أذهان الطلبة ، ويسهم في حفزهم على البحث واالستقصاء 

ليتسنى  ؛ ـ أن يتضمن الكتاب عناوين المراجع التي رجع إليها المؤلف أو المؤلفين عند وضعه
  . ة ، وإعداد البحوث والتقارير المطلوبة للطلبة الرجوع إليها من أجل االستزاد

  )  ٣٠٧:  ١٩٨٩هندي وآخرون ، (                                                            
أن المادة المعروضة لها أهمية في توافر المعايير السابقة فـي األهـداف    خالصة ما سبق تبين

  . والمحتوى واألنشطة ووسائل التقويم 
  
  : الكتاب المدرسي المتعلقة بطريقة عرض المادة ومعايير مواصفاتـ  ٣

تلعب طريقة عرض المادة دوراً هاماً في تشويق الطلبـة ، وجـذب انتبـاههم ، وزيـادة          
   : ومن هذه المواصفاتدافعيتهم، وإقبالهم على التعلم والتعليم ، 

  ) ١٢٢:  ١٩٩٧األغا ، (             .  ـ أن يعرض المحتوى بطريقة مشوقة وجذابة للطلبة 
  .ـ أن تراعى الطريقة تدرج النمو العقلي واللغوي والفروق الفردية 

  .ـ أن تكون الوسائل اإليضاحية ،والصور ، والرسومات متنوعة ،وحديثة ، وملونة 
                                                 .ـ أن تستخدم المادة العلمية في ترسيخ العقيدة اإلسالمية 

  ) ١١٢ - ١١٠،  ١٩٩١ المليص وآخرون (                                                                 
  . ـ أن تقسم الوحدات التعليمية إلى موضوعات رئيسية وقصيرة 

  . ـ أن تستخدم في العرض الجمل القصيرة الواضحة التي تعبر كل منها عن فكرة محددة 
عد تنظيم المحتوى على تنمية قدرة الطالب على استخدام أسـاليب التفكيـر العلمـي    ـ أن يسا

  . وتحفيزهم وإثارة تفكيرهم 
ـ أن يراعى عرض الموضوعات قدرات الطالب ، وما سبق لهم دراسته ، ليركز علـى مـا   

  . يستجد من حقائق ومصطلحات ، بمعنى أن تمهد الخبرة السابقة للخبرة الالحقة 
  . في نهاية كل وحدة ملخص يركز على المفاهيم األساسية فيها  ـ أن يكون

  ) ٣٥٦:  ٢٠٠٠مرعي والحيلة ، (                                                            
ـ أن تراعى الطريقة ترابط الموضوعات وأجزائها تأكيداً لوحدة المعرفـة ، وأن تكـون فـي    

  . الصلة بين المحتوى وسائر العلوم المرتبطة بها صورة خبرات متكاملة تتضح فيها 
  )  ٣٠٦:  ١٩٨٩هندي وآخرون ،  (                                                           
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أهمية توافر المعايير في طريقة عرض المـادة ، السـيما    مما سبق يخلص الباحث إلى       
     ، واالسـتمرار بـين موضـوعات   ترابط ، والتكامـل  إثارة المادة لتفكير الطالب ، ومراعاة ال

، ومراعاة ميول الطالب وحاجتهم ،ومراعاة الفروق الفردية فـي تبسـيط المفـاهيم ،     الكتاب
  . ، والمعلومات  والمصطلحات

  
المتعلقة بخصوصيات مادة اللغـة   الجيدالمدرسي كتاب ال ومعايير مواصفاتـ   ٤

  :  العربية للكتاب
  

ا الشك فيه أن مواصفات كتاب اللغة العربية الجيد يعد من العوامـل التـي تـدفع    مم          
     .  الطالب وتشوقهم إلى الدراسة ، كما أنه قد يؤدي إلى نفورهم منها وانصرافهم عـن الكتـاب  

ومن خالل مراجعة األدب التربوي واللغـوي المتعلـق   .  ) ٧٩ : ١٩٩٠اللقاني وآخرون ، ( 
، )  ٤٦، ٢٠٠٢طمـوس ،  ( بية ومناهجها ، وبـالرجوع إلـى دراسـة    بخصائص اللغة العر

  : ودراسات أخرى تمكن الباحث من وضع تلك المواصفات والتي أهمها ما يلي 
  )  ...القراءة ، الكتابة ، االستماع ( ـ اهتمام الكتاب وتركيزه على تنمية المهارات اللغوية 

  )شفوي ، تحريري ، وظيفي ، إبداعي ( اعه ـ التركيز على تنمية القدرة على التعبير بأنو
  .ـ أن تكون لغة الكتاب سليمة من الناحية النحوية واللغوية 

  )    ٩٧: ١٩٩٤عساف ، (           .                  ـ التزام الكتاب بقواعد التنقيط والترقيم 
  .اللغوية ـ أن يعرض كتاب اللغة العربية الوحدات على أساس من التكامل في المعرفة 

  . معاني المفردات الصعبة  حـ تركيز كتاب اللغة العربية على توضي
  .ـ تركيز كتاب اللغة العربية على البحث واالستقصاء في المراجع والمعاجم 

  . ـ أن يعمل كتاب اللغة العربية على تنمية التذوق األدبي لدى الطلبة 
والطرائـف األدبيـة والقصـص القصـيرة     ـ أن يتضمن كتاب اللغة العربية قدراً من النوادر 

  . والمقاالت األدبية ، وأبيات شعرية لشعراء 
، ومـن   )العموديـة  ( ـ أن يتضمن كتاب اللغة العربية قدراً من النصوص الشعرية التقليدية 

  )  ٧٩: ١٩٩٤الشاطر ، (                                                      .   الشعر الحر 
  . العربية على زيادة الشروط اللغوية لدى الطلبة  ةمل كتاب اللغـ أن يع

  . ـ أن يعمل كتاب اللغة العربية على تغذية خيال الطلبة وتوسعة مداركها 
  )   ٦٧: ١٩٩٤العامرية ، (                                                                     

  .تشكيل النحوي ـ أن يلتزم كتاب اللغة العربية ال
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  .من حيث األلفاظ والمعاني :  ـ النصوص في كتاب اللغة العربية مشروحة  
  . ـ تركيز كتاب اللغة العربية على قدرة اللغة العربية على مواكبة مستجدات الحياة وتطوراتها

  . ـ أن يتصف كتاب اللغة العربية بدقة التعبير ، ويركز على اللغة الفصحى 
  . عات الكتاب بالتراث األدبي ، والديني ، والبيئة المحيطة بالطالب ـ أن ترتبط موضو

  .ـ أن يستخدم كتاب اللغة العربية أسلوب الحوار والمناقشة 
  .ـ أن يراعي كتاب اللغة العربية مخارج الحروف ونطقها 

ـ أن يبرز كتاب اللغة العربية بعض الظواهر في اللغة العربية كظاهرة االشـتقاق والتـرادف   
  )   ٤٧،  ٢٠٠٢طموس ، (                                       .واإلعراب واإليجاز وغيرها 

ـ أن يراعي كتاب اللغة العربية استمرارية التقويم ، ووضع أساليب مختلفة لهذا التقويم في أثناء 
  .سير الدرس وتنفيذه 

والمقاليـة ، والموضـوعية    ، ـ أن تتنوع في كتاب اللغة العربية أسئلة بين األسئلة الشـفوية 
  . بأنواعها

وفي هذا اإلطار قرر المؤتمر الثقافي العربي الخامس في عمان أن الكتاب المدرسي جيـد       
سواء أكان كتاباً مقرراً في يد الطالب ، أم كتاب مكتبة المدرسة ، أم مرجعـاً مالزمـاً للطلبـة    

وتحقيق أهدافها ، وأن كلَّ جهد يبذل لبلـوغ  والمعلمين ، مما يساعد على نجاح الخطة التعليمية 
الكتاب المدرسي أعلى درجات الجودة ، يساعد على سرعة بلوغ الهدف الذي تسعى إليه األمـة  

  . العربية في نهضتها المعاصرة 
  : وقد خرج المؤتمر بالتوصيات التالية نذكر منها 

تؤلف فيه الكتب المدرسية والذي يظهر  ـ أن تكون أهدافنا القومية والتربوية اإلطار العام الذي
  .بالقياس إليه كل مادة والغرض من تدريسها 

ـ أن يعاد النظر في المحصول اللغوي الذي بنيت عليه كتب القراءة حتى يخرج األطفال مـن  
المرحلة االبتدائية ، بمحصول وافر من لغتهم القومية يمكنهم من السيطرة عليها ويعينهم علـى  

  . ءة والمزيد من المعرفة مواصلة القرا
ـ أن تكون اللغة العربية الفصحى هي لغة تأليف الكتاب المدرسي ، وأن يمنع اسـتخدام اللغـة   

بجميع أشكالها ، مع توجيه المعلمين العرب جميعـاً ، السـتخدام اللغـة    ) العامية ( الدارجة أو 
  . العربية السليمة في تدريس كل مادة من المواد 

بلد عربي في كتبه المدرسية ، بالتعرف بخصائصه ، وإبرازاً لمظاهر التنـوع  ـ أن يعتني كل 
  . في أقطار الوطن العربي ، وإظهاراً لضرورة التكامل بينها جميعاً 
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ـ أن يوضع دليل للمعلم يعينه على تتبع التطورات التي تتم في ميدان العلم والتربيـة وطـرق   
  . للمعلم في أمر تعليم المبتدئين  التدريس الخاصة بكل مادة ، وكذلك توجيهات

ـ أن تعمل الكتب المدرسية على تأكيد الشخصية العربية في المحيط العـالمي ، وبـث الثقـة    
  .بماضينا ، وبدور الوطن العربي في التوازن الدولي وإقرار السالم في العالم 

ر الكتـاب  ومن جهة أخرى أوصى المؤتمر باألسس التي ينبغي مراعاتهـا فـي اختيـا          
  : المدرسي وتأليفه ومنها 

ـ أن تراعى الظروف المختلفة عند اختيار الطريقة التي تلجأ إليها السـلطات التعليميـة فـي    
  .الحصول على الكتب المدرسية المقررة 

ـ أن يراعى مستوى التالميذ الذي يؤلف له الكتاب المدرسي ، وذلك من حيث اللفظ واألسلوب 
  . والمعلومات 

شتمل الكتاب المدرسي على وسائل إيضاح من صور وخرائط ورسوم بيانية ، وأن تكون ـ أن ي
تلك الوسائل ملونة جهد المستطاع ، وخاصة في الصفوف األولى ، وذلك لما لها من قدرة على 

  .التشويق ومساعدة على االستيعاب 
ولةً شـكالً  ـ أن يكون طبع الكتاب المدرسي سليماً من العيوب ، وأن تكون الحـروف مشـك  

  . صحيحاً في كتب كل المواد الدراسية ، وفي جميع المراحل التعليمية 
ـ أن تتدرج الحروف المستخدمة في طبع الكتاب المدرسي ، من حيث الحجم بتـدرج مراحـل   

" ١٦"التعليم ، فتستخدم الحروف الكبيرة في بداية المرحلة األولى ، وتصل الحروف إلى بـنط   
  . ة في المرحلة الثانوي

ـ أن تتخذ جميع الضمانات التي تكفل التوصل إلى أفضل كتاب ، وذلـك بمراعـاة المسـتوى    
العلمي للمؤلف ، والعناية بتأليف لجان الفحص بحيث تتكون من أخصائيين في المادة وأخصائيين 

  .في التربية ، ومدرسين في المرحلة التي يطلب لها الكتاب 
ت التربية والتعليم ، بما يبديه المدرسين من مالحظات على ـ أن يهتم جهاز المتابعة في وزارا

  . الكتب المدرسية ، وفي كل حالة ينبغي الرجوع إلى رأي المؤلف بحيث يمكن تنقيح الكتاب 
والتعبيـر ال مجـرد    ةـ أن يوضع الكتاب المدرسي قالب يشجع الطالب على التفكير والمناقش

الكتاب بإخراجه تناسب مدارك الطالب ، وأن تكون  ويراعي في ذلك أن تكون مادة.االستظهار 
  ) ٨٣ : ١٩٦١جامعة الدول العربية ،(                              . معروضة بطريقة مشوقة 
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  :  انقرائية الكتاب المدرسيـ 

مة لغة محتوى المادة التعليمية المقدمة للدارس لقدرته القرائية ، والتي تقف وراء ءتعني مدى مال
  ". هولة أو صعوبة الفهم عند القراءة س

اصطالح يشير إلى سهولة أو صعوبة : هي االنقرائية  نأ)  ١٩٩١( كما و يرى الكندري      
المادة المقروءة ، أياً كان مجال تلك المادة ، أي أنه يشير إلى مدى قابلية المادة المقروءة للقراءة 

  )  ٩٣:  ١٩٩١الكندري ، (                                            . لمستوى عمري معين 
مة المادة ءمن خالل التعريفين يتضح أن الحكم على انقرائية الكتاب المدرسي يرتبط بمدى مال   

  .المقروءة لمستوى الطلبة العمري ، وعلى المؤلفين أن يراعوا المستويات العمرية للطالب 
  

  :   من العوامل المؤثرة في االنقرائية 

مثل المفردات من حيث طول الكلمة وشيوعها والجملة : أ ـ عوامل االنقرائية المرتبطة بالنص  
من حيث طولها ونوعها ، ودرجة تعقيد البناء اللغوي ، وعرض األفكار ، والصور والرسوم ، 

  . واأللوان ، والطباعة ، وتنظيم المادة 
ستوى التعليمي والثقافة والخلفية أو الخبرة الم: منها: ب ـ عوامل االنقرائية المرتبطة بالقارئ  

  .السابقة والدافعية ، والميل اإلنساني 
الصعوبة النسبية لمادة القراءة التي تمكن المتعلم أن يقرأ بها بدرجة كبيرة ، بحيث تحقق للقارئ 

  . النجاح في القراءة بسرعة وفهم ومتعة 
  . اإلشارات الشخصية طول الكلمة ، طول الجملة ، : وعوامل هذه الصعوبة 

  
  : ق قياس االنقرائية من أهمها ائطر

 أو الطلبـة ،  ) القراء : ( وهي تعني األحكام الشخصية للمحكمين ، مثل : ا ـ آراء المحكمين  
  ) .أو المدرسين ، أو المؤلفين ، أو الناشرين 

واألجوبـة ،    األسئلة ،( وهو أسلوب يتضمن عدة وسائل لالختبار مثل : ـ اختبارات الفهم   ٢
  ) ٩٣ ، ٩٢ :٢٠٠٤جرار ، (                                  ) . واختبارات االختيار المتعدد 
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  :  يـاب المدرسـف الكتـق تأليائرـط

       اسـتعداد   وتأليف الكتاب المدرسي يعتبر عملية متخصصة دقيقة يقوم بها أفـراد ذو  إن

مهارة وتخصص دقيق فـي اختيـار المـادة الدراسـية      خاص وقدرات معينة ، كما تحتاج إلى

وعرضها بطريقة مناسبة ، وأن عملية التعليم تقتضي توفير كتب مدرسية على درجة عالية من 

  .  الكفاءة والدقة وعلى أسس علمية سليمة ومنظمة 

               ولتأليف الكتاب المدرسي طرق عـدة قـد أجمـع التربويـون علـى ثـالث طـرق ذكرهـا         
  : وهي )  ٣١٢،  ٣١١، ٢٠٠٤مرعي والحيلة ، ( 

  : أ ـ طريقة التكليف 

أي تقوم الجهة أو الهيئة المسئولة بتكليف شخص أو عدد من األشخاص بتأليف كتاب معين     
أو عدد من الكتب في مدة زمنية محددة ، مقابل مكافآت مالية مناسبة ، وتتم عملية التأليف فـي  

  . ضوء المنهاج 
ـ :  مميزاتها   ار الشـخص ، أو األشـخاص   فاعلة وسريعة حيث تسمح للجهة المعنية أن تخت

  .المناسبين 
أن يكون االختيار غير موفق ، حيث االعتماد على سمعة المؤلف المكلف أو مركزه :  عيوبها  

  . في الدولة أو وظيفته قد ال تكفي الختيار األشخاص المناسبين 
  : ة اإلعالن أو المسابقة أوالمنافسة ب ـ طريق

ـ كوزارة التربية والتعليم ـ  وهذه الطريقة شائعة ، حيث تقوم الجهة المعنية بتأليف الكتاب مثالً
المواد الدراسـية  : باإلعالن عن مسابقة لتأليف الكتاب مقابل أجر معين ، ويوضح في اإلعالن 

  . والشروط ، والمواصفات ، واألجور  التي ستؤلف ، والصفوف ، والمراحل التعليمية ،
  تتميز بأنها موضوعية ، تخلو من المجاملة والمحسوبية ؛ ألن المؤلفين غير:  مميزاتها  
  . معروفين ، ويتم تقويم ما يؤلفونه من كتب ، وأدلة بطريقة فنية ، وبصورة سرية  
  .  ـ غير جذابة للمؤلفين المشهورين المشهود لهم بالجدارة:  هاعيوب  
  . ـ ظهور الشكوك حول عملية تقييم التأليف واختيار األفضل             

قد تختبئ خلف بعض األسماء الالمعة ، ـ أن المجموعة الواحدة التي قامت بالتأليف             
  . التي قد تشترك اشتراكاً رسمياً 
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  :  ج ـ طريقة اللجان
شكيل عدد من لجان التأليف في جميـع المراحـل   وفي هذه الطريقة تعمد الهيئة المسؤولة إلى ت

  .   األساسية أو الثانوية 
وتتقاسم هذه الطريقة اللجنة العمل فيما بينها ، وهناك لجان أخرى تشكل للتقييم وأخرى إلصدار 

  .األحكام 
  . ـ تحتاج إلى وقت طويل :  عيوبها  

  . الحساسيات بين المؤلفين ـ اإلنتاج ال يكون بالمستوى المطلوب حيث تكثر             
  

التخطيط لتـأليف  : وتشتمل عملية التأليف واإلخراج على عدة عمليات فرعية أخرى مثل       
وعملية التأليف نفسها، وعملية إعداد مشروع الكتاب ، وعملية إخراج الكتاب ، وعملية  الكتاب ،

  ، وأخيراً علمية تطوير الكتـاب  تجريب الكتاب ، وعملية متابعة الكتاب ، وعملية تقييم الكتاب 
  ) ٣١٢،  ٣١١:  ٢٠٠٤مرعي والحيلة ،  (                                      .  أو إلغائه 

ويضيف الباحث أن الطريقة التي تم استخدامها في تأليف كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر 
  .  لصف الثاني عشر لبية كما هو مبين في آخر كتاب اللغة العر ، هي طريقة اللجان
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  يبين عمليات تأليف الكتاب المدرسي )   ١(  رقم والشكل 

  
أن عملية تأليف الكتاب المدرسي عملية كبرى تحتاج إلـى جهـد كبيـر مـن      يالحظ مما سبق

ئق التدريس ، وفي الوسائل التخطيط العميق والمتخصصين في جميع المواد الدراسية ، وفي طرا
التعليمية ، وفي القياس والتقويم ، باإلضافة إلى الفنيين والمحررين واللغويين وخبراء إلخـراج  

  .الطباعة 
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 عملية متابعة الكتاب

  عملية تجريب الكتاب
 

 عملية إخراج الكتاب

 عملية إعداد مشروع الكتاب

 عملية تأليف الكتاب

 عملية التخطيط والتأليف للكتاب 
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  :  المبادئ العامة التي ينبغي مراعاتها عند تأليف الكتاب المدرسي 

   .اب مع أيديولوجية معينةـ أن تكون المادة دقيقة وصحيحة من الناحية العلمية ، وتتفق مادة الكت
  . ـ أن تكون مادة الكتاب على أساس سليم من طرائق التدريس 

ـ أن يتفق الكتاب المدرسي اتفاقاً كامالً مع المقرر الدراسي ، ويجب أال تكون لغتـه ومادتـه   
والطالب في ، صعبة بالنسبة لطالب الفرقة ، وبهذا يكون الكتاب المدرسي مرشداً أساسياً للمعلم 

  . عملهما 
ـ التأكد من أن الكتاب يجمع بين النظرية والتطبيق ، وأن يبين بشكل مقنع كيف يمكن استخدام 

  .   وفي مجال اإلنتاج، المعرفة العلمية في تفسير ظواهر الحياة وتطبيقها في المجال الفني 
  . ـ أن يضم الكتاب المدرسي مشكالت ذات طابع عملي حيث يكون هذا ضرورياً 

ـ  ن يتوفر في كل فصل وفي كل فقرة في الكتاب المدرسي ـ إلى جانب االمتياز في المادة ـ أ
  . خطة واضحة منظمة منطقية ، تساعد الطالب على أن يفهم المادة ويتذكرها 

  . ـ أن تكون لغة الكتاب المدرسي تثير االهتمام بالمادة الدراسية 
  . مع االعتبارات التربوية والصحية والجمالية  ـ يراعى أن يتفق اإلخراج الفني للكتاب المدرسي

  . ـ أن يكون اختيار الورق وبنط الطباعة بشكل مقبول 
  . ـ أن تتصل الرسومات واألشكال التوضيحية بموضوع الدراسة 

  ) ٣٦:  ١٩٧٠: داود  (                                                                       
  :   ديثة في إعداد الكتب المدرسيةاالتجاهات الح

يرى سعيد بن محمد المليص وعبد القادر رمز وأحمد أبو شرباك ، ومدير إدارة المناهج        
  : بسلطنة عمان أن هناك عدة اتجاهات حديثة إلعداد الكتب المدرسية منها 

ليتكامل مع التعلـيم   ـ التأكيد على مبدأ التعلم الذاتي من خالل توظيف مفهوم التعليم الالمدرسي
  . المدرسي 

ـ تنظيم األنشطة وخطط التقنيات بحيث تتكامل جهود المدرسة واألسرة والمؤسسات األخـرى  
  . في تنمية خبرات المتعلمين التي يشير إليها الكتاب 

  . ـ تقسيم الكتاب إلى وحدات دراسية
  . ـ توضيح دور المتعلم المتوقع القيام به في مجتمعه 
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 ، يترك للمعلم والمتعلم واألطراف األخرى فرص التعـديل  مفتوحاً دات الكتاب بناءـ بناء وح
   وإرفاقها بمشروع، واإلبداع بشكل دوري ، وبناء خطة التغذية الراجعة ، والحذف ، واإلضافة 

    . الكتاب
ـ إـ ضرورة بناء خطة التقنيات التعليمية التي تعلم الوحدة واإلشارة إلى مكوناتها و ادر لى مص

  . المعلومات ، سواء للمعلم أو المتعلم 
ـ تزويد الكتاب بما يثري معلومات ومهارات المعلم في شكل نشرات مرافقة أو في دليل يسمح 

  . للمعلم بتطويره وتعديله على التوجيه الفني واإلشراف التربوي 
لم ، وال تذكر فـي  ـ تحديد األهداف السلوكية التي يتوقع من المتعلم أن يحققها في كتاب المتع

  .كتاب المعلم 
ـ بناء اختبارات تدريسية في نهاية كل وحدة تشمل مهارات التعلم الذاتي واألنشطة االمتدادية ، 

  .بحيث تحقق تكاملية التعلم في المدرسة مع التعلم خارجها 
ـ  د ـ مراعاة حجم الكتاب ومواصفاته في اإلخراج الفني ، بما يتناسب مع عمر الطالب والقواع

  ) ٨٦، ١٩٩١النوري ، (                                                          . الصحيحة 
    

  :تجريب الكتاب المدرسي ومتابعته 

       إلى أن عملية تجريب الكتاب المدرسي قبـل تعميمـه عمليـة الزمـة      )الوكيل ( أشار        
لبة تحت إشراف دقيق ، ويتطلب هذا اإلشراف مهمة ، وتجريبه يكون على عينة ممثلة من الط و

تدريب معلمين على استخدامه ومتابعته أثناء التجريب ومن ثم تسجيل المالحظات بأسلوب علمي 
ودراسة المشكالت التي تظهر أثناء التجريب بحيث يؤدي إلى إجراء تعديالت تعمل على تالفي 

  . أوجه القصور بالكتاب وخلوه من التناقض 
لية تعميم الكتاب المدرسي قبل تجربته من األخطاء الفادحة التي تقع فيها الكثير مـن  وتعتبر عم

الدول ، وتجريبه قبل تعميمه يساعد على الوصول بالكتاب إلى المستوى المنشود عن طريق سد 
  )١٧٤: ١٩٩٩ الوكيل ،.(الثغرات والتخلص من األخطاء ، مما يؤدي إلى توفير المبالغ الطائلة 

سبة إلى متابعة الكتاب المدرسي بعد تعميمه ، فقد أشار الوكيل بأال يكتفي بوصول الكتاب أما بالن
إلى أيدي الطلبة والمعلمين ، بل يجب متابعته أثناء استخدامه ، وعملية متابعة الكتاب المدرسي 

  : تتطلب ما يلي 
  . ـ تدريب المعلمين على تحليل الكتب المدرسية بأسلوب علمي صحيح 
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وكـل مـن    وأولياء أمور الطلبة ، والخبراء ، تمام برأي الطلبة والمعلمين والموجهين ،ـ االه
  . يهمه األمر فيما يتعلق بالكتاب المدرسي 

ـ عقد الندوات الخاصة ،والمؤتمرات لدراسة أهم المشكالت التي قد تظهر الختيار أحسن السبل 
  )  ١٧٤ :  ١٩٩٩الوكيل ، (                                                            .لحلها 

اتضحت أهمية الكتاب المدرسي في تحقيق أهداف ومرامي التربيـة ، فهـو    مما سبق        
وسيلة للحفاظ على تراث المجتمع وهو المرجع العلمي للمعلم والمتعلم ، وهـو مصـدر العلـم    

  . في ظل التطورات الحديثة والمعرفة رغم أن الكتاب لم يعد هو المصدر الوحيد للمعرفة 
وقد تم االرتقاء بالكتاب المدرسي ومستواه شكالً ومضموناً ، فقد تضافرت كافة الجهود بدءاً من 
مؤلف الكتاب والمراجع والمشرف والطابع والمعلم حتى يصل إلى يد الطالب ، لذلك يجب على 

ية لتطويرها وتحديثها من خالل التربويين أن يقوموا بعملية تقويم دورية ومستمرة للكتب المدرس
   . مواصفات ومبادئ وأغراض أعدت للكتاب المدرسي 

  
  ودةــالج/   عــور الرابــالمح  

يشير مفهوم الجودة إلى فلسفة إدارية ، وقد ارتبط هذا المفهوم أساساً بكتابـات علمـاء           
في  الباحث تناولوي.والتوجيهات  اآلراءدارة ، وهو من أكثر المفاهيم تنوعاً ، حيث تتعدد فيه اإل

مفهوم الجودة ، المبررات التي تدعو إلى تطبيق معايير الجودة في التربية والتعليم ،  هذا المحور
  مراحل تطبيق الجودة في المؤسسات التعليمية ،وأسس تحقيق معايير الجودة في التربية والتعليم 

  . تعليم معوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة في مجال الو
  :مفهوم الجودة لغة      

، وأجدت الشئ فجاد ، والتجويد مثله ، ويقال هذا " جاد الشيء جوده ، وجودة أي صار جيدا    
: أتى الجيد من القول أو الفعل ، ويقـال  : وقد جاد جودة وأجاد . شئ جلد بين الجودة والجودة 

أعددته جيداً ، واسـتجاد  : ت الشيء واستجد أجاد فالن في عمله وأجود وجاد عمله بجود جودة
ــادات جمــع الجمــع : الشــيء  ــاد ، وجي ــداً ، والجمــع جي ــه جي ــداً أو طلب                     .  وجــد جي

  )  ١٣٦ ، ١٣٥ ، ١٩٩٤ابن منظور ، (                                                                      
        إن لفظ الجودة ممكن أن يكون جوالجـودة تعنـى   .  بالمعنى نفسهودة وكالهما ودة وج

اإلتقان ، وذلك بناء الجودة من أجاد أي أحسن ، فيقال فالن أجـاد أي أحسـن وأتقـن    على أن   
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ف فهي نتيجة االهتمام بـالكي ،فالن أتى بالجيد  التفوق واإلبداع على أن عمله ، كما تعني أيضاً
  . وليس بالكم 

فقد عرفها المعهد الوطني األمريكي للمقاييس والجمعية األمريكية  : مفهوم الجودة اصطالحاً   
مجموعة من السمات والخصائص للسلع والخدمات القادرة علـى تلبيـة   :" لمراقبة الجودة بأنها 

 م٢/٨/٢٠٠٨ )محمد يوسف أبو ملوح  (.احتياجات محددة 
http://www.girlseduep.gov.sa/aljoda/school%20joda.htm  

أداء العمل الصحيح بشكل صـحيح مـن   : " بينما عرفها معهد الجودة الفيدرالي األمريكي أنها 
  .المرة األولى  مع االعتماد على تقييم المستفيد في معرفة مدى تحسن األداء 

http://forum.taifgedu.gov.sa/showthread.php?t=2120 ) م٧/٨/٢٠٠٨ )المبادئأهمية الجودة و  
وهـي تمثـل   . الوصول إلى مستوى األداء الجيد : ومن منظور العملية التعليمية فالجودة تعني 

عبارات سلوكية تصف أداء المتعلم عقب مروره بخبرات منهج معـين ، ويتوقـع أن يسـتوف    
  ) ١١٨:  ٢٠٠٧حلس ، (                                         . مستوى تمكن محدد مسبقاً 

الجيد فـي   ءالوصول إلى مستوى األداهي الجودة : " أن  ويتبنى الباحث التعريف السابق وهو
  . " العملية التعليمية 

  
  :مفهوم الجودة في مجال االقتصاد الصناعي     

، فعلى سبيل المثال نجد )  Quality (تعددت اآلراء والكتابات التي حاولت تحديد مفهوم الجودة 
   :ما يلي 

أنها عبارة عن مقيـاس لمـدى تلبيـة     "على  Iso 9000لعائلة المواصفات  تعرف الجودة وفقاً
  ) ٢٦: ١٩٩٩لياس ،  إالسلطي و (             . "حاجات الزبائن ومتطلبات المعلنة والضمنية 

الجودة تقتصر على مطابقـة المواصـفات ولـيس     نالحظ أنالسابق فمن خالل التعريف       
  . ة تعني درجة التميز أو التفوق بالضرور

إنتاج المنظمة لسلعة أو تقديم خدمة بمستوى عال من " فقد عرفها على أنها  ) عقيلي  (أما      
الجودة المتميزة ، تكون قادرة من خاللها على الوفاء باحتياجات ورغبات عمالئهـا ، بالشـكل   

ذلك من خالل مقاييس موضوعة  ، ويتم الذي يتفق مع توقعاتهم ، وتحقيق الرضا والسعادة لديهم
  ) ١٧: ٢٠٠٠ عقيلي (        .  " إلنتاج السلعة أو تقديم الخدمة ، وإيجاد صفة التميز فيها سلفاً
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      الجودة تشمل التميز ، وتسعى إلى تقديم أفضـل مـا    من خالل التعريف السابق يتبين أن
أصـبح مفهـوم    ي، ومع التطور التكنولوج يمكن للمنظمة ، وإدخال السعادة في نفوس العمالء

  . الجودة يركز على إرضاء العميل 
القيـام  " إلى تعريف محمد الشعار الذي ينص على أن الجـودة هـي    )  أحمدحافظ و( وأشار 

                           " باألمور الصـحيحة مـن خـالل األسـلوب الصـحيح للوصـول إلـى الهـدف المنشـود          
  )  ١٥٢:  ٢٠٠٣،   أحمدحافظ و(                                                                              

لجودة يأخذ جوانـب  اتعريف  إن: ومن خالل استعراض التعاريف السابقة يمكن القول         
 يمكن حصرها في دائرة ضيقة ، فال يوجد تعريف واحد لكلمة الجودة حيـث يتغيـر   متعددة ال

وإدخال السعادة في نفوسهم ،وتشير  تسعى إلرضاء العمالء ، فهومها بتغير الفرد ، وهي أيضاًم
  .الجودة إلى اإلتقان والتميز والتفوق 

   
  :مفهوم الجودة في المجال التربوي    

       مفهوم الجودة من أحدث المفاهيم التي ظهرت على الساحة التربويـة فـي عصـرنا     إن 
ه يعتبر من أكثر المفاهيم التي تختلف حولها اآلراء ، فتعريف الجودة خاصـة فـي   نَّإالحالي ، ف

أن يتعرف على جودة العمل  منا نظرياً من اليسير على أي"  إنهف، المجال التربوي صعب للغاية 
إن العمل : من خالل توظيف العديد من الكلمات التي تصف دون تحديد واضح لمعالمها من مثل 

  )  ٢٠: ١٩٩٤درباس ، (                         .  " الفت للنظر أو صحيح يم ، أومتقن ، أو ق
مجموعة من الخصائص أو السمات التي تعبـر عـن   " : بأنها ) البوهي  (وقد عرفها          

نجاز إلوالمخرجات المدرسية ،ومدى إسهام جميع العاملين فيها  وضعية المدخالت ، والعمليات ،
  )  ٣٧٦، ٢٠٠١ البوهي ،  (                                        ."ل ما يمكن األهداف بأفض

مجموعة معايير خاصة تقيس كل ما تحتويه المنظومة التعليمية  " أنها ) : عشيبة(ويرى        
بهدف تلبية حاجات األفراد فهي عبارة عن جملة من المعايير والخصائص التي ينبغي أن تتوافر 

عناصر العملية التعليمية بالجامعة ، سواء منها ما يتعلق بالمـدخالت أم العمليـات أم   في جميع 
المخرجات التي تلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته ، ورغبات المتعلمين وحاجاتهم وتتحقق مـن  

ــة    ــي الجامع ــة ف ــرية والمادي ــر البش ــع العناص ــال لجمي ــتخدام الفع ــالل االس                          .  " خ
  )  ٥٣٨:  ٢٠٠٠عشيبة ، (                                                                                       

يجابية النظام التعليمـي ،  إ"  ويرى بعض الدارسين أن الجودة في المجال التربوي تعني        
ن جودته تعني أن تكون إه مدخالته ومخرجاته ، فبمعنى أننا إذا نظرنا على أنه استثمار قومي ل
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فقة مع أهداف النظام ، من حيث احتياجات المجتمع ككل في تطـوره  تهذه المخرجات جيدة وم
   " . ونموه واحتياجات الفرد باعتباره وحدة بناء هذا المجتمع

  )  ١٢، ٢٠٠٢ للتدريب التربوي للتدريب التربوي لدول الخليج ، يالعرب المركز(              
       الجودة في مجال التعليم عبارة عن قدرة اإلدارات التعليمية في  : " ويشير الشافعي إلى أن

 ، ومواقعها المختلفة على أداء أعمالها بالدرجة التي تمكنها من تخـريج خـريجين  ، مستوياتها 
لما تم تحديـده   هم طبقاًيمتلكون من المواصفات ما يمكنهم من تلبية احتياجات التنمية في مجتمع

)                             ٧٩:  ٢٠٠٠،  محمـد  الشـافعي و . (  " ومواصـفات لهـؤالء الخـريجين   ، من أهـداف  
لـذا نأخـذ   . لتعدد جوانبها والجهة التـي تعرفهـا    أن تعريفات الجودة تتعدد وفقاً ىص إلخلون

 ) ٨١:  ٢٠٠٥منصور ، ( " سر هذا هو الالجودة دون تعريف  دع" في ) Pirsing ( بنصيحة 

   .هذا القول األخير عن الجودة ، قول غير دقيق ، ألن كل شيء في هذا الكون يحتاج إلى تعريف
  
  : مفهوم الجودة من وجهة نظر إسالمية    

واإلسالم هو .  " القيام بأداء العمل بإتقان وعلى الوجه المطلوب والمقبول" تعنى كلمة جودة  
واهللا تعالى . تقان والجودة ، فمن يدعو الناس إلى تقوى اهللا والبعد عن الخلل والخطأ دين اإل

%Ï“ ﴿:يأمرنا بذلك في كثير من اآليات واألحاديث كقوله تعالى ) �(ورسوله  ©!$# t, n=y{ |Nöθ yϑø9 $# 

nο4θ u‹ ptø: $#uρ öΝä.uθ è=ö7u‹ Ï9 ö/ ä3•ƒ r& ß |¡ ôm r& Wξ uΚ tã 4 uθ èδ uρ â“ƒ Í•yè ø9$# â‘θ à4tó ø9   )  ٢سورة الملك ، (     ﴾  ∪⊅∩ #$

  .رواه البخاري ومسلم  "أن يتقنه  اهللا يحب أحدكم إذا عمل عمالً إن:  "  )�(وقوله 

  )  ١٧٥/  ٤٠٠٦٤٦٠مجمع الزوائد ، كتاب نصح األجير وإتقان العمل ، باب البيوع ، (       
         فاإلتقان يأتي نتيجة . القيام بعمل جيد  أو مجرد، وأشمل من كلمة الجودة  واإلتقان أعم

وهو الهـدف المنشـود مـن    ، التحسين المستمر ، ليصل العمل إلى أكمل وجه وأفضل صورة 
  . تطبيق الجودة الشاملة 

وقد جاءت الجودة في اإلسالم بعدة صيغ مختلفة ، فجاءت بمعنى اإلحسـان ، وبمعنـى           
  . ، وحسن اإلتباع ، وحسن األداء  بمعنى المهارة وجاءت أيضاً اإلتقان ،

%βÎ) šÏ¨ ﴿:أما اإلحسان فقد جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع عدة منها قوله تعالى  ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9 $# $ ‾ΡÎ) Ÿω ßì‹ÅÒ çΡ t� ô_ r& ô tΒ z |¡ôm r& ¸ξyϑtã ∩⊂⊃∪ ﴾   ) ، ٣٠ الكهف (  
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%tÏ * ﴿: وقوله تعالى  ©#Ïj9 (#θ ãΖ|¡ ôm r& 4 o_ ó¡ çtø: $# ×οyŠ$tƒ Î— uρ ( Ÿωuρ ß,yδ ö� tƒ öΝßγ yδθã_ ãρ ×�tIs% Ÿωuρ î' ©!ÏŒ 4 
y7 Í×‾≈ s9 'ρé& Ü=≈ptõ¾r& Ïπ̈Ψpg ø: $# ( öΝèδ $ pκ�Ïù tβρà$Î#≈ yz ∩⊄∉∪   ﴾                             ) ٢٦: يونس  (  

  : حسان إلل) صلى اهللا عليه وسلم ( تفسير النبي    
" أن تعبد اهللا كأنك تراه " اإلحسان ـ  في حديث جبريل عليه السالم ـ    )�(النبي فسر       

نه بين يديه كأنه يراه ، أأن العبد يعبد اهللا تعالى على هذه الصفة ، وهي استحضار قربه ، و أي
أن : "  �والهيبة والتعظيم ؛ كما جاء في رواية أبى هريـرة   وذلك يوجب الخشية والخوف ،

  )  ٣٠: ب ، ت  مسلم ، (                                              " كأنك تراه تخشى اهللا 
أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة ، كأنه يـراه  " فاإلحسان هو       

         .  "في اآلخـرة   عياناًتعالى  بقلبه ، وينظر إليه في حال عبادته ؛ فكان جزاء له ، النظر إلى اهللا
         ) ١٢٨:  ٢٠٠٤البغدادي ، (                                                                                    

ا دعا إلى التحسين مجودته ، ك نوقد حث اإلسالم المسلم على إتقان العمل وأن يكون مسئوال ع
               :عملـه أطيـب الجـزاء لقولـه تعـالى      وجعل لمـن يحسـن   ، والجودة واإلتقان في العمل 

﴿ ¨βÎ) š Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ è=Ïϑtãuρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# $ ‾ΡÎ) Ÿω ßì‹ ÅÒ çΡ t� ô_ r& ô tΒ z |¡ ôm r& ¸ξ yϑtã ∩⊂⊃∪ ﴾                     

  )  ٣٠الكهف ، (                                                                                             
: "  )�(وامتد اإلتقان إلى كل شئ ، حتى في ذبح الحيوان ، ويتضح ذلك في قول الرسول      

إن بحةَ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِّ ةَلَتْاهللا كتب اإلحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا الق وليحد ، 
  )  ٢٥٤/  ٥٠) ١٩٥٧( ،  مسلم (                            " .أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته 

  . وهكذا نجد امتزاج الجودة بالرحمة والرفق 
  :  )�(ودرجة إتقان الشئ فيقـول  " المهارة " وهناك معنى آخر للجودة في اإلسالم ويقصد به 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة ، والذي يقرؤه ويتتعتع  فيه ، وهو عليـة شـاق لـه    " 
  )  ٩٤٩، )  ٩٠٤( باب ثواب القرآن ،  ابن ماجه ، كتاب اآلداب ،" ( ران أج

          " صلوا كما رأيتمـوني أصـلي   : (  )�(لقول الرسول  تباعاإلحسن  والجودة يقصد بها أيضاً
  ) ٢٠٣/ ١، )  ٦٣١( ، البخاري (                                                                             
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ôM  ﴿ :وقوله تعالى s9$s% $ yϑßγ1 y‰÷n Î) ÏM t/r'‾≈ tƒ çνö� Éf ø↔tGó™$# ( āχÎ) u�ö� yz Ç tΒ |Nö� yf ø↔tGó™$# ‘“ Èθ s)ø9$# 

ßÏΒ F{$# ∩⊄∉∪   ﴾ ) إن اهللا " )�(وتأتي أيضا الجودة بمعنى حسن األداء لقوله  )  ٢٦: القصص

  )  ٢٤٥/  ١، ٧٤٧( األلباني ، (                                         "يحب من العامل أن يحسن 
   :وأيضا تأتي الجودة من خالل إتقان استخدام الوقت بحساب وعدم تضيعه في اللهو قال تعالى 

﴿ Î�óÇyè ø9 $#uρ ∩⊇∪  ¨βÎ) z≈|¡ΣM}$# ’Å∀s9 A�ô£äz ∩⊄∪   āω Î) t Ï%©!$# (#θãΖtΒ#u (#θè=Ïϑtãuρ ÏM≈ys Î=≈ ¢Á9$# 

(# öθ |¹#uθ s?uρ Èd, ys ø9 $$Î/ (# öθ |¹#uθ s?uρ Î�ö9 ¢Á9 $$Î/ ∩⊂∪     ﴾                              ) ٣ -١: العصر (  

وتأتي الجودة من خالل استخدام الموارد على مختلف أنواعها باقتصاد وعدم اإلسراف فيها قال 

û * ﴿ :تعالى  Í_t6≈ tƒ tΠ yŠ# u (#ρä‹ è{ ö/ ä3tGt⊥ƒ Î— y‰ΖÏã Èe≅ä. 7‰Éf ó¡tΒ (#θ è=à2uρ (#θç/u�õ°$#uρ Ÿωuρ (# þθ èùÎ�ô£è@ 4 
…çµ ‾ΡÎ) Ÿω �=Ïtä† tÏùÎ�ô£ßϑø9   )  ٣١:  األعراف (                                           ﴾   ∪⊆⊃∩ #$

$ ﴿ :وتأتي الجودة من خالل التشاور والصدق في اتخاذ القرار قال تعالى    yϑÎ6 sù 7πyϑôm u‘ zÏiΒ 
«!$# |MΖÏ9 öΝßγ s9 ( öθ s9 uρ |MΨä. $ ˆàsù xá‹Î=xî É= ù=s)ø9 $# (#θ‘Ò x4Ρ]ω ô ÏΒ y7 Ï9 öθ ym ( ß#ôã$$ sù öΝåκ÷]tã ö�Ï4øótGó™$#uρ 

öΝçλ m; öΝèδ ö‘ Íρ$ x©uρ ’ Îû Í÷ö∆ F{$# ( #sŒ Î* sù |M øΒz•tã ö≅ ©.uθ tGsù ’ n?tã «!$# 4 ¨βÎ) ©!$# �=Ïtä† t, Î#Ïj.uθ tGßϑø9 $# ∩⊇∈∪   ﴾     

  ) ١٥٩:   آل عمران(                                                                                             
وتأتي من خالل المعاملة وذلك من خالل العدل في التعامل مع العاملين وإعطاء الحقوق         

  ) ٣٧٠ ابن ماجه ،( " أعط األجير أجره قبل أن يجف عرقه "  : )�(ألصحابها قال 
قيمها بالذرة مصداقا لقوله الدقة في المقاييس والمعايير ، فاإلسالم يوتأتي من خالل التزام     

≅yϑsù ö ﴿:تعالى yϑ÷ètƒ tΑ$ s)÷W ÏΒ >ο§‘sŒ # \� ø‹ yz …çνt� tƒ ∩∠∪    tΒ uρ ö≅ yϑ÷ètƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο§‘sŒ # v� x© … çνt�tƒ ∩∇∪   ﴾            

  )   ٢١،  ٢٠٠٤عليمات ، ( )  ٨،  ٧: لزلة زال (                                                           
ادة في حركة للحياة عبر أساليب وتوجيهـات  جولقد سبق األمر اإلسالمي للمسلم تحرى اإل     

  : عدة منها 
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 ÆItGö/$#uρ ﴿: وله تعالى قأ ـ التنبيه إلى إحسان اهللا لعباده كما صنعه ، ليحثه على التأثر كما في  

!$ yϑ‹ Ïù š�9 t?#u ª! $# u‘# ¤$!$# nοt� ÅzFψ$# ( Ÿωuρ š[Ψs? y7 t7ŠÅÁ tΡ š∅ÏΒ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# (  Å¡ ôm r& uρ !$ yϑŸ2 

z |¡ ôm r& ª! $# š�ø‹ s9 Î) ( Ÿωuρ ÆIö7 s? yŠ$ |¡x4ø9 $# ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ( ¨βÎ) ©! $# Ÿω �= Ïtä† t Ï‰Å¡ ø4ßϑø9 $# ∩∠∠∪    ﴾                                                 

  )  ٧٧القصص ، (                                                                                                  

ô ﴿:    وأحسن التنزيل وذلك في قوله تعالىتباع أحسن الدين ، اـ األمر ب ب tΒuρ ß |¡ ôm r& 

$ YΨƒÏŠ ô £ϑÏiΒ zΝn=ó™r& … çµyγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö Å¡øtèΧ yìt7̈?$#uρ s' ©#ÏΒ zΟŠÏδ≡t� ö/Î) $ Z4‹ÏΖym 3 x‹ sƒªB$#uρ ª!$#  zΟŠÏδ≡ t�ö/Î) 

WξŠÎ=yz ∩⊇⊄∈∪   ﴾                                                               ) ، ١٢٥النساء  (  

لمعالي األمور ، وإدراك الجمال وتذوقـه   عج ـ الحث على التخلق بأخالق اهللا تعالى واالرتفا 
اهللا تعالى كريم يحب الكرم ، جواد يحب الجود ، يحب معالي إن " ) �(وذلك في حديث النبي 
  )  ٣٧٠/  ١، )  ٨٠٠(  األلباني(                                      "  ااألمور ويكره سفاسفه

  د ـ إن اهللا تعالى جعل اإلحسان أعلى مراتب الدين بعد اإلسالم واإليمان كما كتبه علـى كـل   
أن تعبد اهللا كأنك تراه فان لم تكن تراه " حديث جبريل عليه السالم شئ ، ويتبين ذلك من خالل 

  )) ٤٨( البخاري ، كتاب اإليمان ، باب سؤال جبريل (                            "فانه يراك 
حقيق الجودة فحسب ، بل على تحقيـق  تنستنتج من ذلك إن ديننا الحنيف يحثنا ليس على        

والرقي بها إلى أعلى مستويات األداء ، ويـدعو  ،وهو إتقان األعمال  ،ةالهدف من عملية الجود
  اليوميـة  ةعلى تطبيق مفاهيم نظام إدارة الجودة في كل شـؤون الحيـا   ويؤكد أيضاً، اإلسالم 
    . لألفراد

  
  : ور ـأة والتطـالنش* 

يعبر عن أحـدث   يعتبر تعبير الجودة الشاملة من مفردات اللغة اإلدارية المعاصرة ، حيث      
  . توجهات الفكر اإلداري المعاصر 

وترجع أصوله األولى إلى العديد من الرواد األمريكيين هم ستيوارت ودمينج وكروسـي         
وجوران وغيرهم الذين ساهموا في وضع الركائز األساسية لمبادئ اإلدارة بالجودة الشـاملة ،  
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للمؤسسات في أواخر العشرينات من القـرن   والتي تقوم على فلسفة إرضاء العميل كهدف أولى
  . العشرين 

في ميدان الصناعة اليابانية بعد الحرب العالمية  وقد طبق نظام إدارة الجودة الشاملة عملياً       
  . الثانية ، مما دفع الكثير من الشركات األمريكية لدراسة وتبني هذا النظام 

  )  ٣١٥:  ٢٠٠١،  حجي(                                                                     
    ثم انتقل مفهوم الجودة الشاملة إلى مجال التعليم في الواليات المتحدة األمريكية علـى يـد        

، حيث طبق مبادئ الجودة في التعليم من خـالل حـث     Malcon Baldiry) مالكوم بالدى ( 
جل تحقيق الجودة ، والتركيز علـى  ألى السعي جميعا من اإلداريين وأعضاء الهيئة التدريسية ع

  )  ١٧٤ : ٢٠٠٨ عزب ،(          . منع الطالب من الفشل بدال من دراسة الفشل بعد وقوعه 
وفي المملكة المتحدة انتقل هذا المفهوم ، وطبقت معايير الجـودة الشـاملة مـع بدايـة            

اهتمامها إلى قطاع التعلـيم ، وبالتـالي    Iso 9000التسعينات عندما مدت المنظمة البريطانية 
 .             أصبح التعليم في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبـا واليابـان مجـاال لدراسـة الجـودة     

  )  ٦،  ٥:  ١٩٩٦البيالوي ، (                                                                                   
  .  ر عقد التسعينات من القرن العشرين عقد الجودة ويعتب

  
، ولكنها تنمو ) األعمال ( ويتضح مما سبق أن إدارة الجودة الشاملة لها جذورها في عالم      

  . فوق المبادئ الضيقة ؛ إليجاد مبادئ جديدة في ميدان التربية والتعليم 
  
  : إدارة الجودة الشاملة * 

دارة يسعى للوصول إلى أفضل أداء ممكن ، وزيادة اإلنتاجية ، عـن  وهي مدخل كلي لإل       
طريق مشاركة جميع العاملين كفرق عمل مقارنة ، بهدف تحقيق التحسين المستمر في الجـودة  
والسرعة والتكلفة ، للعمليات والمنتوجات والخدمات ، بما يرضي المستفيدين ويلبي احتياجاتهم 

          .ف يتبناه الباحث كتعريف إجرائي إلدارة الجودة الشاملة وهذا التعري. ويحقق المنافسة 

  ) ٢٦٧:  ٢٠٠٣،   خميس(                                                                                     
  : ودة ــوائد الجـف* 

بإجراء استفتاء موسع )  B . S . I( لى هذه الفوائد قام معهد المعايير البريطاني إللتعرف       
أن " اتضح من خاللـه   –أحد أنظمة الجودة  –للمؤسسات التعليمية الحاصلة على شهادة اآليزو 
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القاسم المشترك بين تلك المؤسسات في مجال االستفادة من هذا النظام يمكن تلخيصه على النحو 
 :التالي 

       لي إرضـاء أوليـاء األمـور    لتاوبا، ضمان استمرارية وثبات جودة الخدمات التعليمية * 
  . والطالب

  .تخفيض وتقليل إهدار إمكانات المؤسسة من حيث الموارد ووقت العاملين * 
زيادة الكفاءة التعليمية من خالل مشاركة الجميع بفاعلية في إدارة المؤسسة التعليمية نظراً * 

مما يتـرك أثـراً    ، التحسينومشاركته في التطوير و، ومسئولياته ، لدراية كل فرد بدوره 
  .نفسياً وإيجابياً على كل العاملين 

والمجتمع تجاه المدرسة مـن خـالل   ، والطلبة ، رفع مستوى الوعي لدى أولياء األمور * 
  .إبراز االلتزام بالجودة 

 .اإلسهام في تأكيد السمعة الجيدة للمدارس محلياً وعالمياً * 

ألنهـم  ؛ تعليمية سينعكس إيجابياً علـى طالبهـا   وجود نظام شامل ومدروس للمؤسسة ال* 
وهذا بال شك سيؤدي إلى لبنة هامة مـن  ، سيكونون من أوائل من يحس بتطبيق هذا النظام 

واحترام األنظمة في نفوسهم فضالً عن تعرفهم على سياسات نظام جودة ، لبنات االنضباط 
  .عالمي في سن مبكرة 

ويتخلص من كثيـر مـن   ، ية اإلدارية إلى حد بعيد تطبيق النظام سيقلل من البيروقراط* 
ـ  ، المتكررة والمتعارضة أحياناً  اإلجراءات يبقى ملتزمـاً بالتعليمـات   وفي الوقت نفسـه س

   . الرسمية
  
  :)  Iso 9000(   ةـودة العالميـر الجـمعايي

عمليات  تمثل القاسم المشترك في تقييم جودة Iso 9000أصبحت معايير الجودة العالمية        
  .المؤسسات على الساحة الدولية 

  : ة ـذة تاريخيـنب
في أواخر الخمسـينات ،   MILQ 9858انبعثت معايير اآليزو العالمية عن معايير الجودة      

والمستخدمة فـي   ، كانت تستخدم هذه المعايير لتقييم المنتجات المشتراه من الشركات الخاصةو
م تم تبني هذه المعايير من قبل مؤسسـة المعـايير   ١٩٧٩ وفي عام؛ تصنيع األسلحة والمعدات 

م تـم تبنـي هـذه    ١٩٨٧، وفي عام ) British standars institute  ( )B.SI ( البريطانية 
المعايير عالمياً والبدء بتطبيقها في مختلف القطاعات الصناعية ، وأصبحت بذلك شهادة تطبيـق  
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على ضبط العمليات اإلنتاجية فيها ، لتقديم المنتج معايير اآليزو ضرورة إلثبات قدرات المؤسسة 
  .)  .م ١٩٩٤( أو الخدمة بنفس المواصفات المطلوب تلبيتها ، وتم تعديلها في العام 

 Isoنشأت وتطورت في أوروبـا إال أن منظمـة     رغم مما يعرف عن المعايير بأنهاوبال     
  . لعالم دولة في ا) ١٠٠(المسئولة عنها تضم أعضاء من أكثر من 

  
  :  ) ٩٠٠٤ – ٩٠٠١( ودة ـر الجـمعايي

تطبـق  ، و 9004إلى آيزو  9000تشمل هذه المعايير على خمس وثائق ابتداء من آيزو       
على المؤسسات حسب مجال عملها ، بينما تـوفر  ) 9003  ، 9002،  9001( معايير اآليزو 

  . المعايير الثالث السابقة إرشادات لتطبيق )  9004،  9000( عائلة المعايير اآليزو 
تغطـي  ) 9002 (ومعـايير  ، أشملهم من ناحية التطبيـق  تعتبر ) 9001 ( معايير اآليزو     

فهي تختلف من حيث اقتصار مجال )  9003( أما معايير . عمليات اإلنتاج والتزويد والتركيب 
  . تطبيقها على خطوط اإلنتاج في الفحص واالختبار النهائي للمنتج فقط 

حتى يتم الحفاظ علـى حصصـها فـي األسـواق      )9000 ( وتطبق المؤسسات معايير اآليزو 
وتعتبر شهادة تطبيق المعايير العالمية كجواز سفر للسلعة تؤهلها للدخول في األسـواق   العالمية،

  .)٩٨: ١٩٩٠خضير ، ( العالمية من أوسع أبوابها لتتنافس السلع المحلية في تلك األسواق 
بأن تطبيق هذه المعايير تحقق فوائـد عديـدة تعـود علـى     : ا سبق يمكن القول وخالصة مم 

لمحلي وزيادة في الحصة قبول عالمي على السلعة ، وقوة في السوق ا: المؤسسة وموظفيها منها 
                                                              الحالية 

والذي لجأ إليه اليابـانيون   ،) أبو الجودة ( يسمى بـ  ومن المعروف أن إدوارد ديمنج، والذي
) ١٤(لتحديد معايير الجودة في مجاالت المؤسسات االقتصادية ، وكانت له األسبقية في تحديـد  

  : للجودة على النحو التالي  اًمعيار
  .جل تحسين اإلنتاج وتطويره أال بد من تحديد األهداف من  -١
  .ة ، ومنهج للقيادة ، للقدرة على التغيير لألفضل تبني فلسفة للجودة الشامل -٢
  .تحسين األداء والجودة ،وهي المحرك األساسي  -٣
  .لتدعيم الثقة بين العمالء والمؤسسة ؛ التأكد على جودة الكيف دون الكم  -٤
  .تحسين وتعديل اإلنتاج ونظام الخدمة مع العمل على نقص التكلفة   -٥
  .ف الجودة الشاملة تدريب األفراد على وظائ -٦
  .تدريب القيادات ومساندة األفراد على تطوير األداء  -٧
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  .إزالة الخوف وتدعيم الثقة ، لكي يعمل األفراد بشكل فعال داخل المؤسسة  -٨
  .التعرف على معوقات العمل وإزالتها بين األقسام داخل المؤسسة ، والعمل على إزالتها  -٩

والنقد المستمر دون هدف ، ألن ذلك يخلق جو من العـداءات   الحد من استخدام الشعارات -١٠
  .بين األفراد 

  .وضع معايير اإلدارة على األهداف ، وإعداد قادة تتواجد باستمرار  -١١
  .مسؤولية المشرفين يجب أن تهتم بالجودة  -١٢
فـة  وضع كل فرد في المؤسسة في المكان المناسب ،وتمويل األفراد بين األقسـام المختل  -١٣

  .لتحسين العمل 
  .   ىجل التحسن الذاتي ورفع المستوأوضع برامج تربوية تنشيطية من  -١٤

  ) ١٢٢، ١٢١: ٢٠٠٧عطية ، (                                                               
  : نذكر منها : أسباب ومبررات ضرورة تبني إدارة الجودة الشاملة 

الواضح في أمور االقتصاد ، واالجتماع ، والسياسـة ، والثقافـة ،    ـ العولمة وهي التدخل  ١
أو االنتماء إلى وطن محدد ، أو ، الحدود السياسية للدول ذات السيادة  حتى تكاد تلغى ،والسلوك 

  . لدولة معينة ، ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية 
توجاتهـا وخـدماتها لتنـافس    ـ التكتالت السياسية واالقتصادية والتي تعمل على تجويـد من   ٢

  . األسواق العالمية 
ـ تحالفات الشركات العمالقة لفرض سيطرتها على األسواق عن طريق تجويـد منتوجاتهـا     ٣

  . وخدماتها كما هو الحال في شبكات المعلومات واالتصاالت التعليمية الواسعة 
لكل المنظمات والمؤسسات  ـ المعلوماتية حيث تعد تكنولوجيا المعلومات هي الركيزة األساس ٤

  . اإلنتاجية والخدماتية 
ـ التطور التكنولوجي ومستحدثاته في الفكر المنظومي وفي العمليات وفـي العـدد واآلالت     ٥

المستخدمة في اإلنتاج والخدمات وفي االتصاالت تفـرض علـى اإلدارة ضـرورة التحـديث     
  . الستيعاب هذه األفكار والمستحدثات التكنولوجية 

فيمـا مضـى مـن     التغير االجتماعي فالمجتمع يتغير ، وتتغير مطالبه ، وما كان مقبوالً ـ  ٦
  . آلن ا منتوجات وخدمات قد ال يكون مقبوالً

ـ تغير المستفيدين من التعليم ، فلم يعد تلميذ األمس هو نفس تلميذ اليوم ، وال المعلم كذلك ،   ٧
أما تلميذ اليوم فهو يحمل أقـراص ليـزر ،    فتلميذ األمس كان يحمل معه مجموعة من الكتب ،

  . وربما كمبيوتر نقال ؛ فلذلك يجب أن تواكب التكنولوجيا احتياجات المستفيدين ورغباتهم 
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  . ـ تعدد مصادر التعلم وتنوعها وتطورها  ٨
ـ تطور البيئات التعليمية ، فلم يعد التعليم قاصرا على البيئات المدرسية التقليديـة ، وإنمـا     ٩

  .على الكمبيوتر والشبكات المحلية دت بيئات تكنولوجيا بديلة ، كالتعلم عن بعد و التعلم القائموج
ـ االتجاهات الحديثة في اإلدارة مثل اإلدارة السريعة وهي اإلدارة المرنة والمتغيرة التـي    ١٠

داء تعتمد على عنصري الزمن والسرعة في اتخاذ القرارات والتحليل والتصميم واإلنتـاج واأل 
  . والتوزيع مستفيدة من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة 

  ) ٢٦٩ ، ٢٦٨:  ٢٠٠٣خميس ، (                                                            
لتطوير العمليات  خطيراً كل هذه األسباب والمبررات أصبحت تشكل تحدياً إن وخالصة ما سبق
والمنتوجات التكنولوجيـة  ، ات والخدمات التعليمية ، بهدف منافسة البرمجيات واألداء والمنتوج

والتكـتالت   ، عبر االنترنت في عصـر العولمـة   التعليمية ، التي غزت األسواق المحلية فعالً
واالتصاالت المتقدمة ، بهدف إرضـاء المسـتفيدين مـن     ،والمعلومات  ،  وتكنولوجيا التعليم

  . المعلمين والمتعلمين 
  

  : يم ـوالتعل الجــودة

في اآلونة األخيرة بجودة التعليم وتشير الـدالئل إلـى    ومحلياً لقد تزايد االهتمام عالمياً        
ي المستقبل القريب ، وقد صاحب ذلك شكوى عالمية من انخفاض مستويات الجودة فاالهتمام بها 

   .في التعليم شملت الدول المتقدمة والنامية على حد سواء 
ويعتبر تطبيق الجودة في جميع القطاعات وبخاصة قطاع التعليم مـن أهـم المعـايير            

في ظل تنفيذ آليات اتفاقية التجارة  وعالمياً للمنافسة في جذب رؤوس األموال االستثمارية محلياً
يم أكثـر  ومن المتوقع أن تشتد المنافسة في تطبيق نظام الجودة بقطاع التعل، ) الجات ( العالمية 

لجميـع مجـاالت    ؛وتكوين القوى البشرية ، جل إعداد أمن القطاعات الصناعية والتجارية من 
جتمـع وتنميتـه   العمل واإلنتاج وإجراء البحوث والدراسات وتطبيق التكنولوجيـا لخدمـة الم  

   ) ٤٣:  ٢٠٠١جويلي ،(                                                           .  وتطويره
  : ودة في التعليم ــمعايير الج

   هناك العديد من المعايير التي يمكن تطبيقها واالستفادة منها فـي مجـال الجـودة فـي            
التعليم ، تختلف باختالف األسلوب أو الطريقة المستخدمة ، فمعايير اآليزو تختلف عن معـايير  

معـايير مرتبطـة   : ومن هذه المعايير  ، االعتماد األكاديمي تختلف عن معايير التقويم الشامل
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بالطالب ، ومعايير مرتبطة بالمعلمين ، ومعايير مرتبطة بالمناهج الدراسية ، ومعايير مرتبطـة  
باإلدارة المدرسية ، ومعايير مرتبطة باإلدارة التعليمية ، ومعايير مرتبطة باإلمكانات الماديـة ،  

  )حاتم بن أحمد شفي ( . والمجتمع وأخيرا معايير مرتبطة بالعالقة بين المدرسة 
http://forum.taifgedu.gov.sa/showthread.php?t=2120   م ٨/٨/٢٠٠٨  

  .يتبين مما سبق أن هذه المعايير ال بد من االستفادة منها في مجال الجودة في التعليم 
  

  :  أسباب األخذ بمفاهيم الجودة في التربية والتعليم

بالجودة في التربية والتعليم اهتماما بالغا لتحسـين وتطـوير العمـل    ن ولقد اهتم الباحث         
التربوي والتعليمي بصفة عامة ، لذلك أصبح منهج الجودة مطلبا أساسيا في ظل ثورة المعلومات 
         الشاملة لتحسين وتطوير العملية التربوية والتعليمية في المدارس لعـدة جوانـب أشـار إليهـا    

  : لي فيما ي) عليمات ( 
  . ـ أداء األعمال التربوية والتعليمية بشكل صحيح وفي أقل وقت ، وبأقل جهد وأقل تكلفة 

  .  ـ إشباع حاجات المتعلمين وزيادة اإلحساس بالرضا لدى جميع العاملين في المؤسسة التعليمية
  . ـ تحسين سمعة المؤسسة التعليمية في نظر المعلمين والطالب وأفراد المجتمع 

  . فية أو المهارية أو األخالقية عرق جودة المتعلم سواء من حيث الجوانب المـ تحقي
    :  مراحل تطبيق الجودة في المؤسسات التربوية

يختلف تطبيق الجودة من منشأة أخرى حسب حجمها ونشاطها ونوعية األعمال التي تقوم       
أنها المراحل الرئيسة لتطبيق  بها ، وهناك مجموعة من المراحل اتفق عليها بعض الباحثين على

  : الجودة على النحو التالي 
  . ـ مرحلة االقتناع وتبني اإلدارة العليا الجودة ١
ـ مرحلة التخطيط ، وفيها يتم وضع الخطط التفصـيلية واإلسـتراتيجية وتكـوين مجلـس       ٢

  . استشاري للجودة ، واإلعداد لبرامج تدريب وتحديد الموارد المالية 
التنفيذ ويتم فيها اختيار األفراد الذين سيوكل إليهم التنفيذ وتدريبهم علـى أحـدث   ـ مرحلة    ٣

  . الوسائل المتعلقة بالجودة 
المرحلة طرح بعض التساؤالت حول جوانب القوة والضعف  هـ مرحلة التقويم ، ويتم في هذ  ٤

  .في المؤسسة قبل التطبيق 
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لة التقويم يتم نشر المخرجات التـي تـم   ـ مرحلة النشر وتبادل الخبرات ، فمن خالل مرح  ٥
  ) ٦٩:  ٢٠٠٤عليمات ، (        . تحقيقها من التطبيق بغرض تبادل الخبرات بين المؤسسات 

  : جودة الكتب المدرسية 
ويقصد بها جودة محتوياتها وتحديثها المسـتمر بمـا يواكـب التغيـرات المعرفيـة                

لى توجيه ذاته في دراسته ، وأبحاثه في جميـع أنـواع   والتكنولوجية ، بحيث تساعد الطالب ع
  . التعلم التي تتطلبها المؤسسة التعليمية منه 

كما يجب أن توفر الكتب النشاط التعليمي الذي يكون فيه الطالب محور االهتمام ، ويعمل       
ومن  على خلق اتجاهات ومهارات ضرورية لديهم ، األمر الذي يسهم في زيادة وعي الطالب ،

  )  ١١٥:  ٢٠٠٤عليمات ، (                         . ثم القدرة على التحصيل والبحث العلمي 
وللحصول على الجودة التربوية البد أن توفر الوزارة الكتب المدرسية فـي الوقـت المناسـب    

ومن الضروري أن يعاد النظر في بعض الكتب ذات الكم الهائل والسيما فـي  . وبأثمان معقولة 
مجال العلوم الطبيعية والفيزيائية والكيميائية والرياضيات واالجتماعيات والتربيـة اإلسـالمية   

  ...واللغة العربية 
والبد أن يكون تغيير المقررات الدراسية مع تغير األوضاع االجتماعية واالقتصـادية           

واألدبية والتقنية ، وكذلك مـن  والثقافية لمواكبة المستجدات الموجودة في الساحة العلمية والفنية 
األفضل أن تتغير المؤلفات األدبية والفنية في التعليم الثانوي كل أربع سـنوات لتفـادي الملـل    

والبد أن تتأسس الكتب المدرسية علـى معـايير   . والتكرار والروتين والسيما في اللغة العربية 
، وارتباطها بالفضـاء  بعي الملونالحداثة والمعاصرة وجودة المحتويات والشكل واإلخراج المط

، وأن تواكب المستجدات في ميدان اإلعالم والتواصل واإلحصاء ، وأن  الذي يعيش فيه الطالب
تراعي هذه الكتب والمقررات ميول التلميذ وأهوائه وقيمه الوطنية والدينيـة والحضـارية ،وأن   

محتويات هذه الكتب قابلة للتقويم تكون متماثلة مع أهداف المنهاج وفلسفة الكفايات ، وأن تكون 
   . واالختيار 

وال بد أن تكون الكتب المدرسية مصححة ومنقحة ، وأن تدقق في مفاهيمها ومصـطلحاتها       
وهنا البد من توحيد اللجان التي . العلمية المتفق عليها دولياً ووطنياً وعلمياً ومؤسساتياً ولسانياً 

     مخافةً مـن التنـاقض المنهجـي     ،أو عدم تكامل والتنسيق ؛ تضع الكتب لكي ال يقع نشاز بينها
  . أو المعرفي أو الدايدكتيكي 

والعملية التربوية لن تعطي ثمارها إال إذا ألزم الطالب على إحضار الكتب المدرسية خاصة مع 
  .  ندرة الوسائل الريداكتيكية 
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الختيار كتـاب المقـرر المناسـب    ،  مدرسواألمر الذي البد التنبيه عليه هو أن ترك الحرية لل
  م٢/٥/٢٠٠٨) الدكتور جميل حمداوي.  ( مراعيا مستوى الفئة المدرسية المستهدفة 

http://www.jamilhamdaoui.net/plugins/content/content.php?content.206  
  

تواكب العصر الذي نعيشـه ، وأن تناسـب    أن مما سبق نخلص إلى أن الكتب المدرسية ال بد
  . توى الطلبة وميولهم وأهوائهم مس

  :المبررات التي دعت إلى االهتمام بالجودة تربوياً 
فالبلدان آلخر، ن اختلفت طبيعة هذه األزمة من بلدلمجتمع العالمي أزمة تعليمية ، وإيعيش ا      

النامية ترجع سبب أزمتها إلى عجزها عن اللحاق بركب التقدم وتصور نظمها التعليميـة فـي   
فسبب أزمتها إلى كونها في عصر ما  ؛ ينها من دخول العصر الصناعي ، أما الدول المتقدمةتمك

من  بعد الصناعة عصر التحديات ، والتكتالت االقتصادية والتحدي التكنولوجي ، مما حدا بكثيرٍ
ان جل تطوير نظم التعليم بها ، وبذلك كأالدول المتقدمة إلى تبني فلسفة جديدة من  الدول وخاصةً

على عدة عوامل زادت من االهتمام بها في مجـال   االهتمام بالمشاكل المرتبطة بالجودة مرتكزاً
  ) ٤٤: ١٩٩٧إبراهيم ، (                                                              .التربية 

فـي العوامـل   أما العوامل التي كانت وراء زيادة االهتمام بجودة التربيـة وتـداخلها            
  : السياسية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية نذكر منها ما يلي 

ـ أقبلت معظم المجتمعات وبخاصة النامية على التوسع في التعليم مـع بدايـة السـبعينيات ،    
  . نه العامل الحاسم في التنمية المجتمعية أونظرت إليه على 

ة األمريكية وفرنسـا واليابـان عـن انخفـاض     ـ كشفت الدول المتقدمة ومنها الواليات المتحد
  . مستويات التحصيل الدراسي بين طالبها ، والوضع أكبر سواء في الدول النامية 

ـ تزايد الرغبة على المستوى العالمي في الوصول إلى معارف ومعايير جديدة عـن الجـودة   
الدول وانخفاض التعلـيم  واالهتمام بها على المستويين النظري والتطبيقي ، واكتشاف العديد من 

  .بها 
والسياسـية  ، إلى النمو السريع في المجاالت التكنولوجيـة   ـ الدعوة إلى التربية العالمية نظراً

والحضارات وراء االهتمام بجـودة  ، والثقافات ، والثقافية بين مختلف الشعوب ، واالقتصادية 
  )  ١٧٨ : ٢٠٠٨،  عزب(                                                                         .  التربية 
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ـ الحقائق المعاصرة للتعليم ، وتتمثل في الثورة العلمية والتكنولوجية الشاملة ، وازدياد حجـم  
   .  المعرفة وعصر اإلدارة العلمية الحديثة ، هذه الحقائق شكلت انعكاسا للنقلة العلمية الحديثة 

  ) ٣٨:  ١٩٩٣أبو الوفا و توفيق ، (                                                                           
وغير ذلك من التحديات يفرض ضرورة إعادة النظر في النظام التعليمي فيما يتصل باألهـداف  
والمناهج وإعداد المعلم وفلسفة التعليم واإلدارة التعليمية والتخطيط التربوي ، كل هـذا مـرتبط   

  )  ٥٠: ١٩٩٨البهواشي ، (                              .  بتحقيق الجودة في العملية التعليمية 
ـ ثورة التكتالت االقتصادية واالتجاه نحو العولمة والتفاعل بين أرجاء العالم في كـل لحظـة   

تعاون بين يجعل النظام التعليمي مسئوال عن الحفاظ على الذاتية دون انعزال وتحقيق االتصال وال
  )  ٣٠ـ  ٢٨: ١٩٩٨الدهشان ، (  .               المؤسسات التعليمية على مختلف المستويات 

 ، نخلص إلى أن هذه العوامل أدت إلى زيادة االهتمام بالتربية من غالبية الدول في ضوء ما سبق
التربويـة داخـل   و، والتنظيمية ، ومختلف النواحي اإلدارية ، وذلك بتعديل سياساتها التعليمية 

  .وتطويرها  ، وتحسينها ،وإتقانها ، من أجل تحقيق الجودة المنشودة ؛ مؤسساتها التعليمية 
  :  أسس فلسفة الجودة الشاملة

  . ـ قبول التغيير والتعامل معه باعتباره حقيقة بمعنى مرونة نظام الجودة 
  . مية التي تقدمها المؤسسة ـ السعي إلى تحقيق السبق والتميز من خالل جودة البرامج التعلي

  .للتنظيم يتحاشى التكرار والتضاد  ، موحداً ـ أن تكون رؤية واحدة ومشتركة تمثل توجهاً
  . ـ الرؤية المشتركة ضرورة الوعي بمفهوم الجودة من جانب جميع األطراف بالمؤسسة 

توقعـات   ـ التركيز على العميل داخل المؤسسة ، بمعنى أن تعكس المؤسسـة احتياجـات أو  
وذلك من خالل رغباتهم وردود أفعالهم في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات والتغذية ، العمالء 

                                         .حتــى يمكــن تحقيــق التطــوير المتواصــل      ، الراجعــة المســتمرة للعمــل  
  )  ١٨١،  ١٨٠:  ٢٠٠٨ عزب ،(                                                                             
   :المنطلقات الفكرية لمدخل إدارة الجودة الشاملة 

  : هذه بعض النقاط األساسية التي توضح المنطلقات الفكرية لفلسفة إدارة الجودة الشاملة       
  .اولة تجنبها من تجاهلها أو مح والتعامل مع المتغيرات بدالً ،ـ قبول التغيير باعتباره حقيقة 

  . واستحداث أساليب للتعامل مع مكوناته والتأثير فيها، ـ االقتناع بأهمية المناخ المحيط باإلدارة 
  . ـ االستخدام الذكي لتكنولوجيا المعلومات وإعادة رسم وتصميم التنظيمات واألساليب اإلدارية

  . نافع وااليجابيات ـ إدراك أهمية الوقت كمورد رئيس لإلدارة تعتمد عليه في خلق الم
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وضرورة الخروج من الحيز اإلقليمي أو المحلي إلـى الحيـز   ، ـ إدراك العلم كوحدة متكاملة 
  . العالمي 

  . ايجابية  تـ إدراك أهمية التكامل مع اآلخرين ، والسعي نحو تكوين تفاعال
 المنظومـات   ـ االبتعاد عن منطق الفردية والتشتت ، واألخذ بمفاهيم العمل الجماعي وتكـوين 

  . والشبكات المترابطة والمتفاعلة 
  . وعدم االنكفاء على الماضي أو االنحصار في الحاضر ، ـ أهمية التعامل في المستقبل 

  . ـ اإليمان أن العنصر البشري هو األساس األقوى واألهم في نجاح اإلدارة 
رة إدارية وفكرية وثقافية وفي ضوء ما سبق يمكن القول أن إدارة الجودة الشاملة عبارة عن ثو

  . وتنظيمية معاصرة وشاملة ومتطورة تختلف عن أساليب اإلدارة التقليدية 
  ) ٢٧٠،  ٢٥، ١٩٩٥السلمي ،  (                                                              

  : تطبيق إدارة الجودة الشاملة  ) صعوبات( معوقات 

لذا ينبغي وضـع  . ير أهم صعوبة يمكن أن تواجه تطبيق نظام الجودة تعتبر مقاومة التغي       
  )حاتم بن أحمد شفي ( .األسس،واالستراتيجيات المناسبة لمعالجتها والتعامل معها بحكمة وحنكة 

php?t=2120http://forum.taifgedu.gov.sa/showthread. م٧/٨/٢٠٠٨   
لعل السر في نجاح بعض المؤسسات هو تطبيق إدارة الجودة الشاملة ، وبسـبب فشـل          

البعض اآلخر هو عدم تطبيق المؤسسات إلدارة الجودة الشاملة ، ومن األسباب الشـائعة التـي   
   :أدت للفشل في تطبيق إدارة الجودة الشاملة ما يلي 

  . ة العليا بتطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة ـ عدم التزام اإلدار ١
  . ـ التركيز على أساليب معينة في إدارة الجودة الشاملة وليس النظام ككل  ٢
  . ـ عدم الحصول على مشاركة الموظفين في برنامج إدارة الجودة الشاملة  ٣
مهمة وملموسة من ـ توقع نتائج فورية وليست على المدى البعيد ، قد يستغرق تحقيق نتائج   ٤

تطبيق برنامج إدارة الجودة الشاملة سنة أو سنتين ، وللحصول على فوائد سريعة قد تقوم بعض 
  . وبالتالي يحدث الفشل المتوقع ، المؤسسات بتكثيف جهودها في تطبيق البرنامج 

م ـ تركيز المؤسسة على تبني طرق وأساليب إدارة الجودة الشاملة التي ال تتوافق مع نظـا    ٥
  . إنتاجها وموظفيها ، مما يؤدي إلى زعزعة الثقة بنظام إدارة الجودة الشاملة ككل 

ألن برامج تحسين الجودة تستدعي ؛  أم من العاملين، ـ مقاومة التغير سواء أكان من اإلدارة  ٦
في ثقافة وطرق العمل في المؤسسة ، كذلك تخوف بعض العاملين في المؤسسة من  تاماً تغييراً
  . وااللتزام بمعايير حديثة بالنسبة لهم  ةالمسؤولي تحمل

http://forum.taifgedu.gov.sa/showthread.php?t=2120


٨٤ 

 

 
 

ـ تعتمد برامج إدارة الجودة الشاملة على خبراء الجودة أكثر من اعتمادها على األشـخاص    ٧
  )  ٦٧،  ٦٦:  ٢٠٠٤ عليمات ،(                                        .العاديين في المؤسسة 

   ئيسة التي يحظى بها الكتـاب المدرسـي فـي العمليـة    اتضحت المكانة الر مما سبق         
للصف الثاني عشر " المطالعة والنقد واألدب " التربوية ، وحتى تعلو مكانة كتاب اللغة العربية 

في محافظات غزة هذه المكانة انبثقت هذه الدراسة ، ومن أجل هذا ناقشت الدراسة في الفصـل  
  : الحالي المحاور األساسية وهي 

  . ة العربية أهميتها ووظائفها وخصائصها ـ اللغ
  . ـ التقويم ومفهومه وأهميته ووظيفته 

  . ـ الكتاب المدرسي ومواصفاته وتطويره 
  . ـ الجودة ومفهومها ومبرراتها 

وخصائص اللغـة العربيـة    ، ومن خالل المحور األول تم تناول أهمية اللغة ومكانتها         
  . وأهداف تدريسها ، وتعليمها  ،وأهمية تعلمها ، ومميزاتها 

ودواعي تقويم المنـاهج التدريسـية   ، ومن خالل المحور الثاني تم تناول مفهوم التقويم        
  . ووظائفه وخصائصه ، وأهمية التقويم 

ومن خالل المحور الثالث تم تناول مفهوم الكتاب المدرسي وأهميته واالنتقـادات التـي           
ودوافع ، وطرق تأليف الكتاب المدرسي ، ومميزات الكتاب المدرسي ،  وجهت له ، ومواصفات

  . واالتجاهات الحديثة في إعداده ، وتجويده ، تطويره 
ومن خالل المحور الرابع تم تناول مفهوم الجودة ونشأتها وأسبابها ومعاييرها ومعوقات        

يير الجودة الخاصـة بكتـاب اللغـة    تطبيق الجودة الشاملة ، حيث قام الباحث بإعداد قائمة لمعا
اإلخراج الفني للكتاب ، ثانيها المادة المعروضة ، وثالثها : العربية المدرسي شملت جوانب أولها 

طريقة عرض المادة ، ورابعها خصوصيات اللغة العربية ، وقد أبرزها الباحث في اسـتبيان ،  
  .   وقام بكل اإلجراءات الالزمة لتطبيقه وتحليل نتائجه 
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  الفصل الثالث

  

  ةـــات السابقـــالدراس

  

  : التمجاثالث الدراسات العربية ، وتنقسم إلى / أوالً 

  .فروعهاالدراسات السابقة التي تتعلق بتقويم وتحليل مناهج وكتب اللغة العربية و:  المجال األول

المواد الدراسية  الدراسات السابقة التي تتعلق بتقويم مناهج وكتب وفروع:  المجال الثاني

  .األخرى 

  .الدراسات  السابقة التي تتعلق بالجودة :  المجال الثالث

  .األول والثاني والثالث : التعقيب على دراسات المجاالت * 

  

  .الدراسات األجنبية / ثانياً 

  

  .التعقيب على الدراسات السابقة * 
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  :  الدراسات السابقة

  : مقــدمة * 

  : ونستعين به ، ونصلي ونسلم على الصادق األمين وبعد  الحمد هللا          
الدراسات التي تخدم الدراسة الحالية ، ) بإذن اهللا تعالى(يتناول الباحث في هذا الفصل فس     

وذلك من خالل عرض األهداف التي سعت لتحقيقها الدراسات السابقة والعينات ، واألدوات التي 
م يتم عرض للنتائج التي توصلت إليها ، حيث تم تقسيم هذا استخدمت إلجراء الدراسة ، ومن ث

  : الفصل إلى مجاالت كالتالي 
سيتم عرض الدراسات السابقة التي تتعلق بتقويم وتحليل مناهج وكتب اللغة : المجال األول 

، وأما المجال الثاني فسيتم الحديث عن الدراسات السابقة التي تتعلق بتقويم فروعهاالعربية و
ج وكتب وفروع المواد الدراسية األخرى ، وأما المجال الثالث فيتناول الدراسات التي تتعلق مناه

بالجودة والتعقيب عليها ، ومن ثم يوضح الباحث الفائدة من اإلطالع على هذه الدراسات ، 
  . ومبررات اختياره لعنوان الدراسة الحالية 

  
 :  الدراسات العربية/ أوالً 

لية ، ولـم  االطالع على العديد من الدراسات السابقة التي تتعلق بدراسته الحاقام الباحث ب      
ويعزو الباحـث  .الدراسات التي تتناول عنوان دراسته  -في حدود علم الباحث   -لديه  يتوافر

صعوبة توظيف معايير الجودة في مجال التربية ، ل ؛سبب قلة اهتمام التربويين بموضوع الجودة 
الجودة لم يظهر وجودهـا إال   را الموضوع وتطبيقه في الدول العربية ، فمعاييوبسبب حداثة هذ

  . في أواخر القرن العشرين
وقد اختار الباحث البعد الزمني لترتيب الدراسات السابقة بحيث تكون متسلسلة من الحـديث      

  : إلى ما يلي حسب الموضوع الذي تناولته وقد تم تقسيم تلك الدراسات. إلى القديم 
  .دراسات تتعلق بتقويم وتحليل مناهج وكتب اللغة العربية وفروعها  –أ 
  .دراسات تتعلق بتقويم مناهج وكتب وفروع المواد الدراسية األخرى  -ب
  . دراسات تتعلق بمعايير الجودة  -ج
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  : التي تتعلق بتقويم وتحليل مناهج وكتب اللغة العربية وفروعهاالسابقة الدراسات  /أوالً 
تحليل كتاب النصوص والمطالعة للصـف التاسـع   " بعنوان:  ) ٢٠٠٦،  األستاذ(دراسة  -١

  ". األساسي في ضوء معايير األدب اإلسالمي 
مفهوم األدب اإلسالمي وخصائصه ووظائفه ، وإلى تحديـد معـايير    هدفت الدراسة إلى      

اسع األساسي ، ومـدى  األدب الواجب توافرها في محتوى كتاب النصوص والطالعة للصف الت
  . كتاب النصوص والطالعة للصف التاسع األساسي  ىتوافر المعايير في محتو

بمعـايير األدب وفـق التصـور     اسـتبانة  ة المنهج الوصفي التحليلي مستخدمةًالباحث تاعتمد
 بتطبيقها على عينة الدراسة تقام –بعد حساب صدقها وثباتها  –موزعة على األبعاد اإلسالمي 

ومستخدمة أداة تحليل المحتوى ،من مجتمع الدراسة من محتوى  ، وائية في محافظات غزةالعش
وتحليل جميع دروسـه   ، )األول والثاني ( كتاب النصوص والمطالعة للصف التاسع األساسي 

حصـول  أظهرت النتائج وقد .، بما في ذلك المحتوى واألنشطة والتقويم المتضمنة في كل جزء
         ، والمحور القيمي على الرتبة الثانية  ) %٧٠ ٤( ة على أعلى نسبة للعينة محور الجمال واللغ

 )٨ ٨( ، والعقائدي على الرتبة الثالثة  ) %١٢ والمحور االجتماعي علـى الرتبـة    ) %٨ ،
، ومحور اللغة والتذوق والجمال هو الهدف األول الذي يقوم عليـه مـنهج   )  %٨ ١( الرابعة 

  .بية النصوص األد
كتاب لغتنا الجميلة للصف السابع األساسي تقويم " بعنوان:  ) ٢٠٠٥،  الشخشير(دراسة  -٢

  " .محافظة نابلس المدارس الحكومية في  من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في
كتاب لغتنا الجميلة للصف السابع األساسي مـن وجهـة نظـر    هدفت الدراسة إلى تقويم        

، ٢٠٠٥ -٢٠٠٤في محافظة نـابلس مـن العـام    ات في المدارس الحكومية المعلمين والمعلم
وكـذلك معرفـة   . والتعرف إلى التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لمجاالت الكتاب الستة

  . درجة التقويم الكلية لهذه المجاالت 
عـد حسـاب   ب –موزعة على األبعـاد   اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانة

المكونـة مـن    العشوائية في محافظات نابلس، قام بتطبيقها على عينة الدراسة –صدقها وثباتها 
       معلمـاً  )  ٨٨( عـددهم   غمجموع معلمي اللغة العربية ومعلماتها في محافظة نـابلس، والبـال  

ر التقويمي أن متوسط التقديأظهرت النتائج وقد .معلمة ، تم اختيارهم من مائة وسبع مدارس  و
 ويعني هذا أن الكتاب تقديره التقويمي مرتفـع   ) %٨٨٢ (بنسبة  ) %١٤٤ (لمجاالت البحث 

وأيضاً ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية  . جداً ، مما يدل على جودة وقبول فرضية البحث 
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نوع ، بين متوسط استجابات أفراد العينة تعزى لمتغيرات ال )  α  ≥ 0.05(على مستوى الداللة 
  . والمؤهل العلمي والخبرة ، وقد وجدت فروق لصالح متغير الخبرة 

دراسة تقويمية لألخطاء الكتابية الشائعة لدى  "وهي بعنوان ) :  ٢٠٠٤،  حلس( دراسة  -٣
    " تالميذ الصف السادس األساسي في محافظات غزة

لدى تالميذ الصـف السـادس    األخطاء الكتابية الشائعة التعرف على هدفت الدراسة إلى        
  . األساسي في محافظات غزة

   والوصـفي التقـويمي ، مسـتخدماً االسـتبانة      واستخدم  الباحث المنهج الوصفي التحليلـي ، 
 ، وطبقهما على عينة الدراسـة   واالختبار التشخيصي ، بطاقة مالحظة و ، والمقابلة المعيارية ،

معلمـاً   ) ٥٠(  و ،) وكالـة   –حكومة ( س األساسي تلميذاً وتلميذة من الصف الساد)  ٤٣٢( 
مشـرفاً  )  ١٧ ( و ، معلماً ومعلمةً من معلمي الوكالة)  ٥٠ ( ومعلمة من معلمي الحكومة ، و

للمرحلة األساسية العليا ،  تـم اختيـارهم بطريقـة    ) الوكالة  -الحكومة(  تربوياً من مشرفي 
  : عشوائية ، وتوصلت الدراسة إلى النتائج 

أن الخبرة وعدد الحصص التي يدرسها كل فرد من أفراد العينة ، وعدد الصـفوف ، وعـدد    -
  .التالميذ لم تؤثر على رأي أفراد العينة 

أن إغفال األساليب الحديثة لتدريس الرسم الكتابي عند كثير من معلمي اللغة العربية كالتعليم  -
  .. .التعاوني والذاتي ولعب األدوار

ويم المستخدمة في تدريس الرسم الكتابي في معظمهـا تعتمـد علـى األسـلوب     أساليب التق -
   . االختباري ال التعليمي 

كتب اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى مـن  تقويم " بعنوان:  ) ٢٠٠٤،  جرار(دراسة  -٤
وجهة نظر المعلمين والمعلمات والمشرفين في المدارس الحكومية فـي محافظـات الضـفة    

   "  الغربية
في مرحلة التعليم األساسية األولـى   ةكتب اللغة العربية المدرسيهدفت الدراسة إلى تقويم       

والمعلمـات والمشـرفين فـي     نمن وجهة نظر المعلمـي ) األول ، الثاني ، الثالث ( لصفوف 
 ،، والتعرف إلى التقديرات التقويمية للمعلمين ٢٠٠٤ -٢٠٠٣محافظات الضفة الغربية من العام 

الشـكل واإلخـراج الفنـي ،     : (وهـي  ، والمعلمات ،والمشرفين للمجاالت الستة لهذه الكتب 
وكذلك معرفة درجة التقويم ) . ، اللغة ، طريقة العرض ، األسئلة ، األشكال والرسوم المحتوى

  . الكلية لهذه المجاالت الستة 



٨٩ 

 

 
 

قرة موزعة علـى  ف)  ٦٩ (من  مكونة اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانة
العشوائية الطبقيـة فـي    قام بتطبيقها على عينة الدراسة –بعد حساب صدقها وثباتها  –األبعاد 

معلماتها ومشـرفيها فـي   ومجموع معلمي اللغة العربية المكونة من  ، محافظات الضفة الغربية
ـ  )  ٦٦٨( عددهم  غمحافظات الضفة الغربية والبال       معلمـاً ،  )  ٣١٦ (نهم معلماً ومعلمـة ، م

أفضل مجاالت الكتاب عند المعلمين والمشرفين هو  أنأظهرت النتائج وقد  . معلمة)  ٣٥٢ ( و
األشكال ( ويليه المجال السادس ،  ) %٧٦( ، ونسبته ) الشكل واإلخراج الفني ( المجال األول 

، ويليـه   % )٧٤ ٢( ونسبته ) ة اللغ( ، ويليه المجال الثالث % ) ٧٥ ٨( ونسبته ) والرسوم 
     ، ويليه المجال الخـامس األسـئلة ونسـبته    )  %٧٣( ونسبته ) طريقة العرض( المجال الرابع 

 )٨ ٨( ونسبته ) المحتوى ( ويليه المجال الثاني % ) ٧٢ وال توجد فـروق ذات  .   % )٧٠
لتقديرات التقويمية للمشرفين علـى  داللة إحصائية في التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات وا

وال توجد فروق ذات داللـة   وأظهرت الدراسة أيضاً أنه. جميع المجاالت ما عدا مجال األسئلة 
،  الشكل ، والمحتوى ، واللغـة ( إحصائية في التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لمجاالت 

الفروق دالة إحصائياً لمجال الرسوم  تعزى لمتغير الصف ، بينما كانت ،) واألسئلة  ، والغرض
وال توجد فروق ذات داللة ) .سنة  ١٥ألكثر من ( وكذلك لمتغيري الجنس والخبرة . واألشكال 

  ،  الشـكل ( إحصائية في التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات للمؤهل العلمي في مجـاالت  
،  المحتوى، العـرض : ( مجاالت  ىعلبينما كانت فروق ذات داللة إحصائية )  اللغة ، الرسوم

فروق ذات داللة إحصائية  وجود فكانت النتائج عدم ، أما بالنسبة لمتغير مكان العمل) . األسئلة 
  . جميع المجاالت ما عدا طريقة العرض  ىعل
تحليل محتوى كتـابي القـراءة العربيـة والقـراءة     " بعنوان:  ) ٢٠٠٣،  األغا(دراسة  -٥

  " .  األول االبتدائي بفلسطين في ضوء أهداف التربية ثنائية اللغة االنجليزية للصف 
معرفة أهداف التربية ثنائية اللغة ، والكشف عن مستوى ارتباط محتوى هدفت الدراسة إلى     

وثم تحديد الفرق  كل من كتاب القراءة العربية والقراءة االنجليزية في فلسطين بأهداف التربية ،
  . محتوى كل من الكتابيين بأهداف التربية ثنائية اللغة بين مستوى ارتباط 

قائمة بأهداف التربية ثنائيـة اللغـة ،   الوصفي التحليلي مستخدماً البنائي واعتمد الباحث المنهج 
عينـة  ا على عينة الدراسة مقام بتطبيقه –ا ما وثباتهمبعد حساب صدقه – وأداة تحليل المستوى

لغتنا الجميلة للصـف األول الجـزء األول والثـاني للعـام                 -أ: تحليل محتوى كتابي القراءة 
  ) .  م٢٠٠٠( للعام ) الجزء األول والثاني (   English For Palestine -ب.  ) م٢٠٠٠( 
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هدفاً موزعة على ) ٥٨(بناء قائمة أهداف التربية ثنائية اللغة قد تضمنت أظهرت النتائج أن وقد 
مهارات االستماع، كالمحادثة، والقـراءة ، والكتابـة ، والمعـارف    : وهي  ةمجاالت رئيس) ٦(

فحصلت مهارات الكتابة العربية على المرتبة األولـى بنسـبة   . والقيم في كتاب القراءة العربية 
 (، ثم حصلت مهارات القراءة على المرتبة الثانيـة بنسـبة قـدرها    )  %٣٦�٦ (       قدرها
، ثـم  ) %١٦�٥(لمعارف على المرتبة الثالثة بنسبة قـدرها  ،  ثم حصلت مهارات ا ) %٢٩�٤

ثم حصلت مهـارات  ،  ) %٨�٢ (حصلت مهارات االستماع على المرتبة الرابعة بنسبة قدرها 
  . ) %٢�٨ (المحادثة على المرتبة األخيرة  بنسبة قدرها 

ولى بنسبة مئويـة  على المرتبة األ)  النسخ( في كتاب القراءة االنجليزية حازت مهارات الكتابة 
، ثم مهـارة المعـارف    ) %٢١�٥ ( ثم مهارة القراءة بنسبة مئوية قدرها،  ) %٣٣�٩ (قدرها 

ثم مهارة  ، ) %١٤�٣ ( ثم مهارة االستماع بنسبة مئوية قدرها ، ) %١٧�٨ (بنسبة مئوية قدرها
  .  ) %٢�٣ ( ثم مهارة القيم بنسبة مئوية قدرها ، ) %١٠�٢ (المحادثة بنسبة مئوية قدرها

تنـا  كتـاب لغ ل معلمي اللغة العربيـة  تقويم "وهي بعنوان ) :  ٢٠٠٢طموس ، ( دراسة  -٦
  "  وعالقته باتجاهاتهم نحو التحديث فلسطينفي  السادس األساسيللصف  الجميلة

 السادس األساسـي للصف  تنا الجميلةكتاب لغل معلمي اللغة العربية تقويم هدفت الدراسة إلى   
  .وعالقته باتجاهاتهم نحو التحديث  فلسطينفي 

واستخدم  الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، وقام الباحث ببناء استبانة لتقـويم أبعـاد الكتـاب    
معلماً ومعلمة )  ٥٠( ، وطبقهما على عينة ) تحديث المنهاج ( ومقياساً لالتجاهات نحو التحديث 

اختيارهم بطريقة عشـوائية ، وتوصـلت   من معلمي اللغة العربية للصف السادس األساسي تم 
  : الدراسة إلى النتائج 

. وهي تعتبر حسب تصنيف الباحث عالية % ) 75.5( أن تقديرات عينة الدراسة التقويمية بلغت 
ويعد أفضلها ، ويليـه البعـد   % )  84.2( وأما بعد اإلخراج الفني للكتاب فقد حصل على نسبة 

، ويليـه البعـدان    ) % 76.3( عربية، وحصل على نسـبة  المتعلق بخصوصيات مادة اللغة ال
%)   73.1(ا على نسبة موطريقة عرض المادة ،وحصل كل بعد منه ةالمتعلقان بالمادة المعروض

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن اتجاهات المعلمين نحو تعديل المناهج كانت ايجابية ، وأظهـرت  
بـين معـدل   )  0.01 (إحصائياً عند مسـتوى داللـة    النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة

  .   تقديرات المعلمين التقويمية لكتاب لغتنا الجميلة وبين اتجاهاتهم نحو تحديث المناهج 
تقويم تدريبات كتاب قواعد اللغـة العربيـة   بعنوان  "وهي:  ) ٢٠٠٢،  الدهماني(دراسة  -٧

  "اسبة للتالميذ للصف الثالث المتوسط ؛ في ضوء مهارات النحو المن
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إعداد قائمة بمهارات النحو العربي المناسبة لتالميذ الصـف الثالـث   هدفت الدراسة إلى        
  . كتاب قواعد اللغة العربية المقرر عليهم في ضوئها تقويم المتوسط و

. أسلوباً من أساليبه أسلوب تحليـل المحتـوى   اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً 
قـام بتطبيقهـا    –بعد حساب صدقها وثباتها  –تخدماً بطاقة شملت عدداً من مهارات النحو ومس

  مرتبطة بموضـوعات الجـزء   )  ٨٧ (تدريبات ، منها )  ٢٠٣ (من ةالمكونعلى عينة الدراسة 
تدريباً شكلت مراجعة ما سبق ، )  ٨٧ (مرتبطة بالجزء الثاني ، بعد استثناء )  ١١٦ (، األول 

  .مطالب تعليمية )  ٥٠٦ (تضمنت 
تدريبات الموضوعات المرتبطة بالمباحث التي ضمها الكتاب راعت قيـاس  أظهرت النتائج أن 

عدد قليل من المهارات بنسب مرتفعة ، وبعضها اآلخر بنسب متوسطة ، وكثير منهـا بنسـب   
ـ ، منخفضة  ة فـي  في حين أنها لم تراع مهارات مضت عليها أهداف تعليم قواعد اللغة العربي

أظهرت النتائج غلبة التكرار على تدريبات الكتـاب والنمطيـة فـي    قد و، المرحلة المتوسطة 
  . صياغتها وافتقارها إلى التنوع والتكامل والشمول 

ـ  " بعنوان:  ) ٢٠٠١، أعمر(دراسة  -٨  يتقويم كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثـانوي ف
  " . دولة قطر 

كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثانوي في دولة قطـر للعـام   يم هدفت الدراسة إلى تقو      
األهـداف  : م من وجهة نظر المعلمين والموجهين والطلبة وفـق األبعـاد اآلتيـة    ٩٨/١٩٩٩

  .والمحتوى والتضمينات والتقويم واألسئلة 
 ،لطلبـة  للمعلمين والموجهين وأخرى ل اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانة

قام بتطبيقهـا علـى عينـة     –بعد حساب صدقها وثباتها  – وطاقة تحليل محتوى أسئلة الكتابين
  .الدراسة 

الكتابين يحققان األهداف الموضوعة لهما والتضمينات فيها جيدة ، وكذلك أظهرت النتائج أن     
  . التقويم ، وال تتوافر فيها عناصر المحتوى الجيد للكتاب المدرسي 

ت أيضاً أن أسئلة المجال المعرفي جاءت بالمرتبة األولى ، يليها أسئلة المجال االنفعالي ، وكشف
، كما أن أسئلة التـذكر   ) %٢�٩٣، %٤�٦، % ٩٠( فالمجال النفسحركي بنسب على التوالي 

،  فـالتطبيق ، فالتركيـب   تليها أسئلة مستوى التحليل ، ثم الفهـم ،  جاءت في المرتبة األولى ،
 علـى  )  %١�٧،%٩،% ١٤�٥، %١٤�٧،%١٨�٧،%٤٤�٢ (اً أسئلة التقـويم بنسـب   وأخير
  .  التوالي
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بعنوان تقويم منهاج البالغـة للمرحلـة الثانويـة     "وهي:  ) ٢٠٠٠الحشاش ، (دراسة  -٩
  . "بمحافظات غزة من وجهة نظر المعلمين

لتحديد جوانب ؛ ات غزة هدفت الدراسة إلى تقويم منهاج البالغة للمرحلة الثانوية بمحافظ      
، واألنشـطة   األهداف ، والمحتـوى : القوة والضعف من خالل عناصر المنهج األربعة وهي 

  . التعليمية التعلمية ، والتقويم 
فقرة موزعة )  ١٢٠( اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانة مكونة من       

قام بتطبيقها على عينة الدراسة المكونة من مجموع  – بعد حساب صدقها وثباتها –على األبعاد 
  بالمدارس الثانوية بمحافظات غزة ، والبالغ عـددهم  )  ١٢،  ١١( معلمي اللغة العربية للصف 

  .معلماً ومعلمة )  ٢٣٦( 
أظهرت النتائج أن منهاج البالغة للمرحلة الثانوية بمحافظات غزة ال يتالءم مع المعايير        
  .من الدرجة الكلية % )  ٥٧( توافرها فيه إال بنسبة منخفضة ال تتجاوز  الواجب

أظهرت النتائج فروقاً دالة إحصائياً بين متوسطات تقديرات المعلمين تعزى لمتغير الصـف   قدو
  .الحادي عشر 

 :أوصى الباحث بعدة توصيات أهمها 

 .لبالغة بما يتناسب مع أهميتهاة اأن يهتم مخططو المناهج وغيرهم من المعلمين والمشرفين بماد

كما واقترح الباحث القيام بعدة . زيادة حصص مادة البالغة وتطوير منهاج البالغة واالرتقاء به 
  .دراسات أخرى تتناول مادة البالغة في المراحل األخرى

دراسة تقويمية لكتاب البالغة للصـف األول  بعنوان  "وهي  : ) ٢٠٠٠،  عامر (دراسة  -١٠
  " . ي في فلسطين من وجهة نظر المعلمين والطلبة الثانو

من وجهة نظر  للصف األول الثانوي في فلسطينالبالغة  كتابهدفت الدراسة إلى تقويم         
  .المعلمين والطلبة

فقرة موزعة علـى  )  ٤٠( اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانة مكونة من 
المكونـة مـن   عشوائياً قام بتطبيقها على عينة الدراسة  –ا وثباتها بعد حساب صدقه –األبعاد 

، والبـالغ   في فلسطينبالمدارس الثانوية )  ياألول الثانو( مجموع معلمي اللغة العربية للصف 
  . طالباً وطالبة)  ٣٢٨( ، والطلبة البالغ عددهم  معلماً ومعلمة)  ٨١( عددهم 

، وتقديرات الطلبة )  %٦٩ ٦( بنسبة )  ٣ ٤٨( لتقويمي تقدير المعلمين اأظهرت النتائج أن 
  . ) %٦٨ ٤( بنسبة )  ٣ ٤٢( التقويمية 
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بعنوان االنقرائية في مادة اللغة العربية للصف السابع مـن   : ) ٢٠٠٠عمر ، ( دراسة  -١١

 . المرحلة األساسية في محافظات غزة

ي كتاب القراءة متعددة الموضوعات للصـف  هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى االنقرائية ف     
السابع من المرحلة األساسية في محافظات غزة من حيث مالءمة الموضوعات القرائية لمستوى 

  .الطلبة المعرفي ولغة الكتاب وعالمات الترقيم وإتقان الطلبة لها 
تحصـيلية ،  طالباًً وطالبة ، طبقت عليهم أربعة اختبـارات  )  ١٩٧٥( وقد بلغت عينة الدراسة 

لتحديد مدى توافر عوامل االنقرائية باإلضافة إلى تسجيل لقـراءات  ؛ واستبانة خاصة بالمعلمين 
  .الطلبة 

أظهرت نتائج الدراسة أن انقرائية كتاب القراءة منخفضة ، وذلك من خالل استجابات المعلمين و
بين أن هـذا القصـور ال   على فقرات االستبانة ، ومن خالل االختبارات التحصيلية للطلبة مما ي

المعلم وطريقة تدريس أو الضـعف فـي   : يعود إلى الكتاب المدرسي ، بل عوامل أخرى مثل 
كما أظهرت النتائج أن أكثر عوامل االنقرائية توفراً هـي  . مستوى الطلبة أو ازدحام الفصول 

  الجمـل  احتواء الكتاب على نسبة عالية من الموضوعات ، والتمسـك بـاألخالق الحميـدة ، و   
المفيدة ، واستخدام أدوات الربط ، وإثراء األسلوب بالقرآن الكريم والحديث النبـوي الشـريف   

ومسايراً لواقعهم  ،وأوصت الدراسة بأن يكون الكتاب المدرسي مناسباً لمستوى الطلبة المعرفي 
ت وبيئتهم ، كما أوصت بضرورة عرض األفكار على القراءة الصحيحة ، واالهتمـام بعالمـا  

  . الترقيم ، وأوصت أيضاً االسترشاد بعوامل االنقرائية عند تأليف الكتب المدرسية 
تحليل محتوى كتاب تعليم القراءة والكتابـة  بعنوان  "وهي:  )١٩٩٨،  السميري(دراسة  -١٢

للصف األول االبتدائي للبنات في المملكة العربية السعودية وتقويمه في ضوء معايير الخبـرة  
  ."التربوية 

إلى تحليل محتوى كتاب تعليم القراءة والكتابة للصف األول االبتدائي للبنات هدفت الدراسة      
  .ه في ضوء معايير الخبرة التربويةيمفي المملكة العربية السعودية وتقو

قائمة تحليل المهـارات االنقرائيـة ، وتحليـل    اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً 
بعـد   – كتابية ، وتحليل القيم واالتجاهات ، وقائمة استبيان معايير تقويم المحتـوى المهارات ال

ـ  –حساب صدقها وثباتها     لصـف  ا اتقام بتطبيقها على عينة الدراسة المكونة من مجموع معلم
  .في المملكة العربية السعودية  االبتدائية للبناتبالمدارس )  األول االبتدائي( 
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: تصنيف المحتوى إلى ثالث فئـات رئيسـة أولهـا   : ما يتعلق بالمحتوى :أظهرت النتائج وقد 
،  )١ ٠٠ -٠ ٨٣(مهارة ، وتراوحت اتفاق المحلالت بـين  ) ١٤(المهارات القرائية وعددها 

، وثالثها  )١ ٠٠ -٠ ٨٧( ، وتراوحت ما بين مهارة) ١٣(وثانيها المهارات الكتابية وعددها 
  . )١ ٠٠ -٠ ٦١( ، وتراوحت ما بين مهارات )١٠(القيم واالتجاهات وعددها 

أما ما يتعلق بتقويم المحتوى ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين آراء المعلمات الالتـي درسـن   
الكتاب تعزى إلى متغير سنوات التدريس  حول كل معايير اختيار وتنظيم المحتوى مـا عـدا   

  .سنوات تدريس الكتاب دمعلمات لمتغير عدفروق بين آراء ال هفقد كانت حول معيار االستمرار ،
تقويم كتاب القراءة للصف الثالـث الثـانوي   بعنوان  "وهي:  )١٩٩٦،  الخليفة(دراسة  -١٣

  " . األدبي في ليبيا 
معرفة الشروط والمعايير الواجب توافرها في كتـاب القـراءة للصـف    إلى هدفت الدراسة     

  .عاة كتاب القراءة المذكور لهذه المعايير الثالث الثانوي بليبيا، ومعرفة مدى مرا
قـام   –بعد حساب صدقها وثباتهـا   –استبانة  اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً

  . والقصور للتخلص منها، لتعزيزها  ،لتحديد مواطن القوة ؛ الباحث بتطبيقها على عينة الدراسة 
ات ضعيفة ، حيث إن إسهام المتخصصـين  وأظهرت النتائج أن محور التأليف حصل على درج

في تأليف الكتاب كان ضعيفاً ، وأظهرت النتائج الخاصة بمحور األهداف التعليمية بأن تحقـق  
األهداف في كتابة القراءة كان بصورة متوسطة أو بصورة ضعيفة ، كمـا أظهـرت النتـائج    

كان بصـورة متوسـطة    القراءة ، بأن تحقق األهداف في كتاب القراءة ىالخاصة بمحور محتو
كما أظهرت النتائج الخاصة بمحور األسئلة والتدريبات أن تدريبات الكتاب  ، ) %٤٢�٥ (بنسبة 

: أهملت األسئلة الموضوعية ، وركزت على األسئلة التي تقيس المستويات المعرفية البسـيطة  
التحليل والنقـد  : مثل كالتذكر والفهم ، وأنها أهملت األسئلة التي تقيس مهارات التفكير األخرى 

حصل على أعلى التقديرات حيث  أنه أظهرت النتائج الخاصة بمحور إخراج الكتاب. والتلخيص 
  . عليها الكتابة  ت، وهو يعد أفضل المحاور الخمسة التي اشتمل)  %٧٢�٥ (حصل على

 تقويم منهج اللغة العربية للصف التاسـع مـن  بعنوان  "وهي:  )١٩٩٦،  مسلم(دراسة  -١٤
  " . وجهة نظر المعلمين 

معرفة مدى مالءمة منهج اللغة العربية للصف التاسع مـع المعـايير   إلى هدفت الدراسة       
  .الواجب توافرها فيه من وجهة نظر المعلمين في محافظات غزة 

قامـت   –بعد حساب صدقها وثباتها  –ةً استبانة المنهج الوصفي التحليلي مستخدم ةاعتمد الباحث
في منهج اللغة العربية  المعرفة ما المعايير الواجب توافره، ة بتطبيقها على عينة الدراسة الباحث
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للصف التاسع للحكم على مدى صالحيته ، ولمعرفة نسبة تحقق هذه المعـايير فـي كـل مـن     
األهداف ، المحتوى، األساليب ، والطرائق ، عنصر التقويم ، والختبـار فرضـيات الدراسـة    

  . توافر المعايير في المنهاج  ة النسب المئوية لبياناستخدمت الباحث
 مـا  وأظهرت النتائج أن درجة تحقق المعايير في منهج اللغة العربية في الصف التاسع تراوحت

، % ) ٥٩( بشكل عام حيث حصل عنصر المحتوى على نسبة توافر % ) ٧٥ -% ٥٩( بين 
، أما التقويم فقد حصل علـى نسـبة   )  % ٦٢ (وحصلت الطرائق واألساليب على نسبة توافر 

  ) .  %٧٥( توافر 
تقويمية لمحتـوى كتـاب    ةدراسة تحليليبعنوان  "وهي:  ) ١٩٩٥،  شطناوي (دراسة  -١٥

  " .المطالعة والنصوص الصف العاشر األساسي في األردن 
للصف   -باعتباره أداة من أدوات التعلم  –معرفة مدى مالءمة الكتاب إلى هدفت الدراسة       

  .العاشر ، ومعرفة مواطن القوة والضعف فيه 
بعد حساب  –فقرة )  ٧٤( مكونة من اً استبانة مستخدم ،اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي 

)  ١٢(  الدراسة العشوائية التي تكونـت مـن  قام الباحث بتطبيقها على عينة  –صدقها وثباتها 
  . وحدة )  ٢٤ (وحدة من أصل 

، وهي تعتبر نسـبة   ) % ٧٦�٣ (ائج أن درجة  مالءمة الكتاب بلغت بشكل عام وأظهرت النت
       عد المحتوى على أعلى تقدير نسبة وحصل ب. عالية حسب المستويات المعتمدة في الدراسة 

) ٨٠�٥ % (  .  
وارتباط األنشطة باألهداف ، وتنـوع   تمثلت نقاط القوة في تحقيق المحتوى ألهداف الكتاب ، -
  . سئلة وأدوات التقويم ، وشمولها الجوانب المعرفية واالنفعالية أ

تمثلت نقاط الضعف في عدم صياغة األهداف العامة صياغة سلوكية ، وفـي عـدم تحديـد     -
األهداف السلوكية بداية كل وحدة وصعوبة تطبيق األنشطة كالرحالت ، وانعدام أسئلة التقـويم  

  . التي تقيس المجال النفس حركي 
دراسة تقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر بعنوان  "وهي:  ) ١٩٩٤،  عساف (دراسة  -١٦

                    " تدريسه للصف الثاني األساسي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظـة الزرقـاء   
يسـه للصـف الثـاني    المقرر تدر إجراء عملية تقويمية لكتاب لغتنا العربيةهدفت الدراسة إلى 

؛ لغرض معرفة جوانب القـوة  حافظة الزرقاءماألساسي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في 
والضعف فيه ، وركزت الدراسة على اإلجابة عن خمسة أسئلة تتعلق بالشكل واإلخراج الفنـي  

  .  ة الكتاب وطريقة العرض والوسائل المستخدمة والتقويم غللكتاب والمحتوى ول



٩٦ 

 

 
 

بعد حساب  –فقرة  )  ٦٠ (استبانة مكونة من الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً  اعتمد
  . قام بتطبيقها على عينة الدراسة –صدقها وثباتها 

أظهرت النتائج أن درجة مالئمة الكتاب من وجهة نظر المعلمين أكثر من درجة المعلمـات ،  و
  . ) % ٧٧�٦  ( ت درجات المعلماتبينما كان ،)  % ٨٢�٤ (حيث بلغت درجة المعلمين 
هما أفضل ) لغة الكتاب  (و ،) الشكل العام لكتاب واإلخراج الفني (وكشفت الدراسة أن مجالي 

عدين حيث حصال على أعلى التقديرات ، أما مجال الوسائل التعليمية فقد حصل علـى أدنـى   ب
خراجه ، وأن مـادة الكتـاب   التقديرات ، كما دلت النتائج أن الكتاب مناسب من حيث شكله وإ

  .  مناسبة للطالب مرتبطة بحاجات الطالب وفلسفة المجتمع في األردن 
للصف ) لغتنا العربية( دراسة تقويمية لكتب بعنوان  "وهي:  ) ١٩٩٤، العامرية(دراسة  -١٧

  " .الخامس األساسي من وجهة نظر المعلمين في منطقتي عمان التعليمية األولى والثانية 

لغتنا العربية للصف الخامس األساسي من وجهـة نظـر    كتاب تقويمهدفت الدراسة إلى        
،  في مديرتي التربية والتعليم الكبرى األولى والثانية والمعلمات الذين يدرسون الكتاب المعلمين

  .  للكشف عن جوانب القوة والضعف في هذا الكتاب 
فقـرة تناولـت   )  ٧٠ (استبانة مكونة مـن   ةًدمالمنهج الوصفي التحليلي مستخ ةالباحث تاعتمد

     .  واألسئلة ،وأساليب التقويم ، ولغة الكتاب ، العرض  بوأسلو، والمحتوى ، الشكل العام للكتاب 
من المعلمين والمعلمات الذين  بتطبيقها على عينة الدراسة تقام –بعد حساب صدقها وثباتها  –

  .  سنوات أمضوا في تدريس الكتاب المذكور ثالث
بينمـا كانـت   )  % ٧٧�٨ (أظهرت النتائج أن درجة مالءمة الكتاب من وجهة نظر المعلمين و

الشكل العام للكتاب وأسـلوب  ( وأن بعدي )  % ٨٠(درجة المالءمة من وجهة نظر المعلمات 
 المعلمين والمعلمات هما أفضل بعدين ، بينما بعد المحتوى هو أقل األبعاد مالءمة مـن وجهـة  

، كمـا   نظر المعلمين والمعلمات ، كما أشارت إلى أن صورة غالف الكتاب ال ترتبط بمضمونه
  .  أن محتوى الكتاب ال يرتبط بحاجات الطالب وميولهم ، وال يرتبط ويتكامل مع المواد األخرى

تقويم كتاب المطالعة والنصـوص للصـف   بعنوان  "وهي:  ) ١٩٩٤،  الشاطر (دراسة  -١٨
  .  "اسي من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التاسع األس

معرفة تقديرات المعلمين اإلجمالية ، وتقديرات المشـرفين اإلجماليـة   هدفت الدراسة إلى       
 –العـرض   –اللغة واألسلوب  –اإلخراج ( لكتاب المطالعة من خالل تقديراتهم ألبعاد الكتاب 

دى التطابق بين تقديرات المعلمين وتقديرات ، ومعرفة م) أساليب التقويم واألنشطة  -المضمون 
  . المشرفين ألبعاد الكتاب 
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فقرة مقسمة علـى  )  ٦٧ (استبانة مكونة من اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً 
  . قام بتطبيقها على عينة الدراسة –بعد حساب صدقها وثباتها  –األبعاد األربعة  

ات المعلمين وتقديرات المشرفين اإلجمالية للكتاب عالية ، كمـا  أظهرت النتائج أن تقديروقد    
أنه ال توجد هناك فروق بين تقديرات المعلمين وتقديرات الموجهين اإلجمالية للكتب ، وذلك في 

اإلخراج والمضمون وأساليب التقويم ، أما في بعد اللغة وأسلوب العرض ، فقد : ثالثة أبعاد هي 
د فروق دالة إحصائية بين متوسطي تقديرات المعلمين والمشرفين لصالح أشارت النتائج إلى وجو

المعلمين ، كما بينت الدراسة بعض جوانب الضعف في الكتاب مثل غالفـه غيـر المشـوق ،    
  . واألخطاء المطبعية ، وضعف أساليب التقويم 

  : بية وفروعهاتعقيب على الدراسات السابقة المتعلقة بتقويم وتحليل مناهج وكتب اللغة العر 

من خالل مراجعة الدراسات الواردة في هذا البند نجد أنها ركزت على جوانب متعددة فـي      
وعرض المادة ، واألنشطة ، ووسائل  الكتاب المدرسي مثل اإلخراج الفني والمادة المعروضة ،

  . ، ولغة الكتاب ، وتحليل الكتاب  ، والصور واألشكال التقويم
 الدراسات المتعلقة بتقويم وتحليل مناهج وكتب اللغة العربية وفروعها مـن  اهتمت بعض       

حيث األهداف واألدوات والعينات والمنهج وأهم النتائج ، وسيتم توضيح عالقة الدرسات السابقة 
  :بالدراسة الحالية 

 ، ) ٢٠٠٢( ، وطموس  ) ٢٠٠٤ (دراسة  جرار هدفت دراسة كل من  :  من حيث األهداف* 
، من وجهة نظر المعلمـين بالمرحلـة االبتدائيـة    )  ١٩٩٤( ، وعساف  ) ١٩٩٤ (امرية والع

،  ) ٢٠٠٢ (، والدهماني  ) ٢٠٠٥(وبعضها اهتمت بالمرحلة المتوسطة مثل دراسة الشخشير 
وبعضها اهتم بالمرحلة  ، ) ١٩٩٤( ، والشاطر  ) ١٩٩٦(  ومسلم ،  ) ٢٠٠٠( وعامر وعمر 
،  ) ١٩٩٨( ، الخليفة  ) ٢٠٠٠( ، وعامر  ) ٢٠٠١(  ، وأعمر األعرجدراسة : الثانوية مثل 

  .لتقويم كتاب اللغة العربية )  ١٩٩٤( شطناوي 
للصف الثـاني  " المطالعة واألدب والنقد " والدراسة الحالية هدفت إلى تقويم كتاب اللغة العربية 

ن ، وألنه نهاية مرحلة دراسـية  من أهمية كبيرة بالنسبة للطلبة والمعلميعشر ، لما لهذا الكتاب 
واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها تناولت تقويم الكتاب المدرسـي  . هامة 

لقد أكدت ، و -في حدود علم الباحث  –للصف الثاني عشر في ضوء معايير الجودة ألول مرة 
لكتب المدرسية للغة العربية ، هذه الدراسات على ضرورة االستمرار واالهتمام في عملية تقويم ا

وضرورة مشاركة المعلمين فيها ؛ للكشف عن مدى صالحية هذه الكتب ، وعن جوانب القـوة  
  .  والضعف فيها 
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تناولت الدراسات السابقة عينات مختلفة ، فاختار الباحث الدراسات التـي تناولـت   :  العينات *
لباحث اختيار عينة الدراسـة الحاليـة       ورأى ا. عينات شاملة مثل دراسة جرار وعامر  وعمر 

التي يمكن أن نقيس بها تقويم الكتاب  العينة الصحيحةألنها  –حسب رأي الباحث  –المعلمين  من
  . احتكاكاً به  الناس ألنهم أكثروالمدرسي ؛ 

تبعاً الختالف موضوع الدراسة ، والدراسـة  ت السابقة اتعددت المناهج في الدراس: المنهج * 
لية اتفقت مع معظم الدراسات التي تناولت تقويم الكتاب المدرسي فـي المـنهج الوصـفي    الحا

  .التحليلي 
  ) . استبانة ( اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في أداة الدراسة :  األدوات *
تاب جيدة وألن درجة مالءمة الك، ة أهمية الكتاب المدرسي أظهرت الدراسات السابق:  النتائج* 

    .وال بد من تحديد نقاط القوة وتدعيمها ، ونقاط الضعف وعالجها  .وبدرجة عالية 
عند اطالعه عليهـا  تناولـت تقـويم الكتـاب     ) عن معظم الدراسات السابقة ( ال حظ الباحث 

لكن من المالحـظ  . المدرسي بالمراحل الدراسية المختلفة من وجهن نظر المعلمين والمشرفين 
أنها تناولت تقويم كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر في ضـوء معـايير   الدراسة في هذه 

  . -في حدود علم الباحث  –الجودة ألول مرة 
  

مناهج وكتب وفـروع المـواد الدراسـية    وتحليل تتعلق بتقويم  السابقة التي دراساتال/ ثانياً 
  : األخرى

  

محتوى مقرر العلوم للصـف العاشـر   تقويم بعنوان  "وهي:  ) ٢٠٠٧،  شحيبر(دراسة  -١
  " .األساسي في ضوء المعايير اإلسالمية 

محتوى مقرر العلوم للصف العاشر األساسي في ضوء المعايير  تقويمهدفت الدراسة إلى       
  .اإلسالمية 

قائمة المعايير اإلسـالمية  : ثالث أدوات وهي  اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً 
ى منهاج العلوم ، واستبانة المعايير اإلسالمية لمحتوى منهج العلوم والموجهـة لمعلمـي   لمحتو

قـام   –بعد حساب صدقها وثباتها  –.  العلوم ، وقائمة تحليل المحتوى وفقاً للمعايير اإلسالمية 
ومعلمة من معلمـي ومعلمـات العلـوم     معلمٍ)  ١٠٠ ( ة منالمكونبتطبيقها على عينة الدراسة 

قام الباحث بجمع البيانات ،وتحليلها إحصائياً باستخدام . العاشر األساسي في قطاع غزة للصف 
لبيان مدى توافر المعايير اإلسالمية في محتـوى منهـاج    ؛) النسب المئوية ( معامالت الشيوع 

  . العلوم للصف العاشر األساسي 
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وافر المعايير اإلسـالمية فـي   أن النسبة العامة لوجهة نظر المعلمين في ت أظهرت النتائج وقد 
غير مرضية  تؤشـر إلـى    وهي نسبة ،%  ٥٣محتوى منهاج العلوم للصف العاشر األساسي 

  .   ضعف النسبة
رحلـة  متقويم مناهج التربية اإلسالمية بالبعنوان  "وهي:  ) ٢٠٠٥،  الجيغمان (دراسة  -٢

  "الثانوية في ضوء القضايا المعاصرة 

لثانوية في ضوء القضـايا  مناهج التربية اإلسالمية بالرحلة ا  تقويمإلى هدفت الدراسة          
  . المعاصرة

إلى معلمي التربية اإلسـالمية   اًمفتوح اًاستبياناعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً 
 قام بتطبيقها –بعد حساب صدقها وثباتها  –.   وموجهيها بمحافظة األحساء، بالمرحلة الثانوية 

خبيراً من خبـراء  )  ٥٠ (موجه ، )  ١٠٠ (، و  معلمٍ)  ١٠٠ (من ةالمكونعلى عينة الدراسة 
  .قام الباحث بأسلوب تحليل المحتوى الذي يعد أحد أساليب المنهج المسحي التحليلي . التربية

ضعف تناول القضايا المعاصرة التي اشتملت عليها أداة التحليل سـواء فـي    أظهرت النتائج و
ن تناول القضايا المعاصرة في مناهج التربية اإلسالمية أو. والفقه  يث ،والثقافة اإلسالمية ،الحد

في المرحلة الثانوية بالمجتمع السعودي الزال ضئيالً رغم وجود مؤشرات تؤكد إمكانية  إدراج 
جـة إلـى   مناهج التربية اإلسالمية بحا نأو. هذه القضايا في هذه المناهج بصورة أكثر فعالية 

وإدخال المشكالت والقضايا التي تؤثر في المجتمع إلـى حجـرات    تطوير يشمل موضوعاتها ،
  .الدراسة  

تقويم كتاب العلوم للصف السابع األساسـي  بعنوان  "وهي:  ) ٢٠٠٥،  رمضان (دراسة  -٣
  "في فلسطين من وجهة نظر المعلمين والمعلمات 

وم للصف السابع األساسي في فلسطين من وجهة نظر كتاب العل تقويمهدفت الدراسة إلى       
الجـنس والمؤهـل   : ، الذين قاموا بتدريس الكتاب ، وذلك تبعاً لمتغيرات  المعلمين والمعلمات

  . شارك بها المعلم  يالعلمي والخبرة التدريسية ، وعدد الدورات التدريبية الت
فقرة علـى نمـط   )  ٦٢( ة مكونة من استبان اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً 

المظهر العام للكتـاب ، ومقدمـة الكتـاب ،    ( ، وموزعة على المجاالت التالية  مقياس ليكرت
ومحتوى الكتاب ، والوسائل ، واألنشطة الموجودة في الكتاب ، ومساهمة الكتـاب فـي تنميـة    

ومالءمة عـدد الحصـص    اتجاهات الطلبة نحو العلوم ، وسائل التقويم المتضمنة في الكتاب ،
  ) .للمحتوى ، وتوافر المختبرات والمواد الالزمة لتنفيذ األنشطة ، ومناسبة لغة الكتاب 
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     معلمـاً ، )  ٢٤ (المكونة مـن قام بتطبيقها على عينة الدراسة  –بعد حساب صدقها وثباتها  –  
الدراسة ، وهي جميع  معلماً ومعلمة تم اختيارهم من أفراد مجتمع)  ٥١( معلمة أي )  ٢٧ (و 

معلمـاً  )  ١١٠( المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية في محافظة نابلس الـذين بلغـوا   
  .  ومعلمة ، تم اختيارهم من عينة عشوائية طبقية 

أن مستوى تقدير المعلمين لكتاب العلوم كان مرتفعاً بشكل عام ،حيث بلغـت   أظهرت النتائج و
وأظهـرت النتـائج أن    ،)  %٧١�١ (تاب ، وعلى المجاالت مجتمعـة   نسبة التقدير الكلية للك
، )  %٧٥�٥ (المظهر العـام للكتـاب   : لمجاالت الكتاب المختلفة كانت  نمستوى تقدير المعلمي

، والوسائل واألنشطة الموجودة في )  %٢�١٧ ( ، ومحتوى الكتاب) %٦٨�٦ (ومقدمة الكتاب 
، )  %٧٥�٦ ( في بنية اتجاهات الطلبـة نحـو العلـوم   ، ومساهمة الكتاب %) ٧٤�٥ (الكتاب 

، ومالءمة األنشـطة  % ) ٦٥( ، ومالءمة عد الحصص للمحتوى )  %٧٦�١ (ووسائل التقويم
  . ) %٧٠�٢ ( ، ومناسبة لغة الكتاب% ) ٩٥ (والتجارب إلمكانات المدرسة والبيئة المحيطة 

والمؤهل  تبعاً لمتغيرات الجنس ، ) ٠�٠٥ =α (عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى  -
التي شارك بها المعلم على مستوى تقدير المعلمين  ة، والدورات التدريبي ، وسنوات الخبرةيالعلم

  .  لكتاب العلوم الذين قاموا بتدريسه 
تقويم كتاب التكنولوجيـا للصـف السـادس    بعنوان  "وهي:  ) ٢٠٠٢،  أبو تيم (دراسة  -٤

  ".زة األساسي في محافظات غ
،  كتاب التكنولوجيا للصف السادس األساسي في محافظات غـزة  تقويمهدفت الدراسة إلى      

وذلك من خالل تعرف التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لكتاب التكنولوجيا للصف السادس 
شـطة  المادة العلمية، طريقة تنظيم وعرض المحتـوى ، األن : األساسي للمجاالت السبعة التالية 

العلمية ، انقرائية الكتاب ، األشكال والرسوم التوضيحية ، وسائل التقويم ، اإلخـراج ، وذلـك   
فيها وكشفها ، من أجل تجنبها واالبتعاد عنها ، وكذلك تحديد أوجـه   ربهدف تحديد أوجه القصو

 لى مستوى محتوى منهـاج إالقوة بهدف تعزيزيها وتدعيمها ، كذلك استهدفت الدراسة التعرف 
  .  اسبته لطالب الصف السادس األساسيالتكنولوجيا حسب المستويات المعرفية لبياجيه ، ومدى من

اختباراً لقياس النمو العقلي للتالميـذ ، وأداة تحليـل    اعتمد الباحث المنهج الوصفي مستخدماً  
 ، محتوى منهاج التكنولوجيا للصف السادس األساسي في ضوء المستويات المعرفيـة لبياجيـه  

)  ٤٤ ( المكونة مـن قام بتطبيقها على عينة الدراسة  –بعد حساب صدقها وثباتها  –واستبيانة 
تلميذاً وتلميذة تم اختيـارهم  )  ٦٤٢٧ (تلميذاً وتلميذة من أصل )  ٢١٣٢ (، و  معلماً  ومعلمة

  .  عشوائياً
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 رت بعض المعاييأن حقق مجال المادة العلمية للكتاب درجة متوسطة ، وقد حققأظهرت النتائج و
فيه بدرجة عالية ، وقد تحقق معيار واحد بدرجة منخفضة ، والذي يتعلق بارتباط المادة العلمية 

  .بخبرات التالميذ السابقة 
فيـه   رحقق مجال عرض وتنظيم محتوى الكتاب درجة متوسطة ، وقد حققت بعض المعـايي  -

ذي يتعلق بتوجيه حـديث محتـوى   بدرجة عالية ، وقد تحقق معيار واحد بدرجة منخفضة ، وال
: الكتاب إلى التالميذ مراعياً أنهم  بنون وبنات ، وتحقق معيار واحد فقط بدرجة ال يتوافر، وهو 

  . تنتهي كل وحدة بملخص يوضح األفكار األساسية فيها 
فيـه بدرجـة    رحقق مجال األنشطة العلمية للكتاب درجة متوسطة ، وقد حققت بعض المعايي -

وقد تحقق معيار واحد بدرجة منخفضة ، والذي يتعلق بتناسب األنشطة وقت حصـص  عالية ، 
تراعي األنشطة إمكانيات المدرسة : التكنولوجيا، وتحقق معيار واحد فقط بدرجة ال يتوافر، وهو 

  .المادية
فيه بدرجة  رحقق مجال الناحية الفنية واإلخراج للكتاب درجة عالية ، وقد حققت بعض المعايي -
  . لية جداً عا
لم يحصل أي مجال من مجاالت الكتاب السبعة على درجة تقدير عالية جداً ، بينما حصـلت   -

ثالثة منها على درجة عالية ، وهي األشكال والرسوم التوضيحية ، الناحية الفنية واإلخـراج ،  
   انقرائية الكتاب ، بينما حصلت أربعة منها على درجـة متوسـطة ، وهـي عـرض وتنظـيم      

وقد احتل مجال الرسوم التوضـيحية   . لمحتوى ، المادة العلمية ، واألنشطة ، ووسائل التقويم ا
واألشكال الترتيب األول ، ثم مجال الناحية الفنية ، ثم مجال انقرائية الكتاب ، ثم مجال عـرض  

ال وسائل وتنظيم المحتوى ، ثم مجال المادة العلمية ، ثم مجال األنشطة العلمية ، وأخيراً جاء مج
  . التقويم ، وقد بلغ التقدير اإلجمالي للكتاب درجة عالية 

تقويم منهاج الرياضيات الفلسطيني للصف  "  بعنوانوهي :  ) ٢٠٠٢،  شومان (دراسة  -٥
  " . السادس األساسي 

من وجهة  منهاج الرياضيات الفلسطيني للصف السادس األساسي تقويمهدفت الدراسة إلى      
ين والمشرفين التربويين في محافظات غزة، الذي طبق ألول مرة كطبعة تجريبيـة  نظر المعلم

  .بغرض معرفة نجاح هذا المنهاج في تحقيق األهداف التي وضع من أجلها 
نة  ابطاقة مالحظة ، وأداة تحليل المحتوى،واستباعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً 

    معلمـاً ،  )  ١٦٥ (المكونة مـن  بتطبيقها على عينة الدراسة قام –بعد حساب صدقها وثباتها  –
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مـن  )  %٥٤ (معلمـاً بنسـبة   )  ٨٧( عشوائيا فكانت العينة  موتم اختياره موجهين ،)  ٦ (و
  % ) .٢١ (بنسبة )  ٣٥ (مجتمع الدراسة طبقت عليهم االستبانة، وكانت مالحظة األداء 

   لمنهاج الرياضيات للصف السادس األساسـي يسـاوي       أظهرت النتائج أن المتوسط العام وقد    
 )٣ وهي نسبة تقع ضمن بداية الحد األدنى المقبول تربوياً )  %٦٠.  
نتائج التحليل أن التكامل بين وحدات المنهاج لم يرق إلى المستوى المطلوب ، بدليل وجـود   -

  . وحدات منفصلة تماماً عن باقي وحدات المنهاج 
  .   % )٦٤( حظة أن متوسط أداء المعلمين للمهارات كافية بنسبة بطاقة المال -
دراسة تحليلية تقويمية لكتاب العلوم للصف التاسع  "وهي:  ) ٢٠٠٢،  الحكيمي(دراسة  -٦

  ".األساسي في المدارس اليمنية 
حيـث تناولـت    تحليل وتقويم كتاب العلوم للصف التاسع األساسي ،هدفت الدراسة إلى         

للطالب من خالل عرض المادة واألشـكال   هالدراسة الخصائص العامة لكتاب ودرجة اشتراكيت
   .والرسومات ومستوى انقرائية وتنوع األسئلة المتضمنة فيه 

استبانة إلى معلمي وموجهي العلـوم لمعرفـة    اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً 
واستخدم اختبارا لمستوى االنقرائية للكتـاب وفـق المعـايير    ، ة هم حول الخصائص العامئآرا

)   ١٢٠(  من ةالمكونقام بتطبيقها على عينة الدراسة  –بعد حساب صدقها وثباتها  –.  المحددة
اليمن   من طلبة العلوم للصف التاسع األساسي في ) إناث  ٦٠ (، و) ذكور  ٦٠( وطالبة  اًطالب

قام الباحـث بجمـع البيانـات    .  موجهين بطريقة عشوائية بسيطة)  ٣ ( و،  ، وعشرين معلماً
لبيان مدى تـوافر المعـايير   ؛ ) النسب المئوية ( وتحليلها إحصائياً باستخدام معامالت الشيوع 

  . المحددة في كتاب العلوم للصف التاسع األساسي 
الخصائص العامة ،  أن كتاب العلوم في اليمن يعد من الكتب الجيدة من حيث أظهرت النتائج و

  . حيث تقل به األخطاء العلمية والمطبعية ، إال أنه بحاجة إلى زيادة اهتمام وتحسين 
، % ٥٣وتضع نسـبة  )  %٤٠( مستوى انقرائية الكتاب منخفضة تقترب من نسبة وتبين أن  

وازنة وهي نسبة كبيرة من الطلبة في مستوى اإلحباط ، أما أسئلة نهاية الوحدات ، فقد كانت مت
صة أسـئلة التطبيـق حسـب    إلى مزيد من التركيز على أسئلة الفئة العليا ، وخا ةأنها بحاج إال

  . تصنيف بلوم
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تقويم منهاج التربية الدينية اإلسالمية للصف العاشـر   "وهي:  ) ٢٠٠١،  الدلو (دراسة  -٧
  ".فلسطين   -بمحافظات غزة 

، حافظات غزة مب للصف العاشر األساسياإلسالمية ج التربية اتقويم منههدفت الدراسة إلى      
بوحداتـه   ةلعالجها في منهاج التربية الدينية اإلسالمي؛ ولتحديد جوانب القوة لتدعيمها والضعف 

  . الخمس بمحافظات غزة 
بعـد حسـاب     - استبانة وبطاقة مالحظـة  اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً 

ام الباحث بتطبيقهما على عينة الدراسة معلمـي مـادة التربيـة الدينيـة     ق  –صدقهما وثباتهما 
  .  معلماً )  ٣٠( اإلسالمية بمحافظات غزة ،والبالغ عددهم 

  . أظهرت النتائج إلى أن عدم صياغة األهداف صياغة سلوكية واضحة ومحددة و
- وى يعرض عدداً كافياً يرى المعلمون أن المحتو. األهداف بطبيعة المجتمع الفلسطيني  لم تعن

  . من نصوص القرآن الكريم واألحاديث الشريفة 
  .أن المحتوى يتناول عدداً من القضايا االجتماعية المعاصرة  -
  .  يوجه المعلمون الطلبة إلى القيام باألنشطة الدينية المدرسية المختلفة  -
ي المرحلة اإلعداديـة  تقويم مقررات العلوم فبعنوان  "وهي:  ) ٢٠٠٠رياض ،  (دراسة  -٨

من خالل آراء المعلمين والمتخصصين في ضوء االتجاهات العالميـة المعاصـرة وتوصـيات    
  "دراسة ميدانية " المؤتمر القومي للتعليم اإلعدادي 

مقررات العلوم في المرحلة اإلعدادية من خالل آراء المعلمين   تقويمهدفت الدراسة إلى         
وتوصيات المـؤتمر القـومي للتعلـيم     تجاهات العالمية المعاصرةوالمتخصصين في ضوء اال

  . اإلعدادي
ما أوجه القوة والضعف في محتوى مقررات العلوم في المرحلـة  : وكانت مشكلة الدراسة هي 

وآراء التالميذ في ضوء االتجاهات العلمية المعاصـرة  ، اإلعدادية في ضوء آراء المتخصصين 
  . عليم اإلعدادي وتوصيات المؤتمر القومي للت

يقدم للمعلمين والمتخصصين في مجال  اًالمنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبياناعتمد الباحث 
والمشكالت التـي  ، لى آرائهم في كتب العلوم الحالية إالمناهج وطرق التدريس العلوم للتعرف 

        .   ظـات السـت   تقابلهم عند استخدامها بالصفوف الثالثة في هـذه المرحلـة بمـدارس المحاف   
معلـم  )  ١٠٠٠ (مـن  ةالمكونقام بتطبيقها على عينة الدراسة   –بعد حساب صدقها وثباتها  –

الوادي  –اإلسكندرية  –الجيزة  –القاهرة ( ومتخصص في المرحلة اإلعدادية بالمحافظات الست 
كراسـة  )  ١٥٠٠ (تم اختيارهم عشوائياً ،وتم فحص ، )   ةاإلسماعيلي –بني سويف  –الجديد 
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للفصلين الدراسيين األول والثاني  ةإجابة للتالميذ في امتحانات الصفوف الثالثة بالمرحلة اإلعدادي
وتم معالجة النتائج إحصائياً عـن طريـق   .   م ، بالمحافظات الست ١٩٩٩،  ١٩٩٨في العام 

  . ) ٢كا  (مربع  كاي  مالنسب المئوية واستخدا
اول القضايا المعاصرة التي اشتملت عليها أداة التحليل سواء فـي  ضعف تن أظهرت النتائج وقد 

وأن تناول القضايا المعاصرة في مناهج التربية اإلسالمية في . الحديث والثقافة اإلسالمية والفقه 
المرحلة الثانوية بالمجتمع السعودي الزال ضئيالً رغم وجود مؤشرات تؤكد إمكانية  إدراج هذه 

وأن مناهج التربية اإلسالمية بحاجة إلى تطـوير  . مناهج بصورة أكثر فعالية القضايا في هذه ال
  .يشمل موضوعاتها وإدخال المشكالت والقضايا التي تؤثر في المجتمع إلى حجرات الدراسة  

كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي العلمي من  تقويم" بعنوان:  ) ١٩٩٩،  أيوب (دراسة  -٩
  " . طلبة في شمال فلسطين اللمعلمين ووجهة نظر المشرفين وا

وجهـة نظـر   من   للصف األول الثانوي العلميالفيزياء  باكتهدفت الدراسة إلى تقويم        
شمال فلسطين ، وذلك من خالل معرفة التقـديرات  في محافظات  والمشرفين والطلبة المعلمين

  .  التقويمية للمعلمين والمشرفين والطلبة 
األولى للمشرفين والمعلمين والثانية : منهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبيانين اعتمد الباحث ال

الكتـاب ،   المظهر العام للكتاب ، مقدمة الكتاب ، محتوى(  :للطلبة وذلك في ستة مجاالت هي 
بعـد   –) األساليب واألنشطة والوسائل ، وسائل تقويم الكتاب ، تنمية الكتاب التجاهات الطلبة 

معلماً )  ٥١(  قام الباحث بتطبيقها على عينة الدراسة البالغ عددها  –قهما وثباتهما حساب صد
طالباً وطالبةً وجميع المشرفين في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم )  ١٩٥ ( ومعلمة و

لتحديد مواطن القوة  لتعزيزها  ؛م ١٩٩٨ –  ٩٧ : في محافظات شمال فلسطين للعام الدراسي
  .  الضعف للتخلص منهاو

وأظهرت النتائج أن درجة تقويم المشرفين متوسطة بشكل عـام ، وكانـت متوسـطة لجميـع     
، فقد كانت ) المظهر العام ( عدا المجال األول )  ٣ ٣٩ (المجاالت ، وكان متوسطها الحسابي 

  )  . ٢ ٩٣ ( عالية حيث بلغت
ير جنس المعلم أو المؤهـل العلمـي لـه    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى على متغ -

  . المجاالت الستة  نللمجاالت الستة ككل ، ولكل مجال م
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى على متغير الخبرة التدريسية للمعلم للمجاالت الستة  - 

خبرة ، ولصالح ال) مقدمة الكتاب ( عدا المجال الثاني  ةالمجاالت الدراس نككل ، ولكل مجال م
  .القصيرة 
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التربية المهنية من وجهة نظر معلمـي  كتاب  تقويم" بعنوان:  ) ١٩٩٩، رواقة(دراسة  -١٠
  .  "التربية المهنية في األردن 

التربية المهنية من وجهة نظر معلمي التربية المهنية فـي   باكتهدفت الدراسة إلى تقويم        
كتاب ، وكذلك تعرف جوانب القوة والضـعف  ، وذلك بهدف تعرف مستوى إعداد هذا ال األردن

لتفاديهـا  ؛ في إعداد الكتاب وإبرازها ، وتعرف جوانب القصور واإلشارة إليها فـي محاولـة   
  .إلظهار الكتاب المدرسي في أحسن صورة 

فقرة ذات إجابـات  )  ٥٨( اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانة مكونة من 
بـين           مـا  عة مجاالت تراوح عدد فقراتهـا  يكرت الخماسي ، وتكونت من سبمحددة وفق سلم ل

 المقدمة ، المحتـوى ، اللغـة ، األنشـطة ، وسـائل     : فقرة ، وهذه المجاالت هي )  ١٥ -٦( 
قام الباحـث بتطبيقهـا     –بعد حساب صدقها وثباتها   –اإليضاح ، الشكل واإلخراج ، التقويم  

معلماً ومعلمة من معلمي التربية المهنية في مديريات )  ١٩٩(  بالغ عددها على عينة الدراسة ال
، وعـدد   معلـمٍ )  ١٠٥( التربية والتعليم التابعة لمحافظتي إربد والمفرق ، وكان عدد الذكور 

  . معلمة )  ٩٤( اإلناث 
المهنيـة فـي   وأظهرت النتائج أن تدني تقديرات معلمي التربية المهنية التقويمية لكتاب التربية 

      :     نسـبة المئويـة للتقيـيم اإلجمـالي     ، وقد بلغـت ال % ٨٠جميع مجاالته ، فكان مجملها دون 
) ٨٧ ٩٧ (، وللمقدمـــة )  %٦٩ ٨٩ ( ، والمحتـــوى ) %٦٥ واألنشـــطة، )  %٦٨           
)٧٠ ــويم)  %٦٥ ــة)  %٦٧ ٠٥ ( ، والتق ــاح)  %٧٠ ١٤ ( ، واللغ ــائل اإليض           ، ووس
) ١٠ ٣٥ ( ، والشكل واإلخراج)  %٧٠ ٧٨% . (  
  .  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات معلمي التربية المهنية تعزى للجنس  -
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات معلمي التربية المهنية تعـزى للدرجـة    - 

  .  العلمية
   قديرات معلمي التربية المهنيـة تعـزى للتخصـص ،    وجود فروق ذات داللة إحصائية في ت -

وقد بدت هذه الفروق واضحة بين تخصصي التربية المهنية واالقتصاد المنزلـي فـي مجـالي    
  . ، وكذلك في التقييم اإلجمالي ولصالح االقتصاد المنزلي وسائل اإليضاح والتقويم

المهنية تعزى للخبرة التعليميـة  وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات معلمي التربية  -
   سنة ، وكل مـن الفئـة     )  ٢٠ -١٦( في مجال وسائل اإليضاح ، وقد بدت واضحة بين الفئة 

  .سنوات ولصالح عالية الخبرة)  ٥ -١( 
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 الرياضيات للصف الثاني الثـانوي تقويم كتاب "   بعنوان:  ) ١٩٩٩،  اللحاوية(دراسة  -١١
  . " نوب األردنن في جمعلميالمن وجهة نظر 

الرياضيات للصف الثاني الثانوي من وجهة نظر المعلمـين  هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب     
لمعرفة مدى مالءمته للتدريس ، وذلك لتحديد جوانب القوة والقصور فيه ،  ؛ في جنوب األردن

  .ومعرفة تقديرات المعلمين التقويمية لكل مجال من مجاالت هذا الكتاب 
فقرة ،  وكانت عينة )  ٧٨ (انة مكونة من بباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استاعتمد ال

، موزعة علـى  ) معلماً ومعلمةً  ٤٦( الدراسة من معلمي ومعلمات الرياضيات  البالغ عددهم 
 –اإلخراج الفني والمظهر العـام   –وسائل التقويم  –المحتوى  –األهداف  (المجاالت األربعة 

قام الباحث بتطبيقها على عينـة الدراسـة    –بعد حساب صدقها وثباتها  –) والوسائل األنشطة 
  . لتعزيزها والقصور للتخلص منها ؛لتحديد مواطن القوة 

وأظهرت النتائج أن جاءت مجاالت الكتاب في المستوى المتوسط باستثناء مجالي اإلخراج الفني 
          بلـغ المتوسـط الحسـابي لمقدمـة الكتـاب       حيث. ن جاءا في المستوى القوي ذيلواألهداف ال

ــاب )   ٣�٨٣ ( ، ولألهــداف)  ٣�٢٣ ( ــوى الكت               ، واألنشــطة والوســائل )  ٣�٥ (، ومحت
  . ) ٣�٩٦ ( ، واإلخراج الفني والمظهر العام)   ٣�٢٥ ( ، ووسائل التقويم)  ٣�٢٥ (
،  ) ٣�٦٣ (، إذ بلـغ متوسـطه الحسـابي     جاء التقدير الكلي للكتاب في المستوى المتوسط -

  : ويعاني من نواحي القصور التالية
ال يتناسب محتوى الكتاب مع عدد الحصص المقررة له ، وال يبين الكتاب إسهامات العلمـاء   -

  .  ال يحتوى الكتاب على قائمة المراجع المستخدمة في التأليف والعرب والمسلمين الرياضية، 
تقويم كتاب الجبر للصف التاسع األساسي مـن  "   بعنوان:  ) ١٩٩٨،  حمدان( دراسة  -١٢

  . "وجهة نظر معلمي الرياضيات وطلبتهم 

هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب الجبر للصف التاسع األساسي من وجهة نظـر معلمـي           
  .الرياضيات وطلبتهم 

ـ  ياعتمد الباحث المنهج الوصفي المسح تتضـمن  ، فقـرة  )  ٧١ (ن مستخدماً استبانة مكونة م
       معلمات الرياضيات  البالغ عددهم ومعايير جودة كتاب الجبر ،  وكانت عينة الدراسة من معلمي 

وسائل التقويم  –عرض المحتوى  –المحتوى ( موزعة على المجاالت األربعة )  . معلماً  ٨٣( 
لتحديـد  ؛ ا على عينة الدراسة قام الباحث بتطبيقه –بعد حساب صدقها وثباتها  –) اإلخراج  –

  :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية  .والضعف للتخلص منها، مواطن القوة  لتعزيزها 



١٠٧ 

 

 
 

، % )  ٥٨( بنسبة مئويـة  )  ٢�٩ (بلغ متوسط تقديرات المعلمين التقويمية اإلجمالية للكتاب  -
بنسـبة مئويـة               )  ٣�٣ (لكتاب الطلبة اإلجمالية ل توهي نسبة متدنية ، بينما بلغ متوسط تقديرا

  . وهو تقدير متوسط % )  ٦٦( 
، بينمـا بلـغ   % )  ٥٩, ٤(بنسبة مئويـة  )  ٢�٩٧ (بلغ متوسط تقديرات المعلمين للمحتوى  -

  . وهو تقدير متوسط % )  ٦٨( بنسبة مئوية )  ٣�٤ (الطلبة  تمتوسط تقديرا
)  ٢�٩٥ (ى والرسومات والتوضيحات واألمثلة بلغ متوسط تقديرات المعلمين لعرض المحتو -

% )  ٦٨( بنسبة مئويـة  )  ٣�٤ (الطلبة  ت، بينما بلغ متوسط تقديرا% )  ٥٩( بنسبة مئوية 
  .وهو تقدير متوسط 

، بينما بلغ % ) ٥٨�٨(  بنسبة مئوية )  ٢�٩٤ (بلغ متوسط تقديرات المعلمين لوسائل التقويم  -
  .وهو تقدير متوسط % )  ٦٨( بنسبة مئوية )  ٣�٤ (الطلبة  تمتوسط تقديرا

، بينما بلغ متوسـط  % ) ٥٤(  بنسبة مئوية ) ٢�٧( بلغ متوسط تقديرات المعلمين لإلخراج  -
  .وهو تقدير متوسط % )  ٥٨( بنسبة مئوية )  ٢�٩ (الطلبة  تتقديرا

للتعليم  وأوصت الدراسة ضرورة إعادة صياغة الكتاب وطريقة عرضه بأسلوب مشوق ومشجع 
  . الذاتي 
كتـب الفيزيـاء المدرسـية للمرحلـة      تقويم" بعنوان:  ) ١٩٩٨،  عبدالخالق(دراسة  -١٣

  " . األساسية العليا من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظات شمال فلسطين 

من المرحلة األساسية الدنيا من وجهـة نظـر    الفيزياء المدرسية كتبهدفت الدراسة إلى تقويم 
شمال فلسطين ، وذلك من خالل معرفة تقـديرات المعلمـين   في محافظات  والمعلمات معلمينال

  . والمعلمات التقويمية لهذه الكتب ، ومعرفة أوجه القوة والقصور فيها 
فقرة موزعة علـى  )  ٧٠ (اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانة مكونة من 

ظهر العام للكتاب ، مقدمة الكتاب ، محتوى الكتـاب ، األسـاليب   الم:  (  يالمجاالت الستة وه
بعـد حسـاب    –) واألنشطة والوسائل ، وسائل تقويم الكتاب ، تنمية الكتاب التجاهات الطلبـة  

معلماً ومعلمـة  )  ٢٦٠ (على عينة الدراسة البالغ عددها قام الباحث بتطبيقها  –صدقها وثباتها 
  . لتحديد مواطن القوة  لتعزيزها والضعف للتخلص منها ؛مدرسة  )  ١٥٤ (موزعين على 

من المستوى المقبول تربويـاً   ىوأظهرت النتائج أن التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات أعل
لكل كتاب من كتابي الفيزياء ، وذلك لكل مجال من مجاالت الدراسة الستة لكل كتاب من كتابي 

  . الفيزياء 
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داللة إحصائية بين متوسطات التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات معاً ال يوجد فروق ذات  -
لكل كتاب من كتابي الفيزياء يعزى إلى متغير الصف ، وكذلك لكل مجال من مجاالت  الدراسة 

  . الستة لكل كتاب من كتابي الفيزياء 
لمعلمين والمعلمـات  ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التقديرات التقويمية ل - 

  . لكتابي الفيزياء معاً باستثناء مجال وسائل تقويم الكتاب لصالح المعلمات 
ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات معاً  -

جـاالت   لكل كتاب من كتابي الفيزياء يعزى إلى متغير المؤهل العلمي ، وكذلك لكل مجال من م
الدراسة الستة لكل كتاب من كتابي الفيزياء باستثناء مجال األساليب والوسائل واألنشطة لصالح 

  .حملة الدبلوم المتوسط
تقويم كتب الرياضيات المدرسية للصـفوف  "  بعنوان  : ) ١٩٩٧الدواهيدي ، ( دراسة  -١٤

  " .االبتدائية في محافظات غزة 

  . الرياضيات المدرسية للصفوف االبتدائية في محافظات غزة  هدفت الدراسة إلى تقويم كتب    
فقـرة تتضـمن   )  ١٠٢ (اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانة مكونة مـن  

معايير الكتاب جيد اإلعداد ،  وكانت عينة الدراسة من معلمي معلمات الرياضـيات للمرحلـة   
بعد حسـاب   –موزعة على األبعاد . افظات غزة مدرسة من مدارس مح)  ٥٤ (األساسية  في 
  . قام الباحث بتطبيقها على عينة الدراسة  –صدقها وثباتها 

، وللصـف  % )  ٥٧ (وأظهرت النتائج أن نسبة توافر معايير الكتاب الجيد للصـف الرابـع   
وجميعها تشكل نسباً متدنية دون المسـتوى  % )  ٤٦( ، وللصف السادس % )  ٥٧( الخامس 

  .قبول تربوياً الم
بقطـاع   يم كتاب العلوم للصف الثالث اإلعدادييتق" بعنوان :  ) ١٩٩٧،  األغا( دراسة  -١٥

  ." غزة من وجهة نظر المعلمين

بقطاع غزة مـن وجهـة نظـر     هدفت الدراسة إلى تقويم كتاب العلوم للصف الثالث اإلعدادي
  . المعلمين

فقرة ،  وكانت عينة )  ٦٠ (ماً استبانة مكونة من اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخد
مـن المجتمـع   % ) ٣٦( للعلوم بنسبة ) معلماً  ٤٣( الدراسة من معلمي العلوم  البالغ عددهم 

موزعـة  .  األصلي لمعلمي العلوم في مدارس وكالة الغوث الدولية لالجئين في محافظات غزة 
خصوصيات كتاب  –عرض المحتوى  –حتوى اختيار الم –اإلخراج ( على المجاالت األربعة 

 أظهـرت و. قام الباحث بتطبيقها على عينة الدراسـة   –بعد حساب صدقها وثباتها  –) العلوم 
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مما يؤكد حاجتـه إلـى   % )  ٦٦.٢( النتائج أن كتاب العلوم يحقق معايير الكتاب الجيد بنسبة 
  . عمليات إثراء أخرى 

تقويم مناهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية بجمهورية  "بعنوان :  ) ١٩٩٥،  صقر( دراسة  -١٦
  . " م  ٩٣/١٩٩٤لعربية للعام الدراسي مصر ا
مناهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية بجمهورية مصر العربية للعـام  هدفت الدراسة إلى تقويم       

ذلك لى مواطن القوة والضعف في مناهج الفيزياء ، وإ، وذلك للتعرف  م ١٩٩٤/ ٩٣الدراسي 
  . في ضوء األهداف الموضوعة والمحددة ، حتى يمكن الوقوف على مدى تحقيق هذه األهداف 

فقرة )  ٣٩ (استبانة مكونة من  :اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً ثالث أدوات 
بنود ، وبطاقة تحليـل محتـوى الكتـب    )  ٨( وبطاقة استطالع رأي أولياء األمور تكونت من 

للفيزيـاء  ) معلمـاً   ٤٥( ،  وكانت عينة الدراسة من معلمي الفيزياء ، البالغ عددهم  سيةالدرا
      من الموجهين ورؤسـاء األقسـام ،  )  ٢٠(  بالمرحلة الثانوية بمحافظتي الشرقية والقاهرة ، و

 قام الباحث بتطبيقهـا  –وقد تم التأكد من حساب صدقها وثباتها .  من أولياء األمور)  ١٠(  و
وأظهرت النتائج عدم وجود ترابط بين محتوى الكتب الثالثـة ، كمـا أن   . على عينة الدراسة 

  . طريقة عرض المحتوى ال تساعد الطلبة على التعلم الذاتي 
نشطة الموجودة بالكتاب صعبة التنفيذ غالباً ، وعدم توفر األمـاكن لممارسـة األنشـطة    األ* 

  . ل والورش وغير ذلك ، وقلة توفر الخامات الالزمة المعام: التربوية بمعظم المدارس مثل 
لألسئلة الـواردة   ةقلة تنوع وشمولية وسائل التقويم ،وخلو الكتب الثالثة من إجابات نموذجي* 
  .  بها
  . ال يساعد محتوى الكتاب المدرسي الطالب على تطبيق ما يتعلمه في الحياة * 
الستخدام الكتـب  ؛ مما يجعل الطالب يلجأ ، افة المادة العلمية معروضة في الكتاب بصورة ج* 

  . وعرض جيد للمادة ، شرح  الخارجية لما فيها من
تقويم منهج العلوم بالصف الخامس االبتدائي في "  بعنوان:  ) ١٩٩٥،  أحمد( دراسة  -١٧

  . " ضوء بعض المشروعات العالمية وآراء الموجهين

لوم بالصف الخامس االبتـدائي فـي ضـوء بعـض     منهج العهدفت الدراسة إلى تقويم         
لى مواطن القوة والضعف فـي مـنهج   إالمشروعات العالمية وآراء الموجهين ، وذلك للتعرف 

  .  العلوم
فقـرة فـي سـت    )  ٦٠ (استبانة مكونة من :اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً

ها عشر مفردات ، وهذه المجـاالت  مجاالت رئيسية تمثل عناصر المنهج ، بحيث يشمل كل من
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 ، أهداف منهج العلوم ، محتوى المنهج ، تنظيم المحتوى وطريقة عرضه ، أنشطة المنهج: هي 
        وكانت عينة الدراسة من معلمـي العلـوم ، البـالغ عـددهم     . ووسائله ، التقويم ، دليل المعلم 

سنوات فأكثر في عملية )  ٦( خبرتهم للعلوم ، وقد تم اختيارهم ممن مضى على ) معلماً  ٣٦( 
القليوبية والقاهرة والمنصورة،وقد بلغ عدد الموجهين الذين : التوجيه ، ومن محافظات ثالث هي 

، وقد تم التأكد من حساب صدقها  على الترتيب)  ١٦،  ٨،  ١٢( تم اختيارهم من كل محافظة 
  . قام الباحث بتطبيقها على عينة الدراسة  –وثباتها 

أظهرت النتائج أن يستهدف الكتاب المدرسي إكساب المفاهيم العلمية األساسية ، وتنمية الميول و
لتفسير الظواهر المحيطة ، بينما ال يستهدف تنميـة  ؛ العلمية، وإكساب مهارات التفكير العقالني 

  . مهارات االتصال واستخدام المكتبة والموسوعات العلمية 
وى وتنظيمه ميول واهتمامات التالميذ ، بينما ال يراعي تكامل يراعي في طريقة عرض المحت* 

المهارات الرياضية في منهج العلوم ، وال يضع عرض المحتوى في اهتمامه الخرائط الهرميـة  
  .   التي تساعد في حل المشكالت 

مـا  ويتم عن طريق اختبارات الورقة والقلم ، ك يتم تقويم المنهج وفقاً ألهداف حددت مسبقاً ،* 
أن التقويم ال يراعي شمولية األهداف ، وال يتم على أساس المشاركة ، وال توضـع ابتكـارات   

  . التالميذ واختراعاتهم في االعتبار عند التقويم 
 *ح بدليل المعلم المفاهيم التي تضمنتها كل وحدة ،كما أنه يبين األساس العلمـي لعمليـة   يوض

قه ، بينما ال يراعي كيفية تنظيم التجارب بما يسهم في ويحدد أغراض التدريس وطرائ ،التقويم 
  .  تنمية التقصي العلمي 

دراسة تحليلية تقويمية لمحتـوى وأسـئلة كتـاب    "  بعنوان : )١٩٩٥،زيتون( دراسة  -١٨
 العلوم العامة المقرر تدريسه لطلبة الصف الثالث اإلعدادي في المدارس الحكومية فـي األردن 

".  

المقـرر تدريسـه    –حليل وتقويم محتوى المادة العلمية لكتاب العلوم العامة ت هدفت الدراسة إلى
وأشكال المعرفة العلمية ووظيفتها ، كما هـدفت   لطلبة الصف الثالث اإلعدادي من حيث أنواع 

إلى تحليل وتصنيف أسئلة الكتاب من حيث ارتباطها باألهداف والمحتوى ونوعها ومدى إثارتها 
  .   ى توازنها لتفكير الطلبة ومد

تحليل المحتوى ومقياس القـدرات  : اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً أداتين هما 
  .  العقلية لتصنيف األسئلة التقويمية 

  :وأظهرت النتائج الخاصة بتحليل المحتوى ما يلي 
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         ميـة بنسـبة  ، فالمفـاهيم العل % ) ٤٩�٢ (ركز محتوى العلوم على الحقائق العلمية بنسـبة  * 
  % ) .١٢�٦ (فالمبادئ والتعميمات العلمية بنسبة  ،% ) ٣٨�٢ (

  .بينت نتائج التحليل أن المعرفة العلمية المقصودة من كتاب العلوم لم تكن وظيفية * 
من جهة ، وطريقة منهجية في البحـث  ) مادة ( ه نَّألم يعكس محتوى الكتاب طبيعة العلم من * 

  .مما قد يؤدي إلى عدم إثارة الطالب وعدم االبتكار لديهم  ، أخرى  والتفكير من جهة
  . والوجداني بشكل كبير ، لم يركز المحتوى على الجانب المهاري * 

  :  فهيوأما النتائج الخاصة بتصنيف األسئلة 
ركزت األسئلة التقويمية لكتاب العلوم العامة للصف الثالث اإلعدادي في األردن بشكل ملحوظ * 
من مجموع % )  ٤٧�٦ (لى مستوى التذكر والمعرفة في المجال العقلي ، حيث بلغت نسبتها ع

  .كي بمستوياتها فتكاد تكون معدومةاألسئلة ، أما األسئلة التي تقيس المجال االنفعالي أوالنفس حر
من المجموع الكلي ألسـئلة العلـوم   % )  ٣٤�٤ (ما نسبته ) االستيعاب ( شكلت أسئلة الفهم * 

  . وهي نسبة متزنة 
وهي قليلة بالمقارنة مع النسـبة التـي يقترحهـا    ، % ) ١٠�٩ (وشكلت أسئلة التطبيق نسبة * 

  % ) .٢٥ (المختصون وهي  
التحليل ، التركيـب ،  ( هناك ضعف ملموس في األسئلة التي تتعلق بالمستويات العقلية العليا * 

  % ) .٧ (وهي نسبة  ) التقويم 
بين األسئلة التقويمية المقالية والموضوعية ، وعدم وجود أسئلة نهاية كـل   عدم وجود توازن* 

  . وحدة 
دراسة تحليلية تقويمية لكتاب األحيـاء  "  بعنوان:  ) ١٩٩٤،  العبداهللا وعنيزة( دراسة  -١٩

  ." للصف العاشر األساسي في المدارس األردنية

وإجـراء   –عاشر األساسي في األردن حياء للصف الألتحليل كتاب اهدفت الدراسة إلى        
عملية تقويمية لجوانب هامة من الكتاب ، حيث تناولت الدراسة الخصائص العامـة للكتـاب ،   
وانقرائيته ، ومدى إشراكيته للطالب من خالل عرض المادة واألشكال والرسومات ، كما تناولت 

الـواردة فـي    ةوالمطبعي، لمية الدراسة األسئلة المتضمنة في الكتاب ، إضافة إلى األخطاء الع
    .الكتاب 

اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانة ، إضافة إلى تحليل الكتاب مـن قبـل   
  لمعرفـة آرائهـم حـول    ؛ وكانت عينة الدراسة من المعلمين والموجهين التربويين . الباحثين 
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موجهين تربويين ، وقد تم التأكد )  ٥( ة إلى ، إضاف) معلماً ومعلمة ٤٥( الكتاب ، البالغ عددهم 
  . قام الباحث بتطبيقهما على عينة الدراسة  –من حساب صدقهما وثباتهما 

وأظهرت النتائج إلى أن المعلمين والمشرفين أكدوا أن المادة العلمية في الكتاب تتسلسل بشـكل  
  .منطقي 

  ،يهتم الكتاب بتعريف المفاهيم والمصطلحات العلمية *  
  . قلة األخطاء العلمية والمطبعية * 
من مجموع صـفحات الكتـاب ،   % )  ١٦�٨ (اهتم الكتاب بالقضايا االجتماعية بنسبة عالية * 

  .من مجموع صفحات الكتاب % ) ٥�٨ (وجاء االهتمام أقل بالقضايا البيئية بنسبة  
لوم الذي يقيس الفهـم ،  حسب تصنيف ب يحتاج إلى مزيد من التركيز على أسئلة الفئة العليا ،* 

  . والتطبيق ، والتحليل ، والتركيب ، والتقويم 
تقويم كتاب الرياضيات للصف التاسع من وجهة "  بعنوان : ) ١٩٩٤،  السر ( دراسة  -٢٠

  . " نظر المعلمين والطلبة في منطقة تربية عمان الكبرى األولى

سع من وجهة نظر المعلمين والطلبـة  الرياضيات للصف التاكتاب هدفت الدراسة إلى تقويم     
، وذلك للتعرف علـى   من حيث مختلف جوانبه األساسية في منطقة تربية عمان الكبرى األولى

  . مواطن القوة والضعف في كتاب الرياضيات 
فقـرة  )  ٦٣ (األولى مكونة مـن  : ن ياعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانت

فقرة خاصة بالطلبة موزعة على جوانب التقويم  )  ٤٠( أخرى مكونة من خاصة بالمعلمين ، و
المحتوى ، الشكل العام للكتاب وطريقة إخراجه ، األنشـطة والمعينـات علـى    : األربعة وهي 

وكانت عينة الدراسة مـن معلمـي   . استخدام الكتاب ، والوسائل اإليضاحية ، ووسائل التقويم 
معلم ومعلمة يدرسـون  )  ١١٠( من مجموع ) معلماً ومعلمة ٦٤( البالغ عددهم والرياضيات ، 

، وقد تم اختيـارهم   الرياضيات للصف التاسع في هذه المدارس في منطقة تربية عمان األولى
( طالباً وطالبة مـن مجمـوع   )  ٥٢٠( ها ، بلغ عدد ربطريقة عشوائية من طلبة الصف العاش

قام الباحث بتطبيقهما على  –حساب صدقهما وثباتهما  طالباً وطالبة  ، وقد تم التأكد من)  ٩٩٢٣
  . عينة الدراسة 

% ) ٣�٧ (وأظهرت النتائج إلى أن بلغ متوسط تقديرات المعلمين التقويمية اإلجماليـة للكتـاب  
% ) ٣�٦ ( ، كما بلغ متوسط تقديرات الطلبة التقويمية اإلجمالية للكتاب% )  ٧٤( بنسبة مئوية 
  ) . % ٧٢( بنسبة مئوية 
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط تقديرات المعلمين التقويمية ، ومتوسط تقديرات * 
  . الطلبة التقويمية لمجموع الفقرات المشتركة الخاصة بوسائل التقويم 

  . ال يوجد أثر للخبرة التدريسية للمعلمين على تقديراتهم التقويمية * 
ل كثافة المادة العلمية ، وعـدم ارتباطهـا بواقـع    كشفت الدراسة عن بعض نقاط الضعف مث* 

وعدم وجود تدرج في خبرات المحتوى وموضوعاته ، وعدم كفاية األنشطة والوسائل  الطالب ،
  . اإليضاحية 

تقويم كتاب اللغة "  بعنوان : ) ١٩٩٤،  Salem & EL-Kadayسليم والقاضي ( دراسة  -٢١
  " . من وجهة نظر الطالب والمعلمين "   Welcome to English 3" اإلنجليزية للصف الثامن 

"   Welcome to English 3" كتاب اللغة اإلنجليزية للصف الثامن هدفت الدراسة إلى تقويم      
لى مواطن القوة والضعف في كتاب اللغـة  إ، وذلك للتعرف  من وجهة نظر الطالب والمعلمين

تطوير الكتاب من وجهة  تئاً ، وكذلك معرفة اقتراحااإلنجليزية ، وما إذا كان الكتاب جيداً أم سي
  . نظر الطالب 

فقرة موزعـة  )  ٨٣ (الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي مستخدمتا استبيانه مكونة من  تاعتمد
المحتوى ، عرض المحتـوى ، المفـردات والتراكيـب اللغويـة ،     : على سبعة مجاالت وهي 

وكانـت  . سوم التوضيحية ، إخراج الكتاب ، دليل المعلـم  التدريبات والتمارين ، األشكال والر
من  معلما٤٢ًمعلم من القاهرة و ١٠٠( عينة الدراسة من معلمي اللغة اإلنجليزية ، البالغ عددهم 

 ١٥٠و ، من مدارس محافظة القاهرة المختلفة  ٣٥٠( طالب وطالبة  ٥٠٠، ومن  )كفر الشيخ 
عينة بطريقة عشوائية لإلجابة عن أسئلة الدراسـة ،  الار ، وقد تم اختي) من محافظة كفر الشيخ 

  . قام الباحث بتطبيقها على عينة الدراسة  –وقد تم التأكد من حساب صدقهما وثباتهما 
ويقترح الطالب أن يتوفر  ،كتاباً خارجياً  يوظفون  من الطالب%  ٧٦وأظهرت النتائج إلى أن 

تاب الخارجي لسد احتياجاتهم ، ليتجنبوا األسـباب  في الكتاب الوزاري كل ما هو موجود في الك
  . التي تدفعهم إلى اقتناء الكتاب الخارجي 

، % ) ٦٤�٦٣ (كانت النسبة المئوية لتوافر فقرات المحتوى مـن وجهـة نظـر المعلمـين     * 
، ولألشـكال  % ) ٧٠�٨٠ (، وللمفردات و التراكيب اللغوية % ) ٥٨�٣٦ (ولعرض المحتوى 
           ، ولـدليل المعلـم   % ) ٧٢�٠٧ (، وإلخـراج الكتـاب   % ) ٦٨�٨٥ (حية والرسوم التوضـي 

، وكان مجال إخراج الكتاب أعلى هذه المجاالت ، وجميع هذه المجاالت احتوت % ) ٦٠�٣٢ (
   . على نقاط قوة فيما عدا مجال التدريبات والتمارين 
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  :  لمواد الدراسية األخرىبتقويم مناهج وكتب وفروع ا المتعلقةتعقيب على الدراسات 

من خالل مراجعة الدراسات الواردة في هذا البند نجد أنها ركزت على جوانب متعددة فـي      
وعرض المادة ، واألنشطة ، ووسائل  الكتاب المدرسي مثل اإلخراج الفني والمادة المعروضة ،

  .، ولغة الكتاب ، وتحليل الكتاب  التقويم، والصور واألشكال
فـروع المـواد الدراسـية    اهتمت بعض الدراسات المتعلقة بتقويم وتحليل مناهج وكتب        
من وجهة نظر المعلمـين   األهداف واألدوات والعينات والمنهج وأهم النتائج: من حيث  األخرى

  :السابقة بالدراسة الحالية  تالدارسا، وسيتم توضيح عالقة  والمشرفين والطالب
، )  ٢٠٠٦( ، وأبو عودة )  ٢٠٠٧( دراسة شحيبر دراسة كل  هدفت:   من حيث األهداف* 

، وعبد )  ١٩٩٩( ، وأيوب )  ٢٠٠٠(، ورياض )  ٢٠٠٢( ، وأبو تيم )  ٢٠٠٥( ورمضان 
، والعبد وعنيـزة     )  ١٩٩٥( ، وصقر وأحمد وزيتون )  ١٩٩٧( ، واألغا )  ١٩٩٨( الخالق 

هتم بتقويم كتب الرياضيات مثـل دراسـة   بتقويم كتب العلوم وفروعه ، وبعضها ا)  ١٩٩٤( 
، والسـر           )  ١٩٩٧( ، وحمـدان و الدواهيـدي   )  ١٩٩٩( ، واللحاويـة  )  ٢٠٠٢( شومان 

بتقويم كتـاب التربيـة المهنيـة ، والمـدهون              )  ١٩٩٩( ، واهتمت دراسة رواقة )  ١٩٩٤( 
 دوالدلو وحما)  ٢٠٠٥( ة الجيغمان  بتقويم كتاب االقتصاد المنزلي ، واهتمت دراس)  ٢٠٠٤( 
)  ١٩٩٤( بتقويم كتب التربية اإلسالمية ، في حين اهتمت دراسة سليم والقاضـي  )  ٢٠٠١( 

   .بتقويم كتاب اللغة االنجليزية 
للصف الثـاني  " المطالعة واألدب والنقد " والدراسة الحالية هدفت إلى تقويم كتاب اللغة العربية 

يختلف عـن فـروع   اب من أهمية كبيرة بالنسبة للطلبة والمعلمين ، وألنه عشر ، لما لهذا الكت
واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسـات  .  المواد الدراسية األخرى في طريقة تدريسه وتقويمه

السابقة في أنها تناولت تقويم الكتاب المدرسي للصف الثاني عشر في ضوء معايير الجودة ألول 
  .  -باحث في حدود علم ال –مرة 

تناولت الدراسات السابقة عينات مختلفة ، فاختار الباحث الدراسات التـي تناولـت   :  العينات *
رواقـة واللحاويـة          ، و)  ٢٠٠٢( ، وأبـو تـيم   )  ٢٠٠٥( رمضان عينات شاملة مثل دراسة 

لمعلمين من ا ورأى الباحث اختيار عينة الدراسة الحالية.  ) ١٩٩٨( ، وعبدالخالق )  ١٩٩٩( 
  .  كاً بالكتاب المدرسياحتكا الناس أكثر المعلمين والمعلمات ؛ ألن –حسب رأي الباحث  –

تعددت المناهج في الدراسات السابقة تبعاً الختالف موضوع الدراسة ، والدراسـة  : المنهج * 
الحالية اتفقت مع معظم الدراسات التي تناولت تقويم الكتاب المدرسي فـي المـنهج الوصـفي    

  .التحليلي 
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  ) . استبانة ( اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في أداة الدراسة :  األدوات *
مالءمة الكتاب جيدة وألن درجة ، أظهرت الدراسات السابقة أهمية الكتاب المدرسي :  النتائج* 

  .  وعالجها  وال بد من تحديد نقاط القوة وتدعيمها ، ونقاط الضعف. والمقبول تربوياً 
عند اطالعه عليهـا  تناولـت تقـويم الكتـاب     ) عن معظم الدراسات السابقة ( ال حظ الباحث 

لكن مـن  .  والطالب نظر المعلمين والمشرفين ةالمدرسي بالمراحل الدراسية المختلفة من وجه
ـ   وء المالحظ في هذه الدراسة أنها تناولت تقويم كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر فـي ض

من وجهة نظر المعلمين في محافظات غزة  –في حدود علم الباحث  –معايير الجودة ألول مرة 
لقد أكدت هذه الدراسات على ضـرورة   . ، وألن الكتاب جديد ، ويقرر على الطالب أول مرة 

االستمرار واالهتمام في عملية تقويم الكتب المدرسية ، وضرورة مشـاركة المعلمـين فيهـا ؛    
  .مدى صالحية هذه الكتب ، وعن جوانب القوة والضعف  للكشف عن

  
  :التي تتعلق بمعايير الجودة  االسابقة الدراسات/ ثالثاً 

معايير جودة الكتاب المدرسي ومواصفاته لتالميـذ   بعنوان " : ) ٢٠٠٧،  حلس( دراسة  -١
 . " المرحلة األساسية الدنيا

كتاب المدرسي ومواصـفاته لتالميـذ المرحلـة    معايير جودة الهدفت الدراسة إلى تحديد       
  . األساسية الدنيا 

فقرة ، وكانت عينة )  ٨٠( اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانة مكونة من 
بعـد   –موزعة على األبعاد )   ٤ – ١( الدراسة من معلمي ومعلمات المرحلة األساسية الدنيا 

  . باحث بتطبيقها على عينة الدراسة قام ال –حساب صدقها وثباتها 
 –مـادة الكتـاب   ( وأظهرت النتائج أن الشروط الواجب توافرها لجودة الكتاب المدرسي تشمل 

وأهمية الكتاب المدرسي باعتباره )  إخراجه الفني  –الشكل العام  –أسلوب عرضه  –محتوياته 
اصـفات العامـة للكتـاب الجيـد ،     وأكدت على المو حجر الزاوية للعملية التعليمية التربوية ،

تتمثل فـي كفـاءة   التي والخصائص العامة الواجب توافرها في الكتاب المدرسي للمرحلة الدنيا 
  . المؤلف ومادة الكتاب

بعنوان تقويم أداء المعلمين المهني في مـدارس   " : ) ٢٠٠٧،  العاجز ونشوان( دراسة  -٢
 ."  الشاملةالجودة  معاييروكالة الغوث الدولية في ضوء 

تقويم أداء المعلمين المهني في مـدارس وكالـة الغـوث    التعرف على  هدفت الدراسة إلى     
  . الدولية في ضوء مؤشرات الجودة الشاملة
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اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي من خالل جمع المعلومات من عينة الدراسة باسـتخدام  
ياً  من معلمي مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة أداة الدراسة ، وكانت عينة الدراسة عشوائ

  . ةغزة، ثم تبويب وتحليل هذه المعلومات للوصول إلى النتائج المتوقع
وأظهرت النتائج وضوح رؤية ورسالة المدرسة يساعد في عمليات التخطيط وممارسة خطواته ، 

  . والمشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية المتعلقة بعملية التعليم
وتواصل شفوية وكتابية سليمة ، واستخدام أنواع التقويم القبلي والتكويني  لاستخدام لغة اتصا

  وتحفيز  والختامي بفعالية ، واستخدام الوسائل التعليمية السمعية والبصرية المالئمة بشكل فعال ،
                                                 .                                     الطلبة على العمل والمشاركة بشكل جماعي 

وأن المعلمين ال يمارسون العمل البحثي نظراً لضيق الوقت لديهم ، وعدم قناعتهم بأهمية التقويم 
المناهج الحالية ال تشجع على عملية التقويم الذاتي من قبـل  أن الذاتي من قبل الطالب وخاصة 
   .تعليم التي ال تشجع على تبني هذه الفكرة من الناحيـة العمليـة   الطالب لوحدهم نظراً لفلسفة ال

  . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وفقاً لمتغير التخصص أو الجنس أو الخبرة 
بعنوان تطوير أداة لقياس جودة الكتاب المدرسي وتوظيفها  " : ) ٢٠٠٦دياب، ( دراسة   -٣

 . " في قياس جودة كتب المنهاج الفلسطيني

تطوير أداة لقياس جودة الكتاب المدرسي وتوظيفها في قياس جودة كتب  هدفت الدراسة إلى     
كفاية مؤلفيه ومحتواه ومادته العلمية وشكل الكتـاب وإخراجـه   : المنهاج الفلسطيني من حيث 
  .وخصوصية مادة الرياضيات 

ت عينة الدراسة عشوائياً  من اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً أداة للقياس ، وكان
و  ، معلمي الرياضيات للصف الرابع األساسي في مدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظة غـزة 

قـام   –بعد حساب صدقها وثباتها  –موزعة على األبعاد ، معلماً ومعلمة )  ٦٠( البالغ عددهم 
  . الباحث بتطبيقها على عينة الدراسة

المقبول ، وبلغت نسبة تقدير معـايير   ىمن الفقرات دون المستووأظهرت النتائج وجود العديد 
  . ، وهي نسبة متوسطة ، كما يصنفها الباحث % ) ٦٢( جودة الكتب المدرسية 

 . " يبعنوان جودة كتب الرياضيات في المنهاج الفلسطين"  : ) ٢٠٠٤دياب، ( دراسة  -٤

  . ياج الفلسطينهدفت الدراسة إلى جودة كتب الرياضيات في المنه       
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي مستخدماً استبانة ، وكانت عينة الدراسـة مـن معلمـي    

بعـد   –معلماً  موزعة على األبعـاد  )  ٦٠( البالغ عددهم )  ٦ – ٤( المرحلة األساسية العليا 
  . قام الباحث بتطبيقها على عينة الدراسة  –حساب صدقها وثباتها 
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معظـم فقـرات    بـأن ، هناك إجماعاً لوجهات نظر المعلمين والمعلمـات   ائج أنوأظهرت النت
سبب ذلك يعود إلى أن هذه الكتب في  المحتوى كانت دون المستوى المقبول ، ويعزو الباحث أن
في  ةوالتعامل مع الموضوعات الحديث، طبعتها األولى لم يدرب المعلمون على طرائق التدريس 

  .المنهاج 
  :  بمعايير الجودة المتعلقةعلى الدراسات  تعقيب
من خالل مراجعة الدراسات الواردة في هذا البند نجد أنها ركزت على جوانب متعددة في       

  .  معايير جودة الكتب ، وتطوير األداء عند المعلمين والمعلمات في المؤسسات التربوية 
ة ، فاهتمت بعض الدراسات بمعايير جودة اهتمت بعض الدراسات المتعلقة بمعايير الجود       

وبعضها اهتم بتطوير أداة المعلمـين  ،  ) ٢٠٠٦(  ، ودياب ) ٢٠٠٧( الكتب مثل دراسة حلس 
  . ) ٢٠٠٧( مثل دراسة العاجز ونشوان 

: السابقة بالدراسـة الحاليـة مـن حيـث      خالل العرض السابق سيتم توضيح عالقة الدراسات
  .وات ، والعينات ، والنتائج األهداف ، والمنهج ، واألد

   ، والعاجز ونشـوان ، وديـاب     )  ٢٠٠٧( هدفت كل من دراسة حلس :  من حيث األهداف* 
لتقـويم  )  ٢٠٠٧( ، والعاجز ونشوان  إلى معايير جودة الكتاب المدرسي)  ٢٠٠٦،  ٢٠٠٤( 

اولت تقـويم الكتـاب   أما الدراسة الحالية فقد تن.أداء المعلمين المهني في ضوء معايير الجودة 
المدرسي في ضوء معايير الجودة ، ألن هذه المعايير تحدد جودة الكتـاب ، وإعـادة إتقانـه ،    

  . وتحسينه إن وجد فيه ضعف 
لقد أكدت هذه الدراسات على ضرورة االستمرار التحسين في جودة الكتب المدرسـية ، ورفـع   

على جميع النواحي األكاديمية والمهنية ن الكتب المدرسية ال بد أن تركز إمستوى التحصيل ، و
، ويمكن تطبيق إدارة الجودة الشاملة الناجحة من خالل تطبيقها فـي روح الفريـق   ... والفنية 

  .الواحد ، وأن زيادة الجودة في األداء تكون الزيادة في تحسين مستوى العملية التعليمة 
إال أن معظمها اتفق مع الدراسة الحاليـة  تناولت الدراسات السابقة عينات مختلفة ، :  لعيناتا* 

  . في عينة الدراسة من المعلمين 
  .اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اختيار المنهج الوصفي التحليلي :  المنهج* 
  ).استبانة ( في الدراسة الحالية اتفقت مع معظم الدراسات السابقة في أداة الدراسة :  ألدواتا* 
  أنه ال بد من توافر الشروط لجودة الكتاب المدرسي،أظهرت نتائج الدراسات السابقة : ج النتائ* 

وأن الدراسة الحالية كانت نتائجها أن جودة الكتاب المدرسي جيد وهو مقبـول تربويـاً ، وأن   
   . أفضل معاييرها اإلخراج الفني للكتاب 
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   : ةالدراسات األجنبي/ ثانياً 

  "لبحث عن لغة جديدة في ألمانيا في ا" :بعنوان)  Fritzsche) (١٩٩٥فريتزيك، ( دراسة -١
حيث أوضح الباحث أن للكتب الدراسية في ألمانيا الديمقراطية سابقاً ،  ةدراسة تحليلي         

الخطاب السياسي بين المواطنين تغير بشكل سريع بعد سقوط دولة الشيوعية في ألمانيا الشرقية 
الفـرد والشـيوعية    –التحمـل   –هناك حديث عـن الديمقراطيـة   م ، حيث أصبح ١٩٨٩عام 

  . الديمقراطية 
وبصـورة محـددة   . التعرف إلى تأثير الخطاب الجديد على التربية الوطنية هدفت الدراسة إلى 

  . هدفت إلى التغيرات التي جرت في الكتب المدرسية فيما يتعلق بالتربية الوطنية 
لكتب السابقة كانت مليئة بمحاوالت غرس أمور نمطية صارمة وأظهرت النتائج إلى أن ا       

زيادة الكُره والنفور من اإلمبريالية في نفوس الطلبة ، بينما الكتب الجديدة عملـت علـى   : مثل 
ولكن بشـكل   ،إعادة النظر في المواقف السابقة ، وعملت على التغيير في اإليديولوجية واللغة 

  .بطيء 
تحليل كتب علـوم  "  : بعنوان)  Lin Shean Huei) ( ١٩٩٠ا ، لين شين هو(  دراسة -٢

  " . األرض المستخدمة في المدارس العالمية بتايوان 

تحليل كتب علوم األرض المستخدمة في المدارس العالمية بتايوان من هدفت الدراسة إلى       
 : ألغـراض التحليـل    خالل األهداف الجديدة لتدريس العلوم ، ومقارنتها بتلك الجوانب التاليـة 

طبيعة العلم ، العالقة المتبادلة بين العلم والتقنية والمجتمع ، وانفتاح األنشطة المخبرية ، ونـوع  
  .  نمط األسئلة 

من حيز السرد في الصفحة كُرس لطبيعـة  )  %١�٢٦ (وأظهرت النتائج إلى أن أقل من        
من حيـز السـرد فـي    )  %١٧�١٤ (من لوأن أق ، ونادراً ما عرضت أمور تجريبية ، العلم

الصفحة كُرس لغرض العالقة المتبادلة بين العلم والتقنية والمجتمع ، وأن معظم األنشطة العملية 
في كتب العلوم تقدم المشكلة واإلجراءات والنتائج قبل تنفيذ الطالب للتجربـة ، كمـا أظهـرت    

كر ، وأن االمتحانـات تركـز علـى    النتائج أن األسئلة تقيس مستويات معرفية متدنيـة كالتـذ  
المعلومات التي تتعلق بالمفردات واألسماء والحقائق ، فهي ال تشجع الطالب على االستقصـاء  

  .والبحث والتحليل 
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تقويم برنامج الرياضيات المتقـدم  "  : بعنوان)  Ashton ()  ١٩٨٨أشتون ، (  دراسة -٣
  " . لطالب الصف السادس في كولومبيا 

يم برنامج الرياضيات المتقدم لطلبة الصف السادس في كولومبيـا ،  وتقهدفت الدراسة إلى       
  .ومدى تأثيره على رفع مستوى التحصيل 

طالباً وطالبةً في مجموعتين، مجموعة تجريبية شاركت )  ٥٨( وكانت عينة الدراسة مكونة من 
في ثالث مدارس ابتدائية فـي   في دراسة استطالعية لبرنامج الرياضيات المتقدم للصف السادس

المقاطعة ، واألخرى ضابطة تم اختيارها من بين اثنتي عشرة مدرسة ابتدائية ، وتتكـون كـل   
مجموعة من اثنتي عشرة طالبة وسبعة عشر طالباً ، وروعي أن تكون المجموعتان متشـابهتين  

  . من الناحية االقتصادية واالجتماعية 
أكيد على حل المشكالت في برنامج الرياضيات المتقـدم للصـف   وأظهرت النتائج أن الت       

السادس كان له أثر كبير في رفع مستويات التحصيل في المفاهيم والتطبيقـات ، وأن الوضـع   
الصفي يعتمد على المشاركة في برنامج الرياضيات المتقدم ، كما أن نتائج الدراسة اتفقت مـع  

  ) .  NCTM( علمي الرياضيات  المعايير التي وضعها المجلس الوطني لم
توجيه مشروع موجه "  : بعنوان)  Staver & Bay ()  ١٩٨٧ستيفر و بي ، (  دراسة -٤

والتحقق االستقرائي من كتاب العلوم للمرحلـة االبتدائيـة فـي    ، لسلسلة األهداف األساسية 
  " . شيكاغو 

ي الكتاب ألهداف معينة سلفاً ، يم كتب العلوم وطريقة عرض المادة فوتقهدفت الدراسة إلى      
 ولقد تم فحص وحدات من كتب العلوم تم اختيارها من بين سلسلة كتب العلوم المتوافرة بهـدف  
تحليلها ، وقد استخدم الباحثان أسلوب وضع أسئلة رئيسية في هذه الدراسة ، بحيث تشمل الكتب 

ة عرض المادة فيها ، واشـتمالها  األسئلة الموجودة في الكتب وطريق: على األبعاد مختلفة مثل 
  .نشطة المصاحبة من تجارب ووسائل وغيرها على األ

.  وأظهرت النتائج إلى أن الكتب تركز على الناحية األكاديمية دون االهتمام بالناحية التربوية   
تحفز وأن األسئلة ال . وأن الكتب ال تهتم بالنواحي المهنية واالجتماعية المفيدة للطلبة في حياته 

  . الطلبة على التساؤل وتقتصر على الحفظ 
حيـاء لتحـديث   ألتحليل كتب ا"  : بعنوان) Rosenthal ()  ١٩٨٤رزونثال ، (  دراسة -٥

  " . مدى احتوائها واهتمامها بالموضوعات والقضايا االجتماعية في أمريكا 

واهتمامهـا   ،لتحـديث مـدى احتوائهـا    ،  حيـاء  ألتحليل كتـب ا هدفت الدراسة إلى        
  . بالموضوعات والقضايا االجتماعية في أمريكا
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م ، وتـم  ١٩٨٦ – ١٩٦٣كتاباً لألحياء انتشرت ضمن الفترة ما بـين  )  ٢٢( اختارت الباحثة 
  . لتحديد اهتمامها بالموضوعات والقضايا االجتماعية  تحليلها ؛

   متباينـة ضايا االجتماعيـة  اهتمام كتب األحياء بالموضوعات والق وأظهرت النتائج إلى أن  ،
أكبر في موضوع التطور ، وبعد ذلك المنحى االجتمـاعي   هناك اهتماماً نوبصورة عامة ، فإ

للعلم ، ثم الطاقة ومصادرها ، ثم صحة اإلنسان ويليه الوراثة ، وتأتي بعد ذلك في مرتبة واحدة 
نتائج قلة االهتمام بموضوعات طبيعة التغذية وإنتاج الغذاء وتناسل اإلنسان والبيئة ، كما بينت ال

  . العلم وسلوك اإلنسان وأبحاث الفضاء 
تحليل كتب العلوم اإليرانية في المرحلة "  : بعنوان)   Azar(  ) ١٩٨٢أزار ، (  دراسة -٦

  " . الثانوية في إيران  
لتحديد مـدى   العلوم اإليرانية في المرحلة الثانوية ، وذلكتحليل كتب هدفت الدراسة إلى        

  .  اشتراكية الكتاب للطالب ومقروئيته ، وكذلك االهتمام باألسئلة المتضمنة مقياس األسئلة التابعة
، لحسـاب   ) Romey’s F( اعتمد الباحث مجموعة من المعايير كان من أبرزها صيغة رومي 

  .المقروئية ، واستخدام تصنيفات بلوم لتحليل أسئلة الكتاب المتضمنة والتابعة 
موضوع :  حدث عن بعض الموضوعات المهمة مثلكتاب األحياء أغفل الت نوأظهرت النتائج أ

اكتاب الجيولوجي التطور ، وأن كتاب األحياء ال يـدعو الطالـب    ال يهتم بتاريخ األرض ، وأن
وتقود  نها تهتم بالمستويات العقلية العليا،إللبحث واالستقصاء ، أما بالنسبة ألسئلة كتاب األحياء ف

  .الطالب إلى االستكشاف بحرية دون قيود 
العوامل الثقافية التي تؤثر فـي اسـتخدام   " بعنوان:  Caldas)  ١٩٩٧كالداز ،  (دراسة  -٧

  "  اللغة األولى
  .التعرف على العوامل الثقافية التي تؤثر في استخدام اللغة األولى هدفت الدراسة إلى       

، وقد أجريت هذه الدراسة على ثالثة أطفال في بيئـة إنجليزيـة    اعتمد الباحث المنهج الوصفي
شهراً ، واستخدم الباحث )  ٢٤( يتحدثون اللغات الفرنسية واالنجليزية ، واستمرت الدراسة مدة 

  خاللها التسجيالت الصوتية بشكل عشوائي خالل الحوار الذي يدور في فتـرة تنـاول طعـام    
وأظهـرت  . لكلمات المنطوقة بالفرنسية مقابـل االنجليزيـة   الغداء ، واستطاع الباحث حساب ا

النتائج إلى أن زيادة االتصال باللغة الفرنسية في األحاديث خارج البيت تعطي نتائج ال تختلـف  
  .  عما لو كان الفرد في بيئة فرنسية 
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تطبيـق إدارة الجـودة   " بعنـوان :   Winn &Green)  ١٩٩٨وين وجرين ،  (دراسة  - ٨
  ." ة في العلمية التعليمية الشامل

  .ومدى تأثيرها على العملية التعليمية  ) Deming( تطبيق مبادئ ديمنج هدفت الدراسة إلى     
قام الباحث باستعراض مبادئ ديمنج المكونة من أربعة عشر مبدأ كهيكل أساسي لتطبيـق إدارة  

مبـدأ فـي اإلدارة الجامعيـة     في حين قام بتقديم اقتراح في كيفية تطبيق كل. الجودة الشاملة 
  .والمناهج الدراسية 

وأظهرت النتائج إلى أن العوامل األساسية التي تجعل تطبيق إدارة جودة شاملة ناجحة تكمن في 
  . يمكن استخدام مبادئ ديمنج كوسيلة لإلرشاد في العلمية التعليمية وروح الفريق ، 

وم إدارة الجـودة الشـاملة وطـرق    مفه" بعنوان:  Helmut)  ١٩٩٦هلموت ،  (دراسة  -٩
   ." قياسها وتطويرها في التعليم العالي بألمانيا 

وأدوات إدارة الجـودة الشـاملة ،   ، وخصائص ، التعرف على مفهوم هدفت الدراسة إلى       
  .ووسائل تطويرها في التعليم العالي بألمانيا ، وطرق قياسها 

لك لمجموعة من الجامعات والكليات فـي التعلـيم   وذ ؛اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي 
  .العالي األلماني 

وأظهرت النتائج إلى زيادة اهتمام التعليم العالي للجودة في التسعينات أكثر منه فـي السـتينات   
وتزداد المنافسة في التحليل . والسبعينات ، وذلك من خالل المقارنة بين المدخالت والمخرجات 

وكلما زادت الجودة في األداء ازداد تحسين . ءة هو األساس في تقيم الجودة كلما كان معيار الكفا
  . مستوى العملية التعليمية  

  : تعقيب عام على الدراسات السابقة 

  : يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة ما يلي 
لـت  الدراسات تناو بعضوجد الباحث أن هناك عالقة بين تلك الدراسات ودراسته الحالية ، ف* 

موضوع الكتب المدرسية المتعلقة بمناهج اللغة العربية أو فروعها ،  ومنها ما يتعلـق بمنـاهج   
  . وكتب المواد الدراسية األخرى ، ومنها ما يتعلق بمعايير الجودة 

أظهرت الدراسات المتعلقة بتقويم الكتب والمناهج الدراسـية مـن وجهـة نظـر المعلمـين      * 
والدور الذي يقوم به فـي  ، الرفيعة التي يتحلى بها الكتاب المدرسي والمشرفين والطلبة المكانة 

يات تقويم وتطوير الكتب الدراسية في ظل ملعملية التعلم والتعليم ، وأكدت على االستمرار في ع
  . الجودة 
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استخدمت جميع الدراسات المتعلقة بتقويم الكتب والمناهج الدراسية من وجهة نظر المعلمـين  * 
تبانات تم توجيهها إلى المعلمين والمشرفين والطالب تهدف إلـى تحسـين وإتقـان    والطالب اس

  .  فعاليتها وتطويرها 
من خالل استعراض الدراسات السابقة التي تدور حول تقويم وتحليل الكتب المدرسية في كافة * 

هتم بانقرائية المواد الدراسية ، تبين أنها اتبعت أكثر من أسلوب لتحليل وتقويم الكتب ، فبعضها ا
للطالب مثـل   ة، واهتم البعض بانقرائية الكتاب مع اشراكي ) ٢٠٠٠ (دراسة أعمر: الكتاب مثل

، ومنها من اهتم باالنقرائية واشراكية الطالب إضافة إلـى الخصـائص   )  ١٩٨٢( دراسة آزر 
كـزت علـى   ، أما باقي الدراسات فقد ر)  ١٩٩٤( العامة للكتاب مثل دراسة العبداهللا والعنيزة 

 الخصائص العامة للكتاب من شكل الكتاب وإخراجه الفني ومحتواه ولغتـه وأسـلوب عرضـه   
                                                       . الخ.. .واألسئلة التقويمية واألنشطة 

ن ية من وجهة نظر المعلميـات المتعلقة بتقويم الكتب والمناهج الدراسـكشفت بعض الدراس* 
  ، في حين كشفت دراسة حمدان)  ١٩٩٩ (مالءمة شكل الكتاب وإخراجه مثل دراسة اللحاوية 

                                                                        .  عكس ذلك)  ١٩٩٧ (
    هناك دراسات كشفت أن الكتب المدرسية لم تراع شمولية وتنوع التقويم مثل دراسة صقر* 
ب ـاوية كشفت أن الكتـي حين أن دراسة اللحـف.  ) ١٩٩٤( ، والعبداهللا وعنيزة  ) ١٩٩٥ (

  .المدرسية لم تراع عدد الحصص المقررة لها 
هناك دراسات كشفت عدم وجود فروق لتقديرات المعلمين بصـفة عامـة تعـزى للخبـرة     * 

الحشـاش             ، ) ٢٠٠٤ ( نوجـرار والمـدهو   ، ) ٢٠٠٥ (التدريسية مثل دراسـة رمضـان   
  ) . ١٩٩٤ (، والسر ) ١٩٩٨ (، والسميري  ) ١٩٩٩ ( و أيوب  ، ) ٢٠٠٠ (

اتفقت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في المنهج الذي اعتمدته تلك الدراسات وهو * 
  . المنهج الوصفي التحليلي 

ته وفي اختيار أبعادها ، وجاءت مختلفة لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في بناء استبان* 
عن االستبانات السابقة في عدد أبعادها وبعدد فقراتها ، وقد حاول الباحث أن تشمل هذه االستبانة 
الجوانب المتعلقة الخاصة بتقويم الكتاب أو المنهاج ؛ لتساعد الباحثين في تطبيق هذه األداة على 

مثـل   اسات أدوات أخرى بجانب استبانة التقـويم ، ، بينما استخدمت بعض الدر الكتب األخرى
واالستطالعات ، وبطاقات ، قوائم تحليل المحتوى ، واالختبارات وبطاقات المالحظة ، والمقابلة 

، كمـا اختلفـت   )  ١٩٩٥ (، صقر ) ١٩٩٨ (، السميري  ) ٢٠٠٠ (التقويم مثل دراسة عمر
 التي استخدم صـيغة  )  ١٩٨٢( سة آزردرا: ي األدوات التي استخدمتها مثل بعض الدراسات ف
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م الحساب المقروئية ، واستخد؛ )  فراي (لحساب اشتراكية الكتاب للطالب وصيغة  ؛ ) رولي (
   التـي اسـتخدمت تحليـل    )  ١٩٩٥(  تصنيفات بلوم لتحليل أسئلة الكتاب ، ودراسـة زيتـون  

التـي  )  ١٩٨٤ (زثنـال  لتصنيف األسئلة ، ودراسـة رو ؛المحتوى ، ومقياس القدرات العقلية 
  .  استخدمت تحليل المحتوى 

معظم الدراسات من حيث الفئة المستهدفة في عملية التقويم ، وهي  معاتفقت الدراسة الحالية * 
فئة المعلمين ، بصفتهم أقدر الناس على تقويم الكتاب ، وأكثرهم احتكاكاً به ، بينمـا أشـركت   

يم مثل الطلبة والمشرفين وأحياناً أولياء األمـور ،  بعض الدراسات فئات أخرى في عملية التقو
  . ) ١٩٩٩( ، والسر )  ١٩٩٥( وصقر )  ١٩٩٤( كما في دراسة الشاطر 

،  ) ٢٠٠٠( ، والحشاش  ) ١٩٩٦( تعتبر الدراسة الحالية الدراسة الرابعة بعد دراسة مسلم * 
في محافظات غـزة ،   ، التي تعني بتقويم كتاب في تخصص اللغة العربية)  ٢٠٠٢( وطموس 

كما تعتبر هذه الدراسة األولى في فلسطين ، والتي عنيت بتقويم كتاب اللغة العربيـة المقـرر   
للصف الثاني عشر في ضوء معايير الجودة ، والذي تم وضعه من قبل وزارة التربية والتعلـيم  

  . وذلك حسب علم الباحث ، م  ٢٠٠٦الفلسطينية عام 
لدراسات السابقة لم تستخدم معايير ثابتة متفقاً عليها ، وإنما أعد كـل  يمكن القول بأن معظم ا* 

باحث معايير تناسب طبيعة بحثه وطبيعة المرحلة الدراسية والبيئة التعليمية ، مما أفاد الباحـث  
  . في التعرف على أساليب التقويم ، وفي بناء قائمة معايير تم االستناد عليها في تقويم الكتاب

على ضـرورة تقـويم    –التي تم عرضها  –راسة الحالية ومعظم الدراسات السابقة اتفقت الد* 
  .  الكتب المدرسية لبيان نقاط القوة والضعف للعمل على تطويرها وتحسينها

  :  االستفادة من الدراسات واألبحاث السابقة 

  : استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في النقاط التالية  
  .مشكلة الدراسة تحديد * 
معايير تقويم الكتاب المدرسي في ضوء " تحديد وبناء إطار نظري يتعلق بمتغيرات الدراسة * 

  " . الجودة 
  . بناء استبانة تقويم الكتاب المدرسي من وجهة نظر المعلمين * 
  .  اختيار األساليب اإلحصائية المالئمة * 
  . تفسير النتائج وتحليلها * 
الحالية عن الدراسات السابقة في بحثها بيان تقويم مدى تقـديرات المعلمـين    تميزت الدراسة* 

  . التقديرية للكتاب في ضوء معايير الجودة 
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  : تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات التي سبق عرضها فيما يلي 

مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر بمدارس محافظـات   تقويم ركزت الدراسة الحالية على* 
  .  في ضوء معايير الجودة زة التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينيةغ
أعد الباحث استبانة لتقويم الكتاب من وجهة نظر المعلمين في ضوء معايير الجودة ، تتضمن * 

  . أربعة معايير 
ة تعتبر الدراسة الحالية الدراسة الرابعة ، التي تعني بتقويم كتاب في تخصص اللغة العربي * 

في محافظات غزة ، كما تعتبر هذه الدراسة األولى في فلسطين ، والتي عنيت بتقويم كتاب اللغة 
العربية المقرر للصف الثاني عشر في ضوء معايير الجودة ، والذي تم وضعه من قبل وزارة 

  .م ، وذلك حسب علم الباحث  ٢٠٠٦التربية والتعليم الفلسطينية عام 
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  ل الرابـــعالفصـــ

  

  الدراسة إجراءات

  

  . منهج الدراسة* 

  . مجتمع الدراسة* 

  . عينة الدراسة* 

  .أدوات الدراسة * 

  . تصميم وبناء المعيار وتحكيمه* 

  .األسلوب اإلحصائي المستخدم في هذه الدراسة * 
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  : الطريقة و اإلجراءات 

واألفراد مجتمع الدراسة وعينتها ، وكذلك أداة يتناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ،         
كما يتضمن هذا الفصل  .وطرق إعدادها ، وصدقها وثباتها  ، )االستبيان (  الدراسة المستخدمة

المعالجـات   في تقنين أدوات الدراسة وتطبيقها ، وأخيراًالباحث لإلجراءات التي قام بها   وصفاً
  .تحليل الدراسة اإلحصائية التي اعتمد الباحث عليها في 

  
  : منهج الدراسة -

وهو  -وذلك لمالءمته لهدف الدراسة -المنهج الوصفي التحليلياتبع الباحث في هذه الدراسة     
وظواهر وممارسات قائمة ومتاحة للدراسة ، والقياس كما هـي دون تـدخل   اً يتناول أحداثالذي 

)  ٤١: ١٩٩٧األغا،( .يصفها ويحللها الباحث في مجرياتها ، ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها ف
للصف الثاني عشر مـن  " المطالعة والنقد واألدب " حيث قام الباحث بتقويم كتاب اللغة العربية 

المعايير في شكل استبانة  بناءك عن طريق لوجهة نظر المعلمين في ضوء معايير الجودة ، وذ
ـ تمثل أداة الدراسة ، توزع على عينة الدراسة من المعلمي فقـرات   نن ، ومن خالل اإلجابة ع

االستبانة، يتم الحصول على البيانات الالزمة ، والتوصل للنتائج المطلوبة ، ومن خالل تحليـل  
، فيه وكشفها، بهـدف االبتعـاد عنهـا    لى أوجه القصورإتلك النتائج و تفسيرها يمكن التعرف 

  : عين أساسيين من البياناتتعتمد الدراسة على نووسوف  وتحديد أوجه القوة بهدف تعزيزها،
 : البيانات األولية -١

وحصـر   ، لدراسة بعض مفردات البحث تالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبياناوذلك ب 
ومن ثم تفريغها وتحليلها باسـتخدام برنـامج   ،  وتجميع المعلومات الالزمة في موضوع البحث

SPSS    ( Statistical Package for Social Science )  واسـتخدام   ، اإلحصـائي
بهدف الوصول لدالالت ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضـوع  ؛ االختبارات اإلحصائية المناسبة 

  .الدراسة 
 : البيانات الثانوية -٢

بتقويم كتاب اللغة و الدوريات و المنشورات الخاصة  المتعلقة ،الباحث بمراجعة الكتب  قام     
للصف الثاني عشر في محافظات غزة مـن وجهـة نظـر    "  والنقد بالمطالعة واألد" العربية 

م في إثـراء الدراسـة   ، وأية مراجع قد يرى الباحث أنها تسهالمعلمين في ضوء معايير الجودة 
لـى  إ، التعـرف   الباحث من خالل اللجوء للمصادر الثانوية في الدراسة بشكل علمي، وقد عمد
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، وكذلك أخذ تصـور عـام عـن آخـر      ساتاألسس و الطرق العلمية السليمة في كتابة الدرا
  .و تحدث في مجال الدراسة ، المستجدات التي حدثت 

  
  : مجتمع الدراسة  -

 يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي كتاب اللغة العربية المقرر للصف الثـاني عشـر        
،  م٢٠٠٨ / ٢٠٠٧للعام الدراسي  في محافظات غزة التابعين لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية

،  ومعلمة معلمٍ)  ٢٠٠( ، والبالغ عددهم  موزعين على المدارس الثانوية في محافظات غزةوال
  . جمع البيانات يوقد استخدم الباحث طريقة الحصر الشامل ف

  ،  استبانة ، وبعد تفحـص االسـتبانات   ) ١٨٥( و تم توزيع أداة الدراسة عليهم ، وتم استرداد 
وبذلك يكون حجم العينة الفعلية الخاضـعة   ، هافي؛ لعدم جدية اإلجابة  استبانات تم استبعاد أربع

والجـداول التاليـة تبـين     ،من العينة  % )٩٠�٥( ، أي ما نسبته استبانة )  ١٨١ (للدراسة  
  : خصائص عينة الدراسة كما يلي

ت غزة حسـب  يبين عدد معلمي اللغة العربية للصف الثاني عشر في محافظا)  ١ (والجدول  
  .إحصائيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 

  )  ٢( والجدول رقم 
  :في محافظات غزة حسب التالي  يبين تصنيف المعلمين حسب الجنس

  المجموع  عدد المعلمات اإلناث  عدد المعلمين الذكور  عدد المدارس    المحافظة
  ٣٤  ١١  ٢٣  ٩  شمال غزة
  ٢٥  ١١  ١٤  ١٠  شرق غزة
  ٤٧  ١٩  ٢٨  ١٨  غرب غزة
  ٣٥  ١٦  ١٩  ١٤  الوسطى

  ٣٤  ٩  ٢٥  ٢٠  خان يونس
  ٢٥  ١٣  ١٢  ٩  رفح

  ٢٠٠  ٧٩  ١٢١  ٨٠  المجموع
  

  )٣(جدول رقم 
  بالنسبة المئوية  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس          

  النسبة المئوية  التكرار  ا����
  ٦٥.٢  ١١٨  ذآ�

���  ٣٤.٨  ٦٣  أ

   ١٠٠.٠  ١٨١  المجموع
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 ���)٢(  

  نة الدراسة حسب متغير الجنسعي

  
  
  
  
  

  : سنوات الخبرة

      قـل مـن   أمن عينة الدراسة بلغت سنوات الخبرة لـديهم  %  ٥.٠أن )  ٤ (يبين  جدول رقم 
سنوات )  ٥ ( من عينة الدراسة تراوحت سنوات الخبرة لديهم من% ١٩.٩، و  سنوات)  ٥( 

)  ١٠( نوات الخبرة لديهم أكثر مـن من عينة الدراسة بلغت س%  ٧٥.١سنوات ، و  ١٠إلى 
  . سنوات

  )٤(جدول رقم 

  سنوات الخبرة توزيع عينة الدراسة حسب متغير

  النسبة المئوية  التكرار  سنوات الخبرة

  ٥.٠  ٩  سنوات ٥اقل من 

  ١٩.٩  ٣٦  سنوات ١٠ – ٥من 

  ٧٥.١  ١٣٦  سنوات ١٠أكثر من 

   ١٠٠.٠  ١٨١  المجموع
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  ) ٣( شكل 
  سنوات الخبرة سة حسب متغيرعينة الدرا يبين

  

  
  

  :عينة الدراسة  *

  : الدراسة من  عينةتكونت 
  : عينة استطالعية  -١

معلماً ومعلمةً )  ٢٥ ( للتحقق من صدق وثبات الدراسة أداة الدراسة تم تطبيق أداة الدراسة على
ريقة عشوائية من معلمي اللغة العربية للصف الثاني عشر في المرحلة الثانوية، تم اختيارهم بط

  . من خارج نطاق العينة النهائية للدراسة 
  : عينة فعلية  -٢

من المجتمع األصلي لدراسـة ، تـم اختيارهـا بطريقـة     )  %٩٢ (شكلت عينة الدراسة نسبة 
    مـن المعلمـين  )  ٢٠٠( الباحث بتطبيـق أداة الدراسـة علـى     عشوائية منتظمة ، حيث قام

منهم بسبب عدم جديـة  )  ٤( ستبانة منهم ، كما تم استبعاد ا)  ١٨٥(  والمعلمات ، تم تحصيل
  .%) ٩٠�٥( معلماً ومعلمةً فقط بنسبة )  ١٨١ (؛ لتكون العينة الفعلية  اإلجابات أو عدم اكتمالها
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  : أدوات الدراسة  -

، وكذلك  السابقة المتصلة بمشكلة الدراسة تبعد االطالع على األدب التربوي ، والدارسا      
الباحث بإعداد  قاملتحقيق أغراض الدراسة و  تدريس اللغة العربية ، قطالع على كتب طرائاال
حيث تم عرضها على مجموعة  ، في ضوء معايير الجودة  استبانة لتقويم أبعاد الكتاب :يه ةأدا

  : وفيما يلي خطوات بناء األداة ووصفها. من المحكمين ، و بفحص االتساق الداخلي والثبات 
ضوء ما سبق تم تحديد المعايير واألبعاد التي سوف تُبنى عليها االسـتبانة،وتم اختيـار    في -١

  :  المعايير واألبعاد التالية 
  .اإلخراج الفني :  المعيار األول -
والمحتوى ، واألنشـطة ، ووسـائل    ،األهداف : المادة المعروضة وتشمل :  المعيار الثاني -

  .التقويم 
  . طريقة عرض المادة :  المعيار الثالث -
  . خصوصيات اللغة العربية :  المعيار الرابع -
تم تحديد خصوصيات اللغة العربية بعد االطالع على بعض ما كتب حولها من الدراسـات   -٢

  .  السابقة ، وكتب طرائق تدريس اللغة العربية 
ـ   وتم صياغة عدد من المعايير أو الفقرات تصف كل معيار أ -٣ ايير واألبعـاد  بعد مـن المع

    األربعة ، وروعي عند صياغة تلك الفقرات أن تكون سهلة وواضحة ال تحتـاج إلـى إيضـاح    
  . أو تفسير للمعلمين والمعلمات المستفتين 

  : تم تعريف المعايير إجرائياً وتحديد الفقرات المناسبة لكل معيارٍ والتي جاءت كما يلي  -٤
ويشمل الغالف وما يتبعه وجودة الطباعة والـورق وحجـم   :  اإلخراج الفني:  المعيار األول  

  . فقرة)  ٢٠( وقد بلغ عدد فقرات هذا المعيار قبل التحكيم ، الكتاب وشكله النهائي 
وتشمل األهداف والمحتوى واألنشطة والوسائل التعليمية ، : المادة المعروضة :  المعيار الثاني

  . فقرة )  ٣٧( قرات هذا المعيار قبل التحكيم ووسائل وأدوات التقويم ، وقد بلغ عدد ف
وتشمل طريقة عرض المعلومات والمعـارف ،ومـدى   : طريقة عرض المادة :  المعيار الثالث

مراعاتها للفروق الفردية ، وإثارتها الهتمامات الطلبة ، وتشويقها لهم ، واستخدامها للغة السهلة 
مهارات اللغة وتجنبها التكرار ،  للها على تكامالواضحة، واستخدامها لألمثلة التوضيحية ، وعم

  . فقرة)  ٢٠( قبل التحكيم  روتوضحها للمعاني الصعبة ، وقد بلغ عدد فقرات هذا المعيا
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وتشمل الخصائص التي تتميز بهـا مـادة اللغـة    : خصوصيات اللغة العربية  :  المعيار الرابع
وقد بلغ عدد فقرات هـذا  . حيث طبيعتها العربية عن غيرها من المواد األخرى بما يتناسب من 

  . فقرة )  ٢١( المعيار قبل التحكيم 
قام الباحث بعرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين والمشـرفين   -٥

كمـاً       مح)  ١٤( وقد بلغ عـددهم   التربويين في مجال المناهج وطرق التدريس واللغة العربية ،
  .)  ٥ملحق رقم  ( 
المقدمة من المحكمين ، حذفاً أو إضـافةً أو إعـادة    تتم تعديل االستبانة في ضوء االقتراحا -أ

  .  ) ، وهذه سمة واضحة في التحكيم صياغة 
  : وقد تكونت من ) االستبانة ( تم إخراج الصورة النهائية لألداة  -ب
  .مطلوبة منهم صفحة تمثل خطاباً موجهاً ألفراد العينة توضح أهم التعليمات ال -١
  : المجاالت والفقرات حيث أصبحت عدد فقرات المعايير واألبعاد بعد التحكيم ما يلي  -٢
  .فقرة )  ٢٢( اإلخراج الفني : المعيار األول * 
  .فقرة )  ٤٤(  المادة المعروضة : المعيار الثاني * 
  .فقرة )  ١٨( طريقة عرض المادة : المعيار الثالث * 
  )  ٢ملحق رقم . ( فقرة )  ٢٠( خصوصيات مادة اللغة العربية : ع المعيار الراب* 

ربعة والنسبة المئوية لكـل  يوضح توزيع فقرات االستبانة على المعايير األ)  ٣( والجدول رقم 
  . معيارٍ 

  )٥( جدول رقم 
  توزيع فقرات االستبانة على المعايير األربعة والوزن النسبي لكل معيار

  الفقرات والنسبة عدد               
  المعايير    

  النسبة المئوية  العدد

  %٢١�١٥  ٢٢  اإلخراج الفني
  %٤٢�٣١  ٤٤  المادة المعروضة
  %١٧�٣١  ١٨  طريقة عرض المادة
  %١٩�٢٣  ٢٠  خصوصيات اللغة العربية
  %١٠٠  ١٠٤  مجموع الفقرات
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قرة من الفقرات التـي  طُلب من المعلمين االستجابة لهذه األداة بدرجة توافر أو تحقق كل ف -٦
وقد كانت اإلجابات لكل فقـرة وفـق    ) . ٦( تضمنتها  على النحو التالي كما في الجدول رقم 

  :كالتالي المقياس الثالثي
  ) ٦( جدول رقم 

  فقرات المعايير نتصنيف درجة التوافر لكل فقرة م

  ضعيف  مقبول  جيدجداً جيد  ممتاز  التصنيف
  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  الدرجة

  
في )  X( ن كل معلم ومعلمة في عينة الدراسة تحديد درجة توافر كل فقرة بوضع  طُلب م -٧

  . المكان المناسب أمام كل فقرة من خالل االستبيان 
  :  تصميم وبناء المعيار وتحكيمه

  : الهدف من المعيار 

: يث تناول الباحث في هذا الفصل توصيفاً شامالً لخطوات بناء المعيار الذي سعى إليه من ح    
اإلخراج الفني للكتاب ، والمادة المعروضة ، وطريقة عرض المادة ، وخصوصيات مادة اللغـة  
العربية ، بهدف إصدار الحكم على جودة الكتاب المدرسي وتقويمه لطلبة المرحلـة الثانويـة ،   

يتم تصميمه بأسلوب علمي كخطوة أساسية لتطـوير وتقـويم    رمعاييومدى صالحيته في ضوء 
  . تاب المدرسي في فلسطين جودة الك

  :  مصادر بناء المعيار
نظراً لعدم وجود معيار يحدد معايير تقويم جودة الكتاب المدرسـي ومواصـفاته لطلبـة          

في حدود علم الباحث ، لذلك فقد أعد الباحث مقترحـاً  ) الصف الثاني عشر ( المرحلة الثانوية 
فاته مكوناً من خمسة مجاالت يحوي عـدداً مـن   لمعايير تقويم جودة الكتاب المدرسي ، ومواص

  : ، وقد تم تصميمه بناء على األسس والمصادر التالية ) فقرة  ١٠٤( المفردات بلغت 
  .غايات وأهداف التعليم التي حددتها وزارة التربية والتعليم في فلسطين  -
  . طبيعة المجتمع الفلسطيني وأهم احتياجاته ومطالبه  -
  . وميولهم وأهوائهم ) الصف الثاني عشر ( بة المرحلة الثانوية خصائص نمو طل -
،  والدراسات السابقة المتعلقة بخصائص ومواصفات تقويم الكتاب المدرسي، اإلطار النظري  -

  . واالستفادة منها في بناء مجاالت المعيار 
  . االطالع على دراسات تناولت بناء معايير تقويم الكتاب المدرسي  -
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  : ر ومفرداته في صورته األولية المعيا

في ضوء األسس والمصادر السابقة لبناء المعيار ، اسـتطاع الباحـث التوصـل ألهـم            
معيار بحيث يتوفر في هذا المعيـار شـروط   المضامين العامة لتلك األسس وصياغتها في شكل 

فكار في الحكم علـى  الوضوح ، والفهم ، والمالحظة ، واستخدام هذه اآلراء واأل: أساسية هي 
لى نقاط القوة والضعف فيه ، وقد تكون المعيار فـي  إتقويم الكتاب المدرسي القائم ، والتعرف 

اإلخراج الفني للكتاب ، المادة المعروضة ، : ( صورته األولية من أربعة مجاالت رئيسية هي 
عيار من المعايير ، ويندرج تحت كل م) طريقة عرض المادة ، خصوصيات مادة اللغة العربية 

السابقة مجموعة من المفردات التي يفترض مراعاتها عند الشروع في إعداد الكتاب المدرسي ، 
  ) .  ٥( ل معيار حسب الجدول رقم وقد وزعت فقرات ك

  
  :صدق وثبات االستبانة

  : ، وذلك للتأكد من صدقها وثباتها كالتالي تم تقنين فقرات االستبانة
  : فقرات االستبانة بطريقتين قام الباحث بالتأكد من صدق:  صدق فقرات االستبانة

  
 : صدق المحكمين -  ١

عضواً من أعضـاء  )  ١٤ (تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين تألفت من        
، وقد استجاب الباحث آلراء السادة المحكمـين ، وقـام    الهيئة التدريسية في التربية واإلحصاء

، وبذلك  وتعديل في ضوء مقترحاتهم بعد تسجيلها في نموذج تم إعداده بإجراء ما يلزم من حذف
  . خرجت االستبانة في صورتها شبه النهائية ؛ ليتم تطبيقها على العينة االستطالعية

  
  : صدق االتساق الداخلي لفقرات االستبانة -  ٢

     غـة  عية البالوقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي لفقرات االختبار على العينـة االسـتطال    
    والدرجـة الكليـة للمجـال   ، ، وذلك بحساب معامالت االرتباط بين كل فقـرة   مفردة)  ٢٥ (

  .  التابعة له
  اإلخراج الفني للكتاب :  المعيار األولقياس صدق االتساق الداخلي لفقرات *  

اإلخـراج  " األولالمعيار  يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات : ) ٧ (جدول رقم * 
والدرجة الكلية لفقراته،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينـة دالـة عنـد    "  الفني للكتاب

الجدولية عند مستوى داللة  rكبر من قيمة أالمحسوبة  rن قيمة إ،حيث )  ٠.٠٥ (مستوى داللة 
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لة لكل فقـرة  ، وكذلك بلغت قيمة مستوى الدال ٠.٣٩٦والتي تساوي  ٢٣ودرجة حرية  ٠.٠٥
  . ، مما يعني أن فقرات المعيار  تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه ٠.٠٥قيمة أقل من 

  
  
  )٧(جدول رقم 

  .الكلية لفقراته والدرجة" اإلخراج الفني للكتاب" المعيار األولمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

  ٠.٠١٤  ٠.٤٨٦  الجذب والتشويق في غالف الكتاب رعنصيتوافر   ١

  ٠.٠٠١  ٠.٦٣٣  يتميز غالف الكتاب وتجليده بجودة نوعيته ومتانته  ٢

  ٠.٠٠٠  ٠.٦٦٠  ترتبط صورة الكتاب بمضمونه  ٣

٤  
عدد  -العرض -الطول:(يتالءم حجم الكتاب مع عمر الطلبة من حيث

  )الصفحات
٠.٠٢٥  ٠.٤٤٦  

  ٠.٠٠٠  ٠.٧١٦  رضه وسمكهتناسب طول الكتاب مع ع  ٥

  ٠.٠٠٠  ٠.٨٩٢  تتضح طباعة الكتاب بجالء ووضوح  ٦

  ٠.٠٠٦  ٠.٥٣٥  يتميز ورق الكتاب بالجودة والنوعية  ٧

  ٠.٠٢٨  ٠.٤٣٩  يتناسب حجم حروف طباعة الكتاب وألوانها  ٨

  ٠.٠١١  ٠.٤٩٨  تتساوى المسافة بين الكلمات وأصول الخط  ٩

  ٠.٠٠٠  ٠.٧٠٧  لكتاب بما يناسب الطالبتتناسب المسافة بين األسطر في ا  ١٠

  ٠.٠٠٠  ٠.٨١٥  يخلو الكتاب من األخطاء المطبعية  ١١

  ٠.٠١٤  ٠.٤٨٧  والفرعية في الكتاب بحروف بارزة ةالرئيس نتظهر العناوي  ١٢

  ٠.٠٠١  ٠.٦٠١  يوثق الشواهد في الكتاب بدقة  ١٣

  ٠.٠٠٠  ٠.٦٧٠  يضبط كلمات الكتاب بالشكل المناسب  ١٤

  ٠.٠١٥  ٠.٤٨١  الكتاب عالمات الترقيم بشكل صحيحيستخدم   ١٥

  ٠.٠٠٠  ٠.٨٨٦  يشمل الكتاب قائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة  ١٦

  ٠.٠٠٠  ٠.٩٢٤  يشمل الكتاب فهرساً يوضح محتوياته  ١٧

  ٠.٠٠١  ٠.٦٤٣  )للمعلم ،لولي األمر،للطالب ( موجهة  ةيشمل مقدم  ١٨

  ٠.٠٠٠  ٠.٦٧٤  تتضح أرقام صفحات الكتاب بشكل بارز  ١٩

  ٠.٠٠٠  ٠.٨٨٣  يوضح الكتاب أسماء المؤلفين وسنة النشر  ٢٠

٢١  
يعرض الكتاب كل موضوع في فقرات مرتبة بحيث تحتوي كل فقرة 

  على فكرة رئيسة
٠.٠٤٠  ٠.٤١٢  

  ٠.٠٢٣  ٠.٤٥٢  يترك الكتاب مقدار كلمة بداية كل فقرة جديدة  ٢٢

  ٠.٣٩٦ تساوي ٢٣رية ودرجة ح ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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 المـادة " من فقرات المعيار الثـاني يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة  : ) ٨ (جدول رقم * 
، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة   والدرجة الكلية لفقراته، "  المعروضة للكتاب 
الجدولية عند مسـتوى   rة المحسوبة أكبر من قيم rن قيمة إ،حيث )  ٠.٠٥ (عند مستوى داللة 

، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللـة   ٠.٣٩٦، والتي تساوي  ٢٥ودرجة حرية  ، ٠.٠٥داللة 
  .  ، مما يعني أن فقرات المعيار  تعتبر صادقة لما وضعت لقياسه ٠.٠٥لكل فقرة قيمة أقل من 

  )٨(جدول رقم 

  .الكلية لفقراته والدرجة" المادة المعروضة للكتاب "المعيار الثانيمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

  الفقرة  مسلسل
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٩٦  يراعي الكتاب  أهداف المنهاج   ٢٣
  ٠.٠٠٠  ٠.٨٢٣  توجز مقدمة الكتاب أهداف تدريس الكتاب  ٢٤
  ٠.٠٠٠  ٠.٨٤٢  تعرض مقدمة الكتاب طرق تدريس الكتاب بصورة عامة   ٢٥
  ٠.٠٣١  ٠.٤٣٢  توجد في الكتاب أهداف في بداية كل وحدة  ٢٦
  ٠.٠١٥  ٠.٤٨٠  ترتبط أهداف الكتاب بحاجات المتعلمين الحقيقية   ٢٧

٢٨  
  تنوع األهداف في مستوياتها المعرفية 

  ٠.٠٠٠  ٠.٦٦٠  )الخ...تقويم- تحليل تركيب –تطبيق  –فهم  –تذكر ( 

٢٩  
  ثة لألهداف اشتمال المادة المعروضة على المجاالت الثال

 0.000 0.832  )نفسحركية  –وجدانية  –معرفية ( 

٣٠  
تحقق مادة الكتاب أهداف تدريس اللغة العربية التي نص عليها 

 0.008 0.519  المنهاج الفلسطيني

 0.000 0.847  يراعي محتوى الكتاب الخبرات السابقة للتعلم  ٣١
 0.000 0.855  يناسب محتوى الكتاب الفروق الفردية بين الطلبة  ٣٢
 0.000 0.845  يتالءم محتوى الكتاب والبيئة المحلية للطلبة  ٣٣
 0.000 0.799  يتناسب محتوى الكتاب مع عدد الحصص المقررة  ٣٤
 0.000 0.843  يسهم المحتوى في زيادة الثروة اللغوية لدى الطلبة  ٣٥
 0.000 0.873  ينمي محتوى الكتاب  القيم واالتجاهات االيجابية لدى الطلبة  ٣٦

٣٧  
لدى ) نقد  -تذوق( يسهم محتوى الكتاب في تغذية الخيال األدبي 

 0.000 0.806  الطلبة

 0.000 0.777  يتكامل المحتوى مع المواد الدراسية األخرى  ٣٨
٣٩  
  

  يسهم محتوى الكتاب في إكساب مهارات 
 0.000 0.856  لدى الطلبة) معرفية ، وجدانية ، نفسحركية( 

٤٠  
  

 0.000 0.741  ى الكتاب حقوق اإلنسان العادلةيتضمن محتو

 0.000 0.879  تكون موضوعات محتوى الكتاب قابلة للتقويم واالختبار   ٤١
 0.000 0.813  يرتبط محتوى الكتاب بالفضاء الذي يعيش فيه الطالب   ٤٢
 0.000 0.831  يتسم محتوى الكتاب بالحيوية  ٤٣
 0.000 0.744  الزمني للسنة الدراسية تتالءم كثافة محتوى الكتاب مع السياق  ٤٤

٤٥  
يتناول الكتاب األوضاع االقتصادية والثقافية واالجتماعية في ظل 

 0.000 0.724  التطور التكنولوجي

٤٦  
يواكب الكتاب المستجدات الموجودة في الساحة العلمية والفنية 

 0.000 0.804  واألدبية والتقنية 

 0.000 0.864  ةيتسم الكتاب بالحداثة والمعاصر  ٤٧
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  الفقرة  مسلسل
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 0.000 0.819  يواكب الكتاب المستجدات في ميدان اإلعالم والتواصل واإلحصاء  ٤٨

٤٩  
يراعي محتوى الكتاب ميول الطلبة وأهواءهم والقيم الوطنية والدينية 

 0.000 0.821  والحضارية   

 0.003 0.570  .الكتاب في تنمية الوعي االجتماعي والسياسي والبيئي ىيسهم محتو  ٥٠
 0.000 0.696  يتضمن المحتوى نصوصاً من القرآن الكريم والسنة  ٥١
 0.000 0.749  يترجم المحتوى نشاطات تشجع على تنمية التفكير  ٥٢

٥٣  
يعزز محتوى الكتاب  الشروح باألمثلة والشواهد والعروض اإليضاحية 

 0.003 0.574  الشائعة

 0.000 0.688  الكتاب بالتسلسل المنطقي  ىيتميز محتو  ٥٤
 0.004 0.550  تتسم مفاهيم الكتاب بالتسلسل والتكامل  ٥٥

٥٦  
  تتنوع النصوص األدبية قي محتوى الكتاب 

 0.000 0.709  )خطابة  –قصة  –مقال  –) وحر يتقليد(شعر (  

٥٧  
  يتضمن محتوى الكتاب نصوصاً من الترجمات لشخصيات

 0.040 0.414  .أدبية  

 0.001 0.604  يات الطلبة العقليةتتناسب لغة الكتاب مع مستو  ٥٨
 0.000 0.662  يوجد ترابط بين األنشطة الدراسية ومحتوى الكتاب  ٥٩
 0.002 0.599  تتنوع األنشطة بحيث تراعي الفروق الفردية  ٦٠
 0.000 0.659  تراعي األنشطة ميول الطلبة واحتياجاتهم  ٦١
 0.000 0.791  تناسب أنشطة الكتاب مستوى نضج الطلبة وخبراتهم  ٦٢
 0.000 0.704  تنمي أنشطة الكتاب روح التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة  ٦٣
 0.000 0.826  )خرائط  –صور  –رسومات ( في الكتاب  ةتتنوع الوسائل التعليمي  ٦٤
 0.000 0.793  تحقق الوسائل التعليمية  في الكتاب الغرض الذي وضعت من أجله  ٦٥
 0.000 0.811  في ضوء معطيات البيئة التعليمية يمكن تنفيذ أنشطة الكتاب  ٦٦
  ٠.٣٩٦ تساوي ٢٣ودرجة حرية  ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
طريقـة  " الثالـث من فقرات المعيار يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة )   ٩ (جدول رقم * 

تباط المبينة دالـة عنـد   والذي يبين أن معامالت االر،  والدرجة الكلية لفقراته"   ةعرض الماد
الجدولية عند مستوى داللـة   rالمحسوبة أكبر من قيمة  rن قيمة إ، حيث  )٠.٠٥(مستوى داللة 

، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لكـل   ٠.٣٩٦والتي تساوي  ، ) ٢٥ (ودرجة حرية  ٠.٠٥
  . عت لقياسهمما يعني أن فقرات المعيار  تعتبر صادقة لما وض ، ٠.٠٥فقرة قيمة أقل من 

  : ) ٩ (جدول رقم 

طريقة عرض المادة في كتاب اللغة " معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات المعيار الثالث
  والدرجة الكلية لفقراته" العربية للصف الثاني عشر

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  الفقرة  مسلسل
 0.000 0.800  يعرض محتوى الكتاب بطريقة مشوقة  ٦٧
 0.000 0.840  وظف اللغة السليمة في عرض المعلوماتت  ٦٨
 0.000 0.819  تستخدم في عرض معلومات الكتاب اللغة السهلة الواضحة  ٦٩
 0.000 0.751  يساعد أسلوب عرض المادة العلمية على التعلم الذاتي  ٧٠
 0.000 0.695  تعرض المادة بطريقة تثير التفكير  ٧١
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 0.000 0.897مية على التفسير واالستنتاج والبحث واالكتشافيشجع أسلوب عرض المادة العل  ٧٢
 0.000 0.903  يمكِّن أسلوب عرض المادة العلمية في تحديد المشكالت  ٧٣
 0.000 0.823  الشكل أو المضمون: من حيث  ةتتناسب لغة الكتاب مع مستوى الطلب  ٧٤
 0.042 0.410واستيعابها تنتهي كل وحدة بخالصة مناسبة تساعد الطالب في فهم المادة  ٧٥
 0.000 0.847  يراعي عرض الكتاب الفروق الفردية بين الطلبة  ٧٦
 0.000 0.753  يراعي الكتاب مبدأ الترابط  ٧٧
 0.001 0.629  تركز كل وحدة في الكتاب على موضوع معين  ٧٨
 0.012 0.493  يخلو الكتاب من التكرار والحشو الزائد  ٧٩
 0.000 0.879  اء اإلمالئية المطبعيةيخلو الكتاب من األخط  ٨٠
 0.000 0.801  يخلو الكتاب من األخطاء النحوية واللغوية  ٨١
 0.000 0.752  يركز الكتاب على توضيح معاني المفردات الصعبة  ٨٢
 0.000 0.853  يتم التعريف بالمصطلحات الجديد فور تقديمها  ٨٣
 0.000 0.803  قال للخبرات الالحقةيراعي الكتاب إتقان الخبرات السابقة قبل االنت  ٨٤
  ٠.٣٩٦ تساوي ٢٣ودرجة حرية  ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
"            يبين معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقـرات المعيـار الرابـع   :   )١٠(جدول رقم * 

معامالت االرتبـاط المبينـة   ، والذي يبين أن  والدرجة الكلية لفقراته"  خصوصيات مادة اللغة العربية 

الجدوليـة عنـد    rالمحسوبة أكبر مـن قيمـة    rن قيمة إحيث  ،)  ٠.٠٥ (دالة عند مستوى داللة 

، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لكل  ٠.٣٩٦والتي تساوي  ٢٥ودرجة حرية  ٠.٠٥مستوى داللة 

  .دقة لما وضعت لقياسه ، مما يعني أن فقرات المعيار  تعتبر صا ٠.٠٥فقرة قيمة أقل من 
  

  )١٠(جدول رقم 

" خصوصيات مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر" الرابعالمعيار معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 
  الكلية لفقراته والدرجة

  الفقرة  مسلسل
معامل 

  االرتباط

مستوى 

  الداللة
 0.000 0.755  .تشكل نصوص الكتاب إعرابياً    ٨٥
 0.000 0.783  .نصوص من حيث األلفاظ والمعاني تشرح ال  ٨٦

٨٧  
يركز محتوى الكتاب على مرونة اللغة العربية في مواكبة مستجدات 

 0.000 0.748  .الحياة 

 0.000 0.903  .يركز الكتاب على القيم الجمالية التي تنمي وجدان الطلبة   ٨٨
 0.000 0.840  .يركز الكتاب على األسلوب األدبي   ٨٩
 0.000 0.947  . م الكتاب بدقة التعبير وحسن الصياغة يتس  ٩٠
 0.000 0.660  .يستخدم الكتاب األسلوب القصصي   ٩١
 0.000 0.813  .يستخدم الكتاب األسلوب التمثيلي   ٩٢
 0.000 0.719  .يستخدم كتاب اللغة العربية أسلوب الحوار والمناقشة   ٩٣
 0.000 0.903  .ترتبط موضوعات الكتاب بالتراث األدبي   ٩٤
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٢٧  . يركز كتاب اللغة العربية على البحث واالستقصاء في المراجع والمعاجم   ٩٥
  ٠.٠٣٤  ٠.٤٢٥  .يركز كتاب اللغة العربية على اللغة الفصحى  ٩٦
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٦٦  .يعمل كتاب اللغة العربية على تنمية مهارات اللغة   ٩٧
  ٠.٠٠١  ٠.٦٠٥  .التعبير الوظيفييركز كتاب اللغة العربية على توظيف   ٩٨
  ٠.٠٠٠  ٠.٧٢٧  .يركز كتاب اللغة العربية على تنمية التعبير اإلبداعي  ٩٩
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  ٠.٠٠٦  ٠.٥٣٣  يعمل محتوى الكتاب على تنمية التذوق األدبي   ١٠٠
  ٠.٠١٢  ٠.٤٩٦  .يراعي محتوى كتاب اللغة العربية دقة مخارج الحروف ونطقها   ١٠١
  ٠.٠١٧  ٠.٤٧٢  .ة العربية ظاهرة الترادف في اللغة العربية يبرز محتوى كتاب اللغ  ١٠٢
  ٠.٠٠١  ٠.٦١١  .يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة االشتقاق في اللغة العربية   ١٠٣
  ٠.٠٠٠  ٠.٦٥٠  .يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة اإلعراب في اللغة العربية   ١٠٤

  ٠.٣٩٦ تساوي ٢٣ودرجة حرية  ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة    
  :الصدق البنائي لمجاالت االستبانة *

والدرجة الكليـة   ،معامالت االرتباط بين كل معيار من معايير الجودة  ) ١١ (جدول رقم  يبين
 حيث أن ، ) ٠.٠٥ (لفقراتها،  والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى داللة 

والتـي   ٢٥ودرجة حريـة   ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة  rبر من قيمة كأالمحسوبة  rقيمة 
 مما يعني أن ٠.٠٥قل من أ، وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة لكل معيار قيمة  ٠.٣٩٦تساوي 

  . لما وضع لقياسه ويحققوا الهدف من الدراسة كل معيار  يعتبر صادقاً
  

  )١١(جدول رقم 

  لمعايير الجودةالصدق البنائي 

 مسلسل
معامل   المعيار

 االرتباط

مستوى 
 الداللة

  ٠.٠٠٠  ٠.٦٩٦ اإلخراج الفني لكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر  األول

كتاب اللغة العربية للصف الثاني  المادة المعروضة فيطريقة   الثاني
  ٠.٠٠٠  ٠.٨٤٦ عشر

  ٠.٠٠٠  ٠.٧٩١ طريقة عرض المادة في كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر  الثالث

  ٠.٠٠٠  ٠.٨٦٦ خصوصيات مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر  الرابع
  ٠.٣٩٦تساوي ٢٣ودرجة حرية  ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة    
  

  :Reliabilityثبات االستبانة 

وقد أجرى الباحث خطوات الثبات على العينة االستطالعية نفسها بطريقتين هما طريقة التجزئة 
  . لنصفية ،ومعامل ألفا كرونباخا
 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  •
تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل األسئلة الفردية الرتبة ، ومعدل األسـئلة الزوجيـة     

الرتبة لكل معيار، وقد  تم تصحيح معامالت االرتباط ، باستخدام معامـل ارتبـاط سـبيرمان     
  : حسب المعادلة  التالية) Spearman-Brown Coefficient(يح براون للتصح

= معامل الثبات 
1

2

ر+
يبـين أن هنـاك   )  ١٢ (حيث ر معامل االرتباط وقد بين جدول رقم   ر

  . معامل ثبات كبير نسبياً لفقرات كل معيار
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  )١٢(جدول رقم 
  )طريقة التجزئة النصفية( معامل الثبات 

 مستوى المعنوية معامل الثبات معامل االرتباط  عدد الفقرات  المجال لمسلس

اإلخراج الفني لكتاب اللغة   األول
 0.000 0.934356  8768٠.  ٢٢ العربية للصف الثاني عشر

  الثاني
المادة المعروضـة  طريقة 
كتاب اللغـة العربيـة    في

 للصف الثاني عشر
٤٤  .8332٠ 0.909012 0.000 

  الثالث
المادة فـي   طريقة عرض

كتاب اللغة العربية للصف 
 الثاني عشر

١٨  .8866٠ 0.939892 0.000 

خصوصيات مـادة اللغـة     الرابع
 0.000 0.774059 6314٠.  ٢٠ العربية للصف الثاني عشر

 0.000 0.878232 7829٠.  ١٠٤  جميع الفقرات  

  ٠.٣٩٦تساوي ٢٣ية ودرجة حر ٠.٠٥الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة       
  

  :Cronbach's Alphaطريقة ألفا كرونباخ  
، وقـد   استخدم الباحث طريقة ألفا كرونباخ ؛ لقياس ثبات االستبانة  كطريقة ثانية لقياس الثبات

  .أن معامالت الثبات مرتفعة معيار)  ١٣ (يبين جدول رقم 
  

  )١٣(جدول رقم
  )طريقة ألفا كرونباخ( معامالت الثبات 

 معامل ألفا كرونباخ للثبات عدد الفقرات  لمجالا مسلسل

اإلخراج الفني لكتاب اللغة   األول
 0.9513  ٢٢ العربية للصف الثاني عشر

  الثاني
المادة المعروضـة  طريقة 
كتاب اللغـة العربيـة    في

 للصف الثاني عشر
٤٤  0.9319 

  الثالث
طريقة عرض المادة فـي  
كتاب اللغة العربية للصف 

 الثاني عشر
١٨  0.9290 

خصوصيات مـادة اللغـة     الرابع
 العربية للصف الثاني عشر

٢٠  0.7805 

 0.9496  ١٠٤  جميع الفقرات  
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  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 
  

وتـم اسـتخدام    اإلحصائي ، SPSSلقد قام الباحث بتفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج 
  :ية التاليةاالختبارات اإلحصائ

  .النسب المئوية والتكرارات  -١
 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات االستبانة  -٢

 .معامل ارتباط بيرسون لقياس صدق الفقرات  -٣

 ؟  سمرنوف ؛ لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال -اختبار كولومجروف -٤

    )1- Sample K-S . (  
 .دة للعينة الواح" ت" اختبار  -٥

 .للفرق بين عينتين مستقلتين " ت" اختبار  -٦

 .اختبار تحليل التباين األحادي للفرق بين ثالث عينات فأكثر  -٧

 .اختبار تحليل التباين األحادي للفرق بين ثالث عينات فأكثر  -٨

  .اختبار تحليل التباين الثنائي للفرق بين ثالث عينات فأكثر  -٩
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  الفصـــل الخامـس

  

  والتوصيات والمقترحات  اسة وتفسيرهنتائج الدرا

  

  .اختبار التوزيع الطبيعي * 

 .الدراسة  فقرات تحليل* 

  . اختبار فرضيات الدراسة* 

  . توصيات الدراسة* 

  .مقترحات الدراسة* 
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  الفصل الخامس

  نتائج الدراسة وتفسيرها

  والتوصيات والمقترحات

  
راسة ومناقشتها بعد أن تم تطبيق أداة الدراسة على عينة عرضاً لنتائج الدالفصل يتناول هذا      

  .  )  ( Spssالدراسة ، ثم جمع البيانات وتحليلها إحصائياً باستخدام الحاسوب عن طريق برنامج 
  :  يوقد اعتمدت الدراسة خمسة مستويات كمعيار للتقدير التقويم

  .مستوى ممتاز : المستوى األول 
  .د جداً مستوى جي: المستوى الثاني 
  . مستوى جيد : المستوى الثالث 
  .مستوى مقبول : المستوى الرابع 

  . مستوى ضعيف : المستوى الخامس 
وبناء عليه سيتم اعتبار المستويات الثالثة األولى كجانب قوة ، كما سيتم اعتبار المسـتوى      

  .  اًضعف اًالرابع مقبول تربوياً ، أما المستوى الخامس فسيعتبر جانب
وقد جاء هذا التقسيم تقسيماً اعتبارياً ، حيث سبق اعتماد هذا التقسـيم فـي بعـض الدراسـات     

     ودراسة عسـاف   ،)  ١٩٩٤( والعامرية  ،)  ٢٠٠٢( طموس :  التربوية السابقة مثل دراسة 
  ) .  ١٩٩٨( ، ودراسة حمدان )  ١٩٩٦( دراسة خليفة    و)  ١٩٩٤( 
  
  :  يـع الطبيعـار التوزيـاختب* 

  )( Sample K-S -1 ) سمرنوف   -اختبار كولمجروف(اختبار التوزيع الطبيعي*
لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعـي أم   ؛ سمرنوف -عرض اختبار كولمجروفتم       
 معلميـه ن معظـم االختبـارات ال  أل ؛وهو اختبار  ضروري في حالة اختبار الفرضيات  ؟  ال

أن حيث  ،نتائج االختبار )  ١٤ (ويوضح الجدول رقم .  بيانات طبيعياًتشترط أن يكون توزيع ال
.05.0(  ٠.٠٥من  لكل قسم أكبر قيمة مستوى الداللة  >sig (، وهذا يدل على أن البيانات 

  . المعلميه ويجب استخدام االختبارات ،تتبع التوزيع الطبيعي 
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  )١٤(جدول رقم 
  ) Sample Kolmogorov-Smirnov-1 (ياختبار التوزيع الطبيع

 قيمة مستوى الداللة Zقيمة   المجال مسلسل
 0.721 0.694 اإلخراج الفني لكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر  األول

كتاب اللغة العربية للصف الثاني طريقة عرض مادة   الثاني
 0.208 1.063 عشر

ـ    الثالث ة للصـف  طريقة عرض المادة في كتاب اللغـة العربي
 0.144 1.147 الثاني عشر

 0.360 0.924 خصوصيات مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر  الرابع
 0.399 0.895  جميع الفقرات  

  

  :نتائج تطبيق االستبانة * 

  : تم تطبيق االستبانة لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة وهو
  اللغة العربية للصف الثاني عشر ؟ما معايير الجودة الواجب توافرها في كتاب  -

  :اتبع الباحث اإلجراءات التالية 
إعداد قائمة بمعايير الجودة الالزمة لكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر في محافظـات   -١

  : غزة ، وقد مر إعداد قائمة المعايير بالخطوات اآلتية 
تـدريس والدراسـات والبحـوث    االطالع على األدب التربوي في مجال المناهج وطرائق ال -أ

  .السابقة الخاصة في هذا المجال
وضع قائمة معايير الجودة الواجب توافرها في كتاب اللغة العربية ، والـذي تـم تصـميم     -ب

  . المعيار ثم بناؤه وتحكيمه ؛ الستخدامه كمرجع الشتقاق أداة معيارية تقويمية 
  الرئيسـة   عـايير لعربية من مجموعة مـن الم وقد تكونت قائمة معايير الجودة لكتاب اللغة ا -٢

  : اآلتية
  .المادة المعروضة  -ب   .            اإلخراج الفني للكتاب  -أ 
  .خصوصيات مادة اللغة العربية  -د       .                  عرض المادة  -ج

  .  ووضع أمام كل مجال من هذه المجاالت مقياس ثالثي
من مجاالت معايير الجودة لكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر متدرج يحدد أهمية كل مجال 

  ) .ضعيف  –مقبول  –جيد  –جيد جداً  –ممتاز ( في محافظات غزة وهي 
  : وهكذا أصبحت قائمة معايير الجودة لكتاب اللغة العربية في صورتها األولية 
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وعة من المحكمين تخصص تم عرض قائمة معايير الجودة لكتاب اللغة العربية على مجم      
مناهج وأساليب التدريس ، وذلك للحكم على مدى أهمية هذه المعايير الالزمـة لكتـاب اللغـة    
العربية للصف الثاني عشر، وقد اتفق هؤالء المحكمون على أهمية هذه المعايير ، ثم األخذ بهذه 

وبذلك أصبحت هذه  .ربية المالحظات وتضمينها في قائمة معايير الجودة الالزمة لكتاب اللغة الع
خاصة بكتاب اللغة العربية ، وأمـام كـل    عاييرم أربعةالقائمة في صورتها النهائية مكونة من 

فقـرة ،  )  ١٠٤( مجال أو معيار مجموعة من المؤثرات المعيارية لتصبح عدد الفقرات الكلي 
  . عن السؤال األول قد أجاب  ثوبذلك تصبح القائمة في صورتها النهائية ، وبذلك يكون الباح

  
  تحليل فقرات الدراسة* 

  :  ولإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة وهو
تقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني عشر من ما  -

للغة خصوصيات ا –طريقة عرض المادة  –ة ضالمادة المعرو – للكتاب اإلخراج الفني( حيث 
  في ضوء معايير الجودة  في محافظات غزة ؟ ) العربية 

  

لتحليل فقرات االستبانة ،  ؛ ) One Sample t test( للعينة الواحدة  " T " استخدام اختبار تم 
 "ت "  قيمـة  محتواهـا إذا كانـت   بمعنى أن أفراد العينة يوافقون على  ،يجابية إوتكون الفقرة 

قـل مـن   أمستوى المعنوية ، و ١.٩٧، والتي تساوي الجدولية   " ت" كبر من قيمة أالمحسوبة 
وتكون الفقرة سلبية بمعنـى أن أفـراد العينـة ال     ،%   ٦٠كبر من أوالوزن النسبي  ، ٠.٠٥

 ،الجدوليـة    "ت "  قيمـة المحسوبة أصغر من   "ت "   قيمةيوافقون على محتواها إذا كانت 
، %  ٦٠قل مـن  أالنسبي  والوزن ، ٠.٠٥قل من أ مستوى المعنويةو ،  -١.٩٧والتي تساوي 

  .  ٠.٠٥من كبر لها أ مستوى المعنوية ت قيمةوتكون آراء العينة في الفقرة محايدة إذا كان
  
  اإلخراج الفني للكتاب: تحليل فقرات المعيار األول * 

والذي يبـين   ، ) ١٥ (والنتائج مبينة في جدول رقم ، للعينة الواحدة   "ت " تم استخدام اختبار 
فـي الفقـرات    معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الثاني عشر في مدارس قطاع غزة آراء 

بمعيار اإلخراج الفني لكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر، وهى مرتبة من األكثـر  المتعلقة 
  : يليأهمية إلى األقل أهمية حسب الوزن النسبي كما 

 . " % ٨٥.٤١ "وزن نسبي ب"  حتوياته يشمل الكتاب فهرساً يوضح م"    .١
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 . " %85.19 "  بوزن نسبي "  يشمل الكتاب قائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة "    .٢

 . " % 81.77"  بوزن نسبي "  يوضح الكتاب أسماء المؤلفين وسنة النشر "    .٣

 . " % 81.22"  بوزن نسبي "  تتضح طباعة الكتاب بجالء ووضوح "    .٤

              بـوزن نسـبي  " الفرعية فـي الكتـاب بحـروف بـارزة     و ةالرئيس نعناويتظهر ال"    .٥
  "81.10 % " . 

 . " % 80.00"  بوزن نسبي "  تتضح أرقام صفحات الكتاب بشكل بارز "    .٦

 . " %78.90 "  بوزن نسبي "  يتناسب حجم حروف طباعة الكتاب وألوانها "    .٧

            بـوزن نسـبي   "  لكتـاب بمـا يناسـب الطـالب     تتناسب المسافة بين األسطر في ا"    .٨
  "78.90 % " . 

 . " % 77.24"  بوزن نسبي "  يستخدم الكتاب عالمات الترقيم بشكل صحيح "    .٩

     يعرض الكتاب كل موضوع في فقرات مرتبة بحيث تحتوي كل فقرة على فكرة "    .١٠

 . " % 77.24"  بوزن نسبي "  رئيسة 

 . " % 76.69"  بوزن نسبي "  لكتاب بالجودة والنوعية  يتميز ورق ا"    .١١

 . " %76.69 "  بوزن نسبي "  تتساوى المسافة بين الكلمات وأصول الخط "    .١٢

 . " % 75.91"  بوزن نسبي "  يوثق الشواهد في الكتاب بدقة "    .١٣

 . " % 75.25"  بوزن نسبي "  يترك الكتاب مقدار كلمة بداية كل فقرة جديدة "    .١٤

 . " % 74.25"  بوزن نسبي "  تناسب طول الكتاب مع عرضه وسمكه "    .١٥

 . " % 74.14"  بوزن نسبي "  الجذب والتشويق في غالف الكتاب  ريتوافر عنص"    .١٦

 . " % 72.38"  بوزن نسبي "  يضبط كلمات الكتاب بالشكل المناسب "    .١٧

"   ) عدد الصفحات -لعرضا -الطول :(يتالءم حجم الكتاب مع عمر الطلبة من حيث"    .١٨
 . " % 72.27"  بوزن نسبي 

 . " %71.71"  بوزن نسبي ) "  للمعلم ،لولي األمر،للطالب ( موجهة  ةيشمل مقدم"    .١٩

 . " % 65.86"  بوزن نسبي "  يتميز غالف الكتاب وتجليده بجودة نوعيته ومتانته "    .٢٠

 . " % 65.30 " بوزن نسبي "  يخلو الكتاب من األخطاء المطبعية "    .٢١

 . " %62.76 "  بوزن نسبي "  ترتبط صورة الكتاب بمضمونه "    .٢٢

       الـوزن النسـبي لمعيـار اإلخـراج الفنـي للكتـاب هـو        يتضح لنا ممـا سـبق أن                
التـي   – وتقع هذه النسبة ضمن المستوى األول من مسـتويات التقـويم   ،.  " % ٧٥.٩٢  "

  .وهو المستوى بدرجة عالية   –اعتمدتها الدراسة 
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أكثـر  "  يشمل الكتاب فهرساً يوضح محتوياته: " وهي )  ١٧( ويتضح أيضاً أن الفقرة رقم  
، وتليها الفقرة رقم %  85.41، حيث حصلت على نسبة   المعيارالفقرات وزناً نسبياً في هذا 

            بـوزن نسـبي    "يشمل الكتاب قائمة بالمصـادر والمراجـع المسـتخدمة    " ، وهي ) ١٦( 
"  يوضح الكتاب أسماء المؤلفين وسنة النشر  " وهي ، ) ٢٠ (، تليها الفقرة رقم  %"85.19"  

تتضح طباعة الكتاب بجـالء  " وهي  ، ) ٦( ، تليها الفقرة رقم  " % 81.77"  بوزن نسبي 
 نهر العنـاوي تظ" ،وهي  ) ١٢( تليها الفقرة رقم  ، " % 81.22"  بوزن نسبي "  ووضوح 

تليها الفقرة رقم  ، " % 81.10"  بوزن نسبي "  والفرعية في الكتاب بحروف بارزة  ةالرئيس
  ، " % 80.00"  بوزن نسـبي  "  تتضح أرقام صفحات الكتاب بشكل بارز " وهي ، ) ١٩( 

انـت  بينما ك. وتعتبر النسب السابقة من المستويات العليا حسب المعيار الذي اعتمدته الدراسة 
بـوزن  " ترتبط صورة الكتاب بمضـمونه     "وهي)  ٣( أقل الفقرات وزناً نسبياً الفقرة رقم 

"  يخلو الكتاب من األخطاء المطبعية " وهي ، ) ١١( ، تليها الفقرة رقم  " % 62.76"  نسبي 
يتميز غالف الكتاب وتجليـده  " وهي ، ) ٢( ، تليها الفقرة رقم  " %65.30"    بوزن نسبي

، وتعتبر تلك النسب الثالث  من النسب  " % 65.86"  بوزن نسبي "  دة نوعيته ومتانته بجو
قد خال هذا المعيار من أيـة فقـرات ذات    المتوسطة حسب المعيار الذي اعتمدته الدراسة ، و

 . نسبة متدنية 

       ولوبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي آلراء أفراد العينة في جميـع فقـرات المعيـار األ   
، وهي "  % ٧٥.٩٢"  و الوزن النسبي  يساوي  "   ٣.٨٠" تساوي ) اإلخراج الفني للكتاب  (

وهو    ٢٤.٦٢٨المحسوبة تساوي  "  ت " ، و قيمة "  %٦٠" أكبر من الوزن النسبي المحايد 
ي ، كما أن قيمة مستوى الداللـة يسـاو   ١.٩٧والتي نساوي   الجدولية ،" ت " أكبر من قيمة  

مما يعني أن آراء  معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الثـاني   ٠.٠٥وهو أقل من ،  ٠.٠٠٠
عشر في مدارس قطاع غزة في معيار اإلخراج الفني لكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشـر  

  .جيدة 
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  اإلخراج الفني للكتاب: تحليل فقرات المعيار األول * 
  : ق االستبانة بالنسبة لبنود هذا المجالنتائج تطبي) ١٥( يبين جدول 

  
  )١٥(جدول رقم 

  اإلخراج الفني للكتاب: المعيار األول تحليل فقرات  .١

  الفقرة  مسلسل
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي
  "ت"قيمة 

مستوى 

  الداللة
  التكرر

١  
الجذب والتشويق في  ريتوافر عنص

  غالف الكتاب
3.71 0.815 74.14 11.678 0.000 13 

٢  
يتميز غالف الكتاب وتجليده بجودة 

  نوعيته ومتانته
3.29 0.941 65.86 4.185 0.000 17 

 19 0.036 2.110 62.76 0.880 3.14  ترتبط صورة الكتاب بمضمونه  ٣

٤  
يتالءم حجم الكتاب مع عمر الطلبة من 

عدد  - العرض - الطول:(حيث

  )الصفحات
3.61 0.940 72.27 8.781 0.000 15 

٥  
تناسب طول الكتاب مع عرضه 

  وسمكه
3.71 0.860 74.25 11.152 0.000 12 

٦  
تتضح طباعة الكتاب بجالء 

  ووضوح
4.06 0.708 81.22 20.146 0.000 4 

٧  
يتميز ورق الكتاب بالجودة 

  والنوعية
3.83 0.827 76.69 13.576 0.000 9 

٨  
يتناسب حجم حروف طباعة الكتاب 

  وألوانها
3.94 0.721 78.90 17.640 0.000 7 

٩  
تتساوى المسافة بين الكلمات 

  وأصول الخط
3.83 0.711 76.69 15.783 0.000 9 

١٠  
تتناسب المسافة بين األسطر في 

  الكتاب بما يناسب الطالب
3.94 0.575 78.90 22.117 0.000 7 

 18 0.000 4.086 65.30 0.873 3.27  يخلو الكتاب من األخطاء المطبعية  ١١

١٢  
والفرعية  ةالرئيس نتظهر العناوي

  في الكتاب بحروف بارزة
4.06 0.801 81.10 17.727 0.000 5 

 10 0.000 13.603 75.91 0.787 3.80  يوثق الشواهد في الكتاب بدقة  ١٣

١٤  
يضبط كلمات الكتاب بالشكل 

  المناسب
3.62 0.890 72.38 9.350 0.000 14 
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  الفقرة  مسلسل
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي
  "ت"قيمة 

مستوى 

  الداللة
  التكرر

١٥  
يستخدم الكتاب عالمات الترقيم 

  صحيح بشكل
3.86 0.758 77.24 15.288 0.000 8 

١٦  
يشمل الكتاب قائمة بالمصادر 

  والمراجع المستخدمة
4.26 0.770 85.19 22.002 0.000 2 

  
١٧  
  

يشمل الكتاب فهرساً يوضح 
  محتوياته

4.27 0.836 85.41 20.455 0.000 1 

١٨  
للمعلم ( موجهة  ةيشمل مقدم

  )،لولي األمر،للطالب 
3.59 1.145 71.71 6.882 0.000 13 

 6 0.000 14.837 80.00 0.907 4.00  تتضح أرقام صفحات الكتاب بشكل بارز  ١٩

٢٠  
يوضح الكتاب أسماء المؤلفين 

  وسنة النشر
4.09 0.909 81.77 16.117 0.000 3 

٢١  
يعرض الكتاب كل موضوع في 
فقرات مرتبة بحيث تحتوي كل 

  فقرة على فكرة رئيسة

3.86 0.758 77.24 15.288 0.000 8 

٢٢  
يترك الكتاب مقدار كلمة بداية كل 

  فقرة جديدة
3.76 0.951 75.25 10.786 0.000 11 

  

  ١.٩٧تساوي " ٠.٠٥"ومستوى داللة " ١٨٠" الجدولية عند درجة حرية " ت " قيمة 
  

  : ما يلي ) ١٥(ويتضح كذلك من جدول 
الثاني عشر بعض المعايير بدرجـة  يحقق  معيار اإلخراج الفني بكتاب اللغة العربية للصف *  

  :   من حيث  ةعالية ، وهذا يتواءم مع معايير الجود
 .يشمل الكتاب فهرساً يوضح محتوياته -  

  .يشمل الكتاب قائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة   -  
 .يوضح الكتاب أسماء المؤلفين وسنة النشر  -  

 .تتضح طباعة الكتاب بجالء ووضوح   -  

 .والفرعية في الكتاب بحروف بارزة  ةالرئيس نتظهر العناوي -    

  .تتضح أرقام صفحات الكتاب بشكل بارز  -   
      حيث إن أعلى نسبة موافقة ألفراد العينة على تلك المعـايير تنحصـر فـي خانـة بدرجـة      

قائمين على وبذلك يمكن اعتبارها جوانب قوة في الكتاب ، مما يدلل على أن ال) .  جداً عالية(
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لإلخراج الفني للكتاب وفقاً لمواصفات الكتاب  إخراج الكتاب وطباعته ، قد بذلوا جهوداً طيبة ؛
   وأرقـام صـفحات   الجيد من حيث اشتماله على المصادر والمراجع ، ووضـوح الطباعـة ،  

  . الكتاب ، وظهور العناوين بشكل واضح 
العربية للصف الثاني عشر بعض المعايير بدرجة يحقق  معيار اإلخراج الفني بكتاب اللغة *    

  : من حيث  ة، وهذا يتواءم أيضاً مع معايير الجود) عالية (  جيدة
 .يتناسب حجم حروف طباعة الكتاب وألوانها  -   

  .تتناسب المسافة بين األسطر في الكتاب بما يناسب الطالب  -  
  .تاب عالمات الترقيم بشكل صحيح يستخدم الك -  
يعرض الكتاب كل موضوع في فقرات مرتبة بحيث تحتوي كل فقرة علـى فكـرة    -

 .رئيسة 

 .يتميز ورق الكتاب بالجودة والنوعية   -   

 .تتساوى المسافة بين الكلمات وأصول الخط  -   

 .يوثق الشواهد في الكتاب بدقة  -   

 .يترك الكتاب مقدار كلمة بداية كل فقرة جديدة  -   

 .ول الكتاب مع عرضه وسمكه تناسب ط -   

 .الجذب والتشويق في غالف الكتاب  ريتوافر عنص -   

 .يضبط كلمات الكتاب بالشكل المناسب  -   

     : ثيتالءم حجم الكتاب مع عمر الطلبة من حي -   
 . ) عدد الصفحات -العرض -الطول (

  .) للطالب  ، لولي األمر للمعلم ،( موجهة  ةيشمل مقدم -    
حيث إن أعلى نسبة موافقة ألفراد العينة على تلك المعايير تنحصر فـي خانـة بدرجـة         
يتميز غـالف الكتـاب   :  وهي أن )  ١١،  ٣، ٢( ويعزو الباحث حصول الفقرات ) . عالية(

ترتبط صورة الكتاب و ، يخلو الكتاب من األخطاء المطبعية و ، وتجليده بجودة نوعيته ومتانته
 ، وقد يرجع ذلـك  ، وهي تمثل أدنى التقديرات في هذا المعيار متوسطلى تقدير ، عبمضمونه 

أن نوعية الورق ليست من النوع الفاخر ، وأن صورة الكتاب بعيدة عن مضمون الكتاب ،  إلى
ويخلو معيار اإلخراج الفني للكتاب من أوجـه القصـور ،   . واألخطاء المطبعية تكاد ال تذكر

       وقـد يعـود ذلـك إلـى أن معيـار     . ي خانة منخفضة أو متدنيـة  حيث لم يقع أي معيار ف
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يكاد تجمع عليه معظم الكتابات  والدراسات ، وبالتالي يهتم به مخرجـو الكتـب ،    اإلخراج ،
  .وهذه النتائج دليل على التزام مصممي هذا الكتاب بالمعايير الفنية إلخراج الكتاب 

مالي لإلخراج الفني للكتـاب حصـل علـى أعلـى     ويتضح كذلك من الجدول أن التقدير اإلج
األهمية لهذا  تالتقديرات ، بالمقارنة مع باقي المعايير األخرى التي شملتها الدراسة ،حيث كان

، ومـع دراسـة    ) ٢٠٠٤( ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة جرار "  % ٧٥.٩٢"  المعيار  
اسة اللحاوية  ، ودراسة رواقة ومع در ،)  ٢٠٠٢( ، ومع دراسة أبو تيم  ) ٢٠٠٢( طموس 

، كما أن نسبة )  ١٩٩٤( ، ومع دراسة العامرية )  ١٩٩٦( ، ومع دراسة الخليفة )  ١٩٩٩( 
         دراسـة حمـدان   : توافر اإلخراج في هذه الدراسة تختلف مع نتائج بعض الدراسـات مثـل   

ومع دراسة  ،)  ١٩٩٩ (، ومع دراسة أيوب )  ١٩٩٧( ، ومع دراسة الدواهيدي )  ١٩٩٧( 
حيـث  ) :  ١٩٩٨( ومع دراسة جامـل   ،)  ١٩٩٤(  ، ومع دراسة الشاطر )١٩٩٩(رواقة 

توصلت النتائج الخاصة لمعيار اإلخراج الفني في تلك الدراستين إلى وجود بعـض األخطـاء   
  . المطبعية  

 المادة المعروضة في كتاب اللغة العربيـة للصـف  :  الثانيتحليل فقرات المعيار * 
  الثاني عشر

والذي يبـين  )  ١٦ (للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم "  ت " تم استخدام اختبار     
آراء  معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الثاني عشر في مدارس قطاع غزة فـي الفقـرات   

تبة مـن  وهى مرالمادة المعروضة في كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر المتعلقة بمعيار 
  : األكثر أهمية إلى األقل أهمية حسب الوزن النسبي كما يلي

 . " %77.68"  بوزن نسبي "  يراعي الكتاب  أهداف المنهاج "     .١

 . " %77.02"  بوزن نسبي "يتضمن المحتوى نصوصاً من القرآن الكريم والسنة "    .٢

قصة  –مقال  –)  روح يتقليد (شعر ( تتنوع النصوص األدبية قي محتوى الكتاب  "    .٣
 . " %76.46"  بوزن نسبي "  خطابة  –

"  تحقق مادة الكتاب أهداف تدريس اللغة العربية التي نص عليها المنهاج الفلسـطيني  "    .٤
 . " %75.36"  بوزن نسبي 

 . " %75.14"  بوزن نسبي "  توجز مقدمة الكتاب أهداف تدريس الكتاب "    .٥

 . " %74.59"  بوزن نسبي "  ل والتكامل تتسم مفاهيم الكتاب بالتسلس"    .٦

 .%"74.48"  بوزن نسبي " كتاب قابلة للتقويم واالختبار تكون موضوعات محتوى ال"  .٧

 . " % 73.48"  بوزن نسبي "  الكتاب بالتسلسل المنطقي  ىيتميز محتو"  .٨
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  -تحليـل تركيـب   –تطبيـق   –فهـم   –تذكر ( تنوع األهداف في مستوياتها المعرفية   .٩
 . " %73.37"  بوزن نسبي "   ) إلخ ...يمتقو

 –وجدانيـة   –معرفيـة  ( اشتمال المادة المعروضة على المجاالت الثالثـة لألهـداف    " .١٠
 .%"72.82"  بوزن نسبي ) "   نفسحركية

 . " %72.49" بوزن نسبي "  يراعي محتوى الكتاب الخبرات السابقة للتعلم  "  .١١

 . " %72.38"  بوزن نسبي "  ة بين الطلبة يناسب محتوى الكتاب الفروق الفردي "  .١٢

"  يعزز محتوى الكتاب  الشروح باألمثلة والشواهد والعروض اإليضـاحية الشـائعة   "    .١٣
 . " %72.27"  بوزن نسبي 

 % " .71.27"  بوزن نسبي "يسهم المحتوى في زيادة الثروة اللغوية لدى الطلبة "  .١٤

بوزن نسبي " لدى الطلبة ) نقد  -تذوق( دبي يسهم محتوى الكتاب في تغذية الخيال األ"    .١٥
  "71.16% " . 

 . " %71.05"  بوزن نسبي "تتناسب لغة الكتاب مع مستويات الطلبة العقلية "  .١٦

 . " %70.61"  بوزن نسبي  "ة الدراسية ومحتوى الكتاب يوجد ترابط بين األنشط"  .١٧

            ) ، نفسـحركية  معرفيـة ، وجدانيـة  ( يسهم محتوى الكتاب في إكسـاب مهـارات   "   .١٨
 . " %70.39"  بوزن نسبي "  لدى الطلبة 

 . " %70.17"  بوزن نسبي "تتنوع األنشطة بحيث تراعي الفروق الفردية "   .١٩

            بـوزن نسـبي  "  ينمي محتوى الكتاب  القيم واالتجاهات االيجابيـة لـدى الطلبـة    "   .٢٠
" 69.28% " . 

 . " %68.95"   بوزن نسبي"  نضج الطلبة وخبراتهم تناسب أنشطة الكتاب مستوى  "  .٢١

 . " %68.40"  بوزن نسبي "  تراعي األنشطة ميول الطلبة واحتياجاتهم "    .٢٢

 . " %67.40"  بوزن نسبي "  يترجم المحتوى نشاطات تشجع على تنمية التفكير "   .٢٣

 . " %66.74"  بوزن نسبي " الكتاب حقوق اإلنسان العادلة  يتضمن محتوى"   .٢٤

 . " %66.74"  بوزن نسبي "  يتسم الكتاب بالحداثة والمعاصرة "    .٢٥

"  بـوزن نسـبي   "  تتالءم كثافة محتوى الكتاب مع السياق الزمني للسنة الدراسـية  "    .٢٦
66.41% " . 

"  يراعي محتوى الكتاب ميول الطلبة وأهواءهم والقيم الوطنية والدينية والحضارية   "    .٢٧
 . " %65.86"  بوزن نسبي 

 . " %65.41" بوزن نسبي "  يرتبط محتوى الكتاب بالفضاء الذي يعيش فيه الطالب "    .٢٨
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"  يواكب الكتاب المستجدات الموجودة في الساحة العلمية والفنية واألدبيـة والتقنيـة   "    .٢٩
 . " %65.08"  بوزن نسبي 

ـ  "  يتضمن محتوى الكتاب نصوصاً من الترجمات لشخصيات أدبيـة  "    .٣٠       بي بـوزن نس
  "65.08% " . 

 . " %64.75"  بوزن نسبي "  يتكامل المحتوى مع المواد الدراسية األخرى "    .٣١

 . " %64.64 "بوزن نسبي "  ة المحلية للطلبة يتالءم محتوى الكتاب والبيئ"    .٣٢

 . " %64.64"  بوزن نسبي "  يتسم محتوى الكتاب بالحيوية "    .٣٣

"  بـوزن نسـبي   "  ون والعمل الجماعي لدى الطلبـة  تنمي أنشطة الكتاب روح التعا"   .٣٤
64.53% " . 

   بوزن نسـبي  "  الكتاب في تنمية الوعي االجتماعي والسياسي والبيئي  ىيسهم محتو"    .٣٥
  "64.42% " . 

     بـوزن نسـبي   "  يواكب الكتاب المستجدات في ميدان اإلعالم والتواصل واإلحصاء  "  .٣٦
  "64.09% " . 

 . " %63.76"  بوزن نسبي "  وى الكتاب مع عدد الحصص المقررة يتناسب محت"   .٣٧

            بـوزن نسـبي  "  يمكن تنفيذ أنشطة الكتاب في ضوء معطيـات البيئـة التعليميـة    "    .٣٨
  "62.98% " . 

 ." %61.77" بوزن نسبي" تعرض مقدمة الكتاب طرق تدريس الكتاب بصورة عامة  "   .٣٩

 . " %61.66"  بوزن نسبي "  ت المتعلمين الحقيقية ترتبط أهداف الكتاب بحاجا"    .٤٠

يتناول الكتاب األوضاع االقتصادية والثقافية واالجتماعية في ظل التطور التكنولوجي "    .٤١
 . " %59.45"  بوزن نسبي "  

   بـوزن نسـبي   "  تحقق الوسائل التعليمية  في الكتاب الغرض الذي وضعت من أجله "    .٤٢
 "58.78% " . 

   بوزن نسـبي ) "   خرائط –صور  –رسومات ( في الكتاب  ةوع الوسائل التعليميتتن"    .٤٣
 "49.61% " . 

 . " %48.07"  بوزن نسبي "  توجد في الكتاب أهداف في بداية كل وحدة "    .٤٤

     الوزن النسبي لمعيار المادة المعروضة في كتـاب اللغـة العربيـة     يتضح لنا مما سبق أن
وتقع هذه النسبة ضمن المستوى الثـاني مـن    ، " %٦٧.٧٤"    اوييس للصف الثاني عشر

  .وهو المستوى المتوسط بدرجة جيدة  –التي اعتمدتها الدراسة  –مستويات التقويم 
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أكثر الفقرات "  يراعي الكتاب  أهداف المنهاج : " وهي )  ٢٣( ويتضح أيضاً أن الفقرة رقم  
     ، وتليها الفقـرة رقـم  "   %77.68"  على نسبة  وزناً نسبياً في هذا المعيار ، حيث حصلت

          نسـبي  بـوزن "  يتضمن المحتوى نصوصاً من القـرآن الكـريم والسـنة     "، وهي ) ٥١( 
ـ تتنوع النصوص األدبية "   وهي ، ) ٥٦ (، تليها الفقرة رقم  " 77.02%"   ي محتـوى  ف

،  " %76.46"  بـوزن نسـبي   "  خطابة  –قصة  –مقال  –)  وحر يتقليد (الكتاب  شعر 
تحقق مادة الكتاب أهداف تدريس اللغة العربية التـي نـص    "،وهي ) ٣٠(  تليها الفقرة رقم

" وهـي  ، ) ٢٤( تليها الفقرة رقم  ، " %75.36"  بوزن نسبي "  عليها المنهاج الفلسطيني 
( لفقرة رقـم  تليها ا ، %"75.14"  بوزن نسبي " مة الكتاب أهداف تدريس الكتاب توجز مقد

تليهـا   ، " %74.59"  بوزن نسبي "  تتسم مفاهيم الكتاب بالتسلسل والتكامل  "وهي ، ) ٥٥
بوزن "  تكون موضوعات محتوى الكتاب قابلة للتقويم واالختبار  "وهي ، ) ٤١( الفقرة رقم 

 الكتـاب بالتسلسـل   ىيتميز محتو"   وهي ، ) ٥٤( تليها الفقرة رقم  ،"  %74.48"  نسبي 
تنوع األهداف في " وهي ، ) ٢٨( تليها الفقرة رقم  ، " %73.48"  بوزن نسبي "  المنطقي 

               بـوزن نسـبي  "   ) الخ...تقويم-تحليل تركيب –تطبيق  –فهم  –تذكر ( مستوياتها المعرفية 
ت اشتمال المادة المعروضة على المجـاال  "وهي  ، ) ٢٩( ، تليها الفقرة رقم  73.37%"  

تليها  و ، " %72.82"  بوزن نسبي ) "   نفسحركية –وجدانية  –معرفية ( الثالثة لألهداف 
"     بوزن نسـبي "  يراعي محتوى الكتاب الخبرات السابقة للتعلم  " وهي  ) ٣١ ( الفقرة رقم

يناسب محتوى الكتاب الفروق الفردية بين "   وهي ، ) ٣٢( تليها الفقرة رقم  ، " 72.49%
يعزز محتوى الكتاب  "وهي ، ) ٥٣( تليها الفقرة رقم  ، " %72.38"  بوزن نسبي "  بة الطل

 ، " %72.27"    بوزن نسـبي "  الشروح باألمثلة والشواهد والعروض اإليضاحية الشائعة 
"  يسهم المحتوى في زيادة الثروة اللغوية لـدى الطلبـة   "    وهي ، ) ٣٥( تليها الفقرة رقم 

يسهم محتوى الكتـاب فـي     "وهي ، ) ٣٧( ، تليها الفقرة رقم  " %71.27"  بوزن نسبي 
تليهـا   ، " %71.16"      بوزن نسـبي "  لدى الطلبة ) نقد  -تذوق( تغذية الخيال األدبي 

"  بوزن نسـبي  "  تتناسب لغة الكتاب مع مستويات الطلبة العقلية  "وهي ، ) ٥٨( الفقرة رقم 
يوجد ترابط بين األنشطة الدراسية ومحتوى  "وهي ، ) ٥٩( م ، تليها الفقرة رق " 71.05%
يسـهم محتـوى   "  وهي ، ) ٣٩(   تليها الفقرة رقم  ، " %70.61"  بوزن نسبي "  الكتاب 

   بوزن نسـبي "  لدى الطلبة )  نفسحركية    معرفية ، وجدانية ،( الكتاب في إكساب مهارات 
تتنوع األنشطة بحيث تراعـي الفـروق    " وهي ، ) ٦٠( تليها الفقرة رقم  ، " 70.39%"  

، تعتبر النسب السابقة من المستويات العليـا حسـب    " %70.17"  بوزن نسبي "  الفردية 
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              وهـي )  ٢٦( بينما كانت أقل الفقرات وزناً نسبياً الفقرة رقم . المعيار الذي اعتمدته الدراسة 
وهـي نسـبة    " %48.07"  بـوزن نسـبي   " وحدة لكتاب أهداف في بداية كل توجد في ا" 

تحقق الوسائل التعليمية  في الكتاب الغـرض   "،وهي ) ٦٤( منخفضة جداً ،تليها الفقرة رقم 
"        وهي ، ) ٤٥( ، تليها الفقرة رقم %"58.78"  بوزن نسبي "  الذي وضعت من أجله 

بوزن "  في ظل التطور التكنولوجي  يتناول الكتاب األوضاع االقتصادية والثقافية واالجتماعية
، وتعتبر النسبتان السابقتان من النسب المتدنية حسـب المعيـار الـذي    " %59.45"  نسبي 

  .درجة المتوسطة اعتمدته الدراسة ، أما باقي فقرات المعيار فقد كانت من ال
  

  المادة المعروضة للكتاب: تحليل فقرات المعيار الثاني       )١٦(جدول رقم 

  الفقرة  سلسلم
المتوسط 

  )٥(الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي
  "ت"قيمة 

مستوى 

  الداللة
  التكرر

 1 0.000 21.601 77.68 0.551 3.88  يراعي الكتاب  أهداف المنهاج  ٢٣

٢٤  
توجز مقدمة الكتاب أهداف 

 5 0.000 11.334 75.14 0.898 3.76  تدريس الكتاب

٢٥  
تعرض مقدمة الكتاب طرق 

 36 0.183 1.336 61.77 0.890 3.09  دريس الكتاب بصورة عامةت

٢٦  
 توجد في الكتاب أهداف في بداية كل

 41 0.000 7.140- 48.07 1.124 2.40  وحدة

٢٧  
ترتبط أهداف الكتاب بحاجات 

 37 0.166 1.390 61.66 0.802 3.08  المتعلمين الحقيقية

٢٨  
تنوع األهداف في مستوياتها 

تطبيق  –فهم  – تذكر( المعرفية 
  )الخ...تقويم-تحليل تركيب –

3.67 0.817 73.37 11.010 0.000 9 

٢٩  
ضة على اشتمال المادة المعرو

(  المجاالت الثالثة لألهداف
)نفسحركية  –وجدانية  –معرفية 

3.64 0.766 72.82 11.254 0.000 10 

٣٠  
تحقق مادة الكتاب أهداف تدريس 
اللغة العربية التي نص عليها 

  المنهاج الفلسطيني
3.77 0.700 75.36 14.755 0.000 4 

٣١  
يراعي محتوى الكتاب الخبرات 

 11 0.000 10.821 72.49 0.776 3.62  السابقة للتعلم

٣٢  
يناسب محتوى الكتاب الفروق 

 12 0.000 9.285 72.38 0.897 3.62  الفردية بين الطلبة

٣٣  
يتالءم محتوى الكتاب والبيئة 

 30 0.001 3.394 64.64 0.920 3.23  المحلية للطلبة

٣٤  
يتناسب محتوى الكتاب مع عدد 

 34 0.011 2.559 63.76 0.988 3.19  الحصص المقررة

٣٥  
يسهم المحتوى في زيادة الثروة 

 14 0.000 9.856 71.27 0.769 3.56  اللغوية لدى الطلبة

٣٦  
ينمي محتوى الكتاب  القيم 

 20 0.000 8.780 69.28 0.711 3.46  واالتجاهات االيجابية لدى الطلبة
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  الفقرة  سلسلم
المتوسط 

  )٥(الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي
  "ت"قيمة 

مستوى 

  الداللة
  التكرر

٣٧  
يسهم محتوى الكتاب في تغذية 

لدى ) نقد  -تذوق( الخيال األدبي 
  الطلبة

3.56 0.852 71.16 8.812 0.000 15 

٣٨  
يتكامل المحتوى مع المواد 

 29 0.000 4.359 64.75 0.733 3.24  الدراسية األخرى

٣٩  
  

يسهم محتوى الكتاب في إكساب 
ة ، وجدانية ، معرفي( مهارات 
  لدى الطلبة) نفسحركية

3.52 0.800 70.39 8.734 0.000 18 

٤٠  
  

يتضمن محتوى الكتاب حقوق 
 24 0.000 5.097 66.74 0.890 3.34  اإلنسان العادلة

٤١  
تكون موضوعات محتوى الكتاب 

 7 0.000 14.967 74.48 0.651 3.72  قابلة للتقويم واالختبار

٤٢  
فضاء يرتبط محتوى الكتاب بال
 27 0.000 4.358 65.41 0.836 3.27  الذي يعيش فيه الطالب

٤٣  
  

  يتسم محتوى الكتاب بالحيوية
  

3.23 0.804 64.64 3.885 0.000 30 

٤٤  
تتالءم كثافة محتوى الكتاب مع 
 25 0.000 4.470 66.41 0.964 3.32  السياق الزمني للسنة الدراسية

٤٥  
يتناول الكتاب األوضاع 

لثقافية واالجتماعية االقتصادية وا
  في ظل التطور التكنولوجي

2.97 0.885 59.45 -0.420 0.675 38 

٤٦  
يواكب الكتاب المستجدات 

الموجودة في الساحة العلمية 
  والفنية واألدبية والتقنية

3.25 0.877 65.08 3.901 0.000 28 

 24 0.000 5.133 66.74 0.883 3.34  يتسم الكتاب بالحداثة والمعاصرة  ٤٧

يواكب الكتاب المستجدات في ميدان   ٤٨
 33 0.001 3.376 64.09 0.815 3.20  واإلحصاء اإلعالم والتواصل

٤٩  
يراعي محتوى الكتاب ميول 

الطلبة وأهواءهم والقيم الوطنية 
  والدينية والحضارية

3.29 0.751 65.86 5.247 0.000 26 

٥٠  
الكتاب في تنمية  ىيسهم محتو

اسي الوعي االجتماعي والسي
  .والبيئي

3.22 0.898 64.42 3.311 0.001 32 

٥١  
يتضمن المحتوى نصوصاً من 

 2 0.000 11.885 77.02 0.963 3.85  القرآن الكريم والسنة

٥٢  
يترجم المحتوى نشاطات تشجع 

 23 0.000 6.308 67.40 0.790 3.37  على تنمية التفكير

٥٣  
يعزز محتوى الكتاب  الشروح 

لعروض باألمثلة والشواهد وا
  اإليضاحية الشائعة

3.61 0.671 72.27 12.305 0.000 13 

٥٤  
الكتاب بالتسلسل  ىيتميز محتو
 8 0.000 11.406 73.48 0.795 3.67  المنطقي

٥٥  
تتسم مفاهيم الكتاب بالتسلسل 

 6 0.000 13.051 74.59 0.752 3.73  والتكامل
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  الفقرة  سلسلم
المتوسط 

  )٥(الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي
  "ت"قيمة 

مستوى 

  الداللة
  التكرر

٥٦  
تتنوع النصوص األدبية قي 

 يتقليد(شعر ( محتوى الكتاب  
)خطابة  –قصة  –مقال  –) وحر

3.82 0.818 76.46 13.545 0.000 3 

٥٧  
يتضمن محتوى الكتاب نصوصاً 

  من الترجمات لشخصيات
  .أدبية 

3.25 0.990 65.08 3.455 0.001 28 

٥٨  
تتناسب لغة الكتاب مع مستويات 

 16 0.000 9.309 71.05 0.798 3.55  الطلبة العقلية

٥٩  
طة يوجد ترابط بين األنش

 17 0.000 9.716 70.61 0.734 3.53  الدراسية ومحتوى الكتاب

٦٠  
تتنوع األنشطة بحيث تراعي 

 19 0.000 9.030 70.17 0.757 3.51  الفروق الفردية

٦١  
تراعي األنشطة ميول الطلبة 

 22 0.000 6.228 68.40 0.907 3.42  واحتياجاتهم

٦٢  
تناسب أنشطة الكتاب مستوى 

 21 0.000 6.714 68.95 0.897 3.45  نضج الطلبة وخبراتهم

٦٣  
تنمي أنشطة الكتاب روح التعاون 

 31 0.000 3.868 64.53 0.788 3.23  والعمل الجماعي لدى الطلبة

٦٤  
في  ةتتنوع الوسائل التعليمي

 –صور  –رسومات ( الكتاب 
  )خرائط 

2.48 1.041 49.61 -6.710 0.000 40 

٦٥  
تحقق الوسائل التعليمية  في 

اب الغرض الذي وضعت من الكت
  أجله

2.94 1.001 58.78 -0.817 0.415 39 

٦٦  
يمكن تنفيذ أنشطة الكتاب في 
 35 0.026 2.252 62.98 0.891 3.15  ضوء معطيات البيئة التعليمية

  0.000 11.050 67.74 0.471 3.39  جميع الفقرات  
  ١.٩٧تساوي " ٠.٠٥"ومستوى داللة " ١٨٠" الجدولية عند درجة حرية " ت " قيمة 

  : ما يلي )  ١٦ (ويتضح كذلك من جدول 
يحقق  معيار المادة المعروضة بكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر بعـض المعـايير   *  

  :   من حيث  ةبدرجة عالية ، وهذا يتواءم مع معايير الجود
 .يراعي الكتاب  أهداف المنهاج  - 

األحاديث ( والسنة  )آيات من سورة الروم(  ريميتضمن المحتوى نصوصاً من القرآن الك - 
 .)النبوية الشريفة 

 –قصـة   –مقال  –)  وحر يتقليد (شعر ( تتنوع النصوص األدبية قي محتوى الكتاب   - 
 .خطابة 

 .تحقق مادة الكتاب أهداف تدريس اللغة العربية التي نص عليها المنهاج الفلسطيني   -   

 .داف تدريس الكتاب توجز مقدمة الكتاب أه -   
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 .تتسم مفاهيم الكتاب بالتسلسل والتكامل  -  

 .تكون موضوعات محتوى الكتاب قابلة للتقويم واالختبار  -   

  . الكتاب بالتسلسل المنطقي ىيتميز محتو -
 ... تقويم -تحليل تركيب –تطبيق  –فهم  –تذكر ( تنوع األهداف في مستوياتها المعرفية  -

 . ) الخ

  –وجدانيـة   –معرفيـة  ( ال المادة المعروضة على المجـاالت الثالثـة لألهـداف    اشتم -
 ) . نفسحركية

 .يراعي محتوى الكتاب الخبرات السابقة للتعلم  -   

 .يناسب محتوى الكتاب الفروق الفردية بين الطلبة  -   

 .يعزز محتوى الكتاب  الشروح باألمثلة والشواهد والعروض اإليضاحية الشائعة  -

 .يسهم المحتوى في زيادة الثروة اللغوية لدى الطلبة  -    

  .لدى الطلبة  ) نقد  -تذوق( يسهم محتوى الكتاب في تغذية الخيال األدبي  -
 .تتناسب لغة الكتاب مع مستويات الطلبة العقلية   -

 .يوجد ترابط بين األنشطة الدراسية ومحتوى الكتاب  -

   . لدى الطلبة)  معرفية ، وجدانية ، نفسحركية( مهارات  يسهم محتوى الكتاب في إكساب -
  .تتنوع األنشطة بحيث تراعي الفروق الفردية  -
         حيث إن أعلى نسبة موافقة ألفراد العينة على تلك المعايير تنحصـر فـي خانـة بدرجـة        
ـ   ) .  عالية ( ة المعلمـين  وبذلك يمكن اعتبارها جوانب قوة في الكتاب ، وهـذا يعنـي أن ثق

بصالحية المادة المعروضة لم تكن كثقتهم باإلخراج الفني للكتاب ، بل جاءت بأقل حيث كـان  
وهذا يعني أن حصول هـذا  .  " %٦٧.٧٤ "متوسط تقديرات المعلمين التقويمية لهذا المعيار 

ـ  ب المعيار على هذه النسبة الجيدة إلى أكثر الفقرات ، بينما حصلت الفقرات األخرى على نس
ويمكن إرجاع ذلك إلى حصول هذا المعيار على هذه التقديرات علـى أن المـادة   .  ةمنخفض

الحتوائهـا علـى    ؛ المعروضة هي العنصر المهم في الكتاب ،بالمقارنة مع اإلخراج الفنـي 
األهداف والمحتوى واألنشطة والتقويم ، األمر الذي انعكس على اهتمام المعلمين بها ، حرصاً 

، وكذلك لكي يظهر المعلمون في  المـادة   يكون هذا المعيار أكثر المعايير قوة  منهم على أن
  . ، ولذلك جاءت تقديراتهم له ضمن المستوى الجيد المعروضة إبداعاتهم 

يحقق  معيار المادة المعروضة بكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر بعـض المعـايير   *    
  : من حيث  ةمعايير الجودبدرجة جيدة، وهذا يتواءم أيضاً مع 
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  .التجاهات االيجابية لدى الطلبة ينمي محتوى الكتاب  القيم وا -
  .تناسب أنشطة الكتاب مستوى نضج الطلبة وخبراتهم  -
  .تراعي األنشطة ميول الطلبة واحتياجاتهم    -
  .يترجم المحتوى نشاطات تشجع على تنمية التفكير  -
 .نسان العادلة يتضمن محتوى الكتاب حقوق اإل  -

 .يتسم الكتاب بالحداثة والمعاصرة   -

  .تتالءم كثافة محتوى الكتاب مع السياق الزمني للسنة الدراسية   -
   .يراعي محتوى الكتاب ميول الطلبة وأهواءهم والقيم الوطنية والدينية والحضارية    -
 .يرتبط محتوى الكتاب بالفضاء الذي يعيش فيه الطالب  -

  .لكتاب المستجدات الموجودة في الساحة العلمية والفنية واألدبية والتقنية يواكب ا -
 .شخصيات أدبية يتضمن محتوى الكتاب نصوصاً من الترجمات ل  -

  .يتكامل المحتوى مع المواد الدراسية األخرى   -
 .يتالءم محتوى الكتاب والبيئة المحلية للطلبة    -

 .يتسم محتوى الكتاب بالحيوية   -

  .تنمي أنشطة الكتاب روح التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة  -
  .الكتاب في تنمية الوعي االجتماعي والسياسي والبيئي  ىيسهم محتو -
  .يواكب الكتاب المستجدات في ميدان اإلعالم والتواصل واإلحصاء  -
 .يتناسب محتوى الكتاب مع عدد الحصص المقررة   -

  .ب في ضوء معطيات البيئة التعليمية يمكن تنفيذ أنشطة الكتا  -
 .تعرض مقدمة الكتاب طرق تدريس الكتاب بصورة عامة  -

  .ترتبط أهداف الكتاب بحاجات المتعلمين الحقيقية   -
        ن أعلى نسبة موافقة ألفراد العينة على تلك المعايير تنحصـر فـي خانـة بدرجـة     إحيث   
معلمين على إنهاء تدريس الكتاب في المدة المقـررة ،  ويرجع ذلك إلى عدم قدرة ال) .  جيدة (

وحجم المعلومات التي فيه ؛ إذ يحتاج إلى تحضير وجهد كبير من جانب  بسبب حداثة الكتاب ،
  .المعلمين ، من أجل التمكن من مادته ،وتدريسه على الوجه األكمل 

فقد حصلت )  ٢٦( ة تحقق معيارين فقط في المادة المعروضة بدرجة منخفضة ، وهي الفقر* 
    وهي تشير إلى أنه ال توجد في الكتاب أهداف فـي بدايـة كـل    ،"  %48.07"  على نسبة 

    ، حيث تخلو كل وحدة من وجود أهداف محددة بدقـة لجوانـب الـتعلم المرغـوب     "وحدة  
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، وهـي تتنـوع    " %49.61 "، فقد حصلت على نسـبة  )  ٦٤( ، تليها الفقرة رقم  تحقيقها
حيث يفتقر الكتاب إلـى هـذه    ،) خرائط  –صور  –رسومات ( ئل التعليمية في الكتاب الوسا

  . وهذان المعياران ال يتواءمان مع معايير الجودة  . الوسائل أو الصورأو الخرائط 
لمعظم فقرات المادة المعروضة حصلت على ، التقدير اإلجمالي  ويتضح كذلك من الجدول أن

ة مع باقي المعايير األخرى التي شملتها الدراسة ، وتتفق هذه النتيجة مع تقدير جيد  ، بالمقارن
، ) ١٩٩٩(ومع دراسة اللحاوية  ،)  ٢٠٠٢( ، ومع دراسة أبو تيم  ) ٢٠٠٢( دراسة طموس 

،  ) ١٩٩٤( ، والشـاطر  )  ١٩٩٤(  ، ومع دراسة العامريـة )  ١٩٩٧( ا ومع دراسة األغ
، حيث )  ١٩٩٦( ، ودراسة مسلم )  ٢٠٠٠( الحشاش  ةوتختلف نتيجة هذه الدراسة مع نتيج

  .   أظهرت نتائج دراستيهما انعدام الصياغة الواضحة ألهداف المنهج 
) ٥٨- ٣١( م مناوهي الفقرات التي تحمل األرق ، بالنسبة لفقرات هذا المعيار لمحتوى الكتاب

،  ٣٧،  ٣٥،  ٣٢،  ٣١(  ا على تقديرات عالية وهي الفقـرات هفقرة من)  ١٩(  فقد حصلت
، حيث انسجمت مادة الكتاب وموضوعاته )  ٥٨ ، ٥٦ ، ٥٥ ، ٥٤ ، ٥٣ ، ٥١،  ٤١،  ٣٩

وحققت مادة . مع مرتكزات التربية الفلسطينية وأهدافها العامة ، وذلك من وجهة نظر المعلمين 
اع ذلـك  الكتاب أهداف تدريس اللغة العربية التي نص عليها المنهاج الفلسطيني ، ويمكن إرج

تدريس اللغة العربية  فإلى حصول تلك الفقرات على تقدير عاٍل ، مع عدم إطالعهم على أهدا
. بغض النظر عن المنهج الذي تنتمي إليه  –وهي واضحة لديهم  –أهدافٌ واحدةٌ متفقٌ عليها 

تنمية  فيالكتاب على ربط الطلبة بمشكالت المجتمع المحلي ،وساهم المحتوى  حتوىوساهم م
غة الطلبة من خالل ربط فروعها ، وواكب المحتوى المستجدات العصرية ، إضافةً إلى مـا  ل

استحدث من فنون الشعر من حيث موضوعات القصائد وشكلها ، وساهم المحتوى على الوعي 
، من خالل القصة والسيرة والمسـرحية  وركَّز على القيم  ، والسياسي ، والبيئي ، االجتماعي

لقرآن الكريم والسنة بدرجة كافية ، وتضمن المحتوى حقـوق اإلنسـان   ووظف نصوصاً من ا
، وتنوعت النصوص الشعرية في المحتوى بـين  يساعد المحتوى على تنمية التفكيرالعادلة ، و

من خالل المـدارس األدبيـة المختلفـة ،    النصوص األدبية  توتنوع الشعر التقليدي والحر ،
. الذي يعكس مدى اهتمام فريق التأليف بتلك النواحي ، األمر ونصوص من الشعر الفلسطيني 

 في الكتاب قيد الدراسة والتجريبويمثل حصول تلك الفقرات على تقديرات عالية نواحي قوة 
       ، في تحقيق مـادة الكتـاب ألهـداف اللغـة     )  ٢٠٠٤( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة جرار 

، إلـى حـد مـا   )  ١٩٩٤( راسة عساف د ، ومع)  ٢٠٠٢( العربية ، ومع دراسة طموس 
           ، ومـع دراسـة العامريـة   )  ٢٠٠٢( وتختلف مع دراسة أبـو تـيم   ) .  ١٩٩٤( والشاطر
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، والتي أظهرت نتائجها عدم اهتمـام المحتـوى   )  ١٩٩٨( ، ومع دراسة حمدان  ) ١٩٩٤ (
مـة وتطلعاتهـا          قـع األ بحاجات الطلبة وميولهم ، وعدم تركيزه على التقاليـد الوطنيـة ووا  

 بشكٍل كاف.  
فقرة من فقرات هذا المعيار المتعلقة بالمحتوى على تقديرات جيدة وهي )  ٢١( وقد حصلت  
،  ٤٩،  ٤٨،  ٤٧، ٤٦،  ٤٤،  ٤٣، ٤٢، ٤٠، ٣٨، ٣٦، ٣٤، ٣٣،  ٢٧، ٢٥( الفقــرات 

وجـد فـي   ، ويرجع ذلك إلى أنه من الطبيعي ال ي)  ٦٦، ٦٣،  ٦٢،  ٦١،  ٥٧،  ٥٢،  ٥٠
، ألنه ليس هناك طريقة مثلى من الطرق التدريس بداية كل وحدة طريقة التدريس المناسبة لها

  .  وباقي الفقرات تراوحت بين المتوسطة والمتدنية . يمكن األخذ بها 
  

  طريقة عرض المادة في كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر:  الثالثتحليل فقرات المعيار * 
والـذي   ، ) ١٧ (للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقـم    "ت " ام اختبار تم استخد     

في الفقرات  معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الثاني عشر في مدارس قطاع غزةيبين آراء 
وهى مرتبة طريقة عرض المادة في كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر ، بمعيار المتعلقة 

  : يليإلى األقل أهمية حسب الوزن النسبي كما من األكثر أهمية 
 . " %79.12"  بوزن نسبي "  توظف اللغة السليمة في عرض المعلومات "     .١

            بـوزن نسـبي   "  تستخدم في عرض معلومات الكتـاب اللغـة السـهلة الواضـحة     "    .٢
  "75.91% " . 

 . " %72.71"  بوزن نسبي "  يعرض محتوى الكتاب بطريقة مشوقة "    .٣

 . " %72.71"  بوزن نسبي "  تركز كل وحدة في الكتاب على موضوع معين "    .٤

 . " %72.27"  بوزن نسبي "  يخلو الكتاب من التكرار والحشو الزائد "    .٥

بوزن نسبي "  الشكل أو المضمون : من حيث   ةتتناسب لغة الكتاب مع مستوى الطلب"    .٦
  "70.28% " . 

 . " %69.94"  بوزن نسبي "  ن األخطاء اإلمالئية المطبعية يخلو الكتاب م"    .٧

 . " %69.83"  بوزن نسبي "  يخلو الكتاب من األخطاء النحوية واللغوية "    .٨

 . " %69.50"  بوزن نسبي "  يركز الكتاب على توضيح معاني المفردات الصعبة "    .٩

 .%"69.28"  بوزن نسبي   "يساعد أسلوب عرض المادة العلمية على التعلم الذاتي "    .١٠

 . " %68.73"  بوزن نسبي "  يراعي الكتاب مبدأ الترابط "    .١١

 . " %68.62"  بوزن نسبي "  يتم التعريف بالمصطلحات الجديد فور تقديمها "    .١٢
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بـوزن  "  تنتهي كل وحدة بخالصة مناسبة تساعد الطالب في فهم المادة واستيعابها "    .١٣
 . " %68.51"  نسبي 

"  شجع أسلوب عرض المادة العلمية على التفسير واالستنتاج والبحث واالكتشـاف  ي"    .١٤
 . " %68.18"  بوزن نسبي 

   بوزن نسـبي "  يراعي الكتاب إتقان الخبرات السابقة قبل االنتقال للخبرات الالحقة "    .١٥
  "68.07% " . 

 . " %67.85"  بوزن نسبي "  تعرض المادة بطريقة تثير التفكير "    .١٦

 . " %67.51"  بوزن نسبي "  يراعي عرض الكتاب الفروق الفردية بين الطلبة "    .١٧

             بـوزن نسـبي   "  يمكِّن أسلوب عرض المـادة العلميـة فـي تحديـد المشـكالت      "    .١٨
  "65.75% " . 

     ٧٠.٢٦"الوزن النسبي لمعيار طريقة عرض المادة يساوي   يتضح لنا مما سبق أن % " ، 
وهـو   –التي اعتمدتها الدراسة  –هذه النسبة ضمن المستوى الثاني من مستويات التقويم  وتقع

  .المستوى بدرجة عالية 
    توظف اللغة السليمة في عرض المعلومات  : "وهي )  ٦٨( الفقرة رقم  ويتضح أيضاً أن "

، وتليهـا  "   %79.12" أكثر الفقرات وزناً نسبياً في هذا المعيار ، حيث حصلت على نسـبة  
بوزن "  تستخدم في عرض معلومات الكتاب اللغة السهلة الواضحة " ، وهي ) ٦٩( الفقرة رقم 

يعرض محتوى الكتاب بطريقة مشوقة  "وهي ، ) ٦٧ (، تليها الفقرة رقم  " %75.91"  نسبي 
ب تركز كل وحدة في الكتـا " وهي ، ) ٧٨( ، تليها الفقرة رقم  " %72.71"  بوزن نسبي "  

يخلو "   وهي  ، ) ٧٩( تليها الفقرة رقم  ، " %72.71"  بوزن نسبي "  على موضوع معين 
،  ) ٧٤(   تليها الفقـرة رقـم   ، " %72.27  " بوزن نسبي والحشو الزائد الكتاب من التكرار

"  بوزن نسـبي  "  الشكل أو المضمون : من حيث   ةتتناسب لغة الكتاب مع مستوى الطلب" وهي
70.28% " . 

بينمـا   ،وتعتبر النسب السابقة من المستويات العليا حسب المعيار الذي اعتمدته الدراسـة       
يمكِّن أسلوب عرض المادة العلمية في   "وهي)  ٧٣( كانت أقل الفقرات وزناً نسبياً الفقرة رقم 

عرض يراعي  "وهي ، ) ٧٦( ، تليها الفقرة رقم %"65.75"  بوزن نسبي "  تحديد المشكالت 
 ، ) ٧١(   ، تليها الفقرة رقم " %67.51"  بوزن نسبي "  الكتاب الفروق الفردية بين الطلبة 

       تليهـا الفقـرة رقـم    ، %"67.85"  بوزن نسبي "  تعرض المادة بطريقة تثير التفكير  " وهي
بـوزن  "  يراعي الكتاب إتقان الخبرات السابقة قبل االنتقال للخبرات الالحقة " وهي ، ) ٨٤( 
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يشجع أسلوب عرض المادة العلمية "    وهي ، ) ٧٢( تليها الفقرة رقم  ، " %68.07"  نسبي 
(  ، تليها الفقرة رقم" %68.18"  بوزن نسبي "  على التفسير واالستنتاج والبحث واالكتشاف 

بوزن "  تنتهي كل وحدة بخالصة مناسبة تساعد الطالب في فهم المادة واستيعابها " وهي ،) ٧٥
يتم التعريف بالمصطلحات الجديـد  "  ، وهي ، ) ٨٣( تليها الفقرة رقم  ، " %68.51"  نسبي 

يراعي الكتـاب  "  وهي ، ) ٧٧( ، تليها الفقرة رقم  " %68.62"  بوزن نسبي "  فور تقديمها 
 يساعد أسلوب " وهي ، ) ٧٠( تليها الفقرة رقم  ،  " %68.73"  بوزن نسبي "  مبدأ الترابط 

 ) ٨٢( تليها الفقرة رقم  ، " %69.28" بوزن نسبي " عرض المادة العلمية على التعلم الذاتي 
 ، " %69.50"  بوزن نسبي "  يركز الكتاب على توضيح معاني المفردات الصعبة "  وهي ،

"  بوزن نسـبي  "  يخلو الكتاب من األخطاء النحوية واللغوية " وهي ، ) ٨١( تليها الفقرة رقم 
"  يخلو الكتاب من األخطاء اإلمالئية المطبعية "   وهي ، ) ٨٠( تليها الفقرة رقم  ، " 69.83%

، وهذه النسب تقع في المستوى الجيد حسب المعيار الذي اعتمدته  " %69.94"  بوزن نسبي 
مـع   يتالءموقد خال هذا المعيار من أية فقرات ذات نسبة منخفضة ، وهذا  المعيار . الدراسة 

  .ير الجودة معاي
     وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي آلراء أفراد العينة في جميع فقرات المعيـار الثالـث   

، "  % ٧٠.٢٦" و الوزن النسبي  يسـاوي   "  ٣.٥١"  تساوي )  طريقة عرض مادة الكتاب (
 ،١٣.٧٠٩المحسوبة تسـاوي    "  ت "  ، و قيمة%" ٦٠" كبر من الوزن النسبي المحايد أوهي 

، كما أن قيمة مستوى الداللة يساوي  ١.٩٧الجدولية والتي نساوي  " ت " وهو أكبر من قيمة  
مما يعني أن آراء  معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الثـاني   ٠.٠٥وهو أقل من ،  ٠.٠٠٠

العربيـة للصـف    عشر في مدارس قطاع غزة في معيار طريقة المادة المعروضة لكتاب اللغة
  .عشر جيدة  الثاني

  
  )١٧(جدول رقم 

  طريقة عرض مادة الكتاب: المعيار الثالث تحليل فقرات 

  الفقرة  مسلسل
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي
  "ت"قيمة 

مستوى 

  الداللة
  التكرر

يعرض محتوى الكتاب بطريقة   ٦٧
 3 0.000 11.142 72.71 0.767 3.64  مشوقة

ة في عرض توظف اللغة السليم  ٦٨
 1 0.000 20.382 79.12 0.631 3.96  المعلومات

تستخدم في عرض معلومات   ٦٩
 2 0.000 15.018 75.91 0.713 3.80  الكتاب اللغة السهلة الواضحة

يساعد أسلوب عرض المادة   ٧٠
 9 0.000 8.097 69.28 0.771 3.46  العلمية على التعلم الذاتي
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  الفقرة  مسلسل
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي
  "ت"قيمة 

مستوى 

  الداللة
  التكرر

 15 0.000 6.971 67.85 0.757 3.39تعرض المادة بطريقة تثير التفكير  ٧١
يشجع أسلوب عرض المادة العلمية   ٧٢

على التفسير واالستنتاج والبحث 
  واالكتشاف

3.41 0.809 68.18 6.801 0.000 13 

يمكِّن أسلوب عرض المادة العلمية   ٧٣
 17 0.000 5.434 65.75 0.711 3.29  في تحديد المشكالت

ةالطلبتتناسب لغة الكتاب مع مستوى   ٧٤
 5 0.000 9.218 70.28 0.750 3.51  الشكل أو المضمون: من حيث 

تنتهي كل وحدة بخالصة مناسبة   ٧٥
تساعد الطالب في فهم المادة 

  واستيعابها
3.43 0.995 68.51 5.752 0.000 12 

يراعي عرض الكتاب الفروق   ٧٦
 16 0.000 5.805 67.51 0.871 3.38  الفردية بين الطلبة

 10 0.000 7.176 68.73 0.818 3.44  لكتاب مبدأ الترابطيراعي ا  ٧٧
تركز كل وحدة في الكتاب على   ٧٨

 3 0.000 11.142 72.71 0.767 3.64  موضوع معين

يخلو الكتاب من التكرار والحشو   ٧٩
 4 0.000 8.726 72.27 0.946 3.61  الزائد

يخلو الكتاب من األخطاء اإلمالئية   ٨٠
 6 0.000 7.606 69.94 0.880 3.50  المطبعية

يخلو الكتاب من األخطاء النحوية   ٨١
  واللغوية

  
3.49 0.898 69.83 7.365 0.000 7 

يركز الكتاب على توضيح معاني   ٨٢
 8 0.000 6.976 69.50 0.916 3.48  المفردات الصعبة

يتم التعريف بالمصطلحات الجديد   ٨٣
 11 0.000 6.565 68.62 0.883 3.43  فور تقديمها

راعي الكتاب إتقان الخبرات ي  ٨٤
السابقة قبل االنتقال للخبرات 

  الالحقة
3.40 0.787 68.07 6.892 0.000 14 

  0.000 13.709 70.26 0.504 3.51  جميع الفقرات  
  ١.٩٧تساوي " ٠.٠٥"ومستوى داللة " ١٨٠" الجدولية عند درجة حرية " ت " قيمة 
  

  : ما يلي )  ١٧ (ويتضح كذلك من جدول 
 نسبة طريقة عرض المادة قريبة من نسبة المادة المعروضة ، مما يدلل على أن نأ*  

  .هناك عالقة بين المادة العلمية وطريقة عرض تلك المادة 
يحقق  معيار طريقة عرض المادة بكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر بعض المعـايير  *  

  :   حيث  من ةبدرجة عالية ، وهذا يتواءم مع معايير الجود
 .توظف اللغة السليمة في عرض المعلومات   -

 .تستخدم في عرض معلومات الكتاب اللغة السهلة الواضحة  -
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 .يعرض محتوى الكتاب بطريقة مشوقة   -

 .تركز كل وحدة في الكتاب على موضوع معين   - 

 .يخلو الكتاب من التكرار والحشو الزائد   -

  .الشكل أو المضمون : من حيث   ةالطلب تتناسب لغة الكتاب مع مستوى  -
وتـدل   وتعتبر حصول تلك الفقرات على تقديرات عالية جوانب قوة في هذا المعيـار ،        

لغة الكتاب ، كما يـدل علـى    حالنتيجة على اهتمام مؤلفي الكتاب بسالمة ، وسهولة ، ووضو
إال أن  لتكرار والحشو الزائـد الكتاب من ا يخلوتقديم المادة على شكل وحدات مترابطة ، كما 

  .   الكتاب مليء بالمعلومات
يحقق  معيار طريقة عرض المادة بكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر بعض المعـايير  * 

  : من حيث  ةبدرجة متوسطة ، وهذا يتواءم مع معايير الجود
 .يخلو الكتاب من األخطاء اإلمالئية المطبعية   -

 .ألخطاء النحوية واللغوية يخلو الكتاب من ا  -

 .يركز الكتاب على توضيح معاني المفردات الصعبة   -

 .يساعد أسلوب عرض المادة العلمية على التعلم الذاتي   -

  .يراعي الكتاب مبدأ الترابط   -
 .يد فور تقديمها يتم التعريف بالمصطلحات الجد  -

  .المادة واستيعابها  تنتهي كل وحدة بخالصة مناسبة تساعد الطالب في فهم -
  .يشجع أسلوب عرض المادة العلمية على التفسير واالستنتاج والبحث واالكتشاف  -
  .يراعي الكتاب إتقان الخبرات السابقة قبل االنتقال للخبرات الالحقة  -
 .تعرض المادة بطريقة تثير التفكير  -

 .يراعي عرض الكتاب الفروق الفردية بين الطلبة   -

  .أسلوب عرض المادة العلمية في تحديد المشكالت  يمكِّن - 
  ) .جيد ( حيث إن أعلى نسبة موافقة ألفراد العينة عليها انحصرت بدرجة 

ويتضح كذلك من الجدول أن التقدير اإلجمالي لطريقة عرض المادة جاء بدرجة جيد، وتتفق     
     ، ومع دراسة أبو تيم)  ٢٠٠٤( ، ومع دراسة جرار )  ٢٠٠٢( هذه النتيجة مع دراسة طموس 

، وتختلف )  ١٩٩٤( ، ومع دراسة عساف والشاطر )  ١٩٩٧( ، ومع دراسة األغا )  ٢٠٠٢( 
حيـث  )  ١٩٩٤( ،ومع دراسة العامريـة  )  ١٩٩٧( نتيجة هذه الدراسة مع دراسة الدواهيدي 

  .  أظهرت الدراسة وجود خالصة في نهاية كل وحدة من وحدات الكتاب 



١٦٥ 

 

 
 

  :خصوصيات مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر: رات المعيار الرابع تحليل فق* 

والذي يبين ، )  ١٨ (للعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدول رقم "  ت " تم استخدام اختبار     
آراء  معلمي ومعلمات اللغة العربية للصف الثاني عشر في مدارس قطاع غزة فـي الفقـرات   

وهى مرتبة مـن األكثـر   ، ات مادة اللغة العربية للصف الثاني عشرخصوصيالمتعلقة بمعيار 
  :أهمية إلى األقل أهمية حسب الوزن النسبي كما يلي

 ". %79.12"  بوزن نسبي "  تشرح النصوص من حيث األلفاظ والمعاني "     .١

       بـوزن نسـبي  "  يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة الترادف في اللغة العربيـة  "    .٢
  "77.24% ". 

بـوزن  "  يركز محتوى الكتاب على مرونة اللغة العربية في مواكبة مستجدات الحيـاة  "    .٣
 ." %75.91"  نسبي 

 ." %73.15"  بوزن نسبي "  يركز كتاب اللغة العربية على اللغة الفصحى "    .٤

       نسـبي  بـوزن "  يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة االشتقاق في اللغة العربيـة  "    .٥
  "72.93% ". 

 ." %72.82"  بوزن نسبي "  يستخدم الكتاب األسلوب القصصي "    .٦

 ." %72.71"  بوزن نسبي "  تشكل نصوص الكتاب إعرابياً "    .٧

 ." %72.15"  بوزن نسبي "  يعمل محتوى الكتاب على تنمية التذوق األدبي "    .٨

بوزن نسبي "  قصاء في المراجع والمعاجم يركز كتاب اللغة العربية على البحث واالست"    .٩
  "71.16% ". 

 ." %70.94"  بوزن نسبي "  ترتبط موضوعات الكتاب بالتراث األدبي "    .١٠

 .%"70.17"  بوزن نسبي "  يستخدم كتاب اللغة العربية أسلوب الحوار والمناقشة "    .١١

 %69.28" بوزن نسـبي "  يركز الكتاب على القيم الجمالية التي تنمي وجدان الطلبة "    .١٢
". 

 ." %69.06"  بوزن نسبي "  يستخدم الكتاب األسلوب التمثيلي "    .١٣

 ." %68.18"  بوزن نسبي "  يتسم الكتاب بدقة التعبير وحسن الصياغة "    .١٤

 ." %67.85"  بوزن نسبي "  يركز الكتاب على األسلوب األدبي "    .١٥

       بـوزن نسـبي  "  الحروف ونطقهـا  يراعي محتوى كتاب اللغة العربية دقة مخارج "    .١٦
  "66.19% ". 
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     بـوزن نسـبي  "  يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة اإلعراب في اللغة العربية "    .١٧
  "62.32% ". 

 ." %61.66"    بوزن نسبي"  يركز كتاب اللغة العربية على تنمية التعبير اإلبداعي "    .١٨

 ." %60.11"  بوزن نسبي "  نمية مهارات اللغة يعمل كتاب اللغة العربية على ت"    .١٩

 ." %59.23" بوزن نسبي "  يركز كتاب اللغة العربية على توظيف التعبير الوظيفي "    .٢٠

               يتضح لنا مما سبق أن الـوزن النسـبي لمعيـار خصوصـيات اللغـة العربيـة يسـاوي           
التي اعتمدتها  –ث من مستويات التقويم وتقع هذه النسبة ضمن المستوى الثال ، " %٦٣.٥٤"  

  .وهو المستوى بدرجة متوسطة  –الدراسة 
      تشرح النصوص من حيث األلفاظ والمعاني  : "وهي )  ٨٦( الفقرة رقم  ويتضح أيضاً أن
، وتليهـا  %"79.12"  ، حيث حصلت على نسـبة  "أكثر الفقرات وزناً نسبياً في هذا المعيار "

يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة الترادف في اللغة العربية  "وهي،  ) ١٠٢( الفقرة رقم 
يركز محتوى الكتاب على "    وهي ، ) ٨٧ (، تليها الفقرة رقم  %"77.24"  بوزن نسبي "  

، تليها الفقـرة   " %75.91"  بوزن نسبي "  مرونة اللغة العربية في مواكبة مستجدات الحياة 
"  بـوزن نسـبي   "  يركز كتاب اللغة العربية علـى اللغـة الفصـحى    " وهي  ، ) ٩٦( رقم 

يبرز محتوى كتاب اللغـة العربيـة ظـاهرة    " وهي  ، ) ١٠٣( تليها الفقرة رقم  ،" 73.15%
"   وهي ، ) ٩١( تليها الفقرة رقم    ،  " %72.93"  بوزن نسبي "  االشتقاق في اللغة العربية 

، تليها الفقرة رقم  " %72.82"              بوزن نسبي"  يستخدم الكتاب األسلوب القصصي 
تليها الفقـرة   ،"   %72.71"  بوزن نسبي "  تشكل نصوص الكتاب إعرابياً   "وهي ، ) ٨٥( 

"  بـوزن نسـبي   "  يعمل محتوى الكتاب على تنمية التـذوق األدبـي   " وهي ، ) ١٠٠(   رقم
ركز كتاب اللغة العربية على البحث واالستقصاء ي "وهي ، ) ٩٥( تليها الفقرة رقم  ،%"72.15

ترتبط "  وهي ، ) ٩٤( تليها الفقرة رقم  ، %"71.16"  بوزن نسبي "  في المراجع والمعاجم 
 ، ) ٩٣( تليها الفقرة رقم  ، " %70.94"  بوزن نسبي "  موضوعات الكتاب بالتراث األدبي 

.  " %70.17"  بوزن نسـبي  "  والمناقشة  يستخدم كتاب اللغة العربية أسلوب الحوار"   وهي
 .وتعتبر النسب السابقة من المستويات العليا حسب المعيار الذي اعتمدته الدراسة 

يركز كتاب اللغة العربيـة علـى   " وهي)  ٩٨( بينما كانت أقل الفقرات وزناً نسبياً الفقرة رقم  
" وهـي   ، ) ٩٧( الفقرة رقـم   ، تليها " %59.23"  بوزن نسبي "  توظيف التعبير الوظيفي 

، تليها الفقـرة  " %60.11"  بوزن نسبي "  يعمل كتاب اللغة العربية على تنمية مهارات اللغة 
"  يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة اإلعراب في اللغة العربيـة  "   وهي ، ) ١٠٤( رقم 
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اعي محتوى كتـاب اللغـة   ير" وهي ، ) ١٠١( تليها الفقرة رقم  ، " %62.32"  بوزن نسبي 
 ) ٨٩(    تليها الفقرة رقم ،" %66.19"  بوزن نسبي "  العربية دقة مخارج الحروف ونطقها 

   ، تليها الفقرة رقـم  " %67.85"  بوزن نسبي "  يركز الكتاب على األسلوب األدبي  "، وهي 
  ، " %68.18  "بـوزن نسـبي   "  يتسم الكتاب بدقة التعبير وحسن الصياغة " وهي ، ) ٩٠( 

"  بـوزن نسـبي   "  يستخدم الكتـاب األسـلوب التمثيلـي    "   وهي ، ) ٩٢( تليها الفقرة رقم 
يركز الكتاب على القيم الجمالية التـي تنمـي    " وهي ، ) ٨٨( ، تليها الفقرة رقم  " 69.06%

، وهذا  المعيار يتصف بكثير من خصوصـيات   " %69.28"  بوزن نسبي  ،" وجدان الطلبة 
 .للغة العربية ؛ لذلك فهو يتالءم مع معايير الجودة ا
  

      المتوسط الحسابي آلراء أفراد العينة في جميع فقرات المعيار الرابع  وبصفة عامة يتبين أن
و الـوزن النسـبي    "  ٣.١٨"  تساوي )  خصوصيات مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر (

"  ت " ، و قيمـة  %" ٦٠" لـوزن النسـبي المحايـد    ، وهي أكبر من ا"  %٦٣.٥٤"  يساوي  
،  ١.٩٧الجدولية والتي نسـاوي   " ت " وهو أكبر من قيمة  ،    ١٠.٧٤٩المحسوبة تساوي  

يعنـي أن آراء  معلمـي    قد ،٠.٠٥وهو أقل من ، ٠.٠٠٠كما أن قيمة مستوى الداللة يساوي 
ة في مادة اللغة العربية للصف ومعلمات اللغة العربية للصف الثاني عشر في مدارس قطاع غز

  .الثاني عشر تتصف بكثير من الخصوصيات 
  

  )١٨(جدول رقم 
  خصوصيات مادة اللغة العربية للصف الثاني عشر: المعيار الرابع تحليل فقرات 

  

  الفقرة  مسلسل
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي
  "ت"قيمة 

مستوى 

  الداللة
  التكرر

 7 0.000 10.320 72.71 0.767 3.64  .ص الكتاب إعرابياً تشكل نصو  ٨٥

٨٦  
تشرح النصوص من حيث األلفاظ 

 1 0.000 6.614 79.12 0.631 3.96  .والمعاني 

٨٧  
يركز محتوى الكتاب على مرونة 
اللغة العربية في مواكبة مستجدات 

  .الحياة 
3.80 0.713 75.91 8.009 0.000 3 

٨٨  
لجمالية يركز الكتاب على القيم ا
 12 0.000 8.439 69.28 0.771 3.46  .التي تنمي وجدان الطلبة 

 15 0.000 9.247 67.85 0.757 3.39يركز الكتاب على األسلوب األدبي   ٨٩

٩٠  
يتسم الكتاب بدقة التعبير وحسن 

 14 0.000 13.372 68.18 0.809 3.41  .الصياغة 

 6 0.928 0.090 72.82 0.836 3.64يستخدم الكتاب األسلوب القصصي   ٩١
 13 0.594 0.534- 69.06 0.922 3.45.يستخدم الكتاب األسلوب التمثيلي   ٩٢

٩٣  
يستخدم كتاب اللغة العربية أسلوب 

 11 0.214 1.248 70.17 0.854 3.51  .الحوار والمناقشة 
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  الفقرة  مسلسل
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي
  "ت"قيمة 

مستوى 

  الداللة
  التكرر

٩٤  
ترتبط موضوعات الكتاب بالتراث 

 10 0.000 10.597 70.94 0.872 3.55  .األدبي 

٩٥  
يركز كتاب اللغة العربية على 

البحث واالستقصاء في المراجع 
  .والمعاجم 

3.56 0.812 71.16 5.458 0.000 9 

٩٦  
يركز كتاب اللغة العربية على اللغة 

 4 0.000 12.807 73.15 0.661 3.66  .الفصحى

٩٧  
يعمل كتاب اللغة العربية على 

 19 0.000 11.056 60.11 0.827 3.01  .تنمية مهارات اللغة 

٩٨  
يركز كتاب اللغة العربية على 

 20 0.151 1.443 59.23 0.974 2.96  .توظيف التعبير الوظيفي

٩٩  
يركز كتاب اللغة العربية على 

 18 0.021 2.338 61.66 0.894 3.08  .تنمية التعبير اإلبداعي

١٠٠  
يعمل محتوى الكتاب على تنمية 

 8 0.000 11.320 72.15 0.772 3.61  التذوق األدبي

١٠١  
يراعي محتوى كتاب اللغة العربية 

 16 0.000 7.669 66.19 0.763 3.31  .دقة مخارج الحروف ونطقها 

١٠٢  
يبرز محتوى كتاب اللغة العربية 
 2 0.000 8.793 77.24 0.905 3.86.ظاهرة الترادف في اللغة العربية 

١٠٣  
يبرز محتوى كتاب اللغة العربية 

غة العربية ظاهرة االشتقاق في الل
.  

3.65 0.787 72.93 4.056 0.000 5 

١٠٤  
يبرز محتوى كتاب اللغة العربية 
 17 0.000 5.326 62.32 1.082 3.12  ظاهرة اإلعراب في اللغة العربية 

  0.000 10.749 63.54 1.017 3.18  جميع الفقرات  

  ١.٩٧ تساوي" ٠.٠٥"ومستوى داللة " ١٨٠" الجدولية عند درجة حرية " ت " قيمة 
  

  : ما يلي )  ١٨ (ويتضح كذلك من جدول 
يحقق  معيار خصوصيات اللغة العربية بكتاب اللغة العربية للصف الثـاني عشـر بعـض    *  

  :  من حيث  ةالمعايير بدرجة عالية ، وهذا يتواءم مع معايير الجود
 .تشرح النصوص من حيث األلفاظ والمعاني  -

  .ظاهرة الترادف في اللغة العربية يبرز محتوى كتاب اللغة العربية  -
  .يركز محتوى الكتاب على مرونة اللغة العربية في مواكبة مستجدات الحياة  -

 .يركز كتاب اللغة العربية على اللغة الفصحى  -    

  .يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة االشتقاق في اللغة العربية  -    
  .ي يستخدم الكتاب األسلوب القصص -    
 .تشكل نصوص الكتاب إعرابياً  -    
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  .يعمل محتوى الكتاب على تنمية التذوق األدبي -    

  .يركز كتاب اللغة العربية على البحث واالستقصاء في المراجع والمعاجم  -    
 .ترتبط موضوعات الكتاب بالتراث األدبي  -    

  .قشة يستخدم كتاب اللغة العربية أسلوب الحوار والمنا -    
 ويرجع ذلـك  ) . عالية ( أعلى نسبة موافقة ألفراد العينة انحصرت في خانة بدرجة  حيث إن

إلى اهتمام لجنة المناهج بوزارة التربية التعليم الفلسطينية ، بإشراك متخصصين في اللغة العربية 
مـادة اللغـة   وتدريسها في تأليف الكتاب ، وانتقاء موضوعاته وفقراته ، بما يتناسب مع طبيعة 

مما يعزز لديهم القدرة على التحدث باللغة العربية الفصحى ، والمستوى العمري للطلبة العربية 
، وكذلك ألن الطلبة بحاجة لتطوير أنفسهم بمهـارات   في مناقشاتهم وحواراتهم وشؤون حياتهم

للصف الثاني  وهذا المعيار يعتبر جانب قوة في كتاب اللغة العربية.  اللغة العربية وخصائصها
 . عشر ، مما يتواءم هذا المعيار مع معايير الجودة األخرى 

يحقق  معيار طريقة عرض المادة بكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر بعـض المعـايير   * 
  :من حيث  ةبدرجة متوسطة ، وهذا يتواءم مع معايير الجود

 .بة يركز الكتاب على القيم الجمالية التي تنمي وجدان الطل -

  . يستخدم الكتاب األسلوب التمثيلي -
 .يتسم الكتاب بدقة التعبير وحسن الصياغة  -

  .يركز الكتاب على األسلوب األدبي  -
  .يراعي محتوى كتاب اللغة العربية دقة مخارج الحروف ونطقها  -
  .يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة اإلعراب في اللغة العربية  -
 .غة العربية على تنمية التعبير اإلبداعي يركز كتاب الل -

  .العربية على تنمية مهارات اللغة  يعمل كتاب اللغة -
جيد ( أعلى نسبة موافقة ألفراد العينة عليها انحصرت بدرجة  حيث إن. (  

يركز كتاب اللغة العربية علـى توظيـف    " :حقق معيار واحد فقط بدرجة منخفضة ، وهو * 
، ويرجع ذلك إلى خلو الكتاب من هذا النوع ، مما يحتاج إلى ضرورة إثراء " التعبير الوظيفي 

  .  الكتاب بهذا الجانب ، وإلى كثرة موضوعات الكتاب
     التقدير اإلجمالي  لخصوصيات مادة اللغة العربية جاء بدرجة  ويتضح كذلك من الجدول أن

ـ   ، ومـع )  ٢٠٠٢( ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة طموس  جيد    )  ١٩٩٤(  ةدراسـة العامري
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العربية الفصحى ، وتختلف نتيجة هذه الدراسة مـع دراسـة    ةمن حيث تركيز الكتاب على اللغ
  ) . ٢٠٠٤ ( جرار
تقديرات المعلمين التقويمية  أن –من خالل عرض النتائج ومناقشتها  -ا سبق يتضح لنا مم      

فظات غزة في ضوء معايير الجـودة  جيـدة ،   لكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر في محا
حسب المعيار الذي وضعته الدراسة ، مما يدل على الجهود التي بذلت من قبل وزارة التربيـة  
والتعليم الفلسطينية ، ومركز المناهج فيها من أجل إخراج الكتاب على الوجه األكمل ، والـذي  

  .  حية بدرجة جيدة ومقبولة تربوياً يتواءم مع معايير الجودة ، األمر الذي يعطي ثقة صال
  : تحليل جميع المعايير

اإلخراج الفني لكتاب اللغة العربية للصف الثاني " أن المعيار )  ١٩ (يتبين من جدول رقم       

طريقة عرض المادة في كتاب اللغة العربية للصف  "احتل المرتبة األولى يليه معيار " عشر

خصوصيات مادة اللغة العربية للصف الثاني " الثانية ، يليه المعيار احتل المرتبة "   الثاني عشر

كتاب اللغة العربية للصف الثاني المادة المعروضة ل" احتل المرتبة الثالثة ، بينما المعيار "  عشر

  احتل المرتبة األخيرة"   عشر
لدراسة الخاصة وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي آلراء أفراد العينة في جميع معايير ا

           و الوزن النسبي  يساوي "  ٣.٥٠"  بكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر  تساوي 
المحسوبة تساوي  "  ت " ، و قيمة "  %٦٠" كبر من الوزن النسبي المحايد أ، وهي "  %٧٠.٠" 

مة مستوى ، كما أن قي ١.٩٧والتي نساوي ،الجدولية " ت " كبر من قيمة  أوهو  ، 13.709
مما يعني أن آراء  معلمي ومعلمات اللغة ،  ٠.٠٥قل من أوهو  ، ٠.٠٠٠الداللة يساوي 

العربية للصف الثاني عشر في مدارس قطاع غزة في معايير مادة اللغة العربية للصف الثاني 
  .عشر جيدة 

  )١٩(جدول رقم 
  للصف الثاني عشر  كتاب اللغة العربيةالجودة لمعايير تحليل 

  المعيار  لمسلس
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

الوزن 

  النسبي
  "ت"قيمة 

مستوى 

  الداللة
  التكرر

  األول
اإلخراج الفني لكتاب اللغـة  
 1 0.000 24.628 75.92 0.435 3.80 العربية للصف الثاني عشر

  الثاني
كتاب اللغة ل المادة المعروضة

 4 0.000 11.050 67.74 0.471 3.39 العربية للصف الثاني عشر

طريقة عرض المادة في كتاب اللغة   الثالث
 2 0.000 13.709 70.26 0.504 3.51 العربية للصف الثاني عشر

ــة   الرابع ــادة اللغ خصوصــيات م
 3 0.000 10.749 68.23 0.515 3.41 العربية للصف الثاني عشر

  0.000 16.447 70.00 0.409 3.50  جميع الفقراتالدرجة الكلية ل  
  ١.٩٧تساوي " ٠.٠٥"ومستوى داللة " ١٨٠" الجدولية عند درجة حرية " ت "  قيمة
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  :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة / ثانياً 
  

لتقديرات معلمي )   α ≥ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -١
بمحافظات غزة  اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني عشر 

  . في ضوء معايير الجودة يعزى للجنس
والنتائج مبينة  Independent Samples T-test)  ت (الختبار الفرضية تم استخدام اختبار 

           لمعيـاري  المحسـوبة  )  ت (، والذي يبين القيمـة المطلقـة لقيمـة     ) ٢٠ (في جدول رقم 
كتاب اللغـة  المادة المعروضة في  ، ف الثاني عشراإلخراج الفني لكتاب اللغة العربية للص (

، ١.٩٧وهى أكبر من ،على الترتيب  ٢.٦٥٤،  ٢.١٩٢تساوي )  العربية للصف الثاني عشر
، ممـا   ٠.٠٥، وهي أقل من  ٠.٠٠٩،  ٠.٣٠كما أن قيمة مستوى الداللة لكل منهما تساوي 

تقديرات معلمي اللغة ل)   α  ≥ 0.05(عند مستوى داللة  فروق ذات داللة إحصائيةيعني وجود 
فـي ضـوء     العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني عشر بمحافظات غزة

)  كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشـر المادة المعروضة في   اإلخراج الفني و (معياري 
  . ح المعلماتوالفروق لصال α=05.0عند مستوى داللة  يعزى للجنس

طريقة عرض المادة و خصوصيات مادة اللغة (كما يتبين أن مستوى الداللة للمعيارين اآلخرين 
، ٠.٠٥، وهي أكبر من  على الترتيب ٠.٩٩٣، و ٠.١٧٤تساوي ) العربية للصف الثاني عشر

 ٠.٠٠٩،  ١.٣٦٤للمعيارين السـابقين تسـاوي    المحسوبة)  ت (القيمة المطلقة لقيمة كما أن 
عنـد   فروق ذات داللة إحصـائية ، مما يعني عدم وجود  ١.٩٧وهى أقل من  على الترتيب ،
تقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر ل)   α  ≥ 0.05(مستوى داللة 

طريقة عرض المادة و خصوصيات  (في ضوء معياري   للصف الثاني عشر بمحافظات غزة
  . α=05.0عند مستوى داللة  يعزى للجنس) العربية للصف الثاني عشر مادة اللغة 

سـوبة لجميـع المحـاور تسـاوي     المح)  ت (وبصفة عامة تبين أن القيمة  المطلقة لقيمة 
قـل مـن    أوهـي  ،  ٠.٠٤٠، كما أن قيمة مستوى الداللة  ١.٩٧كبر من أوهي  ،٢.٠٦٦
ت داللة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذاالعدمية أي مما يعني رفض الفرضية   ، ٠.٠٥
لتقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغـة العربيـة المقـرر    )   α ≥ 0.05 ( داللة

والفروق لصـالح   للصف الثاني عشر بمحافظات غزة  في ضوء معايير الجودة يعزى للجنس
  . المعلمات
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  )٢٠(جدول رقم 
وق  في تقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصـف الثـاني   للفر" ت "   اختبار

  عشر بمحافظات غزة  في ضوء معايير الجودة تعزى لمتغير الجنس
  مستوى الداللة "ت " قيمة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المجال

اإلخراج الفني 
لكتاب اللغة العربية 

  ف الثاني عشرللص
  

 0.350 3.745 118  ذكر

 0.551 3.892 63  أنثى 0.030 2.192-

المادة المعروضة 
كتاب اللغة  في 

العربية للصف 
  الثاني عشر

 0.486 3.320 118  ذكر

 0.419 3.512 63  أنثى 0.009 2.654-

طريقة عرض 
المادة في كتاب 
اللغة العربية 
  للصف الثاني عشر

 0.480 3.476 118  ذكر
-1.364 0.174 

 0.542 3.583 63  أنثى

خصوصيات مادة 
اللغة العربية 
  للصف الثاني عشر

 0.555 3.412 118  ذكر
 0.435 3.411 63  أنثى 0.993 0.009

  المعاييرجميع 
 0.408 3.455 118  ذكر

 0.400 3.585 63  أنثى 0.040 2.066-
  ١.٩٧تساوي  ٠.٠٥داللة  ومستوى" ١٧٩"الجدولية عند درجة حرية  tقيمة 
  

المحسوبة لجميع المحـاور  ) ت ( قيمة  نأ ) ٢٠( خالل الجدول السابق رقم  يتضح من      
، مما  ٠.٠٥أقل من  ٠.٠٤٠قيمة مستوى الداللة   الجدولية ، كما أن)  ت( هي أكبر من قيمة 

ـ    رفض الفرضية  العدمية أي يعني           توى داللـة  توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مس
)α  ≥ 0.05   (    لتقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربيـة المقـرر للصـف

  . والفروق لصالح المعلمات في ضوء معايير الجودة يعزى للجنس ةالثاني عشر بمحافظات غز

             فـي مجـال المـادة المعروضـة     )  ٢٠٠٤( وهذه النتيجة تتفق مـع دراسـة جـرار          
، ومع دراسة )  ٢٠٠٥( هذه النتيجة مع دراسة الشخشير  ، بينما تختلف ) الوسائل التعليمية ( 

، ومع دراسة أيوب ودراسـة   ) ٢٠٠٣( ، ومع دراسة العاجز ونشوان )  ٢٠٠٥(  رمضان 
في معيار )  ١٩٩٤( ، ودراسة عساف )   ١٩٩٨( ، ومع دراسة عبدالخالق )  ١٩٩٩(  رواقة

  .  )الوسائل التعليمية ( مادة المعروضة ال
يرجع ذلك إلى تفوق المعلمات على المعلمين في تقديراتهم لكتاب اللغـة العربيـة   ويمكن أن * 

  : للصف الثاني عشر لألسباب التالية 
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اهتمام المعلمة بموقعها الوظيفي بدرجة أكبر من المعلم بصورة عامة ، وفي الواقع التعليمي  -
تقـديرها التقـويم    يصوص ، وحبها لمهنتها ، مما ينعكس على اهتمام المعلمة فعلى وجه الخ

  . لكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر بدرجة أكبر من المعلم 
إن اتجاه المعلمات نحو التعامل مع الكتاب قد يكون أفضل من المعلم ، ما يجعلهن يجتهـدن   -

  . في طريقة تدريس الكتاب وتقويمه 
م المعلمات وحرصهن على تحضير دروسهن في كراسة التحضير أوالً بأول ، أكثر من اهتما -

  .  المعلمين 
ألن المعلمات يلتزمن حضور دورات اللغة العربية التي تعقـدها وزارة التربيـة والتعلـيم     -

  .  للمعلمين والمعلمات 
  .شاركت المعلمات في تقويم كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر  -
  .تشارك المعلمات في اللجان التربوية ، ويقمن بإثراء المقررات  -
  . يقمن بعرض دروس توضيحية في المواد الدراسية   -
لتقديرات معلمي اللغة )   α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ال  - ٢

ات غزة  فـي ضـوء   العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني عشر بمحافظ
  . معايير الجودة يعزى إلى الخبرة

 One Way ANOVAالختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي       
نه توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   أ، والذي يبين )  ٢١ (والنتائج مبينة في جدول رقم 

حيث بلغت  ،)  بية للصف الثاني عشرخصوصيات مادة اللغة العر(في لمعيار   ٠.٠٥مستوى 
 ٠.٠١٩وكذلك بلغت قيمة مستوى الداللة  ، ٣.٠٥كبر من أوهي  ، ٤.٠٧٠المحسوبة " ف"قيمة 
 ١٠-٥" وق بين فئتي الخبـرة  الفر أن)  ٢٢ (و يبين اختبار شفيه رقم  ، ٠.٠٥قل من أوهي 
 قيمة  ، كما يتبين أن" واتسن ١٠-٥" والفروق لصالح الفئة ، " سنوات ١٠أكثر من  ، " سنوات

وكذلك مستوى الداللة لكـل   ،الجدولية " ف" قل من قيمة المحسوبة لبقية معايير الجودة أ " ف" 
فروق ذات داللة إحصائية عنـد  مما يعني عدم وجود  ، ٠.٠٥كبر من أمعيار من تلك المعايير 

ويمية لكتـاب اللغـة العربيـة    لتقديرات معلمي اللغة العربية التق)   α ≥ 0.05 (مستوى داللة 
اإلخـراج   (المقرر للصف الثاني عشر بمحافظات غزة  في ضوء معايير الجودة الخاصة فـي  

عنـد مسـتوى داللـة     يعزى إلى الخبـرة )  طريقة عرض المادة،  المادة المعروضة الفني ،
05.0=α .  
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وهـي   ، ١.٢٥٠مجتمعة  المجاالتالمحسوبة لجميع )   ف(ولكن بصفة عامة بلغت قيمة    
معـايير  قيمة مستوى الداللة لجميع  كما أن، ٣.٠٥الجدولية والتي تساوي ) ف(قل من قيمة أ

توجـد  ال  أي ةالفرضـي  قبـول  مما يعني ،  ٠.٠٥كبر من  أوهي ،  ٠.٢٨٩تساوي الجودة 
لغـة العربيـة   لتقديرات معلمي ال)   α ≥ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني عشر بمحافظات غزة  في ضـوء معـايير   
  . الجودة يعزى إلى الخبرة

  )٢١(جدول رقم 
تقديرات معلمي اللغة العربيـة التقويميـة   لقياس الفروق في  (One Way ANOVA )نتائج تحليل التباين األحادي 
  للخبرةيعزى  ر للصف الثاني عشر بمحافظات غزة  في ضوء معايير الجودةلكتاب اللغة العربية المقر

����ع  ��ر ا�
	��� ا����ل
 ا������ت

در�� 
 ا�����

 ���
�
 ا������ت

 ����" 
 "ف


�ى !�
��" ا�

اإلخراج الفني لكتاب اللغة العربية 
  للصف الثاني عشر

بين 
 0.041 2 0.082 المجموعات

0.215 
 

0.807 
 

داخل 
وعاتالمجم  33.937 178 0.191 

  180 34.019 المجموع

كتاب اللغة  المادة المعروضة في 
 العربية للصف الثاني عشر

بين 
 0.210 2 0.420 المجموعات

0.944 
 

0.391 
 

داخل 
 0.222 178 39.565 المجموعات

  180 39.984 المجموع

طريقة عرض المادة في كتاب اللغة 
 ي عشرالعربية للصف الثان

بين 
 0.347 2 0.694 المجموعات

1.375 
 

0.256 
 

داخل 
 0.253 178 44.962 المجموعات

  180 45.657 المجموع

خصوصيات مادة اللغة العربية للصف 
 الثاني عشر

 1.044 2 2.089 بين المجموعات
4.070 

 
0.019 

 
داخل 
 0.257 178 45.682 المجموعات

    180 47.771 المجموع

�# ا����"ت�� 

بين 
 0.209 2 0.417 المجموعات

1.250 
 

0.289 
داخل  

 0.167 178 29.708 المجموعات

    180 30.125 المجموع
 ���/F  ���0 ��1ى د��7 ) ١٧٨، ٢(ا��4و���  ��4 در	وي   ٠.٠٥و :�99�٣.٠٥  

  

وبة لجميع المعـايير  المحس) ف ( قيمة  نأ)  ٢٠( الل الجدول السابق رقم يتضح من خ        
لجميـع معـايير     ٠.٢٨٩قيمة مستوى الداللة  الجدولية ، كما أن) ف ( مجتمعة أقل من قيمة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  أي ةقبول  الفرضي، مما يعني  ٠.٠٥الجودة أكبر من 
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اللغة العربية المقرر  لتقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب)   α  ≥ 0.05(مستوى داللة 
  .للصف الثاني عشر بمحافظات غزة  في ضوء معايير الجودة يعزى إلى الخبرة 

، )  ٢٠٠٧( ، ومع دراسة العاجز ونشـوان  )  ٢٠٠٥( وهذه النتيجة تتفق مع دراسة رمضان 
، ومع )  ٢٠٠٥( بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة الشخشير ) .  ١٩٩٩( ومع دراسة أيوب 

  ) .  ١٩٩( ، ومع دراسة رواقة )  ٢٠٠٤( ة جرار دراس
  : ذوى الخبرة المتوسطة لألسباب التالية  من إلى تفوق المجموعة يعود ذلك ولعل* 
غالباً ما يكون قد استقر ) سنوات  ١٠ – ٥( إن المعلمين والمعلمات ذوى الخبرة المتوسطة  - 

، وتوصيل المعلومـة بسـهولة    كتاب، مما  قد يكون لديهم قدرة جيدة على تدريس ال موضعه
  .ويسر

إن المعلمين والمعلمات ذوي الخبرة المتوسطة يعملون على تطوير طريقة التدريس في ظل  -
  .  التطور العلمي والتكنولوجي ؛ حتى يصلوا إلى تقديم أفضل أداء 

ة الطويلة ،لديهم الخبر) سنوات  ١٠أكثر من ( أما المعلمون والمعلمات ذوي الخبرة الطويلة  -
مما يولد لديهم عدم الدافعية في تطوير طريقة تدريس كتاب  في التعامل مع الكتاب المدرسي ،

  . اللغة العربية في ظل الجودة والتطور التكنولوجي 
لتثبيت أقدامهم في  –في بداية األمر  –لديهم طموح ) سنوات فأقل  ٥( وأما المعلمون الجدد  -

فـي حـين ال يوجـد    . طهم ، وإظهار كفاءاتهم أمام المسؤولينالمدرسة عن طريق إبراز نشا
  .  )أكثر من عشر سنوات ( الحماس والدافعية لدى المعلمين والمعلمات ذوي الخبرة الطويلة 

  )٢٢(جدول رقم 
  اختبار شفيه للمقارنات المتعددة حسب متغير سنوات الخبرة

  سنوات ١٠أكثر من   سنوات ١٠-٥  سنوات ٥قل من أ  الفروق
 0.120 0.149-   سنوات ٥قل من أ

 *0.269  0.149  سنوات ١٠-٥

  *0.269- 0.120-  سنوات ١٠أكثر من 

  
لتقديرات معلمـي  )   α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -٣

اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني عشر بمحافظات غزة  
  .  ايير الجودة يعزى إلى التفاعل بين الجنس والخبرةفي ضوء مع

لمعرفة إن كان هناك تفاعل بـين  ؛ الختبار هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الثنائي      
الجنس والخبرة حول تقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصف 
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)  ٢٢ (والنتائج مبينة في جدول رقـم  ، وء معايير الجودة الثاني عشر بمحافظات غزة  في ض
اإلخراج الفني لكتـاب اللغـة العربيـة    والذي يبين وجود تفاعل بين الجنس والخبرة في معيار 

لـة لهـذا   ن مسـتوى الدال إحيث  ، معلمي اللغة العربية للصف الثاني عشر في ضوء تقديرات
  .٠.٠٥قل من وهو أ ٠.٠٠٣المعيار بلغ 

ن مستوى الداللة لكل معيـار  إحيث ، بقية المعايير فال يوجد تفاعل بين الجنس والخبرة  أما في
   . ٠.٠٥أكبر من بلغ 

وبصفة عامة تبين أن قيمة مستوى الداللة للتفاعل بين الجنس والخبرة لجميع المجاالت تسـاوي  
ى نفي الفرضية مما يدل على أن البيانات المتوفرة غير قادرة عل،  ٠.٠٥كبر من أوهي  ٠.١٥٠

لتقـديرات  )  α ≥ 0.05 (أي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ، الصفرية 
معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية المقرر للصف الثاني عشر بمحافظات غـزة   

  . في ضوء معايير الجودة يعزى إلى التفاعل بين الجنس والخبرة
  

  )٢٣(جدول رقم 
تقديرات معلمي اللغة العربية التقويمية لكتاب اللغة العربية لقياس الفروق في  (tow Way ANOVA ) الثنائينتائج تحليل التباين 

  إلى التفاعل بين الجنس والخبرةيعزى  المقرر للصف الثاني عشر بمحافظات غزة  في ضوء معايير الجودة

  المتغير  المعيار
مجموع 
  المربعات

متوسط 
  تالمربعا

" قيمة 
  "ف

مستوى 
  الداللة

اإلخراج الفني لكتاب اللغة 
  العربية للصف الثاني عشر

 0.575 0.315 0.055 0.055  الجنس
 0.559 0.583 0.103 0.205  الخبرة

التفاعل بين 
 0.003 6.116 1.075 2.150  الجنس والخبرة

كتاب المادة المعروضة في  
اللغة العربية للصف الثاني 

 عشر

 0.621 0.245 0.053 0.053  الجنس
 0.819 0.200 0.043 0.087  الخبرة

التفاعل بين 
 0.453 0.796 0.173 0.345  الجنس والخبرة

طريقة عرض المادة في كتاب 
اللغة العربية للصف الثاني 

 عشر

 0.929 0.008 0.002 0.002  الجنس
 0.620 0.480 0.120 0.239  الخبرة

التفاعل بين 
 0.229 1.486 0.371 0.741  الجنس والخبرة

خصوصيات مادة اللغة العربية 
 للصف الثاني عشر

 0.581 0.306 0.079 0.079  الجنس
 0.059 2.877 0.747 1.494  الخبرة

التفاعل بين 
 0.634 0.458 0.119 0.238  الجنس والخبرة

  جميع المعايير

 0.803 0.063 0.010 0.010  الجنس
 0.750 0.288 0.047 0.094  الخبرة

التفاعل بين 
 0.150 1.920 0.312 0.624  الجنس والخبرة
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إلى وجود تفاعل بين الجنس والخبرة في معيار )  ٢٣( يتضح من الجدول السابق رقم           
  .اإلخراج الفني لكتاب اللغة العربية ، أما في باقي المعايير فال يوجد تفاعل بين الجنس والخبرة

  بينما تختلف هذه النتيجة مع دراسة حلـس   ،)  ٢٠٠٥( اسة رمضان وتتفق هذه النتيجة مع در
  ) . ٢٠٠٤( ، ومع دراسة جرار )  ٢٠٠٤( 
وجود تفاعل بين الجنس والخبرة في معيار اإلخراج الفني لكتـاب  ذلك إلى يرجع  يمكن أنو* 

  :للصف الثاني عشر لألسباب التالية  ةاللغة العربي
ب اللغة العربية للصف الثاني عشر يعد أفضل المعايير ، وهـو  إن معيار اإلخراج الفني لكتا -

  . يتواءم مع معايير الجودة 
إن معيار اإلخراج الفني لكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر حصل على أعلى التقديرات  -

  . تبعاً لمتغيرات الجنس والخبرة 
عشر مالئم للطلبة مـع المعـايير   إن معيار اإلخراج الفني لكتاب اللغة العربية للصف الثاني  -

  . الواجب توافرها في تقويم الكتاب 
  .   إن اإلخراج الفني للكتاب يؤدي إلى إيصال الخبرة للمتعلمين  -

  . وبناء عليه فقد استقى الباحث هذه المعايير بالرجوع إلى أدبيات الدراسة ، والدراسات السابقة
  

  :  الدراسة توصيات/  لثاًثا

اقشتها يمكن وضـع عـدد مـن    النتائج التي توصل إليها البحث ، وتفسيرها ومن في ضوء     
لعلها تسهم في تطوير العملية التعليمية بوجه عام وكتاب اللغة العربيـة  بوجـه    ،التوصيات  
  : خاص وهي 

أن ترتبط المادة المعروضة بخبرات الطـالب السـابقة ، وأن يتنـاول الكتـاب األوضـاع      * 
، وأن تحقق الوسيلة التعليمية الغـرض   قنيقافية واالجتماعية في ظل التطور التاالقتصادية والث

الذي وضعت من أجله ، وأن تتنوع الوسائل التعليمية في الكتاب ، وأن توجد في الكتاب أهداف 
  . في بداية كل وحدة 

زيادة حصص اللغة العربية لتناسب عدد صفحات ومحتوى كتاب اللغة العربيـة مـن أجـل    * 
  .طاء جميع فروع اللغة العربية حقها من الشرح والتحليل والمتابعة إع
إعادة النظر في تصميم الغالف، بحيث يصبح أكثر ارتباطاً بمحتوى الكتاب ،وأكثر تشـجيعاً  * 

  . للطلبة على قراءته 
  . ضرورة أن يركز كتاب اللغة العربية على توظيف التعبير الوظيفي * 
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  .من المعلم والمتعلم ء المراجع والقراءات اإلضافية يستفيد منها كلضرورة وجود قائمة بأسما* 
االستفادة من قائمة تقويم كتاب اللغة العربية التي حددتها هذه الدراسة وتعميمها علـى كافـة   * 

  .المشرفين التربويين والمعلمين 
قـدرات  إعادة النظر في محتوى موضوعات كتاب اللغة العربية لتعديلها بما يتناسـب مـع   * 

  . الطالب ومستواه العقلي 
  .الجمالية وتذوقها الصوروتحليل االهتمام بشرح النصوص والتوضيحات ، وتحليل النصوص * 
  

  :  الدراسة مقترحات/ رابعاً 

  :استكماالً لما بدأته الدراسة الحالية ، فإن الباحث يتقدم بالمقترحات التالية 
للصف الثاني عشر من وجهة نظر المعلمين والمشرفين  دراسة تقويمية لكتاب العلوم اللغوية -١

  .في محافظات غزة في ضوء معايير الجودة 
تحليل محتوى كتاب المطالعة واألدب والنقد للصف الثاني عشر في فلسـطين فـي ضـوء     -٢

  .معايير الجودة 
  . تلفة لى اتجاهات الطلبة نحو كتب اللغة العربية في المراحل المخغإجراء دراسة للتعرف  -٣
  .إجراء دراسة حول تطوير الكتاب في ضوء معايير الجودة  -٤
لى المشكالت والصعوبات التي يواجهها معلمواللغة العربيـة  إإجراء دراسة بهدف التعرف  -٥

  .  مبحث اللغة العربيةخالل تدريسهم 
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  المـــــــــراجع

  

  .القرآن الكريم   *

  .المصادر والكتب العربية /  أوالً

استراتيجيات تخطيط المنـاهج  ) : " ١٩٨٢(إبراهيم ، عبد الرحمن و عبد الرازق ، طاهر  -١
 . القاهرة  –، دار النهضة " وتطويرها في البالد العربية 

، " المواد االجتماعية وتدريسها الناجح) : " ١٩٩٥(سعد إبراهيم ، عبد اللطيف وأحمد ،   -٢
  . ، مكتبة النهضة المصرية القاهرة  ٧ط

، دار ) ١٠( ، ط"  الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيـة "  ) :١٩٦٩(العليم  إبراهيم ، عبد -٣
  . القاهرة  -المعارف

ـ دار إحيا ، ٢،ج ٢ط ،"  المعجم الوسيط " : )١٩٨٢( إبراهيم أنيس -٤  راث العربـي ، ء الت
 . لبنان – بيروت

، كتـاب   سنن ابـن ماجـة  ) : " ١٩٨٧(ابن ماجة ، أبو عبداهللا محمد بن يزيد القزويني   -٥
، تحقيق محمد فؤاد عبـدالباقي ، دار   ) ٤( ، باب  ٢،  ج "  أجر األجراء، باب  الرهون
 . القاهرة  –الحديث 

،  ٣، ط "  لسان العـرب ) : " ١٩٩٤(جمال الدين محمد بن كرم  ابن منظور ، أبو الفضل -٦
   . لبنان  –، دار صادر ، بيروت  ٣المجلد 

أساليب وطرق تدريس اللغة العربيـة وإعـداد دروسـها    "  ) :٢٠٠٢(أبو الهيجاء ، فؤاد  -٧
  . األردن  –، عمان  ع، دار المناهج للنشر والتوزي) ٢(، ط  "اليومية باألهداف السلوكية 

المناهج التربوية المعاصرة ـ مفاهيمها وعناصـرها ،   ) : " ٢٠٠٠(أبو حويج ، مروان   -٨
  . ، الدار العلمية الدولية ، دار النشر والتوزيع ـ عمان ) ١(ط "أساسها عملياتها 

، ) ٢( ط "  أساسيات القياس والتقويم فـي التربيـة  ) : " ١٩٩٨(أبو زينة ، فريد كامل   -٩
  . مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ـ الكويت 

، مكتبة  ١، ط"  الرياضيات التربوية دراسات وبحوث) : " ١٩٩٦(، محبات أبو عميرة   - ١٠
  . الدار العربية للكتاب ـ القاهرة 

القياس والتقييم التربوي للطالب الجـامعي والمعلـم   ) : " ١٩٧٩(أبو لبدة ،  سبع محمد  - ١١
  . ، مجلة عمال المطابع التعاونية ، عمان ـ األردن  ١، ط "العربي 
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، ) ١(، ط " الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسـية ) : " ٢٠٠٣(أحمد ، أحمد  - ١٢
  . دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر : مصر 

، دار المعرفـة  ) ١(، ط "  طرق تدريس اللغة العربية) : " ٢٠٠٢(إسماعيل ، زكريا ،   - ١٣
  . الجامعية 

، ط "  ملية وطرق التدريسالتربية الع) : " ١٩٩٧(األغا ، إحسان وعبد المنعم ، عبد اهللا  - ١٤
  .، الجامعة اإلسالمية ـ غزة  ٤

، مطبعـة  " صحيح الجامع زهير الشاويشي) : " ب ، ت ( األلباني ، محمد ناصر الدين  - ١٥
  . المكتب اإلسالمي 

، دار المعارف بمصـر ـ   "  اللغة بين القومية والعالمية) : " ١٩٧٠(أنيس ، إبراهيم   - ١٦
  . القاهرة 

صحيح البخاري ، كتاب األذان ، ) : " ١٩٩٧(اهللا محمد بن إسماعيل البخاري ، أبو عبد  - ١٧
 . تحقيق محمد قطب ، المكتبة العصرية ـ بيروت ) . ٢( ، ط"  باب األذان للمسافر

االعتصام صحيح البخاري ، كتاب ) : " ١٩٨٧(البخاري ، أبو عبداهللا محمد بن إسماعيل  - ١٨
، تحقيق  ٦،  ج ) ٣(، ط"  ا أصاب أو أخطأأجر الحاكم إذا حكم إذ، باب  بالكتاب والسنة

  .مصطفى ديب البنا ، جامعة القاهرة 
) ١(، ط "  تنمية المهارات اللغوية للطفل) : " ٢٠٠٠(بدير ، إيمان ن وصادق ، أميلي   - ١٩

  .، عالم الكتب ـ القاهرة 
توحة ، جامعة القدس المف"  المنهاج التربوي المعاصر) : " ١٩٩٨(برنامج التعليم المفتوح  - ٢٠

  . ـ غزة 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حـديثاً مـن   "  ) :٢٠٠٤(البغدادي ، زين الدين  - ٢١

  . مصر  –، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ) ١(، مجلد ) ٢(، ط " جوامع الكلم
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حـديثا فـي   ) : " ٢٠٠٤(البغدادي ، زين الدين  - ٢٢

  . دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع : ، مصر ) ١(، مجلد  ٢ط" جوامع الكلم 
دار قباء للطباعة : ، مصر "  اإلدارة التعليمية والمدرسية) : " ٢٠٠١(البوهي ، فاروق  - ٢٣

 . والنشر والتوزيع 

: ضبطه تحقيق "  فقه اللغة وسر العربية) : " ١٩٩٣( الثعالبي ، أبو منصور عبد الملك  - ٢٤
  . ،دار الكتاب العربي ) ١(قوب ، ط فائز محمد ، أميل يع

  .، غزة "  القياس والتقويم) : " ١٩٩٤(جامعة القدس المفتوحة  - ٢٥
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  . غزة ، "  العلوم والصحة وطرائق تدريسها) : " ١٩٩٧(جامعة القدس المفتوحة  - ٢٦
مكتبة البيان "  المعاني كتاب التعريفات) : " ١٩٦٥(الجرجاني ، على بن محمد الشريف  - ٢٧

  . ـ بيروت 
 . ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت "  الفصحى لغة القرآن) : " ت.ب( جندي ، أنور ال - ٢٨

، " دراسات تربوية في القرن الحادي والعشـرين  "  ) :٢٠٠١(جويلي ، مها عبد الباقي  - ٢٩
  . مصر  –دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية 

، عـالم الكتـب ـ    "  التربويةإدارة المؤسسات ) : " ٢٠٠٣(حافظ ، محمد وحافظ أحمد  - ٣٠
  .مصر 

، "  القياس والتقويم في التربية وعلـم الـنفس  : "  )١٩٩٦(حبيب ، مجدي عبد الكريم  - ٣١
  . مكتبة النهضة المصرية ) ١(ط

، دار الفكـر  ) ١(، ط "  إدارة بيئة التعليم والـتعلم "  ) :٢٠٠١(حجي ، أحمد إسماعيل  - ٣٢
  .مصر  –العربي ، القاهرة 

، دار المريخ للنشـر  "  التدريس في اللغة العربية) : " ٢٠٠١(ظافر الحمادي ، يوسف  - ٣٣
  . والتوزيع ـ رياض 

  . دار التربية الحديثة : ، عمان  " تقييم المنهج) : " ١٩٨٦(حمدان ، محمد زياد  - ٣٤
طرق تدريس اللغـة العربيـة والتربيـة    "  ) :١٩٨١(خاطر وآخرون ، محمود رشدي  - ٣٥

   .  القاهرة  –، دار المعرفة ) ٢(، ط " وية الحديثة الدينية في ضوء االتجاهات الترب
، مكتبـة دار  ) ١(، ط "  عمليات تكنولوجيا التعلـيم ) : " ٢٠٠٣(خميس ، محمد عطية  - ٣٦

  . مصر  –الحكمة ، القاهرة 
اللغـة العربيـة   ) : " ٢٠٠٣(الدليمي ، طه حسين ، والوائلي ، سعاد عبدالكريم عبـاس   - ٣٧

  . عمان  –، دار الشروق للنشر والتوزيع ) ٣( ، ط "مناهجها وطرائق تدريسها 
، الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب ـ     "  مختار الصحاح) : " ١٩٧٦(الرازي ، محمد   - ٣٨

  . القاهرة 
الكتاب المدرسي فلسفته تاريخـه أسسـه   ) : " ١٩٦٢(رضوان ، أبو الفتوح ، وآخرون  - ٣٩

  . مكتبة األنجلو المصرية ـ القاهرة " وتقويمه 
الطرق الخاصة بتـدريس  "  ) :١٩٨٥(حمد ومدكور ، على وموسى ، علي رضوان ، م  - ٤٠

  . ، غزة " اللغة العربية للصفين الرابع والخامس بدور المعلمين والمعلمات
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كليـة   ، )١(، ط "  المرشد في تدريس اللغة العربية) : " ١٩٩٧(زقوت ، محمد شحادة  - ٤١
  .  غزة  –التربية ، الجامعة اإلسالمية 

  . ، دار الشروق ـ عمان "  أساليب تدريس العلوم) : " ١٩٩٦(ش زيتون ، عاي  - ٤٢
، ) ٢( ط"  مبادئ القياس والتقويم في التربيـة ) :" ١٩٩٨(الزيود ، نادر وعليان هشام   - ٤٣

  . دار الفكر ـ عمان 
، المؤسسـة العربيـة للدراسـات    "  اللغة والحضارة) : " ١٩٧٧(السامراني ، إبراهيم   - ٤٤

  . والنشر 
، دار عمـار  "  المنهج المدرسي الفعال) : " ١٩٩١(وإبراهيم ، عبد اهللا  سعادة ، جودت - ٤٥

  . ـ عمان 
، "  طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيـق ) : " ١٩٩٥(سالمة ، حسن علي   - ٤٦

  . دار الفجر للنشر والتوزيع 
 ، ١ط"  اإلدارة الجامعية دراسات حديثة) : " ١٩٩٩(السلطي ، مأمون والياس ، سهيلة   - ٤٧

  . مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية ـ عمان 
: ، مصر "  إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل اآليزو"  : )١٩٩٥(السلمي ، علي   - ٤٨

  .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
، دار الفكـر  ) ٢(ط "  مبادئ القياس والتقويم في التربية) : " ١٩٨٩(سمارة ، عزيز   - ٤٩

  . للنشر والتوزيع ـ عمان 
فن التدريس للتربية اللغوية وانطباعاتهـا المسـلكية   "  ) :١٩٧٩(سمك ، محمد صالح  - ٥٠

  .القاهرة  –، مكتبة االنجلو المصرية " وأنماطها العملية 
المنهاج مفهومـه وتصـميمه وتنفيـذه    ) : " ١٩٩٧(السويدي ، خليفة والخليلي ، خليل  - ٥١

  . ، دار القلم للنشر والتوزيع ـ دبي  ١ط"  وصيانته
"  الموجز في طرائق تدريس اللغة العربيـة وآدابهـا  ) : " ١٩٨٠(السيد ،محمود أحمد  - ٥٢

  . بيروت  –، دار العودة ) ١(، ط ) ١(الجزء 
 ١ط"  المنهج المدرسي من منظور جديد ") : ١٩٩٦(الشافعي ، إبراهيم محمد وآخرون   - ٥٣

  . ، مكتبة العبيكان ـ الرياض 
  .مؤسسة الرسالة ـ بيروت"  علم اللغة العامفي ) : " ١٩٨٠(شاهين ، عبد الصبور   - ٥٤
، كلية التربيـة  "  تقويم المناهج باستخدام النماذج) : " ١٩٨٤(الشبلي ، إبراهيم مهدي   - ٥٥

  . الجامعة المستنصرية ـ بغداد 
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أنمـاطهم   –المعلمون والمتعلمـون  ) : " ١٩٩٦(شحاته ، حسن ، وأبوعميرة ، محبات  - ٥٦
  . دار العربية للكتاب ، القاهرة ، مكتبة ال"  وسلوكهم وأدوارهم 

، الدار العربيـة  "  تدريس الجغرافيا في مراحل التعليم العام) : " ١٩٩٧(شلبي ، أحمد   - ٥٧
  . للكتاب ، القاهرة 

، دار الفكـر  ) ١( ، ط"  الجودة الشاملة في العمل اإلسالمي) : " ٢٠٠٠(الشيخ ، بدوي  - ٥٨
  . العربي ـ مصر 

 -، دار العلم للماليـين ) ٨(، ط "  سات في فقه اللغةدرا) : " ١٩٨٠(الصالح ، صبحي  - ٥٩
  .بيروت 

، دار ) ١(ط"  تعليم المفاهيم اللغوية والدينية لدى األطفـال ) : " ٢٠٠١( الضبع ، ثناء  - ٦٠
  . الفكر العربي ـ القاهرة 

، ) ١(، ط "  التقويم والقيـاس النفسـي والتربـوي   " ) : ١٩٩٩(الطبيب ، أحمد محمد  - ٦١
  . اإلسكندرية المكتب الجامعي ـ 

، دار الفكر "  مناهج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي"  ) :٢٠٠١(طعيمة ، رشدي  - ٦٢
 .  القاهرة  –العربي 

  .القاهرة –، جامعة عين شمس "  المنهج المدرسي الحديث ) : "١٩٩٦(طلبة ، فاطمة  - ٦٣
، دار المريخ  " التدريس في اللغة العربية" ) : ١٩٧٩(ظافر ، محمد ، الحمادي يوسف   - ٦٤

  . ـ الرياض 
أساليب تدريس اللغة العربية : "  )٢٠٠٧( دعاشور، راتب قاسم ، والحوامدة ، محمد فؤا - ٦٥

   .عمان –، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ) ٢(، ط " بين النظرية والتطبيق 
طرق التدريس الخاصـة باللغـة العربيـة ، التربيـة     ) : " ٢٠٠٠(عامر ، فخر الدين   - ٦٦

  . ، منشورات جامعة الفاتح ، ليبيا  ١، ط " اإلسالمية 
، مكتبة غريب ،   " طرق تدريس اللغة العربية"  ) :ب ت ( ، سيد عبدالمنعم  لعبد العا - ٦٧

  . القاهرة 
دار "  أساسيات المـنهج وتنظيماتـه  ) : " ت. د(عبد الموجود ، محمد عزات وآخرون   - ٦٨

  . الثقافة للطباعة والنشر ـ القاهرة 
، كليـة التربيـة ـ    "  القياس والتقويم التربـوي ) : " ١٩٨٨(يدات ، سليمان أحمد عب  - ٦٩

 .  الجامعة األردنية ـ األردن 
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، دار ) ١(، ط"  مقدمة في علم الـنفس التربـوي  ) : " ٢٠٠٠(عريفج ، سامي سلطي  - ٧٠
  .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ األردن 

اإلدارة المدرسية في ضوء معـايير   تطوير:" )٢٠٠٨(عزب ، محسن عبدالستار محمود  - ٧١
  .عمان  –، دار الفكر للنشر والتوزيع " الجودة الشاملة 

، مكتبة النهضـة  "  المناهج بين األصالة والمعاصرة) : " ١٩٩٢(عطا ، إبراهيم محمد   - ٧٢
 . المصرية ـ القاهرة 

 لمنصورة ا –الجزء األول ، المكتبة العلمية "  تدريس العلوم) : " ١٩٩٣(عطيفة ، حمدي  - ٧٣

، دار المنـاهج للنشـر   "  الجودة الشـاملة والمـنهج  ) : " ٢٠٠٧(عطية ، محسن علي  - ٧٤
  . عمان  –والتوزيع 

، الجامعة اإلسالمية ـ  ) ٣( ، ط"  تخطيط المناهج وتقويمها) :" ١٩٩٦(عفانة ، عزو   - ٧٥
  . غزة 

، دار وائل ١، ط "  المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة) : " ٢٠٠٠(عقيلي ، عمر  - ٧٦
  . للنشر والتوزيع ـ عمان 

، دار الفكر اللبناني ) ١(، ط "  صناعة الكتابة وفن التعبير) : " ١٩٩٥(عالمة ، طالل   - ٧٧
  . للنشر والتوزيع بيروت ـ لبنان 

) ١(، ط " إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات التربويـة ) : " ٢٠٠٤(عليمات ، صالح  - ٧٨
  .،األردن دار الشرق 

  . ، دار المعارف ـ القاهرة " المنهج وعناصره ) : " ١٩٩١(براهيم عميرة ، إ  - ٧٩
، دار األمـل   ٢، ط"  القياس والتقويم في العملية التدريسية) : " ١٩٩٨(عودة ، أحمد  - ٨٠

  . للنشر والتوزيع ـ األردن 
، دار الفكـر  "  التربية اللغوية للطفل) : " ١٩٩١(عيسى ، فوزي وحسن ، عبد الفتاح   - ٨١

  . العربي 
، المكتب الجامعي الحديث ، "  بناء المناهج التربوية) : " ١٩٩٧(فالوقي ، محمد هاشم    - ٨٢

  . طرابلس 
ناجحـا فـي الدراسـات     كيف تكون معلماً) : " ١٩٩٧(فتوح سليمان وشركس ، محمد  - ٨٣

  . ، دار زهراء الشرق ـ القاهرة  " االجتماعية ؟
 . ، جامعة األزهر ـ غزة " المنهاج التربوي المعاصر) : " ١٩٩٧(الفرا ، فاروق  - ٨٤
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الخطوط العريضـة لمنهـاج   ) : "  ١٩٩٩( الفريق الوطني لمبحث اللغة العربية وآدابها  - ٨٥
، مركز تطوير المناهج ، اإلدارة العامـة  "  ) ١٢ – ١( اللغة العربية وآدابها للصفوف 

  . فلسطين  –للمناهج ،  وزارة التربية والتعليم 
  . دار الشروق ـ مصر "  ل القرآنفي ظال) : " ١٩٨٦( قطب ، سيد  - ٨٦
، دار  ٧، ط"  األصول التربوية في بنـاء المنـاهج  ) : " ١٩٨٢(قورة ، حسين سليمان  - ٨٧

  .  المعارف ـ القاهرة 
  . ، دار الكندي) ١(، ط"  القياس والتقويم في التعلم والتعليم) :" ٢٠٠١(كاظم ، على   - ٨٨
، عـالم  ) ١(، ط" نات ، والتنظيماتأسس والمكو: المنهج ) : " ١٩٩٥(اللقاني ، أحمد   - ٨٩

  . الكتب ـ القاهرة 
معجم المصطلحات التربوية المعرفـة فـي   ) : " ١٩٩٦(اللقاني ، أحمد و الجمل ، علي  - ٩٠

  . القاهرة  –، عالم الكتب ) ١(، ط " المنهاج وطرق التدريس 
يـة ،  كلية الترب"  طرق تدريس المواد االجتماعيـة ) : " ١٩٨٦(اللقاني ، أحمد وآخرون  - ٩١

  . جامعة عين شمس ـ القاهرة 
، دار المعـارف ـ   ) ٢(، الجـزء  "  المعجم الوسـيط ) : " ١٩٨٠(مجمع اللغة العربية   - ٩٢

  . القاهرة 
، "  مشكالت تعليم اللغة العربية حلول نظرية وتطبيقيـة ) : " ١٩٨٦(محجوب ، عباس   - ٩٣

  . ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الدوحة ـ قطر  )١(ط 
، دار الفكـر  ) ٣(، ط "  تدريس فنون اللغة العربيـة " ) : ٢٠٠٢(على أحمد مدكور ،   - ٩٤

  . العربي ـ مصر 
المناهج التربويـة الحديثـة   ) : " ٢٠٠٢(مرعي ، توفيق أحمد والحيلة ، محمود محمد   - ٩٥

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ) ٣(ط  "مفاهيمها وعناصرها أسسها وعملياتها 
   .، عمان ـ األردن 

المناهج التربوية الحديثة ، مفاهيمهـا  ) : " ٢٠٠٠(مرعي ، توفيق والحيلة ، محمود    - ٩٦
  . دار المسيرة ـ عمان . " وعناصرها وأسسها وعملياتها 

صـحيح مسـلم ، كتـاب    ) : " ب ، ت( مسلم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  - ٩٧
 .، دار الفكر ـ لبنان " ، باب الحث على الصدقةالزكاة

    صـحيح مسـلم ، كتـاب   ) : " ب ، ت( لم ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشـيري مس - ٩٨
  .، دار الفكر ـ لبنان " اإليمان واإلسالم واإلحسان ، باب اإليمان 
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، الجامعـة   ٢ط"  المعلـم والوسـائل التعليميـة   ) : " ١٩٩٧(المصراتي ، عبد القادر   - ٩٩
  . المفتوحة ، ليبيا 

عناصـرها وأسسـها    –المناهج الدراسية "  ) :٢٠٠١(مصطفى ، صالح عبدالحميد  - ١٠٠
  . الرياض  –دار المريخ " وتطبيقاتها 

، دار المسـيرة  ) ١(، ط "  مهارات اللغة العربية"  ) :٢٠٠٢(مصطفى ، عبداهللا علي  - ١٠١
  .عمان  –للنشر والتوزيع 

بحـوث  "  من خصائص اللغة العربية الـوعي القـومي  ) : " ١٩٨٤(مطلوب ، أحمد   - ١٠٢
  . مركز دراسات الوحدة العربية ـ بيروت ) ١(غوية ، ط ومناقشات ل

، ) ١( ، ط"  خصائص اللغة العربية وطرائق تدريسـها ) : " ١٩٨٥(معروف ، نايف  - ١٠٣
  . دار النفائس ـ بيروت 

، "  أساليب تدريس اللغة العربية والتربية اإلسـالمية )  :" ١٩٩٥(  أحمد المقوسي ،  - ١٠٤
  .مطبعة مقداد ، غزة 

، "  سيكولوجية التعلم والتعليم األسس النظرية والتطبيقيـة ) : " ٢٠٠١(ملحم ، سامي  - ١٠٥
  . ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ـ عمان ) ١(ط

  .وحدة البحوث –، تونس "  الكتاب المدرسي) :" ١٩٩٨(المنظمة العربية للثقافة والعلوم  - ١٠٦
، ط   :  "ربيـة األساليب مناهج ونماذج في تعليم اللغة الع) :  " ٢٠٠٣(الموسى ، نهاد  - ١٠٧

  . األردن  –، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ) ١(
، جامعة سبها ، ) ١(، ط "  التربوي الحديثالتقويم ) : " ١٩٩٥(امطانيوس ،ميخائيل   - ١٠٨

  . ليبيا 

سنن النسائي ،كتاب اإليمـان ،  "  ):ب،ت(أحمد بن شعيب  نعبد الرحم أبو النسائي ، - ١٠٩
حكم علل األحاديث ، محمد ناصـر األلبـاني ،   ) ١( ط ، "ن آالقرأ باب مثل الذي  يقر

  .اعتني بها أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان ، دار المعارف ـ الرياض
المسمى مـدارك   تفسير النسفي) : "  ١٩٩٥( النسفي ، عبد اهللا بن أحمد بن محمود   - ١١٠

،  ١عميرات ، ط  ،  ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا"  التنزيل وحقائق التأويل
 .  لبنان  –المجلد األول ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

  .  األردن –، دار الفرقان ، عمان " الجديد في تعلم العلوم ) :"  ١٩٩٢( نشوان ، يعقوب  - ١١١
،  ٣، ط"  اللغة العربية يرسلمي لمدالموجه الع" ) : ١٩٨٣( الهاشمي ، عابد توفيق   - ١١٢

  . مؤسسة الرسالة ، بيروت
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  .، دار النهضة العربية ـ القاهرة" المنهاج ) : " ١٩٧٨( ندام ، يحيى وجابر ، جابر ه  - ١١٣
دار   ٣، ط"  تخطيط المنهج وتطـويره ) : " ١٩٩٩( هندي ، صالح ذياب ، وآخرون  - ١١٤

  . الفكر للطباعة والنشر ، عمان 
تخطـيط المـنهج   ) : " ١٩٨٩(هندي ، صالح وعليان ، هشام ، ومصـلح ، عـدنان     - ١١٥

  .، دار الفكر ـ عمان  ١، ط " وتطويره
، دار الفكر ـ  ) ١(، ط "  تخطيط المنهج وتطويره) : " ١٩٨٩(هندي صالح وآخرون   - ١١٦

  . عمان 
، ٢، ط"  مدخل إلى المناهج الدراسية) : " ١٩٩٨(هوانه ، وليد و الكندري ، عبد اهللا   - ١١٧

  . ذات السالسل الكويتية 
ئد ، كتاب نصح األجير وإتقان العمـل ،  مجمع الزوا) : " ١٩٩٤(الهيثمي ، نور الدين   - ١١٨

  . ، دار الفكر ـ لبنان .  شتحقيق محمد الدوي" بات البيوع 
     ،"  نشأة اللغة العربية عنـد اإلنسـان والطفـل   ) : " ١٩٧٧(وافي ، على عبد الواحد  - ١١٩

  . دار نهضة مصر للطبع والنشر ـ القاهرة 
  . ر الفكر العربي ـ القاهرة ، دا"  تطوير المناهج) : " ١٩٩٩(الوكيل ، حلمي   - ١٢٠
االتجاهـات الحديثـة فـي    "  ) :١٩٩٩(الوكيل ، حلمي أحمد و محمود ، حسين بشير  - ١٢١

 .القاهرة  –، دار الفكر العربي " لى تخطيط وتطوير مناهج المرحلة األو

  
  ) :الجامعية ( الرسائل العلمية /  نياًًثا

للصـف السـادس األساسـي فـي      تقويم كتاب التكنولوجيا) : " ٢٠٠٢(، محمد  مأبو تي -١
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شـمس ـ    "محافظات غزة 

  .القاهرة وجامعة األقصى ـ غزة 
تحليل كتاب النصوص والمطالعة للصف التاسع األساسي ) : " ٢٠٠٦(األستاذ ، نبيلة سعيد  -٢

ير منشورة ، كليـة التربيـة ـ    ، رسالة ماجستير غ"  في ضوء معايير األدب اإلسالمي
  . الجامعة اإلسالمية ـ غزة 

تقويم كتاب اللغة العربية للصف الثالث الثـانوي فـي   ) : " ٢٠٠١(أعمر ، أكرم محمد   -٣
، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا ـ     "  دولة قطر
  . السودان 
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توى كتـاب القـراءة العربيـة والقـراءة     تحليل مح) :" ٢٠٠٣(األغا ، ممتاز رمضان  -٤
رسـالة  "  االنجليزية للصف األول االبتدائي بفلسطين في ضوء أهداف التربية ثنائية اللغة

  .ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ـ غزة 
تقويم كتاب الفيزياء للصف األول الثانوي العلمـي مـن   ) : " ١٩٩٩(أيوب، عبد الكريم   -٥

رسالة ماجستير غير منشورة ، " .  وجهة نظر المشرفين والمعلمين وطلبة شمال فلسطين
  ٠نابلس-جامعة النجاح الوطنية

قياس بعض جوانب انقرائية كتب اللغة العربيـة ـ   ) : " ٢٠٠١(البسيوني ، سامية علي  -٦
  . رسالة دكتوراه ـ كلية التربية عين شمس "  الحلقة األولى من التعليم األساسي

تقويم كتب اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى ) :" ٢٠٠٤(جرار ، نعيم محمود صادق   -٧
من وجهة نظر المعلمين والمعلمات والمشرفين في المدارس الحكومية فـي محافظـات   

تربية ، جامعـة عـين شـمس ـ     رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية ال" الضفة الغربية 
 .، وجامعة األقصى ـ غزة القاهرة

أثر برنامج مقتـرح فـي تنميـة مهـارات األداء     ) : " ٢٠٠٤(الجوجو ، ألفت محمد   -٨
، رسالة ماجستير "  اإلمالئي لدى طالبات الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال غزة

  .غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ـ غزة 
لثانوية بمحافظات غـزة  تقويم منهاج البالغة للمرحلة ا) : " ٢٠٠٠(الحشاش ، غانم   -٩

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربيـة ، الجامعـة   " من وجهة نظر المعلمين 
  .اإلسالمية ـ غزة 

دراسة تقويمية لألخطاء الكتابيـة الشـائعة لـدى    ) : " ٢٠٠٤(حلس ، داوود درويش  - ١٠
 –، رسالة دكتوراه غير منشـورة   "تالميذ الصف السادس األساسي في محافظات غزة

  .جامعة الخرطوم
تقويم كتاب الجبر للصف التاسع من وجهة نظر " ) : ١٩٩٨(حمدان ،  محمود  أحمد   -١١

، رسالة ماجستير غير منشـورة ، كليـة   "  معلمي الرياضيات وطلبتهم بمحافظة غزة
 .التربية الحكومية ـ غزة 

األدبـي   تقويم كتاب القراءة للصف الثالث الثـانوي ) : " ١٩٩٦(الخليفة ، حسن جعفر  -١٢
،      ٣٩، مجلة دراسات في المناهج ، كلية التربية ، جامعة عين شـمس ، عـدد   " بليبيا 
  .  ١٦٩ص 
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يم الكتاب المدرسي للغة االنجليزية فـي المرحلـة   وتق) : " ١٩٧٠(داود ، عبد المسيح  -١٣

  .، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس"  اإلعدادية
أثر استخدام المنظمات المتقدمة على التحصيل وبقاء أثر ) : " ٢٠٠٣(مد دحالن ، مح  - ١٤

، رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،    "  التعلم في مادة النحو لدى طالب الصف الثامن
  . الجامعة اإلسالمية ـ غزة 

تقويم منهاج التربية الدينية اإلسالمية للصـف  ) : " ٢٠٠١(الدلو، ماجد محمد عاشور  - ١٥
رسالة  ماجستير غير منشورة ، كلية التربيـة ،  " .  ات غزة ـ فلسطين العاشر بمحافظ

  .جامعة األزهر غزة 
تقويم كتب رياضيات الصفوف الثالثة األخـرى مـن   ) : " ١٩٩٧(الدواهيدي ، محمود  - ١٦

رسالة ماجستير "  المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر المعلمين في محافظات غزة
 . ، جامعة األزهر ـ غزة غير منشورة ، كلية التربية 

دراسة تقويمية لكتاب الرياضيات المقرر تدريسـه  "  ) :١٩٩٦(الدويكات ، عليان فالح  - ١٧
رسالة ماجستير غيـر منشـورة ، جامعـة    " لطلبة الصف التاسع األساسي في األردن 

 . األردن  –اليرموك، إربد 

انوي العلمـي مـن   تقويم كتاب الفيزياء للصف األول الث) : " ١٩٩٩(رواقة ، غازي  - ١٨
، رسـالة ماجسـتير غيـر       "  وجهة نظر المشرفين والمعلمين وطلبة شمال فلسـطين 

  . نابلس  –، جامعة النجاح الوطنية منشورة 
تقويم مقررات العلوم في المرحلة اإلعدادية ) : " ٢٠٠٠( حسين محمد العارفرياض ،  -١٩

الميـة المعاصـرة   من خالل آراء المعلمين والمتخصصين في ضـوء االتجاهـات الع  
المركـز القـومي   ،" . دراسة ميدانيـة  " وتوجيهات المؤتمر القومي للتعليم اإلعدادي 

  .   ية مصر العربية ، شهر مارسوالتنمية بالقاهرة ، جمهور ةالتربويللبحوث 
تقويم كتاب الرياضيات للصف التاسع من وجهة نظـر  ) : ١٩٩٤(السر ، خالد خميس  - ٢٠

رسالة ماجستير منشـورة ،  ، " قة تربية عمان الكبرى األولىالمعلمين والطلبة في منط
   .عمان  –كلية الدراسات العليا ، الجامعة األردنية 

والنصوص للصف التاسـع   ةتقويم كتاب المطالع) : " ١٩٩٤(الشاطر ، غسان حسن   - ٢١
منشـورة ، كليـة   رسالة ماجستير غير  "األساسي للصف العاشر األساسي في األردن 

  . جامعة األردنية ـ عمان ،الالتربية
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دراسة لمستوى التحصيل النحوي عند طلبة الثانوية ) : " ١٩٩٤(الشاطر، خالد خميس  - ٢٢
رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعـة  "  العامة وعالقته بالجنس والتخصص األكاديمي

  . أم درمان اإلسالمية ـ السودان 
العلـوم للصـف العاشـر     تقويم محتوى مقرر"  ) :٢٠٠٧(محمد سعيد منيب  شحيبر، - ٢٣

،رسالة ماجسـتير غيـر منشـورة ، الجامعـة     "األساسي في ضوء المعايير اإلسالمية 
  .غزة-اإلسالمية

دراسة تحليلية تقويمية لمحتوى كتاب المطالعـة  ) : "  ١٩٩٥(شطناوي ، ضيف اهللا   - ٢٤
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية "  والنصوص للصف العاشر األساسي في األردن

  . تربية ، الجامعة األردنية ـ عمان ال
تقويم منهـاج الرياضـيات الفلسـطيني للصـف     ) : " ٢٠٠٢(شومان ، عايش حمود   - ٢٥

رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية ـ  " السادس األساسي 
  . غزة

تنـا  لغ" تقويم معلمي اللغة العربيـة لكتـاب   "  ) :٢٠٠٢(طموس ، رجاء الدين حسن  - ٢٦
المقرر للصف السادس األساسي في فلسطين وعالقتـه باتجاهـاتهم نحـو    " الجميلة 
  .غزة  –رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة اإلسالمية "  التحديث

دراسة تقويمية لكتب لغتنـا العربيـة للصـف    ) : " ١٩٩٤(العامرية ، شهلة إبراهيم   - ٢٧
 علمين في منطقتي عمان التعليمية األولى والثانيةالخامس األساسي من وجهة نظر الم

  .رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة األردنية ـ عمان " 
المقـرر تدريسـه   " دراسة تقويمية لكتاب لغتنا العربية ) : " ١٩٩٤(عساف ، محمد   - ٢٨

، "  قـاء للصف الثامن األساسي من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظـة الزر 
  .رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة األردنية ـ عمان 

االنقرائية في مادة اللغة العربية للصف السـابع مـن   ) : " ٢٠٠٠(عمر ، أمين عمر   - ٢٩
رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربيـة ،  "  المرحلة األساسية في محافظات غزة

  .جامعة األزهر ـ غزة 
دراسة تقويمية لكتاب اللغة العربية للصف السادس "  ) :١٩٩٢(، وليد محمد  العيساوي - ٣٠

، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة األردنية " األساسي في األردن 
  . عمان  –



١٩٢ 

 

 
 

مقياس انقرائية كتب القراءة بالمرحلـة  ) : " ١٩٩١(الكندري ، عبد اهللا ، عبد الرحمن  - ٣١
  .رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ـ عين شمس " لكويت المتوسطة بدولة ا

تقويم كتاب الرياضيات للصف الثاني الثانوي من وجهـة  ) : " ١٩٩٩(اللحاوية ، مخلد  - ٣٢
 –رسالة ماجستير غير منشـورة ، كليـة التربيـة    "   نظر المعلمين في جنوب األردن

  .األردن
العلوم المدرسي بالمرحلة اإلعدادية في  تقويم كتاب) : " ١٩٧٩(محمد ، يسري عفيفي  - ٣٣

، رسالة ماجستير غيـر  "  ضوء آراء الموجهين واحتياجات المعلمين ورغبات التالميذ
  . مصر  –منشورة ، كلية التربية ، جامعة المنيا 

تقويم منهج اللغة العربية للصف التاسع من وجهة "  ) :١٩٩٦(مسلم ، هيفاء مصطفى  - ٣٤
 –ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، الجامعة اإلسـالمية   ، رسالة" نظر المعلمين 

 . غزة

تصور مقترح لتوظيف مبادئ إدارة الجودة "  ) :٢٠٠٥(مه عبد الرؤوف عمنصور ، ن - ٣٥
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية "  الشاملة في المدارس الثانوية بمحافظات غزة 

 . غزة –التربية ، الجامعة اإلسالمية 

  
  : المجالت التربوية والدوريات والنشرات /  ثالثاً

المعطيات المعاصرة "  ) :١٩٩٣(أبو الوفا ، جمال محمد ، وتوفيق ، صالح الدين محمد  -١
، مجلة البحوث النفسـية  " نقدية رؤية مستقبلية  ةدراسة تحليلي"  ةللجامعة في الدول النامي

  ) .٩( ج ،) ٢(م ، العدد شبين الكو –التربوية ، كلية التربة ، جامعة المنوفية 
، مجلة التربيـة ،  "  القياس والتقويم في العلمية التربوية"  ) :١٩٩٣(أبو سماحة ، كمال  -٢

  . ، شهر مارس ) ١٠٤(العدد 
تقويم منهج العلوم بالصف الخامس االبتدائي في " ) : ١٩٩٥(أبو السعود محمد  أحمد ، -٣

مجلة دراسات في المناهج وطرق ، " ضوء بعض المشروعات العالمية وآراء الموجهين
  . ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس )  ٣٣( التدريس ، العدد 

تقويم كتاب لغتنا الجميلة للصف السابع األساسي مـن  ) : " ٢٠٠٥(األعرج ، محمود  -٤
، مجلة جامعة  "وجهة نظر المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية لمحافظة نابلس

 –،عمادة البحث العلمي، جامعة النجاح الوطنيـة  ) العلوم اإلنسانية ( ث بالنجاح لألبحا
  .م  ٢٠٠٦، سنة ) ١(عدد )  ٢٠( ،   مجلد نابلس
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تقييم لكتاب العلوم للصف الثالث اإلعـدادي بقطـاع   ) : " ١٩٩٧(األغا ، إحسان خليل  -٥
  . )١(عدد) ٥(ية بغزة ، مجلد ، مجلة الجامعة اإلسالم "غزة من وجهة نظر المعلمين 

    أسـس ومعـايير الجـودة الشـاملة التربويـة     ) : " ٢٠٠١(البكر ، محمد عبـد اهللا    -٦
  .  ٢٠٠١جامعة الكويت ) . ٦٠(، المجلة التربوية ، العدد"  التعليمية

معهد دار المعلمين العرب كلية بيت بيرل ، مطبعة الطيرة ) : " ١٩٩٦(جبارة ، عوني   -٧
 . ، مجلة الرسالة 

تقويم مناهج التربيـة اإلسـالمية بالمرحلـة    "  ) :٢٠٠٥(مد بن عبداهللا الجيغمان ، مح -٨
، سـبتمبر ) ٤٧(لمعرفة ، العدد ، مجلة القراءة وا" الثانوية في ضوء القضايا المعاصرة 

 –تصدر عن الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ، كلية التربية ، جامعة عـين شـمس   
  .  القاهرة 

تحليلية دراسة ) : " ٢٠٠٣(، وطالب، عبداهللا عبد أحمد الحكيمي ، جميل منصور أحمد  -٩
، مجلة دراسات في  "تقويمية لكتاب العلوم للصف التاسع األساسي في المدارس اليمنية

، )  ٩١(  ، عدد القاهرة –جامعة عين شمس  –المناهج وطرق التدريس ،كلية التربية 
  . ٦٣ص م ،٢٠٠٣سنة 

عدد  مجلة آفاق تربوية ، "  بية بين الواقع واألملاللغة العر) : " ١٩٩٥(حمزة ، محمد  - ١٠
)٧ . (  

، مجلة اإلنماء ) ٢٨(، العدد "  معايير الجودة العالمية) : " ١٩٩٥(ر ، مصطفى يخض - ١١
   ٩٨ص . األردن  –واإلدارة 

اتجاهات حديثة في التقويم التربوي وانعكاساتها ) : " ١٩٨٨(الخطيب ، أحمد محمود   - ١٢
، المجلة العربية للتربية من أجل تربية عربيـة موحـدة   " م العام على تقويم طلبة التعلي

 ) .١(، عدد ) ٨(االتجاه والهدف ، مجلد 

تصور مقترح في منهج اللغة العربية لتالميذ الصـفين  ) : " ٢٠٠٠(خليل ، أبو المجد  - ١٣
      الخامس والسادس من المرحلة االبتدائية بسلطنة عمان في ضـوء متغيـرات القـرن   

،  ١، ج  ٢٤، مجلة كلية التربية وعلم الـنفس ، العـدد   " لمتغيرات المستقبلية ا) ٢١(
  . عمان  –مكتبة زهراء الشوق 

إدارة الجودة الكلية مفهومهـا وتطبيقاتهـا التربويـة ،    ) : " ١٩٩٤(درباس ، أحمد  - ١٤
د ، مجلة رسالة الخليج العربي  العد"وإمكانية اإلفادة منها في القطاع التعليمي السعودي

)٤.(  
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، مجلـة اتحـاد   "  معايير لتقييم المناهج وتطويرها) :" ١٩٩٩(دروزة ، أفنان نظير   - ١٥
  . ، عمان ) ٣٦(الجامعات العربية ، العدد 

تقويم تدريبات كتاب قواعد اللغة العربيـة  ) : " ٢٠٠٢(  دخيل اهللا محمدالدهماني ،    - ١٦
، رسالة ماجستير "  الميذللصف الثالث المتوسط ، في ضوء مهارات النحو المناسبة للت

 ) .١٦(، مجلد ) ٦٣(المجلة التربوية ، العدد 

تطوير أداة لقياس جودة الكتاب المدرسي وتوظيفهـا فـي   ) : " ٢٠٠٦(دياب ، سهيل  - ١٧
بحث غير منشور في مجلة المؤتمر األول لكلية "  قياس جودة كتب المنهاج الفلسطيني

  .غزة  –التربية ، جامعة األقصى 
تقويم كتاب العلوم للصف السابع األساسي في فلسطين ) : " ٢٠٠٥(مود مح ،رمضان  - ١٨

، مجلـة جامعـة النجـاح لألبحـاث ب                        "  من وجهـة نظـر المعلمـين والمعلمـات    
جامعـة النجـاح    ٢٠٠٥، كـانون أول  ) ١٩(، مجلد ) ٣(، العدد ) العلوم اإلنسانية ( 

  .الوطنية نابلس ـ فلسطين
تقويم كتاب التربية المهنية من وجهة نظر معلمي التربية ) : " ١٩٩٩(ي رواقه ، غاز  - ١٩

  . جامعة قطر ) ٨(، السنة ) ١٦(، مجلة البحوث التربوية ، العدد " في األردن  ةالفني
دراسة تحليلية تقويمية لمحتوى وأسـئلة كتـاب العلـوم     ) : ١٩٩٥( زيتون ، عايش -٢٠

  "اإلعدادي في المدارس الحكومية في األردنالعامة المقرر تدريسه لطلبة الصف الثالث 
فهم السلوك اإلنسـاني  ... علم النفس ( تقويم كتاب ) : " ١٩٩٩(زيدان ، محمد سعيد  -٢١

، مجلة دراسات في المنـاهج وطـرق   " لطالب الصف الثالث الثانوي أدبي ) وتنميته 
  . ٦١التدريس ، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد 

تحليل محتوى كتاب تعلـيم القـراءة والكتابـة    ) : " ١٩٩٨(ة صالح السميرى ، لطيف  - ٢٢
للصف األول االبتدائي للبنات في المملكة العربية السعودية وتقويمه في ضوء معـايير  

، مكتب التربية العربي لدول ) ٦٩(مجلة رسالة الخليج العربي ، عدد " الخبرة التربوية 
  . الخليج 

ثقافة الجـودة فـي الفكـر اإلداري    ) :" ٢٠٠٠(السيد الشافعي ، أحمد وناس و محمد ،  - ٢٣
       مجلة أبحـاث اليرمـوك ، العـدد   . وإمكانية االستفادة منه في مصر  يالتربوي اليابان

  ) .١٣(، الجزء ) ١٩(
تقويم كتاب لغتنا الجميلة للصف السابع األساسي مـن  ) : " ٢٠٠٥(الشخشير ، محمود  - ٢٤

، مجلة جامعة  "مدارس الحكومية لمحافظة نابلسوجهة نظر المعلمين والمعلمات في ال
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 –عمادة البحث العلمي، جامعة النجاح الوطنية  ،) العلوم اإلنسانية ( النجاح لألبحاث ب
  .م  ٢٠٠٦، سنة ) ١(عدد )  ٢٠(نابلس،  مجلد

تقويم مناهج الفيزياء بالمرحلة الثانوية بجمهوريـة   ) : "١٩٩٥(صقر ، محمد حسين  -٢٥
مجلة دراسات فـي المنـاهج وطـرق    ،  "م  ٩٣/١٩٩٤ام الدراسي مصر العربية للع

  .  ٤٦، ص ) ٣(التدريس ، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد 
مجلة "  الجودة الشاملة في الشركات الصناعية األردنية) : " ١٩٩٦(الطراونه ، محمد   - ٢٦

  ) . ٣(، الجزء ) ١(المنارة ، العدد 
سة تقويمية لكتاب البالغة للصف األول الثـانوي فـي   درا) : " ٢٠٠٠(عامر ، نادية   - ٢٧

  .نابلس  -، مجلة النجاح ، جامعة النجاح "  فلسطين من وجهة نظر المعلمين والطلبة 
تقويم كتاب الجغرافيا للصف األول الثـانوي  "  ) :١٩٩٢(عبد العزيز ، فهمية سليمان  -٢٨

  . )١٦(ة عين شمس ، العدد ، مجلة دراسات في المناهج ، كلية التربية ، جامع" العام 
تقويم كتب الفيزياء المدرسـية  ) : " ٢٠٠٠( والعملة ، محمود سالم عبدالخالق ، عصام - ٢٩

للمرحلة األساسية العليا من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظـات فلسـطين   
  . ٢٠٣،ص٢العدد  ٨، مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة ، مجلد "  الشمالية

دراسة تحليلية تقويمية لكتاب األحيـاء  ) : " ١٩٩٤(هللا و عنيزة ، ماهر العبداهللا ، عبدا - ٣٠
مجلة مركز البحوث التربوية ، جامعة ، " للصف العاشر األساسي في المدارس األردنية

 ) . ٦(، العدد ) ٣(قطر ، السنة 

الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقهـا فـي التعلـيم الجـامعي     ) : " ٢٠٠٠(عشيبة ، فتحي  - ٣١
   ) .٣(، مجلة اتحاد الجامعات العربية ، العدد " المصري 

  ،سلسلة " النشاط العلمي في حياة أبيائنا) : " ١٩٩٥(ة ، حمدي ، ويحيى ، سعيد فعطي  - ٣٢
  . ، القاهرة  ) ١٨(سفير التربوية ، العدد 

  .  )٧٣(ص ) ١(العدد ) ١٠(المجلة األردنية للبحوث التربوية ، مجلد  - ٣٣
تقويم كتاب الرياضيات للصـف األول الثـانوي فـي    ) : " ١٩٩٢(المقوشي ، عبد اهللا   -٣٤

، مكتب ) ١٧( السنة ) ٦٢(، رسالة الخليج العربي ، العدد  "المملكة العربية السعودية 
  . التربية العربي لدول الخليج

الكتاب المدرسي مواصفاته ومقوماته التعليمية " ) : ١٩٩١(المليص ، سعيد وآخرون   - ٣٥
  . ، قطر ) ٩٦(ربية ، العدد مجلة الت ،"والجمالية 
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اللغة العربية والوالء والوحدة الوطنية والقيم والتقويم ) : " ١٩٩١(الناقة ، محمود   - ٣٦
، مجلة دراسات تربوية من أجل وعي تربوي عربي مستنير ، "العلمي والتكنولوجي

  .، عالم الكتب ) ٣١(، جزء ) ٦(مجلد
الحديثة في إعـداد وتطـوير الكتـاب    االتجاهات ) : " ١٩٩١: (النوري ، عبد الغني   - ٣٧

، ) ٢٠(، مجلة التربية  ـ  اللجنة القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، السـنة   " المدرسي 
  . )٦٧(العدد 

  
  :المؤتمرات العلمية/  رابعاً

  
من " تأمالت مستقبلية في التعليم الفني بمصر "  ) :١٩٩٨(البهواشي ، السيد عبدالعزيز  -١

، المنعقـد فـي    رؤية مستقبلية –ة ونظام التعليم في الوطن العربي بحوث مؤتمر العولم
، المنصـورة ،         ١٩٩٨ديسـمبر   ١٣ – ١٢كلية التربية ،جامعة المنصورة في الفترة من 

  ).٥٠(ص 
" إدارة الجودة الشاملة في التعليم العالي في مصر ) : " ١٩٩٦(البيالوي ،  حسن حسين   -٢

ـ جامعـة المنوفيـة ،    صر وتحديات القرن الحادي والعشرينمؤتمر التعليم العالي في م
   .مايو ، مركز إعداد القادة ، الجهاز المركزي للتنظيم ، اإلدارة  القاهرة  ٢١ـ ٢٠

ـ   "اإلدارة الثقافية المؤتمر الثقافي العربي الخامس) : " ١٩٦١(جامعة الدول العربية ،   -٣
  . الرياض 

عايير جودة الكتاب المدرسي ومواصـفاته لتالميـذ   م) : " ٢٠٠٧(حلس ، داوود درويش  -٤
، مؤتمر الجامعة اإلسالمية التربوي للجودة في التعلـيم العـام     "المرحلة األساسية الدنيا 

  .م ، غزة ٢٠٠٧أكتوبر ٣١-٣٠الفلسطيني كمدخل للتميز ، 
 مالمح إطار جديد للتعليم في الدول العربية في ضـوء ) :" ١٩٩٨(الدهشان ، جمال علي  -٥

من بحوث مؤتمر العولمة ونظام التعليم في الوطن العربي " المتغيرات العالمية واإلقليمية 
 ١٣ – ١٢رؤية مستقبلية ، المنعقد في كلية التربية ،جامعة المنصورة في الفتـرة مـن    –

  ) .  ٣٠ – ٢٨( ، المنصورة ، ص  ١٩٩٨ديسمبر 
ـ  ) : " ٢٠٠٤(دياب، سهيل  -٦ " ي المنهـاج الفلسـطيني   جودة كتب الرياضيات المقـررة ف

  .كلية التربية  –المؤتمر التربوي األول المنعقد في الجامعة اإلسالمية 
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دليل معايير اختيار كتب األطفال وتطبيقاتها ) : " ١٩٩١(شحاته ، حسن وفؤاد ، فيوليت   -٧
، المؤتمر العلمي الثالث ، رؤى مستقبلية للمناهج في الوطن العربي " في مكتبات األطفال 

  . ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ) ٤(المجلد ، 
تقويم أداء المعلمين بمدارس وكالة الغوث "  : )٢٠٠٧(، ونشوان،جميلىالعاجز ، فؤاد عل -٨

، المؤتمر العلمي السابع ، كلية التربيـة ،  "الدولية بغزة في ضوء معايير الجودة الشاملة
  .جامعة الفيوم 

قضية التحديث في التعليم العالي في جمهوريـة مصـر    ) : "١٩٩٩(على ، على حسين  -٩
 ٢٢) رؤية لجامعة المسـتقبل  ( ، مؤتمر جامعة القاهرة لتطوير التعليم الجامعي " العربية 

 .م ، القاهرة ١٩٩٩مايو 
 

  : الكتب المترجمة /  خامساً

ن األحمد ، ترجمة ، عدنا" تطوير نظم الجودة في التربية ) : "  ١٩٩٩( دوهيرتي ، جيفري  -
وآخرون ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، المركـز العربـي للتعريـب والترجمـة     

  . سوريا  –والتأليف والنشر ، دمشق 
  
  ) : االنترنت ( شبكة المعلومات العالمية /  ساًساد

١- http://forum.taifgedu.gov.sa/showthread.php?t=2120  

  ة��/ ��آ� ا��
�ن ���� وا��
�	� ا�����ي ٢٠٠٨-٨- ٧ أهمية الجودة والمبادئ ٢٠٠٨- ٨- 

 " الجودة الشاملة والمدرسة " محمد يوسف أبو ملوح ،  -٢

http://www.girlseduep.gov.sa/aljoda/school%20joda.html   آ�  ٢/٨/٢٠٠٨��

  ��ة/ ا��
�ن ���� وا��
�	� ا�����ي

  م ٢/٥/٢٠٠٨"  ويات التعليممج والمناهج والمحتجودة البرا" جميل حمداوي ،  -٣

http://www.jamilhamdaoui.net/plugins/content/content.php?content.206  
٩/٩/٢٠٠٨.   
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، م٢٠٠٢يوليو  ٢٦ – ٢٣، قطر  )  ٢٠٠٢( المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج -٤
  ٦٥ – ١ص 

  . ربوي في دول الخليج العربي نظام إدارة الجودة الشاملة وإمكانية تطبيقه في مجال العمل الت 
http://www.qulftraianing.org/tqr/doc/Nizm.doc    

والتميـز الواقـع    اإلتقانالسعي نحو " حاتم بن أحمد شفي ، المؤتمر الوطني األول للجودة  -٥
  "  والطموح

sqarra.files.wordpress.com/2007/11/iso9000.pps م ٩/٩/٢٠٠٨  
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   ����א
�א��	��א�����

  ) ١( ملحق رقم 
  االستبانة قبل التحكيم في صورتها األولى

  غزة –الجامعة اإلسالمية 
  يـــة التربيــــةكل

  لغة عربية –قسم المناهج وطرق التدريس 
  تحكيم استبانة

  
  حفظه اهللا / .....................................................                   السيد 

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  ، ... وبعد

  
في المناهج وطرق التدريس من الجامعة  يقوم الباحث بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير      

دراسة تقويمية لكتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر في محافظات غزة من " اإلسالمية بعنوان 
وقد أعد الباحث لهذا الغرض استبانة تناولت المعايير " . ضوء معايير الجودة وجهة نظر المعلمين في

  : واألبعاد التالية 
 .المادة المعروضة فيه  - ٢.                           اإلخراج الفني للكتاب  -١

 . خصوصيات مادة اللغة العربية  - ٤.                    طريقة عرض المادة  -٣

  " ممتاز ، جيد جداً ، جيد ، مقبول ، ضعيف : " مع العلم أن بدائل فقرات االستبانة هي 
  .ذه األبعاد وإبداء الرأي فيها وعليه يأمل الباحث معاونة سيادتكم باالطالع على ه

  .مستوى األداء  - 
 .مدى صحتها اللغوية  - 

  . إضافة أو حذف أو تعديل ما ترونه مناسباً  - 
  

  وتقبلوا بقبول خالص الشكر واالحترام
  الباحث                                                                                     

  يوسف عوض أبو عنزة
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ويقصد به الغالف وما يتبعه وجودة الطباعة ولون الورق  - :  اإلخراج الفني للكتاب: بعد األول ال
  .وجودته وحجم الكتاب وشكله النهائي ومدى قبوله شكالً ونمطاً 

  غير مناسب  مناسب  العبارة  م

      الجذب والتشويق في غالف الكتاب  ريتوافر عنص  ١
      لنوعية والمتانةجودة التغليف أو التجليد من حيث ا  ٢
      ترتبط صورة الكتاب بمضمون الكتاب  ٣
  : يتالءم حجم الكتاب مع عمر الطلبة من حيث  ٤

  )عدد الصفحات - العرض - الطول(
    

      يتناسب طول الكتاب مع عرضه وسمكه  ٥
      تتضح الطباعة بجالء ووضوح  ٦
      يتميز ورقه بجودة ونوعية فائقة  ٧
      واللون يتناسب حجم حرف الطباعة  ٨
      تتناسب المسافة بين الكلمات   ٩

      تتناسب المسافة بين األسطر  ١٠
      يخلو الكتاب من الخطاء المطبعية  ١١
      والفرعية بحروف بارزة ةتظهر العناوين الرئيس  ١٢
    يوثق اآليات الكريمة واألحاديث النبوية والنصوص األدبية   ١٣
      يضبط الكلمات بالشكل المناسب   ١٤
      يستخدم عالمات الترقيم بشكل صحيح  ١٥
      يشمل قائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة  ١٦
      يشمل فهرس يوضح محتوياته   ١٧
      ) للمعلم ،لولي األمر،للطالب ( موجهة  ةيشمل مقدم  ١٨
      وضوح أرقام الصفحات  ١٩
      يوضح أسماء المؤلفين وسنة النشر  ٢٠

  :.....................................................................أضف معايير أخرى تقترحها 
...................................................................................................  

..................................................................................................  
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ويقصد بها األهداف والمحتوى واألنشطة والوسائل التعليمية   :المادة المعروضة : البعد الثاني  
  . ووسائل التقويم وأدواته التي احتواها الكتاب 

  غير مناسبمناسب  العبارة  م

      يتفق الكتاب وفلسفة التربية وأهدافها  ٢١
ة عن أهداف تدريس تهتم مقدمة الكتاب بإعطاء فكرة عام  ٢٢

  الكتاب
    

تحتوي مقدمة الكتاب على مؤشرات واضحة عن طرق   ٢٣
  تدريس الكتاب

    

      توجد أهداف في بداية كل وحدة  ٢٤
      ترتبط األهداف بحاجات المتعلمين الحقيقية   ٢٥
  تنوع الهداف في مستوياتها المعرفية   ٢٦

  ....)تحليل  –تطبيق  –فهم  –تذكر ( 
    

  المادة المعروضة على المجاالت الثالثة لألهداف اشتمال   ٢٧
  )نفسحركية  –وجدانية  –معرفية ( 

    

تحقيق مادة الكتاب ألهداف تدريس اللغة العربية التي نص   ٢٨
  عليها المنهاج الفلسطيني

    

      يراعي المحتوى الخبرات السابقة للطلبة  ٢٩
      يراعي المحتوى الفروق الفردية بين الطلبة  ٣٠
      يتالءم المحتوى والبيئة المحلية للطلبة  ٣١
      يتناسب محتوى الكتاب مع عدد الحصص المقررة  ٣٢
      يسهم المحتوى في زيادة الثروة اللغوية لدى الطلبة  ٣٣
      ينمي المحتوى القيم واالتجاهات االيجابية لدى الطلبة  ٣٤
      الطلبةلدى ) نقد  - تذوق( يسهم المحتوى في تغذية الخيال األدبي   ٣٥
      يتكامل المحتوى مع المواد الدراسية األخرى  ٣٦
      يتناسب المحتوى واألهداف التعليمية   ٣٧
  يسهم المحتوى في إكساب مهارات   ٣٨

  لدى الطلبة) معرفية ، وجدانية ، نفسحركية ، انفعالية ( 
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  غير مناسبمناسب  العبارة  م

      .والسياسي والبيئي في تنمية الوعي االجتماعي ىيسهم المحتو  ٣٩
      يتضمن المحتوى نصوصاً من القرآن الكريم والسنة  ٤٠
      يترجم المحتوى نشاطات تشجع على تنمية التفكير  ٤١
يسند المحتوى الشروح باألمثلة والشواهد والعروض   ٤٢

  اإليضاحية الشائعة
    

      يتسم المحتوى بالتسلسل المنطقي   ٤٣
      والتكاملتتسم المفاهيم بالتسلسل   ٤٤
      يوثق المحتوى بالنصوص األصلية واألقوال المأثورة  ٤٥
  تتنوع النصوص األدبية قي محتوى الكتاب      ٤٦

  )خطابة  –قصة  –مقال  –شعر ( 
    

  تنوع النصوص األدبية في محتوى الكتاب     ٤٧
  ) شعر حر  –شعر تقليدي (  

    

صيات يتضمن محتوى الكتاب نصوصاً من الترجمات لشخ  ٤٨
  .أدبية 

    

      يتناسب لغة الكتاب مع مستويات الطلبة العقلية  ٤٩
      يوجد ترابط بين األنشطة الدراسية ومحتوى الكتاب  ٥٠
      تتنوع األنشطة بحيث تراعي الفروق الفردية  ٥١
      تراعي األنشطة ميول الطلبة واحتياجاتهم   ٥٢
      تناسب األنشطة مستوى نضج الطلبة وخبراتهم  ٥٣
      تنمي األنشطة روح التعاون والعمل الجماعي لدى الطلبة  ٥٤
  في الكتاب  ةتتنوع الوسائل التعليمي  ٥٥

  )خرائط  –صور  –رسومات ( 
    

      تحقق الوسائل التعليمية الغرض الذي وضعت من أجله   ٥٧
      يمكن قابلية األنشطة للتنفيذ في ضوء معطيات البيئة التعليمية  ٥٨
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ويقصد به مادة الكتاب من حيث مدى تشويقها وإثرائها :  طريقة عرض المادة :لبعد الثالث ا
واستخدامها للغة السهلة الواضحة ومراعاة الفروق الفردية واستخدام األمثلة والعمل على تكامل 
  .مهارات اللغة وتجنب التكرار وتوضيح المعاني الصعبة وعرضها على شكل وحدات مترابطة 

مناسب غيرمناسب  العبارة  م

      يعرض المحتوى بطريقة مشوقة  ٥٩
      تستخدم في عرض المعلومات اللغة السليمة  ٦٠
      تستخدم في عرض المعلومات اللغة السهلة الواضحة  ٦١
      يساعد أسلوب عرض المادة العلمية على التعلم الذاتي  ٦٢
      يساعد أسلوب عرض المادة العلمية في إثارة التفكير  ٦٣
وب عرض المادة العلمية في الحفز على التفسير يساعد أسل  ٦٤

  واالستنتاج والبحث واالكتشاف
    

      يساعد أسلوب عرض المادة العلمية في الشعور بالمشكالت وتحديدها  ٦٥
المفردات : من حيث  ةتتناسب لغة الكتاب مع مستوى الطلب  ٦٦

  والتراكيب 
    

لطالب بتنظيم يشتمل الكتاب مقدمة تعرف المعلم وولي األمر وا  ٦٧
  هالكتاب وموضوعات

    

    تنتهي كل وحدة بخالصة مناسبة تساعد الطالب في فهم المادة واستيعابها  ٦٨
      يراعي العرض الفروق الفردية بين الطلبة  ٦٩
      يراعي الكتاب مبدأ التكامل والترابط  ٧٠
      تركز كل وحدة على موضوع معين  ٧١
      الزائد يخلو الكتاب من التكرار والحشو  ٧٢
      يخلو الكتاب من الخطاء اإلمالئية المطبعية  ٧٣
      يخلو الكتاب من األخطاء النحوية اللغوية  ٧٤
      .يلتزم الكتاب بقواعد عالمات الترقيم   ٧٥
      يركز على توضيح معاني المفردات الصعبة  ٧٦
      يتم التعريف بالمصطلح العلمي الجديد فور تقديمه  ٧٨
    .إتقان المهمات السابقة قبل االنتقال للمهمات الالحقة يراعي الكتاب  ٧٩
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  -:خصوصيات مادة اللغة العربية : البعد الرابع 

ويقصد بها ما تتميز به مادة اللغة العربية عن غيرها من المواد األخرى بما يتناسب مع طبيعتها من 
والتذوق األدبي ودقة التعبير  حيث إنها تركز على التشكيل النحوي وشرح األلفاظ والمعاني والخيال

باإلضافة إلى التركيز على استخدام الفصحى وتنمية مهارات اللغة وقوة األسلوب ومراعاة محتوى 
  .الخ ....... الكتاب لخصائص اللغة العربية مثل الترادف واالشتقاق 

  
  غير مناسب  مناسب  العبارة  م

      .النصوص مشكولة إعرابياً   ٨٠
      .من حيث األلفاظ والمعاني النصوص مشروحة   ٨١
يركز المحتوى على قدرة اللغة العربية على مواكبة   ٨٢

  .مستجدات الحياة 
    

      .يركز الكتاب على القيم الجمالية التي تنمي وجدان الطلبة   ٨٣
      .يركز الكتاب على األسلوب األدبي   ٨٤
      . يتسم الكتاب بدقة التعبير   ٨٥
      .وب القصصي يستخدم الكتاب األسل  ٨٦
      .يستخدم الكتاب األسلوب التمثيلي   ٨٧
      .يستخدم كتاب اللغة العربية أسلوب الحوار والمناقشة   ٨٨
      .ترتبط موضوعات الكتاب بالتراث األدبي   ٨٩
يركز كتاب اللغة العربية على البحث واالستقصاء في   ٩٠

  . المراجع والمعاجم 
    

      .على اللغة الفصحىيركز كتاب اللغة العربية   ٩١
      .يعمل كتاب اللغة العربية على تنمية مهارات اللغة   ٩٢
      .يركز كتاب اللغة العربية على التعبير الوظيفي  ٩٣
      .يركز كتاب اللغة العربية على التعبير اإلبداعي  ٩٤
      .يستخدم كتاب اللغة العربية عالمات الترقيم بشكل مناسب   ٩٥
  تاب على تنمية التذوق األدبي لدى الطلبة يعمل محتوى الك  ٩٦
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  غير مناسب  مناسب  العبارة  م

     يراعي محتوى كتاب اللغة العربية دقة مخارج الحروف ونطقها  ٩٧
يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة الترادف في اللغة   ٩٨

  .العربية 
    

اللغة يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة االشتقاق في   ٩٩
  .العربية 

    

يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة اإلعراب في اللغة   ١٠٠
  .العربية 

    

  : ..................................................................................مقترحات عامة 
.......................................................................................................
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  االستبانة  للتحكيم في صورتها النهائية ) ٢( ملحق رقم 
  غزة –الجامعة اإلسالمية 

  كليـــة التربيــــة

  لغة عربية –قسم المناهج وطرق التدريس 

  ستبانة تقويما

  أختي المعلمة / أخي المعلم 
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،

يقوم الباحث بإجراء دراسة لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس من الجامعة اإلسالمية       
ر في محافظات غزة للصف الثاني عش" والنقد  بالمطالعة واألد" دراسة تقويمية لكتاب اللغة العربية " بعنوان 

وقد أعد الباحث لهذا الغرض استبانة تناولت المعايير ."  ضوء معايير الجودة من وجهة نظر المعلمين في

  : واألبعاد التالية 
 .المادة المعروضة فيه  -٢.                 اإلخراج الفني للكتاب  -٢

  . ة العربية خصوصيات مادة اللغ -٤.                  طريقة عرض المادة   -٣
وقد تم وضع أمام كل فقرة من فقرات االستبانة تقديرات تبين درجة التوافر لكل فقرة في الكتاب كما هو موضح 

  : في المثال التالي 
  ضعيف  مقبول  جيد  جيد جداً  ممتاز  الفقرات  م

          X  يتناسب حجم حرف الطباعة واللون  

  : تباع الخطوات التالية ولإلجابة عن محتويات هذه االستبانة نرجو منك إ
  .االطالع على جميع فقرات االستبانة وقراءتها بدقة  -
 .الرجوع إلى الكتاب عند اإلجابة على الفقرات وعدم االعتماد على الذاكرة  -

 .في المكان المناسب حسب درجة التوافر للفقرة أو للخاصية في الكتاب  )X(وضع عالمة  -

والموضوعية في اإلجابة عن فقرات االستبانة علماً بان إجابتكم  وأخيراً نرجو من سيادتكم توخي الدقة -
 .تستخدم ألجل البحث العلمي فقط 

  : المتطلبات األساسية 

  □أنثى                       □ذكر :     الجنس 
      □ سنوات ١٠أكثر من      □سنوات ١٠ – ٥من      □خمس سنوات فأقل :  سنوات الخبرة 

  وتفضلوا بقبول خالص الشكر واالحترام                          

                                                                          

  يوسف عوض أبو عنزة/   الباحث                                                            
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الغالف وما يتبعه وجودة الطباعة ولون الورق ويقصد به  - :  اإلخراج الفني للكتاب: األول  المعيار
 .وجودته وحجم الكتاب وشكله النهائي ومدى قبوله شكالً ونمطاً 

  ضعيفمقبول  جيد  جداًجيدممتاز  العبارة  م

            الجذب والتشويق في غالف الكتاب  ريتوافر عنص  ١
            يتميز غالف الكتاب وتجليده بجودة نوعيته ومتانته   ٢
            صورة الكتاب بمضمونهترتبط   ٣
 :حجم الكتاب مع عمر الطلبة من حيث يتالءم  ٤

  )عدد الصفحات - العرض - الطول(
          

            تناسب طول الكتاب مع عرضه وسمكه  ٥
            تتضح طباعة الكتاب بجالء ووضوح  ٦
            يتميز ورق الكتاب بالجودة والنوعية    ٧
            لوانها يتناسب حجم حروف طباعة الكتاب وأ  ٨
            تتساوى المسافة بين الكلمات وأصول الخط   ٩

          تتناسب المسافة بين األسطر في الكتاب بما يناسب الطالب   ١٠
            يخلو الكتاب من األخطاء المطبعية  ١١
          والفرعية في الكتاب بحروف بارزة ةالرئيس نتظهر العناوي  ١٢
            ة يوثق الشواهد في الكتاب بدق  ١٣
            يضبط كلمات الكتاب بالشكل المناسب   ١٤
            يستخدم الكتاب عالمات الترقيم بشكل صحيح  ١٥
            يشمل الكتاب قائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة  ١٦
            يشمل الكتاب فهرساً يوضح محتوياته   ١٧
            ) للطالب  للمعلم ،لولي األمر،( موجهة  ةيشمل مقدم  ١٨
            تتضح أرقام صفحات الكتاب بشكل بارز  ١٩
            يوضح الكتاب أسماء المؤلفين وسنة النشر  ٢٠
يعرض الكتاب كل موضوع في فقرات مرتبة بحيث   ٢١

  تحتوي كل فقرة على فكرة رئيسة
          

          يترك الكتاب مقدار كلمة بداية كل فقرة جديدة   ٢٢
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ويقصد بها األهداف والمحتوى واألنشطة والوسائل التعليمية   :المادة المعروضة : الثاني   المعيار
  .ووسائل التقويم وأدواته التي احتواها الكتاب 

  ضعيف   مقبول   جيد    جيد جداً  ممتاز  العبارة  م

            يراعي الكتاب  أهداف المنهاج   ٢٣
            توجز مقدمة الكتاب أهداف تدريس الكتاب  ٢٤
تدريس الكتاب  تعرض مقدمة الكتاب طرق  ٢٥

  بصورة عامة 
          

            توجد في الكتاب أهداف في بداية كل وحدة  ٢٦
          ترتبط أهداف الكتاب بحاجات المتعلمين الحقيقية   ٢٧
 –تذكر ( تنوع األهداف في مستوياتها المعرفية   ٢٨

  )لخا...تقويم-تحليل تركيب –تطبيق  –فهم 
          

المجاالت الثالثة لألهداف اشتمال المادة المعروضة على   ٢٩
  )نفسحركية  –وجدانية  –معرفية ( 

          

تحقق مادة الكتاب أهداف تدريس اللغة العربية   ٣٠
  التي نص عليها المنهاج الفلسطيني

          

            يراعي محتوى الكتاب الخبرات السابقة للتعلم  ٣١
            يناسب محتوى الكتاب الفروق الفردية بين الطلبة  ٣٢
            تالءم محتوى الكتاب والبيئة المحلية للطلبةي  ٣٣
            يتناسب محتوى الكتاب مع عدد الحصص المقررة  ٣٤
            يسهم المحتوى في زيادة الثروة اللغوية لدى الطلبة  ٣٥
ينمي محتوى الكتاب  القيم واالتجاهات االيجابية   ٣٦

  لدى الطلبة
          

ل األدبي        يسهم محتوى الكتاب في تغذية الخيا  ٣٧
  لدى الطلبة) نقد  -تذوق( 

          

            يتكامل المحتوى مع المواد الدراسية األخرى  ٣٨
٣٩  
  

  يسهم محتوى الكتاب في إكساب مهارات
  لدى الطلبة) معرفية ، وجدانية ، نفسحركية(  
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  ضعيف  مقبول  جيد  جيد جداً  ممتاز  العبارة  م

            نسان العادلةيتضمن محتوى الكتاب حقوق اإل  ٤٠

تكون موضوعات محتوى الكتاب قابلة للتقويم   ٤١
  واالختبار 

          

            يرتبط محتوى الكتاب بالفضاء الذي يعيش فيه الطالب   ٤٢
            يتسم محتوى الكتاب بالحيوية  ٤٣
تتالءم كثافة محتوى الكتاب مع السياق الزمني   ٤٤

  للسنة الدراسية
          

األوضاع االقتصادية والثقافية  يتناول الكتاب  ٤٥
  واالجتماعية في ظل التطور التكنولوجي

          

يواكب الكتاب المستجدات الموجودة في الساحة   ٤٦
  العلمية والفنية واألدبية والتقنية 

          

            يتسم الكتاب بالحداثة والمعاصرة  ٤٧
يواكب الكتاب المستجدات في ميدان اإلعالم   ٤٨

  اءوالتواصل واإلحص
          

يراعي محتوى الكتاب ميول الطلبة وأهواءهم والقيم   ٤٩
  الوطنية والدينية والحضارية   

          

الكتاب في تنمية الوعي االجتماعي  ىيسهم محتو  ٥٠
  .والسياسي والبيئي

          

            يتضمن المحتوى نصوصاً من القرآن الكريم والسنة  ٥١
            ة التفكيريترجم المحتوى نشاطات تشجع على تنمي  ٥٢
يعزز محتوى الكتاب  الشروح باألمثلة والشواهد   ٥٣

  والعروض اإليضاحية الشائعة
          

            الكتاب بالتسلسل المنطقي  ىيتميز محتو  ٥٤
            تتسم مفاهيم الكتاب بالتسلسل والتكامل  ٥٥
            تتنوع النصوص األدبية قي محتوى الكتاب    ٥٦

  ) خطابة –قصة  –مقال  –) روح يتقليد(شعر ( 
          

  يتضمن محتوى الكتاب نصوصاً من الترجمات لشخصيات  ٥٧
  أدبية  
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  ضعيف  مقبول  جيد  جيد جداً  ممتاز   العبارة  م

            تتناسب لغة الكتاب مع مستويات الطلبة العقلية  ٥٨
            يوجد ترابط بين األنشطة الدراسية ومحتوى الكتاب  ٥٩
            نشطة بحيث تراعي الفروق الفرديةتتنوع األ  ٦٠
            تراعي األنشطة ميول الطلبة واحتياجاتهم  ٦١
            تناسب أنشطة الكتاب مستوى نضج الطلبة وخبراتهم  ٦٢
تنمي أنشطة الكتاب روح التعاون والعمل   ٦٣

  الجماعي لدى الطلبة
          

  في الكتاب  ةتتنوع الوسائل التعليمي  ٦٤
  )خرائط  – صور –رسومات ( 

          

تحقق الوسائل التعليمية  في الكتاب الغرض   ٦٥
  الذي وضعت من أجله

          

يمكن تنفيذ أنشطة الكتاب في ضوء معطيات   ٦٦
  البيئة التعليمية
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ويقصد به مادة الكتاب من حيث مدى تشويقها وإثرائها :  طريقة عرض المادة: الثالث  المعيار
ا للغة السهلة الواضحة ومراعاة الفروق الفردية واستخدام األمثلة والعمل على تكامل واستخدامه

  .مهارات اللغة وتجنب التكرار وتوضيح المعاني الصعبة وعرضها على شكل وحدات مترابطة 
  ضعيف مقبول   جيد  جيدجدا  ممتاز  العبارة  م

            يعرض محتوى الكتاب بطريقة مشوقة  ٦٧
            سليمة في عرض المعلومات توظف اللغة ال  ٦٨
تستخدم في عرض معلومات الكتاب اللغة السهلة   ٦٩

  الواضحة
          

            يساعد أسلوب عرض المادة العلمية على التعلم الذاتي  ٧٠
            تعرض المادة بطريقة تثير التفكير   ٧١
يشجع أسلوب عرض المادة العلمية على التفسير   ٧٢

  كتشافواالستنتاج والبحث واال
          

يمكِّن أسلوب عرض المادة العلمية في تحديد   ٧٣
  المشكالت

          

         ةتتناسب لغة الكتاب مع مستوى الطلب  ٧٤
  الشكل أو المضمون : من حيث 

          

تنتهي كل وحدة بخالصة مناسبة تساعد الطالب   ٧٥
  في فهم المادة واستيعابها

          

            ية بين الطلبةيراعي عرض الكتاب الفروق الفرد  ٧٦
            يراعي الكتاب مبدأ الترابط  ٧٧
            تركز كل وحدة في الكتاب على موضوع معين  ٧٨
            يخلو الكتاب من التكرار والحشو الزائد  ٧٩
            يخلو الكتاب من األخطاء اإلمالئية المطبعية  ٨٠
            يخلو الكتاب من األخطاء النحوية واللغوية  ٨١
            الكتاب على توضيح معاني المفردات الصعبةيركز   ٨٢
            يتم التعريف بالمصطلحات الجديد فور تقديمها  ٨٣
يراعي الكتاب إتقان الخبرات السابقة قبل االنتقال   ٨٤

  للخبرات الالحقة
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  -:خصوصيات مادة اللغة العربية : الرابع  المعيار

ة عن غيرها من المواد األخرى بما يتناسب مع طبيعتها من ويقصد بها ما تتميز به مادة اللغة العربي
حيث إنها تركز على التشكيل النحوي وشرح األلفاظ والمعاني والخيال والتذوق األدبي ودقة التعبير 
باإلضافة إلى التركيز على استخدام الفصحى وتنمية مهارات اللغة وقوة األسلوب ومراعاة محتوى 

  .الخ ....... ية مثل الترادف واالشتقاق الكتاب لخصائص اللغة العرب
  

  ضعيفمقبول  جيد  جيدجداًممتاز  العبارة   م

            .تشكل نصوص الكتاب إعرابياً    ٨٥
            .تشرح النصوص من حيث األلفاظ والمعاني   ٨٦
يركز محتوى الكتاب على مرونة اللغة العربية في   ٨٧

  .مواكبة مستجدات الحياة 
          

اب على القيم الجمالية التي تنمي يركز الكت  ٨٨
  .وجدان الطلبة 

          

            .يركز الكتاب على األسلوب األدبي   ٨٩
            . يتسم الكتاب بدقة التعبير وحسن الصياغة   ٩٠
            .يستخدم الكتاب األسلوب القصصي   ٩١
            .يستخدم الكتاب األسلوب التمثيلي   ٩٢
          أسلوب الحوار والمناقشة يستخدم كتاب اللغة العربية   ٩٣
            .ترتبط موضوعات الكتاب بالتراث األدبي   ٩٤
يركز كتاب اللغة العربية على البحث واالستقصاء   ٩٥

  . في المراجع والمعاجم 
          

            .يركز كتاب اللغة العربية على اللغة الفصحى  ٩٦
            .يعمل كتاب اللغة العربية على تنمية مهارات اللغة   ٩٧
            .يركز كتاب اللغة العربية على توظيف التعبير الوظيفي  ٩٨
            .يركز كتاب اللغة العربية على تنمية التعبير اإلبداعي  ٩٩

            يعمل محتوى الكتاب على تنمية التذوق األدبي   ١٠٠
يراعي محتوى كتاب اللغة العربية دقة مخارج الحروف   ١٠١

  .ونطقها 
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  ضعيف  مقبول  جيد  جيدجداً  ممتاز  رةالعبا  م

يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة   ١٠٢
  .الترادف في اللغة العربية 

          

يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة   ١٠٣
  .االشتقاق في اللغة العربية 

          

يبرز محتوى كتاب اللغة العربية ظاهرة   ١٠٤
  .اإلعراب في اللغة العربية 
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  ) ٣(  رقم ملحق
  تسهيل مهمة من الجامعة اإلسالمية عن صورة

 



٢١٧ 

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

  ) ٤( رقم ملحق 
من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بتطبيق الدراسة  الرسمية صورة عن الموافقة

 على مدارسها
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  ) ٥( ملحق رقم 
  قائمة بأسماء محكمي استبانة التقويم 

  

  الدرجة والوظيفة العلمية  اسم المحكم  الرقم

 يمحاضر ف  - والفلسفة  أستاذ التربية  الدكتور نظمي أبو مصطفى/ األستاذ   ١
  .غزة  –جامعة األقصى 

أستاذ المناهج ومدير قسم المناهج بوزارة   خليل حماد/ الدكتور   ٢
  التربية والتعليم العالي الفلسطينية

محاضر في قسم اللغة العربية بالجامعة   جهاد العرجا/ الدكتور   ٣
  غزة - اإلسالمية 

أستاذ أصول التربية ، ورئيس وحدة    عليان الحولي/ الدكتور   ٤
  .غزة -اإلسالمية الجودة بالجامعة

محاضر في كلية التربية بالجامعة   داوود حلس / الدكتور   ٥
  .غزة  –اإلسالمية 

أستاذ مناهج وطرق تدريس ، ومحاضر    نايف العطار / الدكتور    ٦
  .غير متفرغ

مناهج وطرق تدريس العلوم ، ومحاضر   صالح الناقة/ الدكتور    ٧
  .في الجامعة اإلسالمية

  . ماجستير مناهج وطرق تدريس ، ومدرس  ليمان أبو جرادس/ األستاذ   ٨

  .ماجستير مناهج وطرق تدريس ، ومدرس  محمد خليل أبو تيم / األستاذ    ٩

  .مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم  عبدالكريم جودة/ األستاذ   ١٠

  .مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم  يحيى أبو العوف/ األستاذ   ١١

  .مشرف تربوي في وزارة التربية والتعليم  بسام صيام / ألستاذ ا  ١٢

ماجستير مناهج وطرق تدريس ،ومدير   يعقوب حجو/ األستاذ   ١٣
  . وحدة التدريب في وزارة التربية والتعليم

قسم المناهج بوزارة التربية والتعليم   فدوى الشرفا / األستاذة    ١٤
  .العالي الفلسطينية 
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  ) ٦( ملحق رقم 

قائمة بأسماء المدارس التي شملتها الدراسة والتابعة لوزارة التربية والتعليم 

  العالي الفلسطينية
  : شمال غزة  –أسماء المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم / أوالً 
  .للبنين ) أ ( أبو عبيدة بن الجراح الثانوية  - ١
  .للبنين ) أ ( أحمد الشقيري الثانوية  - ٢
  .الهيا الثانوية للبنين بيت  - ٣
  .للبنين ) أ ( هايل عبد الحميد الثانوية  - ٤
  .عثمان بن عفان الثانوية للبنين  - ٥
  .بيت حانون الثانوية للبنات  - ٦
  .تل الزعتر الثانوية للبنات  - ٧
  . للبنات ) أ ( شادية أبو غزالة الثانوية   - ٨
  . للبنات ) أ ( فيصل بن فهد الثانوية  - ٩
   :غزة  شرق –أسماء المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم /  ثانياً
  .الثانوية للبنين  رجمال عبد الناص - ١
  .تونس الثانوية للبنين  - ٢
  .للبنين ) أ ( شهداء الزيتون الثانوية  - ٣
  .شهداء الشجاعية الثانوية للبنين  - ٤
  .عبد الفتاح حمود الثانوية للبنين  - ٥
  .وية للبنات الشجاعية الثان - ٦
  .للبنات ) أ ( دالل المغربي الثانوية  - ٧
  .فهد األحمد الصباح الثانوية للبنات  - ٨
  . هاشم عطا الشوا الثانوية للبنات  - ٩
  .خليل النوباني الثانوية للبنات  -١٠
  .الزهرة الثانوية للبنات  -١١
   :غزة  بغر –أسماء المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم /  ثالثاً  
  . أبو ذر الغفاري الثانوية للبنين  - ١
  .جولس الثانوية للبنين  - ٢



٢٢٠ 

 

 
 

  .شهداء الشاطيء الثانوية للبنين  - ٣
  . الشارقة الثانوية للبنين  - ٤
  .الكرمل الثانوية للبنين  - ٥
  . خليل الوزير الثانوية للبنين  - ٦
  . معروف الرصافي الثانوية للبنين  - ٧
  . بنين فلسطين الثانوية لل - ٨
  .زهير العلمي الثانوية للبنين  - ٩
  .  ياسر عرفات الثانوية للبنين  – ١٠
  . الهدى الثانوية للبنات  -١١
  .خالد العلمي الثانوية للبنات  -١٢
  .للبنات ) أ ( زهرة المدائن الثانوية  -١٣
  .رامز فاخره الثانوية للبنات  -١٤
  .للبنات ) أ ( بشير الريس الثانوية  -١٥
  .كفر قاسم الثانوية للبنات  -١٦
  . أحمد شوقي الثانوية للبنات  -١٧
  . الجليل الثانوية للبنات  -١٨
  . بلقيس اليمن الثانوية للبنات  -١٩
  : الوسطى –أسماء المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم /  رابعاً
  . للبنين ) أ ( فتحي البلعاوي الثانوية  - ١
  . للبنين ) أ ( انوية شهداء النصيرات الث - ٢
  . للبنين ) أ ( خالد بن الوليد الثانوية  - ٣
  .للبنين ) أ ( المنفلوطي الثانوية  - ٤
  . العكلوك الثانوية للبنين  - ٥
  . عين الحلوة الثانوية للبنين  - ٦
  .للبنات ) أ ( البريج الثانوية  - ٧
  .العروبة الثانوية للبنات  - ٨
  . للبنات  )أ ( ممدوح صيدم الثانوية  - ٩
  .للبنات ) أ ( شهداء المغازي الثانوية  -١٠
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  . للبنات ) أ ( سكينة الثانوية  -١١
  .للبنات ) أ ( شهداء دير البلح الثانوية  -١٢
  . صبرا وشاتيال الثانوية للبنات  -١٣
  : خان يونس –أسماء المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم /  خامساً
  . ة للبنين القرارة الثانوي - ١ 
  . للبنين ) أ ( خالد الحسن الثانوية  - ٢
  . للبنين ) أ ( كمال ناصر الثانوية  - ٣
  . للبنين ) أ ( هارون الرشيد الثانوية  - ٤
  . عبد القادر الثانوية للبنين  - ٥
  . للبنين ) أ ( المتنبي الثانوية  - ٦
  . شهداء خزاعة الثانوية للبنين  - ٧
  . لبنين بني سهيال الثانوية ل - ٨
  . رأس الناقورة الثانوية للبنين  - ٩
  .جرار القدوة الثانوية للبنين  -١٠
  . عيلبون الثانوية للبنات  -١١
  .للبنات ) أ ( خان يونس الثانوية  -١٢
  .للبنات ) أ ( عكا الثانوية  -١٣
  .طبريا الثانوية للبنات  -١٤
  .جنين الثانوية للبنات  -١٥
  . نوية للبنات شهداء بني سهيال الثا -١٦
  . الخنساء الثانوية للبنات  -١٧
  . شهداء خزاعة الثانوية للبنات  -١٨
  . جرار القدوة الثانوية للبنات  – ١٩
  : رفح –أسماء المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم /  سادساً
  .للبنين ) أ ( بئر السبع الثانوية  - ١
  . للبنين ) أ ( شهداء رفح الثانوية  - ٢
  . للبنين ) أ ( كمال عدوان الثانوية  - ٣
  . محمد يوسف النجار الثانوية للبنين  - ٤
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  .القادسية الثانوية للبنات  - ٥
  .للبنات ) أ ( القدس الثانوية  - ٦
  .آمنة بنت وهب الثانوية للبنات  - ٧
  . رابعة العدوية الثانوية للبنات  - ٨
  . للبنات ) أ ( شفا عمرو الثانوية  - ٩
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


