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امللّخص
ال تتجّلــی مالمــح اإلجیابيــات والســلبيات علــی كّل كتــاب مــدريس يف تعليــم اللغــات األجنبيــة إاّل مــن 
خــالل تقويمــه وحتليــل العنــارص املتضّمنــة فيــه. عاجلــت هــذه الدراســة كتــاب العربيــة للصــّف الثــاين عــرش 
للمرحلــة الثانويــة الثانيــة يف فــرع اآلداب والعلــوم اإلنســانية باملــدارس اإليرانيــة وفــق معايــري جــودة الكتــب 
املدرســية وُاســُتخدمت اســتبانة توملينســون )2003( والتــي تضــّم ثالثــن فقــرة موّزعــة علــی ســّتة مــؤرّشات، 
باعتبارهــا أداًة للدراســة والتقويــم عــرب توزيعهــا علــی عّينــة البحــث املتكّونــة مــن 50 معّلــًا ومعّلمــًة بمدينــة 
شــرياز؛ فاعتمــدت الدراســة علــی املنهــج  الوصفي-املســحي فيــا خيــّص باســتخراج تقديــرات العّينــة ،ثــّم تــّم 
ــع بجاذبيــة مطلوبــة مــن حيــث تصميــم  حتليــل البيانــات وفقــًا هلــا. دّلــت النتائــج علــی أّن هــذا الكتــاب يتمّت
ــداف  ــم أه ــا يالئ ــات ممّ ــرض املحتوي ــّوع يف ع ــة تن ــه، وثّم ــة يف طّيات ــور املعروض ــط والّص ــوع  اخل ــالف ون الغ
ــا ال تســاعد  ــا مــع البعــض، إاّل أهّن ــاّم بعضه ــی انســجام ت ــاب عل ــدات الكت ــدرايس، كــا تكــون وح ــّرر ال املق
ــس  ــة بالنف ــتوی الثق ــة مس ــاعد يف تنمي ــايل ال يس ــم، وبالت ــع لدهي ــة األرب ــارات اللغوي ــاء امله ــی إن ــالب عل الط

ــد واملنشــود. لدهيــم علــی املســتوی اجلّي
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التمهيد

ــأّن الكتــب املدرســية _ يف أّي فــرع كانــت _ مــن أهــّم املصــادر التــي  ــا ب ال نــكاد نغلــو إذا قلن
يمكــن االســتضاءة هبــا يف توجيــه اجليــل اجلديــد نحــو اخلطــوط العريضــة واملقاصــد التعليميــة 
واالجتاهــات الثقافيــة واالجتاعيــة املرغــوب فيهــا باملجتمعــات. إّن الكتــاب املــدريس جمموعة 
ــادة  ــس م ــل لتدري ــي متسلس ــو علم ــی نح ــا عل ــّم عرضه ــي ت ــية الت ــات األساس ــن املعلوم م
معينــة، يف مقــّرر درايس معــّن و لفــرتة زمنّيــة حمــّددة هيــدف إىل مســاعدة الطــاّلب عــى حتقيــق 
ــة  ــع الطلب ــدي مجي ــر يف أي ــه متوّف ــاب املــدريس يف »أّن ــة الكت ــة. فتكمــن أمهي األهــداف املطلوب
أكثــر مــن غــريه مــن املصــادر، وألّنــه وســيلة ال غنــى عنهــا لــكّل مــن املــدّرس واملتعّلــم، فهــو 
ــوان  ــتيعابه« )رض ــب يف اس ــاعُد الطال ــا يس ــه ك ــّدرس وتدريس ــداد ال ــدّرَس يف إع ــن امل ُيع
ــه يعــّد مــن أهــّم مــواّد التعليــم فــإّن اخلــرباء يوصــون  واآلخــرون، 1982م: 15(، كــا وبــا أّن
بالعنايــة بإعــداده، والســّيا تلــك املــواّد التــي تعنــی بتعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــن هبــا، 
ــاب  ــى الكت ــريًا ع ــادًا كب ــد اعت ــا تعتم ــا أو ماّدهُت ــا أو نمُطه ــًا كان نوُعه ــس أّي ــة التدري »فعملي
املــدريس، فهــو يمّثــل بالنســبة للمتعّلــم أساســًا باقيــًا لعمليــة تعّلــم منظمــة، ومصــدٌر تعليمــي 
ــاب  ــة الكت ــليم بأمهي ــّل التس ــوزان، 2011م: 39(؛ إذن يظ ــم« )الف ــم واملتعّل ــده املعّل ــي عن يلتق
املــدريس أمــرًا ال حيتــاج إىل تقريــر، فبالرغــم ممـّـا قيــل ويقــال عــن تكنولوجيــا الّتعليــم وأدواتــه 
اجلديــدة، بقــي للكتــاب املــدريس مكانتــه املتفــردة يف العمليــة الّتعليميــة؛ فهــو هبــذا ركــن مهــم 
ــم؛ »ولذلــك تعتــرب  ــم واملتعّل ــم، ومصــدر تعليمــي يلتقــي عنــده املعّل مــن أركان عمليــة التعّل
ــوى  ــن باملحت ــال املهتّم ــغل ب ــي تش ــور الت ــم األم ــن أه ــدريّس م ــاب امل ــودة الكت ــة وج نوعي
واملــاّدة التعليميــة وطريقــة التدريــس« )رضــوان، واآلخــرون، 1982م، 73(. واملــراد مــن حمتــوی 
الكتــب املدرســية كجــزء رئيــس منــه هــو املعلومــات التــي يرجــى تزويــد الطــالب هبــا وكذلــك 
االجتاهــات والقيــم التــي يــراد تنميتهــا عندهــم. فــال بــّد أن يكــون املحتــوى مرتبطــًا باألهــداف 
ومالئــًا ملســتويات التالميــذ العقليــة، والثقافيــة، واالجتاعيــة، واللغويــة واملرحلــة الدراســية 
التــي يمــّرون هبــا وأن تكــون موّزعــة توزيعــًا عــادالً عــى وحــدات الكتــاب وفصولــه حســب 

أمهّيتهــا.
أمــا بالنســبة لعملّيــة التقويــم يف حتليــل الكتــب التعليميــة – مدرســية كانــت أو جامعيــة - 
ــة إصــدار حكــم عــى املحتــوى العلمــي، وحتديــد مســتوى جــودة واتســاق هــذا  فهــي »عملّي
املحتــوى، ومــدى قدرتــه عــى حتقيــق األهــداف املرجــّوة، ومــن ثــّم تعديــل جوانــب النّقــص 
والقصــور فيه«)صــربي واآلخــرون، 2008م: 13(. متّثــل عملّيــة تقويــم الكتــب املدرســية يف 
غايــة مــن األمهيــة بالنســبة ملطــّوري املناهــج؛ ألهّنــا »ُتطِلعهــم عــى فّعاليــة الربامــج الدراســية 
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وتوّفــر املعلومــات واألحــكام الاّلزمــة لقيــام عمليــة الّتطويــر العلمــّي، ممـّـا يســاعد عــى زيــادة 
فّعالّيــة تنفيــذ املناهــج الّدراســّية، والقــدرة عــى اختــاذ القــرارات املتعّلقــة هبــا عى أســس واقعّية 
ــن  ــّث املؤّلف ــا حي ــة، 2005م: 190(، »وممّ ــان، 1999م، 71، واخلليف ــة« )ري ــات صحيح ومعلوم
واملتخّصصــن علــی تقويــم الكتــب املدرســّية وتصحيــح املقــّررات الّدراســية بأحســن وجــٍه 
مــن الوجــوه هــو ازديــاد املتعّلمــن عامــًا بعــَد عــاٍم الســّيا أولئك الذيــن يميلــون إلــی تعّلــم 
اللغــات األجنبّيــة« )Mckay، 2003 :13(؛ حيــث نــری أّن التقويــم الســليم هــو الــذي يرّكــز 
ــذه،  ــدرايس وتنفي ــج ال ــاء املنه ــوات بن ــة خط ــة، وكيفي ــداف التعليمي ــق األه ــدی حتّق ــی م عل
وطــرق التدريــس املّتبعــة، ومــدی توّفــق تطبيــق إســرتاتيجيات التعليــم مــن خــالل األدوات 
ــي  ــن النواح ــا م ــي، وغريه ــاخ التعليم ــم واملن ــداد املعّل ــاليب إع ــة، وأس ــائل التعليمي والوس

اخلاصــة باملشــوار الــذي تســري عليــه عملّيــة التعليــم والتعّلــم.
علــی هــذا هيــدف البحــث احلــايل إلــی معاجلــة كتــاب العربيــة املــدريس للصــف الثــاين عرش 
للمرحلــة الثانويــة الثانيــة للعلــوم اإلنســانية وآداهبــا باملــدارس اإليرانيــة كشــفًا عــن اجلوانــب 
ــًا الســتبانة توملينســون يف  ــة عليهــا مــن وجهــة نظــر املعّلمــن وفق ــلبية املرتّتب ــة والّس اإلجابي

حتليــل كتــب تعليــم اللغــات األجنبيــة.
ومن هذا املنطلق َسَعت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:

ما مدی جاذبّية الكتاب ودوره يف تنمية رغبة الّطالب؟
كيف يكون تنّوع حمتويات الكتاب مناسبًا للفئة العمرية للطاّلب؟

إلی أية درجٍة ينسجم حمتوی الكتاب مع األهداف املّرح هبا يف املقّرر الّدرايس؟
إلی أّي مدى يساهم حمتوی الكتاب يف إناء املهارات اللغوية األربع لدی الطاّلب؟

كيف يتّم تقويم الكتاب من حيث انسجام الوحدات مع بعضها؟
ــدی  ــس ل ــة النف ــة ثق ــة وتنمي ــداف التعليمي ــق األه ــن حتقي ــاب م ــن الكت ــدی متّك ــی أّي م إل

الطالــب؟
ــية  ــب املدرس ــل الكت ــة بتحلي ــادر املعنّي ــة املص ــة يف قل ــذه الدراس ــكلة ه ــص مش ــن تلخي يمك
حســب اســتارة توملينســون باإلضافــة إلــی صعوبــات وحتدّيــات واجهتنــا مــن خــالل 

استفســار املعلومــات مــن عّينــة الدراســة. 

الّدراسات الّسابقة
هتــدف معاجلــة الّدراســات الّســابقة إلــی معرفــة اجلهــود التــي ُبذلــت مــن قبــل واســتعراضها 
لالســتفادة منهــا يف بعــض جوانــب تكــون علــی صلــة مبــارشة أو غــري مبــارشة هبــذا البحــث 
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فمنهــا نشــري إلــی:

تنــاَوَل مّتقــي زاده واآلخــرون )1393 هـــ.ش( يف دراســتهم 1 معاجلــَة مــدی تناســب 
ــري  ــع املعاي ــة م ــة الثانوي ــّف األّول للمرحل ــة للص ــة العربّي ــاب اللغ ــّدرايس يف كت ــوی ال املحت
املقرتحــة لتحليــل املحتــوی الــّدرايس، وتوّصلــت الدراســة إلــی أّن املؤّلفــن رشحــوا القواعــد 
الّرفّيــة والنحوّيــة يف الكتــاب علــی أســاس تسلســٍل منطقــي مــن األســهل إلــی األصعــب، 

ــكّل درس. ــوص ل ــرض النّص ــدّرج يف ع ــاة الت ــوا بمراع ــم مل هيتّم ولكنّه
بــادَرت عــرب )1393 هـــ.ش( يف مقــال 2 بتقويــم كتــاب الّلغــة اإلنكليزيــة للّصــف 
الّســابع للمرحلــة الثانويــة األولــی مــن وجهــة نظــر توملينســون، فاســتنتج أّنــه مــن الــّروري 
ــًا  ــاب وفق ــة يف املــدارس وتأليــف هــذا الكت ــة االبتدائي ــة مــن املرحل تدريــس الّلغــة اإلنكليزي

ــّدرايس. ــّرر ال ــه يف املق لألهــداف املقرتحــة ل
ــوي  ــّف األّول الثان ــة للص ــاب اإلنجليزي ــج كت ــث عال ــة Al-Sowatع)2012( 3 حي دارس
ــدّل  ــا. ت ــث بإعداده ــام الباح ــتبانة ق ــتخدام اس ــالل اس ــن خ ــعودية م ــة الس ــة العربي باململك
نتائــج الدراســة أّن مــن اجلوانــب اإلجیابيــة املرتّتبــة علــی الكتــاب هــي الغــالف املالئــم وتغطيــة 

ــاة.  ــة املتوّخ ــام باألهــداف التعليمي ــة واالهت املهــارات اللغوي
عالــج مــاّل إبراهيمــي وآخــرون )1395 هـــ.ش( يف دراســتهم املشــاكل التــي تعــّرض هلــا 
ــات  ــع املعلوم ــتبانَة كأداٍة جلم ــتخدموا االس ــة، واس ــدارس اإليراني ــة يف امل ــة العربّي ــم اللغ تعلُّ
مــن خــالل اختيــار عّينــة الدراســة مــن بعــض الطــاّلب واملعّلمــن يف مدينــة طهــران، 
وخلصــت الدراســة إلــی بعــض احللــول التــي متّكــن مــن حــّل هــذه املشــاكل، ضمــن اإلشــارة 
ــًة يف عــرض القواعــد بصــورة  ــاّدة الدراســية متمّثل ــی أســباب نفــور الطــاّلب مــن هــذه امل إل

ــة. ــات الفكاهي ــی املوضوع ــاب عل ــتال الكت ــدم اش ــدة وع معّق
ــة  ــاب اللغ ــوی كت ــل حمت ــا بتحلي ــا قام ــاد )1396 هـــ.ش( يف بحثه ــي نج ــاين وأعظم رمح
العربيــة للصــف الثامــن يف املــدارس اإليرانيــة علــی أســاس معايــري اختيــار وتنظيــم املحتــوی 
الــدرايس وتوّصــال إلــی أّن التوّجــه نحــو اختــاذ األســاليب احلديثــة املؤّثــرة يف تعّلــم الطــاّلب 
وتقديــم التشــجيع الــكايف هلــم علــی التعّلــم الــذايت وتعليــم القواعــد علــی أســاس النصــوص 

يعتــرب مــن جوانــب القــوة فيــه.
 نظــري وخطيبــي )1396 هـــ.ش( قاَرنــا يف مقالتهــا مســتوی مقروئيــة كتــب اللغــة العربية 
يف املرحلــة الثانويــة األولــی بكتــب اللغــة العربيــة يف املرحلــة اإلعداديــة القديمــة علــی أســاس 
ــة لــكال املرحلتــن القديمــة واجلديــدة  ــة »فــراي«، ووصــال إلــی أّن كتــب اللغــة العربي معادل
يف مســتوی جّيــد بالنّســبة للجمــل، أمــا بالنّســبة للمقاطــع فــال يوجــد اّتفــاٌق تــامٌّ بينهــا وبــن 
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معادلــة »فــراي«.
اســتعرض زارع وكارگــر )1397 هـــ. ش( يف مقالــة متاريــَن كتــاب اللغــة العربيــة للصّفــن 
العــارش واحلــادي عــرش باملــدارس اإليرانيــة وفــَق تصنيــف »بلــوم« واســتنتجا أّن معظــم 
ــق وهــذا  ــاب ُوضعــت علــی أســاس مهــارات مســتوی الفهــم والّتطبي ــن يف هــذا الكت الّتاري
ــتويات  ــوا باملس ــتوين دون أن يعتن ــن املس ــوا هبذي ــف اهتّم ــة التألي ــاء جلن ــی أّن أعض ــدّل عل ي

ــم. ــب والّتقوي ــل والرّتكي ــر والّتحلي ــری كالتذّك األخ
نيكوبخــت واآلخــرون )1397 هـــ.ش( يف مقالتهــم كشــفوا عــن تطــّور كتــب اللغــة 
العربيــة يف فــرع العلــوم اإلنســانية مــن ســنة 1961 – 2017م يف ضــوء طرائــق تعليــم اللغــات 
ــی أّن الطريقــة الســائدة يف هــذه الكتــب هــي طريقــة النحــو والرتمجــة  ــة وخلصــوا إل األجنبي

ــفهية. ــمعية الش ــة الس ــام بالطريق ــية، دون االهت ــة القياس ــد بالطريق ــم القواع وتعلي
ــه مل  مــن املالحــظ علــی حســب علــم الدارســن أّن مــا يمّيــز البحــث احلــايل عــن غــريه أّن
ــة علــی حســب  ــدارس أو اجلامعــات اإليراني ــة بامل ــب العربي تســتعرض دراســة حلــّد اآلن كت
ــع  ــهم يف رف ــن أن يس ــا يمك ــون مم ــتبانة توملينس ــق اس ــّدرايس وف ــوی ال ــودة املحت ــري ج معاي
ــة كــا  ــن يف الســنوات الّتالي ــدی املتلّق ــة ل ــة املهــارات اللغوي ــة وتنمي ــاب التعليمي جــودة الكت
ُيعتــرب خطــوة بدائيــة تفســح املجــال للمزيــد مــن التقــّي والبحــث يف حتليــل جــودة الكتــب 

ــا. ــة يف ضوئه ــية واجلامعي املدرس

مراجعة األدب النظري
استامرة توملينسون وتقویم الكتب املدرسية

يعتــرب برايــان توملينســون )Brian Tomlinson( )1943( مــن املنّظريــن اإلنجليزيــن يف 
ــة  ــب التعليمي ــف الكت ــة لتألي ــة الدولّي ــس اجلمعي ــذي أّس ــة وال ــات األجنبي ــم اللغ ــال تعلي جم
)MATSDA( املتكّونــة مــن النّقــاد والكّتــاب واملحّققــن بوصفــه رئيســًا هلــا، وعقــد كثــريًا مــن 
الورشــات التعليميــة يف بريطانيــا وماليزيــا واملكســيك، وتركيــة، وســنغافور والفيتنــام، إضافــة 
إلــی إلقائــه حمــارضات عديــدة يف أكثــر مــن ســّتن بلــدًا. ولــه كثــرٌي مــن الكتــب واملقــاالت يف 

جمــال تعليــم اللغــات األجنبيــة وحتليــل حمتويــات الكتــب التعليميــة منهــا:
 »Developing Materials for Language Teaching« )2003(, »Developing Lan-

guage Course Materials« )2004(, »Applied Linguistics and Materials Devel-

opment« )2012(.
هنــاك عــّدة اســتارات لتقويــم العنــارص العديــدة كمهــارات املعّلمــن يف التدريــس، 
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ــون  ــتارة توملينس ــا اس ــن أمّهه ــة وِم ــواّد التعليمي ــة امل ــذ أو دراس ــم التالمي ــدی فه ــة م ومعرف
هــذه  مؤّلفــو  »أذعــَن  األجنبيــة.  اللغــات  لتعليــم  املؤّلفــة  الكتــب  لتقويــم  دّونــت  التــي 
ــل  ــئلة واجلم ــع األس ــَب مجي ــُب حس ــَج الكت ــروري أن تعاَل ــن ال ــس م ــه لي ــتارات بأّن االس
ــا  ــب م ــل حس ــئلة واجلم ــذه األس ــن ه ــن ب ــار م ــن االختي ــل يمك ــتارات، ب ــواردة يف االس ال
تقتضيــه الظــروف« )قراگزلــو وآخــرون، 1396ش: 239(. يــری توملينســون أّن تقويــم 
ــة الــواردة فيــه كــا يكــون لــه  الكتــاب املــدريس أفضــُل طريقــة لدراســة قيمــة املــواّد التعليمي
دوٌر هــامٌّ يف متييــز النواقــص فيهــا واجلهــد يف معاجلتهــا )Tomlinson, 2013: 29( وباعتقــاده 
ــل  ــالث مراح ــالل ث ــُج خ ــا ينَت ــاس م ــی أس ــاٍب عل ــي ألّي كت ــم النهائ ــّم التقوي ــب أن يت »جی
وهــي تقويــم الكتــاب قبــل تدريســه، تقويــم الكتــاب متزامنــًا تدريســه و تقويــم الكتــاب بعــد 
تدريســه، فهــو رّجــح النــوَع األخــرَي يعنــي تقويــَم الكتــاب بعــد تدريســه علــی النوعــن األّول 
والّثــاين« )حممــودي وأمحــدي صفــا، 1393ش: 132(، كــا يشــري أيضــًا إلــی »أّن تأليــف الكتــب 
املدرســية يتــّم حســب مــا حيتاجــه ويرغــب فيــه التالميــذ أكثــر ممّــا يقرتحــه املعّلمــون، وهــذا 
يــؤّدي إلــی معرفــة مــا يف الكتــب مــن النواقــص والعيــوب التعليميــة؛ فلــذلك جیــب أن يتــّم 
ــی  ــة عل ــا خمتلف ــب مــن زواي ــون الكت ــن يعرف ــم هــذه الكتــب حســب آراء املعّلمــن الذي تقوي
ــون  ــادَر توملينس ــق ب ــذا املنطل ــن ه ــيدی، 1388ش: 28( م ــم« )رش ــم ومهاراهت ــاس جتارهب أس
ــة  ــة عنهــا يف املراحــل الثالث ــم اإلجاب ــی أســئلٍة تطلــب مــن املعّل ــوي عل ــن اســتارٍة حتت بتدوي
- قبــل التدريــس، حــن التدريــس وبعــد التدريــس – للحصــول علــی معلوماتــه وآرائــه 
ــذي  ــو ال ــد ه ــدريس اجلّي ــاب امل ــون أّن الكت ــری توملينس ــة. ي ــب التعليمي ــوی الكت ــول حمت ح
»يناســب حمتــواه ملســتويات الطــاّلب العقليــة واملعرفيــة، وحيّقــق رغباهتــم ويلّبــي حاجاهتــم، 
Tomlinson, 2013: 26-(  »ويرتبــط بواقعهــم احليــايت، كــا حيتــوي علــی بنيــة لغويــة ســهلة
24( ذاهبــًا إلــی أّنــه »مــن األفضــل أن يتــّم تأليــف الكتــب املدرســّية حســب خــربات املعّلمــن 

ــام  ــذلك ق ــيدي، 1388ش: 28(؛ فل ــون« )رش ــه املتعّلم ــا حيتاج ــی م ــع عل ــم الواس واّطالعه
بتدويــن اســتارة تشــتمل علــی أســئلٍة تســتفرس املعّلمــن عــن حمتــوی الكتــب املدرســية وهــي 
مــن أهــّم األدوات التــي دّونــت يف جمــال تقويــم هــذه الكتــب وتأليفهــا حاليــًا علــی مســتوی 
العــامل. فمــن خــالل اســتخدام هــذه االســتارة »يتــّم التقويــم النهائــي للكتــب وفقــًا ملــا ينَتــُج 
ضمــَن ثــالث مراحــل وهــي تقويــم الكتــاب قبــل التدريــس وعنــده وبعــده، فهــو فّضــل النــوع 
ــاين« )حممــودي وأمحــدي  ــاب بعــد تدريســه علــی النوعــن األّول والّث ــَم الكت األخــري أي تقوي
ــدی  ــن م ــو »ختم ــی ه ــة األول ــاب يف املرحل ــم الكت ــن تقوي ــراد م ــا، 1393ش: 132(. امل صف
كفاءتــه لتنميــة مهــارات الطــاّلب قبــل التدريــس، ولكــن تقويــم الكتــاب أثنــاء تدريســه يعنــي 
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الفحــص عــن املناســبة بــن املــواّد التعليمّيــة فيــه وبــن مســتويات الطــاّلب العلمّيــة واملعرفّيــة 
ــا تقويــم الكتــاب بعــد تدريســه ، فيكــون بإلقــاء الّضــوء علــی مــا  ــًا مــع الّتدريــس، أّم متزامن
فيــه مــن اإلجیابيــات والســلبيات املؤّثــرة يف تدريســه بعــد إمتــام الفصــل الــّدرايس، فهــو أكثــر 
ــًة ِمــن تقويمــه يف املرحلتــن الّســابقتن؛ إذ ُيبــدي لنــا الّتأثــري احلقيقــي للكتــاب يف  كفــاءة ودّق
ــة الّتعليــم«  )Tomlinson, 2013: 30-33(. إّن أهــّم مــا جیــدر االهتــام بــه عنــد تقويــم  عملّي
الكتــِب التعليميــة حســب اســتارة توملينســون هــو »جاذبيــة الكتــب املدرســّية ومــا فيهــا مــن 
ــار هــذه الكتــب مــن حيــث املحتويــات والّتدريبــات،  النصــوص واألســئلة والّصــور، واعتب
ودور الكتــب املدرســّية يف تعزيــز دوافــع الطلبــة، ومــدی مالئمــة الكتــب لألهــداف الّتعليميــة 
يف املقــّرر الــّدرايس، وكيفيــة التدريــس الكتــاب بطــرق خمتلفــة حســب اإلمكانيــات التعليميــة 
املتاحــة باملدرســة«  )Tomlinson, 2013: 22-21(. فالكتــاب املــدريس جیــب أن تتكّيــف 
ماّدتــه مــع قــدرات املتعّلمــن وتنســجم مــع األهــداف التعليميــة. كــا »ينبغــي مراعــاة الرتابــط 
والّتسلســِل يف ماّدتــه وتكاملــه مــع املوضوعــات األخــرى« )رضــوان واآلخــرون، 1982م: 
404(. فعــى مؤّلفــي الكتــب »أن يقومــوا بوصــف تدريبــات تعليميــة ترتبــط بميــول الطــاّلب، 
وقدراهِتــم املعرفّيــة والعلمّيــة ممـّـا تــؤّدي إلــی حتّقــق اخلــربات املرغــوب فيهــا لدهيــم« )طعيمــة، 
2005م: 138(؛ إضافــًة إلــی االهتــام بــا يدفعهــم لقــراءة الكتــاب ك»اختيــار الغــالف اجلــّذاب 
واملثــري، وتســمية الفصــول بعناويــن واضحــة علــی حجــم مناســٍب واحتــواء النــصِّ العديــَد 
ــق  ــدَّ منهــا، فبهــا تتحّق مــن الوســائل التعليميــة كالّصــور واخلرائــط و...؛ ألهّنــا »رضورة ال ب
فاعليــة الّتعليــم« )مدكــور، 2008م: 160(. فــكّل هــذا االهتــام جديــر باألخــذ يف عــن االعتبار 
نظــرًا لتطــّور العلــم املتســارع يف عاملنــا حيــث يمكــن أن تفقــد الكتــب املدرســّية صالحّيتهــا إذا 

كانــت مفتقــرة إلــی معايــري جــودة املحتــوی. 

الطریقة
ــات  ــل املعلوم ــالل حتلي ــن خ ــحي 4 م ــج الوصفي-املس ــی املنه ــة عل ــذه الدراس ــدت ه اعتم
احلاصلــة عــن آراء املعّلمــن عّينــة البحــث حــول حمتــوی كتــاب العربيــة الــذي ُيــدّرس حاليــًا 
لطلبــة الصــف الثــاين عــرش الدارســن يف فــرع اآلداب والعلــوم اإلنســانية باملــدارس اإليرانيــة 
ــى  ــوي ع ــي حتت ــة وه ــون )2003( أداًة للدراس ــتبانة توملينس ــتخدام اس ــرب اس ــك ع ــّم ذل وت
ــب  ــان حس ــا الباحث ــة حّدده ــا بطريق ــة عنه ــن اإلجاب ــن املعّلم ــب م ــئلة ُطل ــن األس ــدد م ع

ــاب.  ــوی الكت أغــراض البحــث للحصــول عــى آرائهــم يف حمت
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أداة الدراسة صدقها وثباهتا

عّينــة  املعّلمــن  اســتجابات  لقيــاس  توملينســون )2003(  اســتبانة  اســُتخدمت  لقــد 
الدراســة عــن مســتوی جــودة كتــاب العربيــة املدرســية موضــع الدراســة. تــّم عرض االســتبانة 
علــی عــدد مــن األخّصائيــن يف تعليــم اللغــة العربيــة حتّققــًا مــن صالحّيتهــا فأدلــی كّل منهــم 
برأيــه فيهــا ممـّـا أجرينــا تعديــالت علــی بعــض البنــود املندرجــة. هــذا وللتأكــد مــن ثبــات نتائــج 
االســتبانة تــم اســتخدام معادلــة »ألفــا كرونبــاخ« عــرب الربنامــج SPSS فحصلــت علــی قيمــة 

83/. التــي تعتــرب مقبولــة ألغــراض البحــث العلمــي. 

جمتمع الدراسة وعينة البحث
جمتمــع الدراســة الــذي يمكــن تعميــم النتائــج عليــه يشــمل معلمــي اللغــة العربيــة يف املــدارس 
باملرحلــة الثانويــة الثانيــة يف إيــران وعّينــة البحــث تشــمل 50 معلــًا ومعلمــة مــن مدينــة شــرياز 

التــي تــّم اختيارهــا عشــوائيًا. 
خطوات الدراسة:

- تم إعداد استارة استبانة لقياس معايري اجلودة التعليمية بالكتاب.
- تّم التأكد من صالحّية االستبانة ومالئمتها لتطبيق مرشوع البحث.

ــة  ــاب يف هناي ــس الكت ــّم تدري ــد أن ت ــة بع ــة الدراس ــی عّين ــتبانة عل ــع أوراق االس ــم توّزي - ت
ــدرايس.  ــام ال الع

- تّم التأكد من ثبات نتائج االستبانة احلاصلة عن استجابات عّينة الدراسة.
- وأخــريًا تــم اســتخراج التكــرارات والنســب املئويــة لتقديــرات العّينــة عــن كّل بنــد مــن بنــود 

االســتبانة، فحصلــت النتائــج كــا يي: 

عرض النتائج
عرضنــا يف مــا يــي تقديــرات املعّلمــن كعّينــة البحــث عــن بنــود االســتارة ممــا ســاعدنا علــی 
اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة فقــد تــّم ختصيــص جــداول تشــتمل علــی البنــود التــي تكــون 

علــی صلــة بــكل ســؤال مــن أســئلة الدراســة فيــا يــي:
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اجلدول رقم 1: تقدیرات املعّلمن عن جاذبّية الكتاب ودورها يف تنمية رغبة الّطالب 
جّيدمتوّسطمنخفض5بنود االستامرة

ما مدی وضوح وجاذبّية الكلات 1
املكتوبة يف طيات الكتاب؟

21038التكرارت
النسب 

76%20%4%املئوية

ما مدی جاذبّية الصور املعروضة يف 2
الكتاب؟

92516التكرارت
النسب 

32%50%18%املئوية

ما مدی جاذبّية املوضوعات ومتارين 3
الكتاب ؟

62320التكرارت
النسب 

40%46%12%املئوية

إلی أّي مدی يعّزز حمتوی الكتاب 4
دوافَع الطلبة؟

132215التكرارت
النسب 

30%44%26%املئوية

املجموع
308090التكرارت

النسب 
45%40%15%املئوية

نالحــظ يف اجلــدول رقــم 1 أن عــدد اخليــارات الداّلــة علــی حالــة »منخفــض« يعــادل 30 
خيــارًا مــا يمّثــل 15% واخليــارات التــي ُتظهــر حالــة »متوّســط« تشــمل 80 خيــارًا ومتّثــل%40 
ــارًا شــغلت  ــد« وعددهــا 90 خي ــة البحــث يف حــن أن حالــة »جّي مــن إمجــايل اســتجابات عّين
احلّيــز األكــرب حيــث متّثــل مــا نســبته 45 % مــن جممــوع االســتجابات. وتكشــف نتائــج اختبــار 
)Chi-square( أّن هنــاك فرقــًا ذا داللــة إحصائيــة بــن تقديــرات املعّلمــن؛ إذ يكــون مســتوی 

ــز  ــاب ودوره اإلجیــايب يف حتفي ــة الكت ــري جاذبّي ــر معاي ــی تواف ــدّل عل ــذا ي ــة 0/000 وه الدالل
الطــاّلب وتعزيــز دوافعهــم جتــاه تعّلــم اللغــة العربّيــة. 

ــّم ضبــط النّصــوص  ــة وقــد ت ــة واملطبعي ــات الكتــاب مــن األخطــاء اللغوي ال نجــد يف طّي
ــي  ــات وه ــع صفح ــی أرب ــن إل ــن صفحت ــّون كّل درس م ــاّم؛ إذ تك ــح وت ــكل صحي ــه بش في
تبــدو مناســبة هلــذه الفئــة العمريــة؛ ألهّنــا نصــوص منظومــة ومنثــورة متنّوعــة املواضيــع وكّلهــا 
مرفقــة بصــور تعــرّب عــن املضمــون مثــل نــّص »الفخــر بالعفــاف« و»الوجــه النّافــع والوجــه 
املــّر« و»نظــام الطبيعــة« و»يــا إهلــي« )ســازمان پژوهــش و برنامــه ريــزی آموزشــی، 1397: 
3 و 18 و 48 و 62(، فهــي مكتوبــة بريشــة »Adobe Arabic« اجلميلــة باللــون األســود 
ــف  ــات الوق ــی عالم ــرًة عل ــكيل ومتوّف ــاءت ذات تش ــذا ج ــراءة؛ وهل ــهيل الق ــح لتس الواض
املناســبة ويف أماكنهــا املضبوطــة كـــ »النقطــة«، و»الفاصلــة«، و»عالمــة االســتفهام« و»عالمــة 
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ــة. التعّجــب« و»النقطتــن« مــن أجــل إكســاب الطــاّلب قواعــد اللغــة العربّي

أضــف إىل ذلــك أّن النصــوص تشــمل مفــردات متمّيــزة بالّلــون األزرق مــن أجــل 
اإلشــارة إلــی القيــم املعجميــة الكامنــة فيهــا، كــا حتتــوی علــی كلــات متمّيــزة باللــون األمحــر 
وهــي كلــات مفتاحيــة لعــرض القواعــد النحويــة وكّلهــا ذات أمهيــة بالغــة لفهــم القواعــد؛ 

ــی، 1397: 48 و 53( ــزی آموزش ــه ري ــش و برنام ــازمان پژوه ــايل: )س ــظ كالت ــا نالح مثل

ممّــا جیعــل الكتــاب أكثــر وضوحــًا وجاذبيــًة احتــواؤه علــی نصــوص متوّزعــة علــی 
املوضوعــات الدينيــة والعلميــة واألخالقيــة، وكــذلك قائمــة املفــردات اجلديــدة يف كّل وحــدة 
ــزی  ــه ري ــش و برنام ــازمان پژوه ــاب )س ــة الكت ــدرج يف هناي ــام املن ــم الع ــب املعج ــی جان إل
آموزشــی، 1397: 002 – 015(. ومــا نشــاهد أيضــًا يف طّيــات الكتــاب مــن الّصوراملعــرّبة عــن 
ــي )املصــدر نفســه: 61 و 47 و 19(: ــع الّصفحــات؛ كــا ي ــرة يف مجي فحــوی النّصــوص واملتوّف

ــب  ــاه الّطال ــة النتب ــدو الفت ــا تب ــظ أهّن ــور، نالح ــذه الّص ــوان يف ه ــف األل ــبة لتوظي بالنس
ــياء بوصفــه أداة ذات  ــة األش ــد دالل ــوُن يف تصعي ــر الّل ــر؛ إذ »يؤّث ــة الّذك ــؤرّشات اآلنف للم
ــًا  ــم متام ــا وتالئ ــراد توصيله ــرة امل ــن الفك ــرّب ع ــل تع ــوائيًا ب ــتخدم عش ــية ال تس دالالت نفس
ملــا يف النــّص مــن القيــم األدبيــة والّتعليميــة واللغويــة« )عصفــور، 2003: 281/2(، كــا قــد 
متـّـت ضمــن واجهــة الغــالف مراعــاُة وضــوِح الّصــور املعنّيــة بعناويــن املوضوعــات وملعــان 

ــة التجليــد وتصميــم الغــالف وحجــم احلــروف. ــه ومتان الــورق ولون
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اجلدول رقم 2: تقدیرات املعّلمن عن مدی تنّوع ومرونة املحتوی ومالءمته للفئة العمریة للمتعّلم
جّيدمتوّسطمنخفضبنود االستامرة

1
إلی أّي مدی تتنّوع املواضيع 

والتدرييات حّتی تشمل مناهج 
ومستويات التعّلم واألذواق املختلفة؟

52025التكرارت
النسب 

50%40%10%املئوية

إلی أّي مدی تنسجم التارين مع 2
كفاءات الطاّلب؟

31631التكرارت
النسب 

62%32%6%املئوية

3
ما مدی إمكانية تدريس حمتويات 

الكتاب بالنظر لإلمكانيات التعليمية 
املتاحة باملدراس؟

28184التكرارت
النسب 

8%36%56%املئوية

4
إىل أّي مدى تشعر بأنك متتلك حّرية 

االختيار يف تدريس حمتويات هذا 
الكتاب؟

62717التكرارت
النسب 

34%54%12%املئوية

ما مدی تنّوع ومرونة حمتوی الكتاب 5
ومالءمته للفئة العمرية للمتّعلمن؟

11633التكرارت
النسب 

66%32%2%املئوية

6
إلی أي مدی تالئم املحتوياُت يف هذا 

الكتاب للواقع الثقايف واالجتاعي 
للتالميذ؟

62816التكرارت
النسب 

34%%1254%املئوية

املجموع
49124127التكرارت

النسب 
43%41%16%املئوية

ــّدر بـــ 49  ــة »منخفــض« تق ــات عــن حال حســب مــا جــاء يف اجلــدول، نجــد أّن عــدد اإلجاب
خيــارًا مــا يعــادل 16% واإلجابــات عــن حالــة »متوّســط« يصــل عددهــا إلــی 124 مــا يمّثــل 
40% منهــا، كــا أّن 127 خيــارًا يــدّل علــی حالــة »جّيــد« متمّثــاًل يف 44% مــن جممــوع النســب 
املئويــة؛ هــذا ويبــّن مســتوی الداللــة 0/000 عــرب اختبــار Chi-square علــی أن مــدی مرونــة 
الكتــاب ومالءمتــه للفئــة العمريــة للمتعّلمــن يكــون علــی مســتوی يّتصــف باجلــودة املطلوبــة 

حســب رؤيــة عّينــة الدراســة إذ هنــاك الرتكيــز األكــرب علــی حالتــي جّيــد ومتوســط. 
يتضّمــن الكتــاب وحــدات متنّوعــة مــن الّتاريــن واألســئلة واالختبــارات؛ جــاءت أغلبيــة 
الّتاريــن واألســئلة علــی صيــغ أفعــال األمــر التــي تطالــب الطلبــة بتطبيــق القواعــد النحويــة 
التــي تــّم تعليمهــا يف كّل درس، إضافــة إلــی ترمجــة النّصــوص يف شــّتی املوضوعــات، فمــن 
املالحــظ أّنــه تــّم تقويــم الكتــاب مــن منظــور األنشــطة بصــورة جّيــدة مــن وجهــة نظــر عّينــة 
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الّدراســة. ربــا يعــزی ذلك إلــی التنــّوع يف عــرض األنشــطة منهــا األســئلة الّداعيــة إلــی ترمجــة 
ــايل ثــّم عــّن ترمجــة الكلــات احلمــراء« )ســازمان پژوهــش  العبــارت نحــو: »اقــرأ النــّص الّت
و برنامــه ريــزی آموزشــی، 1397: 43( أو مــا يطلــب التوظيــف الّصحيــح للقواعــد النحويــة 
« )نفــس املصــدر: 59(، أو التاريــن  يف مثــل: »عــّن إعــراب الكلــات التــي أشــرَي إليهــا بخــطٍّ
ــس  ــّريف« )نف ــل ال ــح يف الّتحلي ــّن الصحي ــًا كـــ »ع ــّريف أيض ــل ال ــی الّتحلي ــتملة عل املش
ــاّلب  ــق للط ــح والّدقي ــم الصحي ــرب الفه ــي ختت ــن الت ــال يف التاري ــذلك احل ــدر: 69(، ك املص
حــول مــا جــاء يف النــّص كـــ »عــّن الصحيــح واخلطــأ حســب نــّص الــّدرس« )نفــس املصــدر: 
4(. فمــّا جیــدر باالهتــام يف هــذه التاريــن هــو املــزج بــن تطبيــق القواعــد النحويــة وترمجــة 
العبــارات كــا نشــاهد يف: »ترِجــم هــذه األحاديــث حســب قواعــد الــّدرس، ثــّم عــّن اســم ال 

النّافيــة للجنــس وخرَبهــا« )نفــس املصــدر: 10(. 

اجلدول رقم 3 : تقدیرات املعّلمن عن مدی انسجام املحتوی مع األهداف املرّصح هبا يف املقّرر الّدرايس
جّيدمتوّسطمنخفضبنود االستامرة

1
إلی أي مدی يساعد الكتاب با فيه 
من النّصوص والقواعد علی فهم 

النّصوص الّدينية؟

71726التكرارت
النسب 

52%34%14%املئوية

2
ما مدی فاعلية الكتاب با فيه من 

النّصوص والقواعد يف فهم النّصوص 
العلمّية واألدبية؟

122315التكرارت
النسب 

30%46%24%املئوية

كم يساهم حمتوی الكتاب يف إعداد 3
الطاّلب المتحاناهتم؟

1337-التكرارت
النسب 

74%26%-املئوية

4
كم تنسجم حمتويات الكتاب مع اخلّطة 

التعليمية التي أدلی هبا جلنة التأليف 
ضمن قسم املقّدمة؟

21632التكرارت
النسب 

64%32%4%املئوية

5
ما مدی مالءمة حمتوی الكتاب 

مع الوقت املحّدد لتدريسه طوال 
األسبوع؟

231116التكرارت
النسب 

%2032%48%املئوية

املجموع
4580125التكرارت

النسب 
50%32%18%املئوية



43 جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الرابعة، العدد الثامن، ربيع وصيف 1442/1399

يالحــظ مــن األرقــام يف اجلــدول أعــاله أّن 45 خيــارًا مــن جممــوع اخليــارات تتعّلــق 
بحالــة »منخفــض« التــي تقــّدر نســبتها املئويــة بـــ 18% كــا أّن عــدد خيــارات حالــة »متوّســط« 
يصــل إلــی 80 خيــارًا ويمّثــل 32% مــن إمجــايل النســب، بينــا حققــت حالــة »جّيــد« القســط 
األوفــر مــن جممــوع اخليــارات مــا يعــادل 125 خيــارًا وهــو حيتــّل50%. توّضــح نتائــج اختبــار 
Chi-square بمســتوی الداللــة 0/000 أيضــًا أن املحتــوی املتضّمــن يف الكتــاب ينســجم 

ــتهّلت  ــد اس ــث. فق ــة البح ــن عّين ــر املعّلم ــة نظ ــب وجه ــدرايس حس ــّرر ال ــداف املق ــع أه م
مقدمــة كّل درٍس بنــصٍّ دينــي كــا تــّم اختيــار بعــِض اآليــات القرآنيــة عنــد عــرض القواعــد 
النحويــة )ســازمان پژوهــش و برنامــه ريــزی آموزشــی: 5 و 6 و 53(. أضــف إلــی هــذا مــا 
نشــاهد يف التاريــن واالختبــارات مــن اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة الرّشيفــة )نفــس 
املصــدر: 10 و 12 و 15 و 25 و 40 و 42 و 55 و 66(، وهــذا مناســب متامــًا ملــا جــاء يف 
املقــّرر الــدرايس مــن االلتــزام بدراســة النّصــوص الدينيــة. أّمــا بالنســبة لدراســة حمتــوی 
ــه يشــتمل الّدرســان األّول  ــة يمكــن اإلشــارة إلــی أن ــة والعلمي الكتــاب مــن اجلوانــب األدبي
ــدأ  ــا ابت ــة، ك ــري األدبي ــيقی والّتعاب ــن املوس ــا م ــا فيه ــة ب ــوص األدبي ــی النص ــس عل واخلام
ــن«  ــو »النّيرتوِغليرسي ــة نح ــة املعّرب ــات العلمي ــی املصطلح ــوي عل ــصٍّ حيت ــاين بن ــّدرس الّث ال
و»الّديناميــت« و»الكيميــاء« و»الفيزيــاء« و»التقنيــة« )ســازمان پژوهــش و برنامــه ريــزی 
آموزشــی، 1397: 18 – 20(. لقــد ُذكــر يف مقّدمــة الكتــاب أّن الغــرض الرئيــس مــن تدريســه 
هــو »تنميــة املهــارات اللغويــة مــن أجــل تقويــة فهــم النصــوص القرآنيــة والدينيــة، ومســاعدة 
ــل يف  ــاب يتمّث ــذا الكت ــف ه ــن تألي ــس م ــدف الرئي ــية؛ فاهل ــة الفارس ــم اللغ ــالب يف تعّل الّط
فهــم النصــوص العرييــة والســّيا القــرآن الكريــم وباقــي النّصــوص الّدينيــة مثــل األحاديــث 
واألدعيــة ونصــوص األدب الفــاريس املمزوجــة باملفــردات العربيــة« )ســازمان پژوهــش 
ــن  ــم الّتاري ــد أّن معظ ــه نج ــا يف طّيات ــإذا أمعنّ ــف(، ف ــی، 1397: ال ــزی آموزش ــه ري و برنام
تــدور علــی مهــارة الرتمجــة وفهــم النّصــوص وخاّصــة النّصــوص الّدينيــة منهــا، هــذا وينبغــي 
ــا أّن  ــاعتان، ك ــبوع س ــوال األس ــاب ط ــذا الكت ــس ه ــّدد لتدري ــت املح ــی أّن الوق ــارة إل اإلش
الفــرتة الّدراســية التــي يتــّم فيهــا الّتدريــس تــرتاوح بــن 16 إلــی 17حّصــًة طــوال فصــٍل درايس 
واحــد؛ فعندئــذ يمكــن للمعّلــم أن خيّصــص لــكّل درٍس ثــالث َجلســات حيــث يبــدو كافيــًا، 
ولكــن إذا أراد املعّلــم أن يعــّد الطــاّلب المتحــان الّدخــول يف اجلامعــة فهــذا ال يفــي بأهــداف 

ــًا. ــاب، فمــن املحتمــل أاّل يكــون هــذا الوقــت كافي الكت
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اجلدول رقم 4: تقدیرات املعّلمن عن مدی مسامهة املحتوی يف إنامء املهارات اللغویة لدی املتعّلم

جّيدمتوّسطمنخفضبنود االستامرة

كم يساعد الكتاب علی تنمية املهارات 1
اللغوية األربع لدی الطاّلب؟

171716التكرارت
النسب 

32%34%34%املئوية

2
إلی أّي مدی يؤّثر حمتوی الكتاب يف 
إتقان مهارة قراءة النصوص العربية 

عند الطاّلب ؟

101525التكرارت
النسب 

50%30%20%املئوية

3
إلی أّي مدی يؤّثر حمتوی الكتاب 

يف إتقان مهارة احلوار بالعربية عند 
الطاّلب ؟

34124التكرارت
النسب 

8%24%68%املئوية

4
إلی أّي مدی يؤّثر حمتوی الكتاب 

يف إتقان مهارة الكتابة بالعربية عند 
الطاّلب ؟

112019التكرارت
النسب 

%4038%22%املئوية

املجموع
726464التكرارت

النسب 
32%32%36%املئوية

ــة »منخفــض« التــي تعــادل %36،  ــارًا حلال ــّن، يوجــد 72 خي ــا اجلــدول املب حســبا ُيطلعن
ــال يف  ــي احل ــا ه ــبته بـــ %32 ك ــّدر نس ــی 64 وتق ــط« إل ــة »متوّس ــارات حال ــغ خي ــث تبل حي
ــي  ــار Chi-square وه ــرب اختب ــة ع ــة احلاصل ــتوی الدالل ــّن مس ــد«. يب ــة »جّي ــارات حال خي
ــط«  ــض« و»متوّس ــاالت »منخف ــن ح ــة ب ــة إحصائي ــرق ذو دالل ــاك ف ــس هن ــه لي 0/291 أّن
و»جيــد« حيــث توّزعــت عليهــا اســتجابات املعّلمــن عــن دور املحتــوی الــّدرايس للكتــاب يف 
إنــاء املهــارات اللغويــة لــدی الطــاّلب علــی نحــو متــوازن. يبــدو مــن هــذه النتائــج اإلحصائية 

ــدًا جتــاه مســتوی جــودة املحتــوی يف هــذا الصــدد. ــة الدراســة اختــّذت موقفــًا حماي أّن عين
ــا أّن  ــه بصــورة كاملــة، ولكــن ب ــاب ومتارين ــّم تشــكيل املفــردات ضمــن نصــوص الكت ت
فهــم معــاين النّصــوص الّدينيــة هــو الغــرض الرئيــس مــن تدريــس الكتــاب، فمــن البدهيــي أّنــه 
مل يتــّم فيــه تعليــم احلــوار بالعربيــة ولــذلك ال تتــّم العنايــة بتنميــة هــذه املهــارة عنــد الطــاّلب 
مــن خاللــه. بينــا إّن اشــتاله علــی كثــرٍي مــن التاريــن النحويــة يســاعدهم علــی إتقــان الكتابــة 

بالعربيــة كــا يــي )ســازمان پژوهــش و برنامــه ريــزی آموزشــی، 1397: 38 و 44(:
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اجلدول رقم 5: تقديرات املعّلمن عن مدی انسجام وحدات الكتاب مع بعضها
جّيدمتوّسطمنخفض5بنود االستامرة

ما مدی تدّرج حمتويات الكتاب من 1
األسهل إلی األصعب؟

21533التكرارت
النسب 

66%30%4%املئوية

2

كيف تّم عرض املوضوعات بصورة 
منتظمة بحيث يكون كل جزء مرتكزًا 

عى اجلزء السابق له وممّهدًا للجزء 
الاّلحق؟

32126التكرارت

النسب 
52%42%6%املئوية

كم ينسجم حمتوى الكتاب مع 3
مستويات الطلبة العقلية واملعرفية؟

1940التكرارت
النسب 

80%18%2%املئوية

ما مدی سهولة ووضوح تدريس 4
القواعد يف الكتاب وتفهيمها للطلبة؟

21731التكرارت
النسب 

%3462%%4املئوية

املجموع
862130التكرارت

النسب 
65%31%4%املئوية

بحالــة  تتعّلــق  اخليــارات  أقــّل  أّن  يّتضــح   5 رقــم  اجلــدول  البيانــات يف  مــن خــالل 
»منخفــض« املشــتملة علــی 8 خيــاٍر واملتمّثلــة يف 4% مــن جممــوع االســتجابات، وهنــاك بــون 
شاســع بينهــا وبــن حالــة »متوّســط« التــي يصــل عــدد خياراهتــا إلــی 62 وتقــّدر بنســبة%31، 
ــي%65  ــود وه ــذه البن ــة هل ــب املئوي ــوع النس ــن جمم ــبٍة م ــی نس ــد« أعل ــة »جّي ــغ حال ــا تبل بين
فمعظــم إجابــات أفــراد العّينــة تتحيــز هلــذا اخليــار. تشــري نتائــج اختبــار Chi-square بمســتوی 
ــی  ــد عل ــا يؤك ــتجابات ممّ ــن االس ــة ب ــة إحصائي ــريًا ذا دالل ــًا كب ــة فرق ــة 0/000 أّن ثم الدالل
ــی الّطالــب مــن  ــم املعلومــة إل ــة تفهي ــق عملّي ــة الدراســة مــن حتّق املوقــف اإلجیــايب لــدی عين

ــاب. ــس الكت ــالل تدري خ
يشــمل الكتــاب مخســة دروس وكلُّ درس ينطــوي علــی ثــالث وحــداٍت رئيســة؛ الوحــدة 
األولــی: نــّص الــدرس، والوحــدة الثانية:عــرض القواعــد النحويــة، والوحــدة الّثالثــة: 
االختبــارات والّتاريــن. توجــد يف نصــوص كّل درٍس جمموعــٌة مــن املفــردات اجلديــدة غــري 
ــّص  ــّدرس األّول بن ــدأ ال ــٍح. يب ــكٍل واض ــا بش ــّم عرُضه ــد ت ــاّلب وق ــدی الط ــا ل ــود هب املعه
ــة والرابعــة فلــكّل منهــا نــّص منثــور يســتوعب  ــة والثالث شــعرّي بســيط، أمــا الــّدروس الثاني
أربــع صفحــات مشــتملة علــی مفــردات وتعابــري مســتحدثة عريــة أكثــر صعوبــة بالقيــاس 
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للــدرس األّول، وبالتــايل ينتهــي الــدرس اخلامــس بنــصٍّ شــعري بســيط. أّمــا بالنســبة للقواعــد 
فهــي علــی النّحــو الّتــايل: تــدور قواعــد الــّدرس األّول علــی »احلــروف املشــّبهة بالفعــل«؛ إّن 
احلــروف املشــّبهة بالفعــل هلــا معمــوالن؛ أحدمهــا منصــوب واآلخــر مرفــوع، فقــد أتــی املؤّلف 
هبــذه احلــروف ومــا يتعّلــق هبــا مــن القواعــد اســتكاالً للقواعــد النّحويــة املتعّلقــة باملرفوعــات 
التــي ُدرســت يف الّســنة الّدراســية الّســابقة أو متهيــدًا ملعاجلــة أهــّم مــا جیــب تعّلمــه للطــاّلب 
ــق«  ــول املطل ــتثناء«، و»املفع ــال«، و»االس ــي »احل ــة: وه ــدروس التالي ــات يف ال ــن املنصوب م
و»النـّـداء«. هــذا ويتعّلــق الــدرس الثــاين بقضيــة »احلــال« التــي تســتلزم معرفــة األســاء اجلامدة 
واملشــتّقة أكثــر مــن ذي قبــل، والــّدرس الّثالــث يتمحــور علــی قواعــد االســتثناء وهــو أكثــر 
تعقيــدًا بالنّســبة إلــی مــا جــاء يف الّدرســن الّســابقن مــن القواعــد؛ إذ تــّم دجمهــا بـــ »أســلوب 
احلــر« وهــي قضيــة يمكــن أن يســتعي فهُمهــا علــی الّطالــب إاّل مــن خــالل التمكــن مــن 
جوانــب االختــالف بــن أســلويَب »احلــر« و»االســتثناء« شــكاًل وداللــًة. أّمــا الــّدرس الّرابــع 
فيختــّص بقواعــد »املفعــول املطلــق« التــي ليــس الطلبــة معهوديــن هبــا مــن أقســام املفاعيــل إّمــا 
يف اللغــة الفارســية وإّمــا يف اللغــة العربيــة، وأخــريًا خُتتــم يف الــدرس اخلامــس بأســلوب النـّـداء 

ضمــن عبــارات موجــزة جــّدًا. 
اجلدول رقم 6: مدی متكن الكتاب من إنجاز األهداف التعليمية وتنمية مدی الثقة بالنفس لدی الّطالب

جّيدمتوّسطمنخفضبنود االستامرة

1
كم كان تأثري الكتاب علی الطلبة با فيه 

من النّصوص والقواعد يف تعّلم اللغة 
العربية بوصفها لغة أجنبية؟

172310التكرارت
النسب 

20%46%34%املئوية

2
إلی أي مدی متّكن الطالب من اإلملام 

بمعلومات مل يكونوا يعرفوهنا قبل 
تدريس الكتاب؟

41234التكرارت
النسب 

68%24%8%املئوية

3
ما هي املعلومات التي كانت جیب علی 

الطلبة تعّلمها بعد تدريس الكتاب وهم 
مل يتعّلموها بعد؟

20228التكرارت
النسب 

16%44%40%املئوية

4
كم يمكن للطلبة استخدام اللغة العربية 
بعد تدريس الكتاب يف جماالت حديثة مل 

يتيرّس هلم من قبل؟

13289التكرارت
النسب 

18%56%26%املئوية

إلی أّي مدی ُيمكن حمتوی الكتاب 5
الطاّلَب من استخدام اللغة اهلدف؟

15314التكرارت
النسب 

8%62%30%املئوية
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ما مدی فاعلية الكتاب يف تنمية 6
مستويات الثقة بالنفس لدی الطلبة؟

92813التكرارت
النسب 

26%56%18%املئوية

إلی أي مدی يساعد الكتاُب الطلبَة يف 7
أن يصبحوا متعّلمن مستقّلن؟

11327التكرارت
النسب 

14%64%22%املئوية

املجموع
8817686التكرارت

النسب 
25%50%25%املئوية

حســب اإلجابــات املتجّليــة يف اجلــدول تشــمل حالــة الـــمنخفض 88 خيــارًا مــن جممــوع 
اخليــارات وتقــّدر نســبتها بـــ25% وحتصــل حالــة الـــجّيد علــی 86 خيــارًا مقــّدرًة بـــ 25%، بينــا 
حتتــّل حالــة الـــمتوّسط احلّيــز األكــرب بمقــدار 176 خيــارًا تصــل نســبتها املئويــة إلــی50% فكــا 
تبــّن نتائــج اختبــار Chi-square بمســتوی الداللــة 0/000 يبــدو أّنــه ال يمّكــن اعتبــار الكتاب 
مّتصفــًا باجلــودة أو عــدم اجلــودة مــن حيــث إنجــاز األهــداف التعليميــة وتنميــة مســتوی الّثقــة 
ــة املتوســط ممــا يســتدعي النقــاش يف اجلوانــب  ــز األكــرب علــی حال بالنفــس؛ إذ يكــون الرتكي
اإلجیابيــة والســلبية املرتّتبــة عليهــا والتــي أّدت إلــی اختــاذ املوقــف املحايــد فيهــا ضمــن قســم 

مناقشــة النتائــج.
إّن القواعــد والنّصــوص يف الكتــاب واضحــة ومســتحدثة متامــًا والــّدروس اخلمســة 
ــن  ــر م ــط الواف ــی القس ــة إل ــدة، باإلضاف ــات اجلدي ــاظ واملصطلح ــن األلف ــري م ــمل الكث تش
التاريــن التــي تــدور علــی اختبــار الطــاّلب وتدريبهــم يف توظيــف القواعــد وترمجــة األلفــاظ 
واجلمــل اجلديــدة غــري مــا عرضــت هلــم يف طّيــات الكتــاب، وكــذلك اشــتاله علــی تدريبــات 

ــع الطــاّلب إىل متنّوعــة تدف
 فهــم النصــوص ومــلء الفــراغ وتصحيــح األخطــاء، كّل هــذا يــؤّدي إلــی إكســاب 

الطــاّلب معلومــات مل يعرفوهــا مــن قبــل.

االستنتاج واملناقشة
أّما السؤال األّول فهو: ما مدی جاذبّية الكتاب ودوره يف تنمية رغبات الطاّلب؟

وفقــًا للبيانــات اإلحصائيــة املرصــودة مــن تقديــرات عّينــة البحــث تبــّن أّنــه تــّم ضبــط 
ــا يف النصــوص  ــّم اســتخدام األلــوان املناســبة إّم النصــوص يف الكتــاب بصــورة كاملــة كــا ت
وإّمــا عنــد عــرض القواعــد، وهــذا ممـّـا ينبغــي لكاّفــة الكتــب املدرســية يف تعليــم الّلغــة العربّية؛ 
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إذ يســاعد املعّلــم و الّطالــب علــی القــراءة الصحيحــة والّســليمة وفهــم القواعــد؛ خاّصــة أّن 
الطــاّلب يف فــرع اآلداب والعلــوم اإلنســانية بحاجــة ماّســة إلــی إتقــان ضبــط الّلغــة العربّيــة 
وتعّلــم قواعدهــا علــی نحــو دقيــق بوصفهــا مــاّدة دراســية هاّمــة هلــم ملــا حيتاجــون إليــه مــن 
أجــل التمّكــن مــن الكتابــة الصحيحــة، كــا أّن الصــور املســتوحاة مــن بيئــة املتعّلمــن الوطنيــة 
والّدينيــة والعريــة تلفــت نظــر الطلبــة وتشــّد تركيــزه. كــذلك احلــال يف أّن املظهــر اخلارجــي 
للكتــاب يتمّتــع بمواصفــات اجلــودة مــن حيــث وضــوح الغــالف ونوعيــة الــورق والطباعــة، 
باعتبارهــا مــن العنــارص الفنيــة التــي متّثــل دورًا أساســّيًا يف إخــراج الكتــاب وتســاهم يف تعزيــز 

دوافــع الطلبــة نحــو التعّلــم.

السؤال الثاين: كيف يكون تنّوع حمتويات الكتاب مناسبًا للفئة العمرية للطاّلب؟
ــى  ــاّلب ع ــاعد الط ــي تس ــة فه ــد النحوي ــف القواع ــة وتوظي ــن الرتمج ــة ب ــن موّزع إّن الّتاري
ــوص؛  ــة النّص ــن ترمج ــي ضم ــكل تطبيق ــف بش ــا يف الّص ــّم تعّلمه ــي ت ــد الت ــتخدام القواع اس
ــاب ممــا يشــّجعهم عــى  ــاءة للكت ــب الكف ــًا مــن جوان إذن يمكــن أن يشــكل هــذا املــزج جانب
ــة التــي جیــب اإلشــارة إليهــا، أهّنــا  قــراءة فاحصــة. وفيــا خيــّص اســتخدام الوســائل التعليمي
ــذه  ــا أّن ه ــم، فب ــة يف أذهاهن ــادة العلمي ــيخ امل ــى ترس ــل ع ــاّلب وتعم ــاه الط ــب انتب أداة جتل
ــالم  ــة، واألف ــدان العربي ــط البل ــة، وخرائ ــوم التوضيحي ــرض، والرس ــزة الع ــائل )أجه الوس
و...( غريمتوّفــرة يف معظــم املــدارس اإليرانيــة فمــن املمكــن أن تؤّثــر هــذه النقيصــة ســلبًا يف 
تعليــم اللغــة العربيــة وتعّلمهــا للمتعّلمــن، إاّل أّن مــن جهــة أخــری يتمّيــز الكتــاب بتوظيــف 
ــة  ــيع خميل ــى توس ــل ع ــث تعم ــا حي ــّدد هل ــوع املح ــًا للموض ــاملة وفق ــة وش ــوص متنّوع نص
الطــاّلب وأفكارهــم فتمّكنهــم مــن اكتســاب ملكــة التعبــري مــن خــالل الّربــط بــن مفــردات 

ــراء رصيدهــم اللغــوي. ــكار الطــاّلب وإث ــن أف ــكاره وب ــّص وأف الن

الســؤال الّثالــث: إلــی أيــة درجــٍة ينســجم حمتــوی الكتــاب مــع األهــداف املــّرح هبــا يف املقــّرر 
الّدرايس؟

ــة وتكــون  ــف باحلداث ــي تّتص ــة الت ــة والعلمي ــات األدبي ــن الّس ــه م ــا في ــاب ب ــوی الكت إّن حمت
متاشــيًة مــع االجتاهــات احلديثــة فإّنــه يســاعد الطــاّلب علــی معرفــة األســاليب واملصطلحات 
ــام  ــّط االهت ــوص حم ــة النّص ــون ترمج ــری. تك ــة األخ ــوص العربي ــة يف النّص ــة الّدارج العلمي
ح بــه يف مقّدمــة الكتــاب، ويف ســياق متواصــل جیــد املتأّمــل أّن أســئلة الرتمجــة  وهــذا مــا رُصّ
حتتــّل %75 مــن إمجــايل التاريــن وهكــذا هــي احلــال بالنســبة لالمتحــان النهايــي الــذي جیتــازه 
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ــث  ــة حي ــئلة الرتمج ــی أس ــه عل ــرب في ــز األك ــون الرتكي ــدرايس؛ إذ يك ــام ال ــة الع ــة يف هناي الطلب
يــؤّدي هــذا التناســب بــن متاريــن الكتــاب وأســئلة االمتحــان النّهائــي إلــی تأّهــب الطــاّلب 
لالمتحــان وذلك تعزيــزًا لتوصيــة جلنــة التأليــف؛ فعلــی هــذا يمكــن القــول بــأّن حمتــوی 

الكتــاب املــدروس عــى حتقيــق األهــداف التــي خّططــت لــه وحيّققهــا إلــی درجــة كبــرية.
ــع  ــة األرب ــارات اللغوي ــاء امله ــاب يف إن ــوی الكت ــاهم حمت ــدى يس ــی أّي م ــع: إل ــؤال الّراب الس

ــاّلب؟ ــدی الط ل
إذا أردنــا دراســة مــدی إســهام املحتــوی يف إنــاء هذه املهــارات علينــا القول بــأن النّصوص 
املدروســة يف هــذا الكتــاب كّلهــا مضبوطــة وذات تشــكيل كــا أرشنــا إليهــا فيــا مضــی وهــذا 
مــا يســّهل قراءهتــا الصحيحــة للطــاّلب، وأّن عــرض القواعــد بصــورة واضحــة ودقيقــة أيضــًا 
ــا  ــری وقراءهت ــوص األخ ــاظ يف النص ــرايب لأللف ــّدور اإلع ــز ال ــن متيي ــم م ــی متكينه ــؤّدي إل ي
صحيحــة، ولكــن ممـّـا يشــّكل جانبــًا مــن جوانــب القصــور فيــه أّن التاريــن ال تتعّلــق بأنشــطة 
تتطّلــب االســتاع للعبــارات العربيــة بوصفهــا أّول مهــارة لغويــة، أو بــا يــدور علــی صياغــة 
اجلمــل وتركيبهــا كــا أهّنــا ختلــو مــن أســئلة التعريــب وفقــًا ملــا أكــدت عليــه جلنــة التأليــف يف 
ــارات الفارســية لتحويلهــا  ــق يف العب ــی التدقي ــع الطــالب إل ــث ال ُيدَف ــاب، بحي ــة الكت مقّدم
إلــی مــا يعادهلــا بالعربيــة باعتبــار هــذه العمليــة خطــوة بدائيــة لتنميــة الكتابــة بأيــة لغــة أجنبيــة 

يارســها غــري الناطقــن هبــا.

ــع  ــاب م ــدات الكت ــجام وح ــث انس ــن حي ــاب م ــم الكت ــّم تقوي ــف يت ــس: كي ــؤال اخلام الس
ــا؟ بعضه

إذا أمعــن املتأّمــل يف كيفيــة تــدّرج املحتويــات مــن حيــث مــدی صعوبــة النّصــوص والقواعــد 
جیــد بــن يديــه أهّنــا تقــع علــی املســتوی الّســهل املبتــدئ يف الــدرس األّول ثــّم املســتوی األكثــر 
صعوبــًة يف الــدروس الثانيــة إلــی الرابعــة وختتم باملســتوی الّســهل يف الّدرس اخلامس. تســاعد 
النصــوص املتوّفــرة يف الــدروس اخلمســة كّلهــا علــی معرفــة األلفــاظ اجلديــدة والّتعابــري 
ــة مقــدرة  ــارزًا يف تنمي ــزج فيهــا اإلعــراب والرتمجــة دورًا ب ــي امت ــه الت الاّلزمــة وتلعــب متارينُ
الطــاّلب علــی توظيــف القواعــد يف خدمــة النــّص. حيــث نالحــظ عنــد تبيــن القواعــد ومتييــز 
كلمــة أو كلــات تــّم تطبيقهــا عليهــا أّن هنــاك أمثلــة عديــدة متميــزة بالّلــون األمحــر أو مــا أشــري 
إليهــا بخــّط تســهياًل لتعليمهــا وحتّققــًا مــن تعّلمهــا بصــورة أعمــق وأوضــح، فملّخــص القــول 
ــّم تدريســها يف الســنوات  ــي ت ــادة الت ــاب وقواعَدهــا مرتابطــة مــع نفــس امل أّن نصــوَص الكت
الســابقة وهنــاك تــوازن تــاّم بــن عمــق املحتــوى وشــموله إاّل مــا نجــده يف الــّدرس اخلامــس 
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مــن الســهولة املفرطــة يف النّصــوص بعــد الّتسلســل املنطقــي املتمّثــل يف الــّدرس األّول حّتــی 

الّرابــع.
الســؤال الّســادس: إلــی أّي مــدی متكــن الكتــاب مــن حتقيــق األهــداف التعليميــة وتنميــة ثقــة 

النفــس لــدی الطالــب؟
ــة عــن األســئلة  ــّم عــرض القواعــد بصــورة واضحــة حيــث يســتطيع الطــاّلب اإلجاب لقــد ت
واالختبــارات يف هنايــة العــام الــدرايس مســتقّلن، كــا أّن قســم »املعجــم« الــذي درج يف هنايــة 
الــّدروس كّلهــا يســاعدهم علــی فهــم معــاين النّصــوص إلــی حــّد كبــرٍي جــّدًا. ولكــن بــا أّنــه 
ــدی الطــاّلب  ــة ل ــة واالســتاع للنّصــوص العربي ــة بالعربي ــا املحادث ــاب مهارت ــج بالكت مل ُتعاَل
باعتبارمهــا ضمــن املهــارات اللغويــة األربــع، ومل يؤكــد علــی صياغــة اجلمــل بالعربيــة، فهــذا 
ممّــا يســفر عــن عــدم فاعليــة الكتــاب يف تنميــة هــذه املهــارات لــدی الطــاّلب واســتخدامهم 
ــی  ــة عل ــة بالعربي ــوار والكتاب ــتاع، واحل ــد االس ــی جُیي ــم حّت ــبيل للمتعّل ــد الّس ــال يمّه ــا؛ ف هل
نحــو مســتقّل ممـّـا قــد يؤّثــر ســلبًا عــى انخفــاض مســتوی الثقــة بالنفــس لديــه أثنــاء توظيــف 
املهــارات اللغويــة؛ إذ أن جمــرد قــراءة النصــوص العربيــة وفهــم معانيهــا _والنّصــوص الّدينيــة 

خاّصــة_ يكــون يف ُصلــب أهدافــه كــا ســبق القــول يف ذلــك.

التوصيات
- إجــراء املزيــد مــن الّدراســات التــي تســتعرض تقويــم الكتــب العربيــة املدرســية أو اجلامعيــة 
مــن منظــور آراء الّلغويــن ومنّظــري تعليــم اللغــات، وعــرض منهــج لتعليــم اللغــة العربيــة 
ــراءة،  ــة، والق ــتاع، واملحادث ــع )االس ــة األرب ــارات اللغوي ــة كّل امله ــال يف تنمي ــاع املج الّتس
والكتابــة(، مدعومــة بعنــارص اللغــة مــن أصــوات ومفــردات وتراكيــب وإثراؤهــا بحــوارات 
متنّوعــة أو متاريــن حــول تركيــب اجلمــل وصياغتهــا يف كّل درٍس حّتــی جیيــد الطــاّلب مهــارة 

الكتابــة أيضــًا.
- تزويــد الكتــاب بوســائل تعليميــة خاّلبــة بوصفهــا جــزًء ال يتجــّزأ مــن عمليــة الّتعليــم، مــن 
أجــل إثــارة اهتــام الطــاّلب ومســاعدهتم عــى تنميــة قــّوة املالحظــة والّدقــة تســهياًل لتدريــس 

حمتويــات الكتــاب.
- وجــوب مراعــاة املعلومــات واحلقائــق العلميــة املندرجــة بالكتــاب حلاجــات الطــاّلب 
ــه لقــدرة الّتفكــري  ــع جمتمعهــم وتوســيع املجــال في وميوهلــم، وكوهنــا مرتبطــة بحياهتــم وواق
والرّتمجــة لدهيــم، كــا جیــدر أن تكــون التاريــن واألمثلــة والنصــوص متنّوعــة وشــاملًة، بعيــدة 

ــد. عــن الغمــوض والتعقي
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اهلوامش
1- »نظــرة علــی كتــاب العربيــة للصــّف األّول الثانــوي وفــق النــاذج ومعايــري حتليــل 

وتنظيمــه«. املحتتــوی 
2- »تقويم كتاب اإلنجليزية املدريس للصّف السابع وفق استبانة توملينسون«.

ــوي  ــّف اآلّول الثان ــة للص ــادة اإلنجليزي ــدريس مل ــاب Say it in English امل ــم كت 3- »تقوي
ــعودية«. بالس

4- يقــع املنهــج املســحي يف امتــداد املنهــج الوصفــي حيــث »يضــّم املســح جمموعــة مــن طــرق 
البحــث تســتخدم عــادة لتحديــد الوضــع احلــارض لظاهــرة معّينــة« )بــدر واآلخــرون، 2013: 

)99
6- هــذه الدرجــات مخاســية حســب مقيــاس ليكــرت فتــّم تعديلهــا إلــی ثالث درجــات ضمن 
ــد« اعرتافــًا بعــدم  ــد جــّدًا« يف »جّي إدمــاج الدرجتــن »منخفــض جــّدًا« يف »منخفــض« و»جّي
وجــود فــرق ذي داللــة بينهــا يف الدراســة احلاليــة علــی حســب رؤيــة الباحثــن واحــرتازًا عــن 

اإلســهاب يف حتليــل البيانــات. 
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ارزيابى كتاب عربى پايۀ دوازدهم رشتۀ ادبيات و علوم 
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چكيده
محاســن و معايــب هــر کتــاب    درســی در زمینــۀ آمــوزش زبان   هــای خارجــی، تنهــا از گــذر ارزيابــی 
ــیاهۀ  ــتفاده از س ــا اس ــر ب ــش حاض ــود. در پژوه ــکار می   ش ــا آش ــوای آنه ــر و محت ــل عناص و تحلی
ــات  ــتۀ ادبی ــطۀ دوم رش ــع متوس ــم مقط ــۀ دوازده ــی پاي ــاب عرب ــی کت ــه ارزياب ــون )2003( ب تاملینس
ــه شــده اســت.  ــای درســی پرداخت ــت کتاب   ه ــی کیفی ــای ارزياب ــر اســاس معیاره ــوم انســانی ب و عل
ــار  ــه در اختی ــت ک ــور اس ــش مح ــه و ش ــی گوي ــامل س ــش ش ــزار پژوه ــوان اب ــه عن ــیاهه ب ــن س اي
نمونــۀ پژوهــش شــامل پنجــاه معلــم مــرد و زن شــاغل در شــهر شــیراز قــرار گرفــت. روش پژوهــش 
ــش  ــج پژوه ــدند. نتاي ــی ش ــاس آن بررس ــر اس ــاری ب ــای آم ــت و يافته ه ــی  اس ــي - پیمايش توصیف
ــه  ــال آن ارائ ــه در خ ــری ک ــم الخط و تصاوي ــد، رس ــرح جل ــر ط ــاب از نظ ــن کت ــد اي ــان می ده نش
شــده و نیــز تنــوع در شــیوۀ ارائــه مطالــب، از گیرايــی و مقبولیــت بااليــی برخــوردار اســت. همچنیــن 
محتــوای  کتــاب بــا اهــداف موردنظــر در ســرفصل آموزشــی تناســب دارد. انســجام کامــل و مطلوبــی 
میــان مباحــث ديــده می   شــود؛ اّمــا در زمینــۀ کمــک بــه رشــد مهارت هــای چهارگانــه زبانــی و ســهم 

ــت. ــوده اس ــق نب ــدان موفّ ــوزان، چن ــس دانش   آم ــش اعتمادبه نف ــا در افزاي آنه

واژگان كليدی: آموزش زبان عربی، کتاب درسی، ارزيابی کتاب درسی، سیاهۀ تاملینسون.
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Abstract

The advantages and disadvantages of each and every textbook, especially 
in the field of foreign language teaching, cannot be understood except only 
through the evaluation and analysis of their elements and the content. The 
present study, based on Tomlinson`s (2003) checklist, evaluates the 12th grade 
2nd secondary school Arabic textbook based on textbook quality assessment 
criteria. This checklist, consisting of 30 items and 6 factors is selected as 
a research tool and is given to 50 male and female teachers in Shiraz. This 
article is descriptive-analytical and the process of surveying the statistical 
community as to getting the results is based on this research method. The 
results of this study indicated the high acceptance and liveliness of this book 
due to its cover page, the form of writing, the pictures presented in, as well as 
the diversity in presenting the contents. Moreover, the contents of this book 
are in line with the objectives of the educational headings. Besides, there is 
complete and desirable coherence between the topics.  However, it has not 
been successful in helping students improve their four language skills and 
their self-confidence. 
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Tomlinson`s checklist. 
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