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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي
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الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
َ
يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 اللغة العربية حبوث

ب في صناعة اإِلعراب(ت
 

ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ

)ت زهري 
َ
حمد حسين الساداني                      هـ(905خالد األ

َ
 محمد ذنون فتحيو  نسرين أ

1 - 26 
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ُ
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َ
 -األ
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نموذًجا
ُ
برم                                              -أ

َ
ار ليندا باكوز أ

 
 و منال صالح الدين الصف
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َ
نسام أ

َ
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ة وعالقتها بأ ة في املرونة املعرفي  ة التربية للعلوم اإِلنساني  م لدى طلبة كلي 
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من  والنصوص للصف الرابع العلمّي اأَلدبتقويم كتاب مادة 

    وجهة نظر تدريسييها

 عدنان حازم عبد َأمحد 

15/8/2022 تأريخ القبول:       22/6/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

والنصوص للصف الرابع العلمي من  اأَلدبتقويم كتاب مادة )ِإلى  يهدف البحث        
( مدرسًا ومدرسًة اختيروا من مدارس 55تكونت عينة البحث من ) ،يها(تدريسي وجهة نظر

لمنهج الوصفي، واستبانة ضمت مدينة الموصل في مركز محافظة نينوى، واعتمد الباحث ا
الصدق والثبات لها، اعتمد الباحث معامل ارتباط بيرسون، والوسط  ِإيجاد( فقرًة بعد 20)

 عدد من النتائج منها: ِإلى  ، توصل الباحثِإحصائيَّةل المرجح، والوزن المئوي كوسائ
مقدمة الكتاب لم تكن تتضمن الفكرة العامة ولم تثر الدافعية للمتعلمين نحو تدريس  .1

 الكتاب .
 محتوى الكتاب يعاني الكثير من نقاط الضعف والقصور في موضوعاته. نَّ إِ  .2
لية والمعرفية والجسمية، وكذلك لم أهداف الكتاب التي وضعت لم تشمل الجوانب العق .3

 تراع الفروق الفردية بين المتعلمين . 
 والمناقشة ليست بالمستوى المطلوب من حيث أشكالها وتنوعها.  سئلةاألَ  نَّ إ .4

والنصوص  اأَلدبوعلى ضوء النتائج يوصي الباحث بإعادة النظر بتأليف كتاب مادة 
ومدرساتها في تحسين مدرسي اللغة العربية للصف الرابع العلمي مع ضرورة االخذ بآراء 

 .شراكهم في لجان التأليف وتطوير المناهجا ِ هذا الكتاب و 
 .والنصوص اأَلدب، ، مادةكتاب ،تقويمالكلمات المفتاحية:     
 
 
 

                                                 

 /المديرية العامة لتربية نينوى/وزارة التربية/جمهورية العراقمدرس. 
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   :: مشكلة البحثأولا 
لة الكتاب المدرسي حجر األساس في العملية التربوية فهو يحدد لطلبة كل مرح عد  ي         

ساس التدريس نفسه، ما يدرسون من مادة، وهو ليس مجرد وسيلة معينة في التدريس بل أَ 
شياء تابعة للكتاب المدرسي فهو ما هي أَ نَّ ه، وكل ما يستعان به في التدريس إِ والدرس بعين

فالكتاب المدرسي يمثل  (،1986أصل من أصول العملية التعليمية )العراق، وزارة التربية، 
مشترك لدى الطلبة في مراحل التعليم المختلفة، ويكون أحيانًا المصدر الوحيد القاسم ال

يكاد يكون هناك شبه و  (،99:  2003للمدرس والمتعلم إلتمام العملية التعليمية )األغا، 
بعض مدرسي اللغة  المتخصصين فيها، على أنَّ و  ،مين باللغة العربيةتإجماع من المه
وربما يتركز الضعف في المادة  في تخصصه، اًا عامً تها يعاني ضعفاالعربية ومدرس
 اأَلدب مادة لذلك ففي والنصوص للصف الرابع العلمي؛ اأَلدبكتاب مادة العلمية في 

من دون في تدريسه سلوب اإللقاء غلبهم على أ  والنصوص يعتمد المدرسون والمدرسات أَ 
اء، وتبصير الناشئة اأَلدبعها ية التي وضاأَلدبية على وفق المعايير اأَلدبتحليل النصوص 

ال يتذوقون آداب اللغة  ثانويةال ةعن ذلك أن الطلبة في المرحل فضلً  ،ياأَلدببتراثهم 
نما يحفظون ما يلبي حاجة الموقف التعليمي، للحصول على الدرجة  العربية بأفكارهم وا 

نمية عقول الطلبة في توجيزة ينسون ما تعلموه، وهذا بدوره يشكل عائقًا  م دَّةفقط، وبعد 
 . موتحقيق أهدافه مللقيام بمهامه وتنشئتهم مع مواكبة التطور العلمي

جراء عملية التقويم مشكلة البحث؛ ِإذ يرى الباحث ضرورة إِ جاءت ومن هنا         
 والنصوص على ضوء التغيرات والتطورات التي يشهدها العالم  اأَلدبلكتاب مادة 

 . التعليمية خدمًة للصالح العاملإلسهام في تطوير العملية 
 :أهمية البحثثانياا : 

فبها توّحد العرب،  ،ة في االرتباط الروحيمميَّز اللغة العربية من الوسائل ال نَّ إِ        
ت شوكتهم، ورابطة المحبة بينهم في الماضي والحاضر، وهي لغة القرآن الكريم الذي يوقو 

لعربية االلغة  نَّ ويرى الباحث أَ  (.59:  2005 )الدليمي ، لهجاتِإلى  حفظها من التمزق
، معرفتهما عند أصحابها ما نريد  فهمنا ليست كأية لغة أخرى ندرسها، ليلإِ بالنسبة 

نما هي القلب النابض في كيان والتفاهم مع َأ صحابها لتحقيق غاية من غايات الحياة، وا 
يجة بين أبنائها، لكونها رابطة من روابطها الوش برزالعربية وسر وجودها فهي أَ  ةقومي
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ة بماضيها، أمَّا في مَّ وسيلة التفاهم بين أفراد األمة، وهي السبيل الوحيد لربط حاضر األ  
ها تعمل نَّ ألَ  ؛الصلة بين فروع اللغة العربية صلة جوهرية طبيعية نَّ إالميدان التعليمي ف

على تحقيق  والنصوص أَلدبابفروعها كافة: القراءة والكتابة والمحادثة واإلملء والقواعد و 
من بين هذه الفروع يشغل مكانة  والنصوص اأَلدبلذلك ف ؛األهداف التي وضعت لها

ولى تظهر في كون األ  ذ إِ  ؛ه وبين اللغة، وبينه وبين الحياةبارزة في االتصال والتوصل بين
بن اسانية فضروريًا لحصول الملكة الل اأَلدب، والثانية في كون اأَلدباللغة العربية مادة 

الملكة اللسانية تحصل بالحفظ والسماع المستمرين  نَّ هـ( يرى أَ 808ي)فخلدون المتو 
ة النبوية السنّ كان من  مكان ذلك من القرآن الكريم أأء اوالمحاكاة لكلم العرب القدماء سو 

:  2004بن خلدون، اما جادت به قرائح الفحول العرب وأصحاب العقول النيرة ) مأ
اء ضرورة أن يطلع الطلبة على مقدار وافر من اإلنتاج اأَلدبى المربون و (. وير 559
 علىتبصير الناشئة بماضي أمتهم وحاضره، فضل ً ِإلى  ه يهدفنَّ ألَ  ؛ي شعره ونثرهاأَلدب

الغور في أعماق النفس البشرية، واإلفصاح عن الميول والحاجات واالهتمامات وكذلك 
ر  هاف اإلحساس من خلل فهم النص والتفاعل معه تهذيب الوجدان وصقل األذواق، وا 

، نجد والنصوص اأَلدبمادة لألهمية التي تحظى بها  (. ونظراً 252 : 1973)إبراهيم ، 
الرئيسة  اأَلداة مادةن باللغة العربية في جعل هذه العتنياك محاوالت عديدة من جانب المهن

للنحو والصرف، وكذلك محور ها حقل ممتاز للتطبيق الوظيفي نَّ ألَ  ؛في تدريس اللغة
ها تصلح لتدريس الطلبة التعبير نَّ للدراسات البلغية والنقدية في المرحلة اإلعدادية، وا ِ 

 اأَلدبمادة تقويم ِإلى  لذلك لجأ الباحث ؛(39 : 1975الشفهي والكتابي )فايد ، 
ا والمعلومات والمهارات التي يمكن عن طريقه ،شعار المدرس بالمبادئإل والنصوص

من  عملهمب عنايةكه وشخصيته وتحفيزهم على الصلح الخلل في تدريسه أو في سلو إ
  .نجازهمإخلل إظهارهم نقاط القوة والتحسن في 

خرى ال يمكن أن تنمو وتتقدم ما لم يعد ية عملية أ  العملية التربوية شأنها شأن أَ  نَّ إِ       
ها باستمرار للوقوف على مدى نجاحها تقويم نتائجِإلى  القائمون بها والمهتمون بشؤونها

 نَّ أَ حداث التغيرات المرغوبة في مختلف جوانب السلوك اإلنساني، ومن هنا نجد إفي 
اسيًا في العملية أس اوا يولون التقويم أهمية كبيرة بوصفه جزءً صار المربين المحدثين 

حققته العملية  جراء عملية التقويم ال يمكن معرفة مدى ماإذ بدون إِ  ؛التربوية ذاتها
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ال يمكن إجراء علجات  من ث مَّ ة للوصول إليها و عملمة البرامج المستءالتربوية، ومدى مل
 (.25 : 1990هداف )االمام ، ناجحة للصعوبات التي قد تعترض تحقيق األَ 

  :هدف البحثثالثاا : 
والنصوص في الصف الرابع  اأَلدبتقويم كتاب مادة ِإلى  يهدف البحث الحالي          

  .يها يلعلمي من وجهة نظر تدريسا
  :رابعاا : فرضيتا البحث

والنصوص في الصف الرابع العلمي من  اأَلدبتقويم كتاب مادة ـ ما ترتيب مجاالت 1
 ؟  يهايوجهة نظر تدريس

والنصوص في الصف الرابع العلمي من  اأَلدبتقويم كتاب مادة  ـ ما ترتيب مجاالت2
 ير الجنس ؟ تبعًا لمتغ يهايوجهة نظر تدريس

  :حدود البحثخامساا : 
للعام  رابع العلميالكتاب المقرر تدريسه للصف ال تقويم يقتصر البحث على       

للمناهج في  المديرية العامة عنالصادر عاشرة الطبعة الم 2019  – 2018الدراسي 
تها عينة من مدرسي اللغة العربية ومدرسا. و ( صفحة132وزارة التربية وعدد صفحاته )

 – 2018 الحالي في مركز محافظة نينوى للعام الدراسي عداديةالثانوية واإلِ في المرحلة 
 م .   2019

  :تحديد المصطلحاتسادساا : 
 : عرفه كل من : التقويم
و أَ شخاص و األَ أَ شياء حكم على قيمة األَ  ِإصدارعملية "( : 1970) حطب  َأبو .1

، حطب َأبو) "يير لتقدير هذه القيمةالمعا عمالالموضوعات بما يفيد ضرورة است
1970  :1.) 

جراءات التي يقوم بها المدرسون لتقرير تحصيل تلك اإلِ "( :  1994 )حسن  .2
حكم على نتائج  ِإصدارجل أَ ضوء معايير محددة من  علىالطلبة والحكم عليهم 

  (.77:  1994 ) حسن ، "العملية التعليمية
: تعدل واستوى واستقام : اعتدل ( : "تقّوم الشيء أي  2011حرب )  َأبو  .3

 (. .319:  2011حرب ،  َأبو)واستوى" 
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التعلم َأو َأحد مواقفه َأو  ( : "هو عملية تشخيص وعلج جوانب 2012محمد )  .4
 (.269:  2012و مجتمعة" )محمد ، جوانب المنهج منعزلة أَ 

لكشف عن نقاط هو اف: والنصوص(  اأَلدبلتقويم كتاب جرائي )ا التعريف اإلِ مَّ أَ        
من خلل استجابة للصف الرابع العلمي والنصوص  اأَلدبمادة  كتابالقوة والضعف في 

  . ليهمإِ ستبانة الموجهة مدرسي اللغة العربية ومدرساتها على اال
 : الدراسات السابقة

يعرض الباحث عددًا من الدراسات السابقة ذات العلقة بموضوع البحث الحالي  
 .الزمني  على وفق تسلسلها

  ( 2014دراسة حسين   : .) 
والنصوص للمرحلة اإلعدادية )الفرع  اأَلدبتقويم كتب ِإلى  يرمي هذا البحث          

واستعملت الباحثة المنهج الوصفي، منهجًا  ،ياأَلدبوفق معايير التذوق على ي(. اأَلدب
البحث، وقد شمل متها لهدف ءللمحتوى لتحقيق هدف بحثها، لمل لبحثها وطريقة تحليل

والنصوص للمرحلة اإلعدادية )الفرع  اأَلدبية في كتب اأَلدبمجتمع البحث النصوص 
ي، اأَلدبا لكتاب الصف الرابع دبيً َأ انصً  (24) ا عينته فشملتمَّ ي(. في العراق، أَ اأَلدب
نصًا أدبيًا لكتاب الصف  (26)ي، واأَلدبنصًا أدبيًا لكتاب الصف الخامس  (24)و

والتي تضمنت  ي. أعدت استبانة وتم عرضها على المحكمين والمتخصصيناأَلدبدس السا
والنصوص للمرحلة اإلعدادية،  اأَلدبضوئها كتب  علىعشرين معيارًا، ثم حللت  (.20)

واستخرجت ثبات التحليل بطريقة االتفاق مع محللين اثنين بعد االتفاق على عملية 
(.، فبلغ معامل الثبات بين G Cooperعادلة كوبر )التحليل وقواعده وأسسه وباستعمال م

ا معامل الثبات بين مَّ %، أَ 86%، وبين الباحثة والمحلل الثاني 83الباحثة والمحلل األول 
واعتمدت الباحثة التكرار وحدة للتعداد، وبعد تحليل  ،%86المحللين الخارجين فبلغ 

وفق معايير على عدادية والنصوص للمرحلة اإل اأَلدبالنصوص المتضمنة في كتب 
 اأَلدبكتاب  نَّ أظهرت نتائج البحث أَ  وثباتها،من صدقها بعد التأكد ي و اأَلدبالتذوق 

ي توافرت فيه معايير اأَلدبي للصف الرابع اأَلدبوالنصوص للمرحلة اإلعدادية/ الفرع 
التذوق ي توافرت فيه معايير اأَلدبي بنحو جيد جدًا، وكتاب الصف الخامس اأَلدبالتذوق 
ي تباينت في توزيعها على النصوص اأَلدبي، واستنتجت الباحثة أن معايير التذوق اأَلدب
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)حسين، ياأَلدبالفرع  والنصوص للمرحلة اإلعدادية اأَلدبية المتضمنة كتب اأَلدب
2014. .) 
  ( 2015دراسة اللبان  ): 

على ل متوسط وَّ ف األَ تاب قواعد اللغة العربية للصتقويم كِإلى  هدفت الدراسة         
تكونت عينة  وجهة نظر مدرسي اللغة العربية ومدرساته وفق معايير الجودة الشاملة من

من مدرسي اللغة العربية ومدرساتها في المدارس  ومدرسةً  مدرساً  (.137الدراسة من )
ه يتلءم نَّ ألَ  ؛مركز محافظة بابل، واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي المتوسطة في

موزعة على خمس مجاالت، وزعت  (. فقرة78ءات بحثها من خلل استبانة ضمت )ار جا ِ و 
 الصدق والثبات لها، اعتمدت الباحثة معامل ارتباط ِإيجادعلى أفراد عينة البحث بعد 

، والنسبة المئوية وسيلة حسابية ِإحصائيَّةبيرسون، والوسط المرجح، والوزن المئوي وسائل 
 نَّ إِ  :عدد من النتائج منهاِإلى  وتوصلت الباحثة؛ إحصائياً  للتعامل مع نتائج البحث

الكتاب  نَّ أَ و  ،ل المتوسطوَّ تاب قواعد اللغة العربية للصف األَ فر في كامعايير الجودة لم تتو 
محتوى الكتاب يعاني الكثير من  نَّ أَ و  ،مقدمة توضح الهدف من تدريس الكتابِإلى  يفتقر

أن لغة و  ،مثلة والتمرينات ليست بالمستوى المطلوباألَ  نَّ أَ و .نقاط الضعف والقصور
 . (.2015، ناللبا)  تعديل واعادة صياغةِإلى  الكتاب بحاجة

  (  2017)  عتيقدراسة: 
ساسية على وفق المنهاج مرحلة األَ تقويم كتب اللغة العربية للِإلى  هدفت الدراسة         
من  علمةً وم علماً ( م150اسة من )تكونت عينة الدر و  المعلمينوجهة نظر  منالمعدل 

ه يتلءم نَّ ألَ  ؛التحليلياتها ، واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي علماللغة العربية وم علميم
هي:  مجاالت سبعةموزعة على  ( فقرة42ءات بحثها من خلل استبانة ضمت )اجر ا ِ و 
والتقويم،  اأَلساليب(،التعليمية )الوسائل واأَلنشطة و  خراج الفني، والمحتوى، والنتاجاتاإلِ 

 ِإيجادوزعت على أفراد عينة البحث بعد  ض المادة، وخصوصية اللغة العربية،وطريقة عر 
، والوسط المرجح، والوزن معادلة كرونباخ ألفاالباحثة  ستعملتالصدق والثبات لها، ا

 ، والنسبة المئوية وسيلة حسابية للتعامل مع نتائج البحثِإحصائيَّةالمئوي وسائل 
 ِإحصائيَّةتوجد فروق ذات داللة   :عدد من النتائج منهاِإلى  وتوصلت الباحثة ،إحصائياً 

(. في درجة تقويم معلمي اللغة العربية تبعًا لمتغير الجنس 0.05)عند مستوى الداللة 



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                            (                 90العدد )                          

 899 

 (.0.05)عند مستوى الداللة  ِإحصائيَّةفروق ذات داللة  ولصالح الذكور، وال توجد
 . (.2017، عتيق) تخصص وسنوات الخدمة وعدد الدورات التدريبية لمتغيرات العمر وال

 جوانب الفادة من الدراسات السابقة :
بعد اطلع الباحث على أوجه االتفاق واالختلف بين الدراسات السابقة أمكن  

 : كما يأتيتحديد بعض جوانب االفادة في البحث الحالي 
 هميته .براز مشكلة البحث وأَ إِ اسات السابقة في االستفادة من نتائج الدر  .1
 عداد أداة البحث وخطوات بنائها .إِ  .2
المستخدمة في الدراسات السابقة الختيار  حصائيَّةاالستفادة من الوسائل اإلِ  .3

 الملئمة للبحث الحالي . حصائيَّةالوسائل اإلِ 
 ن تفيد نتائج بعض الدراسات السابقة في تفسير نتائج البحث الحالي.  ويمكن أَ  .4

 هجية البحث واجراءاتهمن
  :أولا : منهج البحث

والنصوص للصف الرابع  اأَلدبعتمد الباحث المنهج الوصفي لتقويم كتاب مادة ا       
المنهج الوصفي المنهج المناسب إلجراءات هذا  عد  وي   ،سييهايالعلمي من وجهة نظر تدر 

والدراسات  ،والنفسيةربوية ي العلوم التفة عملأحد مناهج البحث العلمي المست البحث وهو
تصنيف هذه الحقائق ِإلى  الوصفية ال تقف عند مجرد جمع البيانات والحقائق بل تتجه

ا وتلك البيانات وتفسيرها الستخلص دالالتها وتحديدها بالصورة التي هي عليها كميً 
  (. 62:   2006نتائج نهائية يمكن تعميمها )ربيع ، ِإلى  ا بهدف الوصولوكيفيً 

  :مجتمع البحث : انيااث
 1992هو جمع مفردات الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها )عبيدات وآخرون ،         

في مديرية لغة العربية من مدرسي ومدرسات مادة الالحالي ن مجتمع البحث تكوّ (. 109: 
 ،ومدرسةً  اً (. مدرس538)عددهم والبالغ  (.م 2019 - 2018تربية نينوى للعام الدراسي )

شعبة االحصاء / حسب البيانات التي اخذت من  (. مدرسةً 323و) اً (. مدرس215بواقع )
 . قسم التخطيط في مديرية تربية نينوى
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 : ة البحثعينثالثاا : 
ا من المجتمع االصلي وبعد تحديد مجتمع البحث تم اختيار عينة البحث عشوائيً       

اختيروا من مدارس مدينة الموصل في  ةً ومدرس اً ( مدرس55)من عينة البحث  تكونتو 
 (،538والبالغ عدده ) %( من ذلك المجتمع10) تهنسبمركز محافظة نينوى وما يقارب 

 وتعد هذه النسبة مقبولة لتمثل المجتمع نسبياً  ( مدرسةً 31و) اً ( مدرس19والتي بلغت )
ته نسبا يقارب مخذ الباحث أَ  الذ ؛%(10)ِإلى  (%5الذي يؤخذ منه عادة عينات ما بين)

موزعين على مدارس المحافظة كما  ،(186 : 1992 ، )عودة %( من عينة للبحث10)
 (.1مبين في الجدول )

 (. عينة البحث 1جدول )
 النسبة المئوية  عينة البحث العدد الكلي  محافظة نينوى

 10.20 22 215 الذكور
 10.30 33 323 اإِلناث

 10.22 55 538 المجموع 
   :داة البحثأَ رابعاا : 
يات اأَلدبمن  داة لبحثه، وقام ببناء هذه اأَلداةَأتبانة استعمل الباحث االس        

والدراسات السابقة، والمقابلة الشخصية لعدد من مدرسي اللغة العربية وتكونت االستبانة 
مجال مقدمة الكتاب، أهداف  :(. فقرة موزعة بين خمسة مجاالت هي20النهائية من )

  (. . 1انظر ملحق ) خراج الفني والطباعةوالمناقشة، اإلِ  سئلةاب، محتوى الكتاب، األَ الكت
 : خامساا : صدق اأَلداة

اس السمة والظاهرة التي وضعت من ذا كانت قادرة على قيإِ اأَلداة صادقة  عد  ت        
ذا اتفق إِ الحة الفقرة ص عد  وت   اأَلداةجلها، لذلك فالصدق من الشروط الواجب توافرها في أَ 

وبذلك عرض الباحث  ،(235 :1979لبدة ،  َأبو% من الخبراء ) 80كثر من أَ عليها 
ة على عدد من الخبراء والمتخصصين باللغة العربية وطرائق وليَّ األَ  صيغتهاب الستبانةا

على بعض تعديل وملحظاتهم من  رائهمآوبعد بيان  ،تحقيق هدف االستبانةل ؛تدريسها
 .(. 1فقرة(. كما في ملحق ) 20ذ بلغ عدد الفقرات في صيغتها النهائية )إِ  الفقرات؛
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  :اأَلداةثبات اا : سداس
دوات القياس التي يكسبها االعتماد عليها في البحوث، َأالثبات من صفات  عد  ي        
العينة عادة تطبيقها على إِ قرارًا وتقاربًا في النتائج عند ها تمثل استنَّ َأيعني  اأَلداةوثبات 

اعتمد الباحث طريقة  اأَلداةجل التأكد من ثبات َأ(. ومن 345 :  2002نفسها )عودة ، 
ومدرسًة من خارج  (. مدرساً 20والبالغ عددها )عادة االستبانة على العينة االستطلعية إِ 

 Aشار )أَ  ؛ ِإذسبوعينأ  ل والثاني وَّ ، وكانت المدة بين التطبيق األَ ساسيةعينة البحث األَ 
dams.)  ن ال تتجاوز اسبوعين أَ ل والثاني يجب وَّ المدة الزمنية بين التطبيق األَ  نَّ أَ ِإلى

(1960  :85  ،adams ِوإل .)معامل الثبات استعمل الباحث معامل ارتباط  يجاد
 نَّ أَ وقد وجد  (.99:  2007 )العزاوي،كثر معاملت االرتباط دقة أَ ه من نَّ ألَ  ؛بيرسون

  . %(. 88)قيمة معامل الثبات 
 :تطبيق أداة البحث:  اا بعسا

و ثباتها ثَّم تطبيقها على أفراد عينة البحث األساسية  اأَلداةبعد التأكد من صدق        
 . م  2019/  3/   12بتاريخ   

  حصائيةةالوسائل الإ : اا ثامن
 : معادلة الوسط المرجح الستخراج حدة الفقرات 

  1× 3ت + 2× 2+ ت 3×1ت                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحدة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3+ ت 2+ ت 1ت                
  : الحدة                                     الوزن النسبي 

  100×    الوزن النسبي =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 
 الدرجة القصوى                                                     

 : معامل ارتباط بيرسون 
 
  ر= 

 (.[2)مج ص -2[ ]ن مج ص2) مج س (. -2] ن مج س                     
 (. 181 : 2008 ، )عدس وعبد اهلل                                           

 (.)مج ص (.)مج س –ن مج س ص 
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 عرض النتائج وتفسيرها
المكونة من سيتم عرض نتائج البحث وتفسيرها على وفق استجابات عينة البحث         

ذ تم حساب تكرار اجابات تها للمرحلة الثانوية واإِلعدادية؛ إِ مدرسي اللغة العربية ومدرسا
في استمارة خاصة  فرغتأ  لبدائل الثلثة، و لى وفق االعينة لكل فقرة من فقرات االستبانة ع

 . احصائيً لغرض معالجتها إِ 
 : اأَلداةتصحيح 
 وسط المرجح والوزن المئوي لتحديد تسلسل الفقراتتم اعتماد الباحث معادلة ال         

ل )متحققة بدرجة كبيرة( وَّ عطاء البديل األَ في كل مجال من مجاالت االستبانة، وتم إِ 
ثلث درجات، والبديل الثاني )متحققة بدرجة متوسطة( درجتان، والبديل الثالث )متحققة 

 بدرجة ضعيفة( درجة واحدة. 
ه عّد محكًا للفصل بين الفقرات نَّ ( أَ 2درجات المقياس الثلثي هو )متوسط  نَّ وبما أَ        

( فما فوق فقرًة متحققة وبين الفقرات غير 2المتحققة التي حصلت على وسط مرجح )
 (. 2المتحققة التي حصلت على وسط مرجح أقل من )

ب الباحث فقرات االستبانة ترتيبًا تنازليًا ضمن كل مجال من مجاالتها الخمسة رتَّ       
أقل وسط مرجح ووزن مئوي، ثم ناقش الباحث ِإلى  من أعلى وسط مرجح ووزن مئوي

 الفقرات ضمن كل مجال من مجاالت االستبانة.
    :ةستبانة العينة الكلية أولا : نتائج ا

رجح والوزن المئوي لكل مجال من مجاالت تم استخراج متوسطات الوسط الم 
(. 2تية كما هو مبين من الجدول )النتائج اآلِإلى  (. تم التوصل2االستبانة، راجع ملحق )

والنصوص  اأَلدبحيث يوضح نتائج االستبانة بصورة عامة لمجاالت تقويم كتاب مادة 
 علمي من وجهة نظر تدريسييها.للصف الرابع ال

 
 
 
 
 



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                            (                 90العدد )                          

 903 

 ( 2جدول )
 ج متوسطات كل مجال من مجاالت االستبانة الكليةنتائ

 بعد الترتيب مئويالوزن ال وسط المرجحال المجالت الترتيب

 3 0.563 1.67 مقدمة الكتاب 1
 4 0.534 1.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     أهداف الكتاب 2
 2 0.574 1.69 محتوى الكتاب 3
 5 0.506 1.52 والمناقشة سئلةاألَ  4
 1 0.75 2.25 الخراج الفني والطباعة 5

على وسط مرجح خراج الفني والطباعة على أَ ( نال مجال اإلِ 2من نتائج الجدول )        
والمناقشة على أقل وسط  سئلةاألَ  ( في حين حصل مجال0.75( وبوزن مئوي )2.25)

وساطها المرجحة ا باقي المجاالت فتراوحت أَ ( أمَّ 0.506( وبوزن مئوي )1.52مرجح )
 (. 0.574ـــ  0.506( وأوزانها المئوية بين)1.69ــــ  1.52بين)

 ستبانة العينة تبعاا لمتغير الجنس )ذكور و إناث(.ثانياا : نتائج ا
المرجح والوزن المئوي لكل مجال من مجاالت  تم استخراج متوسطات الوسط 
ِإلى  ( وتم التوصل3(. راجع الملحق )تبعًا لمتغير الجنس )الذكور واإِلناث االستبانة

ح نتائج االستبانة لكل مجال من يوض   (؛ ِإذ3النتائج االتية كما هو مبين من الجدول )
مي تبعًا لمتغير الجنس علوالنصوص للصف الرابع ال اأَلدبمجاالت تقويم كتاب مادة 

 (.اإِلناث)الذكور و 
 (3جدول )

 نتائج متوسطات كل مجال من مجاالت االستبانة تبعًا لمتغير الجنس 

 المجاالت ت

 اإلِناث الذكور

الوسط 
 المرجح

الوزن 
 المئوي

 الترتيب
الوسط 
 المرجح 

الوزن 
 مئويال

 الترتيب

 3 0.572 1.71 2 0.548 1.64 مقدمة الكتاب 1

 4 0.559 1.67 3 0.552 1.65 هداف الكتابأ 2

 2 0.599 1.79 4 0.526 1.59 محتوى الكتاب 3

 5 0.516 1.54 5 0.491 1.47 والمناقشة سئ ةالأ  4

 1 0.739 2.21 1 0.767 2.30 والطباعة االخراج الفني 5
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ح خراج الفني والطباعة على أعلى وسط مرج( نال مجال اإلِ 3من نتائج الجدول )       
 سئلةعينة الذكور في حين حصل مجال األَ ِإلى  ( بالنسبة0.76( وبوزن مئوي )2.30)

ا باقي المجاالت مَّ ( أَ 0.591وبوزن مئوي ) ،(1.47والمناقشة على أقل وسط مرجح )
ـــ  0.548( وأوزانها المئوية بين)1.57ــــ  1.64فتراوحت أوساطها المرجحة بين)

0.526.) 
فقد نال مجال االخراج الفني والطباعة على أعلى  إِلناثاعينة ِإلى  وبالنسبة  

والمناقشة  سئلة( في حين حصل مجال األَ 0.739( وبوزن مئوي )2.21وسط مرجح )
ا باقي المجاالت فتراوحت مَّ أَ  ،(0.516( وبوزن مئوي )1.45على أقل وسط مرجح )
 (. 0.559ـــ  0.599( وأوزانها المئوية بين)1.67ــــ  1.79أوساطها المرجحة بين)

  :الستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 :أولا : الستنتاجات 

ه نَّ ن أَ بعد تحليل استجابات افراد عينة البحث من مدرسي اللغة العربية ومدرساتها تبيَّ      
ال يوجد فرق بين استجابات عينة البحث الكلية وبين عينة البحث تبعًا للجنس )الذكور 

والنصوص للصف الرابع العلمي في محافظة نينوى  اأَلدبم كتاب مادة (. في تقوياإِلناثو 
 االستنتاجات اآلتية:ِإلى  وكذلك توصل الباحث

المقدمة لم تكن متضمنة األهداف  نَّ ألَ  : هذا المجال غير متحقق؛ مقدمة الكتابـ 1
، وغير مصاغة بلغة واضحة وخالية من  الفكرة العامة عن محتوى الكتابالعامة وال

 ، ولم تثر الدافعية للمتعلمين نحو تدريس الكتاب.التعقيد
هداف التي وضعت لم تشمل الجوانب : هذا المجال غير متحقق، فاألَ  أهداف الكتابـ 2

الفروق الفردية بين المتعلمين، ولم تنِم القدرات  العقلية والمعرفية والجسمية، وكذلك لم تراعَ 
 لدى المتعلمين . االبداعية والقيم والميول واالتجاهات

احتواء الكتاب عدة ِإلى  يعود السبب : هذا المجال غير متحقق، محتوى الكتابـ 3
وقت أكثر من المقرر لفهمه، وكذلك التداخل في ِإلى  عصور أدبية وهذا يحتاج

، وعدم تحفيز ةموضوعات المحتوى، ولم يتناسب نمو المتعلمين مع قدراتهم العقليَّ 
 لخارجية .المتعلمين للمطالعة ا
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والمناقشة في نهاية  سئلةالمجال غير متحقق، لقلة ورود األَ  : هذا والمناقشة سئلةاألَ ـ 4
وعدم تنوعها بين  سئلةية المقرر الدراسي، وجمود شكل األَ كل موضوع، وعدم تغط
 )المقالية والموضوعية(.

المؤلفين ودار  تضمن الكتاب أسماء : هذا المجال متحقق؛ ِإذ الخراج الفني والطباعةـ 5
خطاء اللغوية ى فهرست الموضوعات، وخالية من األَ ه عللنشر وسنة الطبع واحتوائا

 والمطبعية، وكذلك تتميز طباعة الكتاب المقرر بالوضوح والدقة .  
 :ثانياا : التوصيات 

 ليها الباحث وضع التوصيات اآلتية:على ضوء النتائج التي توصل إِ  
تكون مصاغة عامة لمحتوى الكتاب، و هداف الدمة تتضمن األَ مقِإلى  ـ المنهج بحاجة1

 بلغة واضحة خالية من التعقيد .
ذي يتناسب الَّ مع ربطه بالفكرة العامة للكتاب وَأهدافه، عادة النظر في محتوى الكتاب ـ إِ 2

 مع نمو مستوى المتعلمين وقدراتهم العقلية .
تنمي  قدرات و ، اء من كل موضوع دراسيبعد االنته والمناقشة وتنوعها سئلةـ شمول األَ 3

 المتعلمين التفكيرية كافة )التفكير االبداعي والناقد(. والمعرفية )مستويات بلوم(.
 :ثالثاا : المقترحات

 يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية :
لعلمي وفق معايير الجودة والنصوص للصف الخامس ا اأَلدبـ تقويم كتاب مادة 1

 .الشاملة
والنصوص للصف الرابع والخامس العلمي من وجهة نظر  اأَلدبويم كتاب مادة ـ تق2

 تدريسييها )دراسة مقارنة( .
 : المصـــــــادر 

، دار المعارف ،  7، ط الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةإبراهيم ، عبد العليم ،  .1
 م. 1973مصر ، 

ر الفجر ، مصر القاهرة دا،  1 ، ط ابن خلدون مقدمةابن خلدون ، عبد الرحمن ،  .2
 .م 2004، 
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توجيهات في المنهج التربوي ) فلسفته ، انواعه ، حرب ، يحيى حسين ،  َأبو .3
مكتبة الفلح ، مصر  معوقاته ، تصميمه ، نماذجه ، تجربته ، تقويمه وتطويره (.

 م . 2011، 
 ، د.ط ، مكتبة االنجلو مشكالت في التقويم النفسيحطب ،فؤاد وآخرون ،  َأبو .4

 .  م 1970،  المصرية ، القاهرة
مبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي للطالب الجامعي لبدة، سبع محمد ،  َأبو .5

 .م  1979عمان ،  ،1 ، ط والمعلم العربي
، مكتبة النهضة  و النصوص اأَلدبطرائق تعليم حمد ، محمد عبد القادر ، أَ  .6

 .م  1988المصرية ، 
يل محتوى كتاب أهداف القراءة العربية والقراءة تحلغا ، ممتاز رمضان ، اآل .7

، النكليزية للصف األول البتدائي بفلسطين في ضوء أهداف التربية ثنائية اللغة 
 ،) رسالة ماجستير غير منشورة (.  2003كلية التربية ، الجامعة االسلمية ، غزة ، 

ة للطباعة والنشر ، ، در الحكم التقويم والقياسمام ، مصطفى محمود وآخرون ، اإلِ  .8
 .م  1990بغداد 

، مجلة قضايا تربوية ، ع   التقويم في المواقف التعليميةحسن ،عبد علي محمد ،  .9
 م .  1994، البحرين  23

والنصوص للمرحلة العدادية على وفق  اأَلدبتقويم كتب حسين ، صبا حامد ،  .10
كلية  ، العراق ،بغداد طرائق تدريس اللغة العربية. جامعة ، ياأَلدبمعايير التذوق 
 غير منشورة (.  دكتوراه أطروحةم )  2014، التربية، إبن رشد

الدليمي ، طه علي ، اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها ، دار الشروق ، عمان  .11
 م . 2005،  األ ردن، 
،  1، مكتبة المجتمع العربي ، ط  المدير المدرسي الناجح ربيع ، هادي مشعل ، .12

 م.  2006،  أل ردناعمان ، 
، مطبعة 2، ط اصول تدريس اللغة العربية والتربية الدينيةالرحيم ، احمد حسن ،  .13

 م. 1971داب ، النجف االشرف ، اآلَ 
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، مديرية مطبعة وزارة  2، ط 2، ج طرق تعليم اللغة العربيةوآخرون ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ ،   .14
 م. 1988 التربية ، بغداد

المناهج ) بناؤها ، تقويمها ، تطويرها باستخدام النماذج ، ابراهيم مهدي ، الشلبي  .15
 م . 2000،  األ ردن، دار االمل للنشر والتوزيع ، اربد ،  (.
،  4عبيدات ، ذوقان، وآخرون ، البحث العلمي ) مفهومه ، أدواته ، أساليبه (. ، ط .16

 م. 1992،  األ ردندار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان 
تقويم كتب اللغة العربية للمرحلة الساسية الدنيا وفق عتيق ، أمل حسني عابد ،  .17

، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ـ  المنهاج المعدل من وجهة نظر المعلمين
 م ، ) اطروحة دكتوراه غير منشورة (. 2017فلسطين ، 

 1 ط،  2ج  ، مبادئ الحصاء في التربية وعلم النفس ، عدس، عبد الرحمن .18
 .م 1980 ، اإلسلمية، عمان ،منشورات مكتبة النهضة

، الطبعة الثانية، دار الفكر مقدمة في الحصاء التربويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،عبد اهلل المنيزل ،  .19
 م . 2008، األ ردنناشرون وموزعون، عمان، 

دار دجلة، ، 1ط  ،التدريسية القياس والتقويم في العملية، العزاوي، رحيم يونس .20
 . م 2007عمان، 

، مطبعة امون القاهرة  المرجع في تدريس اللغة العربيةعطا ، ابراهيم محمد ،  .21
 م. 2006

 2، ط اساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم النسانيةعودة ، احمد سليمان ،  .22
 .م  1992،  األ ردن، مكتبة الكتاني ، اربد ، 

،  األ ردن، مطبعة عمان ،  القياس والتقويم في العملية التدريسية،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .23
 . م 2002

، دار الكتاب اللبناني  3، ط التربية العامة واصول التدريسفايد ، عبد الحميد رائد  .24
 .م 1975، بيروت 

لصف الول متوسط تقويم كتاب قواعد اللغة العربية لاللبان ، فرح حفظي حسن ،  .25
 ،  مدرسي اللغة العربية ومدرساتها وفق معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر

 .م  2015،  جامعة القادسية / مركز التعليم المستمر
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، دار المسيرة للنشر  1، ط  اسس المناهج المعاصرةمحمد ، طاهر محمد الهادي ،  .26
 م . 2012،  األ ردنوالتوزيع ، عمان ـ 

، دار المسيرة  6، ط  مناهج البحث في التربية وعلم النفسي محمد ، ملحم ، سام .27
 م .  2010، األ ردن، عمان ـ 

، المؤتمر التربوي التاسع  المديرية العامة للتخطيط التربويوزارة التربية ، العراق ،  .28
 م . 1986، بغداد ،  1ج

29. Adams,Georgia s.Measurement and Evaluation in 
Education, psychogy and   Guidance . Holt, Rinehart and 
Winton , New York, 1960.  

 ( 1ملحق رقم ) 
 الصيغة النهائية لالستبانة

 م / استبانة
 االستاذ الفاضل ..................................................... احملرتم

 تحية طيبة ..

ـــــــاب مـــــــادة     ـــــــويم كت ـــــــع العلمـــــــي والنصـــــــوص للصـــــــف  اأَلدبمـــــــن اجـــــــل تق الراب
ـــــــــيكم بهـــــــــذه  مـــــــــن وجهـــــــــة نظـــــــــر تدرســـــــــييها ، ارتـــــــــأى الباحـــــــــث أن يوجـــــــــه ال

ــــــة )     ــــــة بوضــــــع عالم ــــــل صــــــراحة ودق ــــــا بك ــــــة عليه      √الســــــتبانة راجــــــين الجاب
 (. بغية تحقيق نتائج موضوعية .

 وتقبلوا مني الشكر الجزيل
 الباحث                                               

 م.م. عدنان حازم عبد أحمد                                             
مشرف اختصاصي تربوي / طرائق تدريس اللغة                                           

 العربية
مديرية األشراف االختصاصي / نينوى ـ                                                

 العراق 
         المعلومات العامة :

 نثىأ  ذكر                            الجنس :              
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 متحققة بدرجة الفقرات اجملاالت ت

 ضعيفة متوسطة كبرية
 
1 
مة  -

مقد
اب

لكت
ا

 

     تتضمن االهداف العامة لمحتوى الكتاب-1

    تعطي فكرة عامة عن محتوى الكتاب -2

    ن التعقيدمصاغة ب غة واضحة وخالية م -3

    تشير دافعية المتع م نحو الموضوع -4

2 
-  

اب
لكت

ف ا
هدا

أ
 

    تراعي الفروق الفردية بين الط بة -5

    تشمل الجوانب )العق ية والمعرفية والجسمية (.--6

    تنمي القدرات اإلبداعية ل ط بة -7

    تنمي القيم والميول واالتجاهات لدى ل ط بة -8

 
3- 

اب
لكت

ى ا
حمتو

 

    يرتبط موضوعاته بأهداف الكتاب الموضوعة -9

    يتناسب مع نمو الط بة وقدراته العق ية -10

يتكامل مع المواد الدراسية االخرى في نفس -11
 المرح ة الدراسية

   

    يحفز الط بة ع ى المطالعة الخارجية -12

 
 
4- 

أ  ال
ة ة

س
 

شة
ناق

وامل
 

 ب وم المعروفة الستة تشمل مستويات -13
   

    تغطي مدة المقرر الدراسية -14

تنمي قدرات الط بة كل التفكير االبداعي  -15
 والتفكير الناقد

   

 تعدد اشكالها وانواعها )مقالة وموضوعية (. -16
   

 
 
5- 
 
 

ي 
لفن

ج ا
خرا

اال
اعة

طب
وال

 
 يتضمن اسماء المؤلفين ودار النشر و سنة الطبع -17

 
 

 
 

 
 

    يحتوي ع ى فهرس لتعريف الط بة بمحتوياته -18

    يخ و الكتاب من االخطاء ال غوية والمطبعة  -19

 تتميز الطباعة بالوضوح والدقة -20
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الوزن  الحدة الفقرات المجالت
 النسبي

 الترتيب

اب
لكت

ة ا
قدم

م
 

تتضمن الهداف العامة لمحتوى -1
 الكتاب

1.78 0.593 7 

تعطي فكرة عامة عن محتوى  -2
 11 0.52 1.56 الكتاب

مصاغة بلغة واضحة وخالية من  -3
 5 0.62 1.86 التغير 

تشير دافعية المتعلم نحو -4
 الموضوع 

1.56 0.52 11 

اب
لكت

ف ا
هدا

أ
 

 10 0.54 1.62 تراعي الفروق الفردية بين الطلبة -5
تشمل الجوانب )العقلية --6
 11 0.52 1.56 ية (.عرفية والجسمموال

 9 0.573 1.72 تنمي القدرات البداعية للطلبة-7

التجاهات و تنمي القيم والميول -8
 7 0.593 1.78 لدى للطلبة

اب
لكت

ى ا
حتو

م
 

يرتبط موضوعاته بأهداف الكتاب -9
 7 0.593 1.78 الموضوعة 

يتناسب مع نمو الطلبة وقدراته  -10
 8 0.587 1.76 العقلية 

كامل مع المواد الدراسية يت-11
 6 0.613 1.84 الخرى في نفس المرحلة الدراسية

يحفز الطلبة على المطالعة -12
 13 0.493 1.48 الخارجية 

األَ 
ئلة

س
شة 

مناق
وال

 

 14 0.467 1.4 تشمل مستويات بلوم المعرفة الستة  -13
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 (.2ملحق رقم )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 14 0.467 1.4 المقرر الدراسية مدة تغطي -14

ة كل التفكير تنمي قدرات الطلب-15
 البداعي والتفكير الناقد

1.72 0.573 9 

تعدد اشكالها وانواعها )مقالة  -16
 12 0.52 1.56 وموضوعية (.

عة
طبا

 وال
ني

 الف
راج

لخ
ا

 

يتضمن اسماء المؤلفين ودار  -17
 1 0.807 2.42 النشر و سنة الطبع

يحتوي على فهرس لتعريف -18
 الطلبة بمحتوياته 

2.24 0.747 3 

يخلو الكتاب من الخطاء -19
 4 0.673 2.02 اللغوية والمطبعة  

 2 0.773 2.32 تتميز الطباعة بالوضوح والدقة -20
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 (.3م حق رقم )

لت
مجا

ال
 

 الفقرات

قبل
ب 

ترتي
ال

 

 (.31اناث) (.19ذكور)

 الحدة

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

 الحدة الترتيب

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

 بالترتي

اب
لكت

ة ا
قدم

م
 

تتضمن االهداف العامة لمحتوى 
 9 0.613 1.839 8 0.561 1.684 1 الكتاب

 14 0.505 1.516 9 0.544 1.632 2 تعطي فكرة عامة عن محتوى الكتاب
مصاغة بلغة واضحة وخالية من 

 6 0.634 1.903 6 0.596 1.789 3 التغير 

 12 0.538 1.613 11 0.491 1.474 4 تشير دافعية المتعلم نحو الموضوع 

اب
لكت

ف ا
هدا

أ
 

 11 0.548 1.645 10 0.526 1.579 5 تراعي الفروق الفردية بين الطلبة

عرفية متشمل الجوانب )العقلية وال
 11 0.548 1.645 12 0.474 1.421 6 والجسمية (.

 10 0.559 1.677 6 0.596 1.789 7 تنمي القدرات اإلبداعية للطلبة
الميول االتجاهات لدى تنمي القيم و 

 8 0.581 1.742 5 0.614 1.842 8 للطلبة

اب
لكت

ى ا
حتو

م
 

 يرتبط موضوعاته بأهداف الكتاب
 9 0.613 1.839 8 0.561 1.684 9 الموضوعة 

يتناسب مع نمو الطلبة وقدراته 
 7 0.624 1.871 10 0.526 1.579 10 العقلية 

يتكامل مع المواد الدراسية االخرى 
 5 0.634 1.903 7 0.579 1.737 11 لمرحلة الدراسيةفي نفس ا

 13 0.527 1.581 14 0.439 1.316 12 يحفز الطلبة على المطالعة الخارجية 

األَ 
ئلة

س
شة 

مناق
وال

 

 15 0.473 1.419 13 0.456 1.368 13 فة الستة و تشمل مستويات بلوم المعر 
 15 0.473 1.419 13 0.456 1.368 14 المقرر الدراسية مدة تغطي 
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تنمي قدرات الطلبة كل التفكير 
 8 0.581 1.742 8 0.561 1.684 15 االبداعي والتفكير الناقد

تعدد اشكالها وانواعها )مقالة 
 12 0.538 1.613 11 0.491 1.474 16 وموضوعية (.

عة
طبا

 وال
ني

 الف
راج

لخ
ا

 

يتضمن اسماء المؤلفين ودار النشر 
 2 0.774 2.323 1 0.86 2.579 17 وسنة الطبع

 يحتوي على فهرس لتعريف الطلبة
 3 0.742 2.226 2 0.754 2.263 18 بمحتوياته 

يخلو الكتاب من االخطاء اللغوية 
 4 0.645 1.935 4 0.719 2.158 19 والمطبعة 

 1 0.796 2.387 3 0.737 2.211 20 تتميز الطباعة بالوضوح والدقة
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Evaluation of the Book of Literature and Texts for the 

Fourth Scientific Grade from the Point of View of its 

Teachers 

Adnan Hazem Abed Ahmed 

  

Abstract 

        The current research aims to (evaluate literature and texts for 

the fourth grade scientific textbook from the point of view of its 

teaching staff). The research sample consisted of (55) teachers and 

schools in the center of Nineveh Governorate, and the researcher 

adopted the descriptive approach, and a questionnaire that included 

(20) paragraphs after finding truthfulness and consistency for them. 

The researcher has Pearson correlation coefficient, the weighted 

mean, and the percentile weight as statistical means. The researcher 

reached a number of results, including: 

1.The introduction to the book did not include the general idea nor 

did it arouse the motivation of the learners towards teaching the 

book. 

2.The content of the book suffers from many weaknesses and 

deficiencies in its topics. 

3.The goals of the book that were set did not include the mental, 

cognitive and physical aspects, nor did they take into account the 

individual differences between the learners. 

4.The questions and discussion are not at the required level in terms 

of their forms and diversity. 

       In light of the results, the researcher recommends reconsidering 

the writing of a textbook for literature and texts for the fourth 

scientific grade, with the need to take into account the opinions of 

Arabic language teachers and teachers in improving this book and 

involving them in the writing and curriculum development 

committees. 
Key words: calendar, book, material, literature and texts. 
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