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امللّخص
ــراء معــارف  ــًا أساســيًا يف إث ــاره مرجع ــدّرس باعتب ــدارس وامل ــكّل مــن ال ــًا ل ــاب املــدريس رضوري ــرب الكت يعت
ــّد  ــم؛ ففــي هــذا الســياق يع ــا املعّل ــي يمكــن أن يرجــع إليه ــة الت ــواد املرجعي ــري امل ــه؛ ويف توف ــب وخربات الطال
تقويــم الكتــاب املــدريس أمــرًا بالــغ األمهيــة نظــرًا ألّنــه يســاهم يف تطويــر املقــّرر الــدرايس وحتســينه وتعديلــه. 
انطالقــًا مــن هــذه املســألة هتــدف هــذه املقالــة تقويــم كتــاب العربيــة للصــف العــارش لفــرع اآلداب والعلــوم 
اإلنســانية يف ضــوء مواصفــات الكتــاب املــدريس التعليمــي. تــم توظيــف اســتبانة Litze لكتــاب اللغــة املدريس 
باعتبارهــا أداة الدراســة والتــي تتــوّزع علــی ســتة جمــاالت مشــتملة علــی 34 فقــرة. انتهجــت الدراســة املنهــج 
الوصفــي – املســحي وتكّونــت عينــة الدراســة مــن 54 معلــاًم ومعّلمــة يف مدينــة إصفهــان. وأهــم مــا توّصلــت 
ــة للكتــاب كانــت جيــدة؛ إّن جمــال األنشــطة والتدريبــات قــد  ــة الكلي ــه املقالــة هــو أّن التقديــرات التقويمي إلي
حــاز أعلــی تقديــر حســايب )3.87( مــن بــن املواصفــات ثــم تليــه جمــاالت املفــردات، فهــم النــّص واملحادثــة 
ــی  ــی أدن ــل عل ــث حص ــد حي ــال القواع ــق بمج ــاب تتعّل ــة يف الكت ــكلة الرئيس ــوی؛ واملش ــداف واملحت واأله
تقديــر حســايب )3.09( مــن بــن املجــاالت مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة؛ عــرض القواعــد بشــكل ناقــص 
ــرز  ــن أب ــرب م ــب تعت ــوي للطال ــد اللغ ــز الرصي ــا يف تعزي ــص دوره ــارشة وتقّل ــية مب ــة قياس ــالل طريق ــن خ وم

النقــاط الســلبية املتواجــدة يف هــذا املجــال.  
الكلامت الدليلية: التقويم، مواصفات الكتاب املدريس، كتاب اللغة العربية. استبانة ليتز. 
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التمهيد

ــم، باعتبارمهــا  ــة والتعلي ــة وبالغــة بمحــور الرتبي ــة فائق ــّر العصــور عناي ــی م ــدی اإلنســان عل ــد أب لق
ــاب  ــرب الكت ــم. يعت ــاة األم ــة حي ــامن يف مواصل ــل ويتحك ــتمرار اجلي ــان واس ــدان األم ــن يمّه عنرصي
املــدريس مصــدرًا هامــًا هلــذا املحــور حيــث يكــون أداة أساســًا للتعليــم ولتقديــم املحتــوی الــدريس. 

ــًا.  ــًا واقتصادي ــًا واجتامعي ــر املجتمــع ثقافي ــؤدي دورًا حاســاًم يف تطوي ــه ي ــی أن ــة إل إضاف
يــری ســيف بــأّن »الكتــاب املــدريس مــن أهــم وســائل حتقيــق األهــداف املخّططــة والغايــات املرجــّوة، 
ــه جــزء ومكــّون أســايس مــن املناهــج الدراســية  ــل وعــاء حیتــوي علــی املــادة التعليميــة، كــام أّن ويمّث

ككل، وهــو كذلــك أداة مهمــة للمعّلــم أو املتعّلــم.« )ســيف، 2005: 45( 
ــن  ــع الكتــب املدرســية تتضّم ــة، إال أن مجي ــة التعليمي ــاب املــدريس يف العملي ــة الكت بالرغــم مــن أمهي
ــة  ــة والفنّي ــة والعلمي ــر مجيــع الــرشوط الرتبوي ــه ال تتوّف ــة، كــام أن ــة أو وظيفي ــة أو فني مشــكالت تربوي
يف الكتــب املدرســية، حيــث إهّنــا ال هتتــّم بعنــارص التشــويق، ونوعيــة الكتابــة فيهــا رديئــة، وبعضهــا 
يقــّدم توجيهــات ضعيفــة، ويعــرض أنشــطة عمليــة بصــورة تتابــع ضعيــف، وبعضهــا اآلخــر يعــاين 
مــن التحيــز الّثقــايف واالجتامعــي والســيايس، وبعضهــا يتعّلــق بكثــرة األخطــاء أو املعاجلــة الســطحية، 
ــاب املــدريس. )ســلمة، واحلارثــي، 2005: 62(  ــة يف الكت ــادة املضّمن ــا تعــاين مــن ضعــف امل كــام أهّن
»فيجــب أن يكــون إعــداد الكتــاب املــدريس وإخراجــه وفــق معايــري ومواصفــات علميــة وتربويــة يتــم 
مــن خالهلــا حتســن العمليــة التعليميــة. تلــك العنايــة تكشــف لنــا مــا يتضمنــه الكتــاب املــدريس مــن 
جوانــب قــوة وضعــف، وبــام يتناســب مــع حاجــات املجتمــع اإليــراين وحاجــات التالميــذ ومواهبهــم 
ــات  ــارف واالجتاه ــن املع ــاب املتعّلم ــة إلكس ــادر العلمي ــم املص ــن أه ــرب م ــه يعت ــث أّن ــم؛ حي للتعّل
ــی  ــی، واعظم ــلمية.« )رمحان ــة س ــدة علمي ــاء قاع ــل بن ــن أج ــة م ــق املختلف ــادئ واحلقائ ــم واملب والقي

ــژاد، 1396: 12(  ن
ــن  ــدرايس إال م ــّرر ال ــة للمق ــلبية واإلجیابي ــب الس ــن اجلوان ــف ع ــن الكش ــر ال يمك ــب آخ ــن جان م
خــالل عمليــة تقويميــة ودراســته وفــق معايــري علميــة دقيقــة؛  ومــن هــذا املنطلــق إّن تقويــم الكتــاب 
املــدريس حیظــی بأمهيــة بالغــة نظــرًا ألّنــه يفــي هنائيــًا إلــی تطويــر الكتــب املدرســية، ناهيــك عــن أّن 
ــة يف اجلوانــب املتعّلقــة بمناهــج التدريــس مــن  ــد يكــون ذات فّعالي الكتــاب املــدريس ذا تصميــم جي
املــدّرس والــدارس وبالتــايل يؤثــر إجیابيــًا علــی عمليتــي التعليــم والتعلــم. وبعــد إمعــان الباحــث يف 
كتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــارش يف املرحلــة الثانويــة، وجتربتــه يف تدريــس هــذا املقــّرر الــدرايس 
علــی مــدی مخــس ســنوات ومقابلتــه مــع العديــد مــن املدرســن ومدرســات اللغــة العربيــة يف املرحلــة 
الثانويــة اّطلــع علــی أّن الكتــاب يتطلــب التقويــم والتطويــر يف بعــض النواحــي، وانطالقــًا مــن هــذه 
ــة للصــف العــارش يف  ــاب اللغــة العربي ــة كت ــة مــدی مطابق ــی معرف املســألة هیــدف البحــث احلــايل إل
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املرحلــة الثانويــة ملواصفــات الكتــاب املــدريس التعليمــي وتقويمــه وفقــًا الســتبانة ليتــز يف حتليــل كتــب 
تعليــم اللغــات األجنبيــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــامت يف مدينــة إصفهــان. وقــد تــّم توظيــف 
املنهــج الوصفــي –املســحي الســتخراج تقديــرات العّينــة وحتليــل البيانــات ودراســتها وفقــًا هلــا. قــد 
تبنّــی الباحثــان عــدة مالحظــات لتقويــم الكتــاب حيــث تتمثــل يف املواصفــات التاليــة: )األهــداف، 
املحتــوی، األنشــطة والتدريبــات، فهــم النــّص واملحادثــة، املفــردات، وقواعــد اللغــة(، واجلديــر 
بالذكــر إننــا اخرتنــا كتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــارش نظــرًا لكونــه نقطــة بــدء للمرحلــة املتوســطة 
الثانيــة، وال غــرو أّن البدايــة اجليــدة تعّمــق إحســاس الطالــب باألمــان ممـّـا يســاعد علــی التغّلــب علــی 
ــه  ــن يف أّن ــث تكم ــة البح ــم.  وإّن أمهي ــم والتعّل ــي التعلي ــري عمليت ــّوق س ــذي يع ــلبي ال ــعور الس الش
ــة يف  ــامهة فّعال ــاهم مس ــى يس ــاب حت ــذا الكت ــلبية هل ــة والس ــاط اإلجیابي ــی النق ــل إل ــاول يف التوّص حی

ارتقــاء الكتــاب إلــی مســتوی أفضــل وتطويــره وتعديلــه فيــام بعــد. 
ــط باملواصفــات  ــه أســئلة ترتب ــّرع من ــس تتف ــؤال رئي ــة عــن س ــايل اإلجاب ــث احل ــاول البح ــّم حی مــن ث

ــارش:   ــف الع ــة للص ــة العربي ــاب اللغ ــم كت ــوء تقوي ــة يف ض املوظف
أما السؤال الرئيس للبحث فهو: 

مــا درجــة تقويــم كتــاب العربيــة للصــف العــارش الفــرع اآلداب والعلــوم اإلنســانية وفــق مواصفــات 
الكتــاب املــدريس التعليمــي حســب وجهــة نظــر عينــة الدراســة؟ 

أما األسئلة الفرعية فهي: 
1. ما مدی حتقيق املقّرر الدرايس لألهداف املنشودة؟

2. كيف يتّم تقويم املقّرر الدرايس من حيث جمال املحتوی؟ 
3. مــا مــدی حتقيــق الكتــاب ملواصفــات األنشــطة والتدريبــات يف ضــوء مواصفــات الكتــاب املــدريس 

التعليمــي حســب وجهــة نظــر عينــة الدراســة؟
ــدريس  ــاب امل ــات الكت ــاب ملواصف ــة يف الكت ــص واملحادث ــم الن ــات فه ــة مواصف ــدى مطابق ــا م 4. م

ــة ؟  ــة الدراس ــر عين ــة نظ ــب وجه ــي حس التعليم
5. كيف يتّم تقويم الكتاب من حيث جمال املفردات؟

6. مــا مــدى حتقّيــق الكتــاب مواصفــات قواعــد اللغــة يف ضــوء مواصفــات الكتــاب املــدريس 
التعليمــي؟

الدراسات السابقة
من البحوث التي قد تناولت تقويم كتاب اللغة العربية وتقويمه يمكن أن نخص منها بالذكر:

 دراســة مريحاجــی )1389( ســّلطت الضــوء علــی نقــد الكتــب املدرســية واختــالف أســلوهبا عــام 
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ــی  ــة عل ــة املرتّتب ــلبية واإلجیابي ــب الس ــن اجلوان ــتهدف الدراســة الكشــف ع ــب. تس ســواها مــن الكت
الكتــب العربيــة يف املرحلــة املتوّســطة بنــاء علــی املنهــج الوصفــي- التحليــي؛ وتشــري نتائــج الدراســة 
ــة الكتــب املدرســية تعمــل كخريطــة تعتمــد عليهــا املناهــج ويتخــذ منهــا  ــاك خطــة مدّون ــی أّن هن إل

املؤلــف آليــات التأليــف وإعــداد الكتــاب املــدريس.   
هدفــت دراســة متقــی زاده وآخــرون )1393( إلــی دراســة مــدی مالئمــة حمتــوی كتــاب اللغــة العربيــة 
ــون  ــام الباحث ــة؛  ق ــدرايس املقرتح ــوی ال ــل املحت ــري حتلي ــع معاي ــة م ــة الثانوي ــّف األّول للمرحل للص
بتطبيــق أداة الدراســة بعــد التأكــد مــن معامــل الصــدق والثبات؛ اســتخدم البحــث احلزمــة اإلحصائية 
للعلــوم االجتامعيــة لتحليــل البيانــات؛ وبينــت نتائــج البحــث أّن القائمــن علــی تأليــف الكتــاب قــد 
أبــدوا عنايــة يف تــدّرج عــرض القواعــد مــن الســهل إلــی الصعــب؛ لكــن يف عــرض النصــوص لــكل 

الــدروس اختلــف الوضــع حيــث مل يكــن تــدّرج لعــرض النصــوص املهمــة للمؤلفــن.  
تنــاول إســحق رمحانــی ووحيــد اعظمــی نــژاد )1396(، حتليــل حمتــوی كتــاب اللغــة العربيــة للصــف 
الثامــن يف إيــران؛ اســتهدفت الدراســة تبيــن مــدی حتقيــق معايــري املحتــوی يف هــذا املقــّرر مــن وجهــة 
نظــر معّلمــي اللغــة العربيــة للصــف الثامــن معتمــدة يف نتائجهــا علــی حتليــل املعلومــات املســتخرجة 
مــن االســتبيانات؛ ومــا توصلــت إليــه املقالــة هــي أّن التقديــرات التقويميــة الكليــة للمعلمــن لكتــاب 

اللغــة العربيــة للصــف الثامــن، قــد جــاءت مرتفعــة وعاليــة جــدًا. 
ــرش يف  ــاين ع ــف الث ــة للص ــاب العربي ــة كت ــی معاجل ــيدي )1399( إل ــة زارع ومجش ــت دراس ــد هدف ق
فــرع اآلداب والعلــوم اإلنســانية وفــق معايــري جــودة الكتــب املدرســية بنــاء علــی املنهــج الوصفــي- 
ــه  ــت إلي ــا توّصل ــة؛ وم ــون )2003( أداة للدراس ــتبانة توملينس ــة اس ــخدمت الدراس ــحي؛ واس املس
الدراســة أّن هــذا الكتــاب حیظــی بجاذبيــة مــن ناحيــة تصميــم الغــالف ونــوع اخلــط والصــور 
ــة  ــارات اللغوي ــامء امله ــی إن ــدارس عل ــن ال ــا ال تع ــات، إاّل أهّن ــرض املحتوي ــّوع يف ع ــة، وتن املعروض

ــه.  ــس لدي ــة بالنف ــتوی الثق ــی مس ــلبًا عل ــر س ــايل تؤّث ــه، وبالت ــع لدي األرب
اتفقــت دراســتنا احلاليــة مــع الدراســات الســابقة يف أهنــا عاجلــت كتــاب اللغــة العربيــة بوصفهــا كتــاب 
مدرســيًا، لكنهــا ختتلــف عــن الدراســات الســابقة يف أهنــا أوالً: تتنــاول كتــاب اللغــة العربيــة للصــف 
ــن وجهــة نظــر  ــدريس م ــاب امل ــات الكت ــق مواصف ــاب وف ــذا الكت ــم ه ــج تقوي ــًا: تعال العــارش، وثاني
املعلمــن واملعلــامت يف مدينــة إصفهــان، ثالثــًا: توّظــف اســتبانة »ليتــز« حيــث ختتلــف عن االســتبانات 
ــاب  ــّوم الكت ــران يق ــة أول بحــث علمــي يف إي ــأّن دراســتنا احلالي ــا القــول ب ــة الســابقة. فيمكنن املوّظف
الصــف العــارش باملرحلــة املتوســطة الثانيــة يف ضــوء مواصفــات الكتــاب املــدريس مــن وجهــة نظــر 

املعلمــن واملعلــامت يف مدينــة إصفهــان.   
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الكتاب املدريس وأمهيته
ــات  ــن املعلوم ــة م ــمل جمموع ــذي يش ــاب ال ــي الكت ــدريس يعن ــاب امل ــي أو الكت ــاب التعليم إن الكت
ــية  ــة أو نفس ــة أو وجداني ــلًفا. )معرفي ــددة س ــة حم ــداف الرتبوي ــق األه ــی حتقي ــي تتوّخ ــية الت األساس
ــّرر درايس  ــة، يف مق ــاّدة معين ــس م ــم، تدري ــي منّظ ــكل عم ــات يف ش ــذه املعلوم ــّدم ه ــة( وتق حركي
معــّن، ولفــرتة زمنيــة حمــّدد )الناقــة، 1983: 27(. ال شــك أّن الكتــب املدرســية مــن الوســائل اهلاّمــة 
ــه  ــه معلومات ــتقي من ــم يس ــبة للمتعّل ــًا بالنس ــًا موثوق ــم ومرجع ــاره مرشــدًا للمعل ــم، باعتب يف التعلي
ومعارفــه أكثــر مــن غــريه مــن املصــادر؛ إّن الكتــب املدرســية تشــتمل علــی مجيــع الوحــدات التعليميــة 
ــاء الكفــاءات املحــّددة يف خمتلــف املســتويات مــن الكفــاءة حتــی يتــالءم مــع  املقرتحــة يف املنهــاج لبن

ــوزي، 2014: 194(.    ــاليل، وف ــن )اجلي ــدرات املتعّلم ق
يمكن تلخيص أمهية الكتاب املدريس يف اتصافه باملمّيزات التالية:
- يثري تعّلم الطالب ويعّززه، كام يوّفر الدافعية للتعّلم ويعّززها.

- يساعد الطالب علی إدراك بنية املادة النفسية واملنطقية املفاهيمية.
- يراعي الفروق الفردية والزمرية بن التالميذ.

- يساعد الطالب علی الكتساب العادات الدراسية السليمة.
- ينّمي قدرة الطالب علی التفكري بكّل أنواعه ومستوياته.« )املصدر نفسه: 198(    

ــة  ــة ماس ــم بحاج ــم التعلي ــظ أّن قس ــدريس نالح ــاب امل ــه الكت ــاز ب ــا يمت ــّم م ــر يف أه ــا النظ ــإذا دقنن ف
للكتــاب املــدريس القويــم لتحقيــق غاياتــه املنشــودة حيــث يــؤّدي دورًا حاســاًم يف املنظومــة التعليميــة 

علــی وجــه العمــوم ويف طرائــق التدريــس علــی وجــه اخلصــوص.

مواصفات الكتاب املدريس
الكتــاب املــدريس اجليــد يتطّلــب عــدة مواصفــات مميــزة ، وعلــی املؤلفــن والقائمــن علــی إعــداده 
اإلمعــان النظــر فيهــا وأخذهــا بعــن االعتبــار، يمكــن أن نشــري إلــی أهــم مواصفــات الكتــاب املدريس 

وأعّمهــا فيــام يــي:
ــد مــن  ــًا كّل جدي ــة، أي أن يكــون مواكب ــاب مســايرًا للمســتحدثات العلمي ــوی الكت - أن يكــون حمت

العلــوم املعــارصة. 
- أن تكــون العالقــة واضحــة مــا بــن حمتــوی الكتــاب املــدريّس، وتنظيمــه مــن ناحيــة ومابينــه، وبــن 

أهــداف املنهــج املــدريّس مــن ناحيــة ثانيــة. 
- أن تكــون املــادة العلميــة للكتــاب املــدريس مالئمــة ملســتوی الطــاّلب، مــن حيــث املفاهيــم 



تقويم كتاب العربية للصّف العارش لفرع اآلداب والعلوم اإلنسانية يف ضوء ... 100
فيــه.  املتضّمنــة  واملصطلحــات  واملعلومــات، 

 - أن يراعي الكتاب املدريّس التنّوع، والوضوح يف حمتوياته. 
- أن هیتــّم الكتــاب املــدريس بأســاليب التقويــم املتنّوعــة؛ بوصــف التقويــم عمليــة تشــخيصية عالجية 

تعاونية مســتمّرة. )عليــامت، 2006: 35(
- أن حیرتم التدّرج يف عرض املوضوع أي االنتقال من اإلطار العام إلی التفاصيل. 

- أن تكون مادة الكتاب منّظمة وكافية وشاملة للمعامل الرئيسية للموضوعات املقّررة.
- أن تكون مادة الكتاب مثرية لتفكري التلميذ. 

- أن تكــون أســئلة وتدريبــات الكتــاب املــدريس كافيــة ومتنّوعــة. )اجليــاليل، وفــوزي، 2014: 
 )204-203

التقویم
ــة إذ حیــدد مــدی حتقيــق األهــداف، وحیــدد نقــاط الضعــف  ــة الرتبوي يعــّد التقويــم جــزءًا مــن العملي
والقــوة يف خمتلــف جوانــب املواقــف التعليميــة هبــدف حتســن وتطويــر عمليــة التعلــم )شــرب، 
وآخــرون، 2005: 267( ويعــّد عنــرصًا هامــًا وحاســاًم يف منظومــة العمليــة التعليميــة، ويلعــب دورًا 
ــن  ــا م ــه فيه ــام حیدث ــا، وب ــف عنارصه ــن خمتل ــل ب ــوازن وتكام ــن ت ــه م ــام حیدث ــا ب ــاًل يف إنجاحه فاع
ــم  ــاعد التقوي ــه، ويس ــأ عن ــي تنش ــات الت ــات واملعلوم ــوء البيان ــب يف ض ــف أو تصوي ــل أو تكيي تعدي
ــة مــن املعلومــات التــي تســاعد يف اختــاذ قــرارات مناســبة، والتــي هتــدف إلــی  يف توفــري قاعــدة صلب
حتســن العمليــة التعليميــة. )العــزاوي، 2009: 260( واملقصــود بالتقويــم يف التعليــم هــو القــرارات 
املّتخــذة يف العمليــة التعليميــة؛ ســواء فيــام يتعّلــق بالتخطيــط أو اإلدارة العمليــة أو متابعــة التعليــم أو 
 Arif. Armai فيــام يتعّلــق باألفــراد واجلامعــات واملؤّسســات. )جماهــدة، 2018: 7؛ نقــاًل عــن :2015 ,

)54
 

الطریقة
حتــاول هــذه الدراســة تقويــم كتــاب العربيــة للصــف العــارش لفــرع اآلداب والعلــوم اإلنســانية 
باملــدارس اإليرانيــة بنــاء علــی املنهــج الوصفي-املســحي؛ كــام تعتمــد يف نتائجهــا علــی حتليــل 
املعلومــات التــي تــم اســتخراجها مــن االســتبانة كأداة للدراســة والتــي تتكــّون مــن 34 فقــرة موّزعــة 
علــی ســتة جمــاالت وهــي: األهــداف، واملحتــوی، واألنشــطة والتدريبــات، واملحادثــة وفهــم النــّص، 

ــة. ــد اللغ ــردات وقواع واملف
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ــوي  ــان، وتنط ــدارس إصفه ــة بم ــة العربي ــامت يف اللغ ــن واملعل ــی املعلم ــة عل ــع الدراس ــرص جمتم اقت
ــة بمــدارس  ــة املتوســطة الثاني ــة للمرحل ــاًم و31 معّلمــة يف اللغــة العربي ــی 23 معّل ــة الدراســة عل عين
إصفهــان يف املنطقــة الثالثــة، وتــم توزيــع عينــة الدراســة وفقــًا لثالثــة متغــريات )متغرياجلنــس، 
واملؤهــالت العلميــة املختلفــة »البكالوريــوس، واملاجســتري والدكتــوراه«، واخلــربة التدريســية( 

ــا: ــم ذكره ــي ت ــريات الت ــب املتغ ــة حس ــات الدراس ــع عين ــح توزي ــة توض ــداول التالي واجل
اجلدول )1( توزیع عينة الدراسة

%42.6 23 ذكر
57.4%اجلنس 31 أنثي

%100.0 54 املجموع
%29.6 16 بكالوريوس

55.6%املؤهل العلمي 30 ماجستري
%14.8 8 دكتوراه
%100.0 54 املجموع
%29.6 16 1 إلی 10 سنوات

اخلرة 
التدریسية

%40.7 22 11 إلی 20 سنوات
%29.6 16 21 إلی 30 سنوات
%100.0 54 املجموع

أداة  الدراسة وصدقها وثباهتا
قــد تنــاول الباحثــان تقويــم كتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــارش األديب يف املرحلــة املتوّســطة الثانيــة 
يف ضــوء مواصفــات »ليتــز« للكتــاب املــدريس التعليمــي، وتتميــز اســتبانة »ليتــز« بالثبــات واملؤهالت 
العلميــة، ويراهــا الباحثــون أهنــا مناســبة لتقويــم كتــاب اللغــة األجنبيــة والكتــب األخــری حلداثتهــا، 
وصدقهــا، وثباهتــا، وشــموهلا، وقيمتهــا العاليــة )جدايــي، 2014: 34( فمــن هــذا املنطلــق قــد قمنــا 
بتوظيــف االســتبانة معتمديــن علــی مقالــة )جانفشــان، 1397: 201( والتــی اســتخدم اســتبانة 
»ليتــز« نظــرًا للمعايــري التــي أســلفناها. إّن مــا توّصلــت عليــه دراســتنا يعتمــد علــی حتليــل املعلومــات 
ــن  ــد م ــد التأك ــة بع ــق أداة الدراس ــّم تطبي ــد ت ــث. فق ــا أداة البح ــتبانة بوصفه ــن االس ــتخرجة م املس

معامــل الصــدق والثبــات. 
مــن أجــل التأكــد مــن صــدق االســتبانة واحلكــم علــی دقــة فقراهتــا، تــم عــرض اســتبانة الدراســة يف 
صورهتــا األوليــة علــی ســبعة أســاتذة يف تعليــم اللغــة العربيــة، وعــرشة مــن املعلمــن يف اللغــة العربيــة 
وأســتاذين خبرييــن يف قســم العلــوم الرتبويــة بجامعــة إصفهــان. وّجــه املحكمــون بعــض املالحظــات 
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والتعديــالت علــی فقــرات االســتبانة، وبالتــايل أجرينــا التعديــالت الالزمــة للحصــول علــی صــدق 
ــق  ــرة وف ــن 31 فق ــة م ــت يف البداي ــد تكون ــتبانة ق ــر أن االس ــر بالذك ــتبانة ومالءمتهــا، واجلدي االس
ــات  ــذ بتوصي ــد األخ ــدة(، وبع ــق بش ــق، ال أواف ــق، ال أواف ــدة، أواف ــق بش ــع )أواف ــارات األرب اخلي
ــة  ــية )مرتفع ــارات اخلامس ــق اخلي ــت وف ــرة وبني ــا 34 فق ــدد فقراهت ــح ع ــن أصب ــاتذة واملحكم األس
ــاس »ليكــرت« لالجتاهــات. ومــن  ــًا ملقي جــدًا، مرتفعــة، متوّســطة، منخفضــة، منخفضــة جــدًا( وفق
أجــل التعــّرف علــی مــدی ثبــات االســتبانة قمنــا بتطبيــق االســتبانة النهائيــة علــی عينــة اســتطالعية 
ــتطالعية  ــة االس ــی العين ــتبانة عل ــرض االس ــا بع ــام، قمن ــرشة أي ــد ع ــة وبع ــاًم ومعلم ــمل 30 معل تش
ــاخ ألفــا« بواســطة الربنامــج  ــة »كرونب ــا معادل بعينهــا وللتأكــد مــن ثبــات نتائــج االســتبانة قــد وّظفن
اإلحصائــي )Spss(، واجلــدول )2( يشــري إلــی معامــالت الثبــات لالســتبانة ومواصفاهتــا كــام يــي: 

اجلدول )2( مدی ثبات االستبانة وفق معادلة كرونباخ ألفا

ألفا عدد الفقراتاملواصفات
كرونباخ

80.98املحتوی
20.96أهداف الكتاب

40.94األنشطة والتامرین
50.97فهم النص واملحادثة

90.97املفردات
60.96قواعد اللغة

340.99املجموع

كــام نالحــظ أّن معامــل الثبــات ملجمــوع فقــرات االســتبانة قــد بلــغ )0.99( وتعتــرب هــذه القيمــة كبــرية 
يف البحــث العلمــي، مــن ثــّم متتــاز االســتبانة  بالصــدق والثبــات.  

 
حتليل البيانات 

تــّم توظيــف برنامــج spss والــذي متّثــل يف معادلــة ألفــا كرونبــاخ وهــي حلســاب مــدی الثبــات 
املئويــة،  والنســب  والتكــرارات  لفقراهتــا؛  الداخــي  االتســاق  وحلســاب  االســتبانة  ملجــاالت 
واملتوّســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة لوصــف عينــة الدراســة وتقويــم جمــاالت االســتبانة 
وفقراهتــا، وجتــدر اإلشــارة بأّننــا اعتمدنــا يف الدراســة احلاليــة املقيــاس التــايل لتقديــر درجــة التقويــم: 
)4.2 فأكثــر( مرتفعــة جــدًا، )3.41-4.20( مرتفعــة، )2.61، 3.40( متوســطة، )-1.81 2.60( 

ــدًا.  ــة ج ــن 1.81( منخفض ــّل م ــة، )أق منخفض
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عرض النتائج

حیــاول هــذا البحــث إلــی معرفــة مــدی مطابقــة كتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــارش األديب يف املرحلة 
ــاب املــدريس التعليمــي وتقويمــه مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملعلــامت يف  ــة ملواصفــات الكت الثانوي

مدينــة إصفهــان وذلــك مــن خــالل اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــيس الــذي ينــص علــی مــا يــي: 
ــاب املــدريس  ــق مواصفــات الكت ــة للصــف العــارش األديب وف ــاب اللغــة العربي ــم كت ــا درجــة تقوي م

ــامت إصفهــان؟  التعليمــي مــن وجهــة نظــر املعلمــن ومعل
ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد تــّم حســاب املتوّســطات احلســابية، واالنحرافــات املعياريــة 
ــة للصــف العــارش لفــرع اآلداب والعلــوم اإلنســانية، واجلــدول )3(  ملجــاالت تقويــم كتــاب العربي

ــي: ــام ي ــج ك ــح النتائ يوّض
اجلدول )3( املتوّسطات احلسابية واالنحرافات املعياریة ملجاالت تقویم كتاب اللغة العربية للصف العارش 

األديب
االنحراف املعيارياملتوّسط احلسايبالتكراراملجاالت
543.620.937األهداف
543.380.946املحتوی

543.870.856األنشطة والتدریبات
543.571.010فهم النص واملحادثة

543.640.830املفردات
543.090.970قواعد اللغة

543.520.924املجموع

بنــاء علــی اجلــدول الســابق يتضــح مــن النتائــج املعروضــة أّن درجــة التقويــم الكليــة ملجــاالت 
الكتــاب حســب وجهــة نظــر عينــة الدراســة تشــري إلــی درجــة توّفــر مرتفعــة حيــث جــاءت بمتوّســط 
حســايب )3.52( وانحــراف معيــاري )0.924(، ومــن هــذا املنطلــق تــّم قبــول الفرضيــة الرئيســة التــي 
تنــّص علــی أّن الدرجــة الكليــة ملجــاالت تقويــم كتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــارش األديب مرتفعــة 
حســب وجهــة نظــر املعلمــن يف مدينــة إصفهــان. ومــا نالحظــه مــن خــالل اجلــدول الســابق هــو أّن 
ــطة  ــال األنش ــل جم ــث حص ــن )3.87( و)3.09( حي ــرتاوح ب ــاالت ت ــابية للمج ــطات احلس املتوّس
ــه  ــه جمــال املفــردات بمتوّســط )3.64(، ويلي والتدريبــات علــی أعلــی متوّســط وهــو )3.87(، ويلي
جمــاالت األهــداف، وفهــم النــص واملحادثــة واملحتــوی بمتوّســط حســايب علــی التــوايل )3.62(،) 
3.57() 3.38(، ويف األخــري جمــال القواعــد حيــث حصــل علــی أقــّل متوّســط مــن بــن املجــاالت 
وهــو)3.09(، وهــذه النتائــج تشــري إلــی أّن معظــم املجــاالت قــد حــازت تقديــرات متقاربــة حيــث 
ــر  ــن حّققــا درجــة توّف ــوی والقواعــد اللذي ــم مرتفعــة ماعــدا جمــايل املحت توافــرت علــی درجــة تقوي

متوّســطة مــن بــن املجــاالت األخــرى. 
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ــدرايس لألهــداف املنشــودة؟ فنالحــظ  ــق املقــّرر ال ــة عــى الســؤال األّول: مــا مــدی حتقي أمــا اإلجاب
اجلــدول رقــم )4( كــام يــي:

اجلدول )4( األهداف

مواصفات

مستویات التقویم

املعّدل مرتفعة 
منخفضة متوّسطة 3مرتفعة 4جدا 5

2
منخفضة 

جدًا 1

1. تراعي األهداف فهم القرآن 
والنصوص الدينية.  

831690
3.70

%14.8%57.4%11.1%16.7%0.0
2. متّهد األهداف الطريق لتحسن 

الرتمجة بالفارسية. 
6307101

3.56
%11.1%55.6%13.0%18.5%1.9

3.62املجموع

ــط )3.62(؛  ــاءت بمتوّس ــد ج ــداف ق ــال األه ــة ملج ــة الكلي ــابق أّن الدرج ــدول الس ــن اجل ــح م يّتض
وهــي درجــة تقويــم مرتفعــة هلــذا املجــال. أّمــا بالنســبة ملواصفــت جمــال األهــداف يّتضــح أن املواصفــة 
األولــی حصلــت علــی أعلــی تقديــر بمتوّســط حســايب )3.70( »فمــن الــروري علــی املؤّلــف أن 
حیــرص علــی مراعــاة التدقيــق يف اشــتقاق أهــداف املــادة، وذلــك حّتــی تــأيت ملبيــة لألهــداف العامــة 
ــة.«  ــادة العلمي ــم امل ــار وتنظي ــّم اختي ــا يت ــام أّن يف ضوئه ــا، ك ــاعية لتحقيقه ــا وس ــرّبة عنه ــون مع وتك
النصــوص والتامريــن  مــن  الكتــاب وحــدات خمتلفــة  فيتضّمــن   )6  :1419 )العثــامن وآخــرون، 
واالختبــارات واألنشــطة التــي ترتبــط بأحــد أهــداف املقــّرر الــدرايس املتمّثلــة يف »فهــم القــرآن 
والنصــوص الدينيــة« فقــد تــّم اختيــار كثــريًا مــن اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة الرشيفــة عنــد 
عــرض القواعــد النحويــة. )ســازمان پژوهــش و برنامه ريــزی آموزشــی، 1397: 63-52-51-
ــات  ــون بـ«التعايــش الســلمي« مــيء باآلي ــع املعن ــّدرس الّراب ــّص ال 65-76-87-88-89( كــام أّن ن
ــة واألحاديــث  ــرة اآليــات القرآني ــة. )املصــدر نفســه: 36-37( فضــاًل عــن ذلــك نالحــظ كث القرآني
النبويــة الرشيفــة يف التدريبــات )املصــدر نفســه: 16-6--33 94-89-70-57-52-45-43(.  
أمــا بالنســبة للمواصفــة الثانيــة  فقــد حصلــت علــی درجــة توّفــر مرتفعــة بمتوّســط حســايب )3.56(. 
ــة  ــول ترمج ــور ح ــارت تتمح ــات واالختب ــن التدريب ــريًا م ــظ كث ــاب فنالح ــر يف الكت ــا النظ ــإذا مّعن ف
ــة علــی أداء الطالــب يف الرتمجــة باللغــة  ــار اإلجیابي ــارات والنصــوص بالفارســية ملــا هلــا مــن اآلث العب
الفارســية )املصــدر نفســه: -6 16-20-29-32-33--42 58-77-94( كــام أّن معظــم القواعــد 
املطروحــة يف املقــّرر تقــوم علــی اهلــدف الــذي عهدنــاه )املصــدر نفســه: 14-29-51-75-87(. مــن 
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هــذا املنطلــق يمكــن القــول بــأّن املقــّرر الــدرايس يلتــزم باهلــدف العــام والرئيــس للكتــاب الــذي ينــّص 
ــالب يف  ــاعدة الط ــة ومس ــوص الديني ــم والنص ــرآن الكري ــيام الق ــة ال س ــوص العربي ــم النص ــی فه عل
الرتمجــة بالفارســية )املصــدر نفســه: الــف(. رّبــام تعــزی هــذه النتيجــة إلــی اهتــامم املؤلفــن وعنايتهــم 
ــا  ــم بموجبه ــداف يت ــأّن األه ــاًم ب ــدّرس، عل ــدارس وامل ــن ال ــكّل م ــة ل ــرب مهّم ــث تعت ــداف حي باأله
اختيــار عنــارص الكتــاب املــدريس األخــری مــن حمتــوی وأنشــطة ووســائل تعليميــة؛ فمــن الــروري 
ــی أداء  ــح عل ــر الواض ــن األث ــا م ــا هل ــا مل ــاة مواصفاهت ــداف ومراع ــدريس لأله ــاب امل ــن الكت تضم
املــدّرس والــدارس أيضــًا، كــام أّن هلــا أثــرًا إجیابيــًا يف ترشــيد نشــاط البيــت وتوجيهــه إلــی اإلســهام يف 

حتقيــق مجيــع أهــداف الــدرس. )احلامــد، وآخــرون، 2001: 66(  
ــوی؟  ــال املحت ــث جم ــن حي ــدرايس م ــّرر ال ــم املق ــّم تقوي ــف يت ــاين: كي ــؤال الث ــى الس ــة ع ــا اإلجاب أم

ــي: ــام ي ــم )5( ك ــدول رق ــظ اجل فنالح
اجلدول )5( املحتوی

مواصفات
مستویات التقویم

املعّدل مرتفعة 
متوّسطة مرتفعة 4جدا 5

3
منخفضة 

2
منخفضة 

جدًا 1
1. تّتصف الدروس بالعناوين 

املناسبة.
1431450

4.00
%25.9%57.4%7.4%9.30

2. يتناسب حمتوی الدروس حلاجات 
تعليم اللغة واملهارات اللغوية.

5283135
3.28

%9.3%51.9%5.6%24.1%9.3
3. يتناسب املحتوی لألهداف 

التعليمية املحّددة.
5306121

3.48
%9.3%55.6%11.1%22.2%1.9

4. يسهل حمتوی الكتاب علی الطالب 
توظيف طرائق التعليم اجلديدة.

5227191
3.20

%9.3%40.7%13.0%35.2%1.9
5. يّتصف حمتوی الدروس باجلاذبية 

والتشويق.
2308131

3.35
%3.7%55.6%14.8%24.1%1.9

6. يشّجع املحتوی الطالب علی 
املناقشة والتعبري عن اآلراء. 

42012171
3.17

%7.4%37.0%22.2%31.5%1.9
7. يمّهد املحتوی الطريق لتنمية 
التفكري االنتقادي لدی الطالب.

21616191
2.98

%3.7%29.6%29.6%35.2%1.9
8. تقّدم املواضيع والنصوص القضايا 

الثقافية، واالجتامعية، والعقائد 
الدينية.

730791
3.61

%13.0%55.6%13.0%16.7%1.9

3.38املجموع
بنــاء علــی اجلــدول الّســابق يّتضــح مــن النتائــج الــواردة أّن الدرجــة الكليــة ملجــال املوضــوع، 
واملحتــوی قــد جــاءت بمتوّســط )3.38( والتــي تــدّل علــی أّن هــذا املجــال قــد حصــل علــی درجــة 
ــدو أن القائمــن  ــة الدراســة، فمــن خــالل هــذه النتيجــة يب ــم متوّســطة حســب وجهــة نظــر عين تقوي
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ــوی  ــم أّن املحت ــع رغ ــوی واملواضي ــة املحت ــة ألمهي ــة فائق ــدوا عناي ــاب مل يب ــذا الكت ــف ه ــی تألي عل
ــق النمــو  ــه مــن خــربات يمكــن أن حتّق ــا يتضّمن ــی املتعّلمــن مل ــريًا عل ــر العوامــل تأث ــرب مــن أكث »يعت
ــا بالنســبة إلــی املواصفــات املتعّلقــة هبــذا  الشــامل املتكامــل للمتعّلمــن.« )املســاد، 2001: 254( أّم
املجــال فنجــد أّن املواصفــات )1.3.8( متّثــل درجــة توّفــر مرتفعــة يف حــن أّن املواصفــات األخــری 
)2.4.5.6( قــد حصلــت علــی درجــة توّفــر متوّســطة. املواصفــة رقــم )8( التــي تنــّص علــی »تقــّدم 
املواضيــع والنصــوص للطــالب القضايــا الثقافيــة، االجتامعيــة، والعقائــد الدينيــة« قــد حــازت علــی 
تقديــر حســايب مرتفــع )3.61( ومــن األمثلــة التــي تــدّل علــی توّفــر هــذه املواصفــة مــا جــاء يف الدرس 
الثــاين املعنــون بـ»إّنكــم مســؤولون« الــذي يعالــج إحــدی القضايــا الثقافيــة واالجتامعيــة التــي يتوّجب 
علــی الــدارس االهتــامم هبــا؛ ففــي هــذا الــدرس تــّم توضيــح املســؤولية االجتامعيــة الثقافيــة املشــرتكة 
املتمّثلــة يف احلفــاظ علــی املرافــق العاّمــة؛ ثــّم ينتهــي الــدرس بحديــث عــن اإلمــام عــي عليــه الّســالم 
»إّنكــم مســؤولون عــن البقــاع والبهائــم« )ســازمان پژوهــش و برنامه ريــزی آموزشــی، 1397: 12( 
إشــعارًا بأمهيــة مراعــاة هــذه املهّمــة االجتامعيــة التــي تصــب يف صالــح الفــرد واملجتمــع؛ وهــذا بــدوره 
يــؤّدي إلــی حتفيــز الطلبــة نحــو التعــاون وتشــجيعهم علــی الشــعور باملســؤولية االجتامعيــة الثقافيــة 

واالجتــاه إليهــا.
ــر مرتفعــة مواصفــة رقــم )3( حيــث بلــغ متوّســط حســايب  ــل درجــة توّف ومــن املواصفــات التــي متّث
هلــا )3.48(؛ دلــت نتيجتهــا علــی إدراك املؤّلفــن بأمهيــة هــذه املواصفــة »فاملحتــوی اجليــد جیــب أن 
يكــون ترمجــة صادقــة وحقيقيــة لألهــداف، بحيــث تكــون املــادة العلميــة تعبــريًا حقيقيــًا وصادقــًا عــن 
األهــداف املتوّخــي حتقيقهــا« )احلامــد، وآخــرون، 2001: 58( وإال لــن يكــون للمحتــوی فائــدة إذا 

مل هیتــّم هبــذه املواصفــة. 
أمــا املواصفــة رقــم )7( فلقــد حصلــت علــی أدنــی تقديــر بمتوّســط حســايب )2.98( حســب وجهــة 
نظــر عينــة الدراســة؛ فيعــزو الباحثــان هــذه النتيجــة إلــی عــدم اهتــامم مؤّلفــي الكتــاب بتقديــم 
ــري حاســم  ــه تأث ــا ل ــدی الدارســن؛ مل ــد وتوســيعه ل ــة التفكــري الناق ــی تنمي ــذي يفــي إل ــوی ال املحت
علــی حتســن أداء الطلبــة وتطويرهــا وإّنــه رضوري لبــث احليويــة وروح التفاعــل بــن الطلبــة حيــث 
يضعهــم يف مواقــف تعليميــة – تعلميــة حمــرية تثــري التفكــري وتــؤّدي إلــی زيــادة قدرتــه علــی التخيــل 
والتفســري والتحليــل واخّتــاذ القــرار. )صــربي، وآخــرون، 2016: 125؛ نقــاًل عــن أبوجــادو ونوفــل، 
2007(. واملواصفــة رقــم )2( توافــرت علــی درجــة تقويميــة متوّســطة )3.28( ومــرّد ذلــك إلــی أّن 
الكتــاب خیلــو مــن وحــدات تعالــج مهــارة االســتامع باعتبارهــا أّول مهــارة يف تعليــم اللغــة، أضــف 

إلــی أّن الكتــاب يفقــد أنشــطة التعريــب كخطــة بدائيــة يف مهــارة الكتابــة.  
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أمــا اإلجابــة عــى الســؤال الســؤال الثالــث: مــا مــدی حتقيــق الكتــاب ملواصفــات األنشــطة التدريبــات 
ــة الدراســة؟ فنالحــظ يف  ــاب املــدريس التعليمــي حســب وجهــة نظــر عين يف ضــوء مواصفــات الكت

اجلــدول )6( كــام يــي:
اجلدول )6( األنشطة والتدریبات

مواصفات
مستویات التقویم

املعّدل مرتفعة 
متوّسطة مرتفعة 4جدا 5

3
منخفضة 

2
منخفضة 

جدًا 1
110326423.81. تتسم األنشطة بالتنّوع. %18.50%59.3%11.1%7.4%3.7

2.حتتوي التدريبات 
علی إرشادات واضحة 

للتنفيذ.

1634310
4.20 %29.6%63.0%5.6%1.9%0.0

3. تتناسب التدريبات 
ملدی كفاءة الطالب.

12313803.87 %22.2%57.4%5.6%14.8%0.0
4. تسهم األنشطة يف 

استخدام القواعد وتنمية 
عملية الرتمجة لدی 

الطالب.

8321103

3.59 %14.8%59.3%1.9%18.5%5.6

3.87املجموع
تــّم حســاب املتوّســطات ملواصفــات األنشــطة والتدريبــات واجلــدول الســابق أظهــر النتائــج الــواردة 
ــة  ــی )4.20( أي أّن درج ــن )3.59( إل ــرتاوح ب ــات ت ــر كل املواصف ــة تواف ــال أّن درج ــذا املج يف ه
توافرهــا مرتفعــة. أمــا املواصفــة رقــم )2( فقــد حــازت عــى املرتبــة األولــی بمتوّســط حســايب 
ــم اإلرشــادات يمكــن الطالــب  ــر مرتفعــة جــدًا؛ فــال غــرو أّن تقدي ــل درجــة توّف )4.20( حيــث متّث
ــذايت  ــم ال ــی التعّل ــه عل ــة قدرت ــه وتنمي ــويش ذهن ــع تش ــة ومن ــورة صحيح ــات بص ــة التدريب ــن تأدي م
أضــف إلــی ذلــك أّنــه يســاعدهم علــی فهــم املــادة وترســيخ املعلومــات يف أذهاهنــم؛ ممـّـا كشــف بدوره 
عــن إدراك جلنــة التأليــف أمهيــة العنايــة هبــذه املواصفــة ملســاعدة املتعّلــم علــی التعّلــم حيــث أّكــد علــی 
رضورة تقديــم تعليــامت وإرشــادات دقيقــة ليتــم مــن خالهلــا حتديــد متطلبــات تنفيــذ النشــاط؛ ومــن 
األمثلــة علــی توّفــر هــذه املواصفــة التدريــب يف الــدرس الثالــث والــذي يطلــب مــن الطالــب »ترمجــة 
األفعــال الثالثيــة املزيــدة وتعيــن نــوع البــاب« حيــث نالحــظ أّن بعــض األمثلــة قــد متــت ترمجتهــا كــي 
تكــون عمليــة الرتمجــة واضحــة للمتعّلمــن؛ كــام يــي: )ســازمان پژوهــش و برنامه ريــزی آموزشــی، 

:)28  :1397
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أّمــا املواصفــة رقــم )3( فقــد حصلــت علــی املرتبــة الثانيــة حيــث أتــت الدرجــة الكليــة هلــذه املواصفــة 
بمتوّســط حســايب )3.87( التــي متّثــل توّفــر درجــة مرتفعــة، وهــذا يــدّل علــی أّن جلنــة التأليــف عملــوا 
ــوی  ــه كــي يتســنی هلــم فهــم املحت ــات تناســب مســتوی الطالــب ومــدی كفاءت ــم تدريب علــی تصمي
ــب  ــدی الطال ــم ل ــة التعّل ــّوق عملي ــدة تع ــات املعق ــرًا ألّن التدريب ــا نظ ــی حله ــدروا عل ــًا أن يق وأيض
وجیعلــه يف مــأزق ال حیمــد عقبــاه. ومــن هــذا املنطلــق نالحــظ أّن الكتــاب يتضّمــن تدريبــات وأنشــطة 
يمكــن اإلجابــة عليهــا دون مراجعــة الطالــب املــدّرس إذ إهّنــا حتتــوي علــی لغــة ســهلة ســليمة، ومجــل 

قصــرية غــري غامضــة وإجابــات قصــرية واضحــة )املصــدر نفســه: 18، 19، 31، 33، 41( 
ــر  ــة توّف ــازت درج ــد ح ــم )1( ق ــة رق ــح أّن املواصف ــدول يّتض ــواردة يف اجل ــج ال ــی النتائ ــر إل بالنظ
مرتفعــة بمتوّســط حســايب بلــغ )3.81(؛ وال شــك أّن معظــم الكتــب احلديثــة تتســم بالتنــّوع يف عرض 
األنشــطة والتدريبــات ملــا لــه أثــر الفــت يف حتســن مســتوی التعّلــم فــإّن حــدوث التعّلــم يــزداد كّلــام 
كان هنــاك تنــّوع أكثــر يف النشــاطات والتدريبــات التــي يقــوم الدراســون بتنفيذهــا؛ ومــن مواصفــات 
ــم  ــف التقوي ــة؛ بوص ــم املتنّوع ــاليب التقوي ــدريس بأس ــاب امل ــّم الكت ــد أن هیت ــدريس اجلي ــاب امل الكت
عمليــة تشــخيصية عالجيــة تعاونيــة مســتمّرة. )عليــامت، 2006: 35( مــن هــذا املنطلــق نالحــظ يف 
الكتــاب تدريبــات وأنشــطة متنّوعــة تطالــب الــدارس برتمجــة العبــارات نحــو: »ترجــم العبــارات إلــی 
ــاء  ــا ج ــول م ــح ح ــم الصحي ــی: 42(، أو بفه ــزی آموزش ــش و برنامه ري ــازمان پژوه ــية« )س الفارس
يف النــّص كـــ »عــّن اجلملــة الصحيحــة وغــري الصحيحــة حســب احلقيقــة والواقــع« )املصــدر نفســه: 
50( أو بتطبيــق القواعــد النحويــة يف مثــل: »عــّن الفاعــل واملفعــول مــن الكلــامت امللّونــة« )املصــدر 
ــي حتتهــا خــّط« )املصــدر  ــوع األفعــال الت ــة نحــو: اكتــب ن ــق القواعــد الرصفي نفســه: 57(، أو بتطبي

نفســه: 43(
أّمــا املواصفــة رقــم )4( فقــد بلــغ متوّســطها احلســايب )3.59( وهــذا يــدّل علــی درجــة توّفــر كبــرية؛ 
ويعــزو الباحثــان نتيجــة توّفــر املواصفــة بدرجــة كبــرية إلــی اهتــامم جلنــة التأليــف بتوظيــف القواعــد 
عــرب األنشــطة بوصفهــا مــؤرشًا أساســًا يمّهــد الطريــق للرتمجــة الصحيحــة والدقيقــة. )املصــدر نفســه: 
الــف( مــن ثــّم نالحــظ كميــة كبــرية مــن األنشــطة التــي متــزج بــن تطبيــق القواعــد وترمجــة العبــارات؛ 
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ــرايب  ــل اإلع ــّن املح ــّم ع ــة ث ــل التالي ــم اجلم ــي: »ترج ــة ه ــذه املواصف ــر ه ــی توّف ــة عل ــن األمثل وم
ــوع األفعــال فيهــا  ــات واكتــب ن ــة« )املصــدر نفســه: 58( ومــا جــاء يف: »ترجــم اآلي للكلــامت امللّون
ــّدي«  ــل املتع ــّن الفع ــة، وع ــل التالي ــم اجلم ــه يف: »ترج ــام نالحظ ــه: 45( ك ــدر نفس ــا« )املص وصيغه

)املصــدر نفســه: 32(
أمــا اإلجابــة عــى الســؤال الرابــع: مــا مــدى مطابقــة مواصفــات فهــم النــص واملحادثــة يف الكتــاب 
ــة الدراســة ؟ فنالحــظ يف اجلــدول  ــاب املــدريس التعليمــي حســب وجهــة نظــر عين ملواصفــات الكت

)7( كــام يــي:
اجلدول )7( فهم النص واملحادثة

مواصفات
مستویات التقویم

املعّدل مرتفعة 
متوّسطة مرتفعة 4جدا 5

3
منخفضة 

2
منخفضة 

جدًا 1
1. يبدي الكتاب عناية خاصة 

بفهم النص حيث يعالج 
تعليم فهم النّص بصورة 

مناسبة.

1028691

3.69 %18.50%51.9%11.1%16.7%1.9

2- يتّم تقديم مواضيع فهم 
النص يف كمية مناسبة.

818111433.26 %14.8%33.3%20.4%25.9%5.6
3. تعرض نصوص فهم 

النّص بصورة متدّرجة من 
السهل إلی الصعب.

8248122
3.44 %14.8%44.4%14.8%22.2%3.7

4. تعرض احلوارات بصورة 
متدّرجة.

7326903.69 %13.0%59.3%11.1%16.7%0.0
5. حوارات الكتاب مأخوذة 

من املواقف اليومية الشائعة.
12321633.81 %22.2%59.3%1.9%11.1%5.6

3.57املجموع

مــن خــالل النتائــج املتحّصــل عليهــا يف اجلــدول رقــم )7( نــری أّن جمــال فهــم النــص واملحادثــة قــد 
حصلــت علــی درجــة توّفــر مرتفعــة بمتوســط حســايب )3.57(؛ وقــد يعــود الســبب وراء ارتفاع نســبة 
املعــّدل هلــذا املجــال إلــی اهلــدف الرئيــس الــذي يقــوم الكتــاب عليــه وهــو فهــم النصــوص العربيــة 
ــش و  ــازمان پژوه ــث. )س ــة واألحادي ــة يف األدعي ــة املتمّثل ــوص الديني ــرآن والنص ــم الق ــيام فه الس

برنامــه ريــزی آموزشــی، 1397: الــف(
 أمــا بالنســبة ملواصفــات هــذا املجــال فيتضــح أّن التقديــرات التقويميــة للكتــاب كانــت جيــدة علــی 
مجيــع املواصفــات حيــث يــرتاوح املتوّســط احلســايب هلــا بــن )3.44 - 3.81(  إال املواصفــة الرقم )2( 
والتــي توافــرت بدرجــة متوّســطة بمتوّســط حســايب )3.26(. املواصفــة رقــم )5( قــد حــازت أعلــی 
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تقديــر حســايب بالنســبة للمواصفــات األخــری والســبب راجــع إلــی أّن تعليــم الطالــب حــوارات غــري 
ملموســة وغــري مســتعملة يف احليــاة العاديــة قــد تشــعره بامللــل والضجــر مــن التعّلــم وتعطيــة شــعورًا 
ــاة الطــالب  ــط حي ــدرايس ترتب ــری أّن كل احلــوارات يف املقــّرر ال ــم ن ــه؛ مــن ث بعــدم أمهيتهــا يف حيات
ــن  ــون بـ«التعــارف« ب ــدرس األّول املعن ــر هــذه املواصفــة حــوار ال ــة علــی توّف وبيئتهــم ومــن األمثل
ــة  ــات املتداول ــب املصطلح ــم الطال ــوار يتعّل ــذا احل ــار؛ ويف ه ــة املط ــن يف قاع ــد املوّظف ــر وأح الزائ
للتعــارف. ويف باقــي احلــوارات نــری بــأّن املقــّرر الــدرايس يعالــج مواضيــع املطــار، قســم اجلــوازات، 

اجلــامرك، الصيدليــة، والفنــدق وكّلهــا مواضيــع ســائدة يتعامــل معهــا الطالــب يف حياتــه العاديــة. 
ومــن الــروري تــدّرج احلــوارات مــن حيــث الســهولة والصعوبــة وجمــاالت املواضيــع العامــة 
واملتخّصصــة، ونالحــظ يف املقــّرر أّن مجيــع احلــوارات متهيديــة بســيطة حتتــوي علــی املواضيــع العامــة 
ــدرس األول  ــوار ال ــد أّن ح ــا نج ــوارات كّله ــر يف احل ــا النظ ــة؛ وإذا أمعن ــة العمري ــذه الفئ ــب هل تناس
بســيط عــام ثــم تليــه حــوارات أخــری تتضّمــن مصطلحــات وتعابــري أكثــر صعوبــة عرصيــة تعالــج 
املواضيــع املتخّصصــة بالقيــاس حلــوار الــدرس األّول؛ وهلــذا الســبب جــاءت أكثــر اإلجابــات علــی 
ــال  ــك احل ــة. كذل ــورة متدّرج ــّرر بص ــوارات يف املق ــرض احل ــي بع ــة توح ــم )4( إجیابي ــة رق املواصف
ــرب  ــات ختت ــی تدريب ــة؛ ويرجــع الســبب إل يف املواصفــة رقــم )1( فقــد جــاءت معظــم إجاباهتــا إجیابي
الفهــم الصحيــح للطالــب حــول مــا جــاء يف النــص والتــي يتــّم عرضهــا يف معظــم الــدروس كــام يــي 

)املصــدر نفســه:14--26 74-62-50-38(: 

أما اإلجابة عى السؤال السؤال اخلامس: كيف يتّم تقويم الكتاب من حيث جمال املفردات؟
فنالحظ يف اجلدول )8( كام يي:

اجلدول )8( املفردات

مواصفات
مستویات التقویم

املعّدل مرتفعة 
متوّسطة مرتفعة 4جدا 5

3
منخفضة 

2
منخفضة 

جدًا 1
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1. تتناسب مفردات الكتاب ملدی فهم 

الطالب.
1336140

4.07
%24.1%66.7%1.9%7.4%0.0

2. يتوجب احتواء الكتاب علی قائمة 
املفردات اجلديدة يف كّل وحدة إلی 

جانب املعجم العام املندرج هناية 
الكتاب.

3811401

4.57
%70.4%20.4%7.4%0.0%1.9

3. يالئم عدد املفردات اجلديدة يف 
الدرس الواحد ملدی كفاءة الطالب.

835362
3.76

%14.8%64.8%5.6%11.1%3.7

4. يتّم عرض املفردات يف الرتاكيب.
7311420

3.80
%13.0%57.4%25.9%3.7%0.0

5. تعرض املفردات اجلديدة بصورة 
متدّرجة.

31613211
2.98

%5.6%29.6%24.1%38.9%1.9
6. تعرض التدريبات اخلاصة يف  فهم 

املفردات اجلديدة وتعزيزه.
5286141

3.41
%9.3%51.9%11.1%25.9%1.9

7. يتّم تقديم املفردات اجلديدة بشكل 
مناسب يعزز ترسيخها يف ذهن الطالب.

72210141
3.37

%13.0%40.7%18.5%25.9%1.9
8. تتقّدم املفردات املحسوسة علی 

املفردات املجّردة.
21227121

3.04
%3.7%22.2%50.0%22.2%1.9

9. كان التضاد والرتداف موضع امهتام 
املؤلفن.

1328481
3.81

%24.1%51.9%7.4%14.8%1.9
3.64املجموع 

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أّن التقديــرات التقويميــة ملجــال املفــردات مــن وجهــة نظــر عينــة 
الدراســة تكــون مرتفعــة حيــث بلــغ املتوّســط احلســايب هلــذا املجــال )3.64( أمــا بالنســبة ملواصفــات 
ــا  ــطة أم ــات )5.7.8( متوّس ــر املواصف ــة تواف ــة أّن درج ــج الدراس ــرت نتائ ــد أظه ــال، فق ــذا املج ه
مواصفــات ذات األرقــام )1.3.4.6.9( فقــد كانــت نســبة توافرهــا مــن )3.41( إلــی )4.07( وهــذا 
يمّثــل درجــة توّفــر مرتفعــة؛ يف حــن املواصفــة رقــم )2( يف اجلــدول توافــرت بدرجــة مرتفعــة جــدًا 
حيــث بلــغ املتوّســط احلســايب هلــا )4.57(. فبإمكاننــا جتزئــة النتائــج املتوّصلــة إليهــا مــن خــالل 

ــات: ــالث فئ ــابق يف ث ــدول الس اجل
الفئــة األولــی: املواصفــات اّلتــي توافــرت بدرجــة متوّســطة، منهــا املواصفــة الرقــم )5( ومــن املهــم 
شــيوع املفــردات يف الــدرس وتدّرجهــا مــن الســهل إلــی الصعــب، فعنــد تســليط الضــوء علــی املقــّرر 
ــن  ــب، وم ــی الصع ــهل إل ــن الس ــردات م ــدّرج املف ــريًا بت ــوا كث ــن مل يلتزم ــد أّن املؤّلف ــدرايس نج ال
ــردات  ــی مف ــوي عل ــردة حیت ــن 35 مف ــث تضّم ــاين حي ــدرس الث ــاء يف ال ــا ج ــك م ــی ذل ــة عل األمثل
ــن  ــذي يتضم ــر ال ــدرس اآلخ ــاس لل ــة بالقي ــة واالجتامعي ــا الثقافي ــول القضاي ــور ح ــري تتمح وتعاب
ــّم عرضهــا يف ســياق قصيص)ســازمان  ــة والتــي ت ــاة اليومي 26 مفــردة تتمحــور حــول مواضيــع احلي
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پژوهــش و برنامــه ريــزی آموزشــی، 1397: -12 -13 84-85(؛ نظــرًا ألّن تعّلــم املفــردات يف ســياق 

ــّم تعّلمهــا يف ســياقات أخــری.  ــر نجاعــة مــن أن يت قصــيص أكث
ــی  ــاء عل ــم )4( وبن ــة الرق ــا املواصف ــة، منه ــة مرتفع ــد بدرج ــي توج ــات الت ــة: املواصف ــة الثاني الفئ
ــد  ــدروس ق ــدة يف كل ال ــردات اجلدي ــح أّن املف ــة اّتض ــة الدراس ــا عين ــارت إليه ــي أش ــات الت اإلجاب
تــّم عرضهــا يف الرتاكيــب؛ »واألصــل أن تقــوم املفــردات اجلديــدة يف ســياقات لغويــة يســهل حفظهــا 
وحماكاهتــا، كاحلــوارات والنصــوص« )الناقــة، والطعيمــة، 2003: 111( فضــاًل عــن ذلــك نالحــظ أّن 
املفــردات اجلديــدة املعروضــة يف النــص واحلــوار تتمّيــز بلــون أزرق ملــا لــه مــن أثــر الفــت يف شــّد انتبــاه 
الطالــب وفهمــه وتركيــزه علــی املفــردات اجلديــدة مثلــام نالحــظ كالتــايل )ســازمان پژوهــش وبرنامــه 

ريــزی آموزشــی، 1397: 30(:

ــّرر  ــامم املق ــة توحــي باهت ــا إجیابي ــات عليه ــي جــاءت جــل اإلجاب ــم )6( الت ــة الرق بالنســبة للمواصف
الــدرايس بعــرض التدرييبــات اخلاصــة يف فهــم املفــردات اجلديــدة وتعزيــزه، ويعــزی ذلــك إلــی وجود 
التدريبــات واألنشــطة املتنّوعــة منهــا التدريــب الــذي يطالــب الــدارس بمــلء الفــراغ بكلمــة مناســبة 
نحــو »ضــع يف الفــراغ كلمــة مناســبة مــن الكلــامت التاليــة« )املصــدر نفســه: 41( أو األســئلة الداعيــة 
إلــی كتابــة املفــردة املناســبة للتوضيحــات كـــ»أي كلمــة مــن كلــامت املعجــم، تناســب التوضيحــات 
ــو  ــدول نح ــامت يف اجل ــة الكل ــی ترمج ــتمل عل ــذي يش ــن ال ــه: 54( أو التمري ــدر نفس ــة« )املص التالي
»ترجــم كلــامت اجلــدول املتقاطــع، ثــّم اكتــب رمــزه« )املصــدر نفســه: 95( كذلــك احلــال يف التمريــن 
الــذي يطلــب تعيــن الكلمــة الغريبــة يف املعنــی عــن الكلــامت األخــری يف مثــل »عــّن الكلمــة التــي ال 
تناســب الكلــامت األخــری يف املعنــی مــع بــن الســبب« )املصــدر نفســه: 81( أو األســئلة الداعيــة إلــی 
تعيــن الكلــامت املرتدافــة واملتضــادة )املصــدر نفســه: 31-55( والتــي ترتبــط مبــارشة بكيفيــة تعّلــم 
ــاب  ــی اكتس ــدارس عل ــاعد ال ــدوره يس ــذا ب ــب، وه ــن الطال ــيخها يف ذه ــا وترس ــردات وتعزيزه املف

اخلــربة يف جمــال فهــم املفــردات ويــؤّدي إلــی حتســن تعّلمهــا أكثــر ممــا كان عليــه يف الســابق. 
ــاءت  ــي ج ــة )2( الت ــي املواصف ــدًا وه ــة ج ــة مرتفع ــرت بدرج ــي تواف ــة الت ــة: املواصف ــة الثالث الفئ
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جــّل اإلجابــات عليهــا إجیابيــة؛ توحــي هــذه اإلجابــات بــأّن احتــواء الكتــاب علــی قائمــة املفــردات 
اجلديــدة يف هنايــة الوحــدة رضوري، ربــام يعــزی ذلــك إلــی أن قائمــة املفــردات يف هنايــة الوحــدة قــد 
تســّهل عمليــة تعّلــم املفــردات ومذاكرهتــا فضــاًل عــن أهّنــا جتعــل الكتــاب أكثــر جاذبيــة ممــا كان عليــه 

يف املقــرر الســابق. 
أمــا اإلجابــة عــى الســؤال الســؤال الســادس: مــا مــدى حتقّيــق الكتــاب ملواصفــات قواعــد اللغــة يف 

ضــوء مواصفــات الكتــاب املــدريس التعليمــي؟ فنالحــظ يف اجلــدول )8( كــام يــي:
اجلدول )8( قواعد اللغة

مواصفات
مستویات التقویم

املعّدل مرتفعة 
متوّسطة مرتفعة 4جدا 5

3
منخفضة 

2
منخفضة 

جدًا 1
1. يتم عرض قواعد اللغة يف كمية 

مناسبة.
582336

2.50
%9.3%14.8%3.7%61.1%11.1

2. تساهم قواعد اللغة يف تنمية 
قدرات الطالب اللغوية وتعزيز 

الثروة اللغوية.

11512242
2.80

%1.9%27.8%22.2%44.4%3.7

3.تقّدم القواعد من خالل الرتاكيب 
والقطع النثرية.

4316130
3.48

%7.4%57.4%11.1%24.1%0.0
4. يتّم عرض القواعد من خالل 

الطريقة غري املبارشة.
61612182

3.11
%11.1%29.6%22.2%33.3%3.7

5. تسّهل قواعد اللغة حّل التدريبات 
التي ختّصها.

42213114
3.20

%7.4%40.7%24.1%20.4%7.4
6. تالئم قواعد اللغة أهداف املقّرر 

الدرايس.
7251282

3.50
%13.0%46.3%22.2%14.8%3.7

3.09املجموع

بنــاء علــی نتائــج اجلــدول أعــاله نالحــظ بــأّن أغلــب عينــة الدراســة قّومــوا جمــال قواعــد اللغــة بدرجــة 
ــة تعليــم قواعــد اللغــة أّن  متوّســطة بحيــث بلــغ املتوّســط احلســايب هلــذا املجــال )3.09(؛ ومــن أمهي
مــن يتعّلــم اللغــة حیتــاج إلــی قوانــن يســتخدمها لفهــم الكلــامت والرتكيبــات. )الناقــة، والطعيمــة، 
2003م: 202( وهلــذا الســبب ينبغــي للجنــة التأليــف العنايــة اخلاصــة هبــذا املجــال إذ حیظــی بتأثــري 
ــاك  ــأّن هن ــة الدراســة توحــي ب ــح الكلــامت أو الرتاكيــب؛ فوجهــات النظــر عين ــم صحي ــق يف تعّل فائ
مشــكالت يف هــذا املجــال تطلــب املزيــد مــن االهتــامم مــن قبــل جلنــة التأليــف. أمــا بالنســبة ملواصفــات 

هــذا املجــال يمكــن جتزئــة النتائــج املتوّصلــة إليهــا مــن خــالل اجلــدول الســابق كــام يــي:
ــغ  ــث بل ــم )2( حي ــة الرق ــا املواصف ــطة؛ منه ــر متوس ــة توّف ــت درج ــي قــد حّقق ــات الت  - املواصف
ــاب  ــة يف كت ــد اللغ ــس لقواع ــايل األس ــداهلل الغ ــارص عب ــع ن ــد وض ــا )2.80( ق ــايب هل ــط احلس املتوّس
اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا حيــث يشــري إلــی أّن قواعــد اللغــة جیــب تقديمهــا مــن خــالل 
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ــات  ــا النظــر يف طّي ــة لــدی الطالــب )1983: 45( وإذا أمعن ــروة اللغوي نصــوص وتراكيــب تعــّزز الث
الكتــاب نجــد أّن بعــض قواعــد اللغــة قــد تــّم عرضهــا يف تراكيــب ال تســاهم بشــكل ملحــوظ يف تنميــة 
قــدرات الطالــب اللغويــة وتعزيــز الثــروة اللغويــة وهــو مــا نســتطيع أن ننقــده علــی املؤلفــن يف هــذا 
املجــال مثلــام جــاء يف قســم »اعلمــوا« لقواعــد الفعــل الــالزم والفعــل املتعــّدي حيــث عوجلــت قواعــد 
ــظ  ــام نالح ــوي مثل ــب اللغ ــد الطال ــی رصي ــي عل ــاذجة ال تضف ــل س ــار مج ــدي يف إط ــالزم واملتع ال

ــی، 1397: 29( ــزی آموزش ــه ري ــش وبرنام ــازمان پژوه ــايل: )س كالت

ومــا جیعلنــا أن ننقــد جلنــة التأليــف أّن معظــم القواعــد يف املقــّرر تــّم عرضهــا بصــورة مبــارشة »ومــا 
اّتفقــت عليــه معظــم الكتــب احلديثــة فهــي تقديــم القواعــد يف املســتويات املبتدئــة بصــورة غــري 
ــا، إذن  ــة هل ــب النظرّي ــی اجلوان ــًا إل ــر وضوح ــارات أكث ــاك إش ــة فهن ــل املتقّدم ــا يف املراح ــارشة أم مب
ــده املبــادئ احلديثــة.«  عــرض القواعــد بصــورة نظريــة ومبــارشة منــذ املراحــل املبتدئــة طريقــة ال تؤّي
)نظــری تريــزی، وحممــدی، 1399: 116( أضــف إلــی ذلــك أن تقديــم القواعــد بصــورة غــري مبــارشة 
يــؤّدي إلــی تطــّور االبتــكار وتعامــل الطــالب وإثــارة قــوة التفكــري فيهــم واهتاممهــم باملــادة الدراســية 
ــة.  ــة التعليمي ــدارس واملــدّرس يف العملي ــًا علــی دوافعهــم حيــث يشــارك كّل مــن ال ــر إجیابي كــام يؤّث
)صومــان، 2009: 262( ومــن األمثلــة علــی عــرض القواعــد بصــورة مبــارشة مــا جــاء يف الــدرس 
ــة  ــح األمثل ــّم توضي ــمية« أوالً ث ــة االس ــة« و«اجلمل ــة الفعلي ــدة »اجلمل ــر قاع ــّم ذك ــث ت ــس حي اخلام

ــی، 1397: 51( ــزی آموزش ــه ري ــش وبرنام ــازمان پژوه ــا. )س ــق عليه والتطبي
ــة الرقــم )1( بمتوّســط  ــي تبلــورت يف املواصف ــي توافــرت بدرجــة ضعيفــة، هــي الت ــة الت - املواصف
حســايب )2.50( وهــي توحــي بوجــود مشــكل الفــت يف كميــة عــرض القواعــد؛ وخــري مثــال لذلــك 
مــا جــاء يف الدرســن الثالــث والرابــع حيــث تــّم عــرض قواعــد األفعــال املزيــدة مبتــورًة باعتبارهــا 
ــدًا بالقيــاس للقواعــد األخــری فمعظــم القواعــد املعروضــة يف الدرســن تتمحــور حــول  ــر تعقي أكث
ــي  ــذا ال يف ــدوره ه ــال وب ــذه األفع ــة ه ــة ترمج ــة بكيفي ــم العناي ــا ومل تت ــدة وباهب ــال املزي ــة األفع معرف
ــة كفــاءة الرتمجــة وفهــم النصــوص لــدی الطالــب؛ )املصــدر  ــل يف تنمي ــاب التــي تتمّث بأهــداف الكت
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ــه: 38-27(  نفس

ــة  ــت بدرج ــد روعي ــي ق ــة )3( الت ــا املواصف ــة منه ــة مرتفع ــا بدرج ــد توافرت ــان ق ــان اللت - املواصفت
مرتفعــة؛ ويرجــع ذلــك إلــی أّن القســط الوافــر مــن القواعــد تقــّدم مــن خــالل النصــوص والقطــع 
ــر هــذه املواصفــة  ــل هلــم املعنــی. ومــن األمثلــة علــی توّف ــم قــدرات الطــالب ومتّث ــة التــي تالئ النثري
مــا جــاء يف الــدرس األخــري نالحــظ أّنــه قــد تــّم عــرض القواعــد بأرسهــا مــن خــالل القطــع النثريــة. 

ــايل:  ــام نالحــظ كالت )املصــدر نفســه: 87( مثل

االستنتاج واملناقشة
ــاب  ــة لكت ــم الكلي ــة التقوي ــة أّن درج ــج الدراس ــرت نتائ ــايس أظه ــؤال األس ــن الس ــة ع - يف اإلجاب
العربيــة للصــف العــارش يف فــرع اآلداب والعلــوم اإلنســانية قــد حــازت عــى درجــة توّفــر مرتفعــة، 
ــه يــدّل علــی  ممــا يشــري إلــی رضــا وقناعــة عينــة الدراســة عــن املقــّرر الــدرايس أضــف إلــی ذلــك أّن
أّن املؤّلفــن قــد اخّتــذوا نظامــًا صارمــًا يف تدويــن املقــّرر الــدرايس بحيــث نالحــظ أّن املقــّرر يتضّمــن 

ــر تناســبًا ملــدی كفــاءة الطــالب.   وحــدات متنّوعــة تعتــرب أكث
- كــام بّينــت نتائــج الدراســة يف اإلجابــة عــن الســؤال األّول أّن مواصفــت جمــال األهــداف قــد 
روعيــت بدرجــة مرتقعــة؛ فلقــد تــّم توظيــف عــدد هائــل مــن اآليــات القرآنيــة واألحاديــث الرشيفــة 
ــرآن  ــم الق ــي فه ــداف تراع ــی أّن األه ــري إل ــا يش ــن مم ــطة، والتامري ــد، واألنش ــوص، والقواع يف النص
والنصــوص الدينيــة، إضافــة إلــی أّن مجيــع الــدروس تتضّمــن عديــدًا مــن التامريــن تطالــب الــدارس 
برتمجــة اجلمــل بالفارســية، وهــذا بــدوره يمّهــد الطريــق لتحســن مســتوی الطــالب يف الرتمجــة باللغــة 

الفارســية باعتبارهــا جــزء أساســيًا ضمــن اهلــدف العــام للمقــّرر الــدرايس.
- بالنســبة إلــی اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين اّتضــح لنــا نتائــج االســتبانة أّن جمــال املحتــوی، قــد روعــي 
بدرجــة متوّســطة؛ رغــم أّن املحتــوی حیظــی بأمهيــة بالغة يف عمليــة التعليــم والتعّلم حيث يؤّثــر مبارشًا 
علــی املتعّلمــن يف تزويدهــم معلومــات وخــربات تفــي إلــی حتقيــق النمــّو الشــامل الكامــل نــری أّن 
الرتكيــز علــی هــذا املجــال جــاء بشــكل متوّســط، وكانــت املشــكلة الرئيســة التــي تتعّلــق بمواصفــات 
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هــذا املجــال هــي أّن العناويــن متّهــد الطريــق لتنميــة التفكــري االنتقــادي لــدی الطالــب بشــكل متوّســط 
حيــث أّن املواصفــة بعينهــا قــد حصلــت علــی أدنــی متوّســط حســايب مــن بــن املواصفــات املتواجــدة 
ــو  ــة نح ــالب الدافعي ــب الط ــا تكس ــبق ذكره ــام س ــة ك ــذه املواصف ــك أّن ه ــال؛ وال ش ــذا املج يف ه
الكتــاب املــدريس والتعّلــم. بالنســبة إلــی مــدی مالئمــة حمتــوی املقــّرر الــدرايس حلاجــات تعليــم اللغة 
واملهــارات اللغويــة نالحــظ أّن الكتــاب يفقــد وحــدات تتعلــق بمهــارة االســتامع مــع أهنــا تعــّد أول 
مهــارة يف تعليــم اللغــة فضــاًل عــن املقــّرر خیلــو مــن متاريــن ترتبــط مبــارشة بمهــارة الكتابــة منهــا أســئلة 
ــام يعــزی ذلــك إلــی أّن  ــة هــذه املهــارة؛ رب ــة وتنمي ــة ملامرســة الكتاب التعريــب باعتبارهــا خطــوة بدائي
تنميــة املهــارات اللغويــة مل تــأت ضمــن األهــداف العاّمــة للمقــّرر؛ وجــاءت هــذه النتيجــة مّتفقــة مــع 
مــا توّصلــت إليــه دراســة زارع ومجشــيدي )1399(. وبالنظــر إلــی مــدی إســهام حمتــوی الكتــاب يف 
تقديــم طرائــق التعليــم اجلديــدة الحظنــا أّن هــذه املواصفــة قــد توافــرت بدرجــة متوّســطة وال شــك 
ــم هبــا الطــالب. توّضــح  ــم يــزداد كلــام كان هنــاك تنــّوع أكثــر يف الطــرق التــي يتعّل أن حــدوث التعّل
النتائــج أّن النقــاط اإلجیابيــة يف هــذا املجــال تتبلــور يف أّن املحتــوی يتناســب للهــدف العــام للمقــّرر 
ــواّد  ــداف امل ــج وأه ــداف املنه ــن أه ــوه م ــذ مؤّلف ــذي يّتخ ــو ال ــد ه ــدريس اجلي ــاب امل ــرًا ألّن الكت نظ
ــه أي إن يكــون املحتــوی  ــد املحتــوی التعليمــي ل ــار موضوعاتــه وحتدي الدراســية مرشــدًا هلــم الختي
ــن  ــري ب ــوازن كب ــاك ت ــرون، 1999: 249(، فهن ــان، وآخ ــه )علي ــّددة ل ــداف املح ــة لأله ــة صادق ترمج
ــي  ــطة الت ــن واألنش ــوص، والتامري ــن النص ــة م ــدات املختلف ــد الوح ــام إذ نج ــدف الع ــوی واهل املحت
ختــدم اهلــدف العــام اّلــذي ينــّص علــی فهــم النصــوص العربيــة ال ســيام القــرآن الكريــم والنصــوص 

الدينيــة ومســاعدة الطــالب يف تعّلــم اللغــة الفارســية.      
-  يف اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث أظهــرت نتائــج جــدول جمــال األنشــطة والتدريبــات أّن الدرجــة 
ــة ملجــال األنشــطة والتدريبــات قــد توافــرت بدرجــة مرتفعــة إضافــة إلــی أّن هــذا املجــال قــد  الكلي
حــاز املركــز األّول مــن بــن املجــاالت املدروســة يف املقالــة؛ فتشــري النتائــج الــواردة إلــی بــذل اجلهــود 
ــد  ــاًم يف تزوي ــات دورًا حاس ــطة والتدريب ــأّن لألنش ــاًم ب ــال عل ــذا املج ــن يف ه ــل املؤّلف ــن قب ــارة م اجلب
الدارســن باخلــربات واملعــارف املختلفــة وتنميــة مهاراهتــم الالزمــة لتحقيــق نمّوهــم وتقّدمهــم فضــاًل 
عــن أهنــا تســهم يف الكشــف عــن طاقاهتــم الكامنــة وتعزيــز قدراهتــم املتمّثلــة يف القــدرة علــی التفكــري 
والنقــاش حلــل املشــكالت والقضايــا املعّقــدة التــي تنجــم أخــريًا عــن تطويــر قدرهتــم علــی اإلبــداع. 
ــاءة  ــدی كف ــب مل ــكل تتناس ــات بش ــرض التدريب ــّم ع ــد ت ــال لق ــذا املج ــات ه ــی مواصف ــبة إل بالنس
ــة عنهــا مســتقاًل عــن املــدّرس؛  كــام نجــد أّن األنشــطة  الطالــب بحيــث يقــدر الطالــب علــی اإلجاب
ــوّزع بــن الرتمجــة بالفارســية، وتوظيــف القواعــد، وفهــم  ــا تت ــّوع فإهّن ــزة التن ــات تتســم بمي والتدريب
ــة  ــی أّن ترمج ــت إل ــي توّصل ــر )1396( والت ــة زارع وكارگ ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــق ه ــص، وتّتف الن
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العبــارات إلــی الفارســية وفهــم النصــوص يف التدريبــات واألنشــطة كانــت موضــع اهتــامم املؤّلفــن. 
- بالنســبة إلــی اإلجابــة عــن الســؤال الّرابــع اّتضــح لنــا نتائــج االســتبانة أّن جمــال فهــم النــّص 
واملحادثــة قــد حّقــق درجــة توّفــر مرتفعــة؛ إّن املتأّمــل يف الكتــاب جیــد أّن فهــم النــّص كان حمــّط اهتــامم 
املؤّلفــن وهــذا مــا رّصح بــه يف مقدمــة الكتــاب؛ ففــي هــذا الّســياق نالحــظ مجيــع نصــوص الــّدروس 
تتضّمــن تدريبــات ختتــرب الفهــم الصحيــح للطالــب؛ وهــذا بــدوره يســّهل عمليــة فهــم النــّص اّلــذي 
تــّم عرضــه كــام يســاعد الطالــب علــی فهــم النصــوص العربيــة األخــری. إّن املقــّرر الــّدرايس كســائر 
الكتــب العربيــة للناطقــن بغريهــا يلتــزم بــرورة تــدّرج احلــوارات مــن الســهل والصعــب ومعاجلــة 
املواقــف اليوميــة الشــائعة ملــا هلــا مــن األثــر اإلجیــايب علــی دفــع امللــل والضجــر لــدی الطالــب 
ــة احلــوارات يف  ــب إذا شــعر بعــدم أمهي ــی أّن الطال ــم؛ وهــذا راجــع إل ــه نحــو التعّل وتصاعــد دافعيت

ــه يف تعّلمهــا.  ــه تراجعــت رغبت حيات
ــة  ــر بدرج ــد تواف ــردات ق ــال املف ــس أّن جم ــؤال اخلام ــن الس ــة ع ــة يف اإلجاب ــج الدراس ــت نتائ - بّين
مرتفعــة؛ فــإن مّعنــا النظــر جلّيــًا يف مواصفــات هــذا املجــال نالحــظ أّن احتــواء الكتــاب علــی قائمــة 
ــّهل  ــد س ــاب لق ــة الكت ــدرج يف هناي ــام املن ــم الع ــب املعج ــی جان ــدة إل ــدة يف كل وح ــردات اجلدي املف
عمليــة تعّلــم املفــردات وقــد منــح املقــّرر عنــرص التشــويق واجلاذبيــة؛ كــام أّن عــرض املفــردات 
ــًا  ــر إجیابي ــد أّث ــون أزرق لق ــا بل ــب متييزه ــوص بجان ــوارات والنص ــة كاحل ــياقات لغوي ــدة يف س اجلدي
ــطة  ــّوع األنش ــن أّن تن ــاًل ع ــم؛ فض ــه للتعّل ــارة دافعيت ــه وإث ــّد انتباه ــب وش ــم الطال ــة تعّل ــی عملي عل
ــز فهــم هــذه املفــردات  ــدة للمقــّرر يصــب يف تعزي ــات املتوّزعــة علــی فهــم املفــردات اجلدي والتدريب
لــدی الطالــب. لكــّن جمــال املفــردات يف بعــض املواصفــات مثــل »تــدّرج املفــردات اجلديــدة« و»تقــّدم 
املفــردات املحسوســة علــی املجــّردة« حیتــاج إلــی تعديــالت واهتــامم بالــغ مــن جانــب جلنــة التأليــف، 
رّبــام وجــود النقــص يف هــذه املواصفــات تــدّل علــی أّن املؤّلفــن قّلــام يعتقــدون بتأثــري هــذه املواصفات 

ــم املفــردات لــدی الطالــب؛ لذلــك ال يولــون اهتاممــًا بالغــًا هبــا.    يف حتســن تعّل
- وبالنســبة إلــی الســؤال األخــري وّضحــت النتائــج أّن املشــكلة الرئيســة هلــذا الكتــاب تتعّلــق بقواعــد 
اللغــة حيــث قــد حــاز هــذا املجــال أدنــی درجــة تقويميــة مــن بــن املجــاالت األخــری؛ إن تأّملنــا يف 
كميــة عــرض القواعــد نالحــظ أّن معظــم القواعــد قــد تــّم عرضهــا بشــكل ناقــص قــد خلــق حتّديــات 
الفتــة أمــام الطالــب يف معرفــة القواعــد مــن ناحيــة وعمليــة الرتمجــة مــن ناحيــة أخــری حيــث يثــري يف 
ذهنــه أســئلة وغموضــًا؛ إضافــة إلــی أّن القســط الوافــر مــن هــذه القواعــد اليســاهم مســامهة فّعالــة يف 
تعزيــز الرصيــد اللغــوي للطالــب؛ كذلــك نجــد أّن الكتــاب اليــزال يتمّســك بطريقــة اعتياديــة مألوفــة 
ــة  ــا ثاني ــة وتوضيحه ــرض األمثل ــّم ع ــدة أّوالً، ث ــرض القاع ــل يف ع ــي تتمّث ــد والت ــرض القواع يف ع
ــة تؤكــد علــی عــرض القواعــد بصــورة غــري  ــق عليهــا أخــريًا؛ مــع أّن معظــم الكتــب احلديث والتطبي
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ــّرر  ــا املق ــي يواجهه ــات اّلت ــم وحتســينه؛ رغــم هــذه التحدي ــر مســتوی التعّل ــارشة مــن أجــل تطوي مب
يف جمــال القواعــد إالّ أن معظــم قواعــد اللغــة تقــّدم مــن خــالل الرتاكيــب والقطــع النثريــة باعتبارهــا 
ــة يتــزّود هبــا هــذا املجــال ملــا لــه أثــر ملحــوظ يف رســوخ اللغــة وأســاليبها إذ يــامرس  مواصفــة إجیابي

الطالــب اللغــة يف املواقــف الواقعيــة.    

التوصيات
ــا  ــب وعرضه ــوي للطال ــد اللغ ــّزز الرصي ــة تع ــع نثري ــب وقط ــالل تراكي ــن خ ــد م ــم القواع - تقدي
بشــكل غــري مبــارشة اســتقرائية ممــا يدفــع الطالــب يف عمليــة التدريــس وينّمــي قــدرة تفكــريه يف حــّل 

ــئلة.  األس
- تزويــد املقــّرر بالتدريبــات واألنشــطة التــي ترتبــط مبــارشة بتنميــة املهــارات اللغويــة األربعــة الســيام 

مهــاريت االســتامع والكتابــة اللتــن تغافــل جلنــة التأليــف عنهــام. 
- رضورة إجــراء املزيــد مــن الدراســات التقويميــة للكتــب العربيــة املدرســية وإقامــة ورشــات 
ودورات تدريبيــة تعنــي اســتعراض تقويــم الكتــب وحتليلهــا ودراســتها يف ضــوء آراء ونظريــات 
ــل  ــة يف تعدي ــات علمي ــوالً واقرتاح ــف حل ــة التألي ــّدم للجن ــا يق ــة، مم ــم اللغ ــال تعلي ــن يف جم الباحث

ــينه.  ــّرر وحتس املق
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ارزیابی كتاب عربی پایۀ دهم رشتۀ ادبیات و علوم انسانی بر 
اساس شاخص های كتاب درسی آموزشی از دیدگاه دبیران 

عربی شهر اصفهان

امنی نظری تریزی1*، یوسف نظری2

1- دکترای زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، ایران.
2- استادیار بخش زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، ایران.

چكیده
ــب  ــه مطال ــوز و در تهی ــات دانش آم ــش و تجربی ــازی دان ــی در غنی س ــع اصل ــی، مرج ــاب درس کت
موردنیــاز معّلــم بــه شــمار مــی رود؛ ازایــن روی ارزیابــی آن امــری مهــم تلقــی می شــود. بــا توجــه بــه 
اینكــه اصــالح و بهبــود کتــاب درســی تنهــا از گــذر ارزیابــی آن امكان پذیــر اســت، هــدف پژوهــش 
ــر اســاس شــاخص های  ــۀ دهــم رشــته ادبیــات و علــوم انســانی ب ــی پای ــی کتــاب عرب حاضــر ارزیاب
ــه شــامل  ــز اســت ک ــا، ســیاهۀ لیت ــزار جمــع آوری داده ه ــاب درســی آموزشــی اســت. اب ــی کت ارزیاب
شــش معیــار و 34 گویــه اســت. روش پژوهــش توصیفــی پیمایشــی اســت و نمونــۀ پژوهــش از 54 
ــم مــرد و زن در شــهر اصفهــان تشــكیل شــده اســت. یافته هــای پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه  معل
کتــاب از ســطح قابــل قبولــی برخــوردار اســت. معیــار فعالیت هــا و تماریــن در میــان ســایر محورهــا، 
ــداف و  ــه، اه ــن و مكالم ــم مت ــار واژگان، فه ــت. معی ــت آورده اس ــه دس ــه را )3.87( ب ــن رتب باالتری
محتــوی، در رتبه هــای بعــدی قــرار دارنــد. بنــا بــر نظــر معلمــان، کتــاب درزمینــه قواعــد بــا میانگیــن 
ــر روش ســنتی  ــا تكیه ب ــه شــكل ناقــص ب ــه بیشــتر قواعــد ب )3.09( موفــق عمــل نكــرده اســت؛ ارائ
ــكات منفــی  ــن ن ــوزان، از مهم تری ــش آم ــی دان ــرۀ واژگان ــش دای قیاســی و کاهــش نقــش آن در افزای

موجــود در ایــن معیــار بــه شــمار مــی رود.

واژگان كلیدی: ارزیابی، شاخصهای کتاب درسی، کتاب عربی، سیاهۀ لیتز.
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Abstract

The textbook is considered as a main reference to enrich the student’s 
knowledge and experience and provide required materials for the 
teacher. Therefore, textbook evaluation is considered important, given 
the possibility of revising and developing education through textbooks. 
The purpose of this study is to evaluate the tenth grade Arabic textbook 
in the field of literature and humanities based on the evaluation indices 
of the educational textbook. The data collection tool is Leitz inventory 
containing six criteria and thirty-four items. The research method is 
descriptive-survey and the research participants were 54 male and 
female teachers in Isfahan. The research findings indicated that the book 
had an acceptable level of quality (3.87); the activities and exercises 
obtained the highest rank among other subcategories; Vocabulary 
criteria, text and conversation comprehension, goals, content, obtained 
the subsequent ranks. According to the teachers, the book has not been 
successful in terms of grammar rules (3.09); Incomplete presentation of 
most of the rules based on traditional deductive method and minimizing 
the role of grammar in extending learners’ vocabulary knowledge were 
two remarkable flaws in textbooks. 

Keywords: Evaluation, textbook, Arabic book, indices of the textbook.  
Litze’s checklist.
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