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 :لخصامل
ليبيا، وهدفت إىل  /يف مدينة مصراتههذه الدراسة أتيت ضمن سلسلة أحباث قام الباحثون إبجرائها 

يف جماالت عديدة، وأتيت هذه الدراسة  األساسيتقومي منهج اللغة العربية للصف السابع من مرحلة التعليم 
من وجهة نظر معلمي املادة  الكتاباإلخراج الفين لكتاب املنهج، ومقدمة يف جمايل:  لتقومي ذلك املنهج

م؛ ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحثون املنهج 2021-2020ومفتشيها؛ خالل العام الدراسي 
الوصفي جلمع البياانت عن طريق استخدام استبانة مت إعدادها وحتكيمها؛ ومن مث توزيعها على عينة الدراسة 

 اسة عن النتائج اآلتية:مفتشني(، وأسفرت الدر  10معلما(، و) 119اليت بلغت )
أن التقدير التقوميي للمعلمني واملفتشني خبصوص تقومي اإلخراج الفين لكتاب منهج اللغة العربية  -1

، وقد بلغ درجة اجلودة املطلوبة وفق كبريةللصف السابع من التعليم األساسي كان متوفرا بدرجة 
 املعايري املعتمدة.

ني خبصوص تقومي مقدمة كتاب منهج اللغة العربية للصف أن التقدير التقوميي للمعلمني واملفتش -2
السابع من التعليم األساسي كان متوفرا بدرجة صغرية لدى املعلمني، ودرجة غري متوفر لدى 

 املفتشني؛ ويف كال التقديرين مل يبلغ درجة اجلودة املطلوبة وفق املعايري املعتمدة.
 املعلمني واملفتشني يف تقومي اإلخراج الفين. راتتقدي ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط -3
واملفتشني يف تقومي مقدمة الكتاب  املعلمني تقديراتيوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط  -4

 لصاحل املعلمني؛ حيث كان متوسط التقدير التقوميي لدى املعلمني أعلى منه عند املفتشني.

تقومي منهج اللغة العربية، تقومي كتاب اللغة العربية للصف تقومي الكتاب املدرسي،  :فتاحيةاملكلمات ال
 السابع، اإلخراج الفين للكتاب املدرسي، مقدمة الكتاب املدرسي، التعليم األساسي يف ليبيا.
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: Abstract 

This study was conducted in the city of Misurata in Libya, and aimed at 

evaluating the Arabic language curriculum for the seventh grade of the basic 

education stage in the following areas: the artistic direction of the curriculum 

book, and the introduction to the curriculum book from the point of view of 

the subject teachers and inspectors; During the academic year 2020-2021 AD; 

To achieve the goal of the study, the researchers used the descriptive approach 

to collect data by using a questionnaire that was prepared and judged; And then 

distributed to the study sample, which amounted to (119 teachers) and (10 

inspectors), and the study resulted in the following results: 

1- The evaluation assessment of teachers and inspectors regarding the 

evaluation of the technical output of the Arabic language curriculum book for 

the seventh grade of basic education was widely available, and it reached the 

required quality in accordance with the approved standards. 

2- The evaluation assessment of teachers and inspectors regarding the 

evaluation of the introduction to the Arabic language curriculum book for the 

seventh grade of basic education was available to a small degree among 

teachers, and a degree not available to the inspectors; In both estimates, it did 

not reach the required degree of quality according to the approved standards. 

3- There is no statistically significant difference between the average of 

teachers and inspectors in evaluating artistic output. 

4- There is a statistically significant difference between the average of teachers 

and inspectors in evaluating the introduction to the book in favor of teachers; 

The average evaluation rating of teachers was higher than that of inspectors. 

Keywords: Curriculum development, textbook evaluation, Arabic language 

curriculum evaluation, seventh grade Arabic textbook evaluation, textbook art 

direction, textbook introduction, basic education in Libya. 
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ألهنا لغة مهمة أوال دول العامل املعاصر؛  من العديدمن  تلقى اهتماماأصبحت اللغة العربية لغة عاملية 
، ألكثر من مليار ونصف من املسلمني؛ فالقرآن الكرمي قد أنزل هبا على الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم

اهتمام غري املسلمني هبا أصح واضحا جليا لكل متابع؛ فالعديد من سفراء الدول الكربى يتكلمون واثنيا أن 
مهم لسفاراهتم لدى الدول العربية واإلسالمية؛ ومن هذا املنطلق جند أن االهتمام بتعلمها هبا عند استال

 وتعليمها وإتقاهنا أصبح مطلبا مؤكدا.
وتتلخص أمهية اللغة العربية يف عدة نواح؛ لعل أمهها الناحية الدينية املتمثلة يف نزول القرآن الكرمي هبا 

يت تضم الرتاث الفكري واحلضاري للدولة اإلسالمية اليت نشأت منذ كما سبق ذكره، والناحية احلضارية ال
ظهور اإلسالم، وظلت حضارة الدولة اإلسالمية صامدة حىت القرون املتأخرة منه؛ قبل موجة االستعمار 
العاملي اليت قلبت املوازين؛ فتفككت الدولة اإلسالمية الكربى إىل دويالت إسالمية عديدة، وال خيفى كذلك 

ة الناحية القومية اليت تستوعب مجيع دول العامل العريب من اخلليج إىل احمليط؛ أما الناحية العاملية؛ فلعل أمهي
أمهيتها يف اللغة العربية قد برزت أكثر بعد أن أصبح العامل قرية صغرية نتيجة للعوملة اليت فرضت نفسها على 

التصاالت السلكية والالسلكية وظهور موجة اإلنرتنت العامل كله دون استثناء؛ وذلك بفضل التقدم التقين يف ا
 .(53-49م، ص ص 2005ينظر )عطا  .الواسعة

وما دامت اللغة العربية هبذه األمهية؛ فينبغي االهتمام هبا وبتعليمها وتعلمها، وبتدريسها وتدارسها، 
مستجدات العصر وتقنياته  ومن االهتمام هبا االهتمام مبناهجها ومقرراهتا وكتبها املدرسية، وتطويرها وفق

 احلديثة واملتعددة.
واللغة العربية حتتاج إىل جمهودات كبرية من أجل تطورها وحتسني أداء معلميها ومتعلميها؛ وبصفة 
 خاصة يف املراحل األوىل من تعليمها؛ فتلك املراحل تعد القاعدة ملا سيأيت بعدها من مراحل دراسية أخرى.

 .(11ص م، 2005)العيسوي، وآخرون، 
ويشكل الكتاب املدرسي عموما؛ والكتاب املدرسي للغة العربية خصوصا يف املؤسسة الرتبوية أهم 
مصدر تعليمي؛ ألنه ميثل أكرب قدر من املنهاج الرتبوي املقرر، ويوفر أعلى مستوى من اخلربات التعلمية 

ميثل مكانة مركزية يف النظام الرتبوي  املوجهة لتحقيق األهداف التعليمية املنشودة؛ هلذا فإن الكتاب املدرسي
من أيسر مصادر التعلم اليت ميكن توفريها للمتعلم والطالب؛ ونظرا لذلك الدور الذي حيظى به  ويعدعامة، 

الكتاب املدرسي؛ فإنه من الواجب على اجلهات الرتبوية املسؤولة أن تعده للطالب إعدادا صحيحا وذا جودة 
ته وتنظيم خرباته التعليمية شكال وموضوعا مبا يتالءم مع األسس املعرفية عالية من حيث؛ اختيار مكوان
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والنفسية والرتبوية والفنية والتقنية واملعلوماتية؛ ليكون أداة تعليمية فاعلة تيسر على الدارسني عملية التعلم، 
ذي يقوم بدور اجتماعي وتسهم يف حتقيق األهداف الرتبوية املوجهة لبناء اإلنسان املتكيف مع املستجدات، وال

 .(301-300م، ص 2004)اخلوالدة،  متميز يسهم يف بناء الوطن.
تقوميه يف مجيع جماالته من وجهة نظر املختصني؛ فتقومي  ينبغياإلعداد اجليد للكتاب املدرسي  وملتابعة

 وأهداف الكتاب املدرسي ميك ِّن الباحثني من إعطاء وصف دقيق ملا يتضمنه الكتاب املدرسي من معايري
وحمتوى وأساليب ووسائل وأنشطة وتقومي؛ وذلك من أجل الكشف عن مواطن القوة والضعف؛ مع تقدمي 
املبادئ األساسية للتصحيح والعديل، وكذلك تسهيل اختيار احملتوى التعليمي املناسب؛ لذا فإن عملية تقومي 

عديدة؛ كاختيار األهداف الرتبوية،  الكتاب املدرسي تعد عملية تشخيصية هدفها تطوير املناهج من نواحي
والوسائل التعليمية، واألساليب واألنشطة، وطرائق التدريس اليت تتناسب مع حاجات الطالب النفسية وقدراهتم 

؛ النواحيمجيع العقلية واملهارية، وحاجاهتم االجتماعية؛ ومن مث املساعدة على بناء شخصية متكاملة من 
 . (22-21م، ص ص 2021)الزيود،  تمعاهتم والتكيف معها.على مسايرة جملضمان مقدرهتم 

وتقومي أي كتاب مبا فيها كتب اللغة العربية له جماالت تقوميية عديدة؛ منها: جمال اإلخراج الفين 
للكتاب، ومقدمة الكتاب، واألهداف الرتبوية والتعليمية، وجمال احملتوى، وطريقة تنظيم احملتوى وعرضه، وجمال 

 وعلى ضوء ما سبق حتددت مشكلة الدراسة وأسئلتها. ؛ليب التقوميأدوات وأسا
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

وكما سبق ذكره فإن عملية تقومي الكتاب املدرسي تعد عملية تشخيصية هدفها تطوير املناهج من 
ليت حتتاج نواٍح عديدة؛ وكتاب منهج اللغة العربية للصف السابع من التعليم األساسي من بني هذه الكتب ا

(، واليت تناولت 2022) حيث أوصت دراسة ارحيم وآخرونبني حني وآخر إىل تقومي من أجل التطوير؛ 
تلك الدراسة بتقومي بقية اجملاالت، تقومي منهج اللغة العربية للصف السابع يف جمايل األهداف والتقومي؛ أوصت 

ومن خالل يف هذين اجملالني،  تقومي هذا الكتابىل ومنها اإلخراج الفين واملقدمة؛ األمر الذي دعا الباحثني إ
 ما تقدم ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت:

للصف السابع من  -اإلخراج الفين، ومقدمة الكتاب –ما درجة تقومي كتاب منهج اللغة العربية يف جمايل -
 وجهة نظر معلمي املادة واملفتشني الرتبويني؟مرحلة التعليم األساسي مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة من 

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية الستة اآلتية:     
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ما مستوى تقديرات معلمي اللغة العربية لإلخراج الفين لكتاب منهج اللغة العربية للصف السابع من  -1
 مرحلة التعليم األساسي مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة؟

صف السابع من ا مستوى تقديرات مفتشي اللغة العربية لإلخراج الفين لكتاب منهج اللغة العربية للم -2
 مرحلة التعليم األساسي مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة؟ 

ما مستوى تقديرات معلمي اللغة العربية ملقدمة كتاب منهج اللغة العربية للصف السابع من مرحلة التعليم  -3
 مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة؟ األساسي

ما مستوى تقديرات مفتشي اللغة العربية ملقدمة كتاب منهج اللغة العربية للصف السابع من مرحلة  -4
 التعليم األساسي مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة؟

لإلخراج الفين  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى تقديرات مفتشي اللغة العربية واملعلمني -5
 لكتاب منهج اللغة العربية للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مستوى تقديرات مفتشي اللغة العربية واملعلمني ملقدمة كتاب  -6
 اسي مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة؟منهج اللغة العربية للصف السابع من مرحلة التعليم األس

 :الدراسة أهداف
 هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن اجلوانب التالية:

لكتاب اللغة العربية للصف السابع من التعليم األساسي بليبيا  معلمي اللغة العربية ومفتشيهادرجة تقومي  -1
 يف جمايل اإلخراج الفين واملقدمة.

معلمي اللغة العربية للكتاب احملدد يف اجملالني احملددين عن مفتشيهم الرتبويني درجة االختالف بني تقومي  -2
 ابختالف متغري الوظيفة؟

 : أمهية الدراسة
 : النقاط التاليةأمهية الدراسة يف تتمثل
 الوعاء الذي ننقل من خالله معارفنا وتراثنا إىل اآلخرين؛ األمر الذي يتطلب االهتمام هي  اللغة العربية

 ومتابعة آليات تدريسها. هبا،
  للمعلم والتلميذ؛ فال مناص من إتقاهنا حىت تتم عملية التعلم ابلشكل السليم. التدريس والتعليمأهنا لغة 
 وحتسني  تطويرهاتقدم هذه الدراسة تغذية راجعة ملخططي مناهج اللغة العربية؛ وذلك من أجل  قد

 .جودهتا
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  تستعني  وأمعايري ميكن استخدامها من قبل ابحثني آخرين، تكون لستبانة( ال)ا أداةقد توفر هذه الدراسة
 مراكز تطوير املناهج بوزارة الرتبية والتعليم.هبا 

  قد تنبه هذه الدراسة املسؤولني يف وزارة الرتبية والتعليم إىل أهم املشكالت اليت يواجهها معلمو اللغة
ملنهج؛ مما يتيح الفرصة ملعاجلتها يف الطبعات العربية للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي جتاه ا

 التالية.
 حدود الدراسة:

 تقتصر الدراسة احلالية على احلدود اآلتية: 
 : أجريت الدراسة احلالية على مدارس التعليم األساسي مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة.احلد املكاين

معلمي اللغة العربية ومفتشيها املكلفني ابلصف السابع من مرحلة التعليم  مجيعالدراسة  مشلت احلد البشري:
 األساسي مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة.

 م. 2021 -2020: أجريت الدراسة هناية العام الدراسي: الزماين احلد
ة التعليم : اقتصرت الدراسة على تقومي كتاب منهج اللغة العربية للصف السابع من مرحلاملوضوعي احلد

 األساسي يف جمايل )اإلخراج الفين للكتاب، ومقدمة الكتاب(.
 مصطلحات ومفاهيم الدراسة:

 هناك بعض املصطلحات اليت هلا عالقة ابلدراسة مت تعريفها وتوضيحها مبا يلي وأمهها:
تنفيذه، ومسرية تطويره، : يعرفه )زيتون( أبنه: "عملية حتديد قيمة املنهج لتوجيه مسرية تصميمه ومسرية التقومي

)مرعي واحليلة،  وتوجيه عناصره وأسسه حنو القدرة على حتقيق األهداف املرجوة يف ضوء معايري حمددة سلفاً".
العملية اليت يقوم هبا الفرد أو اجلماعة ملعرفة مدى النجاح أو (، ويعرف التقومي أبنه: "325، ص 2000

منها املنهج، وكذلك نقاط القوة والضعف به حىت ميكن حتقيق الفشل يف حتقيق األهداف العامة اليت يتض
( أبن 2005ويرى زقوت ) (،162، ص 2005 األهداف املنشودة أبحسن صورة ممكنة".)الوكيل واملفيت،

هو الذي يضم جمموعة من العمليات املتداخلة، جلمع وتصنيف وحتليل وتفسري البياانت واملعلومات، " التقومي:
علمية حول ظاهرة أو موقف يف ظروف ومعطيات حميطة وذلك من أجل حتسني العملية  ابستخدام معايري

 (.149، ص 2005التعليمية، أو ابقرتاح حلول واضحة تساعد يف حتقيق األهداف".)زقوت، 
ويعرفه الباحثون أبنه: عملية منهجية منظمة هتدف إىل معرفة مدى ما حتقق من أهداف من أجل اختاذ قرارات 

 ها كتغذية راجعة يف العالج والتحسني والتطوير.الستخدام
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ويعرفه الباحثون إجرائياً أبنه: معرفة مدى مراعاة كتاب اللغة العربية للصف السابع من مرحلة  تقومي الكتاب:
ومقدمة الكتاب( وذلك من وجهة  –يه من حيث )اإلخراج الفين للكتابالتعليم األساسي للمعايري املتوفرة ف

 ومفتشي املادة.نظر معلمي 
ويعرفه الباحثون إجرائياً أبنه: متوسط جمموع استجاابت عينة البحث املقومني لكتاب اللغة  التقدير التقوميي:

 العربية للصف السابع على االستبانة املعدة هلذا الغرض. 
من تقومي املنهج يعرفه الباحثون: أبنه عملية تقومي شاملة لكل جوانب العملية الرتبوية تبدأ  تقومي املنهج:

واملعلم والطالب وكل ما له عالقة ابلعملية الرتبوية كدور اآلابء واجلهات املسؤولة عن املدارس والبيئة احمليطة؛ 
، ص 2015العرنوسي، وجرب، ) من أجل الوصول إىل معايري للحكم بصالحية املنهج أو عدم صالحيته.

176). 
الكتاب املقرر لتالميذ الصف السابع من مرحلة التعليم األساسي  : يعرفه الباحثون أبنه:كتاب اللغة العربية

م، والذي حيوي بعض املعارف واملهارات املبنية على اخلربات السابقة 2021 /2020خالل العام الدراسي 
 (.2020املتعلقة بتحصيل اللغة العربية. )مركز املناهج، 

(، وهو " كل اخلربات، أو 31، ص 2015السامرائي، وآخرون نقال عن العرنوسي، وجرب) يعرفه: ملنهجا
األنشطة، أو املمارسات املخططة واهلادفة اليت توفرها املدرسة ملساعدة املتعلمني على حتقيق النتاجات التعليمية 

وكذلك تعريف اهلادي  املنشودة أبفضل ما تستطيعه قدراهتم سواء كان ذلك داخل قاعة الدرس أو خارجها"،
( وهو أن املنهج "نظام متكامل من احلقائق واملعايري والقيم اإلنسانية الثابتة واملعارف 35، ص 2012حممد)

واخلربات واملهارات اإلنسانية املتغرية اليت تقدمها أية مؤسسة تربوية إىل املتعلمني فيها أو هتيئها هلم أو ترشدهم 
ياته بغرض إحداث تعلم أو تعديل أو تغيري يف سلوكياهتم وحتقيق منوهم منوا كل حسب قدراته وإمكان  -إليها

 شامال متكامال مبا يتوافق مع غاايت الرتبية يف جمتمعهم".
وهي إحدى مراحل التعليم العام يف الدولة الليبية؛ حيث تبدأ من الصف األول  مرحلة التعليم األساسي:

 (.  15 - 06الميذ الذين ترتاوح أعمارهم ما بني: )ومتتد حىت الصف التاسع، ويدرس فيها الت
 الدراسات السابقة:

 20ب اجملالت العلمية اليت حتدد عدد صفحات البحوث والدراسات ببعض  نظرا لشروط النشر
صفحة على األكثر؛ فإن الباحثني يف هذه الدراسة اقتصروا عرضهم للدراسات السابقة على  30صفحة أو 

 ات هلا عالقة أقرب هبذه الدراسة.ما توفر هلم من دراس
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ونظرًا ألمهية املنهج والكتاب املدرسي ابعتباره الرتمجة الوظيفية، والوجه التطبيقي للمنهاج الدراسي، 
وألنه وسيلة رئيسة من وسائل تنفيذه من قبل املعلم والطالب واألداة التعليمية األكثر استخدامًا يف العملية 

الطالب؛ فقد حظيت الكتب املدرسية ابهتمام ابلغ على املستوى العريب والعاملي، التعليمية من قبل املعلم و 
وجرت حبوث ودراسات عدة لتقومي الكتب املدرسية على اختالفها هبدف الكشف عن نقاط القوة والضعف 

هبذه الدراسة؛ وقد  دراسات السابقة ذات الصلةبعض ال(، وفيما يلي عرض ل23، ص2021، الزيود) فيها
 عرض ملخص هلا من األحدث إىل األقدم:مت 
أجريت الدراسة يف مدينة مصراته يف ليبيا، وهدفت  م(:2022) دراسة ارحيم، وأبوشعالة، والعائب -1

إىل تقومي منهج اللغة العربية للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي يف جمايل: األهداف الرتبوية 
م؛ ولتحقيق 2021-2020والتقومي من وجهة نظر معلمي املادة ومفتشيها؛ خالل العام الدراسي 

ج الوصفي جلمع البياانت عن طريق استخدام استبانة مت إعدادها هدف الدراسة استخدم الباحثون املنه
مفتشني(، وأسفرت  10معلما(، و) 122وحتكيمها؛ ومن مث توزيعها على عينة الدراسة اليت بلغت )

 الدراسة عن النتائج اآلتية:
العربية للصف أن التقدير التقوميي للمعلمني واملفتشني خبصوص تقومي األهداف الرتبوية ملنهج اللغة  -

 السابع من التعليم األساسي كان بدرجة متوسطة، ومل يبلغ درجة اجلودة املطلوبة وفق املعايري املعتمدة.
أن التقدير التقوميي للمعلمني واملفتشني خبصوص تقومي أساليب التقومي ملنهج اللغة العربية للصف السابع  -

 لغ درجة اجلودة املطلوبة وفق املعايري املعتمدة.من التعليم األساسي كان بدرجة متوسطة أيضا، ومل يب
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني التقديرات التقوميية للمعلمني واملفتشني )عينة الدراسة( لصاحل  -

  املعلمني.
هدفت الدراسة إىل تقومي كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي من  م(:2021دراسة الزيود) -2

( معلمًا ومعلمة ممن يعملون يف مديرية 131واملعلمات يف األردن، وأتلفت العينة من ) وجهة نظر املعلمني
م، واستخدمت املنهج 2020-2019الرتبية والتعليم للواء سحاب يف حمافظة العاصمة للعام الدراسي 

غة العربية الوصفي أبسلوب االستبانة يف مجع املعلومات، وبينت النتائج أن التقديرات التقوميية لكتاب الل
 للصف السابع األساسي من وجهة نظر املعلمني واملعلمات جاءت مرتفعة يف مجيع اجملاالت.

هدفت الدراسة إىل تقومي كتاب اللغة العربية للصف األول االبتدائي من  م(:2017راسة النجار)د -3
تبانة من مخسة حماور، وجهة نظر معلمي املادة مبدينة مصراتة، واعتمد الباحث املنهج الوصفي إبعداد اس
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وأظهرت النتائج تقديرات إمجالية جيدة يف تقومي الكتاب، مع التوصية بتاليف نقاط الضعف السلبية يف 
 الكتاب. 

هدفت الدراسة إىل حتليل وتقومي كتب اللغة العربية يف  م(:2013دراسة حممد، وسوركيت، والنورايب) -4
ألساسي بوالية اخلرطوم حمافظة حبري، حملية شرق النيل، واتبعت احللقة الثانية من تالميذ مرحلة التعليم ا

( استبانة، وأشارت النتائج إىل أن الكتب متيزت 300الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت العينة من )
بتحقيق األهداف واملعايري املعتربة؛ وقدمت الدراسة بعض التوصيات منها توفري مرشدين للمعلمني، وإجراء 

 اسات أخرى يف حتليل وتقومي كتب اللغة العربية.در 
هدفت الدراسة إىل تقومي الكتاب املدرسي )العربية لك( جبامعة مالك الصاحل  م(:2013دراسة أيدا) -5

اإلسالمية احلكومية ماالنج جبمهورية أندونيسيا، وهو كتاب موجه لغري الناطقني ابلعربية، وركزت الدراسة على 
هج الوصفي التقوميي، تقومي جماالت احملتوى اللغوي والتعليمي والنفسي والثقايف والفين، واعتمدت الباحثة املن

وبينت النتائج بشكل عام أن املعايري كانت نسبة جودهتا قليلة، وأوصت الدراسة بتحسني جودة تلك املعايري 
 ابلكتاب املدرسي موضوع الدراسة.

هدفت الدراسة إىل تقومي كتاب اللغة العربية "املطالعة واألدب والنقد"  م(:2009) دراسة أبوعنزة -6
ر يف حمافظات غزة من وجهة نظر املعلمني يف ضوء معايري اجلودة يف أربع جماالت: اإلخراج للصف الثاين عش

الفين للكتاب، وطريقة عرض املادة، واملادة املعروضة، وخصوصيات مادة اللغة العربية؛ وذلك هبدف حتديد 
هبدف تعزيزها  أوجه القصور فيه وكشفها، ومن أجل جتنبها واالبتعاد عنها، وكذلك حتديد أوجه القوة

( معلم ومعلمة، 200وتدعيمها، واعتمد الباحث املنهج الوصفي إبعداد استبانة، وتكونت العينة من )
وأظهرت النتائج تقديرات إمجالية جيدة يف تقومي الكتاب، مع التوصية بتاليف نقاط الضعف السلبية يف 

ت الطالب السابقة، واالهتمام ابلوسائل الكتاب، وأوصت ببعض التوصيات منها االهتمام بربط املادة خبربا
 التعليمية، وكتابة األهداف يف بداية كل وحدة تعليمية، كما أوصت بزايدة عدد حصص اللغة العربية.

هدفت إىل تقومي كتاب لغتنا اجلميلة للصف السابع األساسي مبدارس  م(:2006دراسة الشخشري) -7
ت، واستهدفت تقومي ستة جماالت، وتكونت عينة البحث من حمافظة انبلس من وجهة نظر املعلمني واملعلما

(، 4.14( معلما ومعلمة، واستخدم الباحث أسلوب االستبانة، وكانت النتائج مبتوسط تقديري عام )88)
 %(؛ وهذا يعين أن تقدير التقومي للكتاب مرتفع جدا؛ مما يدل على جودته بشكل عام.82.80ونسبة )

 بقة:التعقيب على الدراسات السا
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تلتقي هذه الدراسة مع تلك الدراسات من حيث جمتمع الدراسة، وبعض اجملاالت اليت مت تناوهلا كتقومي 
اإلخراج الفين للكتاب، وتقومي مقدمة الكتاب، واتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة أبهنا 

بيا، وهي دراسة )ارحيم، وآخرون تناولت تقومي منهج اللغة العربية للصف السابع من التعليم األساسي بلي
(، لكن هذه الدراسة اقتصرت على تقومي جمالني اثنني فقط؛ وفقا حلجم الصفحات املسموح به يف 2022

البحوث والدراسات اليت تنشر يف املؤمترات واجملالت العلمية احملكمة، واجملاالن مها: اإلخراج الفين للكتاب، 
الدراسة أول دراسة تناولت موضوع تقومي كتاب اللغة العربية للصف ومقدمة الكتاب؛ وعليه قد تكون هذه 

 السابع من التعليم األساسي بدولة ليبيا يف هذين اجملالني.
  :منهجية الدراسة وإجراءاهتا -

لتحقيق هدف الدراسة واإلجابة عن السؤال الرئيس واألسئلة املتفرعة عنه؛ سارت الدراسة وفق اخلطوات 
 التالية:واإلجراءات 

 املنهج: -1
طبيعة هذه املشكلة أكثر من غريه من ألنه يناسب  الوصفي التحليلي؛استخدم الباحثون املنهج 

املناهج؛ حيث يعرف املنهج الوصفي أبنه: "أحد أشكال التحليل والتفسري العلمي املنظم لوصف ظاهرة أو 
ننة عن الظاهرة أو املشكلة، وتصنيفها مشكلة حمددة، وتصويرها كميا عن طريق مجع بياانت ومعلومات مق

 (.352م: 2002)ملحم،  وحتليلها، وإخضاعها للدراسة الدقيقة".
 جمتمع الدراسة وعينتها: -2

تكون جمتمع الدراسة وعينتها من مجيع معلمي اللغة العربية للصف السابع مبدارس التعليم العام مبراقبة 
( معلما وفق 146م، والبالغ عددهم )2022-2021الدراسي:  الرتبية والتعليم ببلدية مصراتة خالل العام

املعلومات املستقاة من مراقبة الرتبية والتعليم ابلبلدية؛ وكذلك من مجيع مفتشي اللغة العربية املكلفني مبتابعة 
 ( مفتشا تربواي.23معلمي الصف السابع مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة، والبالغ عددهم )

( معلما من جمموع اجملتمع والعينة، وعند توزيع 20العينة االستطالعية البالغ عددها ) اختياروقد مت 
( استبانة متثل رأي عينة املعلمني، أما عينة 119االستباانت، مث استعادهتا؛ جتمع لدى الباحثني ما جمموعه )

 ( استبانة.23ع )( استباانت من جممو 10املفتشني الرتبويني فلم يتمكن الباحثون إال من مجع عدد )
 األداة:-4

 من أجل حتقيق هدف الدراسة قام الباحثون بتصميم استبانة وفق اخلطوات التالية:
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طالع الباحثني على عدد من الدراسات السابقة؛ وقراءة بعض األدب الرتبوي املتعلق إبعد  تصميم األداة:
الباحثون من تصميم استبانة مبدئية تكونت من بتقومي املناهج الدراسية، وخاصة مناهج اللغة العربية؛ متكن 

 اجملالني املستهدفني يف هذه الدراسة ومها: اإلخراج الفين للكتاب، ومقدمة الكتاب.
 ولكي يتحقق صدق األداة مت احلصول على الصدق التايل: صدق األداة:

احملكمني جتاوز وهو صدق احملكمني؛ حيث عرضت االستبانة للتحكيم على جمموعة من  الصدق الظاهري:
( حمكما من ذوي اخلربة يف جمال التحكيم، ويف جمال االختبارات واملقاييس، ويف جمال املناهج 12عددهم )

وطرق التدريس، واللغة العربية؛ وعند اسرتجاع االستباانت من احملكمني واألخذ ابآلراء اليت اتفق عليها 
مكونة من حمورين: اإلخراج الفين لكتاب املنهج،  معظمهم؛ مت تعديل االستبانة ابحلذف واإلضافة لتبقى

 ( فقرات.10( فقرة، ومقدمة كتاب املنهج، وتكون من )24وتكون من )
؛ وللتحقق من ثبات األداة وزعت االستبانة ورقيا على عينة استطالعية بطريقة العينة احلصصية ثبات األداة:

؛ فريق الرصد، 73، ص 2007)البلداوي،  نيوهي طريقة من طرق املعاينة اليت يستخدمها بعض الباحث
( ابملراقبة وفقا لنسبة عدد 12، إنرتنت(؛ حيث أخذ من كل مكتب خدمات من املكاتب ال)2020

( معلما من اجملتمع نفسه؛ وذلك من 20املعلمني املستهدفني هبا؛ وبذلك تكونت العينة االستطالعية من )
درجة صالحيته، وبعد إدخال البياانت إىل الربانمج اإلحصائي:  أجل استخراج معامل ثبات األداة والتحقق من

spss،  أجري عليها بواسطة الربانمج اختبار معامل )ألفا اكرونباخ(، واختبار معامل)التجزئة النصفية مع
التصحيح مبعادلة اسبريمان براون(؛ فكانت نتيجة الثبات على مستوى مجيع فقرات االستبانة على درجة 

(، وبلغ معامل الثبات بطريقة)التجزئة النصفية(، 0.91بلغ معامل الثبات )ألفا اكرونباخ( ) عالية؛ حيث
(، وكالمها على أي املعاملني بشكل عام يعد ثباات مرتفعا، 0.96) وبعد التصحيح مبعادلة اسبريمان براون

 ( التايل:01ابجلدول )وصاحلا لتطبيق أداة الدراسة، كما مت أيضا التأكد من ثبات كل حمور على حدة كما 
 ثبات كل حمور من حماور االستبانة مع الثبات الكلي لألداة( 01جدول )

 احملور
درجة معامل الثبات/ 

 اكرونباخ
درجة معامل الثبات/ التجزئة 

 النصفية مع التصحيح
 0.92 0.88 : تقومي اإلخراج الفيناألولاحملور 

 0.98 0.97 : تقومي املقدمةالثايناحملور 
 0.96 0.91 ثبات األداة على مجيع فقرات االستبانة
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( نالحظ أن ثبات األداة مرتفع على املستوي الكلي، وكذلك على مستوى 01ومن خالل اجلدول السابق )
 احملورين؛ وهبذا تكون االستبانة جاهزة للتطبيق على عينة الدراسة املستهدفة.

 تطبيق أداة الدراسة: -5
( 34وثبات أداة الدراسة وهي االستبانة اليت تكونت يف صورهتا النهائية من )بعد التأكد من صدق 

-9-5بتوزيع االستبانة النهائية بتاريخ  ئدفقرة؛ موزعة على حمورين مت توزيعها على عينة الدراسة، وقد ب  
فسهم ضمن استباانت أخرى وزعت ابلتاريخ نفسه لسلسلة من األحباث قام ويقوم هبا الباحثون أنم، 2021

 لتقومي هذا املنهج موضوع هذه الدراسة يف عدة جماالت أخرى.
( استبانة على املفتشني الرتبويني، واستغرق جتميع 23( استبانة على املعلمني، و)126وقد مت توزيع )

( استبانة من املعلمني، أما االستباانت اليت وزعت على املفتشني؛ 119االستباانت ستة أسابيع، ومت اسرتجاع )
 ( استباانت فقط؛ ابلرغم من حرص الباحثني على حتصيل أغلبها.10لم يتم اسرتجاع إال )ف

( استبانة بني معلمني ومفتشني؛ مت 129وبعد مجع االستباانت كلها واليت بلغ عددها كما ذكر آنفا )
عن طريق ( اإلحصائي؛ وذلك الستخراج نتائج الدراسة (SPSSتفريغها من قبل الباحثني أنفسهم يف برانمج 

معرفة تكراراهتا، واحنرافاهتا املعيارية، ومتوسطاهتا؛ ومن مث معرفة نسبها املئوية؛ وهذا بدوره يؤدي إىل التوصل 
 إىل معرفة اجتاهات العينة وفقا ملقياس ليكرت اخلماسي.

 األساليب اإلحصائية واحلسابية: -6
 ية الالزمة عن طريق الربامج التالية:استخدمت من أجل الوصول إىل النتائج كافة العمليات اإلحصائ 

(، وبرانمج املعاجل العريب يف اإلحصاء االجتماعي 2019اإلحصائي الشهري، وبرانمج )اكسل  SPSSبرانمج 
 للمربمج العريب د/ عبان عبد القادر، ومت عن طريقها معرفة العمليات اإلحصائية الالزمة للدراسة وهي:

والنسب املئوية، واالحنرافات املعيارية، وكذلك استخدمت اختبارات الثبات  التكرارات، واملتوسطات احلسابية،
 مثل )ألفا كرونباخ(، واختبار التجزئة النصفية، واختبار )ت( ملعرفة الداللة اإلحصائية للفروق بني املتوسطات.

 األداة مت استخدام )مقياس ليكرت اخلماسي(؛ فقد خ صص لكل ولتحديد معايري االستجابة على
فقرة وردت يف االستبانة مخسة خيارات لإلجابة من وجهة نظر كل معلم ومفتش مستهدف ابلعينة؛ وذلك 
من أجل حتديد درجة )تقومي منهج اللغة العربية للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي يف جمايل: اإلخراج 

 –متوفر بدرجة متوسطة–درجة كبرية متوفر ب–الفين واملقدمة(، وهذه اخليارات هي: )متوفر بدرجة كبرية جدا 
متثل أعلى درجة  5(؛ فدرجة 1، 2، 3، 4، 5غري متوفر(، وأخذت الدرجات من: ) –متوفر بدرجة صغرية 
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متثل أدىن درجة لتوفر معيار تقومي املنهج،  1لتوفر معيار تقومي املنهج، وهي )متوفر بدرجة كبرية جدا(، ودرجة 
 يري االستجابة ابتباع اخلطوات اإلحصائية اآلتية:وهي )غري متوفر(، ومت حتديد معا

 أقل درجة. -حتديد املدى وهو = أعلى درجة متوقعة لالستجابة 
)أبوشعالة، وأبوجاللة  . ينظر0.80= 5÷4عدد الفئات= ÷ . ولتحديد طول الفئة= املدى 4=5-1

 (.39، ص 2019
 ( اآليت:02وعليه تكون الفئات كما هو مبني ابجلدول )

 حدود فئات املقياس والتقدير اللفظي هلا( 02جدول )
 التقدير اللفظي حدود الفئة ر م
 متوفر غري 1-1.80 1
 صغريةمتوفر بدرجة  1.81-2.60 2
 متوسطةمتوفر بدرجة  2.61-3.40 3
 كبريةمتوفر بدرجة  3.41-4.20 4
 جدا كبريةمتوفر بدرجة  4.21-5.00 5

-4.21التقدير التقوميي الواقع ضمن حدود الفئة اخلامسة من ) جبودة املنهجواعتمد الباحثون للحكم 
( وتقديرها اللفظي 4.20-3.41والفئة الرابعة من ) ( وتقديرها اللفظي )متوفر بدرجة كبرية جدا(،5.00

مع عدم اعتبار حدود الفئات الواقعة يف أقل من ذلك؛ بل اعترب الباحثون تلك املعايري  كبرية(،)متوفر بدرجة  
حتصلت على أقل من ذلك معايري حتتاج إىل معاجلة وتطوير وحتسني؛ حىت تسهم جودهتا تلك يف خروج اليت 

 املنهج موضوع الدراسة ابلشكل املوافق للمعايري العاملية جلودة املناهج.
 :نتائج الدراسة

 أوال: جمال اإلخراج الفين:
العربية لإلخراج  مستوى تقديرات معلمي اللغةلإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي نصه: ما 

 الفين لكتاب منهج اللغة العربية للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة؟
قام الباحثون ابستخراج االحنراف املعياري واملتوسط احلسايب والنسبة املئوية عن فقرات احملور األول، وكانت 

 ( اآليت:03يبينها اجلدول ) النتائج كما
 وية؛ مع ترتيبها وتقدير موافقتهااالحنرافات املعيارية واملتوسطات والنسب املئ -عينة املعلمني( 03جدول )

 نتائج فقرات احملور األول: تقومي اإلخراج الفين 
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 الفقرة ر م
االحنراف 
 املعياري

 
 املتوسط
 

يب النسبة املئوية
لرتت

ا
 

 درجة التوفر

 متوفر بدرجة كبرية 17 %69.00 3.45 0.91 الغالف اخلارجي للكتاب ابملتانة يتميز 1

تتميز ألوان الغالف ابجلمال وحمببة لدى  2
 التالميذ

 متوفر بدرجة كبرية 16 73.00% 3.65 1.05

3 
يتضمن الغالف العنوان وأمساء املؤلفني وبياانت 

 متوفر بدرجة متوسطة 21 %65.40 3.27 1.41 النشر

يشتمل الغالف على رموز أو رسومات تعرب  4
 متوفر بدرجة متوسطة 20 %66.00 3.3 1.23 عن احملتوى

 متوفر بدرجة كبرية 9 %77.80 3.89 0.97 يتميز عنوان الكتاب ابالختصار والوضوح 5
 متوفر بدرجة كبرية 11 %77.40 3.87 0.99 يعرب عنوان الكتاب عن احملتوى 6
 متوفر بدرجة كبرية 15 %75.20 3.76 0.99 ابجلمال واجلاذبيةيتميز خط العنوان  7

حتتوي الصفحة األوىل من الكتاب على مجيع  8
 بياانت النشر

 متوفر بدرجة متوسطة 19 67.60% 3.38 1.18

9 
تتميز طباعة الكتاب خبط واضح وحجم 

 متوفر بدرجة كبرية 5 %83.00 4.15 0.95 مناسب ملستوى نضج التالميذ

10 
تتميز ألوان اخلطوط املستخدمة يف الكتاب 

 متوفر بدرجة كبرية 13 %75.80 3.79 0.92 بتناسب جذاب

 متوفر بدرجة كبرية 7 %78.40 3.92 0.96 يتميز ورق الكتاب ابجلودة وال يعكس الضوء 11
 متوفر بدرجة كبرية 18 %70.60 3.53 1.05 ختلو الطباعة من األخطاء اللغوية واملطبعية 12

تتميز الطباعة ابلدقة يف وضع عالمات الرتقيم  13
 املناسبة

 متوفر بدرجة كبرية م 8 78.40% 3.92 0.94

14 
تتمايز العناوين الرئيسية والفرعية فيما بينها يف 

 متوفر بدرجة كبرية م 14 %75.80 3.79 0.92 احلجم واللون

 متوفر بدرجة كبرية 4 %83.20 4.16 0.88 أتخذ املسافات بني األسطر شكال مناسبا 15
 متوفر بدرجة كبرية م 6 %83.00 4.15 0.78 توجد فواصل بني كل فقرة وأخرى 16
 متوفر بدرجة كبرية جدا 1 %90.20 4.51 0.73 تتوفر فهرسة للمحتوايت يف أول الكتاب 17
 كبريةمتوفر بدرجة   12 %76.80 3.84 1.17 تشتمل الفهرسة على العناوين الرئيسية والفرعية 18

تقع أرقام الصفحات أمام كل عنوان بصفحة  19
 متوفر بدرجة كبرية جدا 3 %84.60 4.23 0.93 احملتوى

 متوفر بدرجة كبرية جدا 2 %85.20 4.26 0.9 تتطابق العناوين مع ورودها داخل احملتوى 20
 متوسطةمتوفر بدرجة  22 %60.20 3.01 1.34 توثق قائمة املراجع وفق األسلوب العلمي 21
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فق و تتسلسل قائمة املراجع يف هناية الكتاب  22
 نظام حمدد

 متوفر بدرجة صغرية 23 49.60% 2.48 1.45

23 
ضافية  إيشار يف قائمة املراجع إىل مصادر تعلم 

 متوفر بدرجة صغرية 24 %43.60 2.18 1.41 كالكتب ومواقع اإلنرتنت ذات العالقة

الشريفة تكتب اآلايت واألحاديث النبوية  24
 متوفر بدرجة كبرية 10 %77.60 3.88 1.2 والكلمات الصعبة وأمساء األعالم م شكَّلة

 كبريةمتوفر بدرجة  * %73.60 3.68 1.2 املعدل الكلي للمحور *

 * حرف م: يعين ترتيب مكرر.   
املنهج أن ( وهو جدول احملور األول اخلاص بتقومي جمال اإلخراج الفين لكتاب 03يتبني من اجلدول )

(، وهي 17الفقرة اليت حتصلت على الرتتيب األول هي الفقرة املرقمة ابالستبانة وفقا للمحور األول برقم )
(، ومتوسط 0.73اليت تنص على: )تتوفر فهرسة للمحتوايت يف أول الكتاب(؛ وذلك ابحنراف معياري )

ضمن التقدير اللفظي )متوفر  %(، وهذه النسبة واملتوسط يقع90.20(، ونسبة مئوية )4.51حسايب )
بدرجة كبرية جدا(؛ مما يعين أن اإلخراج الفين للكتاب تضمن فهرسة للمحتوايت؛ وبذلك يكون هذا املعيار 

( فقرة أخرى حتصلت على متوسطات 17قد حتقق، وهناك عدا هذه الفقرة كما هو واضح ابجلدول عدد )
)متوفر بدرجة كبرية، أو متوفر بدرجة كبرية  اللفظيني (، وهذه املتوسطات تقع ضمن التقديرين5-3.41بني )

جدا(؛ مما يعين أن هذه املعايري بعضها متوفرة بدرجة كبرية، وبعضها متوفر بدرجة كبرية جدا يف املنهج موضوع 
فقرة  18الدراسة؛ وهو يدل على أن اإلخراج الفين لكتاب املنهج متتع بدرجة عالية يف أغلب الفقرات، وهي 

الفين للكتاب يتمتع يف معظمه ابجلودة املطلوبة  فقرة هلذا احملور؛ وهذا بدوره يدل على أن اإلخراج 24 من بني
بعض الفقرات اليت حتصلت على تقدير ما عدا بعض الفقرات اليت حتصلت على درجة تقدير متوسط، أو 

 )تتسلسل قائمة املراجع يف ، واللتان تنصان على:23و  22متوفر بدرجة صغرية ومها الفقراتن املرقمتان ب 
)يشار يف قائمة املراجع إىل مصادر تعلم إضافية كالكتب ومواقع اإلنرتنت هناية الكتاب وفق نظام حمدد( و

ذات العالقة(؛ وهذا يدل على أن اإلخراج الفين للكتاب مل يتميز ال بقائمة مراجع وال ابإلشارة إىل مراجع 
تصفح الكتاب وخلوه من قائمة املراجع أصال، ويعد هذا من عيوب إضافية، وقد أتكد الباحثون من ذلك ب

 اإلخراج الفين الذي جيب على مركز املناهج وجلانه املكلفة أن تضعه يف احلسبان يف الطبعات الالحقة.
كما أن هناك فقرات متوفرة بدرجة متوسطة؛ تعترب انقصة اجلودة؛ وجيب أن تعاجل وهي أربع فقرات   

 ؛ كما هو واضح ابجلدول السابق.21و 8و 4و 3حتمل وفق التسلسل األرقام التالية: 
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وهو يقابل  3.68أما املعدل الكلي هلذا احملور وهو جمال )اإلخراج الفين للكتاب( فقد كان متوسطه: 
التقدير اللفظي متوفر بدرجة كبرية؛ مما يعين أن هذا اجملال بشكل عام يعترب جيدا؛ مع مراعاة العناية جبودة 

 .الالحقةالفقرات املشار إليها يف طبعات الكتاب 
ولإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة الدراسة والذي نصه: ما مستوى تقديرات مفتشي اللغة العربية لإلخراج 

 اب منهج اللغة العربية للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة؟الفين لكت
قام الباحثون ابستخراج االحنراف املعياري واملتوسط احلسايب والنسبة املئوية عن فقرات احملور األول،      

 وكانت النتائج كما يبينها اجلدول اآليت:
 االحنرافات املعيارية واملتوسطات والنسب املئوية؛ مع ترتيبها وتقدير موافقتها. -عينة املفتشني( 04جدول )

 نتائج فقرات احملور األول: تقومي اإلخراج الفين 
رقم 
 الفقرة الفقرة

االحنراف 
 درجة التوفر ترتيب التقدير النسبة املئوية املتوسط املعياري

متوفر بدرجة كبرية  1 %86.00 4.3 0.823 يتميز خط العنوان ابجلمال واجلاذبية 7
 جدا

تتميز طباعة الكتاب خبط واضح وحجم مناسب ملستوى  9
 نضج التالميذ

متوفر بدرجة كبرية  م 2 86.00% 4.3 0.823
 جدا

 متوفر بدرجة كبرية 3 %84.00 4.2 0.632 يتميز ورق الكتاب ابجلودة وال يعكس الضوء 11
فيما بينها يف احلجم تتمايز العناوين الرئيسية والفرعية  14

 واللون
 متوفر بدرجة كبرية م 4 84.00% 4.2 0.422

 متوفر بدرجة كبرية 5 %82.00 4.1 0.568 تتوفر فهرسة للمحتوايت يف أول الكتاب 17
تتميز ألوان اخلطوط املستخدمة يف الكتاب بتناسب  10

 جذاب
 متوفر بدرجة كبرية 6 80.00% 4 0.667

 متوفر بدرجة كبرية  7 %78.00 3.9 0.738 للكتاب ابملتانة يتميز الغالف اخلارجي 1
 متوفر بدرجة كبرية م 8 %78.00 3.9 1.101 أتخذ املسافات بني األسطر شكال مناسبا 15
 متوفر بدرجة كبرية م 9 %78.00 3.9 0.738 توجد فواصل بني كل فقرة وأخرى 16
 متوفر بدرجة كبرية م 10  %78.00 3.9 0.738 تشتمل الفهرسة على العناوين الرئيسية والفرعية 18
 متوفر بدرجة كبرية 11 %76.00 3.8 0.789 تتطابق العناوين مع ورودها داخل احملتوى 20
 متوفر بدرجة كبرية 12 %74.00 3.7 0.949 تتميز ألوان الغالف ابجلمال وحمببة لدى التالميذ 2
 متوفر بدرجة كبرية 13 %72.00 3.6 0.843 يتميز عنوان الكتاب ابالختصار والوضوح 5
 متوفر بدرجة كبرية م 14 %72.00 3.6 0.699 يعرب عنوان الكتاب عن احملتوى 6
 متوفر بدرجة كبرية 15 %70.00 3.5 0.527 يشتمل الغالف على رموز أو رسومات تعرب عن احملتوى 4
 متوفر بدرجة كبرية م 16 %70.00 3.5 0.527 تتميز الطباعة ابلدقة يف وضع عالمات الرتقيم املناسبة 13



Scientific Journal of Faculty of Education, Misurata University-Libya, Vol. 8, No. 20, Sep. 2022 

Published online in September 
 2220 بتمرس ،ونعشرال العدد ،ثامنال مجلدة، السنة الثامنال ليبيا، مصراتة، جامعة التربية، لكلية العلمية المجلة

Issn :2710- 4141 

 11/10/2022تاريخ النشر                                                         01/07/2022تاريخ االستالم 

  

291 

 

 متوفر بدرجة كبرية م 17 %70.00 3.5 0.85 وىتقع أرقام الصفحات أمام كل عنوان بصفحة احملت 19
متوفر بدرجة  18 %66.00 3.3 0.675 ختلو الطباعة من األخطاء اللغوية واملطبعية 12

 متوسطة
والكلمات تكتب اآلايت واألحاديث النبوية الشريفة  24

 الصعبة وأمساء األعالم م شكَّلة
متوفر بدرجة  م 19 66.00% 3.3 1.059

 متوسطة
3 

 20 %62.00 3.1 0.994 يتضمن الغالف العنوان وأمساء املؤلفني وبياانت النشر
متوفر بدرجة 

 متوسطة
حتتوي الصفحة األوىل من الكتاب على مجيع بياانت  8

 النشر
بدرجة متوفر  21 54.00% 2.7 0.675

 متوسطة
 غري متوفر 22 %30.00 1.5 1.08 توثق قائمة املراجع وفق األسلوب العلمي 21
 غري متوفر 23 %28.00 1.4 0.843 تتسلسل قائمة املراجع يف هناية الكتاب وفق نظام حمدد 22
يشار يف قائمة املراجع إىل مصادر تعلم إضافية كالكتب  23

 غري متوفر 24 %26.00 1.3 0.675 ومواقع اإلنرتنت ذات العالقة

* 
متوفر بدرجة  * %68.60 3.43 0.360 مفتشون املعدل الكلي للمحور

 كبرية

وبتحليل خمتصر نالحظ من خالل اجلدول السابق اتفاق املعدل الكلي للمحور اخلاص بتقومي املفتشني 
)متوفر بدرجة كبرية(؛ مما يعين أن مع املعدل الكلي اخلاص بتقومي املعلمني يف التقدير اللفظي للمحور وهو 

اإلخراج الفين لكتاب منهج اللغة العربية قيد الدراسة تتوفر فيه بشكل عام معايري اجلودة ابستثناء بعض 
الفقرات القليلة اليت كانت جودهتا ضعيفة؛ مما يؤكد على ضرورة تنبه اللجان املكلفة بطباعة الكتاب وإخراجه 

 خيرج كتاب املنهج ابلشكل اجليد املطلوب وفقا للمعايري احمللية والعاملية.الفين إىل حتري الدقة حىت 
م(، 2013) م(، وحممد، وسوركيت، والنورايب2006اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات: الشخشري)    

م(؛ حيث أظهرت هذه الدراسات نتائج مرتفعة؛ ويعلل الباحثون هذا االتفاق أبن ذلك قد 2021) والزيود
مالية عالية  ةكلفع إىل أن هناك اهتماما جبودة إخراج الكتب واملناهج الدراسية بليبيا؛ حيث تتم الطباعة بتيرج

 العاملية للطباعة، ويتم ذلك لدى مطابع حرفية تتحرى جودة الطباعة واإلخراج. فةتضاهي التكل
 اثنيا: جمال املقدمة:

نصه: ما مستوى تقديرات معلمي اللغة العربية لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة والذي 
 منهج اللغة العربية للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة؟  كتاب  ملقدمة

قام الباحثون ابستخراج االحنراف املعياري واملتوسط احلسايب والنسبة املئوية عن فقرات احملور الثاين، 
 كما يبينها اجلدول اآليت:وكانت النتائج  
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 االحنرافات املعيارية واملتوسطات والنسب املئوية؛ مع ترتيبها وتقدير موافقتها. -عينة املعلمني( 05جدول )
 نتائج فقرات احملور الثاين: مقدمة الكتاب 

 ر م

 
االحنراف  الفقرة

 املتوسط املعياري
 

يب النسبة املئوية
لرتت

ا
 

 درجة التوفر

 1 %54.00 2.7 1.59 للكتابتتوفر مقدمة  1
متوفر بدرجة 

 متوسطة

تشري املقدمة إىل األهداف العامة املطلوب  2
متوفر بدرجة  4 %50.00 2.5 1.45 حتقيقها

 صغرية

متوفر بدرجة  5 %49.40 2.47 1.44 ت عر ِّف أبمهية الكتاب 3
 صغرية

 م 3 %49.40 2.47 1.41 تشري إىل مكوانت الكتاب األساسية 4
بدرجة متوفر 

 صغرية

متوفر بدرجة  2 %51.00 2.55 1.45 ختاطب املتعلم واملعلم ومصوغة بلغة واضحة 5
 صغرية

تشري إىل املبادئ واألسس اليت اعتمدت يف  6
متوفر بدرجة  6 %48.40 2.42 1.35 أتليف الكتاب وتنظيم حمتواه

 صغرية

متوفر بدرجة  7 %48.20 2.41 1.39 تثري دافعية املتعلمني حنو التعلم 7
 صغرية

8 
تشتمل على إرشادات عامة عن كيفية 

 م 8 %46.60 2.33 1.35 استخدام الكتاب
متوفر بدرجة 

 صغرية

متوفر بدرجة  9 %41.60 2.08 1.27 تشري إىل مصادر التعلم األخرى املساندة 9
 صغرية

تشري إىل وجود دليل للمعلم وكتاب أنشطة  10
متوفر بدرجة  10 %45.40 2.27 1.44 وتدريبات للطالب

 صغرية

 * % 48.40 2.43 1.43 املعدل الكلي للمحور *
متوفر بدرجة 

 صغرية

( اخلاص ابحملور الثاين وهو حمور تقومي مقدمة الكتاب فقد حتصلت مجيع 05وابلنظر للجدول )
ابستثناء الفقرة املرقمة الفقرات على تقدير لفظي )متوفر بدرجة صغرية(؛ وفقا للمتوسطات الظاهرة يف اجلدول 

 ؛ فقد كان متوسطها بتقدير متوفر بدرجة متوسطة.1
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وعليه يتبني من خالل املعدل الكلي للمحور الثاين أن مستوى تقديرات املعلمني يف جمال مقدمة 
الكتاب ملنهج اللغة العربية للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي جاء بدرجة صغرية؛ حيث كان االحنراف 

 %(؛ وهو ما يوافق التقدير اللفظي48.40(، والنسبة املئوية )2.43(، واملتوسط احلسايب )1.43ملعياري )ا
 )متوفر بدرجة صغرية(.

ولإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة والذي نصه: ما مستوى تقديرات مفتشي اللغة العربية      
 ألساليب التقومي يف منهج اللغة العربية للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة؟ 

والنسبة املئوية عن فقرات احملور الثاين،  قام الباحثون ابستخراج االحنراف املعياري واملتوسط احلسايب
 ( التايل:06وكانت النتائج كما ابجلدول )

 االحنرافات املعيارية واملتوسطات والنسب املئوية؛ مع ترتيبها وتقدير موافقتها. -( عينة املفتشني06جدول )
 نتائج فقرات احملور الثاين: مقدمة الكتاب 

رقم 
 الفقرة

االحنراف  الفقرة
 املعياري

ترتيب  النسبة املئوية املتوسط
 التقدير

درجة 
 التوفر

1 
غري  1 %34.00 1.70 1.160 تتوفر مقدمة للكتاب

 متوفر

غري  م 2 %34.00 1.70 1.160 ختاطب املتعلم واملعلم ومصوغة بلغة واضحة 5
 متوفر

غري  3 %32.00 1.60 1.075 تشري املقدمة إىل األهداف العامة املطلوب حتقيقها 2
 متوفر

غري  م 4 %32.00 1.60 1.075 ت عر ِّف أبمهية الكتاب 3
 متوفر

غري  م 5 %32.00 1.60 0.966 تثري دافعية املتعلمني حنو التعلم 7
 متوفر

غري  م 6 %32.00 1.60 0.966 تشتمل على إرشادات عامة عن كيفية استخدام الكتاب 8
 متوفر
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غري  م 7 %32.00 1.60 0.966 املساندةتشري إىل مصادر التعلم األخرى  9
 متوفر

غري  8 %30.00 1.50 1.080 تشري إىل مكوانت الكتاب األساسية 4
 متوفر

تشري إىل املبادئ واألسس اليت اعتمدت يف أتليف  6
 الكتاب وتنظيم حمتواه

غري  م 9 30.00% 1.50 1.080
 متوفر

وتدريبات تشري إىل وجود دليل للمعلم وكتاب أنشطة  10
 للطالب

غري  10 28.00% 1.40 0.699
 متوفر

 مفتشون املعدل الكلي للمحور *
0.935 

غري  * 31.60% 1.58
 متوفر

( اخلاص ابحملور الثاين وهو حمور تقومي مقدمة الكتاب فقد حتصلت مجيع 06وابلنظر للجدول )
 الظاهرة يف اجلدول.الفقرات على أدىن تقدير لفظي وهو )غري متوفر(؛ وفقا للمتوسطات 

وعليه يتبني من خالل املعدل الكلي للمحور الثاين أن مستوى تقديرات املفتشني يف جمال مقدمة 
الكتاب ملنهج اللغة العربية للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي جاء ابلدرجة الدنيا؛ حيث كان 

%(؛ وهو ما يوافق 31.60والنسبة املئوية )(، 1.58(، واملتوسط احلسايب )0.935االحنراف املعياري )
 )غري متوفر(. التقدير اللفظي

وهذه النتيجة ال ختتلف كثريا عن نتيجة تقديرات املعلمني اليت جاءت بتقدير لفظي )متوفر بدرجة 
ن صغرية(؛ فكال التقديرين خيرج جمال مقدمة الكتاب من معايري اجلودة املعتربة حمليا وعامليا؛ ويعزو الباحثو 

السبب يف هذه النتيجة الدنيا إىل عدم وجود مقدمة للكتاب أصال؛ وقد أتكد الباحثون من ذلك بتصفح 
الكتاب فوجد دون مقدمة؛ وهذا يعترب من عيوب الكتاب الكبرية؛ فمقدمة الكتاب هلا أمهية غري خافية وفقا 

 ل السابق.ت عنها فقرات احملور كما ابجلدو للمعايري أو املؤشرات العشرة اليت عرب 
واختلفت هذه النتيجة أيضا مع نتائج الدراسات اليت أشري إليها يف احملور األول؛ حيث أظهرت تلك 
الدراسات نتائج مرتفعة؛ ويعلل الباحثون هذا االختالف إىل افتقاد اللجان املكلفة من مركز املناهج إىل الدقة 

 ربية قيد الدراسة.يف أتليف وإعداد املناهج الدراسية ومنها منهج اللغة الع
 ( اجلدول العام لالستبانة:07وفيما يلي جدول )
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 ( اجلدول العام لالستبانة07جدول )

  ر م
 جمال التقومي

 الوظيفة
 

 العينة
 

 املتوسط االحنراف املعياري
 

 درجة التوفر النسبة املئوية

 حمور: اإلخراج الفين للكتاب 1
 كبريةمتوفر بدرجة   %73.60 3.68 1.2 119 معلمون

 متوفر بدرجة كبرية %68.60 3.43 0.360 10 مفتشون

 حمور مقدمة الكتاب 2
 متوفر بدرجة صغرية % 48.40 2.43 1.43 119 معلمون
 غري متوفر %31.60 1.58 0.935 10 مفتشون

 درجة تقومي جمموع حماور االستبانة *
 متوفر بدرجة متوسطة % 66.20 3.31 1.39 119 معلمون

 متوفر بدرجة متوسطة %57.80 2.89 0.372 10 مفتشون

( يتضح لنا أن احملور األول اخلاص مبجال تقومي اإلخراج الفين قد 07وابلنظر يف اجلدول السابق )
توافقت فيه درجة التوفر لدى املعلمني واملفتشني؛ حيث كان املتوسط العام لعينة املعلمني يف هذا احملور 

)متوفر بدرجة كبرية(، وكان املتوسط العام لعينة املفتشني  التقدير اللفظي درجة التوفر( وهي تساوي يف 3.68)
)متوفر بدرجة كبرية(؛ مما يعين اتفاق عينة  (، وهي كذلك تساوي يف التقدير اللفظي درجة التوفر3.43)

 املعلمني واملفتشني يف تقومي هذا اجملال.
املقدمة قد اختلفت فيه درجة التوفر لدى املعلمني واملفتشني بنسبة أما احملور الثاين اخلاص مبجال تقومي 

)متوفر  (، وهو يقابل التقدير اللفظي2.43قليلة؛ حيث كان املتوسط العام لعينة املعلمني يف هذا احملور )
)غري (، وهو يقابل التقدير اللفظي 1.58بدرجة صغرية(، واملتوسط العام لعينة املفتشني يف هذا احملور كان )

 من معيار اجلودة. هذا احملور يف هذا اجملالمتوفر(؛ وكال التقديرين خيرجان 
(، 2.89(، ومتوسط املفتشني )3.31أما املعدل العام لالستبانة ككل فقد كان متوسط املعلمني )

ة املفتشني وكال املتوسطني يقابل التقدير اللفظي )متوفر بدرجة متوسطة(؛ مما يعين اتفاق عينة املعلمني مع عين
يف التقدير العام جلودة الكتاب يف جماليه؛ ويشري الباحثون إىل أن توفري مقدمة للكتاب، وحتسني معايريها قد 

 يرقى ابملستوى العام جلودة الكتاب.
 اثلثا: فروق الداللة اإلحصائية:
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حصائية ولإلجابة عن السؤال اخلامس من أسئلة الدراسة والذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة إ
بني مستوى تقديرات معلمي اللغة العربية ومفتشيها لإلخراج الفين لكتاب منهج اللغة العربية للصف السابع 

 من مرحلة التعليم األساسي مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة؟ 
ملعرفة فروق الداللة اإلحصائية بني نتائج spss) قام الباحثون إبجراء اختبار)ت( عن طريق برانمج )

 ( التايل:08متوسطي عينة املعلمني وعينة املفتشني؛ فكانت النتائج كما ابجلدول )
 املتوسط العينة الوظيفة املتغري التابع

املتوسط 
 املرجح

اإلحنراف 
 املعياري

قيمة 
 ت

 مستوى الداللة

مستوى تقومي اإلخراج 
 الفين

 88.38 119 معلمون
 

3.68 
 

12.445 
 1.46 

0.146 
غري دال عند مستوى 

 8.657 3.41 82.50 10 مفتشون 0.05

يتبني من اجلدول السابق أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات جمموعة املعلمني 
؛ حيث إن 0.05وجمموعة املفتشني يف تقدير مستوى اإلخراج الفين لكتاب املنهج عند مستوى داللة 

وهذا غري دال على وجود فروق بني متوسطي العينتني؛ ؛ 0.146مستوى الداللة الناتج من اختبار ت هو 
 مما يعين اتفاق العينتني يف تقديرمها هلذا اجملال هبذا احملور.

ولإلجابة عن السؤال السادس من أسئلة الدراسة والذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
ج اللغة العربية للصف السابع من مرحلة بني مستوى تقديرات معلمي اللغة العربية ومفتشيها ملقدمة كتاب منه

 التعليم األساسي مبراقبة الرتبية والتعليم مصراتة؟ 
ملعرفة فروق الداللة اإلحصائية بني spss) قام الباحثون إبجراء اختبار)ت( أيضا عن طريق برانمج ) 

 ايل:( الت09نتائج متوسطي عينة املعلمني وعينة املفتشني؛ فكانت النتائج كما ابجلدول )
 مستوى الداللة قيمة ت اإلحنراف املعياري املتوسط املرجح املتوسط العينة الوظيفة املتغري التابع

 مستوى تقومي مقدمة الكتاب
 12.833 2.41 24.833 119 معلمون

2.018 
0.046 

 دال عند مستوى
 9.355 1.58 15.80 10 مفتشون 0.05 

دالة إحصائيا بني متوسطي درجات جمموعة املعلمني وجمموعة يتبني من اجلدول السابق أنه توجد فروق 
املفتشني يف تقدير مستوى مقدمة كتاب املنهج لصاحل اجملموعة ذات املتوسط األعلى وهي جمموعة املعلمني؛ 
وهذا يعين أن تقدير مستوى مقدمة الكتاب كان مبعايري أعلى لدى العينة اليت وظيفتها معلم أكثر منه عند 

ليت وظيفتها مفتش؛ وبذلك نقبل الفرض البديل ونرفض الفرض الصفري؛ ويعلل الباحثون هذا الفارق العينة ا
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أيضا أبنه قد يرجع إىل االختالف الكبري بني عدد العينتني، أو قد يرجع إىل النظرة الدقيقة واخلربة األكثر يف 
تقومي مقدمة الكتاب ابملنهج أقل من تقومي املنهج لدى املفتشني الرتبويني؛ وهلذا كان مستوى تقديرهم يف 

مستوى تقدير املعلمني؛ وقد صدق ذلك؛ حيث أتكد الباحثون أبن تقديرات املفتشني كانت أدق ابلرغم من 
 صغري العينة؛ فقد أتكد الباحثون من عدم وجود مقدمة للكتاب فعال.

مع مجيع الدراسات املذكورة  وخبصوص ارتباط هذه الدراسة ونتائجها ببعض الدراسات السابقة فقد اتفقت 
من حيث أمهية تقومي مناهج وكتب اللغة العربية؛ واتفقت كذلك يف املنهج واألداة املستخدمة جلمع البياانت 
وهي االستبانة، واختلفت مع الدراسات السابقة يف احلدود الزمانية والبشرية واملوضوعية، واتفقت يف احلد 

(؛ فمكان الدراستني بليبيا مدينة مصراتة، 2022) راسة ارحيم وآخرون( ود2017 مع دراسة النجار)املكاين
(؛ أما بقية الدراسات فأغلبها أظهر نتائج 2013) واتفقت يف النتائج غري املرتفعة عموما مع دراسة أيدا

مرتفعة بينما بعضها أظهر نتائج جيدة يف أغلب املعايري، ويف بعض املعايري أظهرت ضعفا؛ كما أن هذه 
 الدراسة اقتصرت على تقومي جمالني فقط من املنهج على أمل دراسة بقية اجملاالت يف دراسات أخرى.

 :ملخص نتائج الدراسة واملقرتحات والتوصيات
 تتلخص نتائج الدراسة يف اآليت:

أن التقدير التقوميي للمعلمني واملفتشني خبصوص تقومي اإلخراج الفين لكتاب منهج اللغة العربية للصف  -1
 السابع من التعليم األساسي كان متوفرا بدرجة كبرية، وقد بلغ درجة اجلودة املطلوبة وفق املعايري املعتمدة.

أن التقدير التقوميي للمعلمني واملفتشني خبصوص تقومي مقدمة كتاب منهج اللغة العربية للصف السابع  -2
غري متوفر لدى املفتشني؛ ويف كال  من التعليم األساسي كان متوفرا بدرجة صغرية لدى املعلمني، ودرجة

 التقديرين مل يبلغ درجة اجلودة املطلوبة وفق املعايري املعتمدة.
 واملفتشني يف تقومي اإلخراج الفين.املعلمني تقديرات ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط  -3

مقدمة الكتاب لصاحل املعلمني؛ يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط املعلمني واملفتشني يف تقومي  -3
 حيث كان متوسط التقدير التقوميي لدى املعلمني أعلى منه عند املفتشني.

 املقرتحات:
واليت قد سبق ذكرها يف أحباث قام هبا الباحثون ضمن سلسلة أحباث  يقرتح الباحثون بعض املقرتحات

 :ما يلي تستهدف تقومي هذا املنهج موضوع الدراسة؛ ومنها
 حبوث ودراسات تقوميية أخرى على جماالت أخرى من هذا املنهج. إجراء  -1
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 إجراء دراسات تقوميية أخرى على مناهج لسنوات دراسية ومراحل أخرى يف اللغة العربية. -2
 ربية. إجراء دراسات استطالعية عن واقع الصعوابت اليت تواجه الطالب يف اللغة الع -3

 التوصيات:
 يوصي الباحثون مبا يلي:

 بتطوير مناهج اللغة العربية وفقا ملعايري اجلودة املعتمدة.اإلسراع  -1
إسناد عملية تطوير مناهج اللغة العربية وأتليفها وتصميمها إىل جلان خمتصة من أساتذة اجلامعات  -2

تتكون من خمتصني يف: املناهج، واللغة العربية، واحلاسوب، مع إشراك خنبة من املفتشني املختصني 
 واملعلمني اخلرباء.

 دمج مناهج اللغة العربية ابلتعليم والتعلم اإللكرتوين. -3
 متابعة سلطات الدولة العليا لفاعلية مركز املناهج يف تطوير املناهج، واحملاسبة عن أي تقصري.  -4

 :املصادر واملراجع
 جناح تطبيق نظام ضمان اجلودة يف ( عوامل2019) أبوجاللة، عبد القادر حممد ،أبوشعالة، عمر حممد -

( عدد خاص 2العدد اخلاص ) -جملة كلية اآلداب/ جامعة مصراتةمؤسسات التعليم العايل بليبيا، 
 .2019ليبيا، مصراتة، ليبيا، مارس ابلورقات العلمية املقدمة للمؤمتر الدويل الثاين للتعليم يف 

حمافظات  ( دراسة تقوميية لكتاب اللغة العربية للصف الثاين عشر يف2009) أبوعنزة، يوسف عوض، -
غزة من وجهة نظر املعلمني يف ضوء معايري اجلودة، )رسالة ماجستري غري منشورة(، كلية الرتبية/ اجلامعة 

 اإلسالمية، غزة، فلسطني.
( تقومي منهج اللغة العربية 2022) ارحيم، إبراهيم عثمان؛ أبوشعالة، عمر حممد؛ العائب، حممد أمحد -

جملة كلية الرتبية جامعة سي يف جمايل: األهداف الرتبوية والتقومي، للصف السابع من مرحلة التعليم األسا
 )عدد خاص ببحوث املؤمتر العلمي الثاين لكلية الرتبية جامعة سرت(. 01: مج ليبيا: سرت

( تقومي الكتاب املدرسي )العربية لك( لتعليم اللغة العربية لطالب املستوى األول 2013) أيدا، نور، -
)رسالة ماجستري غري منشورة(، كلية ه، اإلسالمية احلكومية بلهوك مساوي أبتشي جبامعة مالك الصاحل

 الدراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية/ جامعة مالك الصاحل اإلسالمية، أندونيسيا.
، عمان، األردن، ( أساليب الدراسة العلمية والتحليل اإلحصائي2007البلداوي، عبد احلميد عبد اجمليد ) -

 ، دار الشروق.1ط، عمان
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(، عمان، 1( أسس بناء املناهج الرتبوية وتصميم الكتاب التعليمي، )ط2004) اخلوالدة، حممد حممود -
 األردن: دار املسرية.

 ( دراسات يف املناهج، غزة: مكتبة الطالب اجلامعي.2005زقوت، حممد شحادة ) -
( تقومي كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي من وجهة نظر املعلمني 2021) الزيود، خلود حممد -

: جامعة حيي فارس، املدية، اجلزائر: جملة القبس للدراسات النفسية واالجتماعيةواملعلمات يف األردن، 
 .10لعدد ا ،03مج 

ظر املعلمني ( تقومي كتاب لغتنا اجلميلة للصف السابع األساسي من وجهة ن2006) الشخشري، حممود -
جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(: جامعة واملعلمات يف املدارس احلكومية حملافظة انبلس، 

 .01العدد ، 20مج:  النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني،
 ( املناهج البناء والتطوير، األردن، عمان، دار صفاء.2015) ضياء عويد؛ وجرب، سعد حممد العرنوسي، -
 (، القاهرة: مركز الكتاب.1( املرجع يف تدريس اللغة العربية، )ط2005) إبراهيم حممدعطا،  -
( طرق تدريس اللغة العربية مبرحلة التعليم األساسي بني 2005) العيسوي، مجال مصطفى، وآخرون -

 اإلمارات العربية املتحدة: دار الكتاب اجلامعي. (1ط(النظرية والتطبيق، 
( حتليل وتقومي كتب 2013ها؛ سوركيت، حسن منصور؛ النورايب، سعيد حممد )حممد، بدرية أمحد البال -

اللغة العربية يف احللقة الثانية لتالميذ مرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر املعلمني واملعلمات بوالية 
البحث : جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عمادة جملة العلوم اإلنسانية حملية شرق النيل، -اخلرطوم

 (.02العدد: ، 14العلمي، مج: 
 :( املناهج الرتبوية احلديثة، مفاهيمها وعناصرها وأسسها وعملياهتا2000) واحليلة، حممود ،مرعي، توفيق -

 دار املسرية، عم ان.
( اللغة العربية للصف السابع من مرحلة التعليم األساسي، 2020) مركز املناهج التعليمية والبحوث الرتبوية -

 مركز املناهج التعليمية والبحوث الرتبوية. ليبيا:
 ، دار املسرية.2( مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس، األردن، عمان: ط2002) ملحم، سامي حممد -
( تقومي كتاب اللغة العربية للصف األول االبتدائي من وجهة نظر معلمي 2017) النجار، املهدي علي -

 .08 العدد، 02: مج ليبيا: ة لكلية الرتبية جامعة مصراتةاجمللة العلمياملادة مبدينة مصراتة، 
 ، دار املسرية.1( أسس املناهج املعاصرة، األردن، عمان: ط2012اهلادي حممد، طاهر حممد ) -
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( أسس بناء املناهج وتنظيمها، عم ان: دار املسرية 2005الوكيل، حلمي أمحد؛ واملفيت، حممد أمني ) -
 للنشر والتوزيع.

(. عينة الدراسة. مت 1، 1، 2020املتابعة يف املؤسسة السورية لألحباث والدراسات )فريق الرصد و  -
 من موقع: 2021-11-15االسرتجاع بتاريخ: 

- http://www.syriainside.com/index.php   
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