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  ملخص

ألساسي يمية لكتاب لغتنا الجميلة للصف السابع اومشكلة البحث في دراسة تق تتلخص
، ٢٠٠٢/٢٠٠٣للعام الدراسي  بمدارس محافظة نابلس من وجھة نظر المعلمين والمعلمات

تكونت عينة البحث من ثمان وثمانين   .ى ستة مجاالت للكتابلللتعرف إلى تقديراتھم التقويمية ع
ً ومعلمة تم اختيارھم من مائة وسبع مدارس، واستخدم الباحث أسلوب االستبانة في بحثه،  معلما

متوسط التقدير : ومعادلة كرونباخ ألفا لحساب معامالت الثبات لمجاالت البحث، وكانت النتائج
، ويعني ھذا أن الكتاب تقديره التقويمي %)٨٢.٨(بنسبة ) ٤.١٤(التقويمي لمجاالت البحث 

داللة إحصائية على  ال توجد فروق ذات: مرتفع جداً، مما يدل على جودته، وقبول فرضية البحث
، النوع: بين متوسطات استجابات أفراد العينة تُعزى لمتغيرات) ٠.٠٥  (وى الداللة مست

  .والمؤھل العلمي، والخبرة، وقد ُوجدت فروق لصالح متغير الخبرة
 
Abstract 

This paper was an evaluation study of the Arabic language textbook 
of the seventh grade, "Our Beautiful Language", as perceived by teachers 
of both gender in Nablus District. The study sought to identify their 
assessment rating of the book on six domains. The sample of the study, 
randomly chosen from 107 schools, consisted of 88 teachers. The 
researcher used a questionnaire to get the data. He also used Cronbach 
Alpha for the testing of reliability coefficient of the study domains. The 
results showed an average rating assessment of these domains 4.14 or 
82.8%. This means that the textbook assessment was very high, thus 
indicating it had a high quality. The hypothesis was significant it was 
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found that there were no statistically differences at   0,05 among the 
averages of the responses of the subjects which might be attributed to 
gender, academic qualification and experience variables. However, there 
were differences due to experience variable.    

 
  الدراسة وخلفيتھا النظريةمقدمة 

ه تقرب  تعلم، وفي يعتبر تعليم اللغة العربية وتعلمھا في ھدي هللا وعلمه عبادة يُثاب عليھا الم
ه  ل مفردات ي وتحلي اب المدرس وى الكت ام بمحت ا باالھتم ي تعليمھ الى، وينم بحانه وتع ى هللا س إل

  .ھا بحاجة للدراسات العلميةوتقويمه، ليناسب مستوى التالميذ، وتعليمھا بتقويم كتب

ول هللا عز وجل : إن األمر بتعليمھا وتعلمھا مصاحب لألمر بتعليم القرآن الكريم وتعلمه، لق
) ً   ).قرآناً عربيا

ويم اللسان  ام، وتق ا أي اھتم ة وتقويمھ لقد اھتم الصحابة والتابعون بـتأليف كتب اللغة العربي
م ام وضوابط الكل اب لتطويره وإتق،  العربي، بوضع اإلعج ويم الكت ا، وبتق ان األصوات وغيرھ

ا  اب لغتن ويم كت تم الباحث بدراسته في تق ا اھ بالزيادة أو االستبدال أو الحذف أو التغيير، ومن ھن
ة  ة في المرحل العربية للصف السابع األساسي من وجھة نظر المعلمين، لما لھذا الصف من أھمي

  .األساسية

وزارة التر ي ل روع وطن ديث إن أول مش ور الح ع التص و وض طينية ھ يم الفلس ة والتعل بي
ذه في ضوء  ه وتنفي اب المدرسي وتصميمه وتجريب اھج الدراسية في التخطيط للكت لتطوير المن

  .تكامل المنھاج الدراسي بعناصره األساسية

يم  ي أن تعل ث يع وي والشعب الفلسطيني، حي اع الترب ام القط ذا المشروع اھتم ويتصدر ھ
  .والمناھج ھو األداة لتنمية موارده البشرية والماديةاللغة العربية 

ه : ومنھاج اللغة العربية بمحتواه نظام متكامل في عناصره ه، ھدف ه وأنشطته وتقويم بأھداف
ه في  داه وعلم اً من هللا سبحانه، لنشر ھ ر، تقرب تنمية الشخصية، وغايته توظيف اللغة في التعبي

ريم،  رآن الك ة الق ة ربوع العالمين، بلغ اج اللغ لم، وينمي المنھ ه وس وسنة الرسول صلى هللا علي
  .العربية في المجاالت التربوية التعلمية المعرفية والوجدانية والمھارية

ة ارات اللغ ة مھ ة إكساب الطلب ة العربي اھج اللغ اول من راءة : وتح ة، الق تماع والمحادث االس
  . )١٩٩٦، عدس( يرھموالكتابة، وتزويد المتعلمين بالثروة اللغوية، لتنمي تفك

  
  مشكلة الدراسة

طين ي فلس يم ف ور التعل ا أم ذ توليھ ة من عت وزارة التربي زة،  س اھج ممي ع من ى وض ،  إل
ا ،  ومالئمة لمتطلبات العصر الحالي،  وموحدة لجميع أبناء الشعب الفلسطيني ذلك تسعى دائم وك
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ويره وي وتط ام الترب ويم النظ ى تق يم ،  إل ة التعل وير نوعي دف تط طينيةبھ دارس الفلس ي الم ،  ف
  .  وبالتالي إلى االرتقاء والتقدم في مناحي الحياة

ه السابعوكان الصف  د علي اج الجدي ق المنھ دئ بتطبي ي ب ان ،  األساسي من الصفوف الت فك
ة(كتاب  ا الجميل ذا الصف) لغتن ا،  لھ م تأليفھ ي ت دة الت دارس ،  من الكتب الجدي وتدريسھا في م

طين ام ،  فلس ذ ع ة.  )٢٠٠٢-٢٠٠١(من ة العربي روع اللغ ع ف اب جمي ذا الكت م ھ و ،  إذ يض وھ
ويجب اإلشارة ھنا إلى أن .  للمراحل التي تليه،  األساس الذي ترتكز عليه بقية كتب اللغة العربية

وأجرى ،  إذ كانت السنة األولى تجريبية،  ھذا الكتاب قُرر في مدارس فلسطين منذ ثالث سنوات
  .  مالحظات خالل العام األول من تدريسه ثم عدل في ضوء ھذه المالحظات مركز المناھج عليھا

ه ابق للصف ذات اج الس ة للمنھ ة تقويمي د دراس م أج اج ،  ول ه اآلن بالمنھ درس في ذي ي ال
د طيني الجدي د، ،  الفلس اب الجدي ذا الكت ول ھ ات ح ين والمعلم ة آراء المعلم أردت معرف ف

ب، ،  ع من أجلھاوصالحياته، وتحقيقه لألھداف التي وض وكذلك إصدار حكم عليه من عدة جوان
  .  واالستفادة من نتائج الدراسة في إعداد المناھج األخرى التي تليه

ين وملحوظاتھم، ،  الباحثوكذلك من واقع المدارس وعمل  وسماع آراء المعلمات والمعلم
ؤلف. فقد وجدت وجھات نظر متباينة رغم حداثة الكتاب هكذلك تلبية لطلب م اب في مقدمت ،  ي الكت

د اب الجدي ذا الكت م السديدة في ھ داء آرائھ ين والمعلمات إب ذلك من ،  حيث طلب من المعلم ا ل لم
أھمية كبرى في نجاحه، ويتيح ھذا التقويم للكتاب فرصة للمسؤولين عن إعداد المناھج من اإلفادة 

ينھا ديلھا وتحس ه وتع ب في راء الجوان ي إث ا ف ن نتائجھ دريس إذ إن تج،  م ي الت ين ف ة المعلم رب
وصالحيتھا لكل البيئات ،  ھي التي سيكشف عن مدى مرونة المادة،  وتعاملھم اليومي مع الكتاب

  : ولذلك تنحصر مشكلة الدراسة فيما يلي.  التعليمية

ة ( تقويم كتاب  ابعللصف ) لغتنا الجميل ين  الس ة نظر المعلم األساسي الفلسطيني من وجھ
د ة في محافظة والمعلمات في الم ابلسارس الحكومي ويم  ن ه تنحصر المشكلة من خالل تق وعلي

ه، محتويات الكتاب، أھداف الكتاب: الكتاب في المجاالت التالية ئلة ، أسلوب عرض المادة في األس
  .الوسائل التعليمية واألنشطة، الخصائص العامة لشكله وإخراجه الفني، التقويمية

  
  أھمية الدراسة

ذه  ة ھ أتي أھمي ھات ة نفس ة العربي ة اللغ ن أھمي ة م ي ،  الدراس ة ف ة العربي اج اللغ إذ إن منھ
ك ،  له أھمية خاصة ومميزة،  المرحلة األساسية إذ يمثل مركزا مرموقا بين الكتب المدرسية وذل

ب ن الطال إذا أتق ة، ف راءة والكتاب يم الطالب الق ة،  للدور الذي تلعبه في تعل راءة والكتاب ه ،  الق فإن
واد الدراسية األخرىيتمكن م ة في الم ة يقف وراء كل .  ن اكتساب المعرف ة العربي اج اللغ فمنھ

  .  المناھج األخرى

ة ھي ،  واللغة العربية ھي لغة القرآن الكريم ة العربي دتنا اإلسالمية، واللغ وھو دستور عقي
ارف،  وسيلة االتصال األولى وم والمع را،  ووسيلة التعبير عن العل ا سجل ت ا أنھ بكم ،  ث الطال
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ه م من عناصر وحدة أمت ه وعنصر مھ ق األھداف ،  ومستودع ثقافت ة تحقي رز أھمي ا تب ومن ھن
  .  الكامنة وراء تعليمھا

ة،  كما أن تمكن الطالب من المھارات األساسية اللغوية والرياضية الغ األھمي ،  أصبح أمرا ب
التمكن.  ويرتبط إيجابيا بتحقيق مستويات أفضل لمھارات أخرى ة أمر ومتطلب سابق  ف من اللغ

  .  والزم لتقدم نوعي في التعليم خصوصا عندما يتعلق األمر بالمواد اإلنسانية

اھج  داد من ن إع ة م ه وزارة التربي وم ب ا تق ع م زامن م ا تت ن كونھ ة م ة الدراس أتي أھمي وت
لحوظات، إذ تسھم ھذه الدراسة في إضافة الم،  والمبنية عليه،  السابعللصفوف التي تلي الصف 

اج الصف ،  عند تأليف كتب اللغة العربية األخرى،  ومراعاة أمور أخرى ى منھ ي تتركز عل الت
وة.  السابع واطن الق د،  كذلك تأتي أھميتھا من خالل الكشف عن م اج الجدي .  والضعف في المنھ

ين ى آراء المعلم ى التعرف إل رى ،  والحاجة إل ة كب ك من أھمي ا في ذل ه، لم في والمعلمات حول
  .  نجاحه ونجاح الكتب التي تليه للصفوف األخرى

ة  ة العربي اب اللغ ويم كت ه تق تم في ة ي ا أول دراس ن كونھ أتي م ا ت ة(وأھميتھ ا الجميل ) لغتن
ة السابعالفلسطيني للصف  ه ،  األساسي في فلسطين في الضفة الغربي ى مرونت ك للتعرف إل وذل

ة ات التعليمي ة البيئ ه لكاف دى مالءمت اوتحقي،  وم ن أجلھ ي وضع م داف الت ه لألھ اب ،  ق و كت فھ
ه م تأليف دة،  جديد، ت ه، وإخراجه وفق أسس جدي يم،  وتنظيم ة والتعل ا وزارة التربي ي ،  تبنتھ لتلب

  .  ولتواكب التقدم العلمي الھائل،  حاجات المجتمع الفلسطيني وخصوصيته

اج  ة لتطوير المنھ حيث ،  الفلسطيني األولوتأتي أھميتھا في أنھا تنسجم مع الخطة الوطني
ك ،  يعد تقويم الكتاب الجديد المطبق حاليا في مدارس فلسطين ذه الخطة وذل ات ھ م متطلب أحد أھ

اج ذا المنھ ة حيث يمكن أن .  لما توفره من معلومات دقيقة عن ھ ذه المرحل ا في ھ أتي أھميتھ وت
ا يسھم في إيجاد معلومات وھذ،  تشكل أساسا مرجعيا علميا لكتاب محدد وھو كتاب اللغة العربية

اب ن الكت حيحة ع اذ ،  ص ي اتخ اھج ف داد المن ى إع ؤولين عل ة للمس يح فرص دوره يت ذا ب وھ
  .  عند إعداد المناھج األخرى،  اإلجراءات الالزمة

وذلك لتزويد ،  حيث يعتبر تقويم كتاب جديد مدخال من مدخالت عملية تطوير المنھاج نفسه
رى بمعلوم اھج األخ عي المن ةواض اھج ،  ات حديث وير المن ي تط د ف ذا يفي ه، وھ ة عن ومنتظم

د اب الجدي ع الكت ذه الدراسة واق ائج ھ ة، إذ تعكس نت ات ،  األخرى الالحق ه من إيجابي ا في بكل م
ة ومعالجة األمور الناقصة ،  وسلبيات، وعندھا يمكن االستفادة من نتائجھا ودعم األمور اإليجابي

  .  فيه) السلبيات(أو 

والعاملين في ،  مثل المعلم، والطالب،  الدراسة كل من له صلة بالكتاب المدرسي وتفيد ھذه
يم احثين،  والمشرفين،  وزارة التربية والتعل ا،  والب تفيد منھ المعلم يس واطن ،  ف ى م إذ يتعرف إل

  . فيعالجھا و ذلك من أجل الوصول إلى تعليم فعال،  فيتبعھا و مواطن الضعف،  القوة

اوكذلك يمّكن ا ى نتائجھ تھا،  لمشرفين من اإلفادة في اإلطالع عل ا ،  ومناقش تفادة منھ واالس
ابع ة لصفوف الس ة العربي ة اللغ ع درج ي رف امن،  ف ع،  والث ا،  والتاس ا يليھ و .  وم ب ھ والطال
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تفيد األول اج،  المس وير للمنھ ن األدوات،  وإذا جرى تط د م وي يفي ايير ،  و الباحث الترب والمع
ية،  والتقويم،  التحليلالمستخدمة في  ل كتب مدرس أو ،  ويجري المزيد من الدراسات حول تحلي

  .دوات لتتالءم مع دراسته وموضوعهتقويم كتب جديدة أخرى ويمكن تطوير ھذه المعايير واأل
  

  أھداف الدراسة

  : تسعى الدرلسة إلى تحقيق األھداف اآلتية

ن .١ ي م ابع األساس ة للصف الس ا العربي اب لغتن ويم كت ة  تق ة العربي ي اللغ ر معلم ة نظ وجھ
ا الستة ابلس لمجاالتھ اب: والمعلمات في مدارس محافظة ن اب، أھداف الكت ات الكت ، محتوي

ه ادة في لوب عرض الم ة، أس ئلة التقويمي ي، األس ه الفن كله وإخراج ة لش ، الخصائص العام
  .الوسائل التعليمية واألنشطة

ى مجاال .٢ ة عل ة للعين ديرات التقويمي ا في تطوير تحديد التق ة أھميتھ تة؛ لمعرف اب الس ت الكت
 .الكتاب

ة لمجاالت  .٣ ديرات التقويمي ى التق رة عل تعرف أثر متغيرات الجنس، والمؤھل العلمي، والخب
 .الكتاب

ة  .٤ اج اللغ ا في تطوير منھ ادة منھ ائج للجھات المختصة؛ لإلف تقديم التوصيات في ضوء النت
  .العربية

  
  أسئلة الدراسة

  : اإلجابة عن األسئلة اآلتيةسعت الدراسة إلى 

راه المعلمون والمعلمات  السابعللصف ) لغتنا الجميلة(كتاب  درجة تقويمما  .١ ا ي األساسي كم
  الحكومية ؟ نابلسفي مدارس محافظة 

راه  السابعللصف ) لغتنا الجميلة(األھداف التربوية في كتاب  درجة تقويمما  .٢ ا ي األساسي كم
  الحكومية ؟ نابلسمحافظة المعلمون والمعلمات في مدارس 

ا .٣ ويم م ة تق اب  درج ي كت وى ف ة(المحت ا الجميل ابعللصف ) لغتن راه  الس ا ي ي كم األساس
  الحكومية ؟ نابلسالمعلمون والمعلمات في مدارس محافظة 

ة(أسلوب العرض في كتاب  درجة تقويمما  .٤ ا الجميل ابعللصف ) لغتن راه  الس ا ي األساسي كم
  الحكومية ؟ نابلسس محافظة المعلمون والمعلمات في مدار

ابعللصف ) لغتنا الجميلة(األسئلة التقويمية في كتاب  درجة تقويمما  .٥ راه  الس ا ي األساسي كم
  الحكومية ؟ نابلسالمعلمون والمعلمات في مدارس محافظة 
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ا  السابعللصف ) لغتنا الجميلة(الشكل واإلخراج الفني في كتاب  درجة تقويمما  .٦ األساسي كم
  الحكومية ؟ نابلسمون والمعلمات في مدارس محافظة يراه المعل

األساسي  السابعللصف ) لغتنا الجميلة(الوسائل التعليمية واألنشطة في كتاب  درجة تقويمما  .٧
 الحكومية ؟ نابلسكما يراه المعلمون والمعلمات في مدارس محافظة 

  
  فرضيات الدراسة

  : اآلتية ةت الدراسة الفرضياختبر

روق ذا د ف ة ال توج توى الدالل ى مس ائية عل ة إحص طات ) ٠.٠٥=  (ت دالل ين متوس ب
  .، والمؤھل العلمي، والخبرةالجنس اتاستجابات أفراد العينة تُعزى لمتغير

  
  حدود الدراسة

  : خالل تطبيق الدراسة تم استخدام الحدود التالية

ى  .١ ة عل ذه الدراس ن اقتصرت ھ ا م ةعينتھ ة العربي ي اللغ ي ا،  معلم ا ف دارس ومعلماتھ لم
الغ عددھم األساسي في محافظة  السابعممن يدرسون الصف  ،الحكومية ابلس، والب ) ٨٨(ن

  .معلماً ومعلمة

اب–أھداف الكتاب : اقتصرت ھذه الدراسة التقويمية على مجاالت ست ھي .٢ ات الكت  –محتوي
لوب ال ادة أس رض للم ة –ع ئلة التقويمي ه –األس اب وإخراج كل الكت ة لش ائص العام الخص

  .  الوسائل التعليمية واألنشطة –الفني

  .)٢٠٠٤-٢٠٠٣(أجريت ھذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  .٣
  

  الدراسات السابقة

  : تعزز منھاج اللغة العربية المدرسي والجامعي بالدراسات واألبحاث التقويمية، ومنھا

ة  لكتاب اللغة العربية للصف التاسع،) ١٩٩٨(دراسة عبد الرحمن  لألھداف دراسة تقويمي
اب، وفق  واألنشطة والنصوص وعالقاتھا بحياة التالميذ، وقدرتھم على تقليد نماذج الخط في الكت

درج منطقي ،  المقرر األردني ة، وال ت ر ملون ر متنوعة، والخطوط غي ونتائجھا أن األھداف غي
  .في اختيار تدريبات اإلمالء، وال معايير لتعليم التعبير

ة  افرة والدراس ة لجع ي األردن )١٩٩٣(التقويمي اب الصف األول األساسي ف دفت لكت ؛ وھ
ى  ة إل ذه الدراس ة ھ ي معرف تبانة ف ا االس ذا الصف، وأداتھ اب لھ ة الكت دى مالءم رة، ) ٥٠(م فق

ا  وم، وعينتھ ى الرس ي إل راج الفن ن اإلخ ة م ا خمس ات ) ١٥٥(ومجاالتھ ة لمحافظ اً ومعلم معلم
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وىجنوب األردن، ونتائجھا متد ى المحت ة لتطويره من حيث رجة من األھداف إل ، ودعت الباحث
  .)١٩٩٣ الجعافرة( عناصر منھاجه وإخراجه الفني

ي ھدفت لكتاب الصف الثاني األساسي في األردن) ١٩٩٤(والدراسة التقويمية لعساف  ، الت
ة  ى معرف ه، وعينإل ى تقويم ي إل كله الفن ن ش اب م ى مجاالت الكت وة والضعف عل ه جوانب الق ت

ه) ١٣٢( ه، وجوانب معلماً، ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى جوانب القوة فيه مثل طباعت ، وحجم
  .الضعف في خلوه من فھرس المفردات، والوسائل التعليمية، وـوصى بتطويره

ة للصف السادس في األردن؛ ) ١٩٩٢(ودراسة العيساوي  ة العربي اب اللغ ويم كت دفھا تق ھ
اً، و) ٨١(ف، وعينتھا لمعرفة جوانب القوة أو الضع ام الدراسي ) ٦٧(معلم ة، للع -١٩٩١(معلم

تبانة في )١٩٩٢ ائل، واألداة االس ى الوس اب من الشكل حت ويم لمجاالت الكت ) ٧٧(، وجرى التق
ويمي  دير التق اب شكله %)٧٦.٤(أي نسبة ) ٣.٨٢(فقرة، وكان متوسط التق اد الكت ، وأفضل أبع

  %).٧٥(رض الكتاب بتقدير ، وآخرھا طريقة ع%)٨١(العام بتقدير 

ة  ة العامري اد) ١٩٩٤(ودراس ي أبع ي األردن ف امس األساسي ف اب الصف الخ ويم كت  :لتق
ه،  أسلوب عرضه،  محتواه،  الشكل العام ئلته،  تقويم ا أس اً، و) ٧٧(، وعينھ ة، ) ٩١(معلم معلم

ي  تبانة ف ا االس ي) ٧٠(وأداتھ ديرات المعلم ي تق تالف ف ود اخ ا وج رة، ونتائجھ ات، فق ن والمعلم
  .ولصالح المعلمات

رار  ة ) ١٩٩٨(وأجرى ج ي المرحل ة ف ة العربي د اللغ ب قواع ويم كت ى تق دفت إل ة ھ دراس
ام الدراسي  ين للع -١٩٩٧(األساسية العليا، من وجھة نظر المعلمين، والمعلمات في محافظة جن

ة ، وتعرف فيھا إلى تقديراتھم التقويمية لمجاالت الكتب الستة من أھد)١٩٩٨ افه إلى تقويمه، بعين
  .معلماً ومعلمة، وأظھرت النتائج أنھا لصالح المعلمين أصحاب الخبرة) ١٤٤(

انوي ) ٢٠٠١(ودراسة األعرج  اني الث في تقويم مدى فعالية منھاج اللغة العربية، للصف الث
ويم لثماني ة لمحافظات شمال فلسطين من وجھة نظر معلمي اللغة العربية ومشرفيھا، وجرى التق

تبانة من  ا االس دريس، وأداتھ ة الت ى طريق ا ) ١٠٥(أبعاد من األھداف إل رات، وعينتھ ) ١٤٠(فق
ة، و اً ومعلم ط ) ٦(معلم ي متوس دة ف ويم جي ات التق ا درج رفين، ونتائجھ بة ) ٣.٤٨(مش بنس

)٦٩.٦.(%  

انوي في )٢٠٠٠(دراسة عامر  ، وأجرت دراستھا التقويمية لكتاب البالغة للصف األول الث
ة، وأداة الدراسة فلسط اب للطلب ة الكت ة مالءم ين من وجھة نظر المعلمين والطلبة، والھدف معرف

ي  تبانة ف كل ) ٤٠(االس ن ش ويم م اد التق رة، وأبع ة فق رض، والعين ة الع ى طريق اب إل ) ٨١(الكت
ة، و اً ومعلم ويمي ) ٣٢٨(معلم ين التق دير المعلم ة، وتق اً وطالب بة ) ٣.٤٨(طالب ، %)٦٩.٦(بنس

  ).٦٨.٤(بنسبة ) ٣.٤٢(الطلبة التقويمي وتقدير 

ذا  اد ھ ويم أبع ابع، لتق اب الصف الس ويم كت ة لتق راء الدراس د الباحث ضرورة إج د وج وق
اھج  ه والمن ة وتكامل ة العربي اج اللغ ة بمنھ م عالق ن لھ طينية، وم ة الفلس دم التجرب اب، لتخ الكت
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ة األسا دنيا، والحلق ية ال ة األساس ي المرحل رى ف ث األخ ر، للمباح ن الصف العاش ا م ية العلي س
  .وتقويمه من خالل آراء أصحاب العالقة التربوية والتعليمية، ليفيدوا من نتائج ھذه الدراسة

ويم  ى تق رات عل ر المتغي ان أث ي تبي ذكورة ف ات الم ع الدراس ة م ة الحالي تركت الدراس واش
ويم مجاال اول تق ل مجاالت الكتاب المدرسي اللغوي، واختصت الدراسة في تن اب من قب ت الكت

ة تطوير  ة في مرحل اب، وھي مھم معلمي تخصص اللغة العربية ألھمية آرائھم في تطوير الكت
  .المنھاج المدرسي الفلسطيني، وبخاصة الكتاب في المرحلة الراھنة

  
  منھج الدراسة

  .استخدم الباحث المنھج الوصفي التحليلي، وذلك لمالءمته ألغراض الدراسة
  

  عينة الدراسة

ً ومعلمة، أي ما نسبته ) ٨٨(ت عينة الدراسة بلغ وتم  من مجتمع الدراسة،%) ١٤(معلما
وقد وزعت عينة الدراسة على متغيرات الجنس،  اختيارھم بالطريقة الطبقية العشوائية، 

  .بين توزيع عينة الدراسة وفق متغيراتھا المستقلةي) ١( ولوالجد. المؤھل العلمي، والخبرةو

  اتھا المستقلةأفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغيرتوزيع :  )١(جدول 

  المؤھل العلمي  الجنس
  رةــــــــــــبــــــخــــــال

  سنوات ١٠أكثر من   سنوات ١٠-٥  سنوات ٥أقل من 

  ذكر

  ٤  ٢  ٢  دبلوم

  ٨  ١٧  ١٢  بكالوريوس

  ٢  ٠  ٠  ماجستير
  

  أداة الدراسة

تبانة عكست فقرات ة كانت أداة الدراسة المستخدمة اس ا الجميل اب لغتن ويم كت ا، مجاالت تق ھ
  : فقد تم بناؤھا باتباع الخطوات التالية.للصف السابع األساسي

ويم الكتب  قام الباحث بصياغة فقرات االستبانة باالستعانة بأكثر من مصدر من مصادر تق
  : منھا،  المدرسية

  .م١٩٩٨ينية في العام خطة المنھاج الفلسطيني التي وضعتھا وزارة التربية والتعليم الفلسط .أ 
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وطني لمبحث  .ب  ق ال ذي وضعه الفري االطالع على الخطوط العريضة لمبحث اللغة العربية ال
  .١٩٩٩اللغة العربية في العام 

نھم  .ج  ب م د طُل ية، فق ة األساس ة في المرحل ة العربي االستعانة بثالثة من معلمي ومعلمات اللغ
ة في للصف ال" لغتنا الجميلة " كتابة آرائھم في كتاب  سابع، واستعنت بمشرفي اللغة العربي

  .أثناء بناء االستبانة
ويم  .د  ي تناولت تق ابقة، خصوصاً الدراسة الت االطالع واالستفادة من استبانات الدراسات الس

ذلك كتب مباحث أخرى ة، وك ة العربي ا،  كتب اللغ ل : منھ تبانة عق ويم ) ٢٠٠٣(اس ي تق ف
ي ادس األساس ة للصف الس ة العربي اب اللغ رار ، وكت تبانة ج ب ) ١٩٩٨(اس ويم كت ي تق ف

تبانة ، وفي تقويم كتاب البالغة والعروض) ٢٠٠٠(استبانة عامر ، وقواعد اللغة العربية اس
ة) ٢٠٠١(األعرج  ة العربي اج اللغ د الخالق ، وفي مدى فعالية منھ تبانة عب في ) ١٩٩٨(اس

اء ويم كتب الفيزي ة ، وتق تبانة ربايع ويم كتب الت) ١٩٩٩(اس ي تق ةف ة الوطني تبانة ، وربي اس
اب ) ١٩٩٠(استبانة عالونة ، وفي تقويم كتب اللغة العربية) ١٩٩٤(الطالفحة  ويم كت في تق
  .القواعد

كونت االستبانة من إحدى وثمانين فقرة، موزعة على ستة مجاالت رئيسية لتقويم كتاب   .ھـ
 )٢(لغتنا الجميلة للصف السابع األساسي كما في الجدول 

من كل معلم ومعلمة في الدراسة تحديد درجة توافر الخاصية بوضع إشارة  طلب الباحث .و 
 .في المكان المناسب أمام كل فقرة من فقرات االستبانة) ×(

 .تم صياغة جميع فقرات االستبانة بطريقة إيجابية .ز 

  مجاالت االستبانة الستة موزعة على الفقرات:  )٢(جدول 

  عدد الفقرات  المجال  الرقم

  ٩  ابأھداف الكت   .١

  ٢٢  المحتوى   .٢

  ١٣  أسلوب العرض   .٣

  ١٧  األسئلة التقويمية   .٤

  ١١  الشكل واإلخراج الفني للكتاب   .٥

  ٩  الوسائل التعليمية واألنشطة   .٦

  ٨١  وعــمـجـمـال
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  صدق األداة

ويم  و تق ه وھ ن أجل ا وضعت م يس م تبانة تق ة أن االس وى، ولمعرف ن صدق المحت د م للتأك
ة عشر عضواً ، فقد ت"لغتنا الجميلة " كتاب  ألف من أربع ين تت م عرضھا على لجنة من المحكم

  : موزعين على النحو التالي

  .سبعة منھم من أعضاء الھيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية من كلية العلوم التربوية .١

ة  .٢ اثنان منھم من أعضاء الھيئة التدريسية في جامعة النجاح الوطنية من كلية اآلداب قسم اللغ
  .يةالعرب

  .اثنان منھم من مشرفي اللغة العربية في مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس .٣

ة في  .٤ ة العربي دريس اللغ ة في ت رة الطويل ثالثة منھم من المعلمين والمعلمات أصحاب الخب
  .المدارس

ا مناسبة أو  تبانة من حيث كونھ رات االس رة من فق طلب الباحث منھم إبداء رأيه في كل فق
د غير م بة، وق ر مناس ا غي رة يراھ ة فق ناسبة، وتعديل أو إضافة أية فقرة يراھا مناسبة، وحذف أي

م  تبانة، و ت رات االس أجمع المحكمون على مناسبة االستبانة، كما أبدوا بعض المالحظات على فق
  .إجراء التعديالت الالزمة عليھا بناًء على آرائھم واقتراحاتھم

  
  ثبات األداة

راتثبات  لة كرونباخ ألفا في حساب معامالتتم استخدام معاد مجاالت  اإلتساق الداخلي لفق
  .معامالت الثبات للمجاالتقيم يوضح ) ٣(االستبانة، واالستبانة ككل، والجدول رقم 

  معامالت الثبات لمجاالت االستبانة:  )٣(جدول 

  معامل الثبات  عنوان المجال  المجال

  ٠.٨٥  أھداف الكتاب  األول

  ٠.٨٩  محتوىال  الثاني

  ٠.٩٠  أسلوب العرض  الثالث

  ٠.٩٢  األسئلة التقويمية  الرابع

  ٠.٨٨  الشكل واإلخراج الفني للكتاب  الخامس

  ٠.٩٢  الوسائل التعليمية واألنشطة  السادس

  ٠.٩٧  يـــلـكـات الــبـثـل الــامــعـم
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  إجراءات الدراسة

   :قام الباحث باإلجراءات اآلتية لدى تطبيق أداة الدراسة

ا،  .١ ة عليھ ديالت الالزم عرض االستبانة على لجنة المحكمين للتأكد من صدقھا وإجراء التع
  .التي أقرتھا اللجنة السابقة الذكر

  .تحديد المحافظة التي ستُنفذ فيھا الدراسة، وھي محافظة نابلس .٢

م  .٣ ة، وت اح الوطني ة النج ي جامع ي ف ادة البحث العلم ن عم مي م اب رس ى كت الحصول عل
اله إل اب إرس دورھا بإرسال كت الي الفلسطينية، والتي قامت ب يم الع ة والتعل ى وزارة التربي

تقوم  ي س ابلس، الت يم في محافظة ن ة والتعل ة التربي ى مديري السماح لتسھيل مھمة الباحث إل
  .الباحث بتوزيع االستبانة على مدارسھا

ك توزيع االستبانات الخاصة بالدراسة على عينة الدراسة المختارة في م .٤ ابلس، وذل حافظة ن
  .م٢٠٠٢/٢٠٠٣خالل الفصل األول للعام 

ابلس، حيث  .٥ تم توزيع االستبانات بوساطة مديري المدارس ومديراتھا في مديرية محافظة ن
  .أرفق كتاب خطي مع االستبانة من مديرية التربية والتعليم موجھاً إلى المدارس المعنية

ال .٦ ك بإرس ابيع، وذل تبانة في سبعة أس ة جمعت االس ة التربي ديوان في مديري يس ال ى رئ ھا إل
  .والتعليم في محافظة نابلس ثم أعطيت للباحث

  .فرغت استجابات العينة بوساطة الحاسوب وفقاً لتصميم البحث ومتغيراته .٧

ة  .٨ وم االجتماعي ك )SPSS(حللت البيانات اإلحصائية باستخدام الرزمة اإلحصائية للعل ، وذل
  .قاً ألسئلة الدراسةإلجراء المعالجات اإلحصائية وف

  
  تصميم الدراسة

  : تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية

  المتغيرات المستقلة  .أ

  .ذكر وأنثى: وله مستويان: الجنس  .١

  .بكالوريوس، ماجستير،  دبلوم: وله ثالث مستويات: المؤھل العلمي  .٢

ل من : وله ثالث مستويات: الخبرة التدريسية  .٣ ر سنوات ١٠-٥سنوات، من  ٥أق ، أكث
  .سنوات ١٠من 

  المتغيرات التابعة  .ب

  .تمثل المتغيرات التابعة في استجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة
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  المعالجات اإلحصائية

ة  من أجل معالجة البيانات استخدم وم االجتماعي ة اإلحصائية للعل ، )SPSS(الباحث الرزم
  : واستخدمت المعالجات اإلحصائية التالية

تخدم  .١ ة اس ويم المتعلق ات التق د درج ة لتحدي ب المئوي ابية والنس طات الحس ث المتوس الباح
  .بمجاالت الدراسة الستة

 .استخدم الباحث معادلة كرونباخ ألفا لحساب معامالت الثبات لمجاالت االستبانة .٢

 .  Three Way ANOVAتحليل التباين الثالثي استخدم الباحث اختبار  .٣
  

  نتائج الدراسة ومناقشتھا

عتمد الباحث في تفسيره لنتائج الدراسة المعيار اآلتي للتعبير عن درجة التقويم، والمبين ا
  ).٤(في الجدول 

  معيار التعبير عن درجة التقويم:  )٤(جدول 

تعبر عن درجة تقدير مرتفعة جداً، وتمثل نسبة مئوية تتراوح   درجات فأكثر ٤
  %.١٠٠ - % ٨٠بين 

مرتفعة، وتمثل نسبة مئوية تتراوح بين  تعبر عن درجة تقدير  ٣.٩٩ – ٣.٥
٧٩.٩ -% ٧٠.%  

تعبر عن درجة تقدير متوسطة، وتمثل نسبة مئوية تتراوح بين   ٣.٤٩ – ٣
٦٩.٩ -% ٦٠.%  

تعبر عن درجة تقدير قليلة، وتمثل نسبة مئوية تتراوح بين   ٢.٩٩ – ٢.٥
٥٩.٩ -% ٥٠.%  

نسبة مئوية أقل من تعبر عن درجة تقدير قليلة جداً، وتمثل   ٢.٥أقل من 
٥٠.%  

  
  النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتھا  :أوالً 

راه ) لغتنا الجميلة(ھدف السؤال األول إلى معرفة واقع كتاب  ا ي للصف السابع األساسي كم
  .المعلمون والمعلمات في مدارس محافظة نابلس الحكومية

بية والنسب المئوية لكل مجال من ولإلجابة عن ھذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسا
ابي ا ت مجاالت الدراسة، ومن ثم ترتيبھا تنازليا حسب أعلى متوسط حس ين كم م الجدولمن ب  رق

)٥(  
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   ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجاالت الدراسة  :)٥(جدول 

  المجال  
ترتيبه في 
  االستبانة

المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف

  المعياري 

  النسبة

  ةالمئوي

مستوى 
  التقدير

  مرتفع جداً   %٨٥.٨  ٠.٤٣٩٩  ٤.٢٩  الخامس  الشكل واإلخراج الفني للكتاب.١

  مرتفع جداً   %٨٣.٨  ٠.٤٦٧٣  ٤.١٩  األول  أھداف الكتاب.٢

  مرتفع   %٧٩  ٠.٤٧٣٣  ٣.٩٥  الثاني  المحتوى.٣

  مرتفع   %٧٦.٤  ٠.٥٥٠٦  ٣.٨٢  الثالث  أسلوب العرض.٤

  مرتفع  %٧٥.٤  ٠.٥٥٨٧  ٣.٧٧  الرابع  األسئلة التقويمية.٥

  مرتفع  %٧٤.٦  ٠.٥٨٣٢  ٣.٧٣  السادس  الوسائل التعليمية واألنشطة.٦

  مرتفع   %٧٩  ٠.٤٦٠٩  ٣.٩٥  يـــــلـكـال الــــجـمـال

ابع األساسي، ) ٥(يتضح من الجدول  أن التقديرات التقويمية لكتاب لغتنا الجميلة للصف الس
ة ة ومرتفع اءت قوي ة بلغت ،  ج بة مئوي ا ب%)٧٩(بنس االت ، أم ة لمج ديرات التقويمي بة للتق النس

ي (الدراسة فقد جاءت مرتفعة جداً ومرتفعة، ففي المرتبة األولى جاء مجال  الشكل واإلخراج الفن
ة جاء مجال ،  وھي نسبة مرتفعة جداً %) ٨٥.٨(وبنسبة مئوية بلغت ) للكتاب ة الثاني وفي المرتب

ة بلغت ) األھداف( ة وھي نسبة مئ%) ٨٣.٨(وبنسبة مئوي ة الثالث داً، وفي المرتب ة ج ة مرتفع وي
ة %) ٧٩(وبنسبة مئوية بلغت ) المحتوى(جاء مجال  ا في المرتب ةً ، أم ة مرتفع وھي نسبة مئوي

ال  اء المج د ج ة فق لوب العرض(الرابع ة بلغت ) أس بة مئوي ة %) ٧٦.٤(وبنس بة مئوي ي نس وھ
ة ال ،  مرتفع اء مج د ج ة فق ة الخامس ي المرتب ا ف ئلة التق(أم ةاألس ت ) ويمي ة بلغ بة مئوي وبنس

د جاء مجال %) ٧٥.٤( رة فق ابعة واألخي ة الس ة، وفي المرتب ة مرتفع الوسائل (وھي نسبة مئوي
  .وھي نسبة مئوية مرتفعة%) ٧٤.٦(، وبنسبة مئوية بلغت )التعليمية واألنشطة

إخراج وتدل ھذه النتائج على أن المسؤولين في قسم المناھج، قد بذلوا جھوداً كبيرة من أجل 
م  د ت اب ق ى أن الكت ائج عل ذه النت دل ھ داً، وت ع ج ذا المستوى المرتف ى ھ اب، ووصوله إل ھذا الكت

  .تأليفه وتنظيمه وإخراجه وفق أسس تربوية جديدة، تبنتھا وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

ى من الم)١٩٩٠(واتفقت ھذه النتائج مع نتائج دراسة عالونة  ائج أعل ستوى ، فقد كانت النت
ع ،  )١٩٩٣(المقبول تربوياً، كذلك اتفقت مع نتائج دراسة كٍل من الجعافرة  التي أظھرت أن جمي

ذلك مع دراسة شطناوي الدرجة التقديرية العاليةالفقرات جاءت في  ، والتي )١٩٩٥(، واتفقت ك
اوي  ة العيس ع دراس ت أيضاً م داً، واتفق اٍل ج توى ع ى مس اب ووصوله إل ة الكت رت مالءم أظھ

  .، التي أظھرت أن مجاالت الكتاب نالت تقديرات عالية)١٩٩٢(
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتھا  :ثانياً 

اب  ة في كت ع األھداف التربوي ة واق ى معرف اني إل ة(ھدف السؤال الث ا الجميل للصف ) لغتن
  .ةالسابع األساسي كما يراه المعلمون والمعلمات في مدارس محافظة نابلس الحكومي

ابية المتوسطات استخراج تم السؤال، ھذا عن ولإلجابة ة والنسب الحس رة لكل المئوي  من فق
  ).٦( الجدول في كما حسابي، متوسط أعلى حسب ومن ثم ترتيبھا تنازليا،  فقرات مجال األھداف

  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات مجال أھداف الكتاب  :)٦(جدول 

  الفقرة  
ترتيبھا 

ي ف
  المجال

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  النسبة
  المئوية

مستوى 
  التقدير

لغتنا (تركز أھداف الكتاب .١
على تعميق الحس ) الجميلة

 .الوطني الفلسطيني وروح االنتماء

  مرتفع جداً   %٨٨.٤  ٠.٥٦١٦  ٤.٤٢  ٩

 وإمكانية بالمرونة األھداف تتصف.٢

  .آلخر حين من مراجعتھا
  مرتفع جداً   %٨٨.٤  ٠.٦٩٠٢  ٤.٤٢  ٨

بدأت كل وحدة من وحدات الكتاب .٣
  .بقائمة تضم األھداف الخاصة لھا

  مرتفع جداً   %٨٧.٨  ٠.٦٨٧٢  ٤.٣٩  ٢

احتوت مقدمة الكتاب على توضيح .٤
  .أھداف الكتاب العامة

  مرتفع جداً   %٨٥.٨  ٠.٦٩٧٤  ٤.٢٩  ١

األھداف المرسومة في الكتاب .٥
تتفق مع األھداف العامة الواردة 

  .طة المنھاج الفلسطينيفي خ

  مرتفع جداً   %٨٥.٢  ٠.٥٥٧٠  ٤.٢٦  ٣

تحقق التدريبات أھداف الكتاب .٦
  .المختلفة

  مرتفع جداً   %٨٤.٦  ٠.٦٠٦٤  ٤.٢٣  ٧

تقع أھداف الكتاب في المجاالت .٧
المعرفي، النفس حركي، : التالية

  االنفعالي

  مرتفع جداً   %٨٢.٨  ٠.٧٨١١  ٤.١٤  ٦

تراعي أھداف الكتاب الفروق .٨
  .فردية بين الطلبةال

  مرتفع  %٧٦.٨  ٠.٧٨٦٢  ٣.٨٤  ٥

كل ھدف من األھداف صيغ .٩
بطريقة محددة تدل على نتاج 
  .سلوكي يمكن مالحظته وقياسه

  مرتفع   %٧٥.٢  ٠.٨٤٤١  ٣.٧٦  ٤

  مرتفع جداً   %٨٤  ٠.٤٦٧٣  ٤.٢  

ة )األھداف(من خالل حساب درجات التقويم لھذا المجال  ة مرتفع ، كانت درجة تقويمه الكلي
، فقد احتل المرتبة الثانية من وجھة نظر المعلمين والمعلمات، وسبب %)٨٤(جداً، وبنسبة مئوية 



 ٩٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمود الشخشير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ين  ة ب روق الفردي اة الف ين بمراع رتين المتعلقت ى حصول الفق ود إل ى يع ة األول أخره عن المرتب ت
اً ال د ترتيب ه يع ة، ولكن ويم مرتفع ى درجة تق اج سلوكي، عل ى شكل نت طلبة، وصياغة الھدف عل
ى قوممر اً، حيث تمثل األھداف مرتكزات مھمة، يُبنى عليھا الكتاب المدرسي، فاحتواء الكتاب عل

داد  ى إع م عل اعدة المعل ة، ومس ة التعلمي ة التعليمي اح العملي ى نج ؤدي إل ة، ي داف التربوي األھ
ه، ومساعدة الطلبة على فھم المادة التعليمية أكثر، وتدل ھذه النتيجة على اھتمام المسؤولين دروس

ق  امھم بتعمي م ومناسب، واھتم ى صياغتھا بشكل مالئ باألھداف التربوية، وحرصھم الشديد عل
ة  ة وإمكاني ف بالمرون دريبات، وتتص ة بالت ون ذات عالق طيني، وأن تك وطني الفلس س ال الح

ر المراجعة،  ام أكث ة، ولكن يجب االھتم نفس حركي ة وال واالھتمام بالمجاالت المعرفية واالنفعالي
  .بالفروق الفردية بين الطالب في أثناء وضع األھداف في الكتب األخرى

افرة  ل مجال األھداف )١٩٩٣(وھذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة كل من الجع ، حيث احت
رج  ة، واألع ة الثاني ائج ، حي)٢٠٠١(المرتب الف نت ة، وتُخ ة الثالث داف المرتب د األھ ل بُع ث احت

طناوي  ة ش كل )١٩٩٥(دراس اب بش ة للكت داف العام ياغة األھ دم ص ى ع ت إل ي خلص ، والت
ائج دراسة جرار  ،  )١٩٩٨(صحيح، وعدم تحديد األھداف لكل وحدة في بدايتھا، كذلك تُخالف نت

  .  وھي متوسطة%) ٧٠(سبة مئوية والتي احتل فيھا بُعد األھداف المرتبة الرابعة، بن

  

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتھا  :ثالثاً 

اب  ي كت وى ف ع المحت ة واق ى معرف ؤال إل ذا الس دف ھ ة(ھ ا الجميل ابع ) لغتن للصف الس
  .األساسي كما يراه المعلمون والمعلمات في مدارس محافظة نابلس الحكومية

رة من ولإلجابة عن ھذا السؤال، تم استخرا ة لكل فق ج المتوسطات الحسابية والنسب المئوي
وى ا في الجدول ،  فقرات مجال المحت ابي، كم ى متوسط حس ا حسب أعل ا تنازلي م ترتيبھ ومن ث

)٧.(  

،  من خالل حساب درجات التقويم لمجال المحتوى، جاءت درجة تقديره الكلية مرتفعة
جاالت األخرى، ويمكن تفسير حصوله حيث كان ترتيبه الثالث بين الم%) ٧٩(وبنسبة مئوية 

على المرتبة الثالثة، ھو أن الفقرات المتعلقة بتناسب محتوى الكتاب وعدد الحصص المقررة له، 
وانتھاء كل وحدة بخالصة مناسبة، قد حصلتا على تقدير أقل بقليل من الفقرات األخرى، 

ي ھذا المجال، وھي ارتباط فالفقرات التي حصلت على تقديرات مرتفعة جداُ تعد مواطن قوة ف
 المحتوى باألھداف، ومساعدة الكتاب على تنمية االتجاھات اإليجابية والقيم الحميدة عند الطلبة،
كذلك اتسام محتوى الكتاب بالحداثة واألصالة، ووضوح المصطلحات، فھذا يدل على معرفة 

اً إلى تجريب الكتاب المؤلفين للطلبة، ووضعھم وحاجاتھم وقدراتھم بشكل صحيح، ويعود أيض
قبل إقراره، وتحليل المؤلفين للكتب السابقة، إذ تم تالفي السلبيات، وذلك للتأكد من حدوث 
التوازن، وارتباط الكتاب بخبرات الطلبة السابقة، حيث أن المحتوى عنصر رئيس في الكتاب 

رھا، يعود إلى المدرسي، فحصول الفقرة المتعلقة بعدد الحصص على تقدير مرتفع، وأقل من غي
أن الكتاب يضم جميع فروع اللغة العربية معاُ، وھذا بحاجة إلى حصص أكثر، كذلك أسلوب 
التدريس المتبع، حيث يقوم المعلمون بحل جميع األسئلة، وبالشرح بشكل موسع، وربط فروع 

  .اللغة العربية بعضھا ببعض، مما يؤدي إلى الحاجة إلى حصص أكثر
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  الحسابية والنسب المئوية لفقرات مجال المحتوىالمتوسطات   :)٧(جدول 

  الفقرة  
ترتيبھا في 

  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  النسبة

  المئوية

مستوى 
  التقدير

يعتمد الكتاب في مادته على .١
  .المصادر األولية الموثقة

 مرتفع جداً  % ٨٧.٤  ٠.٦٦٦  ٤.٣٧  ١٢

يوثق المحتوى النصوص .٢
المأثورة من  األصلية واألقوال

  .مصادرھا

 مرتفع جداً  % ٨٦.٢  ٠.٦٧٠  ٤.٣١  ١٣

يتحدث الكتاب في مادته عن .٣
 .األدباء الفلسطينيين وكتاباتھم

 مرتفع جداً  % ٨٥.٨  ٠.٦٤٦  ٤.٢٩  ٢٠

يسھم الكتاب في زيادة الثروة .٤
  .اللغوية لدى الطلبة

 مرتفع جداً  % ٨٥.٦  ٠.٧٤٢  ٤.٢٨  ١٤

تتوفر في الكتاب قائمة .٥
لحات والمصادر بالمصط
  .والمراجع

 مرتفع جداً  % ٨٥.٢  ٠.٧٠٣  ٤.٢٦  ١٥

يوجد في الكتاب تداخل .٦
وظيفي بين فروع اللغة 

  .العربية

 مرتفع جداً   % ٨٥  ٠.٧١٥  ٤.٢٥  ١٦

يوسع محتوى الكتاب خيال .٧
  .الطلبة

 مرتفع جداً   % ٨٤  ٠.٧١٣  ٤.٢٠  ١٩

يرتبط المحتوى باألھداف .٨
  .التعليمية التي يُراد تحقيقھا

 مرتفع جداً   % ٨٣  ٠.٧١٩  ٤.١٥  ١

ينبه المحتوى الطالب إلى .٩
مصادر الرجوع إلى المراجع 
والمصادر ذات العالقة بالمادة 

  .المعروضة

 مرتفع جداً  % ٨١.٢  ٠.٦٣٩  ٤.٠٦  ١٧

يراعي المحتوى الفروق .١٠
  .الفردية بين الطلبة

 مرتفع جداً  % ٨٠.٢  ٠.٧٠٣  ٤.٠١  ٩
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   ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٧(تابع جدول رقم ... 

ترتيبھا في   ةالفقر  
  المجال

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  النسبة

  المئوية

مستوى 
  التقدير

تقدم المادة التعليمية مواقف .١١
وأنشطة تتحدى تفكير الطلبة 

  .المتفوقين

 مرتفع جداً  % ٨٠.٢  ٠.٨٣٧  ٤.٠١  ١١

تتصف مصطلحات المحتوى .١٢
بالوضوح وسھولة الفھم 

  .بالنسبة للطالب

 مرتفع جداً   % ٨٠  ٠.٧١١  ٤.٠٠  ١٨

يتفق المحتوى مع أھداف .١٣
منھاج اللغة العربية المعتمدة 

من وزارة التربية والتعليم 
  .للمرحلة األساسية

  مرتفع  % ٧٨.٦  ٠.٧٠٧  ٣.٩٣  ٢

يالئم محتوى الكتاب .١٤
خصائص الطلبة وقدراتھم 

  .العقلية

  مرتفع  % ٧٧.٢  ٠.٦٨١  ٣.٨٦  ٢٢

في ) المحتوى(تساعد المادة .١٥
تجاھات اإليجابية تنمية اال

  .والقيم الحميدة عند الطالب

  مرتفع % ٧٧.٢  ٠.٧١٤  ٣.٨٦  ٢١

عرضت المادة ضمن .١٦
التقسيمات المعتمدة في فقرات 

متوازنة الطول تطرح فكرة 
  .واضحة مميزة

  مرتفع  % ٧٥.٢  ٠.٨٧١  ٣.٧٦  ٣

يتميز محتوى الكتاب بدقة .١٧
  .وحداثة مادته

  مرتفع  % ٧٤.٤  ٠.٧٦٩  ٣.٧٢  ١٠

سب محتوى الكتاب وعدد يتنا.١٨
  .الحصص المقررة له

  مرتفع  % ٧٤  ١.٢٤  ٣.٧٠  ٦

يُراعى في المحتوى خبرات .١٩
  .الطلبة السابقة

  مرتفع % ٧١.٨  ٠.٩١٧  ٣.٥٩  ٨
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 )٧(تايع جدول رقم ... 

ترتيبھا في   الفقرة  
  المجال

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  النسبة

  المئوية

مستوى 
  التقدير

دة بخالصة تنتھي كل وح.٢٠
  .مناسبة

  مرتفع % ٧٠.٢  ١.٣٥  ٣.٥١  ٥

تتوزع وحدات الكتاب توزيعاً .٢١
  .متساوياً على الفصلين

  متوسط % ٦٩.٦  ١.١٤  ٣.٤٨  ٧

يتخلل المادة أسئلة وأنشطة .٢٢
وتدريبات مالءمة تمثل جزءاً 

  .أساسياً من عرض المادة

  متوسط % ٦٥.٨  ١.٢٨٨  ٣.٢٩  ٤

  مرتفع  %٧٩  ٠.٤٧٣٣  ٣.٩٥ لمجال المحتويالمتوسط الحسابي والنسبة المئوية 

وى )١٩٩٨(واتفقت النتائج مع نتائج دراسة كل من جرار  ا مجال المحت ي حصل فيھ ، الت
ة  ة عالون ة، ودراس ة الثالث ى المرتب ى )١٩٩٠(عل ان أعل وى ك ال المحت ر أن مج ، إذ ظھ

ا)١٩٩٨(المستويات، وكذلك العيساوي  وى من أفضل األبع د المحت ذلك دراسة ، إذ جاء بُع د، ك
وى)١٩٩٥(شطناوي  ائج دراسة عامر . ، إذ كان أفضل األبعاد ھو المحت الف نت ،  )١٩٩٩(وتُخ

  .إذ احتل بُعد المحتوى المرتبة األخيرة، فكان أدنى أبعاد الكتاب مالءمة
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع ومناقشتھا  :رابعاً 

اب ھدف ھذا السؤال إلى معرفة واقع أسلوب العر ة(ض في كت ا الجميل ابع ) لغتن للصف الس
  .األساسي كما يراه المعلمون والمعلمات في مدارس محافظة نابلس الحكومية

رة من  ة لكل فق ولإلجابة عن ھذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية والنسب المئوي
ال أسلوب العرض رات مج ابي،،  فق ى متوسط حس ا حسب أعل ا تنازلي م ترتيبھ ي  ومن ث ا ف كم

  ).٨(الجدول 

، )٤.٠٧(من خالل حساب درجات التقويم لمجال أسلوب العرض، حيث بلغ متوسطه 
، وھي نسبة تقويم مرتفعة،  إال أن مجال أسلوب العرض احتل المرتبة %)٧٦.٤(بنسبة مئوية 

الرابعة، ولكنھا تدل على اھتمام المسؤولين بعرض المادة بشكل جيد، وتجنب التكرار الممل، 
التدرج في عرض المادة من السھل إلى الصعب، ومراعاة الفروق الفردية، ويشجع أسلوب و

 عرض المادة على مشاركة الطلبة بشكل فعال، إال أن الفقرة المتعلقة بانتھاء موضوعات النحو
 عراب كافية للمتعلم، حصلت على درجة تقويمية، تعد متوسطة في الوقتلإلفي الكتاب بجمل 
  ى أنـدل علـا يـداً، ممـة جـباقي درجات المجال على درجات مرتفعة، ومرتفع الذي حصلت فيه
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   ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات مجال أسلوب العرض:  )٨(جدول 

  الفقرة  
ترتيبھا في 

  المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  النسبة

  المئوية

مستوى 
  التقدير

لوب عرضت المادة التعليمية بأس.١
سھل وواضح قريب من الفئة 

  .المستھدفة

 مرتفع جداً  % ٨٣.٤  ٠.٦٩٨٥  ٤.١٧  ١

تعرض المادة على شكل وحدات .٢
  .مترابطة

  مرتفع  % ٧٩  ٠.٧٠٩٧  ٣.٩٥  ٢

تشجع طريقة العرض على .٣
  .مشاركة الطلبة بشكل فاعل

  مرتفع  % ٧٩  ٠.٨٨٢٩  ٣.٩٥  ٩

يراعي أسلوب العرض الفروق .٤
  .الفردية بين الطالب

  مرتفع  % ٧٨.٦  ٠.٧٣٩٦  ٣.٩٣  ١١

يوضح الكتاب تنظيم المادة .٥
  .وتتابعھا بشكل واضح وصريح

  مرتفع  % ٧٧.٤  ٠.٧٣٩٩  ٣.٨٧  ٦

يراعي الكتاب التدرج من السھل .٦
  .إلى الصعب

  مرتفع  % ٧٧.٢  ٠.٨٣٣٠  ٣.٨٦  ٣

يتجنب الكتاب في عرضه للمادة .٧
  .لمالتكرار الم

  مرتفع  % ٧٦.٤  ٠.٧٩١١  ٣.٨٢  ١٠

اسب أسلوب العرض مع يتن.٨
  المستوى العقلي للطالب

  مرتفع   % ٧٦  ٠.٧٤٠٦  ٣.٨٠  ١٣

يساعد أسلوب عرض المادة .٩
  .على التعلم الذاتي

  مرتفع % ٧٥.٦  ٠.٧٦٤٩  ٣.٧٨  ٥

يحاول الكتاب إقحام الطالب ١٠
وإشراكه في االستنتاج والبحث 

  .والتفكير

  مرتفع  % ٧٤.٦  ٠.٦٧٣٤  ٣.٧٣  ١٢

في عات النحو تنتھي موضو١١
كافية  عرابلإلالكتاب بجمل 

  .للمتعلم

  مرتفع % ٧٣.٨  ٠.٨٦٢٥  ٣.٦٩  ٨
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد  )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٨(نابع جدول رقم ... 

ترتيبھا في   الفقرة  
  المجال

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  النسبة

  المئوية

مستوى 
  التقدير

تستخدم في المادة أنماط متنوعة ١٢
من العرض وذات عالقة مباشرة 

 ).االستنباطالقياس، و(بالمحتوى 

  مرتفع  % ٧٠.٨  ٠.٩٠٨٦  ٣.٥٤  ٤

تربط المادة المعارف التي ١٣
 ً   .تقدمھا بما يعرفه الطالب سابقا

  متوسط % ٦٩.٦  ٠.٩٥٨٧  ٣.٤٨  ٧

  مرتفع %٧٦.٤  ٠.٥٥٠٦  ٣.٨٢ المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لمجال أسلوب العرض

ر  ھناك عدم اھتمام فريق التأليف بالجمل اإلعرابية في نھاية كل وحدة أو موضوع نحو شكل كبي
ة،  ة اإلعرابي ى األمثل ة إل ى عدم حاجة الطلب اد المسؤولين إل ى اعتق ك إل ود ذل ا يع وواسع، وربم
ادة  ائھم لم دريس أبن ى ت ة عل ة، وذوي الطلب ة يساعد الطلب ى جمل معرب اب عل واء الكت ولكن احت

دى ال ة ل ة النحو، إذ نجد دائماً ضعفاً في إعراب الجمل العربي ة الطالب لكيفي ة، وعدم معرف طلب
ائج دراسة  ذه النتيجة مع نت ا، وتتفق ھ تعينون بھ ا ويس اإلعراب، لعدم وجود أمثلة يقيسون عليھ

، من حيث عدم وجود جمل إعرابية كافية للمتعلم في نھاية كل موضوع نحو في )١٩٩٨(جرار 
ة  ، حيث احتل مجال)١٩٩٢(الكتاب، وأيضاً تتفق مع دراسة العيساوي  لوبه المرتب العرض وأس

  .الرابعة، وكان من ضمن أفضل األبعاد للكتاب
  

  متعلقة بالسؤال الخامس ومناقشتھاالنتائج ال: خامساً 

ة(ھدف ھذا السؤال إلى معرفة واقع األسئلة التقويمية في كتاب  ابع ) لغتنا الجميل للصف الس
  .س الحكوميةاألساسي كما يراه المعلمون والمعلمات في مدارس محافظة نابل

رة من  ة لكل فق ولإلجابة عن ھذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية والنسب المئوي
ة ئلة التقويمي ا في ،  فقرات مجال األس ابي، كم ى متوسط حس ا حسب أعل ا تنازلي م ترتيبھ ومن ث

  ).٩(الجدول 

ا ط حس ك بمتوس رى، وذل االت األخ ين المج ة ب ة الخامس ال المرتب ذا المج ل ھ ، )٣.٧٧(بي احت
ود %)٧٥.٤(وبنسبة مئوية  ا يع ، وھذا ترتيب متأخر قليالً عن مراتب المجاالت األخرى، وربم

اب  ق بتضمين الكت ي كانت تتعل ذلك إلى وجود فقرة حصلت على درجة تقويم متوسطة، وھي الت
ى أن الم دل عل ذا ي ة، وھ ذه المرتب  سؤولينأسئلة تقويمية شاملة في نھايته، فأدت إلى تأخره إلى ھ

املة  ئلة ش ام بوضع أس كان اھتمامھم قليلة بالنسبة لألسئلة التقويمية، فھذه النتائج تدعو إلى االھتم
 ، والتي حصل فيھا مجال)١٩٩٨(في نھاية الكتاب، فقد اتفقت ھذه النتائج مع نتائج دراسة جرار 



 ٩٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمود الشخشير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اھين  ة ش ة، ودراس ة الخامس ى المرتب داف عل ا) ١٩٩١(األھ د أن الكت ث ُوج ن ، حي و م ب يخل
اب )١٩٩٤(األسئلة في نھاية فصول الكتاب، كذلك تتفق ودراسة الخموس  ي ُوجدت أن الكت ، الت

  .ال يشمل مراجعة، أو أسئلة تقويم شاملة

  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات مجال األسئلة التقويمية  :)٩(جدول 

  الفقرة  
ترتيبھا في 

  المجال
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

  النسبة

  المئوية

مستوى 
  التقدير

تراعي أسئلة الكتاب توظيف .١
مصادر التعلم المختلفة 

  ).مكتبة، أعمال كتابية(

 مرتفع جداً  % ٨٢.٦  ٠.٧٥٥٢  ٤.١٣  ١٤

تراعي أسئلة الكتاب الفروق .٢
  .الفردية بين الطلبة

  مرتفع  % ٧٨.٨  ٠.٨٢١٥  ٣.٩٤  ٣

تثير األسئلة دافعية الطلبة .٣
  .للتعلم

  مرتفع  % ٧٨.٤  ٠.٧٧٦٤  ٣.٩٢  ٦

تقيس أسئلة الكتاب مھارة .٤
  .استخدام المعجم

  مرتفع  % ٧٧.٢  ٠.٨٠٤٩  ٣.٨٦  ١٠

شمول أسئلة الكتاب .٥
وتدريباته على مجاالت 

المعرفية، ( التعلم الثالث 
  ).االنفعالية، النفس حركية

  مرتفع   % ٧٧  ٠.٨١٠٠  ٣.٨٥  ٢

غة بلغة واألسئلة دقيقة ومص.٦
  .سليمة

  مرتفع  % ٧٦.٢  ٠.٨٢٨٥  ٣.٨١  ١٥

تتوافر في الكتاب أسئلة .٧
تدريبات تتعلق بمستويات 
العملية المعرفية المختلفة 

تذكر، استيعاب، تطبيق، (
  ).تحليل، تركيب، تقييم

  مرتفع  % ٧٥.٨  ٠.٧٢٩٧  ٣.٧٩  ٤

تغطي األسئلة والتدريبات .٨
األھداف التعليمية المحددة 

  .للوحدة الدراسية

  مرتفع  % ٧٥.٨  ٠.٧٩٠٢  ٣.٧٩  ١
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 )٩(تابع جدول رقم ... 

ترتيبھا في   الفقرة  
  المجال

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  النسبة

  المئوية

مستوى 
  التقدير

تعد األسئلة والتدريبات .٩
  .مناسبة لمستوى الطلبة

  مرتفع  % ٧٥.٤  ٠.٨٢٦٧  ٣.٧٧  ٨

تحتاج أسئلة الكتاب إلى  
  .تنفيذھالوقت طويل 

  مرتفع % ٧٥.٤  ٠.٨٩٣٥  ٣.٧٧  ١٣

تربط أسئلة الكتاب فروع .١٠
 .اللغة العربية بعضھا ببعض

  مرتفع  % ٧٥.٢  ٠.٨٥٧٦  ٣.٧٦  ١١

تشجع أسئلة الكتاب الطلبة .١١
على التفكير العلمي الناقد 

  .والبحث

  مرتفع  % ٧٤.٨  ٠.٦٣٤٢  ٣.٧٤  ٥

تتنوع التدريبات واألسئلة .١٢
مقالي، (في الكتب 

  )موضوعي بأنواعھا

  مرتفع   % ٧٤  ٠.٨٠٤٦  ٣.٧٠  ٧

تساعد أسئلة الكتاب الطلبة .١٣
  .على فھم المادة واستيعابھا

  مرتفع % ٧٣.٦  ٠.٩٨٩٠  ٣.٦٨  ١٧

تنمي أسئلة الكتاب التذوق .١٤
  .األدبي لدى الطلبة

  مرتفع   % ٧٢  ٠.٨٥١٥  ٣.٦٠  ٩

يتضمن الكتاب على أسئلة .١٥
  .تقويمية شاملة في نھايته

  مرتفع % ٧١.٨  ٠.٧٥٢٦  ٣.٥٩  ١٦

اعد أسئلة الكتاب تس.١٦
المعلمين في تحسين طرق 
  .التدريس التي يستخدمونھا

  متوسط % ٦٦.٢  ٠.٨٧٥٧  ٣.٣١  ١٢

  مرتفع %٧٥.٤  ٠.٥٥٨٧  ٣.٧٧  المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لمجال األسئلة التقويمية
  

 ً   النتائج المتعلقة بالسؤال السابع ومناقشتھا :سادسا

اب ھدف ھذا السؤال إلى معرفة واقع ا اب في كت ي للكت ة(لشكل واإلخراج الفن ا الجميل ) لغتن
  .للصف السابع األساسي كما يراه المعلمون والمعلمات في مدارس محافظة نابلس الحكومية
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   ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رة من  ة لكل فق ولإلجابة عن ھذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية والنسب المئوي
اب ي للكت راج الفن كل واإلخ ال الش رات مج ن،  فق ط  وم ى متوس ب أعل ا حس ا تنازلي م ترتيبھ ث

 ).١٠(حسابي، كما في الجدول 

  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرات مجال الشكل واإلخراج الفني للكتاب :)١٠(جدول 

  الفقرة  
ترتيبھا في 

  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  النسبة

  المئوية
مستوى 
  التقدير

ھرست يحتوي الكتاب على ف.١
 .في الموضوعات التي تناولھا

 مرتفع جداً   %٩٠.٤ ٠.٥٦٦٨  ٤.٥٢  ٧

 مرتفع جداً   %٩٠ ٠.٥٤٦٧  ٤.٥٠  ٦  .يلتزم الكتاب بقواعد الترقيم.٢

تعبر رسومات الكتاب عن .٣
 .المحتوى وھي مناسبة للدرس

 مرتفع جداً   %٨٩.٤ ٠.٥٤٦٢  ٤.٤٧  ٤

طباعة الحروف والكلمات في .٤
  .الكتاب واضحة

 مرتفع جداً   %٨٨.٦ ٠.٦٥٧٣  ٤.٤٣  ٥

العناوين الرئيسية والفرعية .٥
  .في الكتاب واضحة

 مرتفع جداً   %٨٧.٤ ٠.٥٧٣٦  ٤.٣٧  ١٠

يخلو الكتاب من األخطاء .٦
  .المطبعية، النحوية، اإلمالئية

 مرتفع جداً   %٨٦.٢ ٠.٦٨٤١  ٤.٣١  ٩

الورق المستخدم في الكتاب .٧
  .جيد من حيث اللون والمتانة

 مرتفع جداً   %٨٦.٢ ٠.٦٤٩٦  ٤.٣١  ٣

يستخدم الكتاب حيل اإلخراج .٨
المناسبة لخصائص الطالب 

الخطوط العريضة، إبراز (
المفاھيم بألوان مميزة، وألوان 

مختلفة، استخدام رموز 
وصور وأشكال صغيرة ملفتة 

  .النتباه الطالب

 مرتفع جداً   %٨٣.٦ ٠.٦١٦٧  ٤.١٨  ١١

طول الكتاب وعرضه وسمكه .٩
لة مناسب لطالب ھذه المرح

  )الصف السابع(

 مرتفع جداً   %٨٢.٨ ٠.٦٦٤٠  ٤.١٤  ٢
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد  )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

)١٠(تابع جدول رقم ...   

  الفقرة  
ترتيبھا في 

  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  النسبة

  المئوية

مستوى 
  التقدير

يحتوي الكتاب على قائمة .١٠
بالمراجع المستخدمة في 

  .تأليفه

 مرتفع جداً   %٨١.٢ ٠.٧٩٣٠  ٤.٠٦  ٨

  مرتفع   %٧٨.٤ ٠.٨٠٥٥  ٣.٩٢  ١  .الخارجي جّذاب الغالف.١١

 مرتفع جداً  %٨٥.٨  ٠.٤٣٩٩  ٤.٢٩  المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لمجال الشكل واالخراج الفني للكتاب

، إذ بلغ )الشكل واإلخراج الفني للكتاب(من خالل حساب درجات التقويم لفقرات المجال 
، وھي درجة تقدير مرتفعة جداً، إذ احتل %)٨٥.٨(، وبنسبة مئوية )٤.٢٩(متوسطه الحسابي 

ھذا المجال المرتبة األولى، فحصوله على المرتبة األولى يشير إلى أن المسؤولين، قد بذلوا 
جھوداً كبيرة إلخراجه وفق مواصفات الكتاب المدرسي الجيد، واستخدام أحدث الوسائل 

ة إخراج الكتاب بشكل ممتاز له دور والرسومات، والحيل الفنية في إخراجه، وفھموا أن أھمي
مھم و أساسي في إنجاح العملية التربوية، وتنمية حب الطالب للكتاب، واقتنائه، والمحافظة عليه، 
وتشويق الطالب للدراسة،  فالمسؤولون في قسم المناھج، قد بذلوا جھوداً كبيرة في إخراج 

لرسوم المناسبة، وإبراز العناوين الكتاب، من حيث طباعة الكلمات والحروف، ووضع الصور وا
بخطوط وألوان مميزة، وااللتزام بعالمات الترقيم، وضبط الكلمات، واالبتعاد عن األخطاء 
اللغوية والنحوية والمطبعية، والتي يمكن أن تنفر الطالب من الكتاب لو وجدت فيه، كذلك 

  .اإلخراج الفني والشكل استخدام الورق المتين والقوي أدى إلى تميز ھذا الكتاب من ناحية

ا)١٩٩٨(وتتفق نتائج ھذا المجال مع نتائج دراسة كل من جرار  مجال  ، والتي حصل فيھ
ائج دراسة عامر  ، والتي )١٩٩٩(شكل الكتاب، واإلخراج الفني المرتبة األولى، كذلك تتفق ونت
ذلك دراسة العيساوي  ى، ك ة األول ، حيث )١٩٩٢(حصل فيھا بُعد الشكل واإلخراج الفني المرتب

  .كان بُعد الشكل واإلخراج الفني من أفضل أبعاد الكتاب
  

  النتائج المتعلقة بالسؤال السابع ومناقشتھا: سابعاً 

اب  ة واألنشطة في كت ع الوسائل التعليمي ة واق ى معرف ذا السؤال إل ة(ھدف ھ ا الجميل ) لغتن
  .فظة نابلس الحكوميةللصف السابع األساسي كما يراه المعلمون والمعلمات في مدارس محا

رة من  ة لكل فق ولإلجابة عن ھذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية والنسب المئوي
ابي،  ى متوسط حس ا حسب أعل ا تنازلي م ترتيبھ فقرات مجال الوسائل التعليمية واألنشطة، ومن ث

 ).١١(كما في الجدول 
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   ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ت مجال الوسائل التعليمية واألنشطةالمتوسطات الحسابية والنسب المئوية لفقرا  :)١١(جدول 

  الفقرة  
ترتيبھا في 

  المجال
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  النسبة

  المئوية

مستوى 
  التقدير

الوسائل التعليمية في الكتاب .١
مرتبطة بالمحتويات الواردة في 

  .الكتاب

  مرتفع   %٧٩  ٠.٦٠٤٨  ٣.٩٥  ١

تساعد الوسائل التعليمية .٢
ارة التفكير عند واألنشطة على إث

  .الطالب

  مرتفع   %٧٧.٦  ٠.٨٠٨٥  ٣.٨٨  ٥

  مرتفع   %٧٥.٨  ٠.٧٤٥٢  ٣.٧٩  ٤ .تتصف الوسائل بالدقة والوضوح.٣

تتنوع الوسائل التعليمية واألنشطة .٤
بحيث تراعي الفروق الفردية بين 

  .الطالب

  مرتفع   %٧٥  ٠.٦٨٢٣  ٣.٧٥  ٢

تكفي الوسائل التعليمية التي في .٥
لطلبة على الكتاب لمساعدة ا

  .التعلم

  مرتفع   %٧٤.٤  ٠.٧٨٣٨  ٣.٧٢  ٣

  مرتفع  %٧٣.٨  ٠.٨٠٧٤  ٣.٦٩  ٦  .ترتبط األنشطة ببيئة الطالب.٦

يتوفر عنصر التشويق في .٧
  .األنشطة

  مرتفع  %٧٠.٤  ٠.٨٨٣٨  ٣.٥٢  ٨

يتمكن الطلبة تحقيق النشاطات .٨
 .المقترحة وتنفيذھا بسھولة ويسر

  متوسط  %٦٨  ٠.٧٨٢٥  ٣.٤٠  ٧

 نشطة إمكانات المدرسةتراعي األ.٩
  .ھاوظروف

  متوسط  %٦٥.٨  ٠.٧٨٣٨  ٣.٢٩  ٩

المتوسط الحسابي والنسبة المئوية لمجال الوسائل 
  التعليمية واألنشطة

  مرتفع %٧٤.٦  ٠.٥٨٣٢  ٣.٧٣

حصل ھذا المجال على المرتبة السابعة، ويعد ترتيبه متأخر عن بقية المجاالت، فبلغ 
، مما يؤكد على أن االھتمام بھذا المجال لم %)٧٤.٦(وية ، وبنسبة مئ)٣.٧٣(متوسطه الحسابي 

يكن كافياً، وإن حصل على نسبة جيدة، فيمكن استنتاج جوانب القوة، وھي ارتباط الوسيلة 
التعليمية بالمحتوى، كذلك تنوع األساليب التعليمية واألنشطة، فھذا أمر إيجابي، كذلك مراعاة 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد  )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

واتصافھا بالدقة والوضوح، وكفايتھا لمساعدة الطلبة على  األنشطة للفروق الفردية بين الطالب،
التعلم وإثارة التفكير لديھم، ولكن نقاط ضعف في ھذا المجال، تتمثل في عدم مراعاة األنشطة 
إلمكانات وظروف المدرسة، حيث حصلت على تقدير متوسط، مما يدل على عدم معرفة 

من وجود أنشطة ال تتوفر اإلمكانات للقيام المسؤولين بإمكانات المدارس، حيث إنه ال جدوى 
بھا، فيجب دراسة إمكانات المدرسة ووضعھا من قِبل المسؤولين قَبل إعداد الوسائل واألنشطة 
وكتابتھا، لما لذلك من أھمية كبرى في العملية التعليمية، واالھتمام بتزويد المدارس بالوسائل 

من المدارس ال تتوفر فيھا  اً مدرسي، حيث إن عددالتعليمية المناسبة، والتي تتعلق بالكتاب ال
األجھزة والوسائل التعليمية، كذلك العمل على تدريب المعلمين على استخدامھا بشكل دقيق 

  .وصحيح

رج  ة األع ق ودراس ائج تتف ذه النت ى )٢٠٠١(وھ ة عل طة التربوي د األنش ث حصل بُع ، حي
ذل%) ٦٧(مرتبة متأخرة، وعلى تقديرات متوسطة بلغت  ة، ك د الوسائل التعليمي يم بُع دني تقي ك ت

ة، )١٩٩٤(كذلك دراسة عساف  ، حيث حصل بُعد الوسائل التعليمية على أدنى التقديرات التقويمي
رحمن  د ال م تكن )١٩٨٨(وتختلف مع دراسة عب ة واألنشطة، ل ذي وجد أن الوسائل التعليمي ، ال

  .أدني التقديرات، بل كانت لغة الكتاب أدنى بكثير

  

  ومناقشتھا فرضية الدراسةائج المتعلقة بالنت

ى ى عل ة : ونصت الفرضية األول توى الدالل ى مس ة إحصائية عل روق ذات دالل د ف   ال توج
)  =ر) ٠.٠٥ زى لمتغي ، والمؤھل العلمي، الجنس اتبين متوسطات استجابات أفراد العينة تُع

  .والخبرة

ار  م استخدام اختب اين الثالولفحص الفرضية ت ل التب ي تحلي ،  Three Way ANOVAث
  الدراسة يبين نتائج فحص فرضية) ١٢(والجدول 

دول  ائج الج ن نت ح م ية) ١٢(يتض ول الفرض ري  قب ي متغي نسف ي، الج ل العلم ، والمؤھ
ع  ي م ل العلم ل المؤھ رة، وتفاع ع الخب نس م ل الج ي، وتفاع ل العلم ع المؤھ نس م ل الج وتفاع

  .لخبرة، ورفض الفرضية في متغير الخبرةالخبرة، وتفاعل الجنس مع المؤھل العلمي مع ا

ويفسر الباحث ھذه النتيجة بأن الخبرة التي أحدثھا وجود الكتاب كانت لمدٍة بسيطة، وأن تعمق 
  .المعلمين في الكتاب بحاجة إلى إثراء، حتى يظھر أثر الخبرة في تقويم الكتاب
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   ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لفحص بفرضية الدراسة Three Way ANOVAنتائج استخدام تحليل التباين الثالثي : )١٢(جدول 

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
  الداللة

  ٠.١٥٧  ٢.٠٤١  ٠.٤١٧  ١  ٠.٤١٧  الجنس

  ٠.٠٨٥  ٢.٥٤٦  ٠.٥٢٠  ٢  ١.٠٤٠  المؤھل العلمي

  *٠.٠٣٩  ٣.٣٨٦  ٠.٦٩٢  ٢  ١.٣٨٣  الخبرة

  ٠.٤٣٣  ٠.٦٢٢  ٠.١٢٧  ١  ٠.١٢٧  المؤھل العلمي× الجنس 

  ٠.٩٠١  ٠.١٠٥  ٠.٠٢  ٢  ٠.٠٤  الخبرة× الجنس 

  ٠.٣٨٢  ٠.٩٧٤  ٠.١٩٩  ٢  ٠.٣٩٨  الخبرة× المؤھل العلمي 

  ٠.٨٥٣  ٠.١٥٩  ٠.٠٣٢  ٢  ٠.٠٦٥  الخبرة×المؤھل العلمي×الجنس

      ٠.٢٠٤  ٧٤  ١٥.١١٥  الخطأ

        ٨٧  ١٨.٠٣٠  المجموع

 )٠.٠٥=  (دال إحصائياً على مستوى * 
  

  التوصيات

  : يأتما يبوصي الباحث يلدراسة، نتائج افي ضوء 

  .ضرورة وضع أسئلة تقويمية شاملة، في نھاية كل فصل، ونھاية كل وحدة من وحداته .١

ذلك من  اإلكثار من جمل اإلعراب .٢ ا ل المناسبة بعد كل موضوع من موضوعات النحو، لم
  .أھمية كبرى، خاصة في فھم المادة النحوية

ذلك بأن تُراعى الفروق الفردية بين الطلبة بشكل ضرورة إعادة النظر في أھداف الكتاب، و .٣
  .أفضل

ى  .٤ اوياً عل اً متس ا توزيع ررة، وتوزيعھ التخفيف من المادة وبما يتناسب وعدد الحصص المق
عر  ا يش اني، مم دات الفصل الث ن وح ر م دات الفصل األول أكث د أن وح د ُوج الفصلين، فق

  .هالمعلم بضغط المادة في الفصل األول، وضيق الزمن في

ذه  .٥ ن ھ و م ة تخل ة العربي ب اللغ دة، إذ أن كت ل وح ة ك ي نھاي ة ف ع خالص رورة وض ض
  .الخالصة، رغم أھميتھا بالنسبة للطالب، وال توجد سوى في كتب العلوم
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ل  .٦ دارس قب ات الم ك بدراسة وضع إمكان ة واألنشطة، وذل إعادة النظر في الوسائل التعليمي
  .وضع األنشطة التعليمية

  .ن والمعلمات في عملية تطوير الكتاب المدرسي في مادة اللغة العربيةأن يشترك المعلمو .٧

  .تزويد الكتاب بالقرص الخاص المحوسب الخاص به .٨

  .وضع مسرد بالمفردات والتراكيب الجديدة في نھاية كل وحدة .٩

  .تزويد المدارس بنماذج ألسئلة تقويمية وأنشطة مقترحة متنوعة .١٠

 .بشكل أسرع، وإيصاله إلى المدارس مع الكتاب العمل على إعداد دليل المعلم للكتاب .١١
  

  المراجع

 .القرآن الكريم -

ة "). ١٩٩٨( .ومطر، محمد  .أبو كتة، محمود - دى طلب ة ل ة العربي مستوى التحصيل في اللغ
  .مركز القياس والتقويم ."في فلسطين) الصف السادس األساسي(المرحلة األساسية الدنيا 

دارسالتدري). ١٩٩٧(.  أبو مغلي، سميح - واد في الم ع الم . س باللغة العربية الفصيحة لجمي
  .دارالفكر، عمان.  ١ط

ة - ي "). ٢٠٠١( .األعرج، زھري انوي ف اني الث ة للصف الث ة العربي اج اللغ ة منھ دى فعالي م
ة ومشرفيھا تير . "محافظات شمال فلسطين من وجھة نظر معلمي اللغة العربي الة ماجس رس

  .نابلس. يةجامعة النجاح الوطن. غير منشورة

يم - رار، نع ا "). ١٩٩٨(.  ج فوف العلي ي الص ة ف ة العربي د اللغ ب قواع ويم كت امن، (تق الث
ة في محافظة ) التاسع، العاشر دارس الحكومي ين والمعلمات في الم ة نظر المعلم من وجھ

  .نابلس. جامعة النجاح الوطنية. رسالة ماجستير غير منشورة. "جنين

دراسة تقويمية لكتاب لغتنا العربية في األردن من "). ١٩٩٣( .الجعافرة، عبد السالم يوسف -
  .األردن ،الكرك. جامعة مؤتة. رسالة ماجستير غير منشورة. "وجھة نظر المعلمين

ر - وس، ناص امس "). ١٩٩٤( . الخم ف الخ ة للص ا العربي اب لغتن ة لكت ة تحليلي دراس
 .مانع ،إربد. جامعة اليرموك. رسالة ماجستير غير منشورة ."األساسي

ا"). ١٩٩٩( .دروزة، أفنان نظير - اھج وتطويرھ يم المن اد الجامعات . "معايير لتقي ة اتح مجل
  .٩٠-٥٣ص . العدد السادس والثالثون. العربية



 ١٠٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحمود الشخشير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٢٠٠٦) ١( ٢٠المجلد ) العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف - اھين، يوس ة "). ١٩٩١( .ش ة العربي د اللغ ذكرة قواع اب م ة لكت ة تقويمي ة تحليلي دراس
تير . للصف الثالث الثانوي سابقاً في األردن الة ماجس ر منشورةرس ة اليرموك. "غي . جامع

  .األردن ،إربد

ود - ير، محم ة"). ٢٠٠١( .شخش ة بالبرمج ال الخمس دريس األفع رح لت وذج مقن ة . "نم مجل
   .١٥مجلد  .جامعة النجاح لألبحاث

يف هللا - طناوي، ض ة "). ١٩٩٥( . ش اب المطالع وى كت ة لمحت ة تقويمي ة تحليلي دراس
ر منشورة. "والنصوص للصف العاشر األساسي في األردن تير غي الة ماجس ة . رس الجامع

  . األردن ،عمان. األردنية

انوي "). ١٩٩٩( . عامر، نادية - اب البالغة والعروض للصف األول الث ة لكت دراسة تقويمي
  ."من وجھة نظر المعلمين والطلبة في فلسطين

ا"). ١٩٩٤( . العامرية، شھلة - ة للصف الس ا العربي اب لغتن وى كت ة لمحت دس دراسة تقويمي
ة ى والثاني ة األول ان التعليمي ي عم ي منطقت ين ف ة نظر المعلم ن وجھ الة . "األساسي م رس

  .األردن ،عمان. الجامعة األردنية. ماجستير غير منشورة

ة للصف الثالث "). ١٩٨٨( .عبد الرحمن، أحمد - ة العربي ابي اللغ دراسة تحليلية لمحتوى كت
  .األردن ،إربد. جامعة اليرموك. رةرسالة ماجستير غير منشو. "اإلعدادي في األردن

رحمن - يم الفكر). ١٩٩٦( .عدس، محمد عبد ال   .دار الفكر للطباعة والنشر . المدرسة وتعل
  .المملكة األردنية

د - اف، محم ه للصف "). ١٩٩٤( . عس رر تدريس ة المق ا العربي اب لغتن ة لكت ة تقويمي دراس
تير . "حافظة الزرقاءالثاني األساسي من وجھة نظر المعلمين والمعلمات في م الة ماجس رس

  .األردن، عمان. الجامعة األردنية. غير منشورة

د - ة، محم ي "). ١٩٩٠( . عالون ر ف ة للصف العاش ة العربي د اللغ ذكرة قواع اب م ويم كت تق
  .األردن ،إربد. جامعة اليرموك. رسالة ماجستير غير منشورة  ."األردن

ة للصف السادس األساسي دراسة تقويمية لك"). ١٩٩٢( .العيساوي، وليد - ة العربي اب اللغ ت
  .األردن ،عمان. الجامعة األردنية. رسالة ماجستير غير منشورة. "في األردن

حاق - ان، إس ق .فرح ي، توفي وي). ١٩٩٠( .ومرس اج الترب ة. المنھ دس المفتوح ة الق . جامع
  .األردن. عمان

ة ،وقطامي .قطامي، يوسف - دريس الصفي). ١٩٩٨( . نايف اذج الت دار الشروق  . ٢ ط. نم
  .عمان .للنشر والتوزيع
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طينية - اھج الفلس وير المن ز تط ة "). ١٩٩٩( . مرك ة العربي اج اللغ ة لمنھ وط العريض الخط
  .رام هللا. "وآدابھا

دي - الح،  ھن ان .ص ام،  وعلي ويره). ١٩٩٩( . ھش نھج وتط يط الم ر .  ٣ط. تخط دار الفك
 .عمان .للطباعة والنشر والتوزيع
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