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ملخص البحث
يرمييه اييلب ب إلييت و ييك ابييليغ اييرب ب لل ي ب ارإي ي ل ي

ب مبر ه ،ل البيق اب

ب ر ييت مال يط فييه ءييلي مايييرر لييلب ب اييرب

ب إلت أاإات ب إرل ب منهج ب ل فه ب الليله ماليماه لبلربيبت ب إلت ،لقب

ا لن ملامع ب إلت اله ب ب بر

من ب مبر ين لب مبر رت ب لين يبر لن مرب ب لل ب ارإي ل

ب رت

مال ط لارغ ب ب بر ه 2018 -2017غ فه ب ا برق ،بخاررت ب إرل عيني عويلبةي ويملت  )205مبر ير
لمبر ي مييرب ب لل ي ب ارإيي فييه ب مرلل ي ب مال ييط يم لييلن ن ييإ قييبرار  )%10ميين ب ملامييع ب ،ييله،
ُ
ملزعين علك مببرس مبيريرت ارإيي ملرفةي إليببب ب يت ،ب ياارنت ب إرل ي إمخا يين فيه ملير ط برةيق

ابريس ب لل ب ارإي .

أمر أبب ب إليت فبيب أعيبت ب إرل ي قرةمي
علييك

ليلب ب ايرب ) ب ايه بوياملت عليك  )100فبير مايرريي ملزعي

ييا ملييرلت اييه ب مببم ي  ،ب ملاييلل ،ب،نوييط  ،ل ييرة ب ابييليغ ،ل ي ب اييرب ،ب خ ي بر ب فنييه

ل ارب ) ،لقب عر لت ب إرل ب إيرنيرت ول يرةير إر ياامر ب ل يط ب ميرلن لب ن يإ ب مةليي أ يفرت ب ب بر ي

عن بل انارلرت بآلاي :

 -1ءرلر بلاامرغ إاأ ي

اب ب لل ب ارإي علك لفق ماريير ب للب .

 -2لبقارلت ب إرل ولربي ب بر

ابليمي منراج ب لل ب ارإي لمرلل ب مال ط من لله نةر ب مورفين

ب ارإليين.

Assessing Arabic Language Book for the Middle School Students
of Grade 9 considering the quality of school a book
Prepared by Dr. Nagham Shaker Jabar
Methods of Teaching Arabic Language
Ministry of Education / General Directorate of Education Rusafa / 1
Research Abstract
This research objective is to evaluate Arabic language book for the Middle
School Students of grade 9, considering the quality of school a book and to
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achieve this objective, the researcher followed a descriptive analysis
methodology since is it well suited for this research, the population of this
research are mainly male and female teachers that teach grade 9 students for the
year 2017-2018 in Iraq. The researcher chosen a random sample of (205) female
and male teachers that teach the Arabic language that totally represent (10%) of
the total population, distributed among the schools of the General Directorates
of Education, the researcher asked for specialists in the field of teaching Arabic
language.
As for the research tool, the researcher prepared a list (quality of the book),
which included (100) standard paragraph, distributed over six areas
(introduction, content, activities, means of assessment, language of the book,
artistic direction of a book), the researcher processed the data statistically using
the weighted mean and percentage. The research study resulted in the following
conclusions:
1. More attention need to be dedicated to the authoring of Arabic language
books according to quality standards.
2. The researcher suggested conducting an assessment study of Arabic
language curriculum for middle schools from the point of view of
educational supervisors.
الفصل األول
التعريف بالبحث
مشكلة البحثProblem of Research :
مععت ورععلم تمماوموععدم لوعع و تمونععو لتموتنلملاسععد لونععلو لدععدالخ تمناععم لووع ت و د ععدم ع م
تم داة مددة إمى تمتودب ضملمسة ،موااست عمنسة تموونو تمذتوي م ى تمموونو ،لتمتودب تمم مدي تة مهمة
في عمنسة تمو مسس ،مد مه من وأثسم في عمخ تمم مس لتمردمب؛ إذ سدوومنه تمم مس في عمنسعة تموع مسس
ق خ تماملو ونفسذه لفعي ثنعدع عمنسعة ونفسعذه ؛ معذمك سن غعي ن سعوونعي وعأمسل تمتوعدب ،سع سوعلتفم فسهعد
تموود ت ل ت دعوممتم لتموتدمعخ ،لتعذمك ساعب ن وتعلن ملعمعة ممدعولسدم تمرن عة تدفعة ،ل م عععة منعمت ر
تملثسق سن تمم مدة لتمماومت ،لآ ذة نظم ت عو دم امست تأله تل تموم لسة ،فهي تة مهمة في تمومنسعة
تموونسمسة ،في لند د ة ،دلتع تدنم هذه تأل تة في س تممونو و في س تمموونو  ( .تماممي ،لتمددملك،
 ،2005ص)125
ظععم تم د ثععة مععن رمسععق مودساععوهد مدععسم تمومنسععة تموم لسععة م ونععل ممت نهععد فععي تموععمتق إن
لقع
تمرن ة سلتاهلن ول ة في قمتعة توب تمنغة تموم سة تممعممة في تممنهج تم متدي لفهمهد.
لوووعع تم د ثععة إن هععذت تمضععول قع سماععت فععي تمتثسععم مععن دع د ه إمععى م وععلى تمتوععدب تمم مدععي ،لهععل
م ولى س عق دادم تمموونمسن من تمنغة تموم سة لمهدمتوهد تمم ونفة تمعمتالسة لتمن لسة لتإلملالسة لمن
هند و مص تم د ثة عنى ن وتلن هندك مودسسم عنمسة مدون ة إمى تمال ة وووم عنسهعد فعي إ ع تم إ تعدو
قسعععة عنععى تمتوععب تمم مدععسة ،لعنععى هععذت فعع اععدعم هععذه تم متدععة موعععلسو توععدب تمنغععة تموم سععة منمم نععة
تممولدرة في ضلع مودسسم تمال ة .
وتأسيسا ً لما سبق فأن مشكلة البحثث تتسسثم مثن قريثق اةسابثة سثن السثيال ا تثى مثا مثم تثوافر
معايير السومة فى كتاب اللغة العربية للصف الثالث متوسق فى العراق ؟
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أهمية البحث والحاسة إليه Importance of Research
ن تمنغة مسدم مام تة ل لدسنة منوو سم ل تمولت خ ،ل مام اتخ مملضعلو ،ل لععدع عدماي
مفتمه ،ل عدرفعة ،ل إاعدمة إمعى فوعخ ،إ ونهعد لععي تإلندعدن تسنلنوعه تملال سعة ،ل عسملموه تمودمس سعة،
ل هلسوه تمذتوسة ،لت اومدعسة ،لتمعلمسة ،لتنسوه تإلنددنسة ،إ ونهد تمداخ تمندرق هذه تأل ود امسوهعد ،لهعي
لعدع تمفتم ،للدسنة تمولت خ ،ل تة تممومفة ،إذ هعد سو عم تإلندعدن ععن متنلندوعه ،ل لدعدروهد سولت عخ
تمندس فسمد سنهو ،فو نى تمماومودم ،لوعلو تألمو( .تماودفمة،2011،ص)147
ل تمنغة تموم سة من ق تمنغدم و لمتً ل لدوهد وو سمتً عمد سالخ في تمعنفس ،ألنهعد وموعدا دممملنعة
في ت اوعدق لق لمهد منوهذسب لدوة مهد منوو سم ،لمد ات هد مدل د ً نالخ تمعمآن تمتمسو هد .ل فضخ
تمعمآن تمتمسو دمم ت و تمنغدم م ى ل لدوهد فعدً ،لتقع مهد عنعى تمنهعلع ع عم تمورعلم تمع تالو لمعسس
هندك نظمسة ل فتمة ل مونى من تممودنـي وواا عنه تمنغعـة تموم سعة ،إذ و عـلمه عدأل مل لتمتنمعدم
و لسمتً
س د ً (دمك،1975 ،ص.)31
لسمى تمومسمي ن ااعتً معن ت هومعدو دمنغعة تموم سعة هعل ت هومعدو توعب وونسمهعد تممععمم و مسدعهد فعي
م تمس تمودو لتم دص لموده ه لادمودوه ،لتن هذه تممودمل تموي ووضمنهد تمتوب هي اعاع معن تممعنهج
ن تممنهج دممفهلو تم س مو س عو ْ مع لمتً عنى تممعممتم تم متدسة ،خ امخ امست تم متم تموي وعلو
تمم مدة ونظسمهد لولفسمهد لتإلامتل عنسهد دلتع تدنم ت خ تمم مدة و دماهد( .تمومسمي،2006 ،
ص)13
لتمتودب تمم مدي هل تم لمة تمونفسذسة منمنهج ،لهل تمذي سومخ عنى إ متج تممد ة تمنغلسة في نمدر من
تمملضععلعدم لتم نععدع لتم ععسدنة سودععنى مهععد تن و عععق هعع تل تممععنهج تم سنسععة لتملرنسععة لت اومدعسععة
لتمدنلتسة لتمو مسة  .لتمتودب تمم مدي ممات تمردمب تألدددي سعثمي مودمفعه ل متوعه ،لهعل م ع م
ً
تممومفة سال ه دممونلمدم تمضملمسة ،ل فضنه سندخ تمردمب ق متً
ممسات من ثعدفة ماوموه ل موه لسال ه
أملتن تمثعدفدم تأل مى ( .تماممي ،لتمددملك)126 ،2005 ،
لموخ من دعدمسب تموندسعة دمتوعدب تمم مدعي دعنلب وعلسمعه ،تمعذي سع ع عه متدعة تمتوعدب تممع عل
ممومفة ملترن تمعلة لتمضول فسه عنى لفق تممودسسم لتمملت فدم تموي لضوم منتودب تمم مدعي تماسع
مد سولعو مت دادم تمماومت لتمرن عة تمعذسن س عهو تمتوعدب فعي رعدم تمدسددعة تمونسعد منوونعسو( .تما عم،
،2005ص)885
إذت تدنم عمنسة وعلسو تمتوب تمم مدسة لال وهد ضملمسة ا ت فدن عمنسعة وععلسو توعب تمنغعة تموم سعة
هو ن تمنغة تموم سعة مغعة تمععمآن تمتعمسو لمغعة هعخ تمانعة قع اعمفهد خ ووعدمى ل عهد موااوعه ،ففعي
إ سدالهد إ سدع من سن ،لم دفظة عنى مغة تمعمآن تمتعمسو ،لفعي إهمدمهعد إهمعدخ مناعودالم تممع دعة ،لمعن هعذت
معن وع عسو متدنعة تمنغعة تموم سعة ،لتمومعخ عنعى ناعمهد لوونسمهعد؛ ألن فعي ذمعك مدسعة م معة
تألددس
تموم سة ل تإلدلمسة ( .م م  ،1991 ،ص. )258
لساسم ( درم لآ ملن) إمى إن عمنسة وعلسو تمتودب تمم مدي لال وعه عمنسعة ضعملمسة ،ن عمنسعة
ل سة تمتودب من ع مه لهعل تم رعلة تأللمعى ن عل ي ورعلسم ،ففعي ضعلع نودالاعه سو ع
تموعلسو و
مدععدم عمنسوععي تماععل ة لتمورععلسم ،فضععل عععن والسع هد منعسععد تم تموم لسععة مونلمععدم قسعععة ععلخ فدعنسععة
تمومنسععة تموونسمسععة ،لتموععي سععوو فععي ضععلالهد إ ع تم قععمتمتم لو س ع تدععومتوساسدم ووونععق ورععلسم تمنظععدو
تموونسمي لوا س ه ( .تمت سدي،1989 ،ص ( )27درم لآ ملن ،1981،ص)455
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لسمى ( تملد ي ) لهل ممستي تماندسة لمن تمملت تأللتالخ ممفهلو تمال ة إنه معن تمممتعن تمعسعدو
ومخ دخ من تأل ردع ع م تعومد نملذج لقدالي ممنت ل منواعدم ل ع مدم و وعلي عنعى عسعلب،
فدمال ة موسدم تمتمدخ سوو تم تو عن سهد مومفة مد إذ سند مد عامند عنى و عسعه في تملقم تمم لتمتسفسة
تموي قممند نهد ولعو ت وسدادم عملالند و لإذت تدن تموملع لتممدوفس سن دو تع مد ق مند من منعوج ل
مة ل عمخ لتمرمسعة تموي ق مند هد ونعك تم معة ل تمومعخ فعسمتن تمععلخ ننعد ععنعد هع تل تماعل ة ( .
ماس لم م  ،2008 ،ص )112
لوععمى تم د ثععـة إن هععذه تألد ع دب ،لنسمهععـد و عععـل ذلي ت و ععدص إمععى إاععمتع تممعود وععـة ،لتموعلسععـو
تممعدوممسـن منومنسة تموونسمسة مو س تمالتنب ت ساد سة لتمدن سة في تممنهدج تم متدسة  ،مد سنددب تمع متم
تموعنسة لتموممسة منرن ة  ،ل هذت مد ت ه تممعتومم تموم علي تموددعت تممنوعع فعي غع ت ععدو  1983ضعملمة
ونعععسا تمتوععدب لوعلسمععه تععخ مععس دععنلتم غسععة إاععمتع وو ع سلم لوغسسععمتم اذمسععة مععن رمسععق تمومنسععة
ة في لاتمة تموم سة .
تممو
ومما سبق تبرز أهمية هذا البحث فى ا تى
 .1همسة تمنغعة تموم سعة أل ونع عه مغعة تمععم آن تمتعمسو لمغونعد تممدعمسة لتمعلمسعة لسععت عنعى ععدوق ندالهعد عسدنوهد
لتم فدظ عنسهد.
 .2وعلسو تودب تمنغة تموم سة من ل تمثدم مولدر.
 .3همسة تمتودب تم متدي ل ثمه في ندع ا سة تمرن ة لاوخ ا سدوهو وونددب معت تمموغسعمتم تم د عنة
في تمماومت تم س .
 .4مددع ة تماهدم تمم و ة من رن ة لم مدسن لت و د سن وم لسسن ل لتضوي تممندهج من تمتال ،عن
التنب تمضول لتمعلة في تودب تمنغة تموم سة .
 .5مو وام متدة دد عة -دب عنعو تم د ثعة -دلمعم وععلسو توعدب تمنغعة تموم سعة من عل تمثدمع مولدعر فعي
ضلع موسدم ال ة تمتودب .
همف البحث The Aim of Study
سممي هذت تم م إمى
 -1وعلسو تودب تمنغة تموم سة من ل تمثدم مولدر في ضلع موسدم ال ة تمتودب .
 -2مدولى ماة ولتفم مودسسم تمال ة في تودب تمنغة تموم سة من ل تمثدم مولدر .
حموم البحث Limits of The Study
 -1م ولى تودب تمنغة تموم سة من ل تمثدم مولدر.
 -2م مدل لم مددم مد ة تمنغة تموم سة م ل تمثدم مولدر منودو تم متدي ( 2018 -2017و)
تحميم المصقلحات Determine The terms
أولً -التقويم
ً
مغة( :عمفه تما س ي) " َل َم َم مَ ْف َظة ( َق ًلو) في ودج تم َوملس أنه ً
(قل َو تمائ َق ً م قسم َوه) َق ًل َم عه َو ْعلسمدً،
أ-
َع ً مَه" ( .تما س ي ،1962 ،ص)234
ب -التقويم اصقالحا ً سرف ُه كل ُّ من
 .1تملن دخ  :أنه تمف ص تمنظدمي م ت تموي و لم معت رعدم منعدمج موعسن لذمعك هع ل تممدعدع ة فعي
و دسنه ل ورلسمه ل وو سنه ل تدو تمه  (.ل اد ل ،2006 ،ص ) 406
 .2ل مب :وعلو تمايع وو خ لتدولى لتدوعدو ،تعو خ لتدولى ( .ل مب  ،2011 ،ص.)319
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التعريف اةسرائى أنه عمنسة ت تم تو عنى م ولى تودب تمنغعة تموم سعة من عل تمثدمع مولدعر
لددرة تدو دنة ع م مهذت تمغمع ووضمن ( )100موسدمتً منال ة ملاعة عنى دوة ماد م في ضلع

تة تموعلسو تموي ع هد تم د ثة مهذت تمغمع.
ثان ًيا المعايير Norms
 لغة "ادع في تممواو تملاسا تمموسدم مد و ذ دددد ً منمعدمنة لتموعع سم ،لعسعدم تمنععل معع تم معد فسهعد معنمو ٍن دمص ،لمنهد تممودسمة ي تموع سم دم او م دمسخ قسددسة".
(مامت تمنغة تموم سة ،1992 ،ص  ،644مد ة :و ي م).
ب -اصقالحا ً ّسرف ُه كل ُّ من
 .1يوسف " :تنه عنى مدولسدم تمال ة في تأل تع لتمملت فدم تموي سمتن تمل لخ إمسهد لسوو عنى دددهد
وعلسو مدولسدم تأل تع لتمملت فدم تمم ونفة ألي ايع لمن ثو إ تم تو عنسهد "  ( .سلدل ،2002
ص )504
 .2نامية  :أنهد ونك تمملت فدم لتماملر تموي سن غي ولتفمهد في نظدو تموونسو لتموي وومثخ في ال ة تإل تمة
–دسددة تمع لخ – تم متمج تموونسمسة من س ه تفهد -رمق تمو مسس تممو وة  -نظدو تموعلسو لت مو دندم
لال ة تمموـنمسن ل تأل نسة لتمواهساتم تممد سة ،س وت ي إمى م مادم وو ل دمال ة لوومخ عنى
ون سة ت وسدادم تممدوفس سن ( .عني ،2002،ص )98
تعرف الباحثة إسرائيا ً  :أنهد ماملعة من تم دالص تملتاب ولتفمهد في تودب تمنغة تموم سة من عل
( ت دو دنة ) تموي تعوم وهد تم د ثة في دوة ماد م  ،ل مم
تمثدم مولدر تموي وضمنوهد تة تم
في ضلالهد تمد ً عنى ال ة هذت تمتودب .
ثالثا ً الكتاب السيم
ُ
لغة مد عتوب فسه ،لفي تم ع س  :معن نظعم فعي توعدب سعه غسعم ذنعه ،فتأنمعد سنظعمع فعي تمنعدم لتمتوعدبع :
لتمملتة (ت ن منظلم ،2011 ،ص . )229
تم سفة َ
ب -اصقالحا ً ّسرفه كل ُّ من
 Lewis .1عمنسة ور سق ماملعة من تمملت فدم تموونسمة لتموم لسة تملامة ممفت مدولى تممنوج
تموونسمي (ردمب ،ف خ ،م مدة ،مم نة وونسمسة) من لخ تمودمنسن في مادخ تموم سة لتموونسو.
((Lewis, 1997, p:26
تألمتدن تممالسدة تموي سدون إمسهد تممنهج ،لساعتخ تملععدع تمعذي س وعلي تممعد ة تموونسمسعة،
 .2سبم الحليم :
لهل تمممات تألدددي تمذي سدوعي منه تمونمسذ مونلمدوه تثم من نسمه من تمم د م ،لهل تألددس تمعذي
سدععون إمسععه تممونععو فععي إع ع ت مدععه ق ععخ ن سلتاععه ولمسععذه فععي اععمة تم متدععة( :ع ع تم ن عسو،2009 ،
ص.)9
تعرف الباحثة إسرائيا ً هي وتدمخ تمملت عفدم لتم عدالص فعي توعدب تمنغعة تموم سعة من عل تمثدمع
مولدر دمند ة إمى تمرن ة لتمم مدسن لتموي وومتن من ن وندخ مضدهو لوا ت دادوهو لون ي رمل دوهو
ل تفدعة عدمسة لم ععة فضخ مد سمتن و عسعه من تمنودالج .
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رابعا ً المرحلة المتوسقة
تعريف وزارة التربية* "هي تممم نة تموي وني تممم نة ت و تالسة لود ق تممم نة تإلع ت سة لم وهد
ثل دنلتم لواغخ عنى دنلتم تمومم سن (14-12دنة) لهي متمنة ممد س مده تمردمب في تممم نة
ت و تالسة لوال ه دممونلمدم لدت ممد مده في تمنغة لتمثعدفة تمودمة"( .امهلمسة تمومتق ،لاتمة
تموم سة ،2011،ص)7

-1
-2
-3
-4
-5

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفصل الثانى
سوانب نظرية ومراسات سابقة
ممد تدن تمه ل من هذه تم متدة تمل لخ م ندع موسدم مال ة تودب مغونعد تموم سعة لمعد و عععه هعذه تم متدعة
من ددمسب وعلسو ال ة تمتودب تمم مدي لتمذي سو تة مالسدة في عمنسة تمو مسس خ تمون م تماعلهمي
في تمومنسعة تموونسمسعة عخ سمثعخ تألمع تم عن ة تموعي ونرنعق منهعد تم متدعة فعي إمدعدع قلتعع هد للضعت
ددهد لو س إامتعتوهد س سامخ تأل سدم تموي و خ عنسهد تم د ثة في مادخ ثهد ممد سددع عنى
وواساه  ،لإثمتاله ،لوندلمه من منظلم وم لي لق ادعم تم رلر تمومسضة مهذت تمف خ تدمودمي :
أهمية التقويم التربوي
سعلو تموعلسو وو سخ تم رر تم متدسة لتم متمج تمو مسدسة.
دم عنمي ،ي ،وادمي ،امتعي.
س نل تموعلسو تمرن ة دب تمو
س دلخ تمتال عن ملتهب لمهدمتم لق متم تمرن ة من تاخ إم دقهو مهن موسنة.
سدععوى فععي ولاسععه تمرن ععة مهنس عد ً لوم لس عد ً لت وسععدم تمناععدر تمععذي سنددععب تمرن ععة و وععد مع ع متوهو لمسععلمهو
لتدوو ت توهو.
س دلخ إعردع علمدم لإ تم اهد تم تمتفدعة لتمو سخ تمونمي( .دمدمة ،2003 ،ص)153
األسس التى يبنى سليها التقويم
دالص تموعلسو تمنداا لم د اله:
منوعلسو دس لم د ئ ثد وة من هند سن غي ن نضت تألدس تمموونعة
سا
سمو ر تموعلسو أه تل تممنهدج تمذي وعلمه ،ل تمل ة تم متدسة مضمدن إامتع عمنسة تموعلسو اتخ
ل دمودمي تم لخ عنى مونلمدم قسعة لملضلعسة.
تن عمنسة تموعلسو عمنسة ادمنة متخ نلتو تأله تل لمدولسدوهد تموي ننا هد تأله تل تممومفسة ل ت نفودمسة
ل تمنفس متسة.
ولاست لتم تموعلسو فتنمد ونلعم لتم تموعلسو ات م مونلمدوند عن تممادخ تمذي نعلمه.
تن ووموت لتم تموعلسو دم ق لتمث دم لتمملضلعسة.
تموعععلسو عمنسععة وودلنسععة ماععومتة فع ع سووععدلن تممونععو مععت املالععه ل مععت لمسععدع تألمععلم ل مععت نسععمه مععن
تم د ثسن.
سمتعي تموعلسو تمفملق تمفم سة لت ولل مدعولسدم تأل تع مع ى تمرن عة لتموععلسو تماسع هعل تمعذي سمسعا عسن
مدولسدم تأل تع لستال عن تمفملق تمفم سة لتمع متم تممونلعة م ى تمرن ة.
تموعلسو عمنسة مدوممة وأوي ملامه مامست ممت خ تمو رسر لتمونفسذ( .تماهسمي ،2015 ،ص)22

* وزارة التربية – المسموسة الكاملة للتشريعات التربوية – بغمام  -مميرية مقبعة وزارة التربية 2011م.
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أهمية الكتاب الممرسى
إن منتودب تمم مدي متدنعة د عة فعي تإلدعلو؛ إذ لم م مفظعة تمتوعدب فعي تمععمآن فعي تثعم معن معدالوسن
ل مدععسن ملضععوً د من مععة عنععى تثععم مععن مونععى  ،منهععد تمنععلو تمم فععلظ لتم دععدب لتموععلمتة لتإلناسععخ
دمدع تمعمآن تمتمسو تمذي تدن ساتخ تممد ة تألدددعسة منوونعسو ،معسس مننداعالة دعب ،عخ
لتمعمآن ،فهل
ير( دلمة هل  ،تآلسة . )1
اب أ ُ ْح ِك َم ْت آ َيا ُت ُه ُث َّم فُ ِّ
منت دم سضد ً  .قدخ وودمى :الر ِك َت ٌ
ِيم َخ ِب ٍ
صلَ ْت مِنْ لَمُنْ َحك ٍ
تمرن ة عنى تقوندع تمتوب لتموندسعة هعد
لق مك تممم لن تممدنملن همسة تمتودب في عمنسة تموونسو ،ف
ص ن امدعة (م 773ه1381 -و) ف علً فعي تود عه تممعدعمى ( وعذتمة تمدعدمت لتممعوتنو فعي
 ،لق
ب تمودمو لتمموونو) ندقش فسه آ تب تمرن ة مت تمتوب  ،لممد ادع في هذت تمتودب ( سن غي مردمب تمونعو ن
سووني و سخ تمتوب تمم ودج إمسهد مد متنعه اعمتعه لإ فإاعدمة ل عدمسعة ألنهعد آمعة تمو عسخ ) ( ع ع
تمم من ،2001 ،ص )111
تمتوب تمم مدسة من تملددالخ تم دماة في تمومنسة تموونسمسة ،فهل تملعدع تم دمخ منمد ة تمونمسة ،لهل
تمممات تمذي سدوعي منه تمموونو مودمفه تثم من نسمه من تمم د م فهل سوضمن تمل تم تموونسمسة
تممعوم ة في تممنهدج م ندع تمتفدسدم تمم ة في م ونل تممدولسدم من تمتفدسة ،من تمتفدسة تأللمسة ،ل مد
دم ودمسة تنوهدع تموونسو ،ي وى سنداو،
ودمى تمعدع ة تممومفسة منموونو إمى تمتفدسة تم ودمسة ،ل سع
لق متم تمموونمسن ل ندع تفدسدوهو تممومفسة لتمذتوسة ،فهل تممما دمند ة منمونو لتممـمات تمملثلق دمند ة
منموونو( .ع تم نسو ،2009 ،ص)147
في
لق هوو تممم لن في تمو م تم س دمتودب تمم مدي ،مذت ععع م مه تمن لتم لتممتوممتم من
تألدس تموي سعلو عنسهد ل ملت فدم إ متاه ،لنسم ذمك من تممادتخ تمموونعة ه لهذت ت هومدو دمتودب
تمم مدي ند ت من تملظدالل تموي ست سهد .
األسس التى يقوم سليها الكتاب الممرسى
أولً األساس الفلسفى
سمونك تخ ماومت من ماومودم تمودمو فندفوه تم د ة تموي سمودا هد عنى ددالم تمماومودم
تأل مى ،لهي نوداد ً ممووع توه لعد توه لوعدمس ه لثعدفوه لتموعس ة تموي ستمن هد ،فهي ذمك وو منظلمة
من تمم د ئ لتمعسو تموي ونظو متة تمماومت ،لولاه نادر فمت ه ل ددمسب سدوهو ،لفي هذت تألددس
سورنب من تمتودب تمم مدي و عسق مد سأوي:
 -1ندع ا سة تمردمب في مادخ تم متم ت اومدعسة لتمولقدم تإلنددنسة.
 -2وع سو مد ة عنمسة منردمب و فاه عنى تموفتسم.
 -3تمامت سن تممد ة لرمسعة تمو مسس،مستلند لدسنة مومامة تأله تل تممنهاسة إمى دنلك ست سه تمردمب.
 -4وع سو ل ة موادمب تإلنددن في مادخ موسن لمد ول خ إمسه من نلخ في ماتلوه ،تي سنوفت منهد
تمردمب ،لس ا مدوو تً مملتاهة متم تم سدة.
 -5وغسسم لورلسم تمملتقل تموونسمسة في ت وادهدم تمموفق عنسهد.
لمتي سومتن من تمم دفظة عنى فندفوه لنامهد ساب ت عومد عنى فندفة وم لسة د ة ه وتلن هي
تمرمسعة مو عسق تألفتدم لتممثخ لتمعسو لتممووع تم تموي ستمن هد لس دلخ ور سعهد اده ت في تم سدة.
مذمك تدنم تمولقة لثسعة سن تمفندفة لتموم سة ،لتن ت ولل تمفندفدم ى لست ي إمى نلتو تموم سة
تموي اه هد تمودمو من ق خ لساه هد تمسلو( .ت د ي ل مي،2016 ،ص)45
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الستماسى
ثانيا ً األساس
ّ
سع ع دألدععس ت اومدعسععة ماملعععة تممعلمععدم لتممتععدالا ذتم تمولقععة تمماوموسععة ،لسووم ع هععذت
تمنلو من نمدر تمولقدم ت اومدعسة عنى تمضلت ر تمماومتة تموي سومدك هد تألفمت لتمامدعدم ،لتموي
وو منامة نظدو تاومدعي ( سالة تاومدعسة) ساب ذهد فعي تم دع دن عنع تمو رعسر منمعنهج تمم مدعي ،ل
و ععمسمه ل وو سنععه ل ورععلسمه ،لسمتعععى فععي هععذه تألدععس إ ععدخ تموند ععم تموععي واوععخ تممععنهج تموم ععلي
ممو رد ً دمنظدو ت اومدعي ،لمنود د ً مهلسوه ،ل د قد ً مت ماتلوه .لساومخ تألددس ت اومدعي عنى ع ة
علتمخ ،منهد  :تمولتمخ تمودمس سة لتماغمتفسة لت قو د سة لتمدسددسة لتم سنسة لتمعلمسة لتم ضدمسة ،لفي
ضلع هذت تألددس سورنب من تمتودب تمم مدي و عسق مد سأوي:
 -1وع سو مة من لمة من ع ه توادهدم تاومدعسة لقلمسة ،لونمسة فدم تمملترنة تم س ة م ى تمنائ.
 -2ثعدفة تمماومت تموي ووغسم وغسسم تمظملل ت اومدعسة ،لممتعدة ممتتا تمثعخ فسهد.
 -3ع و من لال فة تم تثة في تممونلمدم.
 -4إ متا ت وادهدم تمماومتة تمم ععة منومددك ت اومدعي.
 -5لال فة إمتدنسة ت دوومدخ ت اومدعي منمد ة فسهد ( .فممدن2012 ،و ،ص)201-199
النفسى
ثالثا ً األساس
ّ
هي تمم د ئ تموي ول نم إمسهد هذه تألدس في متددم عنو تمنفس ل لثه لخ ر سوة عمنسعة تمعوونو
تموععي ساععب ممتعدوهععد عععن لضععت تممنععدهج تم متدععسة لونفسععذهد ،ل دععس تمنمععل لممت نععه ،ل دععس تموونععسو
لنظمسدوه ،مذت ساب ونظسو تموونو لتموونعسو لتمنظمسعدم تم سثعة عنعى معد سورن عه تألدعدس تمنفدعي فعي نعدع
دال ععهو تمنمدالسععة ،لقعع متوهو،
تممنععدهج تم متدععي ،لفعععد ععولل تمموونمععسن فسمععد سععنهو ،مععن سعع
لتدوو ت هو ،لوفدلوهو في تإلمتدندم تموونسمسة ،لفي تدواد دوهو منمتثمتم تم سالسة تمم ونفة تموي سوومضلن
مهد.ل ندع عنى ذمك هنعدك وفعدلم فعي ت هومدمعدم لت وسداعدم لتملدعدالخ لتألدعدمسب تموعي سوونمعلن هعد،
لمع تم مد سوونملن مذمك سورنب من تمتودب تمم مدي و عسق مد سأوي( :ت د ي ل مي،2017 ،ص)49
 .1م در ة تمردمب ل فه تدالند ً ندارد ً موتدملً.
 .2إثدمة فتم تمردمب لوومسعه لولدسوه.
 .3ملعمة تمتودب ممدولى تمردمب.
 .4و دخ مسلخ تمردمب ل دادوه.
 .5وتلسن ت وادهدم لتمعسو م ى تمردمب لونمسوهد.
 .6ممتعدة تمفملق تمفم سة سن تمرن ة.
رابعا ً األساس العلمى
سوضمن هذت تألددس متددم سن غي ن عوو ت عن وأمسل تمتودب تمم مدي،لهي عنى تمن ل تآلوي:
 -1وامسب تمتودب ق خ تمر دعة من لخ و مسده مو س التنب تمعلة لوواساهد لالتنب تمضول
لمودماوهد ،لمن هذه تمالتنب :تمنغة تم و ة ل تألدنلب تمموع ل رمسعة تمومع تمغدمضة؛ ألنو هذت
ساوخ تمردمب سنفم من تمتودب ،تمد سوو تمومخ عنى إساد تملددالخ تملامة موو سخ مد وه ،لوتسسفهد منرن ة،
لو س دنلب تمومع تمذي سندد هو.
 -2إامتع متددم عنمسة عنى تمرن ة تمذسن ستمل مهو تمتودب ممومفة ق متوهو ل سنوهو تمنغلسة
لتمملضلعدم تموي وو دددسة دمند ة ممم نوهو تموممسة لونك تموي سمسنلن إمسهد ،لت وادهدم تمونمسة
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لت اومدعسة تممضمنة في تمتودب ،لتممدلو تإلسضد سة ل او تم ملل لتألملتن تمملالمة مهو ،تدوعمتع
مدوع لً.
تأل ت لتمورلمتم تموي ق و
وندلمهد مر سوة تممومفة (ت سدولملاسد) في تممد ة تموي وو تملثسعة مهد ،وتلن موفعة مت ر سوة تمموونمسن في
تممم نة تموونسمسة ،لمدولى تم ل تمذي ع م تملثسعة مه.
عمضهد ممتلندم تممومفة لوود وهد لوتدمنهد لتمومت ر سن مد في تممد ة تملت ة تموي ع م مهد تملثسعة،
ل سن ر سوة تممومفة في مندهج تمملت تم متدسة تأل مى.
وأتس هد تمولقة تمعلسة سنهمد في مندهج منممت خ تألدددسة لتمثدنلسة ،ل فلفهد لمدولسدوهد تمم ونفة.
املمهد تم و تملظسفي منمومفة .ي وأتس هد ور سعد ً عنمسدً ،ل لولضسا لم تمموونو في تتوادفهد.
إ متا تمو در تممومفة دمموونمسن ل سدوهو من امست ماد وهد.
تعو دم تإلدلو من تمم د م تممالسدة منمومفة.
ولاسه لتضوي تملثدالق لمتمفي تمملت تموونسمسة لتممونمسن لتمموونمسن إمى عسعة تدوممتم ورلم تممومفة
لوا هد( .ممعي لتم سنة ،2000،ص)88
ثانيا ً معايير الكتاب الممرسى السيم
سو ت هومدو دعومد مودسسم و مسو تمتودب تمم مدي لت وسدمهد من تمملضلعدم تممهمة تموعي اعدمم
إمسهععد تم متدععدم لتأل ععد لتممعععد م تموم لسععة ل ت ع م ععخ تاععومرم م دضععم تممععتوممتم تمونمسععة عنععى
ت مواتو هد لضملمة ولتفمهد في ي تودب م مدي ،لساومخ تمتودب تماسع تممسدعم منعوونو عنعى تمموعدسسم
لتمملت فدم تآلوسة- :
المقممة -
 .1و درب تممع مة تل من تممونو لتمموونو .
 .2واومخ عنى تأله تل تمودمة تموي دس ععهد تمتودب عن تمموونو .
 .3وومل دمتودب وومسفد عدمد ً من س ع ل توه لملضلعدوه .
 .4وع و تإلماد تم تممددع ة عنى وونو تمتودب .
 .5و سن تمم د ئ تمنفدسة لتموم لسة تموي ملعسم في وأمسفه .
األهماف -
ب-
 -1ن ووتس فندفة تمماومت .
 -2ن وتلن مد ة تمتودب ممثنة ممفم تم تممنهج.
 -3ن ومو ر تأله تل تموونسمسة في تمتودب دأله تل تموم لسة تمودمة.
 -4ن وتلن تأله تل لتض ة ل قسعة.
 -5ن ولالو تأله تل تموونسمسة مدولسدم تمموونمسن ( .اتسم ،سلنس ،2012 ،ص)90-89
ج -المحتو
 .1ن سنظو م ولى تمتودب في ل تم متدسة م ونفة.
 .2ن سوندلخ ملضلو (تم مس) مفهلمد ً عدمد ً س ولي عنى ع من تممفدهسو تمفمعسة.
 .3ن سمه متخ ل ة مع مة ق سمة.
 .4ن سنوهي تم مس و من تألدالنة تموعلسمسة تمذتوسة.
 .5ن سضو تألمثنة لتموادمب تمملالمة .
 .6ن ومتعي تممد ة تم متدسة تمادنب تمور سعي تمومني مد متن ذمك ( .اتسم ،لسلنس ،2012 ،ص)90
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 .7ن سثسم تفت تموونو دمند ة منموونمسن ،ل ن سفدا تممادخ مدو تموونو تمذتوي ،فدممومفة وا ت سلمد ً و
سلو ،لتمتودب تمم مدي سمتن ن سدوتمخ التنب تمونو تمم ونفة ،مذت فمن تمضملمي ن وتلن
رمسعة تموونو تموي سل ي هد تمتودب وس ة عن تمامل .
 .8ن سمتعي تمثملة تمنغلسة منموونمسن ،مذت ساب ن ستلن ملالمد ً ممدولسدم تمموونمسن ،ل ن سومع
تمم ولى أدنلب دهخ ل ن س در تمم رن دم لتممفدهسو.
 .9ن م ولى تمتودب تمم مدي تماس هل تمذي ساومخ عنى لددالخ وونسمسة من لم ل متالر لمدلو
ووسن عنى تموونو.
ن ستلن تمتودب تمم مدي في اتنه تمودو نسق تممظهم ،لتضا تم ملل لتمتنمدم ،ل ن سودو
.10
ال ة لمقه لنلف ِه لمدلم ِه تمولضس سة( .ع خ لآ ملن ،1991 ،ص.)119
ن ستلن او تم ملل تممدوومنة مندد د ً ا تً منموونمسن .
.11
 .12سمتعي م ولى تمتودب تملتقت تمثعدفي لت اومدعي منردمب مونى تن سومع تممونلمدم
لتم متم أدنلب سلالو تملتقت ،لسمدخ تمعسو تمددال ة في ماومت تمموونمسن.
سغفخ تمتودب تمنادر تمم د ب تمذي سمثخ ااعتً دددسد ً من مضملن تممد ة تموونسمسة.
.13
(تماد مي ،2011 ،ص.)77
م -العرض ولغة الكتاب
 -1ودوومخ في عمع تممونلمدم تمنغة تمدنسمة تملتض ة.
 -2ودوومخ في تمومع تمامخ تمع سمة تملتض ة تموي وو م تخ منهد عن فتمة م ة لم دامة.
 -3ولضا تممفدهسو تما س ة ثندع عمضهد.
 -4سمتعي تمومع تمفملق تمفم سة سن تمرن ة ل دسمد في تألدالنة تموعلسمسة لتمو مس دم لتألنارة.
 -5سمتعى في عمع تممد ة تموونسمسة تعومد م تنوعدخ ثم تموونو ددوومدخ تموتمتمتم تممندد ة ل مد
س فا تم تفوسة ( .تمم سمسس ،2004 ،ص)67-67
 -6دلمة تمنغة :من س ندع تمامخ لتمو دمتم لومتس هد ،لمن س علمدم تمض ر لممتعدة قلتع
تمنغة في ن لهد ل مفهد .ن هندك علقة لثسعة سن تمفهو تم سا ل ة تمامنة وتلسند لإعمت د.
 -7تمولتان في وع سو تألمفدظ ل تمم رن دم تما س ة لع و تإلدمتل في ع تمتنمدم تما س ة
لتمم رن دم ،لممتعدة ر سوة تمتنمة من س تمدهلمة لتم ول ة ،لع و وتمتمهد إ عن
تمضملمة.
 -8ومداي تمنغة مت نضج تمموونمسن :إي إن وأوي مغة تمتودب في لمة وونددب مت مدولى تمموونو
تموعني لتمنغلي لتمفتمي لتمثعدفي.
 -9ول س تمم رن دم :د دوودنة دم متددم تمونمسة تموي ووومع مهذه تمم رن دم .
(ع خ لآ ملن،1991 ،ص)120-119
ه -اةخراج الفنى
 -1ن سولعو او تمتودب مت مدولى تمموونمسن.
 -2ولضت تألفتدم تممالسدة رلر منلنة ل فوة مننظم.
 -3ولضت تألاتدخ لتممدلو لتما تلخ في ملتضوهد تمملالمة من تمتودب اتخ وتلن فسه لتض ة
لم درة لمنلنة ق م تإلمتدن.
 -4ونوهي تخ ل ة وونسمسة دم م رن دم ممو ة موامسد لفعد ً ململ هد دمنغة تموم سة.
 -5سنوهي تمتودب عدالمة منممتات تموم سة لتألان سة ممو ة دب تم ملل تأل ا سة.
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-6
-7
-8
-9

سوضمن تمتودب قدالمة دمم ولسدم.
سظهم في تم ف ة تأللمى من تمتودب عنلتنه ل دمدع متمفسه ل تم تمنام لمتدن ر وه لتمدنة.
ت وسدم تمغلل تممنددب منتودب اتخ ساسم إمى م ولته امسرة ن ستلن مر لعد ً اتخ قسق لمث ود ً
رمسعة ومنت وفتته.
مندد ة ود ه من ل لتممم نة (تأل ود ت عوسد سة ( 17×24دو) منتودب)( .ممعي لتم سنة:2000 ،
)348-347
ثانيا ً مراسات سابقة

 -1مراسة (سرار 2004،م)
امسم تم متدة في فندرسن له فم إمى وعلسو توب تمنغة تموم سة تمم مدسة في مم نة تموونسو
تألدددسة تأللمى م فلل (تأللخ ،تمثدني ،تمثدم ) من لاهة نظم تممونمسن لتممونمدم لتممامفسن في
م دفظدم تمضفة تمغم سة من تمودو  ،2004 – 2003لتموومل عنى تموع سمتم تموعلسمسة منمونمسن
لتممونمدم ،لتممامفسن منماد م تمدوة مهذه تمتوب ،لهي( :تماتخ لتإل متج تمفني ،تمم ولى ،تمنغة،
رمسعة تمومع ،تألدالنة ،تألاتدخ لتممدلو) لتذمك مومفة ماة تموعلسو تمتني مهذه تمماد م تمدوة.
تممنهج تمل في تمو نسني مدووملً تدو دنة متلنة من ()69فعمة ملاعة عنى دوة
تعوم تم د
قهد لث دوهد قدو ور سعهد عنى تموسنة تألدددسة لتم دمغ ع هو ( )668مونمد
ماد م و ددب
لمامفد فدظهم تمور سق ،تن فضخ ماد م تمتودب عن تممونمسن لتممامفسن هل تممادخ تأللخ (تماتخ
لتإل متج تمفني) ،لسنسه (تألاتدخ لتممدلو) لمن ثو (تمنغة) ل و هد (رمسعة تمومع) ل سمت تمم ولى.
ل ولا فملق ذتم مة إ دالسة في تموع سمتم تموعلسمسة منمونمسن لتممونمدم لتموع سمتم تموعلسمسة
منمامفسن عنى امست تمماد م مدع ت مادخ تألدالنة( .امتم ،2004،ص)87-1
 -2مراسة ( الكلى2014،م)
امسم هذه تم متدة في تمومتق /إقنسو تم دودن له فم إمى وعلسو توب تمنغة تموم سة منمم نة تممولدرة
في إقنسو تم دودن تمومتق عنى لفق مودسسم تمتودب تماس من لاهة نظم م مدي تممد ة لم مددوهد ،لمن
تممنهج تمل في.
اخ و عسق ه تل تم متدة تدوومخ تم د
امخ ماومت تم متدة تأل ني م مدي تمنغة تموم سة لم مددوهد في تمم تمس تممولدرة إلقنسو تم دودن
معسددد ً
تمومتق منودو تم متدي ( )2013-2012إذ نغ ع هو ( )1787م مدد لم مدة .ل ني تم د
مغمع وعلسو تمتودب تمم مدي ضو دوة ماد م هي ( :ه تل تمتودب ،م ولى تمتودب ،تإلع ت لتموأمسل،
تمنغة ،تماتخ تمودو  ،تموعلسو) ( .تمتني ،2014 ،ص)150-17
 -3مراسة ( سابر 2016 ،م)
امسم هذه تم متدة في تمومتق غ ت  ،ه فم إمى وعلسو توب تمعمتعة تموم سة منمم نة ت و تالسة في ضلع
تممنهج تمل في مملعموه
مودسسم ال ة تمتودب تمم مدي ،لمنو عق من ه ل تم  ،عوم تم د
تم دمي لو عسق ه تفه .مدووملً تدو دنة متلنة من (  )166فعمة ملاعة عنى د وة
لإامتعتم تم
ماد م :مادخ تأله تل ،لمادخ تمم ولى ،لمادخ تألنارة ،لمادخ تموعلسو  ،لمادخ تإلع ت لتموأمسل،
لمادخ مغة تمتودب لإ متاه ،ل سمتً مادخ تم لم لتممدلمدم.
تم دمي م تمس
قدو ور سعهد عنى تموسنة تألدددسة تم دمغ ع هد ( )600مونمد ً لمونمة ،امخ ماومت تم
تممم نة ت و تالسة ،لمونمي مد ة تمنغة تموم سة لمونمدوهد تمذسن س مدلن في تم فلل تمثلثة تأل سمة من
تممم نة ت و تالسة منودو تم متدي 2016 –2015في م سمسة تموم سة تمودمة مم دفظة لتدر
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ثه لمودماة تم سدندم تموي

خ عنسهد

تملددالخ تإل دالسة تمملالمة في إامتعتم
تدوومخ تم د
لهي :مودمخ تمو در سمدلن ،لمود مة فسام ،لتملان تمماللي.
ظهمم نودالج تموعلسو متودب تم ل تممت ت ت و تالي تن ماد وه امسوهد تدنم ضمن تممدولى تممع لخ
لدر مماا ق مه ( )3.4للان ماللي ( ،)68إذ نهد تن مم سن عنى لدر مماا ممادخ مودسسم
تموعلسو ( )3.7للان ماللي ( ،)74ل نى لدر مماا ممادخ مودسسم مغة تمتودب لإ متاه ()3.19
للان ماللي ( ( .)63.8اد م  ،2016 ،ص )142-14
ثالثا ً -ميشرات ومللت من المراسات السابقة
توصلت الباحثة إلى سم ِم من الميشرات ،أفامتها فى إسراءات بحثها ومنها
 .1موظو تم متددم وندلمم وعلسو تودب قلتع تمنغة تموم سة .
 .2موظو تم متددم تمدد عة ت م عنى مودسسم ال ة تمتودب في و مسس تمنغة تموم سة .
 .3إن موظو تم متددم تمدد عة ق وندلمم ملضلو وعلسو تودب تمنغة تموم سة ايع من تما سة لتموأتس
عنى هذت تمم لم تممهو .
 .4إن موظو تم متددم تمدد عة تعوم م عسندوهد من تممونمسن لتممونمدم لمامفسن تمذسن سعلملت و مسس
مد ة تمنغة تموم سة.
الفصل الثالث
منهج البحث وإسراءاته
تعوم م تم د ثة منهج تم ع تمل عفي مملعموعه مهع ل هعذت تم ع لسوضعمن هعذت تممعنهج تإلاعمتعتم
تآلوسة :
أولً – مستمع البحث وسينته
 – 1مستمع البحث
تأل ني معن م مدعي تمنغعة تموم سعة لم مدعدوهد فعي
مستمع الممرسين والممرسات وأمل ماومت تم
تمم تمس تممولدرة مم دفظة غ ت /تمومتق ،إذ نغ ع م مدي تمنغة تموم سة فعي تممم نعة تممولدعرة فعي
م دفظععة غع ت منوععدو تم متدععي ( )2576( )2018 – 2017عم مدعد ً ل عم مدععة مععلاعسن عنععى م ع سمسدم
وم سة م دفظة غ ت .
 –2سينة البحث
اععمنم عسنععة تمم مدععسن لتمم مدععدم ( )205عم ع مس ل عم مدععة سمثنععلن ند ع ة ق ع مهد ( )%10وعمس عد ً مععن
ماومت تمم مدسن لتمم مددم ملاعسن عنى تمم تمس تممولدعرة تمود وعة ممع سمسدم وم سعة م دفظعة غع ت
لتقت ند ة ق مهد ( )%10من تمماومت تأل ني متخ م سمسة لتما لخ( )1سلضا ذمك .

 حسب إحصائية مديرية التخطيط التربوي وزارة التربية العراقية  /التقرير السنوي.
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جدول()1عينة المدرسين والمدرسات موزعة على مديريات تربية بغداد
سينة الممرسين والممرسات

مميرية تربية بغمام

 – 1الرصافة األولى

34

 – 2الرصافة الثانية

38

 – 3الرصافة الثالثة

18

 – 4الكرخ األولى

37

 – 5الكرخ الثانية

67

 – 6الكرخ الثالثة

38

المسموع

-1
-2
-3
-4
-5
-6

268

ثانيا ً أماة البحث
لنظمتً من او تمت سم ند سد ً منوسنة تممونسة دم متدـة ،لتنوادمهد في مندرق مو دع ة فع تموعأم تم د ثعة ن
وتلن ت دو دنة هي تأل تة تممندد ة دورلو آمتع فمت تموسنة فهعي لدعسنة عمنسعة دعهنة تمور سعق ،لووعسا
تممادخ منمدواسب ن س مي آمتاله لضلو  ،لوورسه تم مسعة لتملقعم تمتعدفسسن منوفتسعم فعي اد وعه  ،لفعي
ظععملل هععل س ودمهععد منفدععـه ممععد سعنععخ مععن تمضععغر عنسععه لس فوععه إمععى تمو ع قسق فععي مونلمدوععه ( .ولفسععق
لمتلل ،1992 ،ص)127
وقم استممت الباحثة فى إسمام أماة المراسة سلى اةسراءات ا تية
ندسدم ل ه تل تموونسو تموي وهد لاتمة تموم سة لتموونسو في تمومتق .
ر سوة ماومت تمومتق ل هو ت وسدادوه لمردم ه.
دالص نمل رن ة تممم نة تممولدرة من (12دنة14 -دة) .
ً
فضعل ععن عمتع تمونعلو
آمتع تمدد ة تم متع تمم و سن في و مسس تمنغة تموم سعة لمندهاهعد لرمتالعهعد،
تموم لسة لتمنفدسة تمم ونفة.
دالص لملت فدم تمتودب تمم مدي .لت دوفد ة منهد في
تإلردم تمنظمي لتم متددم تمدد عة تمموونعة
ندع ماد م تمموسدم.
ت رلو عنى متددم وندلمم ندع مودسسم موعلسو تمتودب تمم مدي مثخ متدة( تم متن) 2007 ،
ل متدة (اد م )2016 ،ل متدة ( تمتني. ) 2014 ،
لفي ضلع ذمك نسم تم د ثة ت دو دنة في لموهد تأللمسة تموي ت ولم عنى (  )110موسدم ملاعة
عنى دوة ماد م.
لوو ولاست ت دو دنة عنى تمم مدسن لتمم مددم عن رمسعسن( تأللخ :او ة تم متددم لتم ل تمود وة
)
مم سمسدم تموم سة  ،تمثدني ولاست تم د ثة نفده ملدو دندم إمى عسنة تم
سمول ( )2وكانت إسابات الممرسين والممرسات لكل فقرة وفق مقياس ليكارت الخماسى كا تى
التصنيف
النقاق

كبير سما
5

كبير
4

متوسق
3

قليلة
2

قليلة سماً
1

رابعا– صمق أماة البحث
ً
وورنععب هععذه تمومنسععة تمولاععه إ مععى تم ععمتع لتمم تمععسن منوأتعع مععن ععل سة تمفعععمتم تموععي ضععموهد
ت دو دندم ،إذ ن ق تأل تة مم ضملمي لامر دددي .لتأل تة وتلن عد قة إذت تعدن معع لمهد تن
وعسس فولً مد لضوم من تاخ قسدده (.تل  ، 1990 ،ص ) 118
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عسن

لق تعوم م تم د ثة تم ق تمظدهمي لذمك ومضه ت دعو دنة عنعى عع معن تم عمتع لتممو
في تمونلو تموم لسة لتمنفدسة تمنغة تموم سة لرمتالق تمو مسس تممن ق. )1( /
لتم ق تمظدهمي سفس في تتوددب ثعة تممف علص لإقندععه عدن تأل تة عسعسعة وععسس معد سعمت قسددعه
( عسدلي  ، 1974 ،ص . ) 54
فسوودلن مت تم
لق ع تعوم ع م تم د ثععة عنععى ند ع ة (  ) % 80مععن توفععدق آمتع تمم تمععسن موسععدمت مع ععلخ تمفعععمة ل
مفضهد ،لفي ضلع ونك تآلمتع ع مم تم د ثة فعمتم ت دو دندم
لعنى هذت تألددس ع م تأل تة علموهد تمنهدالسعة و وعلي عنعى ( )100فععمة موسدمسعة ،ملاععة عنعى
دوة ماد م ،لتما لخ ( )3س سن ذمك .
جدول ()3

أداة البحث ( االستبانة ) في صورتها النهائية وعدد المعايير لكل مجال من مجاالتها ونسبتها المئوية
ت
1
2
3
4
5
6

المسالت
مقممة الكتاب
محتو الكتاب
األنشقة
وسائل التقويم
لغة الكتاب
اةخراج الفنى للكتاب
المسموع

سمم المعايير
12
22
16
20
9
21
100

النسبة المئوية
%12,12
%22,22
%16,16
%20,2
%9,1
%21,21
%100

خامسا -ثبات األماة
ً
سن غي تن وو ل دمث دم وى سمتن تمو مل من رمسعهد قة لق تدون م تم د ثة في
إن تة ي
تدو متج ث دم تة ثهد إمى رمسعة تمفد تملن دخ ،إذ ومتل م قسمة مودمخ تمث دم مماد م تممودسسم تدفة
سن ( ،)0.88 ،0.81ل نغ مودمخ تمث دم مامست تمفعمتم ( )0،84لهي قسمة سمتن تن سعرمالن إمسهد تلنهد
تمة إ دالسدً.
سامسا -تقبيق األماة
ً
ل و ن وأت م تم د ثة من ق تأل تة لث دوهد ل و و س عسنة تم متدة من تمم مدعسن لتمم مدعدم
تمذسن س مدلن مد ة تمنغة تموم سة من ل تمثدم مولدر فعي م دفظعة غع ت فعع لاععم تم د ثعة ت دعو دنة
تألددس تم دمغ ع هو(  )205م مدعد ً لم مدعة تمنغعة تموم سعة فعي م دفظعة غع ت
عنى فمت تموسنة تم
من تمم ة (  )2018/ 10 / 20إمى ندسة (  ) 2018 / 1 / 6ع م تماسدمتم تممس تنسة .
ل و تدومادو ت دو دندم لتم عدمغ عع هد ( )205تدعو دنة معن تمم مدعسن لتمم مدعدم فمنعم تم د ثعة
نم تم د ثة عنى امست ت دو دندم .
ت دواد دم في تدومدمتم لق
سابعا -الوسائل اةحصائية
ً
تدوومنم تم د ثة تملددالخ تإل دالسة تآلوسة:
 -1معامل ارتباق بيرسون :م سدن ث دم تإلاد دم عن ور سق ت و دم لتدو متج ث دم تخ مادخ من ماد وهد
 ( .تمواتلي ،2007 ،ص )99
 -2الوسثثق المثثرس  :موموسععب فعععمتم ت دععو دنة لمومفععة التنععب تمعععلة لتمضععول فععي تععخ ماععدخ ( .ع ع س،
 ،1980ص)131
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 -3لوزن المئوي :مولضسا تخ فعمة معن فععمتم ت دعو دنة لمومفعة ماوهعد لوموس هعد دمندع ة إمعى
تمفعمتم تأل مى  ( .تم سدوي ل اتمسد ،1977 ،ص)7
الفصل الرابع
سرض النتائج وتفسيرها
دووندلخ تم د ثة في هذت تمف خ عمضد ً منودالج تم متدة لوفدسمهد عنى لفق تدواد دم عسنة تم متدة
تممتلنة من م مدي لم مددم مد ة تمنغة تموم سة منمم نة تممولدرة ،إذ تو وم تم د ثة تم رلتم تآلوسة :
 -1دب وتمتمتم إاد دم تموسنة متخ فعمة من فعمتم ت دو دنة عنى لفق تم تالخ تم مدة  ،ل فمنم في
تدومدمة د ة مغمع مودماوهد إ دالسد ً .
 -2تعوم م تم د ثة عنى مود مة تملدر تممماا لتملان تمماللي مو س تمفعمتم تممو ععة لنسم تممو ععة
في تخ مادخ من تمماد م ت دو دنة  ،لوو عردع تم سخ تأللخ (مو ععة ماة ت سمة ا تً ) مدة
مادم  ،لتم سخ تمثدني ( مو ععة ماة ت سمة ) م ت مادم  ،لتم سخ تمثدم (مو عق ماة مولدرة
) ثل مادم  ،لتم سخ تممت ت ( مو ععة ماة قنسنة ا تً ) ماوسن  ،لتم سخ تم دمس ( نسم مو عق )
ماة لت ة .
 – 3ت وددب مولدر مادم تممعسدس تم مددي تمذي هل (  ) 3م تد ً منف خ سن تمفعمتم تممو ععة لنسم
نم عنى لدر مماا (  ) 3فمد فلق فعمة مو ععة  ،في سن وو تمفعمة
تممو ععة ،إذ وو تمفعمة تموي
نم عنى لدر مماا سعخ عن (  ) 3نسم مو ععة .
تموي
 – 4مو م تم د ثة فعمتم ت دو دنة وموس د ً وندامسد ً من عنى لدر مماا للان ماللي إمى تقخ لدر
مماا للان ماللي ضمن تخ مادخ من تمماد م تمدوة .
 – 5تعوم م تم د ثة م تد ً موعلسو تودب تمنغة تموم سة م ل تمثدم مولدر لمتخ مادخ من ماد وهد ق مه
( ) % 80و تدوادمة ع من تم متع في تمعسدس لتموعلسو .من ق )1( /تمذسن توفعلت عنى ل سة هذت
تمم ك في وعلسو تمتودب عنى لفق مودسسم تمال ة تموي ع وه تم د ثة .

نتائج كتاب اللغة العربية للصف الثالث متوسق
المسال األول مقممة الكتاب
وضمن مادخ مع مة تمتودب عنى ( )12موسدمتً  ،لق ظهمم نودالج تم متدة ن تممودسسم تممو ععة في
هذت تممادخ نغم ( )10مودسسم لومتل م لددرهد تممما ة مد سن ( )3,04إمى (  ، )4,51ل مد
لاتنهد تمماللسة فع ومتل م مد سن ( )60,96إمى ( ،)90,32ل مد ع تممودسسم نسم تممو ععة ق نغم
(  ) 2مودسسم ،ل نغ لددرهد تممما ة ( ، )2،56( ،)2,63ل مد لاتنهد تمماللسة (،)58،05
( ،)51،28لتما لخ ( )4سلضا ذمك
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سمول ( )4المعايير فى مسال مقممة الكتاب
ت

الوسط
المرجح
4,51

الفقرات المعيارية

الرتبة

المالحظات

الوزن
المئوي
1 90,32

متحققة

88,1

2

متحققة
متحققة

5

تعرف بأسلوب تنظيم الكتاب .

10

تتصف بالوضوح واالبتعاد عن التعقيد

4,4

4

تبين الرأي التربوي الذي بني عليه الكتاب .

4,08

3 80,93

1

تتضمن أهداف تدريس المادة .

3,7

4 74,18

متحققة

2

تشير إلى عدد موضوعات الكتاب

7

تشير إلى إرشادات تساعد المدرس والطلبة في
استعمال الكتاب
تبين أهمية الكتاب للمدرس والطلبة .
تبين الجهود التي ينبغي أن يقوم بها المدرس والطلبة
تتبع أسلوب الحوار المباشر بين المدرس والطالب .
تعطي فكرة موجزة عن محتوياته
تحدد مصادر التعلم األخرى المساعدة والمساندة
وتوجه الطلبة إلى مراجعتها .
تثير دافعية الطلبة وتحفزهم لقراءة موضوعات الكتاب

73,5 3,205
5
6 73,46 3,204

متحققة
متحققة

9
8
12
3
6
11

3,62
3,46
3,12
3,04
2,63

7 672,58
8 69,26
9 62,58
10 60,96
11 58,05

متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
غير متحققة

2,56

12 51,28

غير متحققة

سوضا من تما لخ ( )4ن ند ة تممودسسم تممو ععة في مادخ مع مة تمتودب نغم ( )% 86لهي تثم من
ماة تمم ك تممووم في هذه تم متدة تم دمغ ( ، )%80لهذت سوني ن تودب تمنغة تموم سة من ل تمثدم
مولدر وو عق فسه مودسسم تمال ة في مادخ مع مة تمتودب.
خ تمموسدم ( تثير مافعية القلبة وتحفزهم ) عنى تمودندخ تأل سم سن مودسسم مادخ مع مة تمتودب
-1
دممو ة (تمثدنسة عام ) ،لومى تم د ثة ن تمو فسا لتموااست ساس من مونلسدم تمردمب عنى تموونو لسمفت
من ق متوه.
خ موسدم(مصامر التعلم األخر المساسمة والمسانمة وتوسه القلبة إلى مراسعتها) عنى تمودندخ مد
-2
ق خ تأل سم ،تممو ة (تم د سة عام) .لومى تم د ثة من تمضملمي ولتفم م د م تموونو ؛ لذمك ممومفة
لتمتال
م م تممونلمة من متدنهد تم سا ل ق هذه تممونلمة ،إضدفة إمى وونو تمرن ة عنى تم
عن تسفسة تم لخ عنى تممونلمة سدم لدهلمة ل ق ودو.
المسال الثانى محتو الكتاب
وضمن مادخ م ولى تمتودب عنى (  ) 22موسعدمتً  ،لقع ظهعمم نوعدالج تم متدعة ن تمعدعو تألعظعو
من هذه تممودسسم ق و ععم إذ نعغ عع تمموعدسسم تممو عععة فعي هعذت تمماعدخ ( )20موسعدمتً ،لومتل عم
لددرهد تممما ة مد سن ( )3,13إمى (  ،) 4,33لإمد لاتنهد تمماللسة فع ومتل م مد سن ()62,6
إمععى (  ، ) 86,66ل مععد ع ع تمموععدسسم نسععم تممو ععععة فع ع نععغ ( )2موسععدم ،ل نععغ لدععره تممععماا (
 ، )1،9( ،)1,72ل نغ لانه تمماللي ( ،)34،48( ،)38,06لتما لخ (  ) 5سلضا ذمك .
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جدول ( )5المعايير في مجال محتوى الكتاب
ت

الفقرات المعيارية

6
5

يتميز بالصدق ودقة المعلومات .
يضع الجداول واإلشكال والرسوم والصور
التوضيحية في مكانها المناسب .
يسهم في تحقيق األهداف العامة للمادة .

الوسط
المرجح
4,33
4,28

1
2
3
7
11

يتجنب التكرار في المعلومات .

15
12
22
21
17
4
20
10
14
13
16
18
19
8
9

8
76,8 3,84
مناسب للمستوى العقلي للطلبة .
9 75,06 3,75
ينمي أنواع متعددة من مهارات التفكير لدى الطلبة .
10
74,2 3,71
يكثر من األمثلة التي تساعد على فهم المادة .
11 73,32 3,66
يستعمل ما يناسب الطلبة من البيئة المحلية ومشاكلها .
12 72,46 3,62
يرتبط مع مستوى تأهيل الطلبة وحاجاتهم وقدراتهم .
13,5 71,42 3,52
يراعي تنظيم المادة على شكل عناوين رئيسة وأخرى فرعية
70,42 3,52
يشجع على التعلم الذاتي .
15 69,26 3,46
مناسب لعدد الحصص المخصصة لتدريسه .
16 68,98 3,44
يحقق توازنا ً بين الجوانب النظرية والتطبيقية.
17 67,82 3,39
يوازن بين المجاالت المعرفية والوجدانية و المهارية.
18 64,92 3,24
يراعي الفروق الفردية بين الطلبة.
19 64,62 3,23
يراعي االحتياجات الفعلية للفرد والمجتمع .
20
62,6 3,13
يرتبط بالواقع االجتماعي والثقافي للمجتمع العراقي .
22 38,06 1,72
يهتم في توضيح المصطلحات والمفاهيم ويحتوي على قائمة بها .
21 34,48
تنتهي كل وحدة تعليمية بخالصة مناسبة ترتبط باألهداف التعليمية للوحدة 1,9.

ينسجم مع محتوى المواد الدراسية األخرى ذات الصلة.

يراعي تسلسل المعلومات وترابطها منطقيا ً .
يتصف بالحداثة ومسايرته لتطورات العلمية .

4,33
3,94
3,89
3,86
3,86

الوزن
المئوي الرتبة المالحظات
متحققة
1 86,66
متحققة
2 85,78
86,66
78,84
77,96
77,38
77,38

3
4
5
6,5

متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
غير متحققة
غير متحققة

سوضا من تما لخ ( )5ن ند ة تممودسسم تممو ععة في مادخ م ولى تمتودب نغم ( )% 86لهي عنى من
ماة تمم ك تممووم في هذه تم متدة تم دمغ (  ، ) % 80لهذت سوني ن تودب تمنغة تموم سة من ل تمثدم
مولدر ق وو عق فسه مودسسم تمال ة في مادخ م ولى تمتودب
خ تمموسدم( تنتهى كل وحمة تعليمية بخالصة مناسبة ترتبق باألهماف التعليمية للوحمة) عنى تممو ة (
-1
تأل سمة ) سن مودسسم مادخ م ولى تمتودب ،لوو هعذه تمنوساعة ادنعب ق علم لدعن ي ست عذ عنعى تمتوعدب،
ن مودسسم تمتودب تمم مدي تماس وتت عنى ضملمة ن سنوهي تخ ف عخ ل عة منمفعدهسو لتممونلمعدم
تما س ة تموي تاومخ عنسهعد ( .ع ع تم نعسو لآ عملن ،2009،ص )182لسعمى )  ( Brunnerإن معد سع لو
لس عى عنى مم تمامن تمفتمة تمودمة لتمملما تألدددسة مد تممونلمدم تموف سنسة فوولاعى معت تمعامن لسعوو
ندسدنهد  ( .ل اد ل ،2006 ،ص)123
خ تمموسدم( توضي المصقلحات والمفاهيم ويحتوي سلى قائمة بها) عنعى تممو عة معد ق عخ تأل سعم فعي
-2
مادخ م ولى تمتودب ،لومى تم د ثة ن ولضسا تمم رن دم معم مهعو منمع مس لتمردمعب ،لذمعك مووعمل
عنى تمتنمدم تم و ة ،لنسم تممفهلمة ل لضت قدالمة هد مودهسخ تم لخ عنى تمتنمدم تمغدمضة .
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المسال الثالث األنشقة
وضمن مادخ تألنارة ( )16موسدمتً ،لق ظهمم نودالج تم متدة ن تمعدو تألعظو من هذه تممودسسم ق
و ععم إذ نغ ع تممودسسم تممو ععة في هذت تممادخ ( )15موسدمتً ،لومتل م لددرهد تممما ة سن
( ،)3،89( ، )3،15مد لاتنهد تمماللسة سن (.)77،96( ، )63،8
جدول ( )6المعايير في مجال األنشطة
الرتبة المالحظات

الوسط الوزن
الفقرات المعيارية
ت المعيار
المرجح المئوي
 1,5 77,96 3,89متحققة
مناسبة لمحتوى الكتاب .
3
77,96 3,89
تتنوع في الموضوع الواحد .
1
 3,5 76,22 3,81متحققة
مناسبة لوقت الدرس .
4
ترتبط باألهداف الخاصة بالوحدة التعليمية 76,22 3,81 .
2
متحققة
قابلة للتطبيق والتنفيذ في أطار اإلمكانيات 5 69,84 3,49
10
المتوافرة في بيئة الطلبة.
متحققة
6 69,26 3,46
تتناسب مع المستوى العقلي للطلبة .
6
متحققة
تثير أنواع من مهارات التفكير لدى الطلبة 7 67,82 3,39 .
8
متحققة
توفر للطالب التغذية الراجعة الفرية المتكررة 8 67,52 3,37.
14
متحققة
9 67,24 3,36
تثير دافعية الطلبة للتعلم الذاتي .
11
 10 66,66 3,33متحققة
تتضمن دوراً للطالب محدداً وواضحا ً .
13
 11,5 66,08 3,30متحققة
تتناسب مع اهتمامات و ميول للطلبة .
9
66,08 3,30
تسهم في تشويق الطلبة .
7
 13 64,34 3,21متحققة
تراعي الفروق الفردية بين الطلبة
16
تشجع الطلبة على التعلم التعاوني الجماعي  14 64,04 3,20متحققة
12
 15 63,8 3,15متحققة
بعضها ينجز خارج الصف أو المدرسة .
5
 16 59,05 2,96غير متحققة
ترافقها تعزيزات متنوعة و مناسبة
15

ياءن من ب لبل

 )6أن ن إ ب ماريير ب مالبب فه ملر ب،نوط إللت  )% 95،45لاه

أعلك من برل ب ملك ب ماامب فه اله ب ب بر

ب إر غ

 ، ) % 80لالب يانه أن ارب ب لل ب ارإي

ل ر ت مال ط قب االبق فيه ماريير ب للب فه ملر ب،نوط .

المجال الرابع :وسائل التقويم

اءمن ملر ل رة ب ابليغ علك

 ) 20ماير بر  ،لقب أةهرت نارةج ب ب بر

أن عبب ب ماريير

ب مالبب فه الب ب ملر إللت  )16ماير بر  ،لاربللت أل رطهر ب مرلل مر إين  )3,04و ك )4,75

 ،لأمر ألزبنهر ب مةلي فبب اربللت مر إين  )60,96و ك  ، )95,06لأمر عبب ب ماريير غير ب مالبب

قب

إللت  )4ماريير  ،لاربللت أل رطهر ب مرلل مر إين  )1,88و ك  ، )2,39لأمر ألزبنهر ب مةلي فبب
اربللت مر إين  )37,68و ك  ، )47،52للبل

 )7يلءن ل ك .
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جدول ( )7المعايير في مجال وسائل التقويم
ت المعيار
في االستبانة
2
1
4
3
5
9
12
16
8
7
6
18
14
13
11
10
20
19
17
15

الفقرات المعيارية
يرتبط بأهداف تدريس المادة .
يتسم بالتنوع في أساليبه.
يتضمن أسئلة في نهاية كل فصل .
يتميز بالوضوح والدقة .
يرتبط بمحتوى الكتاب .
يغطي جميع األفكار والمفاهيم األساسية التي
وردت في المحتوى .
يساعد المدرس للتعرف على مدى تحقق
األهداف التعليمية .
ينمي تفكير الطلبة .
يوفر التغذية الراجعة للطلبة بشكل مستمر .
يقيس الجوانب التطبيقية للمادة الدراسية .
يقيس الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية
بشكل متوازن .
يراعي الفروق الفردية بين الطلبة .
يربط خبرات الطلبة السابقة بالخبرات الجديدة
يساعد المدرس للتعرف على خبرات الطلبة
السابقة
يحدد معياراً إلتقان اجتياز الوحدة التعليمية .
تتوافر عدد من األسئلة في كل درس
يتضمن أسئلة للتقويم الذاتي .
يساعد الطلبة على االبتكار .
ينمي حب االستطالع والمعرفة لدى الطلبة .
يتضمن توجيهات لمراجعة مصادر خارجية .

الرتبة

المالحظات

الوسط
المرجح
4,75
4,1
4,08
4,07
3,85
3,82

الوزن
المئوي
95,06
82,02
81,72
81,44
77,1
76,52

متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة

1
2
3
4
5
6

3,81

76,22

7

متحققة

3,79
3,55
3,44
3,21

75,94
71
68,98
64,34

8
9
10
11

متحققة
متحققة
متحققة
متحققة

3,18
3,17
3,17

63,76
63,46
63,46

12
13,5

متحققة
متحققة

3,07
3,04
2,39
2,26
1,95
1,88

61,44
60,96
47,82
45,2
39,12
37,68

15
16
17
18
19
20

متحققة
متحققة
غيرمتحققة
غيرمتحققة
غيرمتحققة
غير متحققة

سوضا من تما لخ ( )7ن ند ة تممودسسم تممو ععة في مادخ لددالخ تموعلسو نغم ( )% 75لهي تقخ
من ماة تمم ك تممووم في هذه تم متدة تم دمغ ( ، )% 80لهذت سوني ن تودب تمنغة تموم سة من ل
تمثدم مولدر مو وو عق فسه مودسسم تمال ة في مادخ لددالخ تموعلسو.
خ تمموسدم(يتضمن توسيهات لمراسعة مصامر خارسية)عنى تممو ة ( تموامسن) سن مودسسم مادخ
-1
لددالخ تموعلسو ،لوو هذه تمنوساة ادن د ً دن سد ً لق لمتً عنى تمتودب ،س إن من مودسسم تمتودب تمم مدي
تماس ن سوضمن تمتودب تمم مدي نهدسة تألدالنة تموعلسمسة مد سمتن ن سمات إمسه تمم مس لتمرن ة من
ممتات لقمتعتم مندد ة وددع في نلغ ه تل تمتودب لوتلن هذه تمعمتعتم تإلضدفسة من تمتوب
لتم ل لتممالم لتمنامتم لتموعدمسم امر ن سمتعي في ذمك تسفسة تمل لخ إمسهد لرمسعة
تدوومدمهد ( .ل لسج ،2000 ،ص) 202
خ تمموسدم ( سنمي ب ت دورلو لتممومفة م ى تمرن ة ) عنى تممو ة ( تموددوة عام) مد ق خ
-2
تأل سم ،لمن املر مودسسم تمتودب تماس ن ودهو ددمسب تموعلسو في ونمسة ب ت دورلو لتممومفة
م ى تمرن ة ( لتم ة  ،2007 ،ص.)301
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خ تمموسدم(يساسم القلبة سلى البتكار) عنى تممو ة ( تمثدمنة عام ) سن مودسسم مادخ لددالخ
-3
تموعلسو ،من املر مودسسم تمتودب تمم مدي تماس ن ودهو ددمسب تموعلسو في ونمسة تمع مة عنى تموفتسم
لت دونودج لت وتدم م ى تمرن ة ( .عرسة  ،2009 ،ص ) 330
خ تمموسدم(يتضمن أسئلة لتقويم الذاتى)عنى تمموب( تمدد وة عام) ،لسو هذت ادن د ً دن سد ً عنى
-4
تمتودب س سمى تم لتم ة من تمضملمي ن واومخ لددالخ تموعلسو عنى نمدر ممددع ة تمموونو عنى
تموعلسو تمذتوي موونمه (.لتم ة ،2007 ،ص  ،)328لومى تم د ثة من تمضملمي ن واومخ لددالخ
تموعلسو عنى نمدر مددع ة منردمب عنى تموونو تمذتوي ،سددع تمردمب ت عومد عنى نفده في خ تألدالنة .
المسال الخامس لغة الكتاب
وضمن مادخ مغة تمتودب عنى ( )9مودسسم لق ظهمم نودالج تم متدة إن تخ مودسسم هذت تممادخ ق
و ععم لومتل م لددرهد تممما ة مد سن ( )3,57إمى ( ،)4,26ل مد لاتنهد تمماللسة فع ومتل م مد
سن ( )71,58إمى ( ، )85,2لا لخ ( )8سلضا ذمك .
جدول ( )8المعايير في مجال لغة الكتاب
ت المعيار
في
االستبانة
3
1
2
9
4
7
5
6
8

الفقرات المعيارية

الوسط
المرجح

الوزن
المئوي

الرتبة

المالحظات

تهتم بعالمات الترقيم .
خالية من األخطاء اللغوية .
مناسبة لحصيلة الطلبة اللغوية .
تراعي توحيد المصطلحات العلمية .
تخلو من الحشو المخل بالمعنى
سليمة من حيث بناء الجمل و العبارات و تراكيبها
تتميز بالسهولة والوضوح .
تحمل أفكاراً متناسقة منظمة.
توافر عنصر التشويق

4,26
4,15
3,86
3,85
3,76
3,72
3,65
3,63
3,57

85,2
83,18
77,38
77,1
75,36
74,48
73,04
72,74
71,58

1
2
3
4
5
6
7
8
9

متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة

ياءن من ب لبل

 )8أن ن إ ب ماريير ب مالبب فه ملر

من برل ب ملك ب ماامب فه اله ب ب بر

ل ب ارب إللت  )%100لاه أعلك

ب إر غ  ، )% 80لالب يانه أن ارب ب لل ب ارإي ل

ب ر ت مال ط قب االبق فيه ماريير ب للب فه ملر

المجال السادس  :اإلخراج الفني للكتاب

ل ب ارب .

اءمن ملر ب خ بر ب فنه ل ارب علك  )21ماير بر  ،لقب أةهرت نارةج ب ب بر

أن عبب ب ماريير

ب مالبب فه الب ب ملر إللت  )15ماير بر  ،لاربللت أل رطهر ب مرلل مرإين  )3,03و ك ، )4,51
لأمر ألزبنهر ب مةلي فبب اربللت مر إين  )60,64و ك  ، )90,32لأمر عبب ب ماريير غير ب مالبب قب

إللت  )6ماريير ،لاربللت أل رطهر ب مرلل مر إين  )1,75و ك  ، )2,98أمر ألزبنهر ب مةلي فبب
اربللت مر إين  )35,16و ك  ، )59,66لب لبل

 )9يلءن ل ك .
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جدول (  ) 9المعايير في مجال اإلخراج الفني للكتاب
ت
المعيا
ر
13
9
6
11
1
2
7
20
8
15
17
4
10
3
5
18
16
14
21
12
19

الوس
ط
المرج
ح
90,32 4,51

الر
تبة

المالحظات

1

متحققة

4,43
4,29
4,27
4,2
4,16
4,12
4,09
4,06
4,03
3,9
3,88
3,69
3,64

88,7
85,8
85,48
84,18
83,22
82,58
81,92
81,28
80,64
78,06
77,74
73,86
72,9

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة
متحققة

3,03
2,98
2,48
2,16
2,03
2,91

60,64
59,66
49,66
43,22
40,64
38,38

15
16
17
18
19
20

متحققة
غير متحققة
غير متحققة
غير متحققة
غير متحققة
غير متحققة

35,16 1,75

21

غيرمتحققة

الوزن
المئوي

الفقرات المعيارية

تعرض الصفحة األولى منه عنوانه وأسماء المؤلفين
والناشر ورقم الطبعة وسنة الطبع .
عناوينه الرئيسة والفرعية واضحة .
تتناسب فيه المسافة بين السطور والكلمات .
فصوله وأبوابه منظمة ومتناسقة .
يناسب حجمه العمر الزمني للطلبة .
عنوانه واضح ومختصر ويعبر عن محتواه .
تتناسب حجم الحروف المستعملة في طباعته .
يخلو من األخطاء المطبعية
تتمايز العناوين الرئيسة والفرعية من حيث حجم الحروف واللون
طباعته جيدة
يتضمن ثبتا ً بالمحتويات .
يتميز شكله بالجاذبية والتشويق .
استعملت ألوان مناسبة وجذابة في طباعته .
الصورة الموجودة على الغالف الخارجي تعبر عن
موضوعه .
يتميز الورق المستعمل فيه بالجودة من حيث اللون و الوزن والملمس
يتضمن أداة لتقويمه.
يتميز الغالف الخارجي بالمتانة والقوة .
يتميز بالمتانة من حيث التجليد
تتوافر فيه الهوامش المساعدة على توضيح المفاهيم .
يتضمن قائمة بأسماء المراجع والمصادر المستعملة فيه ومرتبه حسب
الحروف الهجائية
كتب على الواجهة الداخلية من غالف الكتاب عبارة هادفة

سوضا من تما لخ (  ) 9ن ند ة تممودسسم تممو ععة في مادخ تإل متج تمفني منتودب نغم
( )%71,42لهي تقخ من ماة تمم ك تممووم في هذه تم متدة تم دمغ (  ، ) % 80لهذت سوني ن
تودب تمنغة تموم سة من ل تمثدم مولدر مو وو عق فسه مودسسم تمال ة في مادخ تإل متج تمفني منتودب.
خ تمموسدم ( كتبت سلى الواسهة الماخلية من غالف الكتاب سبارة هامفة ) عنى تممو ة تأل سمة (
.1
تم د سة لتمواملن ) سن مودسسم مادخ تإل متج تمفني منتودب ،لوو هذه تمنوساة ادن د ً دن سد ً لق لمتً عنى
تمتودب ،لممد مهذه تمو دمتم من تثم ت سم في نفلس تمرن ة في تمولاه في تممددم تم سا  ،لتذمك سدن
تمنهج تمذي ونهاه تمفندفة تموم لسة لتمغدسة تموي ورما إمى و عسعهد .
خ تمموسدم( يتضمن قائمة بأسماء المراسع والمصامر المستعملة فيه ومرتبه حسب الحروف
.2
الهسائية ) عنى تمودندخ مد ق خ تأل سم سن مودسسم مادخ تإل متج تمفني منتودب دممو ة ( تموامسن)،
لوو هذه تمنوساة ادنب ق لم لدن ي في تمتودب  ،ن من مودسسم تمتودب تمم مدي تماس ن س ولي
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.3

.4
.5
.6

-1
-2
-3
-4

تمتودب عنى قدالمة دمممتات تموم سة لتذمك تألان سة ن لا م ممو ة مل دالسد ً لمتول ة تود ة واومخ
عنى تدو تممتمل لتدو تمتودب لتمااع لتمر وة لمتدن تمنام لتمندام لتمدنة لوظهم في م تمتودب.
(ع تم ق ،2009 ،ص )176لستت ا دوه عنى إن ت ولتع تمتودب عنى تمم د م لتمممتات واات
تمموونمسن عنى تموونو تمذتوي لتذمك لاسد ة مونلمدوهو لورلسمهد (.ا دوه  ،2003،ص) 207
خ تمموسدم( تتوافر فيه الهوامش المساسمة سلى توضي المفاهيم)عنى تممو ة (تموددوة عام) سن
مودسسم مادخ تإل متج تمفني منتودب ،لوو هذه تمنوساة ادن د ً دن سد ً لق لمتً في تمتودب ،س ساب ن
سودمج تمتودب تمم مدي تممفم تم تمنغلسة لتمم رن دم تمونمسة تما س ة مد سلض هد منردمب في هلتمش
تم ف دم تموي وم فسهد هذه تمتنمدم ل تمم رن دم تمد سوضمن تمهلتمش وع تمملتقت ل تمم ن ل
تما سدم تموي وم في تمملضلو إسادا( .تمواتلي ،2009 ،ص)290
خ تمموسدم ( يتميز بالمتانة من حيث التسليم) عنى تممو ة (تمثدمنة عام) ،لسو هذت ادنب ق لم في
تمتودب تمم مدي تماس  ،ن من مودسسم تمتودب تماس هل تن سومسا دممودنة لتمعلة من س تموانس .
ل خ تمموسدم ( يتميز الغالف الخارسى بالمتانة والقوة )عنى تممو ة ( تمدد وة عام)
خ تمموسدم( يتضمن أماة لتقويمه) عنى تمممو ة (تمدد دة عام) سن مودسسم مادخ تإل متج تمفني
مى
منتودب ،لسو هذت ادنب ق لم لدن ي في تمتودب ،ن تة وعلسو تمتودب تمم مدي ندسوهد م
تمواتو تمتودب دألدس لتممودسسم لتمملت فدم تموي تقوم م مو مسو تمتودب تموونسمي( .تم لتم ة،2007 ،
ص)324
لومى تم د ثة ن لال تة تموعلسو مهد فدال ة في مومفة تمالتنب ت ساد سة في تمتودب لمومفة نلت ي
في تمتوب تممعممة في تم لخ تمموع مة في
تمع لم في تمالتنب تمدن سة من تمتودب لهذت مد ممده تم د
مادخ تممندهج تم متدسة س س ولي تخ تودب عنى تة موعلسمه ملال ة في م تمتودب فضلً عن
لال مقدو هلتول لتمونلتن تم مس ي مم سمسة تممندهج ملو دخ لت دوفددم عن ي مل ظدم عن
تمتودب.
أولً الستنتاسات
تدونوام تم د ثة مد سأوي:
في ضلع نودالج تم
ن تودب تمنغة تموم سة من ل تمثدم مولدر مو وولتفم فسه مودسسم تمال ة في مع مة تمتودب لتإل متج
تمفني .
ن م ولى تمتودب سودني تمتثسم من نعدر تمضول لتمع لم .
ن مغة تمتودب داة إمى وو سخ إعد ة سدنة .
ن اتخ تمتودب لإ متاه تمفني داة إمى ت عوندع ه مساس من والسق تمرن ة إمسه .
ثانيا ً التوصيات
ول ي تم د ثة مد سأوي :
في ضلع نودالج تم
 -1ضملمة ولاست مسخ مت تخ تودب ا س وى سدهخ منم مس تممالو إمسه لسلضا رمق تموودمخ مت
تخ ملقل من تمملتقل تم دددة ل د ة مد سوونق دمم ولى.
 -2ضملمة إعد ة وأهسخ لو مسب م مدي تمنغة تموم سة لم مددوهد ثندع تم مة تموونسمسة في ضلع
م خ تمال ة تموونسمسة.
 -3عد ة تمنظم وأمسل تودب تمنغة تموم سة لو دسنه مو و مرد عوه ممودسسم تمال ة .
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 -4ضملمة تأل ذ آمتع م مدي لم مددم مد ة تمنغة تموم سة في و دسن هذه تمتوب لإامتتهو في
مادن تموأمسل لتمورلسم.
ثالثا ً المقترحات
تدوتمد ً مهذه تم متدـة تقوم م تم د ثة إامتع متددم وممي إمى :
 -1وعلسو توب تمنغة تموم سة منمم نة تإلع ت سة لت و تالسة في ضلع مودسسم ال ة تمتودب.
 -2تمملتانة سن تمنغة تموم سة تممعممة و مسدهد في تمومتق لتوب تمنغة تموم سة تممعممة و مسدهد في تم لخ
تموم سة في ضلع مودسسم تمال ة .
 -3إامتع متدة منوومل عنى تممولقدم تموي ووسق ور سق تمال ة تموونسمسة في تممادخ تموم لي.
 -4إامتع متدة منوومل عنى توادهدم تمرن ة ن ل توب تمنغة تموم سة في تمممت خ تمم ونفة.
المصامر العربية
 القرآن الكريم
 .1بإن منةلر ،أإل ب فء لمر ب بين ملمب إن رغ :لسان العرب ،ميج  ،1مر يز ب ويرق ب،ل يط ب بيرفه ،ط،1ب  .ت
.

 .2أإل لربل ،

ر ن ملمب عله  .علم النفس التربوي  ،ط ، 5ببر ب م ير لنور لب الزيع لب طإرع  ،ب،ربن/عمرن2006 ،غ.

 .3أإل لرب ،يليك ل ين .توجيهات في المنهج التربوي( فلسفته ،أنواعه ،معوقاته ،تصميمه ،نماذجه ،تجربته،
تقويمه ،وتطويره) ،م اإ ب فالح ،م ر2011 ،غ.

 .4أإل لليج ،مرلبن المناهج التربوية المعاصرة ،ط ،1ب ببر ب المي ب بل ي لببر ب برف لنور لب الزيع ،عمرن /ب،ربن،
2000غ.

 .5ب ،بي ،ايب لر غ ل إري ،ببلب عإب ب الغ .الكتاب المدرسي تأليفه واخراجه الطباعي وتنظيماته ،ببر ب لءرح لنور
عمرن /ب،ربن2016 ،غ.

 .6ب إيراه  ،عإب ب لإرر الفيق  ،لز رير ب نر يلس ،اإلحصاء الوصفي االستداللي في التربية وعلم النفس  ،مطإا
مؤ ي

ب برف ب امر ي ،ب اربق /إلببب1977 ،غ.

 .7ب اميمه ،علبب لر غ  .المناهج الدراسية ،مفهومها ،فلسفتها ،ط ،1ببر ب اب لنور ،إلببب2006 ،غ.

 .8لييرإر  ،ل ييرغ ييالغ  .ابييليغ ا ييب ب بي يربي ب ارإيي ي لمرلل ي بلإاببةيي ي ف ييه ء ييلي ما ييريير لي ييلب ب ا ييرب ب مبر ييه(، ،
أطروحة دكتوراه /منشورة ) ،ب اربق  /إلببب ،لرما إلببب /لي ارإي بإن روب لاللغ ب ن رني 2016 ،غ.

 .9ب لرإري ،رةغ ريغ،
 /إلببب2013 ،غ.

إري ،ببلب عإب ب الغ ،ربله ،زينب لمز  .المنهج والكتـاب المدرسـي م اإي ب نايميه ،ب ايربق

 .10ب لإر ،لإر إن ملمب إن ببللب .ب بر

الليلي ملالل ارب ب اللغ ل

ب ربس بلإاببةه فه ب ممل

ب ارإي

ب البي فه ءلي ماريير ابريس ب اللغ ،المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس،

ب مللب  ،2لرما عين ب ومس ،ب برار  2005 ،غ.
 .11لربر ،نايغ ململب

ربق .ابليغ اب ب لل ب ارإي

ل فل

ب ال

ب،ل ك من لله نةر ب مالمين لب مالمرت

لب مورفين فه ب مببرس ب ل لمي فه ملرفةرت ب ءف ب لرإي  ،رسالة دكتوراه ،لي ب ارإي  ،لرما عين ومس

ب برار  2004 ،غ.
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 .12ب لاييرفر  ،عإييب ب ييالغ يل ي  .تعلــيم اللغــة العربيــة فــي ضــوء االتجاهــات الحديثــة .ط1435 ،1ا يي ،ب اييين ،ب،مييرربت
ب ارإي ب مالب 2014 ،غ .

 .13خليف  ،عله عإيب رإيه ،للبةي

يإله ويإالق .ليلب ب ايب ب مبر يي إمرللي ب االييغ ب ،يرس مين للهي نةير مويرفه

ب مرلل  ،بحث مقدم إلـى المـؤتمر التربـوي الثالـث ،ب ليلب فيه ب االييغ ب فل يطينه لميبخ ب امييزل ،ب لرماي ب

غز  2007غ.

يالمي ،

 .14ب خلب ب  ،ملمب ململب .أسـس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي ،ط ،2ببر ب م ير لنور لب الزيع
لب طإرع ،ب،ربن /عمرن2007 ،غ.

 .15زبير ،اب عله ،لربةب ر غ يلنس .اللغة العربية مناهج وطرائق تدريس ،ببر ب منهلي  ،عمرن.2016 ،

 .16ب زايري ،ليبر عإب ب ريغ .التدريس الفعال استراتيجيات ومهارات ،ببر ب منهلي  ،عمرن.2015 ،

.17

يمرره ،عزييز لرخييرلن .مبـاد القيــاس والتقـويم فــي التربيـة ،ببر ب ف يير لنوير لب الزيييع،

عمرن ،بلربن.1989 ،
ر ن .فن تدريس اللغة العربية وانطباعاتها المسلكية وأنماطها العملية ،م اإ بلنللل ب م ري ،

 .18مك ،ملمب

ب برار 1975 ،غ.

 .19ب وإله ،بإربايغ مهبي .تقويم المناهج باستخدام النماذج ،ط ،1مطإا ب مارر  ،إلببب 1984 ،غ.

 .20ولرا  ،ل ن .المناهج الدراسية بين النظرية والتطبيق  ،ط ، 3ب نرور م اإ ب ببر ب ارإي ل ارب  ،م ر /ب برار ،
2003غ.

 .21ب ومري  ،ابل عله للبب  ،ل ابلن ململب ب رملك .مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها ،ط ،1ببر لبة

لنور

لب الزيع ،ب،ربن /عمرن2005 ،غ .

 .22عإب ب لليغ ،بلمب ب مهبي ،لرخرلن.المنهج المدرسي المعاصر ،أسسه– بناءه– تنظيماته -تطويره ،تحرير رشدي
أحمد طعيمة ،ط ،2ببر ب م ير لنور لب الزيع لب طإرع  ،ب،ربن/عمرن2009غ.

 .23عإب ب رلمن

ر ن عإب بهلل .المنهج الدراسي ،رؤية إسالمية ،ط ،2ببر ب إوير ،ب،ربن /عمرن 2001 ،غ.

 .24عبس ،عإب ب رلمن .مإربئ ب ل ري فه ب ارإي لعلغ ب نفس ،1 ،ط ،2منولربت م اإ ب نهء ب

المي  ،عمرن1980 ،غ .

 .25ب اييبلي ،غ ييرن ير ييين .تحليــل محتــوى كتــاب القــراءة فــي ضــوء معــايير الجــودة الشــاملة ومؤشــراتها ،ملل ي لرما ي بموييق،
ب مللب ،25بموق 2009 ،غ.

 .26ب ازبلي ،رليغ يلنس .ب بيرس لب ابليغ فه ب املي ب ابري ي  ،ط ،1ببر بلل  ،ب،ربن  /عمرن2007 ،غ.
 .27عطي  ،مل ن عله .الجودة الشاملة والمنهج ،ط ،1ببر ب منراج لنور لب الزيع  ،ب،ربن/عمرن2009 ،غ.

 .28ب افلن ،نربي ل ين ،لرخرلن .مناهج وطرائق تدريس العلوم ،ببر ب م ير لنور لب الزيع ،عمرن ،بلربن.2011 ،

 .29عله ،نربي ل ن .ا لر مبارح اطلير نةرغ االغ ب إنرت إر ممل

ب ارإي ب البي فه ءلي ماريير ب للب ب ورمل ،

مجلة مستقبل التربية العربية ،ب مللب  )8ب ابب  ،27ب ريرض2002،غ .

 .30فرمرن ،ولل عرب  ،ل ورش ،أزارر عللبن ،معايير الجودة في المنهج والكتاب المدرسي ،ب اربق /إلببب2012 ،غ.

 .31ب إي ه ،أ مري

ر ن لمرن .ابليغ ارب ب بربي ب ربي

غير منشورة ،لي ب ارإي  /بإن روب ،لرما إلببب1989 ،غ.

ل

ب ربإع ب ارغ لير ب نرطبين إهر ،رسالة ماجستير

 .32ب له،لمبي و مرعي ألمب .ابليغ اب ب لل ب ارإي لمرلل ب مال ط فه وقليغ رب ارن ب اربق علك لفق ماريير
ب ارب ب ليب (،أطروحة دكتوراه /منشورة ) ،ب اربق ،إلببب ،ب لرما ب م ان ري  /لي ب ارإي ب ،ر ي 2014 ،غ.
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 .33ملمع ب لل ب ارإي  ،المجمع الوجيز ،لزبر ب ارإي لب االيغ ،ب برار 1992 .غ.

 .34مليب ،ل ن ور ر ،لملمب علبب ب زيرببت .الجودة في التعليم دراسات تطبيقية ،ط ،1ببر
ب،ربن/عمرن2008 ،غ.

فري لنور لب الزيع،

 .35ب مبيريس ،أإل فربي .نشرة بعنوان الجودة الشاملة في ضوء لقاء قادة العمل التربوي بالباحة ،لرما ب مرربت،
2004غ.

 .36مرعه ،الفيق بلمب ،لملمب ململب ب ليل  .المناهج التربوية الحديثة مفاهيمها وعناصرها وأسـسها وعملياتها ،ط،1
ببر ب م ير  ،ب،ربن/عمرن2000 ،غ.

 .37ب منيز ،عإبب هلل ،لغربيإ ،عريش،اإلحصاء التربوي ،ببر ب م ير لنور لب الزيع لب طإرع  ،ب،ربن /عمرن .2017
 .38ب ل ي  ،للمه بلمب ،ل ل ين إوير ململب .االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة األولى،ببر ب ف ر ب ارإه،
ب برار 2001 ،غ.

 .39يل

 ،مرار و مرعي

إري .الموسوعة العربية لمصطلحات التربية والتكنولوجيا التعليم  ،ط ،1م اإ ب رويب،

ب البي /ب ريرض2002 ،غ.
المصادر األجنبية

1. KannerandTaylor ،booksand ،TheTeacher,1983m (P.30).

2. Lewis, A. S., Quality important of Education International, 1997.

المالحق1/

ت
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

أسماء الخبراء
وألقابهم العلمية

مكان العمل

سامعة بغمام-كلية التربية/
أ .م.حسن سلى
ابن رشم
فرحان العزاوي
أ.م .رقية سبم الئمة سامعة بغمام-كلية التربية
/ابن رشم
العبيمي
سامعة بغمام-كلية التربية
أ.م  .سعم سلى زاير
/ابن رشم
سامعة بغمام-كلية التربية
أ.م .صفاء قارق
/ابن رشم
حبيب
سامعة بغمام-كلية التربية
أ .م.ضياء سبم هللا
/ابن رشم
احمم
سامعة بغمام-كلية التربية
أ..م.محمم انور
/ابن رشم
السامرائى
سامعة بغمام-كلية التربية
ا.م.م حسن
/ابن رشم
خلباص حمامي
سامعة بغمام-كلية التربية
أ.م.م.رحيم سلى
/ابن رشم
صال
أ.م.م .سماء تركى سامعة بغمام-كلية التربية
/ابن رشم
ماخل
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التخصص
قرائق تمريس اللغة
العربية
قرائق تمريس
اللغة العربية
قرائق تمريس اللغة
العربية
قياس وتقويم
قرائق تمريس اللغة
العربية
قياس وتقويم
قرائق تمريس اللغة
العربية
قرائق تمريس اللغة
العربية
قرائق تمريس اللغة
العربية
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.10

م .م مهنم سبم
الكريم
مانتظار سبم سلى

.12

أ.م.م يحيى خليل
القائى

.11

وزارة التربية /ث.
المتميزين للبنين
وزارة التربية /ث .العراق
العظيم المختلقة
وزارة تربية  /كلية تربوية
مفتوحة

اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية

أسماء الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة فى إسراءات البحث مرتبة بحسب اللقب العلمى والحروف
الهسائية
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