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امللّخص
ــر  ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــال تعلي ــة يف جم ــا فاعلي ــراءات وأکثره ــم اإلج ــن أه ــية م ــب املدرس ــم الكت ــّد تقوي يع
الناطقــن هبــا، ومــن األفضــل أن يكــون هــذا اإلجــراء مبنيــًا عــى اســتبيانات معياريــة. إّن البحــث احلــايل مــن 
ــة  ــي خمصص ــو )1991(. وه ــتبانة إسكرس ــتخدام اس ــال اس ــن خ ــري م ــد أج ــحي، وق ــي - املس ــوع الكم الن
ــان  ــام الباحث ــد ق ــث، لق ــذا البح ــًا. يف ه ــم أيض ــل املعل ــى دلي ــوي ع ــي حتت ــية الت ــب املدرس ــم تلك الكت لتقوي
بمراجعــة کتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــارش الــذي يتــم تدريســه يف املــدارس اإليرانيــة، باإلضافــة إىل دليــل 
ــة أّن النصــوص والقواعــد  ــات البحــث املأخــوذة مــن آراء 150 مدّرســًا للغــة العربي ــه. فتظهــر بيان املــدّرس ل
ــن  ــوع أو م ــث املوض ــن حي ــواء م ــدة، س ــبة وجّي ــة مناس ــا بطريق ــّم عرضه ــاب ت ــذا الكت ــة يف ه ــة املقدم اللغوي
حيــث األســاليب األدبيــة، ولكــن التمرينــات ترّکــزت بشــكل أکــر عــى تعزيــز مهــارات الرتمجــة وقّلــا تســاعد 
يف إتقــان التحــّدث بالعربيــة وال تلعــب دورًا يف تنميــة مهــارات االســتاع والقــراءة والكتابــة، بينــا حيتــوي دليــل 

املعلــم أيضــًا عــى عيــب أســايس، وهــو أنــه يفتقــر إىل طــرق التدريــس املختلفــة وحلــول التمرينــات.
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الّتمهيد

 إّن عمليــة الّتدريــس – يف أي فــرع درايس أو مــاّدة دراســية - ترّکــز ترکيــزًا کبــرًا علــی
ــاء ــو کوع ــّاب وه ــن والط ــدی املدّرس ــس ل ــدر الرئي ــر املص ــذي يعت ــدريس ال ــاب امل  الكت
 يشــمل املعلومــات الازمــة حــول فرعهــم الــّدرايس کــا يكــون أّول يشء يتــّم الّرجــوع إليــه
 عنــد نســياهنم املعلومــات أو عنــد رغبتهــم يف تعّلــم املزيــد منهــا؛ لــذلك جيــب االهتــام بــه مــن
 اجلوانــب املختلفــة. مــن ميــزات التقويــم الســليم يمكــن اإلشــارة إلــی احتوائــه علــی دراســة
 اجلوانــب الفنّيــة للكتــاب إلــی جانــب مــا فيــه مــن املحتويــات املكتوبــة والّصــور املعروضــة،
 وأيضــًا دراســة طــرق تدريســه وإمكانيــة هــذه الّطــرق علــی أســاس الوســائل التعليميــة
 املختلفــة. فالتقويــم يعنــي "صــدور أحــكام تســتخدم کأســاس للتخطيــط وهــي تشــتمل عــى
ــاليب ــة األس ــة، ومراجع ــى األدل ــكام ع ــدار األح ــط وإص ــح اخلط ــداف وتوضي ــد األه  حتدي
 واألهــداف يف ضــوء هــذه األحــكام" )شــحاتة، 2003: 204(، فعلــی هــذا األســاس يمكــن
 القــول إّن عمليــة التقويــم ال تقتــر عــى دراســة أثــر الّتعليــم عنــد املدّرســن وکيفيــة التعّلــم
 يف الّطلبــة فحســب بــل "يتعــّدى ذلــك ليشــمل تقويــم مجيــع عنــارص املنهــج ومكّوناتــه، فهــو
 يقيــس مــدى ســامة األهــداف واملحتــوى واألنشــطة ويكشــف عــّا فيهــا مــن قــوة وضعــف،
ــق ــذي يشــتمل علــی طرائ ــوى املنهــج وهــو ال ــّوم کحامــل ملحت ــاب املــدريس يق  کــا أّن الكت
ــائل ــًا وس ــّوم أيض ــا يق ــج، ک ــداف املنه ــق أه ــا يف حتقي ــدى کفايته ــى م ــم ع ــس وحيك  التدري
 التقويــم املتبعــة ومــدى تنوعهــا وشــموهلا وکفايتهــا" )نفــس املصــدر: 228(؛ فمــن الواجــب
 إعــادة النّظــر يف هــذه الكتــب وفقــًا للنظريــات التعليمّيــة والرّتبويــة احلديثــة حّتــی يتــّم حتقيــق
ــي ــور الت ــن األم ــن ضم ــوه. وم ــن الوج ــه م ــِن وج ــاب بأحس ــن الكت ــاة م ــداف املتوخ  األه
 تشــّجع املؤّلفــن واملتخّصصــن علــی تقويــم الكتــب املدرســّية هــو "ازديــاد املتعّلمــن عامــًا
 بعــَد عــاٍم الســّيا أولئك الذيــن يميلــون إلــی تعّلــم اللغــات األجنبّيــة" )مكــي، 2003: 13(.
 هدفــت الدراســة احلاليــة تقويــم کتــاب العربيــة للّصــف العــارش باملــدارس اإليرانيــة ودليــل
 املعلــم لتدريســه علــی أســاس املــؤرّشات املندرجــة يف اســتبانة "إسكرســو")1991(؛ کّل هــذا
 للوقــوف علــی نقــاط الّضعــف والقــّوة فيهــا إضافــة إلــی معرفــة مــدی التائــم بــن مــا جــاء

ــل مشــكلة هــذه املقالــة يف األســئلة الّتاليــة: يف هذيــن الكتابــن. فتتمّث

کيف يكون عرض املحتوى يف کتاب اللغة العربية للصف العارش؟
  کيــف يتــّم تقويــم النصــوص الــواردة يف الكتــاب املذکــور من ناحيــة املوضوعات واألســاليب

األدبية؟
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 إلــی أيــة درجــٍة تناســب کميــة متاريــن ذلك الكتــاب وکيفيتهــا لألهــداف التعليميــة املذکــورة
 يف دليــل املــدّرس؟

 ما مدی قيمة دليل املعلم من ناحية طرح طرق التدريس وحل التارين؟
 يعتمــد البحــث احلــايل علــی املنهــج الوصفــي املســحي وباالســتناد إىل املعلومــات املتحصلــة
ــاب دليــل املعلــم. وأداة ــة للصــف العــارش وکت ــاب اللغــة العربي  مــن آراء املعلمــن حــول کت

 هــذا البحــث هــي اســتبانة "اسكرســو")1991م(.

الّدراسات الّسابقة

رشــيدي )1388(: بــادر الباحــُث يف مقالتــه بعــرض بعض االســتبانات املدّونــة لتقويم الكتب 
املدرســية منهــا اســتبانة "کندلــن وبريــن" )1979(، "ريــورز" )1981(، و"کانينكــورث 
 )1998( و"ماســوهارا"   ،)1993( و"الزار"   ،)1991( "إسكرســو"   ،)991( وکوســل" 

ــتبانة. ــذه االس ــا هب ــی معرفتن ــدر أّدی إل ــذا أّول مص ــون" )1998( وه و"توملينس

ــات ــض الصعوب ــی بع ــم إل ــون يف مقالته ــار الباحث ــرون )1395(: أش ــي واآلخ ــّا إبراهيم  م
 املوجــودة يف عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة يف املــدارس اإليرانيــة وهــذا عــر اســتخدام اســتبانة
 جلمــع آراء بعــض الّطلبــة واملدّرســن حــول کتــاب العربيــة للعــام الّثالــث يف مرحلــة الّثانويــة
 للعلــوم اإلنســانية ويف النهايــة أتــوا بأســباب نفــور الّطلبــة الزديــاد رغباهتــم يف تعليــم اللغــة

 العربيــة.

 رمحــاين وأعظمــي نجــاد )1396(: تنــاَوَل الباحثــاِن تقويــَم کتــاب اللغــة العربيــة للصــف
 الثامــن يف املــدارس اإليرانيــة وفقــًا ملعايــر جــودة الكتــب الّتعليميــة واســتنتجا أّن تعليــم اللغــة
 العربيــة يف هــذا الكتــاب يتــّم وفقــًا لألســاليب احلديثــة کــا يوجــد فيــه بعــض متغــّرات تــؤّدي

إلــی تشــجيع الّطلبــة نحــو هــذا املطلــوب.

 العربيــة اللغــة کتــب مقروئّيــة نظــري وخطيبــي )1396(: اهتــّم الباحثــاِن إلــی مقارنــة ملســتوى
 فــراي، معادلــة أســاس إيــران علــی يف القديمــة األولــی واإلعداديــة الثانويــة املرحلــة يف
ــارات ــل والعب ــبة للجم ــاٍل بالنّس ــتوًی ع ــی مس ــون عل ــة تك ــب املدروس ــتنتجا أّن الكت  واس

ــراي. ــة ف ــن معادل ــًا بينهــا وب ــری تائ  ولكــن مــن جهــة املقاطــع والفقــرات ال ن
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ــادي  ــارش واحل ــن الع ــة للصّف ــاب العربي ــن کت ــاِن متاري ــر )1397(. درَس الباحث زارع وکارگ
ــة وفقــًا لتصنيــف بلــوم وتوّصــا إلــی أّن معظــم الّتاريــن يف هذيــن  عــر باملــدارس اإليراني
ــّم عرُضهــا علــی أســاس مســتوی "الفهــم واالســتيعاب" ومســتوی "الّتطبيــق".  الكتابــن ت

ــرة يف تطــّور  ــاِن بالفحــص عــن املــؤرّشات املؤّث ــاَم الباحث نيكوبخــت واآلخــرون )1397(. ق
اللغــة العربيــة يف فــرع العلــوم اإلنســانية مــن ســنة 1961 – 2017م علــی أســاس معايــر تعليــم 
اللغــات األجنبيــة ووصــا إلــی أّنــه تــّم تدريــس اللغــة العربيــة يف هــذه الكتــب بطريقــة قياســية 

وبالرّتکيــز علــی النّحــو والرّتمجــة فحســب. 

ووفقــًا للبحــوث املذکــورة، يمكــن القــول إّنــه مل يتطــّرق الباحثــون إلــی تقويــم الكتــب 
املدرســية يف إيــران علــی أســاس اســتبانة "إسكرســو" وهــذا ممـّـا يمّيــز بحثنــا احلــايل ممـّـا ســبق 

ذکــره.

مراجعة األدب النّظري

الكتــاب املــدريس نظــام کيل يتنــاول عنــر املحتــوى يف املنهــاج و"حيتــوي جمموعــة مــن 
ــات يف  ــذه املعلوم ــّدم ه ــّددة، وتق ــداف حم ــق أه ــؤدي إىل حتقي ــي ت ــية الت ــات األساس املعلوم
ــة حمــدودة"  ــة، يف مقــّرر درايس معــن ولفــرتة زمنّي شــكل علمــي منظــم لتدريــس مــادة معين
ــوى  ــارص منهــا األهــداف واملحت )رضــوان وآخــرون، 1982: 15( و"يشــتمل عــى عــدة عن
واألنشــطة والتقويــم وهيــدف إىل مســاعدة املدّرســن واملتعّلمــن يف صــفٍّ مــا ويف مــاّدة 
ــة، 2004:  ــی واحليل ــا املنهج")مرع ــا حدده ــة ک ــداف املطلوب ــق األه ــى حتقي ــا ع ــّيٍة م دراس
ــص  ــاء والنّواق ــض األخط ــية لبع ــب املدرس ــض الكت ــّرض بع ــن أن يتع ــه يمك ــا أّن 250(. فب
فيجــب تقويمهــا لكشــف مــا فيهــا مــن الّضعــف والقــّوة. إن عمليــة التقويــم تشــمل شــقن: 
ــد مواطــن الضعــف والقصــور،  ــه حتدي ــّم مــن خال ــذي يت "الشــق األول هــو التشــخيص ال
ــی  ــؤّدي إل ــذي ي ــاج ال ــو الع ــاين ه ــق الث ــم. والش ــع التقوي ــيء موض ــوة يف ال ــن الق ومواط
ــة،  ــا" )اخلليف ــخيص وجوده ــة التش ــت عملي ــي أثبت ــور الت ــف والقص ــاط الضع ــاح نق إص
2005: 187(، فالّتقويــم الّســليم والنّاجــح هــو الــذي يقّدمنــا معايــر ملعرفــة مســتوی جــودة 
الكتــب ومــا تشــمل مــن األهــداف املنشــودة منهــا وطــرق الّتدريــس واألنشــطة والّتدريبــات، 

ــه وإصاحــه.  ــد تعديل ــا نري کــا حيــّدد طــرق إصــدار األحــكام في
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 هنــاك أدوات عديــدة لدراســة الكتــب املدرســية وتقويمهــا منهــا االســتبانات املختلفــة
ــق ــِب وف ــة الكت ــّم معاجل ــي تت ــاك رضورة لك ــس هن ــه لي ــتبانات بأّن ــذه االس ــو ه ــاد مؤّلف  »أف
ــذه ــن ه ــزء م ــار ج ــا اختي ــا بإمكانن ــتارات، وإن ــواردة يف االس ــارات ال ــئلة والعب ــع األس  مجي
 األســئلة والعبــارات وفقــًا ملــا تقتضيــه الظــروف« )قراگزلــو وآخــرون، 1396: 239(.
 يــری »توملينســون« أّن تقويــم الكتــب املدرســية يمّثــل أفضــل طريقــة لدراســة قيمــة املــواّد
ــا ــص فيه ــز النواق ــامٌّ يف متيي ــا دوٌر ه ــون هل ــك يك ــة إىل ذل ــا، وباإلضاف ــواردة فيه ــة ال  التعليمي
 ، 2003: 29(. ونحــن اســتخدمنا إحــدی هــذهTomlinsonوالســعي مــن أجــل معاجلتهــا«)
 االســتبانات أداًة لبحثنــا احلــايل وهــا هــي اســتبانة »إسكرســو«)1991( التــي يمكــن دراســة

ــن: ــياقن التالي ــا يف الس خصائصه

ــس  ــى مخ ــية ع ــب املدرس ــق بالكت ــا يتعل ــو في ــتبانة إسكرس ــوي اس ــدريس: حتت ــاب امل أ: الكت
الكتــاب،  موضــوع  األهــداف،   )Bibliography( الببليوجرافيــة،  املعلومــات  ميــزات: 
متاريــن الكتــاب واملظهــر املــاّدي للكتــاب")Şahin، 2020: 110(. وفيــا يــيل ســنقوم 

ــس:  ــزات اخلم ــذه املي ــال ه ــن خ ــته م ــم دراس ــا يت ــرض م بع

1 "املعلومــات الببليوجرافيــة: تتضّمــن هــذه املعلومــات خصائــص املؤلــف، ومــدى 	-
ــعر  ــة والس ــواد التكميلي ــودة امل ــواد وج ــال امل ــًا، اکت ــاب أيض ــية والكت ــواد الدراس ــر امل تواف

ــول. املعق

األهــداف: مــن الــّروري أن تكــون أهــداف الكتــاب کــا يــيل: دراســة خصائــص - 	
ــب أن  ــا جي ــة ک ــداف التعليمي ــية واأله ــج الدراس ــروف املناه ــم، وظ ــن واحتياجاهت املتعلم

ــة الازمــة. تّتســم هــذه األهــداف باملرون

موضــوع الكتــاب: عنــد تدويــن موضوعــات الكتــب املدرســية وإدماجهــا، ينبغــي - 	
مراعــاة مســتوى اهتــام املتعلمــن ومــدى ماءمــة املوضوعــات ومــواد الــدروس هلــم، 
تسلســل املوضوعــات، تنــّوع املحتــوى وتصنيفــه، مســتوى جتــّرد املحتــوى، والدّقــة يف عرضــه 

ــة. ــة وغــر مبتذل بلغــة ســليمة واضحــة وتقديمــه بصــورة حقيقي

التامريــن والواجبــات: جيــب أن حتتــوي التاريــن والواجبــات اجلانبيــة عــى ميــزات - 	
عديــدة هــا هــي: حتقيــق أهــداف املنهــج الــدرايس، وحتقيــق أهــداف املتعلمــن، فعاليــة 
ــتيعاب  ــن يف اس ــات، إرشاك املتعلم ــن والواجب ــن التاري ــة ب ــة هادف ــة عاق ــات، إقام الواجب
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القــراءة  مهــارة  نحــوه، ماءمــة  الطــّاب  وتشــجيع  النقــدي  التفكــر  تعزيــز  املحتــوى، 

وتطويرهــا.

املظهــر املــادي للكتــاب: وفقــًا هلــذه املعيــار جيــب أن يكــوَن جّذابــًا، ومنّظــًا بشــكل - 	
جيــد، ومــزّودًا بالّصــور واأللــوان املناســبة.

ــم  ــل املنهــج، وتقدي ــيل: دلي ــل املعلــم مــا ي ــل املعلــم: مــن الــّروري أن يتضمــن دلي ب: دلي
رشح عــن فلســفة مضامــن وحمتــوى الكتــاب املــدريس، وإجابــات عــى التاريــن واألســئلة، 
ــي  ــل التعليم ــية، والدلي ــواد الدراس ــارات للم ــن اختب ــاذج م ــن، ن ــن املبتدئ ــل للمعلم ودلي
وأســاليب التدريــس ودليــل املعلــم. جيــب أن يّتســم حمتــوى دليــل املعلــم باملرونــة الكافيــة کــا 

ــيدی، 1388: 26(. ــاب املدريس")رش ــال يف الكت ــي احل ه

ــن يف  ــى دور املعلم ــد ع ــة إىل التأکي ــذه - باإلضاف ــتبانة ه ــه "يف االس ــر أّن ــر بالّذک ــن اجلدي م
ــة التدريــس – توجــد متغــرات جيــب تقويمهــا جيــدًا قبــل البــدء يف تدريــس الكتــاب،  عملي
بــا يف ذلــك إدراج جمموعــة متنوعــة مــن التاريــن يف دليــل املعلــم واالســتعداد املســبق 
ــي جيــب عــى  ــة الت ــاليب املختلف ــة إىل األس ــس، باإلضاف ــدء بالتدري للمعلمــن مــن أجــل الب
املعلمــن تعليمهــا للطــاب، هبــدف مســاعدهتم عــى حــل التاريــن. کــا جيــب حــذف الكتــب 
ــم  ــي ال تتس ــك الت ــة، تل ــر املائم ــب غ ــد بالكت ــة، ويقص ــدورة التعليمي ــن ال ــة م ــر املائم غ
RADIĆ-("ــر مــن نصــف املعايــر املندرجــة يف قائمــة التحقــق هــذه وال تتوافــق معهــا بأکث

.)147  :2016  ،BOJANIĆ & TOPALOV

الّطريقة

جمتمع وعينة الدراسة

ــد  ــن مدّرســًا ومدّرســًة ق ــة ومخس ــوائية - مــن مئ ــة عش ــة - وهــي عّين ــة الّدراس ــت عّين تكّون
دّرســوا هــذا الكتــاب يف املــدارس احلكوميــة اإليرانيــة وحــروا دورات تدريبيــة تتعلــق 

ــه. ــة تدريس بكيفي

أداة الدراسة وصدقها وثباهتا

 کــا قلنــا فيــا ســبق، تكــون اســتبانة »إسكرســو« أداًة هلــذه املقالــة وهــي التــي تعتــر »أکثــر
ــا تشــمل تقويــم الكتــاب املــدريس ودليــل املعلــم معــًا"  اکتــاالً مــن االســتبانات األخــرى؛ ألهنَّ



189 جملة دراسات يف تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، السنة السادسة، العدد 12، ربیع وصیف 1443/1401

)RADIĆ-BOJANIĆ & TOPALOV, 2016: 147(؛ لــذلك ُقّيمــت بعــض الكتــب 
 املدرســية عــى املســتوى الــدويل اســتنادًا هبــذه االســتبانة، فحصلــت عــى املصداقيــة والثبــات
 املطلــوب، وعليــه يمكــن تقييــم تلــك املجموعــة مــن الكتــب املدرســية التــي تتضمــن دليــل
 املعلــم. وفضــًا عــن ذلــك للحصــول علــی التيقــن واالطمئنــان مــن مصداقيــة هــذه االســتبانة
 وثباهتــا، ُوضعــت معلوماهتــا يف متنــاول أســتاذين مــن أســاتذة تعليــم اللغــة العربيــة وکذلــك
 أســتاذين مــن أســاتذة تعليــم اللغــة اإلنكليزيــة لاطــاع عليهــا؛ إذ أظهــرت نتائــج تقييمهــم
 أّنــه ثمــة حــدود 90 % اتســاق بــن وجهــات نظــر هــؤالء األســاتذة، ممّــا يــدّل عــى مصداقيــة

هــذه االســتبانة وثباهتــا.

عرض النّتائج

بعــد عــرض املتغــرات املنشــودة يف اســتبانة إسكرســو، فيــا يــأيت مــن اجلــداول الــواردة التــي 
تتضمــن هــذه املتغــرات واإلجابــات التــي قّدمهــا املعلمــون، ُطرحــت يف البدايــة توضيحاهتــم 

يف أســفل اجلــدول ومــن ثــم حتليــل البيانــات مــع ذکــر نــاذج مــن الكتابــن املدروســن:

اجلدول رقم 1: حمتوی کتاب العربية للّصف العارش

 حســب اجلــدول أعــاه يتضــح لنــا أنَّ عــدد اختيــارات اخليــار "جيــد" بلــغ 441 مــرة، أي مــا
ــرة، ــط" 195 م ــار "متوس ــارات خي ــدد اختي ــغ ع ــا بل ــات، بين ــايل البيان ــن إمج ــادل 59% م  يع
 وهــو مــا يمثــل 26%، وعــدد املــرات التــي اختــار فيهــا املعلمــون خيــار "منخفــض" 114 مــرة،
ــي ــدول ه ــذا اجل ــواردة يف ه ــات ال ــع" للبيان ــار "کاي املرب ــة اختب ــط   15%. إنَّ نتيج  وبمتوس
ــه يظهــر ــا أقــل مــن احلــد املرجــو "مســتوى املعنويــة" والــذي يكــون 0/05، فإنَّ  000%، وبــا أهنَّ
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ــن ــًا م ــول نوعي ــاب مقب ــذا الكت ــوى ه ــن، وأنَّ حمت ــات املعلم ــن تقيي ــرًا ب ــًا کب ــاك فرق  أنَّ هن

 حيــث الواقــع االجتاعــي والثقــايف للمجتمــع ومناســب للفئــة العمريــة للطــاب.

ــذا ــی أّن ه ــارة إل ــب اإلش ــات جي ــن املوضوع ــا م ــا فيه ــّدروس وم ــن ال ــق بعناوي ــا يتعّل  وفي
والثالــث األول  الــدرس  وهــي  منهــا  أربعــة  تتمحــور  دروس،  ثانيــة  يتضمــن   الكتــاب 
ــاين »إّنكــم مســؤولون« ــدرس الّث ــدور ال  واخلامــس والثامــن حــول موضــوع خلقــة اهلل. وي
 والــدرس الّرابــع »الّتعايــش الّســلمي« حــول املوضوعــات األخاقيــة واالجتاعيــة. يتمحور
ــاوًة ــران، ع ــة يف إي ــة والتارخيي ــن الديني ــض األماک ــول بع ــابع ح ــادس والّس ــان الّس  الدرس
ــار ــا األول بعــن االعتب ــة نقلهــا إىل مراکــز االســتهاك. وإذا أخذن ــاج النفــط وطريق  عــى إنت
ــا ــم طرحه ــة ت ــع رئيس ــة مواضي ــى ثاث ــوم ع ــاب يق ــذا الكت ــوى ه ــوح أن حمت ــظ بوض  فناح
ــذ ــا يتعلــق بتعريــف التامي ــة وشــائقة. وفي ــدروس مــن خــال نصــوص خّاب  يف خمتلــف ال
ــف ــن بتألي ــن إيراني ــام مؤلف ــن قي ــًا م ــه انطاق ــول إّن ــي الق ــة، ينبغ ــن بالعربي ــة الناطق  بثقاف
ــدروس ــن ال ــه، ســواًء يف عناوي ــة في ــة العربي ــة الديني ــر الثقاف ــاب، يمكــن ملــس تأث  هــذا الكت
 مثــل الــدرس األّول »ذاك خلــق اهلل« )ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی آموزشــی، 1400:
 2( والــدرس اخلامــس »هــذا خلــق اهلل« )املصــدر نفســه: 48( وأيضــًا الــدرس الّثامــن »يــا
 َمــن يف البحــار عجائبــه« )املصــدر نفســه: 84( أو مــن ناحيــة املحتــوى، حيــث تؤکــد بعــض
 الــدروس عــى نــر بعــض اآلداب الثقافيــة مثــل حتمــل املســؤولية والتعايش الســلمي وحســن
 معــارشة اآلخريــن، وينبــع هــذا األمــر مــن الثقافــة الدينيــة للناطقــن بالعربيــة. کــا ال ينبغــي أن
 نغفــل عــن جمموعــة الصــور التــي تشــر بشــكل مبــارش إىل الثقافــة الدينيــة للناطقــن بالعربيــة،

والتــي ظهــرت يف هــذا الكتــاب، وجــاءت بعــض ناذجهــا فيــا يــيل:

ــة« ــوان »املعــامل اخلّاب ــاول الــدرس الّســادس الــذي حيمــل عن ــه يتن ــر بالّذکــر أّن  ومــن اجلدي
 )ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی آموزشــی، 1400: 60(، التعريــف بالكثــر مــن األماکــن
 التارخييــة والثقافيــة يف إيــران: »مــن املعــامل الّدينيــة والّتارخييــة يف إيــران مرقــد اإلمــام الرضــا
وآثــار قــم  بمدينــة  الســّيدة معصومــة )س(  ومرقــد  مشــهد  الفــردويس يف  ومرقــد   )ع( 
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 برســبوليس ومقرتــا حافــظ وســعدي يف حمافظــة فــارس وطــاق بســتان وکتيبــة بيســتون
 يف حمافظــة کرمانشــاه وقلعــة فلك األفــاك وقلعــة الــوايل وغابــات البّلــوط يف إيــام...«

)املصــدر نفســه: 61 - 60(، وهــا هــي کاآليت:

ــرق ــه: 12-13( ويتط ــدر نفس ــؤولية )املص ــل املس ــوع حتم ــاين موض ــدرس الث ــاول ال ــا يتن  ک
الســلوك مقولــة  وتطــرح   .)37-  36 )صــص  الســلمي  التعايــش  إىل  اخلامــس   الــدرس 
 االجتاعــي ذات القيمــة الكبــرة بشــكل جيــد. ناهيــك أّن التطــرق إىل موضــوع صناعــة
 النفــط يف الــدرس الّســابع )املصــدر نفســه: 72-73( يعــّد نوعــًا مــن اإلشــارة إىل هبــة ربانيــة
ــًا يف ــب دورًا هام ــي تلع ــدول، الت ــة لل ــوة االقتصادي ــات الق ــدی مّكون ــوم إىل إح ــت الي  حتول
 حتســن جــودة حيــاة هــذه الــدول، ويمكــن أن يعتــر التطــرق إىل هــذا املوضــوع شــاهدًا عــى
 اقتبــاس حمتــوى الكتــاب مــن واقــع املجتمع.کــا تشــّكل األبيــات الشــعرية أدنــاه ســببًا وجيهــًا
 ملارســة التاميــذ للعصــف الذهنــي وحتفيزهــم عــى اکتشــاف املجاهيــل التــي أوجدهــا حمتــوى
 أي درس يف عقوهلــم؛ واألبيــات هــا هــي: »انُظــر لتلك الّشــجرة/ ذات الغصــون النــرة/
ــٍة مفتكــره« ــزه/ بقوب ــه بــره/ مــن ذا الــذي جّه ــن شــّق في ــل/ َم  .../وانُظــر إلــی املــرء وُق
ــأّن کل ــؤال ب ــذا الس ــى ه ــص ع ــة يف الن ــه متّــت اإلجاب ــٌح أن ــه: 3 - 2(. صحي ــدر نفس  )املص
 هــذه األعــال منوطــة بيــد اهلل، وطبعــًا کان التاميــذ يعرفــون اإلجابــة، بيــد أّن تفســر مراحــل
 نمــو الشــجرة وإثارهــا وکذلــك وصــف الشــمس والليــل واألجــرام الســاوية حيفــز بشــكل
 جّيــد ذهــن التاميــذ الناقــد. وتضمنــت مقدمــة الــدرس الّثالــث »مطــر الســمك« )املصــدر
ــى ــم ع ــّدي، وحتّثه ــار الّتح ــذ يف غ ــل التامي ــم عق ــتفهامية، ُتقح ــة اس ــه: 24-25( حال  نفس
 إکــال قــراءة النــص. وبعــد أن تفــر بشــكل عــام حــدوث هــذه الظاهــرة، تفــي إىل أن
ــذه ــوب ه ــديدة، وأن نش ــف ش ــبب بعواص ــي تتس ــة الت ــذه العل ــذور ه ــذ ج ــرى التامي  يتح
 العواصــف يف البحــر يــؤّدي إلــی ظاهــرة »مطــر الســمك«، وإذا حدثــت هــذه العواصــف يف
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ــات، فــا هــي التبعــات التــي ســتنتج عنهــا؟! مناطــق جافــة أو يف الغاب

 بــا أّنــه البــّد أن يكــون مــا حيتويــه الكتــاب مــن املعلومــات واملفاهيــم واملصطلحــات "مرتبطــًة
 باألهــداف ومائمــًة ملســتويات املتعّلمــن العقلّيــة، والثقافّيــة، والّلغويــة، وأن تكــون موّزعــة
 توزيعــًا عــادالً عــى أجــزاء الكتــاب وفصولــه" )دمعــة ومــريس، 1982: 244( فيمكــن القــول
 إّن وصــف امليــزات اخلارقــة لبعــض احليوانــات يف الــدرس اخلامــس )ســازمان پژوهــش
ــة ــزات اخلارق ــاف املي ــذ إىل اکتش ــع التامي ــی، 1400: 48-49( يدف ــزی آموزش ــه ري  وبرنام
 لســائر احليوانــات والتعــرف إليهــا مــن خــال قــراءة عبــارات مثــل »اکتشــف العلــاء أّن هــذه
ــاك. ــون تلكاألس ــت عي ــش حت ــي تعي ــة الت ــا املضيئ ــن البكتري ــوٍع م ــن ن ــث م ــواء تنبع  األض
 هــل يمكــن أن يســتفيد البــر يومــًا مــن تلك املعجــزة البحريــة ويســتعن بالبكتريــا املضيئــة
 يف إنــارة املــدن« )املصــدر نفســه: 48( أو »إّن أغلــب احليوانــات إضافــًة إلــی امتاکهــا للغــٍة
 خاّصــٍة هبــا، متلك لغــة عاّمــًة تســتطيع مــن خاهلــا أن تتفاَهــَم مــع بعِضهــا؛ فللغــراب صــوٌت
ــوٍس ــة جاس ــو بمنزل ــِر، فه ــة اخلط ــن منطق ــًا ع ــَد رسيع ــی تبتع ــات حّت ــة احليوان ــه بقي ــّذُر ب  حي
ــي ــوات الت ــي باألص ــام املتلق ــز اهت ــي حتّف ــه( والت ــس الصفح ــة« )نف ــيس الغاب ــن جواس  م
ــّوع األصــوات لــدى نــوع خــاص منهــا، وتدفعهــم لكشــف ــى بتن  تصدرهــا احليوانــات وحّت
 األدلــة املرتبطــة بــكل صــوت مــن هــذه األصــوات. وإذا أردنــا دراســة مقــدار اســتعال الفنــون
 األدبيــة واألســاليب اللغويــة املســتخدمة يف هــذا الكتــاب، ينبغــي أن نشــر إلــی أّنــه تــّم طــرح
 حمتــوى الــدرس األول مــن الكتــاب )املصــدر نفســه: 2-3( يف قالــب أديب، ويف الــدرس
ــات النّــص، وهــذا  الرابــع )املصــدر نفســه: 36-37( قــد ُذکــرت آيــات القــرآن مــرارًا يف طّي
 ممـّـا جعــل البنيــة اللغويــة هلــذا الــدرس قياســًا ببقيــة الــدروس متايــزة، وعــّرف التاميــذ أکثــر
ــدرك ــر إىل أن ي ــذا األم ــم. وأدى ه ــرآن الكري ــة للق ــة اللغوي ــى البني ــى ع ــت م ــن أي وق  م
 التاميــذ أنــه أثنــاء الكتابــة أو التحــدث باللغــة العربيــة، بإمكاهنــم أن يســتخدموا آيــات قرآنيــة

 تكــون منســجمة مــع مضمــون النــص. وثمــة نــاذج هلــذا التطبيــق فيــا بعــد:

 )املصدر نفسه: 36(

 کــا هــو ماحــظ يف هاتــن الصورتــن ، يعمــد املؤّلــف - بعــد أن قــام بتوضيــح مقصــده - إىل
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ــا ــار "منخفــض" 100 مــرة، وهــو م ــار خي ــم اختي  کــا هــو موّضــح يف هــذا اجلــدول، لقــد ت
ــّم اختيــار خيــار "متوســط" 185 مــرة، أي 25%، يــأيت هــذا يف حــال  يعــادل 13%، وقــد ت
ــَص  أنَّ عــدد مــرات اختيــار خيــار "جيــد" هــو 465 مــرة، وهــو مــا يعــادل 62%، وقــد ُخصِّ
 أکــر قــدر مــن االختيــارات لــه. ووفقــًا حلســاب اختبــار مربــع کاي هلــذا اجلــدول والــذي کان
ــاب ــذا الكت ــو يف ه ــد النح ــات وقواع ــم الكل ــر تقوي ــي أنَّ معاي ــة ه ــادل 000%، والنتيج  يع
 مقبولــة للغايــة ومرغــوب فيهــا مــن قبــل املعلمــن، وکّل مــا حيتــاج الطــاب لتعّلمــه يف هــذا
ــد ــاب، فق ــو يف الكت ــد النح ــات وقواع ــم الكل ــد تقيي ــه عن ــد؛ ألنَّ ــكل جّي ــدم بش ــاب مق  الكت

ــًا. ــد" بشــكل واضــح متام ــار "جي ــار املدّرســون خي اخت

ــار »مربــع کاي« أيضــًا أن الكلــات وقواعــد اللغــة يف هــذا الكتــاب قــد  أثبتــت نتيجــة اختب
ــى الــدرس الّثامــن ــّم عرضهــا بشــكل مفيــد؛ ألن املؤلفــن بــدءًا مــن الــّدرس األّول حّت  ت
 طرحــوا القواعــد بشــكل تسلســيل مــن الســهل إىل الصعــب؛ وبنظــرة عامــة إىل هــذه القواعــد
 يمكــن القــول إن أغلــب الرتکيــز کان منصبــًا عــى قضيــة األفعــال وتعريفهــا ومــن ثــم تعريــف
 اجلمــل االســمية والفعليــة. بنــاًء عليــه يف الــدرس األّول )ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی
 آموزشــی، 1400: 4( تــم مراجعــة األفعــال املاضيــة واملضارعــة واألمــر والنهــي وکذلــك تــم

التذکــر بالضائــر املنفصلــة املرفوعــة واملتصلــة.

ــّم عــرض األعــداد األصليــة والرتتيبيــة. يف  ويف الــدرس الثــاين )املصــدر نفســه: 14 - 15( ت

اســتخدم آيــة مــن القــرآن الكريــم بغيــة تأييــد کامــه، وهــذا نــوع مــن أنــواع التطبيــق اللغــوي.

اجلدول رقم 2: املفردات والقواعد اللغوية
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ــة حــول أفعــال ــری أمثل ــي کــا ن ــد الثاث ــواب مــن املزي ــدرس الثالــث، أشــَر إىل أربعــة أب  ال
ــف ــّم جــاء تعري ــن ث ــه: 27-28(، وم ــدر نفس ــا )املص ــر ومصادره ــارع واألم ــايض واملض  امل
 الفعــل الــازم واملتعــدي واملقــوالت الثــاث )الفعــل والفاعــل واملفعــول( )املصــدر نفســه:
ــة ــر أربع ــّم ذک ــث، وت ــدرس الثال ــد ال ــة لقواع ــع مكمل ــدرس الراب ــد ال ــاءت قواع  29(. وج
ــد ــس ق ــدرس اخلام ــه: 39(. يف ال ــدر نفس ــي )املص ــد الّثاث ــال املزي ــن أفع ــرى م ــواب أخ  أب
 رُشحــت اجلملتــان الفعليــة واالســمية وأرکاهنــا )املصــدر نفســه: 51(. يتطــّرق الــدرس
 الســادس إلــی تبيــن إعــراب أجــزاء اجلمــل االســمية والفعليــة، ويف خامتــة البحــث، تــم تبيــن
 اإلعــراب والبنــاء وطريقــة تعريــف الكلــات املبنيــة وکذلــك احلــاالت اإلعرابيــة لاســم )يف
 حــاالت الرفــع والنصــب واجلــر( )املصــدر نفســه: 63(. ويف الدرس الســابع يتعــّرف الطّاب
 علــی الفعــل املجهــول وطــرق صياغتــه وکذلــك إعــراب نائــب الفاعــل )املصــدر نفســه: 75(
 أّمــا قواعــد الــدرس الثامــن فمحــدودة بقاعــدة اجلــار واملجــرور وتعريــف جــزء مــن حــروف
 اجلــر العربيــة ومعانيهــا )ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی آموزشــی، 1400: 89 - 87(. بــا
 أّنــه »ينبغــي أن يراعــي الكتــاُب الرتابــَط والتسلســَل يف ماّدتــه وتكاملــه مــع مــواد املوضوعــات
 األخــرى« )رضــوان وآخــرون، 1982: 404(، فبالنظــر إىل مــا قيــل آنفــًا يمكــن أن نســتنتج
 أّن التذکــر باألفعــال الثاثيــة املجــردة ومــن ثــم التطــرق إىل الفعــل يف أبــواب املزيــد ومعانيهــا
ــل ــل والفاع ــول الفع ــاث ح ــوالت الث ــة واملق ــة واملتعدي ــال الازم ــف األفع ــم تعري ــن ث  وم
ــذه ــتخدام ه ــمية واس ــة واالس ــل الفعلي ــى اجلم ف ع ــرُّ ــق للتع ــدت الطري ــه، مه ــول ب  واملفع
 األفعــال يف مثــل هــذه اجلمــل، وهلــذا الســبب، يبــدو أن عــرض القواعــد يف هــذا الكتــاب کان
 مناســبًا للغايــة وتدرجــت القواعــد مــن الســهل إىل الصعــب. فيســعنا أن نقــول إّن ســبب تقييــم
 بعــض املعلمــن ألســلوب عــرض قواعــد اللغــة يف هــذا الكتــاب عــى أنــه متوســط أو ضعيــف
ــة للــدروس ــّم تعريــف األعــداد، دون وجــود قواعــد متهيدي  يرتبــط بالــدرس الثــاين حيــث ت

الاحقــة، فمــن املثــايل طــرح بحــث العــدد يف کتــاب اللغــة العربيــة للصــف احلــادي عــر.

 ويف جمــال تطبيــق واســتخدام املفــردات اجلديــدة لــكل درس يف معــاٍن وبنــى متنوعــة، ينبغــي
 القــول إّنــه يف هــذا الكتــاب تــّم اســتخدام مفــردات جديــدة يف قوالــب متنوعــة؛ مثــال
ــل » يف ــة أيضــًا مث ــه صف ــأيت ل ــد ت ــد يســتخَدُم املصــدر کمجــرور بحــرف اجلــر، وق  ذلــك، ق
 االصطفــاف الصباحــي« )ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی آموزشــی، 1400: 12( وأحيانــًا
ــذ ــع التامي ــى يّطل ــأ«، حت ــاء« عــوض الفعــل »أن تطف ــم اســتخدام مصــدر »إطف  أخــرى ت
 عــى هــذا األمــر بــأن املصــدر قــد يضطلــع بــدور يف اجلملــة، وأحيانــًا حّيــل حمــّل الفعــل. کــا
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 أّنــه يف بعــض األطــوار قــد اســُتخدَم بعــض املفــردات اجلديــدة مثــل »املرافــق« ضمــن ترکيــب
 وصفــي کـــ »املرافــق العامــة« )املصــدر نفســه: 12(، وهــذا االســتخدام يعّلــم التاميــذ أّننــا
 نســتخدم الصفــات جلمــع املكــّر لغــر العاقــل بشــكل مفــرد مؤنــث. کــا أّن اســتخدام تعابــر
 مثــل »مــا أمجــل« )املصــدر نفســه: 17(، تعّلــم التاميــذ کيفيــة اإلتيــان بأســلوب التعجــب يف
ــة، أو اســتخدام املصــادر مــع حــروف اجلــر اخلاصــة هبــا مثــل »التّعــرف عــى«  اللغــة العربي

 )املصــدر نفســه: 25(.

 وهــذه النقطــة تعيــد التذکــر بــأّن أي فعــل ُيســتخدم مــع حــرف جــر خــاص، يســتخدم
ــات ــه قــد جــاء بعــض املصــادر يف طّي  مصــدره مــع حــرف اجلــر نفســه. کــا ينبغــي القــول إن
ــارة ــال يف عب ــبيل املث ــى س ــة؛ ع ــة لغوي ــور بني ــتخدامها إىل تبل ــث أّدی اس ــاب بحي ــذا الكت  ه
 »وعــى کّل النــاس أن يتعايشــوا مــع بعضهــم تعايشــًا ســلميًا« )املصــدر نفســه: 36(؛ فذکــر
 »تعايشــًا« إلــی جانــب »أن يتعايشــوا« انتهــی إلــی صياغــة »املفعــول املطلــق« ومــا فيهــا مــن

ــی. ــد للمعن التوکي

 کــا أن اســتخدام األفعــال اجلديــدة مثــل »يســتطيع« باعتبارهــا مجلــة وصفيــة يف عبــارة
ــه: 48( ــدر نفس ــون...« )املص ــه الغواص ــتطيع في ــيٍء يس ــاٍر م ــِر إىل هن ــام البح ــّول ظ  »حت
 يعــد اســتخدامًا متنوعــًا ويعّلــم التاميــذ أنــه بوســعهم االســتعانة باألفعــال مــن أجــل وصــف
 األلفــاظ النكــرة. فملّخــص القــول أّن املفــردات اجلديــدة يف هــذا الكتــاب، تــّم اســتخدامها يف
 ُبنــی متنّوعــة مــن قبيــل الرتکيــب الوصفــي والرتکيــب اإلضــايف، اجلــار واملجــرور، املفعــول
 املطلــق، اجلملــة الوصفيــة و... ويبــدو جليــًا أّنــه فضــًا عــن حــدوث الّتنــوع يف البنيــة، يظهــر
 أحيانــًا تنــوع يف معانيهــا، ومل خيــَف هــذا األمــر عــن مــرأى املعلمــن، وهــذا التنــّوع يف التطبيــق
 واملعنــى يفــي إىل تثبيتهــا يف عقــول التاميــذ؛ ألنــه عندمــا يقصــدون اســتخدام املفــردات يف
 البنــى املتنوعــة، حياولــون الرتکيــز عــى املعنــى الــذي أوجدتــه تلــك املفــردة يف البنيــة اجلديــدة،

وهــذا األمــر يســهم يف فهــم البنــى واملعــاين املتعــددة مــن قبــل هــؤالء التاميــذ.

 وفيــا يتعلــق بموضــوع طــرح مفــردات جديــدة يف دروس هــذا الكتــاب مــن الســهل إىل
ــه يف الــدروس الثاثــة األوىل ليســت ثمــة کلــات جديــدة معّقــدة  الصعــب، يتعــن القــول إّن
ــه بــدءًا مــن الــدرس الرابــع ومــا  بحســب رأي املدّرســن، بــل هلــا بنيــة بســيطة أيضــًا، بيــد أن
 يليــه، تــم ذکــر عبــارات وبنــى يف قســم املفــردات اجلديــدة، يتعــن لفهــم معانيهــا الصحيحــة
 واســتخداماهتا، ذکرهــا وســط النّــص بعــض الّتعابــر نحــو »عــى مــّر العصــور«، »مــِن
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دون...« و«أاّل« التــي کانــت يف األصــل »أن الناصبــة + ال النافيــة«.

 ويف الــدرس اخلامــس ثمــة عــدد مــن الكلــات اجلديــدة أکثــر بكثــر مــن الــدروس الســابقة،
ــًا، ــى أيض ــض البن ــًة لبع ــری أمثل ــس ن ــدرس اخلام ــدة يف ال ــردات اجلدي ــم املف ــه يف قس ــا أن  ک
 وهــذا األمــر يبــّن أن معنــى هــذه املفــردات واســتخدامها صعــب إىل حــٍد مــا، وبالتأکيــد ينبغي
ــش ــازمان پژوه ــرك« )س ــارة »دون أن تتّح ــی بعب ــث أت ــة، حي ــا يف اجلمل ــى بنيته ــز ع  الرتکي
وباقتضــاء حمتــوى أن«،  »دوَن  وفقــًا ألســلوب   )49  :1400 آموزشــی،  ريــزی   وبرنامــه 
 الــدرس، ثمــة مفــردات جديــدة متناغمــة بشــكل أکــر مــع وقائــع احليــاة اليوميــة. وأيضــًا يف
 الــدروس الّسادســة والّســابعة والّثامنــة ثمــة کلــات جديــدة تشــمل کثــرًا مــن املصطلحــات
ــه: ــدر نفس ــياحي« )املص ــذب الس ــق اجل ــة« و«مناط ــة بريدي ــل: »بطاق ــن قبي ــارصة؛ م  املع
 63( و«االتصــاالت« و«الّســاد« و«مبيــدات احلــرات« و«مــواد التجميــل« و«حمطــات
 اإلنــذار« و«املطــاط« و... )املصــدر نفســه: 74(. وبنظــرة إمجاليــة يتعــن القــول إّن املفــردات
 اجلديــدة يف الــدروس األخــرة متناســبة بشــكل أکــر مــع ظواهــر العــامل املعــارص. وکــون هــذه
 املفــردات جديــدة بالنســبة للتاميــذ وقّلــا تكــّررت، فهــي أصعــب مــن املفــردات اجلديــدة يف

ــى الثالــث. الــدرس األول حّت

اجلدول رقم 3: الّتامرين واألنشطة

ــادل 59 %، ــا يع ــرة أي م ــد" کان 628 م ــار "جي ــار خي ــرات اختي ــدد م ــدول أّن ع ــر اجل  يظه
ــض" ــار "منخف ــا خي ــل 26 %، بين ــرة، يمث ــاره 257 م ــم اختي ــذي ت ــط"، وال ــار "متوس  وخي
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ــار ــة. وخي ــبة مئوي ــتوى ونس ــى مس ــه أدن ــث کان ل ــادل 15%، حي ــرة يع ــاره 165 م ــع اختي  م
 "متوســط" الــذي تــم اختيــاره 257 مــرة و26%، بعــد إجــراء اختبــار "مربــع کاي"، تــم
ــتوى ــو "مس ــد املرج ــن احل ــل م ــون أق ــبة تك ــذه النس ــا أنَّ ه ــم 0/027 وب ــى رق ــول ع  احلص
 املعنويــة" والــذي يكــون 0/05، يتضــح لنــا أنَّ متاريــن الكتــاب مناســبة الحتياجــات الطــاب
 ومصممــة بطريقــة يمّكنهــا مــن تقييــم الطــاب مــن حيــث تعلــم حمتــوى اللغــة وقواعدهــا،

ــار "جيــد". ــار خي ــر عــى اختي ــم التاريــن اعتمــد املعلمــون أکث ــه يف تقيي ألن

ــه لإلفــادة مــن الكتــاب املــدريس جيــب أال يقتــر عــى جمــّرد حتصيــل  مــن اجلديــر بالّذکــر أّن
ــن أن ــل "يستحس ــط ب ــه فق ــودة في ــة املوج ــات الرورّي ــتظهار املعلوم ــة واس ــكار األولي  األف
 يلّحــق بــكّل فصــل قائمــٌة مــن ألــوان النّشــاط العقــيل والعمــيل املتــدّرج والتــي هتــدف للكشــف
 أو تثبيــت مــا تــّم تعلّمــه مــن قبــل، وإىل تدريــب الّدارســن وتنميــة قدراهتــم" )العــويف، 1435
 – 1436: 42(؛ لذلــك جيــب عــى مؤلفــي الكتــب يف تعليــم العربيــة للناطقــن بلغــات أخــرى
 "أن يقومــوا بوصــف أنشــطة التعّلــم التــي سيشــرتك فيهــا الّدارســون وتوقــع مــا ســتؤدي إليــه
 هــذه األنشــطة مــن اخلــرات املرغوبــة، ومــن الــّروري أن ترتبــط األنشــطة بميــول الدارســن
ــم ومتطلباهتــا، جيــب أن ــوع مســتوى أنشــطة التعل ــايل تن ــة، بالت  ورغباهتــم، وقدراهتــم املعرفي
ــة، ــة" )طعيم ــة التعليمي ــات املؤسس ــب إمكاني ــيل حس ــق العم ــة للتطبي ــطة قابل ــون األنش  تك

.)138 :2005

 بــا خيــص تفاعليــة التاريــن املوجــودة يف هــذا الكتــاب، يمكــن القــول إّن کل درس فيــه
 حــوار يتعــن عــى التاميــذ إجــراء حــوار مماثــل لــه يف الّصــف ضمــن جمموعــات مؤلفــة مــن
 شــخصن )ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی آموزشــی، 1400: 92، 78، 67، 53، 40، 30،
 17، 5(. وإذا أردنــا إبــداء رأينــا حيــال تنــاوب متاريــن االســتيعاب، ينبغــي أن نقــول إّنــه ثمــة
 متاريــن حــول االســتيعاب ملعظــم دروس هــذا الكتــاب، مــن قبيــل الصفحــات 14، 26، 38،
ــئلة ــن األس ــة ع ــذ اإلجاب ــن التامي ــب م ــي تطل  41، 50، 54، 62، 68، 74، 79، 80، 86 الت
 املطروحــة وفــق نــص الــدرس، حيــث جــاء عــدد هــذه التاريــن واألســئلة املطروحــة يف هنايتها
 ضمــن احلــد املقبــول، فتكمــن ســمة هــذه التاريــن يف زيــادة قــدرة ترکيــز التاميــذ أثنــاء قــراءة
ــب ــب، جي ــهل إىل الصع ــن الس ــاب م ــن الكت ــرح متاري ــتوى ط ــة مس ــد دراس ــوص. وعن  النص
 اإلذعــان بــأّن أکثــر التاريــن يف الدرســن األول والثــاين مرتبطــة برتمجــة مفــردة أو آيــة وعبــارة
 قصــرة أو ُيطلــب مــن التاميــذ يف خامتــة املطــاف اختيــار الرتمجــة املناســبة أو وصــل کل مفــردة
مــن املفــردات املطروحــة بالــرح املرتبــط هبــا، وســيأيت نموذجــان مــن هــذه التاريــن أدنــاه:
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  )سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی،19:1400(  

 ويف الدرســن الثالــث والرابــع فضــًا عــن التمريــن املرتبــط برتمجــة األلفــاظ والعبــارات
ــرة ــي قص ــا وه ــذ ترمجته ــى التامي ــّن ع ــارات يتع ــن عب ــن تتضم ــت متاري ــرة، درج  القص
 أيضــًا، لكــن إىل جانــب ترمجــة هــذه اآليــات والعبــارات، ُطلــب منهــم حتديــد نــوع األفعــال

ــاه: ــن أدن ــذه التاري ــن ه ــاذج م ــاهد ن ــا. ُتش ــة وصيغه ــن اجلمل ــورة ضم املذک

)سازمان پژوهش وبرنامه ريزی آموزشی، 1400: 43(

 کــا يتضــح مــن احلــاالت املذکــورة، فبعــض التاريــن يف هذيــن الدرســن هلــا جانبــان؛ يعنــي
 فضــًا عــن الرتمجــة يتعــن عــى التاميــذ تطبيق قواعــد الدرس فيهــا، حيــث إّن التاريــن تكون
ــن الدرســن الســابقن. ويف الدرســن اخلامــس  يف مســتوى أعــى بشــكل ملحــوظ مــن متاري
 والّســادس کذلــك جــرى ماحظــة األمــر عينــه طبعــًا بتقــدم طفيــف؛ وبالتــايل ففضــًا عــن أنــه
 يتعــن عــى التاميــذ ترمجــة العبــارات، جيــب عليهــم تطبيــق القواعــد أيضــًا. وجيــدر بالذکــر أّن
 اآليــات والعبــارات التــي ُطلــب ترمجتهــا، أطــول بكثــر مــن اآليــات والعبــارات املذکــورة يف
 متاريــن الــدروس الســابقة. ويف خامتــة املطــاف بعــد دراســة متاريــن الدرســن الســابع والثامــن
 وصلنــا إلــی أّنــه فضــًا عــن ترمجــة العبــارات واآليــات الطويلــة التــي ُطلبــت مــن التاميــذ،
 يتعــن عليهــم تعيــن اإلعــراب ونوعــه يف بعــض الكلــات، وتعيــن الكلــات ملــلء الفراغــات
ــاف ــاءت بخ ــذه ج ــة، وکّل ه ــد اللغوي ــق القواع ــة تطبي ــن ناحي ــة م ــون صحيح ــث تك  بحي
ــة ــب الرتمج ــبة بحس ــة املناس ــد الكلم ــا حتدي ــب فيه ــي ُطل ــاب األوىل الت ــض دروس الكت  بع

 وتناســب معناهــا مــع اجلملــة.
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)سازمان پژوهش وبرنامه ريزی آموزشی، 1400: 70(

 باختصــار يمكــن القــول إّنــه يف الدرســن األخريــن أصبحــت التاريــن أصعــب بكثــر من ذي
 قبــل وحتتــاج إىل دقــة أکــر مــن ناحيــة الرتمجــة وکذلــك مــن ناحيــة مراعــاة القواعــد اللغويــة.
ــذ تطبيــق ــا يتعلــق هبــذا املتغــر الــذي ُيظهــر »إىل أي مــدى تطلــب التاريــن مــن التامي  وفي
 قواعــد الــدرس يف اجلمــل واملواقــع اجلديــدة؟« ينبغــي القــول إّن قواعــد الــدرس األول متّثــل
 مراجعــة واســتذکارًا لصيــغ أفعــال املــايض واملضــارع واألمــر والنهــي وکذلك الضائــر، والتي
 بالتأکيــد مل تتضمــن أيــٌة مــن متاريــن الــدرس األول شــيئًا حــول تطبيــق صيغــة فعليــة خاصــة يف
 مجلــة جديــدة، بــل يتعــن عــى التاميــذ يف بعــض الّتاريــن املتعلقــة بالرتمجــة وحســب، ترمجــة
 فعــل اجلملــة إىل جانــب ترمجــة کافــة املفــردات. ويف الــدرس الثــاين الــذي تتمحــور قواعــده
 حــول »العــدد«، يكــون نصــف التاريــن حــول اســتخدام األعــداد يف اجلمــل اجلديــدة، وجــاء

نموذجــان مــن هــذه التاريــن أدنــاه:

)سازمان پژوهش وبرنامه ريزی آموزشی، 1400: 21(  )املصدر نفسه: 18(

ــد ــط بقواع ــث ال ترتب ــدرس الثال ــن يف ال ــف التاري ــن نص ــر م ــه أکث ــی أّن ــارة إل ــدر اإلش  جت
 الــدرس يعنــي بنيــة األبــواب األربعــة )اســتفعال، افتعــال، انفعــال وتفّعــل( وترمجتهــا
 وکذلــك بحــث »الفعــل الــازم واملتعــدي املطــروح يف قســم قواعــد هــذه الــدرس«. ختتــص
ــواب األربعــة )إفعــال، تفعيــل، ــة الفعــل واملصــدر يف األب ــع بطــرح بني  قواعــد الــدرس الّراب
 تفاعــل ومفاعــة(، وبعــد دراســة متاريــن الــدرس رأينــا أّن نصــف التاريــن يرتبــط ببنيــة الفعــل

ــاه: ــن أدن ــل التمري ــن قبي ــه، م ــدة وترمجت ــل جدي ــورة يف مج ــة املذک ــواب األربع يف األب
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)املصدر نفسه: 39(

وکّل هذا بخاف التارين التي ال ترتبط بقواعد الدرس، مثل التمرين أدناه:

)املصدر نفسه: 41(

ــن ــن الّتالي ــو التمرين ــة نح ــمية والفعلي ــل االس ــول اجلم ــس ح ــدرس اخلام ــن ال ــدور متاري  ت
ــا: ــدرس ومه ــد ال ــًا بقواع ــًا وثيق ــان ارتباط ــن يرتبط اللذي

)املصدر نفسه: 57(
 وُيظهــر هــذا األمــر أمهيــة إيــاء مؤلفــي الكتــاب اهتامــًا بالقواعــد املرتبطــة باجلمــل االســمية.
 وُطرحــت يف قســم القواعــد اللغويــة يف الــدرس الســادس احلــاالت اإلعرابيــة )الرفــع
ــن ــن متاري ــًا کبــرًا م ــن قس ــه(؛ إذ يتضم ــاف إلي ــزم وکذلــك الصفــة واملض  والنصــب واجل
ــارات هــذا الــدرس ســبع حــاالت مــن عــر حــاالت حــول قواعــد الــدرس، وُذکــر  واختب

ــًا: ــان نموذج ــان الّتالي التمرين

                  )سازمان پژوهش وبرنامه ريزی آموزشی، 1400: 69(       )املصدر نفسه 66(
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 تــدور قواعــد الــدرس الســابع حــول الفعــل املجهــول ونائــب الفاعــل، لكــن ثمــة مترينــان مــن
 مخســة متاريــن، يطلبــان مــن التاميــذ أخــذ بنيــة أو ترمجــة األفعــال املجهولــة بعــن االعتبــار؛

مــن قبيــل التمريــن أدنــاه:

)املصدر نفسه: 80(

لكن، التمرينان أدناه ال يرتبطان مطلقًا بقواعد الدرس:

 )املصدر نفسه: 80(

 تتمحــور قواعــد الــدرس الثامــن حــول تعريــف وترمجــة حــروف اجلــر ونــون الوقايــة، لكــن
ــول ــدور ح ــدرس ت ــذا ال ــرة يف ه ــارات الع ــن واالختب ــن التاري ــن ب ــن م ــة متاري ــة ثاث  ثم

ــظ: ــد املذکــورة کــا تاح القواع

 )املصدر نفسه: 90(  )املصدر نفسه: 94(    

وحاالت من قبيل التارين أدناه ال تأيت يف سياق القواعد النحوية هلذا الدرس:

)املصدر نفسه: 93(    )املصدر نفسه: 95( 
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ــأت ــا مل ت ــد أهّن ــة، بي ــون الوقاي ــن ن ــاٌل تتضم ــة 91، أفع ــار الصفح ــه يف اختب ــر أّن ــدر بالّذک  جي
ــذ ــق هــذا املتغــر، يتعــن إعطــاء التامي ــه وف ــذا اجلــدول؛ ألن  يف ســياق املتغــر املنشــود يف ه
 عــدة أفعــال أو حــرف مشــبه بالفعــل، وُيطلــب منهــم اســتخدامها مــع نــون الوقايــة وإجــراء

ــة. ــرات الازم  التغي

 وانطاقــًا مــن أن التاريــن املرتبطــة باالســتيعاب يف هــذا الكتــاب هــي نفــس التاريــن الــواردة
 يف هنايــة نــص الــدرس، وطرحــت أســئلة حــول األقســام املختلفــة لــكل درس، يمكــن
 القــول إّنــه يــدور متريــن االســتيعاب يف الــدرس الثالــث حــول بحثــن؛ األول، "ســمية تنتظــر
 أمهــا"، واآلخــر "حتّمــل املســؤولية" )ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی آموزشــی، 1400:
 14(. ويــدور موضــوع الفهــم واالســتيعاب يف الــدرس الثالــث حــول موضــوع واحــد يعنــي
 مطــر الســمك )املصــدر نفســه: 26(. ويتمحــور اســتيعاب الــدرس الرابــع حــول ثــاث
 موضوعــات هــي "التعايــش مــع اآلخريــن"، "فضيلــة بعــض النــاس عــى البعــض اآلخــر"
 و"دراســة کميــة املســلمن بــن ســّكان العــامل" )املصــدر نفســه: 38(. ويــدور اســتيعاب
 الــدرس اخلامــس حــول اخللقــة الفريــدة لــكل خملــوق مــن املخلوقــات )املصــدر نفســه: 50(.
 وتتمحــور کافــة األســئلة املتعلقــة بتمريــن فهــم الــدرس الســادس حــول موضــوع األماکــن
 الســياحية والتارخييــة )املصــدر نفســه: 63(. کــا تــدور األســئلة املطروحــة يف متريــن اســتيعاب
 الــدرس الســابع حــول موضــوع النفــط وطــرق نقلــه وهــو موضــوٌع عــاٌم وواحــٌد )املصــدر
ــن اســتيعاب الــدرس الثامــن ينبغــي القــول إن أســئلة هــذا ــّص بتمري ــا خيت  نفســه: 74(. وفي
ــا ــه: 86(، وک ــدر نفس ــرش" )املص ــن" و"الق ــا "الّدلف ــن مه ــول ظاهرت ــدور ح ــن ت  التمري
 يبــدو جليــًا مــن متاريــن االســتيعاب الســبعة أّن أربعــة متاريــن تــدور حــول موضــوع واحــد،

ــات املذکــورة يف اجلــدول.  حيــث تؤکــد البيان

ــي ــه ُتف ــول إّن ــن الق ــر يتع ــّاق واملبتك ــر اخل ــز الفك ــاب يف تعزي ــن الكت ــال دور متاري  ويف جم
 قرابــة نصــف التاريــن إىل تعزيــز الفكــر اخلــّاق لــدى التاميــذ، حيــث يمكــن اإلشــارة مــن

ــاه: ــن أدن بينهــا إىل التمري

)املصدر نفسه: 8(
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ــذا ــاه، وهك ــراد ومعن ــظ امُل ــن اللف ــم ب ــب القائ ــاد التناس ــذ إجي ــى التامي ــه ع ــری أّن ــا ن  فك
الّتاليــان: الّتمرينــان 

 )املصدر نفسه: 9(   )املصدر نفسه: 81(

 کــا يتوجــب عليهــم التدقيــق يف التضــاد والتناســب الــداليل بــن املفــردات. وکذلــك التمريــن
 الّثالــث يف الصفحــة 19 أو التمرينــان الّثــاين والّثالــث يف الصفحــة 31 والتمريــن الّثــاين يف
ــن 79 ــاين يف الصفحت ــان األّول والّث ــاين يف الصفحــة 68 والتمرين ــن الّث  الصفحــة 55 والتمري

و93.

اجلدول رقم 4: جاذبية الكتاب

 بعــد مراجعــة البيانــات الــواردة يف اجلــدول أعــاه، تــم التوصــل إىل أنَّ عــدد مــرات اختيــار
 خيــار "جيــد" کان 364 مــرة، وهــو مــا يمثــل 58%، بينــا بلــغ عــدد اختيــارات خيــار
ــار فيهــا املعلمــون ــي اخت ــل 29% وکان عــدد املــرات الت  "متوســط" 173 مــرة، وهــو مــا يمث
 خيــار "منخفــض" 81 مــرة، وبمتوســط   15%. وبعــد إجــراء اختبــار "مربــع کاي" للبيانــات
 الــواردة يف هــذا اجلــدول، تــم احلصــول عــى رقــم 0/112، وبــا أنَّ هــذه النســبة تكــون أکثــر
ــه ال ــك ينبغــي القــول إنَّ ــذي يكــون 0/05، ولذل ــة" وال  مــن احلــد املرجــو "مســتوى املعنوي
 يوجــد فــرق کبــر بــن اإلجابــات املعطــاة لألســئلة الــواردة يف هــذا اجلــدول، وبشــكل عــام،
 مل يتــم تقييــم هــذا الكتــاب عــى املســتوى املرغــوب فيــه مــن حيــث جاذبيــة املحتــوى واملظهــر.
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 إضافــًة إلــی االهتــام بــا يدفــع الّتاميــذ إلــی قــراءة الكتــاب فعلــی هــذا األســاس جيــب أن
ــون ــه يك ــًا غاف ــم جّذاب ــة الّتعلي ــق فاعلي ــا تتحّق ــا، فبه ــدَّ منه ــا »رضورة ال ب ــّوقًا؛ ألهّن  ومش
 وبقــاء أثــره، کــا أهّنــا ُتثــر اهتــاَم املتعّلمــن وتزيــد مــن فاعليتهــم« )مدکــور، 2008: 160(.
 يتعــن القــول بخصــوص جاذبيــة تصميــم غــاف هــذا الكتــاب أّن اللونــن األزرق والرتقــايل
 مهــا اللونــان الغالبــان يف تصميــم الغــاف، وانطاقــًا مــن کــون اللــون األزرق »حيــّض
 االنســان عــى توخــي الدقــة« )مقــديس، 1993، 55(. جيــب القــول إّن اســتخدام هــذا اللــون
 يف تصميــم الغــاف هــذا، يــؤدي إىل خلــق حــس الفضــول لــدى التاميــذ ويزيــد مــن دقتهــم
 وترکيزهــم عــى املحتــوى التعليمــي. کــا إّن اســتخدام اللــون الرتقــايل يصاعــد مــن حجــم
 التأثــر وقــوة جــذب غــاف الكتــاب ويســتدعي انتبــاه التاميــذ. ثمــة نقطــة أخــرى ظاهــرة
 بشــكل جــيّل يف تصميــم هــذا الغــاف وهــي اختيــار صــورة مــن کل درٍس وإدراجهــا يف
 الغــاف حّتــى تّقــدم مشــهدًا کليــًا للتاميــذ عــن حمتويــات الكتــاب، فعندمــا تقــع أعينهــم عــى
 الغــاف تتبلــور لدهيــم رؤيــة عامــة حــول املوضوعــات. وبــا خيــص جاذبيــة الصــور الــواردة
ــٌة ال ــاب صــوٌر عادي ــأّن أغلــب الصــور املوجــودة يف هــذا الكت  يف اجلــدول ينبغــي اإلذعــان ب
 متتلــك جاذبيــة کبــرة بالنســبة للتاميــذ يف هــذه املرحلــة العمريــة، وجــاءت الصــور املرتبطــة
 بالدرســن الثالــث واخلامــس فقــط متناســبًة بشــكل کبــر مــع حمتــوى الــدرس ممـّـا قــد تشــّكل

ســببًا يســتحوذ عــى انتبــاه التاميــذ، وســتأيت بعــض هــذه الصــور فيــا يــيل:

)سازمان پژوهش وبرنامه ريزی آموزشی، 1400: 49( )املصدر نفسه: 25(

 تشــر دراســة صــور الكتــاب مــن جهــة التناســب مــع حمتوياتــه إىل أّنــه يف کثــر األحيــان اختــر
 لــكل درس صــوٌر متناســبة مــع حمتوياتــه، فأفــى هــذا التناســب إىل تعاظــم ترکيــز التاميــذ
 عــى حمتــوى الــدرس، وفيــا عــدا الصــور املرتبطــة بالــدرس الثالث »مطــر الســمك« والدرس
 اخلامــس »هــذا خلــق اهلل« الــواردان أعــاه، ثمــة تناســب کبــر مــع حمتــوى الــدرس، ويمكــن
ــدرس األول ــة بال ــم 1 املرتبط ــورة رق ــا؛ الص ــن بينه ــرى م ــور األخ ــض الص ــارة إىل بع  اإلش
 »ذاك هــو اهلل«، والتــي تتحــّدث حــول قــدرة اهلل يف اخللــق وظواهــر مثــل الشــجرة والليــل.
 والصــورة رقــم 2 املتعلقــة بالــدرس الســادس »املعــامل اخلّابــة« الدائــرة حــول األماکــن
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 التارخييــة والثقافيــة يف إيــران، والصــورة 3 املرتبطــة بالــدرس الســابع »صناعــة النفــط« حــول
 اســتخراج النفــط ونقلــه، وکذلــك تســتعرض الصــورة رقــم 4 املرتبطــة بالــدرس الثامــن »يــا

مــن يف البحــار عجائبــه« معلومــات حــول الّدالفــن وأســاك القــرش.

       الصورة رقم 4           الصورة رقم                       3 الصورة رقم 2                 الصورة رقم 1

 لكــن ينبغــي اإلشــارة إىل کــون الصــور املرتبطــة بالدرســن الثــاين والرابــع تبــدو غــر متناســبة
ــور ــب ص ــتوى تناس ــن مس ــض املعلم ــم بع ــبب قّي ــذا الس ــا هل ــن، ورب ــوى الدرس ــع حمت  م
 الكتــاب مــع حمتــوى الــدروس باملتوســط أو املنخفــض. وحــول دور جاذبيــة حمتــوى الكتــاب
 وتأثرهــا يف خلــق حمّفــز لــدى التاميــذ ينبغــي القــول إّن حمتــوى الــدرس الثالــث الــذي
 يتمحــور حــول مطــر الســمك، والــدرس اخلامــس الــذي يتمحــور حــول اخلصائــص الفريــدة
ــن ــض األماک ــرف بع ــذي يّع ــادس ال ــدرس الس ــات، وال ــض احليوان ــاب لبع ــرة لإلعج  واملث
 التارخييــة والســياحية اإليرانيــة، والــدرس الثامــن الــذي يطــرح معلومــات ممتعــة حــول حيــاة
 الدالفــن وأســاك القــرش، متّتعــت هــذه الــدروس بجاذبيــة أکــر بــا لدهيــا مــن عــرض
ــم ــم وإعجاهب ــذ رغبته ــر التامي ــا مل ُيظه ــط، بين ــع املحي ــة للواق ــة وامللموس ــر الواقعي  الظواه

ــة الــدروس.  فيــا خيــص بقي

اجلدول رقم 5: اخلصائص العاّمة واملعلومات اخللفية يف کتاب دليل املدّرس

 وفقــًا للبيانــات اإلحصائيــة يف هــذا اجلــدول، فــإن خيــار "جيــد" بتــوارد 339 کان أکثــر
 اختيــارًا وشــّكل 56%، لكــن خيــار "متوســط" مل يؤخــذ يف االعتبــار مــن قبــل املعلمــن وکان
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 يمثــل 154 إجابــة، أي 26%، وبالتــايل، تــم اختيــار خيــار "منخفــض" 107 مــرة ويمثــل %18،
 ممـّـا يشــر إىل ترکيــز املعلمــن الكبــر عــى خيــار "جيــد". وبعــد إجــراء اختبــار "مربــع کاي"
ــبة ــذه النس ــا أنَّ ه ــم 0/000 وب ــى رق ــول ع ــم احلص ــدول، ت ــذا اجل ــواردة يف ه ــات ال  للبيان
ــة" والــذي يكــون 0/05، جيــب أن يقــال إّن  تكــون أقــل مــن احلــد املرجــو "مســتوى املعنوي
 هــذا الكتــاب حيتــوي عــى ميــزات مرغوبــة للغايــة ويقــّدم معلومــات أساســية مقبولــة ويــزّود

املعلمــن بأســاليب التدريــس والقواعــد ومــا إىل ذلــك.

 فبســبب رضورة معرفــة األهــداف الّتعليميــة عنــد ختطيــط الرامــج الّتعليميــة وتأليــف الكتــب
ــّم ــم املدرســية »هيت ــاب املــدريس بجــودة تقوي ــة أو املؤسســات أهــداف الكت  الرامــج الرتبوي
ــًة ــة إضاف ــواّد التعليمّي ــق درجــة إىل وامل   ومــن أهــّم األهــداف يف تأليــف.األهــداف هــذه حتّق

 کتــب تعليــم اللغــة هــو تقديــم وتنميــة کّل املهــارات اللغويــة األربــع أي القــراءة واالســتاع
ــاب اللغــة ــة لكت ــة والتحــدث« )الفــوزان، 2011: 176(. تتمثــل األهــداف التعليمي  والكتاب
 العربيــة للصــف العــارش يف »التعــرف عــى اللغــة العربيــة الســّيا املهــارات اللغويــة األربعــة
ــات القــرآن الكريــم وکام ــذ عــى فهــم معــاين آي  املذکــورة، طبعــًا يف حــدود مســاعدة التلمي
ــة ــز وتقوي ــرة يف تعزي ــة اإلســامية، وأن تكــون مؤث ــة والثقافي  املعصومــن والنصــوص الديني
 لغتــه الفارســية وتســهم يف فهــم أفضــل للغــة واألدب الفــاريس. کــا تتمثــل أحــد أهــداف هــذا
 الكتــاب يف حوکمــة اســتيعاب معنــی النّــص واســتخدام املفــردات ومرکزيــة النّــص عــوض
 القاعــدة املحوريــة.« )ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی آموزشــی، 1395: املقدمــة(. ونقــرأ
 يف دليــل املــدّرس حــول طــرق تدريــس کتــاب العربيــة للصــف العــارش أّنــه »أنصــب االهتــام
 بشــكل أکــر يف طــرق تعليــم اللغــة العربيــة احلديثــة عــى مهــارات القــراءة واالســتاع والفهــم؛
ــة خــال ممارســة التدريــس اســتخدام القــراءة ــز املهــارات اللغوي  إذ يتعــّن عــى املعلــم لتعزي
 السلســة والســليمة، وترمجــة اجلمــل مــن العربيــة إىل الفارســية، وتعّلــم التعابــر واملصطلحــات
ــكل ــى ش ــدث ع ــارة التح ــز مه ــة تعزي ــة بغي ــة العربي ــة يف اللغ ــع وذات أمهي ــاق واس ــى نط  ع
 طــرح ســؤال وجــواب بــن املعلــم والتلميــذ أو بــن التاميــذ أنفســهم. وحــول مهــارة الكتابــة
 وانطاقــًا مــن التشــابه الكبــر بــن األبجديــة الفارســية والعربيــة، يكفــي الرجــوع إىل وجــوه
 التايــز واالختافــات اإلمائيــة؛ عــى ســبيل املثــال کلمــة »آيــة« ُتكتــب يف الفارســية »آيــه«
 أو »آيــت«. ولتعزيــز مهــارة القــراءة ُيشــدد عــى أّن تــاوة درس اللغــة العربيــة حتظــى بمكانــة
ــة القــراءة الصحيحــة ــع بإمكاني ــًا مــن هــذا األمــر يتعــّن عــى املّعلــم أن يتمت  خاّصــة، انطاق
 والسلســة حتــى يســعه التعليــم بــا يتناســب مــع هنــج األهــداف ومبــادئ الرنامــج. وجيــري
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 تعليــم لفــظ احلــروف بشــكل صحيــح »ث، ح، ذ، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، و«. وحــول
ــة، ــة العربي ــم اللغ ــة يف تعلي ــة الرفيع ــة الرتمج ــر إىل مكان ــل »بالنظ ــة قي ــس الرتمج ــة تدري  طريق
 فمــن األمثــل اســتخدام نــاذج وطــرق فاعلــة يف تعليــم الرتمجــة، بحيــث إّن اســتخدام اللغــة
 الفارســية أحيانــًا يف تفهيــم فنــون الرتمجــة تكــون ناجعــة وفاعلــة؛ مثــل مقارنــة أنــواع الفعــل
 يف کا اللغتــن، وعليــه تــم إدراج قســم فــن الرتمجــة هبــدف تعليــم املفاهيــم األساســية لفنــون

الرتمجــة يف الكتــب الدراســية« )املصــدر نفســه: 8(.

 وجــاء بــا خيــص طريقــة تدريــس القواعــد أّنــه »ُتــدرس القواعــد عــى نحــٍو يتمكــن التلميــذ
ــى ــوم ع ــا، کأن يق ــام بتطبيقه ــم القي ــه املعل ــب من ــة ال أن يطل ــا يف اجلمل ــه حتديده ــن خال  م
 ســبيل املثــال بتعريــف الفعــل املــايض املســتمر. کــا أّنــه مــن املثــايل ربــط قواعــد اللغــة العربيــة
 بقواعــد اللغــة الفارســية واالستشــهاد باألمثــال واحلكــم. کذلــك ينبغــي أن توظــف القواعــد
 يف خدمــة فهــم العبــارات والنصــوص؛ ألّن منهــج الكتــب العربيــة اجلديــدة يقــوم عــى أســاس
 تنميــة املهــارات اللغويــة األربعــة وحموريــة النــص؛ وجيــب أن تســاعد القاعــدة يف هــذا األمــر
ــوع ــوص موض ــی، 1395: 8-9(. وبخص ــزی آموزش ــه ري ــش وبرنام ــازمان پژوه ــام )س  اهل
ــد ــه ق ــی أّن ــن، جيــب اإلشــارة إل ــة املقرتحــة عــى التاري ــة الصحيحــة أو اإلجاب  طــرح اإلجاب
 ُذکــرت إجابــة صحيحــة أو مقرتحــة ألقــل مــن نصــف متاريــن الكتــاب. وهــذه املســألة تصــدق
 حيــال بعــض التاريــن املرتبطــة بالرتمجــة؛ عــى ســبيل املثــال ُذکــرت ترمجتــان مقرتحتــان لــكام
اَن: 1( هــر کســی دشــمنی کاشــت، زيــان  اإلمــام عــيل )ع( »َمــْن َزَرَع َاْلُعــْدَواَن َحَصــَد َاخْلـُـْرَ

درو کــرد 2( هــر کســی دشــمنی بــكارد، زيــان درو مــی کنــد" )املصــدر نفســه: 125(.

 إذا أردنــا دراســة دور کتــاب دليــل املعلــم يف اســتخدام األســاليب اللغويــة والفنــون الباغيــة،
 ينبغــي اإلشــارة إىل الروحــات التــي ُطرحــت حــول اســتخدام البنــى املختلفــة لبعــض
ــَتْحَجَر: ــتحجر«: »اْس ــل »اس ــتخدام فع ــول اس ــايل ح ــاء الت ــال ج ــبيل املث ــى س ــال؛ ع  األفع
 ماننــد ســنگ شــد، اْســَتْحَجَر الّرُجــُل: آن مــرد بــرای خــود حجــره ســاخت، اْســَتْحَجَر عليــه:
 بــر او رسســخت شــد« )املصــدر نفســه: 151( وانطاقــًا مــن أن أهــداف تعليــم کتــاب اللغــة
ــدة يف ــارات عدي ــرت عب ــرآن، ُذک ــة الق ــى لغ ــرف ع ــل يف التع ــارش تتمث ــف الع ــة للص  العربي
 کتــاب دليــل املعلــم؛ عــى ســبيل املثــال تــّم اســتخدام آيــة قرآنيــة بعــد العبــارات الــواردة هبــدف
 املصادقــة والتكميــل. ممـّـا يعّلــم التاميــذ بشــكل جيــد کيفيــة اســتخدام اآليــات القرآنيــة لتأييــد
 کامهــم عنــد الكتابــة، وهبــذا يتعرفــون عــى أحــد األســاليب اجلميلــة واملتداولــة يف الكتابــة
ــدة ﴿ال ــة العقي ــی حرّي ــم عل ــرآن الكري ــد الق ــارة »يؤّک ــر عب ــياق ُتذک ــذا الس ــة. ويف ه  بالعربي
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ــدوان؛ ــِن﴾ )البقــرة: 256(، ال جيــوز اإلرصاُر علــی نقــاط اخلــاف وعلــی الُع  إکــراَه يف الّدي
ــع ــلمّيًا م ــًا س ــم تعايش ــع بعضه ــوا م ــاس أن يتعايش ــی کلِّ النّ ــد، وعل ــه أح ــع ب ــه ال ينتف  ألّن
 احتفــاظ کلٍّ منهــم بعقائــده؛ ألّنــه ﴿کّل حــزٍب بــا لدهيــم َفرحــون﴾ )الــّروم: 32(" )ســازمان
 پژوهــش وبرنامــه ريــزی آموزشــی، 1395: 168( وهــذه العبــارات هتــدُف تعريــَف التاميــذ
 باألســاليب القرآنيــة يف کتاباهتــم. أو مــن خــال طــرح بعــض املصطلحــات مثــل »بعــض ...
 بعــض« والتــي يقابلهــا »يكديگــر" يف الفارســية )املصــدر نفســه: 143( حيــث جيــري تعريــف
ــه يف کتــاب دليــل املعلــم،  التاميــذ عــى هــذا املصطلــح املتــداول، کــا ال ينبغــي أن ننســى أّن
 فضــًا عــن طــرح األفعــال التــي متلــك جــذرًا مشــرتکًا، ُأشــر إىل بعــض األســاء التــي تشــرتك
 باجلــذر ذاتــه أيضــًا مــن قبيــل الكلــات الثاثــة » ُســّياح، ســائحون، وُســّواح« والتــي تعتــر
ــل ــاب دلي ــه يف کت ــر أّن ــدر بالّذک ــه: 144(، فيج ــدر نفس ــائح« )املص ــة »س ــًا لكلم ــا مجع  کّله

املعلــم مل ُتذکــر الكلــات ذات اجلــذور املشــرتکة يف مجيــع الــدروس، بــل يف بعضهــا فقــط.

اجلدول رقم 6: دليل طرق الّتدريس

ــل %50، ــا يمث ــو م ــرة، وه ــد" 224 م ــار "جي ــار خي ــم اختي ــه ت ــدول )6( أنَّ ــا يف اجل  الحظن
 وکان عــدد املــرات التــي نظــر فيهــا املعلمــون يف اختيــار خيــار "متوســط" 142 مــرة، أي مــا
 يعــادل 32%، ولكــن تــم اختيــار خيــار "منخفــض" 84 مــرة، وهــو مــا يمثــل 18%، وقــد تــم
 النظــر فيــه أقــل مــن اخلياريــن الســابقن مــن قبــل املعلمــن. وإنَّ نتيجــة اختبــار "کاي املربــع"
ــا أقــل مــن احلــد املرجــو "مســتوى  للبيانــات الــواردة يف هــذا اجلــدول هــي 0/001، وبــا أهنَّ
ــه يظهــر أنَّ هنــاك فرقــًا کبــرًا بــن االجابــات الــواردة يف  املعنويــة" والــذي يكــون 0/05، فإنَّ
 هــذا اجلــدول، وقــد قــدم هــذا الكتــاب نصائــح مفيــدة، بــا يف ذلــك طــرق التدريــس وکذلــك

قــراءة النصــوص وحفظهــا وتذّکرهــا.

 کــا يتضــح مــن بيانــات اجلــدول، فيظهــر نصــف اإلجابــات عــى الســؤال األول احتــواء کتاب
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ــابقة. ــم الس ــذ معلوماهِت ــتذکار التامي ــی اس ــن عل ــاعد املعلم ــات تس ــى تقني ــم ع ــل املعل  دلي
ــرح ــدروس وط ــض ال ــف ببع ــن التعري ــه م ــاء في ــا ج ــم وم ــل املعل ــاب دلي ــة کت ــد دراس  وبع
 طــرق تدريســها، َبــَدت أّنــه ُطلــب مــن املعلمــن أن يكّلفــوا التاميــذ »بالقيــام بواجــب منــزيل
 يشــمل کتابــة بعــض اآليــات القرآنيــة املشــهورة واملتداولــة عــى نطــاق واســع والتــي تتضمــن
 مفــردات شــاهدها التاميــذ حتــى اآلن يف الكتــب العربيــة، أو إذا کان ثمــة متســع مــن الوقــت
 يطلــب منهــم إنجازهــا يف الّصــف کتمريــن« )ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی آموزشــی،
1395: 193، 192، 142، 83، 74، 72(، وکّل هــذا هبــدف اســتيعاب معلوماهتــم الســابقة.

 متّثــل أحــد احللــول املطروحــة لتحقــق هــذا اهلــدف يف »رضورة قيــام التاميــذ بقــراءة النــصِّ
ــم ــا لفه ــّم طرحه ــي ت ــرى الت ــول األخ ــت احلل ــه: 139( ومتثل ــدر نفس ــاٍل« )املص ــوٍت ع  بص
ــّوع ــد ذلك يتط ــات، وبع ــن جمموع ــص ضم ــراءة الن ــذ بق ــام التامي ــوص يف »قي ــى النص  معن
 شــخص مــن کل جمموعــة وجييــب عــن األســئلة مــع ذکــر الدليــل« )املصــدر نفســه: 170(.
 وکــا يتضــح مل ُتطــرح حلــول کثــرة حــول طريقــة قــراءة النصــوص وفهــم معناهــا مــن قبــل
 التاميــذ يف هــذا الكتــاب؛ فلــذلك جــاء أقــل مــن نصــف اإلجابــات عــى هــذا الســؤال
ــي ــم، ينبغ ــل املعل ــاب دلي ــة يف کت ــرة والواضح ــس املؤث ــرق تدري ــرح ط ــول ط ــد«. وح  »جّي
ــم ــاب وهــا هــي: »1( يتعــن عــى املعل ــه ُطرحــت عــدة حلــول عامــة يف هــذا الكت  القــول إّن
 أن يكــون قــد مــارس تدريــس کتــب اللغــة العربيــة للصفــوف الســابع حتــى التاســع أو قــام
ــه ــال عمل ــة خ ــة توجيهي ــى دورة تعليمي ــد أهن ــون ق ــة، 2( أن يك ــتها بدق ــا ودراس  بمطالعته
ــه: 61(، ــدر نفس ــق« )املص ــكل دقي ــم بش ــل املعل ــاب دلي ــد درس کت ــون ق ــًا 3( أن يك  وأيض
 وربــا هلــذا الســبب فــإن أکثــر مــن نصــف اإلجابــات املقدمــة عــى هــذا الســؤال يرتبــط

ــض«. ــط ومنخف ــن« متوس باخلياري

اجلدول رقم 7: الّتامرين واملصادر املكّملة
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ــم ــذي ت ــد"، وال ــار "جي ــط بخي ــارات مرتب ــدد للخي ــدول أّن أعــى ع ــا جــاء يف اجل  حســب م
ــاره ــم اختي ــذي ت ــط"، وال ــار "متوس ــك خي ــد ذل ــأيت بع ــل 42%، وي ــرة ويمث ــاره 189 م  اختي
 146 مــرة وتكــون نســبته 33%، وأخــرًا، يكــون خيــار "منخفــض" مــع تكــرار اختيــاره لـ 115
 مــرة، وهــو متوســط   25%، حيــث مل يلــق اهتامــًا مــن قبــل املعلمــن. وإنَّ نتيجــة اختبــار "کاي
ــو ــد املرج ــن احل ــر م ــا أکث ــا أهنَّ ــي 0/541، وب ــدول ه ــذا اجل ــواردة يف ه ــات ال ــع" للبيان  املرب
 "مســتوى املعنويــة" والــذي يكــون 0/05، يمكــن القــول إنَّ هــذا الكتــاب مل يقــّدم للمعلمــن

طرقــًا مناســبة حلــل التاريــن وأداء ســائر الواجبــات.

 "بــا أّن الكتــاب املــدريس هــو جمــّرد وســيلٍة معّينــٍة مــن وســائل التعليــم األساســية، فيجــب أن
ــه الّدراســّية مــع قــدرات التاميــذ واإلمكانيــات املتاحــة باملدرســة" )رضــوان،  تكّيــف ماّدت
يعيشــون يف الذيــن  "فــأولئك  هلــم،  الثقــايف واالجتاعــي  الواقــع  402( وتائــم   :1982 
ــور ــام والّص ــاهدة األف ــرص ملش ــر ف ــًا أو يف أرٍس توّف ــًا واقتصادّي ــًا واجتاعّي ــة ثقافّي ــة غنّي  بيئ
 واملرحّيــات خيتلفــون يف أرضياهتــم وخراهتــم العاّمــة عــن الذيــن يعيشــون يف بيئــة ال تتوافــر
 هلــم فيهــا مثــل هــذه الفــرص" )حلــس، 2007: 10(. يتعــن القــول حــول طريقــة اســتخدام
 املراجــع التعليميــة املســاعدة لتدريــس کتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــارش يف کتــاب دليــل
 املعلــم، إّنــه قــد ُأويص يف هــذا الكتــاب االســتفادة مــن احلزمــة التعليميــة، وجــاء حــول تعريفها
 التــايل »تشــمل احلزمــة التعليميــة النصــوص والرامــج التعليميــة التــي تطــرح درس إنتــاج يف
 قوالــب متنوعــة هبــدف حتقيــق األهــداف املتوخــاة مــن املقــّرر الــدرايس، وتشــتمل علــی کتــاب
 مــدريس، دليــل تدريــس املعلــم، برامــج ومعاجــم إلكرتونيــة )نــرم افــزار بــر فــراز آســان(،
 کتــاب التاريــن، کتــاب ناطــق، إعــان، بطاقــة االســتذکار، باوربوينــت، فلــم، أنفوجرافيــك،
 أدوات تعليميــة مســاعدة، مدّونــات ومواقــع« )ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی آموزشــی،
 1395: 155، 142، 128، 12(. وحــول طريقــة اســتخدام هــذه املراجــع، ينبغــي القــول
ــذه األدوات ــتخدام ه ــدة الس ــة واح ــول طريق ــٌح ح ــم توضي ــل املعل ــاب دلي ــاء يف کت ــه ج  إّن
 واملراجــع، أال وهــي »طريقــة العــرض" والــذي يقــول يف هــذا الصــدد: "يمكــن اســتخدام
ــا ــال إىل م ــبيل املث ــى س ــم ع ــر املعل ــث يش ــد؛ حي ــم القواع ــل تعلي ــن أج ــرض م ــة الع  طريق
ــوِح" ــى الّل ــَب ع ــول " ُکتِ ــذا، فأق ــب ه ــن َکت ــل م ــي أجه ــول: ألنن ــبورة ويق ــى الّس ــب ع  ُکت
ــوِح" ــارٌص عــى الّل ــَب ن ــًا يقــول "َکَت ــب هــذا؟ وعندمــا يعــرف، مث  وبعدهــا يســأل: مــن َکَت
 )املصــدر نفســه: 194( وکــا يتضــح يف هــذا الكتــاب فقــد ُذکــرت املصــادر التعليميــة املســاعدة
 وحســب، ومل ُتوّضــح طــرق االســتخدام يف ســائر املراجــع ســوى يف حالــة واحــدة فقــط، وهلذا
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 الســبب قّيــم أقــل مــن نصــف املعلمــن کتــاَب دليــل املعلــم مــن جهــة طــرح طريقــة اســتخدام
ــل ــة ح ــول طريق ــدة ح ــاذج عدي ــق بن ــا يتعّل ــوب. وفي ــد املطل ــه يف احل ــاعدة بأّن ــع املس  املراج
 متاريــن کتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــارش يف کتــاب دليــل املعلــم، ُأشــر إىل هــذا املوضــوع
 "إّنــه مــن األمثــل حــل التاريــن يف الكتــاب کــي تعتــاد عينــا التلميــذ عــى اإلمــاء واإلعــراب
 الصحيــح يف الكتــاب املــدريس، وال تعرتضــه مشــكلة يف القــراءة" )ســازمان پژوهــش وبرنامه
 ريــزی آموزشــی، 1395: 81(، کــا أّن أغلبيــة التاريــن املطروحــة يف الصفحــة 82 مــن دليــل
 املعلــم، يوفــر للمعلمــن إمكانيــًة أمثــل لتهيئــة عقــل التاميــذ بغيــة حــل التاريــن. ناهيــك أّنــه
 يف الصفحــات 124 إلــی 129 يف دليــل املعلــم ُأشــر إىل طــرق حــل التاريــن، ولكــن ال توجــد
ــدّرس يف ــا امل ــی يطرحه ــاب حّت ــن الكت ــن متاري ــزل ع ــة بمع ــن تكميلي ــدة أو متاري ــة جدي  أمثل
 الّصــف ويطلــب مــن التاميــذ حّلهــا، ويمكــن أن يكــون هــذا هــو الّســبب الرئيــس يف أّنــه قــد
 قّيــم أقــل مــن نصــف املدّرســن کتــاب دليــل املعلــم مــن ناحيــة اشــتاله علــی أمثلــة کافيــة حلــل

متاريــن الكتــاب أو التاريــن التكميليــة، باجليــد.

اجلدول رقم 8: النّص واملحتوی يف کتاب دليل املدّرس
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ــارات، ــي اخلي ــن باق ــارًا ب ــر اختي ــو األکث ــد" ه ــار "جي ــه کان خي ــاه أّن ــدول أع ــجل اجل  يس
 حيــث تــم اختيــاره 863 مــرة ويمثــل 64%، بينــا تــم اختيــار خيــار "متوســط" 374 مــرة، وهــو
 مــا يعــادل 28% ، ولكــن خيــار "منخفــض" مل يؤخــذ يف االعتبــار مــن قبــل املعلمــن، لــذا فــإن
 عــدد مــرات اختيــار هــذا اخليــار کانــت 113 مــرة وهــو 8%، وألنَّ نتيجــة اختبــار "کاي املربــع"
ــا أقــل مــن احلــد املرجــو "مســتوى  للبيانــات الــواردة يف هــذا اجلــدول هــي 0/000، وبــا أهنَّ
ــن ــه م ــم تقييم ــي ت ــاب املعن ــوى الكت ــول إّن حمت ــي الق ــون 0/05، ينبغ ــذي يك ــة" وال  املعنوي
ــا تتائــم مــع تلــك األهــداف املذکــورة يف دليــل املعلــم.  حيــث األهــداف العامــة، واتضــح أهنَّ
 يف جمــال أهــداف کتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــارش يف کتــاب دليــل املعلــم يمكــن القــول
 إّنــه »تتمثــل أحــد أهــداف هــذا الكتــاب يف احتوائــه عــى قرابــة 1200 کلمــة شــائعة يف اللغــة
ــدف ــه »هي ــا أّن ــة(. ک ــی، 1395: املقّدم ــزی آموزش ــه ري ــش وبرنام ــازمان پژوه ــة )س  العربي
 کتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــارش إىل متّكــن التلميــذ مــن القــراءة بشــكل صحيــح وفهــم
 املعنــى الفــاريس للعبــارة العربيــة« )املصــدر نفســه: 7(. وکــذلك »تعليــم املهــارات اللغويــة

الســيا املكاملــة« )املصــدر نفســه: 60(.

ــرت ــه اخت ــا أن ــة مفاده ــت نتيج ــارش حتصل ــف الع ــة للص ــة العربي ــاب اللغ ــة کت ــد دراس  بع
ــرض ــث إّن ع ــدة، حي ــردات جدي ــذ مف ــا التامي ــم فيه ــٍو يتعل ــى نح ــدروس ع ــوص ال  نص
 قائمــة الكلــات يف هنايــة کل درس وکذلــك حتديــد األلفــاظ واملصطلحــات اجلديــدة يف النــص
ــة يف ــودًا حثيث ــن جه ــة املؤلف ــذل جمموع ــكام؛ إذ ب ــذا ال ــدق ه ــی ص ــدّل عل ــف ي ــون خمتل  بل
 وضــع التاريــن، وطلبــوا مــن التاميــذ ترمجــة املفــردات والعبــارات يف أکثــر التاريــن، ويمكــن

ــه تــّم حتقيــق اهلدفــن بشــكل جّيــد. القــول يف هــذا الصــدد إّن

ــن ــب م ــوار، وُطل ــة ح ــة العربي ــاب اللغ ــن کت ــه ُأدرج يف کل درس م ــر أّن ــر بالّذک ــن اجلدي  م
 التاميــذ إجــراء حــوار شــبيه بــه يف الّصــف ضمــن جمموعــات مكونــة من شــخصن )ســازمان
وهــذا  )5-17-30-40-53-67-78-92  :1400 آموزشــی،  ريــزی  وبرنامــه   پژوهــش 
ــه ــيان أن ــي نس ــن ال ينبغ ــذ. لك ــدى التامي ــة ل ــارة املكامل ــز مه ــم وتعزي ــي إىل التعل ــر يف  األم
 مل ُتطــرح يف هــذا الكتــاب طــرٌق لتعزيــز مهــارة االســتاع والقــراءة والكتابــة، ومل يتــم يف
ــم ــا يكــون هــذا ســببًا يف تقوي ــار هــذه املهــارات الثــاث ورب ــن إنجــاز واجــب الختب  التاري
ــة  نصــف املعلمــن فقــط لتناســب کتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــارش مــع اخلطــة التعليمي
ــب، ــر مناس ــوى غ ــاب ملحت ــذا الكت ــن ه ــول تضم ــن ح ــب. لك ــد وحس ــتوى اجلي ــه باملس  ل
 يتعــن القــول إّنــه ال يوجــد أي حمتــوى غــر مناســب أو غــر أخاقــي، ورّبــا يكــون جمموعــة
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 املعلمــن الذيــن وقــع اختيارهــم عــى خيــار »متوســط« أو »منخفــض« يف الســؤال الرابــع،
 توقعــوا أن تكــون کافــة النصــوص والتاريــن عبــارة عــن خمتــارات مــن آيــات القــرآن، حتــى
 يكــون حمتــوى وعنــوان الكتــاب يعنــي »العربيــة لغــة القــرآن« متناســبًا مئــة يف املئــة. ويف جمــال
ــه قــد أدرج جمموعــة املؤلفــن أمثلــة بســيطة وواضحــة يف  ســهولة األمثلــة املطروحــة نــری أّن
 الصفحــات املتعلقــة بموجــز الــدروس حّتــى يتمّكــن التاميــذ مــن تعّلــم القواعــد بســهولة،
 وبالتــايل يســتخدموهنا يف ترمجــة نــص الــدرس وحــل التاريــن بشــكل جيــد؛ عــى ســبيل املثــال
ــتغل، ــرتجع، اش ــو »اس ــي؛ نح ــد الثاث ــواب املزي ــس أب ــيطة يف تدري ــال بس ــرت أفع ــد ُذک  ق
 انفتــح وختّرج«)ســازمان پژوهــش وبرنامــه ريــزی آموزشــی، 1400: 28( أو يف تدريــس
ــل »رجــع جــواد« و«أرســل ــارات قصــرة وســهلة مث ــازم واملتعــدي ُذکــرت عب  الفعــل ال
 جــواد رســالًة« )املصــدر نفســه: 29( أو أثنــاء تعليــم اجلمــل الفعليــة واالســمية ُذکــر مثــاالن
 بســيطان مهــا مجلــة »يغفــر اهللُ الّذنــوَب« کجملــة فعليــة، ومجلــة »اهللُ يغفــر« کجملــة اســمية
 )املصــدر نفســه: 51(. وجــاءت باقــي الــدروس عــى هــذا املنــوال، فيمكــن القــول إّن املحتوى

التعليمــي للكتــاب تــدّرج مــن الســهل إىل الصعــب.

ــي ــاب، ينبغ ــوص الكت ــراءة نص ــال ق ــذ حي ــة التامي ــول رغب ــا ح ــداء رأين ــا إب  واآلن إذا أردن
 أن نقــول - وفــق األقــوال التــي نقلهــا املعلمــون عــن التاميــذ - إّن أکثَرهــم أقــروا أّن
ــل »مطــر الســمك« ــة مث ــي تناولــت دراســة الظواهــر اخلارق ــاب الت  جمموعــة نصــوص الكت
 أو تريــح أجســام احليوانــات و... هــي التــي اجتذبتهــم واســرتعت اهتامهــم، وأن دروســًا
 مثــل »التعايــش الســلمي« مل تســتحوذ عــى اهتامهــم کثــرًا؛ ألهّنــم يعرفــون ماهــي رســالة
ــال، إّن ــی کّل ح ــدًا. عل ــًا جدي ــوا موضوع ــرتض أن يتعلم ــن املف ــس م ــدروس، ولي ــذه ال  ه
ــه ال ــد أّن ــة، بي ــة للصــف العــارش يعــزز مهــاريت الرتمجــة واحلــوار بالعربي ــاب اللغــة العربي  کت
ــة، ــة بالعربي ــة والكتاب ــز مهــارات االســتاع واملكامل ــن مــن أجــل تعزي  يتضمــن حلــوالً ومتاري
ــب ــواه ال يتناس ــإّن حمت ــدول، ف ــابع يف اجل ــؤال الس ــة بالس ــات املرتبط ــر البيان ــا تش ــه ک  وعلي
ــول إّن ــن الق ــام يمك ــكل ع ــن بش ــدة، لك ــة جدي ــم لغ ــذ يف تعّل ــات التامي ــع احتياج ــرًا م  کث
 املعلمــن الذيــن دّرســوا اللغــة العربيــة للصــف العــارش وأجابــوا عــن هــذه االســتبانة، أقــّروا
 أّنــه عندمــا دّرســوا اللغــة العربيــة للمرحلــة الثانويــة األوىل خــال الســنوات الســابقة، کانــوا
 يتمّتعــون بمعرفــة لغويــة کبــرة ومل تعرتضهــم أيــة مشــكلة ُتذکــر يف تدريــس نصــوص کتــاب
ــم ــون عليه ــذ يطرح ــان کان التامي ــض األحي ــه يف بع ــارش، إاّل أّن ــف الع ــة للص ــة العربي  اللغ
 أســئلة حــول احلــروف التــي تشــكل بعــض املفــردات، ويف بعــض احلــاالت کان يتعــن عليهــم
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االستنتاج واملناقشة

الّسؤال األّول: کيف يكون عرض املحتوى يف کتاب اللغة العربية للصف العارش؟

 حســب تقديــرات عينــة البحــث لقــد تــّم عــرض املحتــوی الّتعليمــي يف کتــاب اللغــة العربيــة
 للصــف العــارش بصــورة مطلوبــة ومؤّثــرة؛ حيــث إّن تنــاول املوضوعــات املســتقاة مــن احلقائق
 الثقافيــة واالجتاعيــة للتاميــذ يف الكتــاب يــؤّدي إلــی جــودة عــرض املحتــوى فيــه وحــول
ــادي، يمكــن القــول إّن ــر االنتق ــذ عــى التفك ــز التامي ــوى يف حتفي ــر املحت ــة مــدى تأث  عاق
 ختصيــص القســم األکــر مــن حمتــوى هــذا الكتــاب ملقولــة اخللقــة وذکــر نــاذج متعــددة مــن
ــر يف ظواهــر اخللقــة بالــغ ــدًا ليــويل التاميــذ مســألة التدّب  عجائــب اخللــق، يشــكل دافعــًا جي
 االهتــام، ويســعوا وراء کشــف التباينــات وأوجــه التايــز بــن املخلوقــات. جيــدر بالذکــر أّن
 اســتخدام فعــل األمــر واجلمــل االســتفهامية يف تلــك املجموعــة مــن العبــارات التــي تطرقــت
ــا ــذا ممّ ــادي وه ــر االنتق ــى التفك ــذ ع ــز التامي ــًا لتحفي ــببًا جلي ــّكل س ــة، يش ــة اخللق  إىل مقول

يــؤّدي إلــی إنجــاز األهــداف التعليميــة للمحتــوی يف هــذا الكتــاب.

 الّســؤال الّثــاين: کيــف يتــّم تقويــم النصــوص الــواردة يف الكتــاب املذکــور مــن ناحيــة
األدبيــة؟ واألســاليب  املوضوعــات 

 کانــت کميــة اســتخدام الفنــون األدبيــة واألســاليب اللغويــة يف الكتــاب يف حــدوده املتوســطة
 وانطاقــًا مــن أّن تعليــم الفنــون األدبيــة واألســاليب اللغويــة ليــس مــن أهــداف هــذا الكتــاب،
ــًا، بينــا  فقــد رّکــز املؤلفــون أيضــًا خــال تدويــن حمتــوى الكتــاب عــى املفاهيــم ترکيــزًا عالي
 حظــي موضــوع اســتخدام األســاليب اللغويــة بالدرجــة الثانيــة مــن اهتامهــم. أضــِف علــی
 هــذا أّن عــرض الّصــور کان جّيــدًا جــّدًا حتــى أّن بعــض التاميــذ بعــد قــراءة بعــض الــدروس
 نحــو "مطــر الســمك" واالطــاع عــى الصــور املرفقــة هبــا، عكفــوا بأنفســهم عــى البحــث يف

اإلنرتنــت حــول صــور ترتبــط هبــذه املوضوعــات.

ــداف ــا لأله ــاب وکيفيته ــن ذلك الكت ــة متاري ــب کمي ــٍة تناس ــة درج ــی أي ــث: إل ــؤال الّثال  الّس
ــدّرس؟ ــل امل ــورة يف دلي ــة املذک  التعليمي
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 بــا أّنــه يرتبــط أکثــر مــن نصــف متاريــن الــدروس بتطبيــق القواعــد النحويــة التــي تــّم عرضهــا
 يف الكتــاب وترمجــة األلفــاظ والعبــارات، يمكــن القــول إّن الكميــة مقبولــة وجــزء کبــر
 منهــا هيــدف إىل تقويــة مهــارة الرتمجــة لــدى الطــاب، ولكــن ال توجــد متاريــن کافيــة لتعزيــز
ــود يف أي درس، ــوار املوج ــاب إاّل احل ــذا الكت ــة يف ه ــراءة والكتاب ــتاع، والق ــارات االس  مه
 وانطاقــًا مــن کــون إجيــاد موضــوع مشــابه للحــوارات املذکــورة يف هــذه الصفحــات وکذلــك
 التــدّرب عليهــا وتعّلمهــا بشــكل دقيــق، يســتغرق وقتــًا طويــًا، ويســتهدف مهــارات التاميــذ
 اللغويــة مــن بينهــا مهارهتــم يف االســتاع والتكلــم، وبالنظــر إىل أن هــذه التاريــن تقتــي أن
 يراعــي التاميــذ قواعــد الــرف والنحــو يف مجلهــم، يمكــن القــول إّن وجــود هــذا النــوع مــن
 التاريــن واحلــاالت املشــاهبة هلــا يكــون مــن نقــاط قوتــه التــي أخذهــا املعلمــون جيــدًا بعــن

االعتبــار أيضــًا.

 الّســؤال الّرابــع: مــا مــدی قيمــة دليــل املعلــم مــن ناحيــة طــرح طــرق التدريــس وحــل
 التاريــن؟

ــًة ــری طــرق الّتدريــس الواضحــة وأجوب ــًا مــا ن ــه قلي ــبة هلــذا الّســؤال جيــب القــول إّن  بالنّس
ــاءت ــا ج ــاب، لكنّه ــذا الكت ــرق يف ه ــة ط ــرت ثاث ــم؛ إذ ُذک ــل املعل ــاب دلي ــن يف کت  للّتاري
 بشــكٍل عمومــي وبــا إيضــاح وقــد ذکرناهــا يف طيــات البحــث، وملّخــص القــول إّنــه يتمتــع
 کتــاب اللغــة العربيــة للصــف العــارش بمســتوى متوســط بالنّظــر إىل مــا ُأدرج يف کتــاب دليــل

املعلــم، إاّل يف حــال إصــاح أوجــه النقــص املشــار إليهــا.

ــأّن ــتنتاج ب ــم االس ــر )1397(، ت ــث زارع وکارگ ــج بح ــة بنتائ ــذه املقال ــج ه ــة نتائ ــد مقارن  بع
ــى ــز ع ــارش ترتك ــف الع ــة للص ــة العربي ــاب اللغ ــن کت ــا إىل أّن متاري ــن وص ــن الباحَث  هذي
ــاب ــذا الكت ــن يف ه ــم التاري ــى تقيي ــرة ع ــاء نظ ــد إلق ــتيعاب«. وبع ــم واالس ــتوى »الفه  مس
 وفــق اســتبانة اسكرســو، تبــن أّنــه بــا أّن معظــم التاريــن يف هــذا الكتــاب تــدور حــول حمــوري
ــتويات ــى املس ــاًء ع ــن بن ــذه التاري ــن ه ــق م ــا التحق ــإذا أردن ــد، ف ــتخدام القواع ــة واس  الرتمج
 املعرفيــة لتصنيــف »بلــوم«، علينــا القــول إّن التاريــن املتعلقــة برتمجــة العبــارات توضــع حتــت
 مســتوى »الفهــم واالســتيعاب«، وتنــدرج التاريــن املتعلقــة بتطبيــق القواعــد الــواردة يف هــذا
 الكتــاب حتــت مســتوى »التطبيــق«، وباختصــار فــإن نتائــج البحــث احلــايل تتاشــى مــع نتائــج

مقالــة زارع وکارگــر مــن جهــة وختتلــف عنهــا مــن جهــة أخــرى.
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التوصيات

يوصــی إدراج قــرص مدمــج CD إىل جانــب هــذا الكتــاب املــدريس لتعليــم وتعزيــز - 
مهــارة االســتاع، وعــرض متاريــن أکثــر يف الكتــاب لتعزيــز مهــارة القــراءة والكتابــة 

حتــى يــؤّدي إىل حتقيــق األهــداف املنشــودة منــه بالشــكل املطلــوب.

ــم -  ــل املعل ــة للصــف العــارش يف دلي ــاب العربي ــن کت ــاذج حــل متاري يمكــن إدراج ن
ــم  ــال تعلي ــة يف جم ــن مكّمل ــدة متاري ــك إدراج ع ــتيعاب، وکذل ــن االس ــّيا متاري الس

ــف. ــا يف الّص ــى يعطوهن ــن حت ــد املعلم ــاول ي ــا يف متن ــا وجعله ــد وتطبيقه القواع

إدراج طــرق التدريــس املطروحــة يف دليــل املــدّرس واضحــة ودقيقــة؛ ســواًء يف - 
عــرض النّصــوص واملفــردات أو يف تدريــس القواعــد. 
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چكيده
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Abstract

One of the most important and effective measures in teaching Arabic language 
to non-Arabic speakers is the assessment of textbooks, and it is better to rely on a 
standard questionnaire. The present study is a quantitative–qualitative research 
and it has been done on “Skierso, 1991” Questionnaire. The questionnaire is 
designed to assess the textbooks which accompany the teacher’s guide book. 
In this study, we will investigate the Arabic language book, which is taught 
in Iranian schools as well as its teacher’s guide book. The study data, which 
was collected according to 150 Arabic language teachers’ opinions, shows that 
the textbooks presented in the 10th level Arabic language book is appropriate 
topically as well as from a literary point of view. However, the practice mainly 
helps improve translation skills and conversation to some extent, while it 
does not play a role in developing fluency in reading and writing skills. The 
teacher’s guide book has also a fundamental drawback as it lacks a variety of 
teaching methods as well as solving exercises.

Keywords: book assessment, Skierso Questionnaire, Arabic language book, 
teacher guide book.
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