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  شكر وتقدير

  وأمابعد.....احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى اله وصحبه أمجعني

 كل ما قدمه يل من يف القدير الدكتور زياد قباجة شرملأشكريسعدين وقد شارفت على إمتام هذه الرسالة أن فإنه 

  ......ه من جهد يف إبراز هذا اجلهد املتواضع إىل حيز الوجودتوجيه وإرشاد وما بذل

 األجالء الذين أناروا يل سبيل العلم، وأرشدوين إىل طريق الصواب، وغمروين بوافر ساتذيتأل أقدر وأشكركما 

  . وآرائهم السديدةةعلمهم وكرم أخالقهم، ومنحوين من وقتهم وجهدهم وتوجيهام الرشيد

  .عضاء جلنة املناقشةساتذة أأللأشكركما 

   حمسن عدسالدكتور

   ياسر املالحواالستاذ الدكتور

ألستاذ خالد كتلو ملا قدمه يل من توجيهات وإرشادات أثناء التحليل اإلحصائي هلذه كما أشكر الشكر أجزله ل

  .ولكل من ساعد وساهم يف إعداد هذه الرسالة وإخراجها إىل حيز الوجود. الرسالة

 عز وجـلَّ أن أكـونَ قد وفقـت يف عملـي هذا، ليكونَ عمالً خالـصا لوجهـه وإني ألرجـو اهللا

  ..تعـاىل، وهـو يهـدي إىل سـواء السـبيل 

  رنا الجعبة: الباحثة
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  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى األسس النفسية والمعرفية المتضمنة فـي منهـاج اللغـة                

 في الخليل، وذلك باستخدام أسلوب المنهاج الوصـفي لتحليـل           العربية للمرحلة األساسية الدنيا   

قائمة بمعايير األسس النفـسية     : محتوى كتب اللغة العربية، وقد استُخْدمت في الدراسة أداتان        

والمعرفية، التي ينبغي مراعاتها عند بناء مناهج اللغة العربية للمرحلة األساسية وتأليف كتبها،             

 األسس النفسية والمعرفية لجمع المعلومات مـن أفـراد عينـة            واستبانة موزعة على مجاالت   

وقد تكون مجتمـع    . الدراسة، وقد تحققت الباحثة من صدق األداتين وثباتهما بالطرق المناسبة         

الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات الذين يقومون بتدريس منهاج اللغة العربيـة للمرحلـة              

معلمـا  ) 1061(، والبـالغ عـددهم      )2008/2009(اسـي   األساسية الدنيا بالخليل، للعام الدر    

معلما ومعلمة، قد اختيروا بالطريقـة الطبقيـة        ) 159(ومعلمة، وقد تكونت عينة الدراسة من       

-t" (ت"وللوصول إلى نتائج الدراسة اسـتخدم  اختبـار        . العشوائية من حجم المجتمع األصلي    

test( وتحليل التباين األحادي ،)One way ANOVA(متوسطات الحسابية واالنحرافات ، وال

  . المعيارية

النفـسية والمعرفيـة الواجـب       قائمة بمعايير األسس  : وقد توصلت الدراسة إلى النتائج آالتية      

توافرها في كتب اللغة العربية في المرحلة األساسية في فلسطين، مكونة في صورتها النهائية              

معيـارا،   ) 21( معايير األسـس النفـسية      : تيةمعيارا، وموزعة على النحو اآل     ) 52( من  

( كما تَضمنَت كتب اللغة العربية عينـة الدراسـة          . معيارا ) 31( ومعايير األسس المعرفية    

تكـرار لمعـايير األسـس      ) 1635( تكرار لمعايير األسس النفسية والمعرفية ، منها        ) 1914

   .تكرار ) 279 (المعرفية، تلتها معايير األسس النفسية 
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 النفسية والمعرفية في كتب اللغة العربيـة        أن توزيع معايير األسس   وقد أظهرت نتائج الدراسة     

عينة الدراسة لم يخضع لنظام معين يوازن ويربط بينها، ألن أعلى تكرار لمعايير األسس، هو               

 وكانـت التكـرارات     .ألساسيةتكرار معايير األسس المعرفية في كتب اللغة العربية للمرحلة ا         

كمـا  . لألسس المعرفية والنفسية في الصف الثالث أعلى ما يمكن وللصف األول أقل ما يمكن             

تعزى لمتغير  )  α=0.05(أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى           

لمعرفيـة  الجنس والخبرة والمؤهل العلمي حول مدى مراعاة الكتب عينة الدراسـة لألسـس ا             

إجـراء  ،  وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة العديد من التوصيات كان من أبرزهـا           . والنفسية

ضـرورة  دراسات مماثلة على منهاج اللغة العربية وكتبها في المراحل الدراسية المختلفـة، و            

  .إشراك المعلمين في إعداد المناهج وتطويره وذلك بعد تزويدهم بالمعلومات الالزمة
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Abstract 
This study aimed at investigating the extent which Arabic textbooks for the 

elementary basic stage in Palestine are inclusive of the, cognitive and psychological, 
foundations of curriculum through using the descriptive pattern (Content Analysis). 
The study is to identify a list of criteria for the, cognitive and psychological, 
foundations that are to be taken into account at any process of building Arabic 
curricula and textbooks. In addition The researcher used the questionnaire as 
analytical tool for the elementary stage Arabic teachers, where its validity and 
Reliability was established.                                          

The study’s society was made up of the Arabic textbooks issued by the 
Ministry of Education in Palestine for the elementary stage, and the subject sample 
was represented by the Arabic textbooks of Grades (1, 2, 3and 4). And all elementary 
stage Arabic teachers in Hebron district ( )1061  male and female teachers, the sample 
of them was selected stratified randomly and consists of  (159) male and female 
teachers.  

the researcher developed a classification for the criteria of the psychological 
and cognitive  foundations. Such a classification (the study’s instrument) consisted, at 
its ultimate version, after ensuring its credibility and constancy, of (52) criteria 
distributed over the aspects of the philosophical and cognitive foundations. 

 The researcher used, as well, what’s necessary of frequencies , percentages, 
means, standard deviations, t  test and one way ANOVA  for analyzing the study’s 
data as statistical procedures answering the study’s questions. 

 
The study showed out the following results: 

The study developed a list of criteria for the psychological and cognitive 
foundations that are to be available in the Arabic textbooks for the 
elementary stage as consisting in its ultimate version of (52) criteria 
distributed as follows: (21) for the psychological foundations, (31) for the 
cognitive foundations. 
The Arabic textbooks (the study’s subject) included (1914) frequencies for 
the psychological and cognitive foundations, of which (1635) frequencies 
for the criteria of the cognitive foundations and (279) for the criteria of the 
philosophical foundations. 
In addition the results showed that The Arabic textbook of Grade(3) 
included the best extent of inclusiveness of the criteria of the 
psychological and cognitive foundations, whereas the Grade (1)’s Arabic 
textbook was clearly shown through analysis to lack to be inclusive of the 
criteria of the, psychological and cognitive foundations. 
Finally no statistically significant differences at the level (α 0.05) attributes 
to the variables of the study ( sex, experience, and qualifications) among 
informations gathered from the sample of  teachers.  

In the light of the study similar studies in various stages, subjects and the need to 
involve teachers in curriculum development was recommended. 
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  الفصل األول

   وهدفها الدراسة وأهميتهامشكلة

  : المقدمة1.1

 المناهج التعليمية الخاصة فـي      إلى تعديل كثر حديث العامة والمتخصصين عن الحاجة الماسة        

طريقة التناول والعرض دون المساس بجوهر القيم واألخالق والمبادئ الوطنية، وهذه الحاجة            

لذا ال يعتبـره الكثيـر مـن        . )2001( سبتمبر عام    11إلى التغيير عال صوتها عقب أحداث       

نه خطة أمريكية فرضـت علـى الـدول العربيـة      يتفقون على أ   لالمهتمين مجرد مصادفة، ب   

  . هجهاواإلسالمية لتغير منا

 ولما كان المجتمع في حاجة ماسـة إلـى          ،ج الدراسي أداة المجتمع لتحقيق أهدافه     منهيعتبر ال 

أفراد قادرين على مواكبة التغيرات التي تطرأ على عناصره نتيجة المدخالت الثقافية المعقـدة             

 فـي    فإنه أصبح لزاما على الخبـراء      وقيمه،التي تحتاج كنفاته إلى تغير في مفاهيمه وأفكاره         

عناية بعمليات المنهاج بحيث يكون أي تغيير أو تعديل فـي األفكـار             عنوا  مجال المناهج أن ي   

ج، باعتباره السبيل إلـى     موجودا في المنها  والمفاهيم والعادات التي يتمسك بها أفراد المجتمع        

 قـادرين علـى     ألفراد وتحسين سلوكهم بحيث يكونون     وبناء ا   المجتمع وتطلعاته،  تحقيق آمال 

جه عالية من التكيف في مجتمع يشوبه التغير والتطور المستمران، كما يعد األساس الـذي               در

تعتمد عليه عملية التربية في بناء المجتمع ونمو أفراده نموا يتـسق مـع قـدراتهم العقليـة                  

ج فـالمنه  .، وأنه المرآة التي تعكس اتجاهات المجتمع وتطلعاته   والمهاريةوالجسدية واالنفعالية   

هو الذي يساعد المتعلمين على اكتساب عناصر ثقافية مشتركه ويوفر االنسجام والتوافق            الجيد  

 وهو الذي يعمـل علـى       ،بين هذه العناصر حتى يستطيع المتعلم اكتساب بنية ثقافية متماسكة         

ربط التراث الثقافي بما فيه من قيم ومعتقدات ومثل ومهارات بالواقع االجتماعي الجديـد وأن               

ر التغيرات الجديدة التي تربط المتعلم بحاضره ومستقبله ويحثه على تقبل التغيـر             يأخذ باعتبا 

  ).2000مصطفى، صالح (  الرقي والتقدمالذي يؤدي إلى

هج مركزا أساسيا في العملية التربوية إلى الحد الذي يمكن به وصفها بالعمود الفقري              يحتل المن 

 تربوي أن يتبنى منهجا مدرسيا معينا يستطيع        للتربية ونظرا لهذه األهمية كان ال بد ألي نظام        

أن يعكس اتجاهات المجتمع الذي يحيا فيه من أجل تعليم األفراد وتربيتهم على أسس علميـة                

ج الدراسي حسب أكثر التعريفات شموال له عبارة عن خطة شاملة متكاملـة             اوالمنه. مدروسة

ي تعمل علـى تحقيـق أهـداف        عن طريقها الطالب بمجموعة من الفرص التعليمية الت       يزود  
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عريضة مرتبطة بأهداف خاصة مفصلة يجري تحقيقها في ميدان علمي معين تحت إشـراف              

 كما تجمع األدبيـات     ج،ا ومكونات المنه   مكونات، ، كما نعلم  ،ولكل خطة  .هيئة علمية مسئولة  

غيـر  ولما كان المجتمع يت   ،  "أهداف ومحتوى وطريقة تدريس ووسائل تقويم     " :التربوية، أربعة 

ج أن يتغير ويتطور حتى     ا كان البد للمنه    البيئة والثقافة والعلم والحياة،    ويتطورتبعا لتغيرات في  

عكس حالـة المجتمـع     يكون باستمرار صورة واضحة ت    ل ير التغيرات االجتماعية الثقافية،   يسا

ظـام  من هنا كانت ضرورة تطوير المناهج أمراً ال مفر منه، إذا ما أريد للن             وثقافته وحاجته،   

  .)1982 إبراهيم و عبد الرازق،(م وفعال التربوي أن يستمر بشكل منتظ

 في طليعتها تحديـد     مهمة ال بد أن يرتكز على مرتكزات رئيسة          التطوير معقوالً  يكون وحتى  

ار المبادئ الرئيسة التي على     ثم تخت : جااالتجاه التربوي العام الذي سيوضح على أساسه المنه       

الكامنة التي تعتبر العمود الفقري للهيكل التعليمي، ثم تأتي بعـد ذلـك              الخبرات   تنتقىضوئها  

يهتم عالمنـا العربـي فـي       .ج مرتكزا ومنطلقا  امرحلة اختيار نوع التنظيم الذي سيتخذه المنه      

. الوقت الحاضر بالتربية، ويدرك أهميتها في بناء البشر وتحقيق أهدافه وآماله وحل مـشكالته             

ن ، وإ وهي. عملية ألهداف التربية وخططها واتجاهاتها في كل مجتمع       والمناهج هي الترجمة ال   

 ال بـد أن تنبثـق مـن         ،كانت تهتدي بنتائج األبحاث العالمية واالتجاهات التربوية المعاصرة       

 في ضوء قيمه اإلسالمية     فاضلةحاجات البيئة، ومتطلبات تنميتها، وتطلعات المجتمع إلى حياة         

  ).2000مرعي والحيلة، (األصلية 

ويبقى الحال مختلفا نوعا ما في فلسطين التي اعتمدت في مناهجها الدراسـية علـى الخطـة                 

التعليمية المصرية لقطاع غزة، واألردنية للضفة الغربية، واإلسرائيلية للقدس، ومع بداية تولي            

ا ن تستبدل بها منهاجا فلسطيني    مور في األراضي الفلسطينية سعت أل     السلطة الفلسطينية زمام األ   

 وبارزا في حياة    مهماحيث إن للمنهاج دورا     .  في تلك المناطق   نخالصا يوحد الطلبة الفلسطينيي   

 البشر فهي األداة الفعالة التي تستخدمها المجتمعات في بناء شخصية األفـراد المنتمـين لهـا               

فمن المعـروف أن المنـاهج الدراسـية تعكـس          . ، وفقا لفلسفتها وثقافتها ومعتقداتها    وتشكيلهم

ـ    آمالها في أجيالها القادمة، كما      لعات هذه المجتمعات و   تط  تعيـشه هـذه     ذيتعكس الواقـع ال

   .2004)، الشمري( من أحداث وما يمر بها من أزمات هالمجتمعات وما تعاني

إلـى أهـداف    أو تغييـره    ج  ان من الضروري أن يستند تطوير أي منه        في ضوء ما سبق كا    

مجتمع ومراعاة حاجات أفراده، وعلى مدار سـنوات        واقعية في ضوء التغيرات السائدة في ال      

االحتالل فقد عانى الشعب الفلسطيني من اغتراب المناهج الدراسية التي طبقت على أبنائه من              

قبل الدول المضيفة إلى أن جاءت السلطة الوطنية الفلسطينية وبدأت حركة التجديد التربـوي              
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 أبرز هذه الجوانب متجـسدا فـي إعـداد          وكان،   كافة في الجوانب المتعلقة بالعملية التربوية    

  أبنائه في المراحـل الدراسـية       لحاجات المجتمع وتطلعات   المناهج الدراسية الفلسطينية الملبية   

وقد رافق تطبيق هذه المناهج على مدار الـسنوات الـست            .ه وقيم  والمنسجمة مع ثقافته   كافة

وث التربويـة التقويميـة التـي        مجموعة من الدراسات والبح    - في مراحل تجريبها   -الماضية

ركزت على إبراز جوانب قصور هذه المناهج في تحقيق أهدافها من وجهة نظـر البـاحثين                

األمر الذي عكس صورة قاتمة عن هذه المناهج وترك آثارا واضحة في الشارع الفلـسطيني               

  .1996)، حبش(  كافةأطيافهو

ـ     ج ومحتواه من القديم إلى ال     اولقد اختلف مفهوم المنه    : جاحديث، فظهر مفهومان متباينان للمنه

ضيق محدود يرجع تاريخه إلى الوقت الذي كانت أهداف التربية فيه محدودة قاصرة             : أحدهما

واسـع،  : تركز على جانب المعلومات والمعرفة وال تكاد تعرف جانبا سواه، والجانب اآلخـر            

ـ  ظهر في األفق التربوي بسبب اتساع دائرة األهداف التربوية وشـم         ةولها للجوانـب االنفعالي

 ويعنـي المنهـاج     ،  والعقلية واالجتماعية والنفسية والجسمية باإلضافة إلى الجانب المعرفـي        

المدرسي في مفهومه التقليدي مجموع المعلومات والحقائق والمفاهيم واألفكار التـي يدرسـها             

  ).1985سرحان، ( على تسميتها بالمقررات المدرسية الطلبة في صورة مواد دراسية، اصطلح

ج وفقا لإلطار العملي والفلسفي الذي      اوفي التعريف االصطالحي التربوي تتعدد تعريفات المنه      

  : يحدده، ولعل ابرز هذه التعريفات

) النشاطات أو الممارسات  ( جميع الخبرات     أنه المنهاج التربوي ). 1995اللقاني،  (حيث يعرف   

ة على تحقيق النتاجات المنشودة إلى أفضل مـا         المخططة التي توفرها المدرسة لمساعدة الطلب     

 كل دراسة أو نشاط أو خبرة يكتسبها أو أنه) (Barth, 1993(كما جاء في  .تستطيعه قدراتهم

ويعرف . داخل الصف كان أم خارجه    حت إشراف المدرسة وتوجيهها سواء      يقوم بها المتعلم ت   

ع النشاطات التي يقوم الطلبة بها،       جميع أنوا  المنهاج التربوي بأنه  ).1990ي،  الفرحان ومرع (

داخل   أكان هذا  شراف المدرسة وبتوجيه منها سواء    أو جميع الخبرات التي يمرون فيها تحت إ       

مجموعة الخبرات المربية التي تهيؤها المدرسة للطلبة       كما أنه   .  كان خارجها  أبنية المدرسة أم  

الفرحـان  (ل فـي سـلوكهم      تحت إشرافها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل وعلى التعـدي         

 )Toombs and Tierny,1993(وفي هذا المجال يورد تومبس وتيرني ). 1990وآخرون، 

اسم لكل مناحي الحياة النشطة والفعالة لكل فرد بما فيها          "  نه  تعريفا للمنهاج الحديث ويقوالن إ    

 إلى ،)Hilda Taba, 1962(كما نظرت هيلدا تابا ".، والتقويمة، واألنشطىاألهداف، والمحتو

  ".خطة للتعلم" فيما بعد على أنه المنهج
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 يعدها المجتمـع    بسط تعريف له هو مجموع الخبرات التعليمية المباشرة التي        ج في أ  ا   والمنه

 وما يهدف إلى تحقيقه من آمـال        م في ضوء ظروف البيئة االجتماعية،     عدادهلتربية األفراد وإ  

فلسفته ج هو المرآة التي تعكس واقع المجتمع و       امنهوبهذا المعنى يكون ال   . وإنجازات مستقبلية 

 ة وهو الصورة التي تنفذ بها سياسة الدولة في جميع أبعادها السياسي           وثقافته وحاجاته وتطلعاته،  

 على ضرورة ،)(Tanner, 1994وقد أكد تانر  .واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والتربوية

مؤسـسة  باعتبارهـا    تحديد الدور الفريد للمدرسة      ج المدرسي، مع  اصياغة مفهوم شامل للمنه   

 والموجهة، وكـذلك نـواتج      ةخبرات التعلم المخطط  "ج على أنه    الذا، فهو يرى المنه   . تربوية

التعلم المقصودة التي تتحقق من خالل بناء منظم من المعرفة والخبرة تحت إشراف المدرسة،              

 المناهج عمليات التطوير منـذ زمـن   وقد عرفت . تحقيق نمو شامل ومستمر ومتكامل للمتعلم     ل

بعيد، حيث يقصد بتطوير المناهج وتحديثها إدخال تجديدات ومستحدثات في مجالهـا بقـصد              

تحسين العملية التربوية، ورفع مستواها بحيث تؤدي في النهاية إلى تعـديل سـلوك التالميـذ                

 في كثير من األحيان     ولكنه كان .  في االتجاهات المطلوبة، ووفق األهداف المنشودة      موتوجيهه

ثم حدث منذ بداية القرن الحالي تطورات       . لجوهرشكل أكثر من تناوله ا    تطويرا جزئيا يتناول ال   

 ،تناولت فلسفتها وخططها وأساليبها، وال تتم عملية التطوير عشوائيا        جذرية في مجال المناهج     

 فـي ضـوء     سس، حيث تتم عملية التطـوير     ن تتم في ضوء مبادئ وأ      يجب أ   بل ،وفي فراغ 

ة والـشمولية،   الطريقة العلمية في البحث والتفكير، وتعتمد التخطـيط، وتتـسم باالسـتمراري           

 وقد كانت الحركة التقدمية في      ،يميةلمكانات المادية والبشرية في البيئة التع     ويستخدم فيها كل اإل   

مة، والتجديـد   مثاال للثورة التربوية العار   " جون ديوي "التربية التي فجرها الفيلسوف األمريكي      

في نقل مركز االهتمام في التربية مـن المـادة الدراسـية            " ديوي"فقد نجح   . التربوي األصيل 

 علـى أسـاليب     بوتنظيمها، إلى االهتمام بتقديم المناهج على أساس الكشف والتساؤل والتدري         

هـارات  وإتاحة الفرص المناسبة أمام التالميذ، للمشاركة البناءة، والتمـرس بم         . البحث العلمي 

  .)2000مرعي والحيلة، (التعلم الذاتي، والتعلم المستمر

 ،حـد مـا   إلـى  ، ال بل يعتبر،مركزا حيويا في العملية التربويةج  افإن للمنه  ،وكما هو معلوم  

 هو المرآة التي تعكس واقع المجتمع وفلسفته وثقافته وحاجاته          جالعمود الفقري للتربية، والمنها   

تنفذ بها سياسة الدول في جميع أبعادها الـسياسية واالجتماعيـة           وتطلعاته وهو الصورة التي     

   2005).  العسيلي،(والثقافية والتربوية واالقتصادية 

ن األسس التي يستند إليها المنهاج الجديد، والتي تعتمـد علـى نقـل المعرفـة والقـيم                  كما أ 

عريـق، وانتمائـه    والمهارات، تنبع من إدراك الشعب الفلسطيني لتراثه وتاريخه الطويـل وال          
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شعب  وهو    ويدخل القرن الحادي والعشرين    ،الوطني والقومي، ورغبته في أن يواكب العصر      

وستمكن هذه األسس الشعب الفلسطيني من الحصول على المعـارف          . منتج في جميع الميادين   

المختلفة، تحصيال ومهارة، وفكرا وسلوكا، وبدرجة من التكافؤ مـع الـشعوب والمجتمعـات              

واألردنيـة  " االنتدابيـة " ومع حرصه على االستفادة من خبـرة المنـاهج الـسابقة          . ةالمتقدم

والمصرية ومناهج الدول األخرى، عربية وأجنبية، يختلف المنهاج المطـروح فـي أسـسه              

، فـي عـدة     وأهدافه وفلسفته، وبالتالي في تصميمه وهيكلته، عما سبقه من منـاهج أخـرى            

                                                                        ).1993المفتي، والوكيل (اعتبارات مهمة 

ت علـى مجموعـة مـن       وجدير بالذكر أن عملية اختيار محتوى المادة الدراسية قد اقتـصر          

 جهد هؤالء المتخصصين يتمثل فـي البحـث عـن           نالمتخصصين في المواد الدراسية، وكا    

 أن يأخذوا في اعتبارهم     ن بقيمتها لتقديمها للمتعلمين، دو    نالمعارف التي يميلون إليها، ويشعرو    

 يخفـى   وجهة نظر المعلمين الذين يقومون بتدريس هذه المواد، أو الطلبة الذين يدرسونها، وال            

ما في ذلك من إغفال لمراكز اهتمام الطلبة والفـروق الفرديـة التـي بيـنهم فـي الميـول                    

كبر األثر في عـزوف      كان له أ   اواالستعدادات والقدرات واالحتياجات والخبرات السابقة، مم     

فقد انصب االهتمام على إتقان المادة الدراسية، وأصبح تحقيق هذا           .الطلبة عن معظم الدروس   

 أي  دن غاية في ذاته بغض النظر عن جدواه في حياة الطلبة، وكان من نتائج ذلك، استبعا               اإلتقا

، ويمكن أن يسهم في تنمية مهارات الطلبة الحركيـة          ةنشاط يمكن أن يتم خارج غرف الدراس      

ويزيد من ثقتهم بأنفسهم، وكذلك استبعاد تنمية االتجاهات النفسية السليمة، واكتـساب طـرق              

ية، فالجهد كله كان يصرف في تحفيظ الطلبة للمعلومات، وفي استخدام الوسـائل             التفكير العلم 

  ).2000مرعي والحيلة، (الكفيلة بالكشف عن مقدار ما حفظوه منها 

 لذلك تعتبر دراسة الكتب المدرسية وتحليلها من الدراسات المهمة في ميدان المناهج وطـرق              

مكونة للنظام التعليمي، وهو أداة المنهاج فـي        حد العناصر ال  يس، ألن الكتاب المدرسي أ    التدر

تحقيق أهدافه، وأداة أساسية في عمليتي التعلم والتعليم بما يوفره من مـادة علميـة وخبـرات        

وقد اهتم المربون في العصر الحديث بالكتـاب المدرسـي، وعقـدوا لـه النـدوات        . متنوعة

ات التي ينبغـي أن تتـوافر فـي         والمؤتمرات، وحددوا له األسس التي يقوم عليها، والمواصف       

 في تحديد   اً أساسي اًكما أن للكتاب المدرسي دور    . الكتاب الجيد انطالقا من الوظائف التي يؤديها      

موضوعات الدراسة وطرق تدريسها، وأساليب تقويم الطلبة مما يعين المعلم على أداء مهمته،             

سـرحان،  (ر العملية التعليميـة     ويحدد له الدور الذي ينبغي للطالب أن يقوم به باعتباره محو          

1995.(  



6 
 

 ناجعة في مجال التعليم اهتماما ليكون أداة        لمدرسي فقد أواله المسؤولون   ونظرا ألهمية الكتاب ا   

عملية تقويمه في   م والتعلم، لذا فقد اعتبرت المتابعة المستمرة للكتاب، والقيام ب         يفي عمليتي التعل  

ائل المهمة في معرفـة مـدى صـالحيته وجودتـه           ن التقييم وسيلة من الوس    أل. غاية األهمية 

ج سجل يدون فيه مـا يختـار        ا فهو بالنسبة للمنه   ، والمجتمع المحلي  لطلبةومناسبته لحاجات ا  

للطلبة من الحقائق والمعلومات والموضوعات المشروحة والمفصلة في ضـوء خصائـصهم            

تربوية التي تخضع لعمليـات     النفسية، فالكتب الدراسية تعتبر ركنا أساسيا من أركان العملية ال         

ج الـذي ال    ان المنه وراء ذلك إلى تحسينها وتطويرها أل     التحليل والتقييم المستمر وتهدف من      

وفي هـذا   . ج ال يراعي روح العصر    انه منه  على أ  ، بعد حين  ، سوف ينظر إليه   يطور ويعدل 

ة التعليميـة    لتحسين جودة الممارس   ، منذ سنوات  ،اإلطار تتضافر مجهودات المجموعة الوطنية    

هدف إلى  يمشروع اإلصالح التربوي الذي     للوصول إلى    ا،والتربوية بكل عناصرها ومكوناته   

  ).2000مرعي والحيلة، (وبناء الشخصية الواعية والمسئولة تنمية القدرات والمواهب 

ونظرا ألهمية الكتاب المدرسي في العملية التربوية فقد أصبحت مسؤولية طباعتـه وإعـداده              

 أمـا فـي     والتعليم،برز مسؤوليات وزارات التربية     ه وإخراجه في الوطن العربي من أ      يفوتأل

 فمسؤولية إعداده تقع علـى عـاتق دور النـشر           ةالدول المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكي    

الكبرى أو على عاتق فرق العمل العملية التي تتبناها مؤسسات علمية أو تربوية كالجامعات أو               

 الوسيلة الفعالة والمباشرة للتواصل     ألنه وتبرز أهمية الكتاب المدرسي      لتربوي،امراكز البحث   

 ويشرك الطلبة جميعهم فـي األنـشطة        ،بين الطالب والمعلم لبقائه بين يدي الطالب متى شاء        

 ويعـرض الكتـاب المدرسـي       ، ويوفر لهم فرص تعلم متساوية بمختلف قدراتهم       ،والتدريبات

  ).1996الصوص،  ( ومتكامالاقس متناعرضاالمحتوى الدراسي 

 يجب أن يكون منظما في      ،أحد العناصر المهمة في العملية التربوية     ، وهو   إن الكتاب المدرسي  

 بحيث يؤدي الدرس األول فيـه إلـى الـدرس           ئهأفكاره ومعلوماته ومتسلسال في مادته وأجزا     

لفصل الثاني إلى أن يتحقـق      فصل األول إلى ا   ل والوحدة األولى فيه إلى الوحدة الثانية وا       الثاني،

اف المنـشودة    فالتنظيم هو الذي يؤدي إلى تحقيق األهد       ه في عملية التعلم،   الهدف المرغوب في  

  ).1995دروزه، (تكلفة ممكنة  وأقل بأقصر وقت وأبسط جهد،

دول الواعية بوضـع أهـداف       فتهتم ال  تأليفهايعتبر الهدف من وضع الكتب المدرسية أساس        و

  : الها فيما يأتيلية تنبثق عنها مجموعة من أهداف الكتاب المدرسي يمكن إجمه العمواضحة لهذ

  



7 
 

  .ج المقررا يمثل المنهألنه للمتعلم والمعلم أن يكون مرجعا -1

ج والمحقق ألهدافه والمـوفر لمراجـع       اأن يكون الكتاب المدرسي المنفذ األساسي للمنه       -2

 .المادة الدراسية

ع أنحاء الـوطن وتوحيـد األسـلوب والترتيـب          توحيد المادة المقرر دراستها في جمي      -3

 .والتبويب مع تيسير مراقبة تدريس المواد التي يحتويها

ترجمة عناصر المعلومات والمفاهيم والمهارات واالتجاهات والقـيم التـي تتـضمنها             -4

 .المناهج

 وتـسهيل    واسـتيعابها  ررةتحديد اإلطار العام للمعلم ومساعدته على معرفة المادة المق         -5

  ).1998البدوي، ( ة الحصول عليهاإمكاني

 فإن هذه األهمية تزداد عندما يتـصدى        ، وتقويمها أمرا مهما   تحليل الكتب المدرسية   وإذا كان   

ن اللغة هي الوسيلة التي تـساعد علـى    أل المقررة لتدريس اللغة العربية،   البحث لتحليل الكتب    

من هنا يـستند    ،   لمواجهة الحياة  النمو المعرفي واالجتماعي والنفسي للطالب وتجعله يقف بقوة       

نفسية تراعي خصائص نمـو     منهاج اللغة العربية كغيره من مناهج التعليم األساسي إلى أسس           

   .لى أسس معرفية نابعة من طبيعة اللغة العربية وخصائصها وطريقة بناء مفاهيمهاالطالب، وإ

، في وضـع الخطـوط      وعلى هدى مما سبق، فقد شرع الفريق الوطني، لمبحث اللغة العربية          

العريضة لمنهاج اللغة العربية الفلسطيني، مستهديا بتجارب الماضـي، بنجاحاتـه وإخفاقاتـه             

أيضا، لدى كثير من بلدان العرب والعربية، فنهل من تلكم التجارب أفضلها، وعب من خبرات               

ين أصالة  بالسابقين أنجعها، وانطلق يؤسس ويبني منهاجا متناغم العناصر، يجمع، في حناياه،            

ولقد وضع الفريق الوطني، وهو يؤطر المالمح والمعالم العريـضة          . الماضي وحداثة الحاضر  

  :لمبحث اللغة العربية، عدة اعتبارات ومنطلقات لعمله، أهمها

أن اللغة العربية هي الوسيلة والغاية معا، فهي الوسيلة المرنة التي يستخدمها اإلنـسان               .1

اسه، وحضارته، وهي، في الوقت نفسه، الغايـة التـي          العربي للتعبير عن فكره، وإحس    

  .يسعى أبناؤها إلى الحفاظ عليها بكل ما يقومون به من بحث، ويضطلعون به من درس

أن ماضي األمة العربية ولغتها، هما مصدر اعتزاز أبنائها، بيد أن هذا االعتزاز يجـب                .2

 تحـديات الحاضـر     أال يصرفهم عن الواقع المؤلم، الذي تعيشه لغتهم، فـي مواجهـة           

 .المعاصر، بكل ما يشتمل عليه من ابتكارات، واختراعات وتقنيات
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أن الهدف المنشود من وراء العملية التربوية والتعليمية وهو صـياغة الفكـر وصـقل                .3

 على نحو تدريجي، من الخطوة األولى لمرحلة التهيئة، ثم يستمر           أالوجدان يجب أن يبد   

 . ناضجا في مرحلتي التكوين واالنطالقفي التطور والنماء، إلى أن يصبح

ويرتكز الفريق الوطني، في تعامله مع الخطوط العريضة لمنهاج اللغة العربية، على مبدأ             

وبناء على ذلك، فقد كان الفريق الوطني، طوال فترة         . التعليم النوعي، وليس التلقين الكمي    

اج، دون إغفال إمكانيات تقاطعه     عمله، مسكونا بهم العناية واالهتمام بالبعد العمودي للمنه       

كما أن اللغة العربية تستند في وجودها، وأدائهـا أيـضا، إلـى             . العفوي مع البعد األفقي   

ولقـد حـرص    . الجانب اللغوي العلمي، والجانب األدبي الجمـالي      : جانبين أساسيين هما  

اغنـاء  الفريق الوطني، في الخطوط العريضة، التي وضعها لمنهاج اللغة العربية، علـى             

منهاج اللغة العربية وخطوطه العريـضة لمنهـاج اللغـة          (ا معا   مهذين الجانبين وتكامله  

  ).1999العربية وآدابها، 

 يعتمد عليه الطفل فـي كـسب المعلومـات والمهـارات             األساس الذي  ن اللغة العربية هي   إ

يئة، ومـع األمـة     التفاهم والتفاعل مع الب   كون بها واالتجاهات التي تعينه على االتصال ببيئته لي      

حيث إن إخضاع منهاج     .التي ينتمي إليها ويرتبط بتراثها الديني والثقافي والفكري والحضاري        

اللغة العربية لعمليات التحليل والتقويم المستمر ركن أساسي مـن أركـان العمليـة التربويـة        

لغة العربيـة   والتعليمية وتهدف من وراء ذلك إلى تحسينها وتطويرها،  كما أن تحليل منهاج ال             

يفيد كل من له عالقة بالكتاب مثل المعلم والطالب والجهات المختصة فـي وزارات التربيـة                

  ).1994العامرية، (والتعليم 

ة التي يستخدمها أبناؤهـا فـي        غيرها من اللغات الوسيلة الرئيس     نتعد اللغة العربية شأنها شأ    و

واطرهم من أحاسـيس ومـشاعر،      عملية التواصل وفي عملية التعبير عن كل ما يجيش في خ          

وعن كل ما يدور في أذهانهم من معان وأفكار، وعن كل ما يحتاجون إليه في حيـاتهم مـن                   

  .)2000 ،البرغوثي( واجتماعيةمتطلبات ذاتية 

ن تدريس اللغة العربية للمرحلة األساسية في المدارس الفلسطينية يعد حجر األساس الذي             كما أ 

تـي تـساعده    م الطفل العديد من المفردات والمفاهيم الضرورية ال       تنطلق منه المدرسة في تعلي    

 المرحلة األساسية األولى يركز بـصورة       على التعبير، من هنا فإن البرنامج األسبوعي لطلبة       

من مواد المرحلة في الصفوف     % ) 26( مباشرة على اللغة العربية وتدريسها لتشكل ما نسبته         

ء اللغة العربية هذه النسبة في المرحلة األساسية في إعطاء          األربعة األولى وتتمثل أهمية إعطا    
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 وتطـوير ملكـة      وتنميتها الطالب المجال الكافي والمناسب لتمكينه من تأسيس قدراته اللغوية        

 االستماع وإدراك المفاهيم والقيم والمعاني الالزمة له، ويمكن توضيح وضع اللغـة العربيـة             

. األخـرى  بالمواد الدراسية    إذا وازنتها المرحلة األساسية    وأهميتها في تدريس تالميذ      ومكانتها

المرحلة ويبقى الوضع في عدد الحصص األسبوعية على ما هو عليه بالنسبة للغة العربية في               

مـن وزن بـاقي المـواد       % ) 20(  لصالح اللغة العربية التي تشكل ما نسبته         األساسية الدنيا 

إبـراهيم  (  التي تدرسها صفوف هذه المرحلة       مها وحج وتحتل بذلك اكبر نسبة في نسب المواد      

   ).1996 ،أبو لغد وآخرون

من هنا برزت الحاجة إلى تحليل كتب اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسي لكشف درجـة                

تمثيلها لألسس النفسية والمعرفية للمنهاج، وال بد أن تخضع هذه المناهج للدراسة والتحليل في              

  .لعلمية بسبب التعديل الذي طرأ على المناهج في اآلونة األخيرةضوء متغيرات العصر ا

  : مشكلة الدراسة وأسئلتها2.1

 في تدريس اللغة العربية لمست ضرورة القيام بهذه الدراسة، حيـث             من خبرتها   الباحثة لمست

تمحورت مشكلة الدراسة حول تحديد مدى اتساق منهاج اللغة العربية فـي مرحلـة التعلـيم                

في منهاج اللغة العربية التي وضعها القـائمون        مع معايير األسس النفسية والمعرفية      األساسي  

 من حين آلخر تفيد في الكـشف عـن    وتحليلهاعملية تقييم الكتب المدرسيةألن  على المنهاج، 

نقاط الضعف والعمل على إزالتها ونقاط القوة لإلبقاء عليها بل ودعمها، كما أن عملية تحليـل                

سية تعتبر من أهم مناشط العملية التعليمية، وأكثرها ارتباطا بـالتطور التربـوي             الكتب المدر 

ألنها الوسيلة التي تمكننا من الحكم على فاعلية التعليم بعناصرها ومقوماتها المختلفـة، إلـى               

جانب أنها تلعب دورا أساسيا في تقديم معلومات دقيقة إلى القيادات التربوية عن مدى فعاليـة                

ستراتيجيتها الخاصـة   بوية من إصدار قراراتها، وتحديد ا      حتى تتمكن القيادات التر    لهاالعملية ك 

  . ر في النظام التعليمييبالتحسين والتجديد والتطو

، تولدت لدى الباحثة القناعة بأهمية تحليل محتوى كتـب اللغـة العربيـة،              ه كل  هذا في ضوء و

 الباحثة، لم تُجر أي دراسة      عحدود اضطال  إلى األسس النفسية والمعرفية للمنهاج، وفي        ااستناد

 األسس  ل، تشتم والمعلماتتحليلية شاملة لكتب اللغة العربية وتقويمها من وجهة نظر المعلمين           

حديدا لإلجابة عن   النفسية والمعرفية لمناهج اللغة العربية الفلسطينية، وقد سعت هذه الدراسة ت          

  :األسئلة اآلتية
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سس المعرفية والنفسية الواجب توفرها في كتب اللغـة العربيـة            ما معايير األ   :السؤال األول 

   في فلسطين؟ الدنياللمرحلة األساسية

 النفسية في كتب اللغة العربية للمرحلة األساسـية         األسس كيف توزعت معايير     :السؤال الثاني 

  في فلسطين؟الدنيا 

عربية للمرحلة األساسية    كيف توزعت معايير األسس المعرفية في كتب اللغة ال         :السؤال الثالث 

  في فلسطين؟الدنيا 

 ما مدى مراعاة كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية الدنيا لألسـس النفـسية              :السؤال الرابع 

  والمعرفية من وجهة نظر المعلمين؟

 هل تختلف استجابات المعلمين في مدى مراعاة كتب اللغة العربية لألسـس             :السؤال الخامس 

  باختالف متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟المعرفية والنفسية 

  :فرضيات الدراسة3.1 
  :أتيكما ي) α=0.05( عند مستوى الداللة لتختبرإلى فرضيات  أسئلة الدراسة حولت

 فـي  ) α=0.05(  ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد المـستوى            :الفرضية األولى 

سية والمعرفية المتضمنة فـي منهـاج اللغـة          األسس النف  متوسطات استجابات المعلمين على     

   .الجنسالعربية للمرحلة األساسية تعزى لمتغير 

 فـي  ) α=0.05(  ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد المـستوى              :ثانيةالفرضية ال 

األسس النفسية والمعرفية المتضمنة فـي منهـاج اللغـة          متوسطات استجابات المعلمين على     

   .الخبرةسية تعزى لمتغير العربية للمرحلة األسا

 فـي  ) α=0.05(  ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد المـستوى              :ثالثةالفرضية ال 

األسس النفسية والمعرفية المتضمنة فـي منهـاج اللغـة          متوسطات استجابات المعلمين على     

   .العربية للمرحلة األساسية تعزى لمتغير المؤهل العلمي
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  :أهمية الدراسة4.1  

 تطبيق المنهاج الجديد أو اإلشراف      حول آراء المعلمين    استقصائهاب الدراسة أهميتها من     تكتس

 آلرائهم أهمية بالغة في تقديم التغذية الراجعة المطلوبـة لتحـسين الكتـاب،              ألنعلى تطبيقه،   

وتكتسب أهميتها من أنها دراسة تقويمية تقدم بيانات ممكن أن يفيد منها صانعو القرار ومؤلفو               

تب المدرسية في هذه المرحلة من مراحل التطوير التربوي عند تأليف كتب اللغة العربيـة               الك

في المراحل القادمة، وبخاصة أنها الدراسة التقويمية األولى في حدود علم الباحثة لهذه الكتب              

 للمنهاج الفلسطيني الجديد، كما أن هذه الدراسة ستقدم التوصـيات            الدنيا في المرحلة األساسية  

  .مزيد من الدراسات حول هذا الموضوعال لتي يمكن أن تهيئ إلجراءا

  : كما تكمن أهمية هذه الدراسة في

القوة والـضعف    أن الدراسة مهمة لكل معلم في المدرسة لتجسيد صورة واضحة عن جوانب           

،  ويتأثرون بها   العملية التعليمية  فيفي الكتب ووضعها بين يدي صانعي القرار ممن يؤثرون          

تساعدهم في اتخاذ القرارات لتقويم      د القائمين على إعداد كتب اللغة العربية، بمعلومات       وتزوي

وتقريب الفجوة بين المنهاج والكتاب المدرسي، ليكون الكتـاب          الرتقاء بها، لالكتب وتطويرها   

  . المنهاج صورة صادقة تعكس

. نقاط الضعف في المنهاج    والدراسة مهمة أيضا للقائمين على المنهاج وتقويمه وتعديله لتفادي        

لوصول إلى  ل للوقوف عليها والعمل على مواجهتها       شف عن الصعوبات التي تواجه الطلبة     والك

 إلى منهاج يراعي خصائـصهم النفـسية والمعرفيـة وحاجـاتهم            بحاجةفالطلبة  . ناجعتعليم  

 .واتجاهاتهم وميولهم

  : هدف الدراسة5.1

لحاجات النفسية والمعرفية المتضمنة في كتب اللغـة         أهم ا  الهدف الرئيس لهذه الدراسة معرفة      

الكشف عن درجة تمثيـل كتـب اللغـة         و ، الدنيا في محافظة الخليل    العربية للمرحلة األساسية  

 جالعربية في المرحلة األساسية في فلسطين لألسس النفسية والمعرفية للمنهاج باستخدام المـنه            

مراعاة كتب اللغة   ء المعلمين والمعلمات حول      ومن ثم استفتاء آرا    ).تحليل المحتوى (الوصفي  

  .المتضمنةالعربية للمرحلة األساسية الدنيا لألسس النفسية والمعرفية 
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    :محددات الدراسة 6.1
 الباحثة بإعدادها وتطويرها من األدب التربـوي        قامتاقتصرت هذه الدراسة على أدوات      

 هذه الدراسة علـى     اقتصرتمغايرة،  ود إلى نتائج    ابق، واستخدام أدوات أخرى ربما تق     الس

   . اللغة العربية للمرحلة األساسيةتحليل كتب

  . 2009)/(2008لسنة الدراسية في اأجريت هذه الدراسة : المحدد الزماني -1
  

 .محافظة الخليل: المحدد المكاني  -2

  .  ومعلماتها محافظة الخليلمعلمو اللغة العربية في:  المحدد البشري-3
 
ـ    : د اإلجرائي  المحد -4 ج، واألدوات مـن حيـث صـدقها وثباتهـا          احددت الدراسـة بالمنه

  .والمعالجات اإلحصائية المستخدمة فيها وطرق اختيار مجتمع الدراسة

  

  . اقتصرت هذه الدراسة على المصطلحات والمفاهيم الواردة فيها:  المحدد المفاهيمي-5
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  :التعريفات اإلجرائية7.1

 هي المبادئ النفسية التي توصلت إليها دراسـات علـم الـنفس             :  نفسية للمنهاجاألسس ال

 حول طبيعة المتعلم وخصائص نموه واحتياجاته وميوله        وأبحاثه

وقدراته واستعداداته، وحول طبيعة عملية الـتعلم التـي يجـب           

  ).Doll, 1999(مراعاتها عند وضع المنهاج وتنفيذه 

معـاني والمعتقـدات واألحكـام والمفـاهيم     هـي مجموعـة ال    :  األسس المعرفية

والتصورات الفكرية التي تتكون لدى اإلنسان نتيجة لمحاوالتـه         

مكتـب التربيـة    ( المتكررة لفهم الظواهر واألشياء المحيطة به       

  ).  1996العربي لدول الخليج، 

المخططة التـي   ) النشاطات أو الممارسات  (هو جميع الخبرات      :  المنهاج التربوي

ا المدرسة لمساعدة الطلبة على تحقيق النتاجات المنشودة        توفره

  ).1995اللقاني، (إلى أفضل ما تستطيعه قدراتهم 

 الفريق الوطني الفلسطيني لمنهـاج اللغـة        أعدههو الكتاب الذي      :  كتاب اللغة العربية

العربية بجزأيه األول والثاني والـذي قـررت وزارة التربيـة           

  .)1999نشواتي، .(ه في مدارسهاوالتعليم الفلسطينية تدريس

هو أداة وأسلوب بحث منهجي يستخدمه في تحليـل المحتـوى             :  تحليل المحتوى

الظاهر أو المضمون الصحيح لمـادة مـن المـواد بطريقـة            

لوصـول إلـى اسـتدالالت واسـتقراءات         ل موضوعية منظمة 

 عن طريق تفحص السمات النوعية      واستبصارات صارمة وثابتة  

 Thomas . وتشخيـصه ص عليه في السياقنصوللمضمون الم

1972).(  

  

هي المرحلة األولى من مراحل عملية التعليم التي تقوم عليهـا             :   الدنياالمرحلة األساسية

، وتتضمن الصفوف مـن األول حتـى        ةمرحلة التعليم اإلعدادي  

  .رابعال
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

   :اإلطار النظري 1.2

 جزءا أساسـيا    ، األنظمة التعليمية حتى الدول المتقدمة منها      ن في كثير م   ،تعد الكتب المدرسية  

ج المدرسي الرسمي والمناهج الواقعية التي يجري تنفيذها، ويتفق التربويون علـى            امن المنه 

فالكتاب المدرسـي يقـوم بالـدور       دها نتائج كثيرة من الدراسات،      أهمية الكتب الدراسية وتؤك   

مي حيث يعـد بمثابـة األداة       التعليم والتعلم ويتبوأ مكانة مرموقة في نظامنا التعلي       ئيس في   رال

من  ) Bonavot, 2002  (ورون بينا فويرى أ. ج الدراسي داخل الصفالتنفيذ المنهة الرئيس

أن الكتب الدراسية ال تعد مجرد ناقل للحقائق والمعارف التي من المتوقع إن يتعلمها التالميذ،               

كنها أيضا تقوم بتنظيم المعرفة الثقافية وبث رؤية معينة من التراث والماضي لألمة وكذلك              ول

  ). 2004الحبشي، (ية والعالمية عن ثقافتها المعاصرة ومالحظة المتغيرات المحل

  : الكتاب المدرسي الفلسطيني1.1.2

ليم في فلسطين فقـد      اإلشراف على عملية التع     الفلسطينية لمهمات  نظرا لتولي السلطة الوطنية   

قامت السلطة الوطنية بتكليف مجموعة من أصحاب الخبـرة واالختـصاص فـي المجـاالت      

التربوية بتأليف الكتب والمقررات الدراسية التي تستمد جذورها من الفلسفة العامـة للمجتمـع              

سطيني  وتستمد مبادئها من دينه وتراثه وعاداته وتقاليده وطموح الشعب الفل           الفلسطيني، العربي

 واستمراره وفـي ازدهـاره       ومن دور التربية في المحافظة على هذا المجتمع        تجاه المستقبل، 

يني  ويمكن تلخيص هذه األسس العامة للمناهج بصورة عامـة وللمنهـاج الفلـسط             ورفاهيته،

  :بصورة خاصة على النحو آالتي

تعلم القادر على   األسس الفكرية والوطنية التي تهدف إلى بناء شخصية الفرد الوطني الم            - أ

ومن األمثلة  ،  طالع الفكري السليم  متلك للقدرة على تشجيع البحث واال     التفكير السليم والم  

  : على هذه األسس
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والنظـرة  ، تعزيز اإليمان باهللا الواحد واالنتماء لفلسطين واحترام الكـون واإلنـسان           -1

  .اإلنسانية إلى الحق والخير

 .ين في ظل ثقافتنا وحضارتناتعزيز الثقافة اإلسالمية واحترام اآلخر -2

 .  الشعب الفلسطيني جزء ال يتجزأ من األمة العربية -3

 وهـي مـوطن ومهـد        وجغرافيـة،  فلسطين لها خصوصية حضارية ودينية وثقافية      -4

 .الرساالت السماوية الثالث

 .فلسطين وطن الفلسطينيين الواحد الموحد -5

 .فلسطين دولة ديمقراطية -6

ل القائم على العـدل والحريـة والكرامـة وحقـوق           فلسطين دولة محبة للسالم العاد     -7

 .اإلنسان

 .اإليمان بالقيم والمبادئ اإلنسانية التي تحترم اإلنسان وتحض على العلم -8

 .التكامل بين مقومات الشخصية الفلسطينية والعربية واإلسالمية واإلنسانية -9

 .ا وروحياتوحيد جوانب شخصية اإلنسان الفلسطيني وتكاملها فكريا واجتماعيا وجسدي -10

 .اإلنسان الفلسطيني هو الثروة األساسية للمجتمع الفلسطيني -11

أهمية التربية في القيام بدور مهم في تطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا في إطـار               -12

 .الوطن المتكامل

األساس االجتماعي الذي ينطلق من ضرورة الحرص على الكتاب المدرسي والمنهـاج              - ب

 ومن  ده، على مراعاة ثقافة المجتمع وعالقات أفرا      ةلدولة القائم باعتباره األداة المناسبة ل   

 : أهم المرتكزات التي يعتمد عليها هذا األساس

  .التمسك بالقيم االجتماعية والدينية والتأكد من المحافظة عليها  - ت

 .العمل على سيادة القانون بوصفه وسيلة لتحقيق العدالة والمساواة -1

 .احترام حريات األفراد والجماعات -2

 .المشاركة في العمل السياسي واالجتماعي ضمن اإلطار التشريعي الفلسطيني -3

 .العدل االجتماعي والمساواة وتوفير فرص التعليم المتكافئة لجميع الفلسطينيين -4

 .التطوير المستمر للمناهج الفلسطينية بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وسوق العمل -5

 .تربويةإشراك كافة المواطنين في العملية ال -6

ربط التربية بالتنمية وتوثيق الصلة بين التربية والتدريب المهنـي وربـط المدرسـة               -7

 .بسوق العمل المنتج
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 .الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع -8

 .تنظيم أدوار وصفات األفراد في المجتمع والحرص المستمر على تقدمه -9

 .إحياء التراث الثقافي الفلسطيني والحفاظ عليه -10

فئـات الـشعب    لاسك األسرة ومحاربة مشكلة البطالة وتحقيق التقدم        المحافظة على تم   -11

 . كافةالفلسطيني

أحد أسس المناهج   ) جتمع ما منظومة القيم لم  ( األساس المعرفي الذي يعتبر االبستيمولوجيا       -ج

 وتختلف فلسفة المعرفة والقيم باختالف المجتمعات حيث يرى البعض أن المعرفة            المهمة،

  . ويرى البعض اآلخر أنها غير ذلكومات وطريقة تعلم،ارة عن بنية معلعب

  :  واطن الذيويركز األساس المعرفي للمنهاج الفلسطيني على تكوين الم

 .يتبنى في جوهره وسلوكه جوهر العقيدة اإلسالمية -1

 . بإتقان لغة أجنبية واحدة على األقلتينفتح على الثقافا -2

 .يعزز مداركه الجماليةيعمل على تنمية رصيده الثقافي والتكنولوجي و -3

 .يلتزم بالقواعد الصحيحة المؤدية إلى النمو السوي جسديا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا -4

 .يقدر على االختيار الحي لمهنة المستقبل -5

 .يدرك أهمية االستعانة بالتكنولوجيا وتطويرها -6

 .يحافظ على البيئة الطبيعية لفلسطين وعلى مواردها -7

 .ق والمفاهيم واإلجراءات ويتعامل معهايستوعب المبادئ والحقائ -8

 . يتوقع مع متطلبات العصر ويساهم بصورة فاعلة في التنمية الشاملة -9

 . يجمع المعلومات ويتذكرها ويعالجها ويستخدمها في تفسير الظواهر -10

 يقدر على مواجهة متطلبات العمل ويستخدم التفكير الناقد ويستخدم األسلوب العلمي في             -11

 .حل المشكالت

 األساس النفسي الذي يسعى إلى االهتمام بالتعلم ككائن نشط متكامل وإلـى الـتالؤم مـع                 -د

ويراعي حاجاته وإمكانياته ويسعى إلى تنمية اتجاهاتـه وقيمـه          ، مستوى نضج المتعلم  

 ويشكل هذا األساس سمات مهمة للمتعلم مـن          المتعلم على االعتماد على النفس،     ويشجع

  ).1998 ، اإلدارة العامة للمناهج،ربية والتعليم الفلسطينيةوزارة الت: (األمثلة عليها

  .االعتزاز بالهوية الوطنية واالعتزاز بالعروبة واإلسالم -1

  .االعتزاز بالوطن فلسطين وتعميق االنتماء إليه -2
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  .االعتزاز باللغة العربية وبقدرتها على التعبير عن حاجات الفرد -3

  .ير حاضره ومستقبلهالوعي بتراث األمة الوطني والعمل على تطو -4

  .تشجيع المبادرات الفردية والجماعية المنتجة والحفاظ على حقوق اآلخرين -5

  .التفاعل مع أبناء فلسطين في كل مكان وزمان -6

  .تعزيز روح المنافسة اإليجابية وصوال إلى العدالة والرفاهية -7

  .العمل على توطيد روح السالم في الذات وفي اآلخرين -8

  . ن وتكوين القيم واالتجاهات اإليجابية نحو الذات ونحو اآلخرينتقدير إنسانية اإلنسا -9

القدرة على التكيف الشخصي وعلى اكتساب قواعد السلوك االجتماعي واألخالقـي            -10

  .والتمسك المستمر بحقوق المواطن والقدرة على تحمل المسؤوليات

روط ومهما تنوعت الكتب المدرسية وتعددت فإنها يجـب أن تخـضع لمجموعـة مـن الـش                

والمواصفات الواجب توفرها في الكتاب المدرسي والتي تمثل خصائص الكتـاب المدرسـي             

  :الجيد وأهمها

على الكتاب المدرسي الجيد أن يأخذ في اعتباره جميع أقسام المقرر الدراسي ألنه يعـد                -1

  .تفصيال وتطبيقا ألهداف المنهاج

  . وصدقهاالتي يشتمل عليهاعلومات الواردة فيه حداثة الم -2

مراعاة ما توصلت إليه العلوم التربوية والنفسية من نظريات وتجـارب فيمـا يخـتص        -3

  .بعملية التعلم والتعليم

  .وجود عالقة واضحة بين مادة الكتاب وتنظيمه وبين مفردات المنهج الدراسي وأهدافه -4

أن تحقق الوسائل اإليضاحية المستخدمة فيه تبـسيط محتوياتـه وأن تتـرجم المفـاهيم                -5

  .ات المحددة إلى الواقع الحسي للتلميذ تحقيقا للفهم وتثبيتا للمعلوماتوالمعلوم

  .أن تتصل محتويات الكتاب بالكتب السابقة والالحقة في نفس المادة -6

 ومالئم الحجم جيد الورق واضح األحـرف        اأن يكون شكل الكتاب جميل المنظر وجذاب       -7

  .صور والرسوماتضح المتقن الطبع خاليا من األخطاء اللغوية والمطبعية وا

  .يساعد أسلوب الكتاب الطالب على االعتماد على نفسه في فهم المشكالت وحلها -8

  .يورد الكتاب عدة مواقف تتحدى تفكير الطالب وتحفزه للمشاركة في النشاطات -9

وزارة التربيـة   ( . بـصورة واضـحة     وموضوعاته التسلسل والتتابع في مفاهيم الكتاب     -10

 ).1999 طني لمبحث اللغة العربية وآدابها،الو الفريق ،والتعليم الفلسطينية
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  : مكونات الكتاب المدرسي ومواصفاته 2.1.2

معلومات التي يقع عليها االختيـار،      يمكن تعريف المحتوى بشكل عام بأنه نوعية المعارف وال        

 حقـائق أم أفكـارا       كانـت  فاهيم أم  سواء أكانت هذه المعارف م     والتي تنظم على نحو معين،    

المحتوي في المنهج المدرسي العنصر أو المكون الثـاني فـي الترتيـب بعـد                يعد و أساسية،

كمـا يعـد الكتـاب      ،  في ضوء أهداف المنهاج المراد بلوغهـا       بحيث تختار األهداف مباشرة   

  :يتضمن محتوى الكتاب الجوانب اآلتيةو ، األساسية لهذا المحتوىالمدرسي احد أهم المكونات

    الجوانب المعرفية1.2.1.2 

  : ذلك بشيء من التفصيلن ونبيلى الحقائق والمفاهيم والتعميمات،وتشتمل ع

  )facts (:الحقائق

 تشير إلى كل ما هو صـحيح وخاضـع          ي، أ "جملة يعتقد بأنها صحيحة     "تعرف الحقيقة بأنها    

األولى أنها تـساعدنا فـي       : وتكتسب الحقيقة العلمية أهميتها من ناحيتين      ،ةلإلثبات والمالحظ 

ـ        والثانية  والظواهر، شياء واألحداث وصف األ  ة اللبنـات أو     هي أن الحقائق العملية تعد بمثاب

األساس الذي يقوم عليه بناء المستويات المعرفية المجردة من مفـاهيم وتعميمـات وقـوانين               

  .ونظريات تساعد في عمليات الوصف والتفسير والتنبؤ

 concepts) (:المفاهيم

معا على   جمعتألشياء أو الرموز أو الحوادث الخاصة التي        يعرف المفهوم بأنه مجموعة من ا     

 ، يمكن اإلشارة إليها باسم أو رمز معـين        ي والت ،أساس من الخصائص أو الصفات المشتركة     

  . أساسا لتعلم الحقائق وتكوين التعميماتدويع

  )( generalizations:التعميمات

فـي حـين    ، العالقات بين المفاهيم   أكثر وهدفها توضيح     أووهي عبارات تربط بين مفهومين      

تتلخص أهميتها في تزويد المتعلمين بأدوات يستطيعون بموجبها استخدام هذه التعميمات فـي             

ـ  ،تشكيل فرضيات تعمل على إيجاد حلول للمشكالت التي تواجههم أو تواجه مجـتمعهم              ا كم

  .)2004سعادة وابراهيم،  (أيضا في عمل استنتاجات من بيانات جديدة همتفيد
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  :  الجوانب الوجدانية2.1.1.2

وهي جوانب تتصل بالمشاعر واالنفعاالت، وتعد من أهم موجهات السلوك اإلنساني، وتعد من             

االتجاهات، والميـول، والقـيم،   : جوانب التعلم األساسية، ومن أهم عناصر الجوانب الوجدانية     

  ). 2004عاشور وأبو هيجاء،  ( وأوجه التقدير، والرأي،

  : لجوانب النفس حركية  ا3.2.1.2

وتتناول هذه الجوانب المهارات التي تتطلب استخداما وتناسقا بين العضالت والحواس المختلفة            

إن محتوى الكتاب الجيد ال بد وأن يتصف        . سمية في األداء والتشغيل والبناء    مثل النشاطات الج  

ميولهم وقدراتهم  جاتهم و ن يراعي حا  يكون مناسبا لمستوى المتعلمين، وأ    ن  بالحداثة والدقة، وأ  

ن يحدث ترابطا بين    أنماط التفكير المختلفة لديهم، وأ    ن يكون قادرا على تنمية      واستعداداتهم، وأ 

صفوف في  كان  محتواه ومحتوى الكتب الدراسية األخرى سواء أكان ذلك في الصف نفسه أم             

  ). 2004سعادة ( أخرى 

  :مواصفات الكتاب المدرسي النموذجي  4.2.1.2

 ب المدرسي من حيث تأليفه وإخراجـه،      نت كثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية بالكتا       اعت

 ومن خالل مراجعة كثيـر      اجات الطالب وميولهم،   ويالئم ح  العصر،بحيث يتناسب وتطورات    

 إلـى   توصل البـاحثون  من الدراسات والكتب التي اهتمت بتأليف الكتب المدرسية وإخراجها          

 عاشور وأبو   ;2004 الخوالدة   ;2004مرعي والحيلة   (النموذجي،   مواصفات الكتاب المدرسي  

 التربيـة والتعلـيم     ة وزار ; 1992 ل الت ;1997 ; مؤسسة عبد الحميد شومان    ;2004الهيجاء  

1997; 1980 William  (واصفات موزعة على المجاالت اآلتية أهم هذه الم يأتياوفيم:    

  :المقدمة: أوال

  :بأنهاتتصف مقدمة الكتاب المدرسي 

  .تتبع أسلوب الحوار الذاتي المباشر مع الطالب والمعلم

  .تشمل على األهداف التعلمية العامة التي سيحققها تعلم مادة الكتاب المدرسي

  .تثير دافعية المتعلم للتعلم
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  .الموضوعات الرئيسة التي تعالجها مادة الكتاب المدرسيتشير إلى الوحدات التعليمية و

  .ه الوحدات التعليمية من تدريبات وأنشطة وأسئلة وتقويم ذاتيتشير إلى ما تتضمن

  .تحدد مصادر التعلم األخرى المساندة

  .تبين أهمية الكتاب للمتعلم والمعلم

  .تبين المبادىء النفسية والتربوية التي روعيت في تأليف المحتوى وتنظيم المادة التعليمية

  .في تدريس الكتابتشير إلى طرائق التدريس التي يمكن استخدامها 

  . عن مؤلفي الكتابتشتمل على نبذة

  . عن فلسفة التربية والتعليمتشتمل على نبذة

  :األهداف التعليمية التعلمية: نياثا

  :تتصف األهداف التعليمية التعلمية لكل وحدة من وحدات الكتاب المدرسي بأنها

كتاب المدرسي الـواردة    تظهر في مقدمة كل وحدة تعليمية ومرتبطة مع األهداف العامة لل          

تشتمل في مجملها علـى نتاجـات الـتعلم          .تعكس سلوكا متوقعا من المتعلم    . في المقدمة 

تمثـل نتاجـا     . النفس الحركي  ي واألدائ ، والوجداني االنفعالي   المعرفي اإلدراكي،  :الثالثة

 .تلبي حاجات المتعلم وتراعي خصائصه الفريدة .قابال للقياس والمالحظة

  :توىالمح: ثالثا

ـ  توضع المدرسي، فبعد أن     جايمثل المحتوى، العنصر الثاني من عناصر المنه       ج ا أهداف المنه

 األهداف، تـصبح مـن      بدقة، فإن عملية اختيار المحتوى المناسب الذي يعمل على تحقيق تلك          

  Craing ,Kissock).1981( ج اة لمخططي المنهالمهام الرئيس

  :تي محتوى الوحدات التعليمية بما يأيتصف

  .ويكون في مقدمتها) لوحة تتبعيه(يعبر عن مضمون الوحدة التعليمية برسم توضيحي 

  .تقسم الوحدة التعليمية إلى موضوعات رئيسة وقصيرة
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  .يعالج كل موضوع مفهوما رئيسا من مفاهيم الوحدة

  المركـب،   ومن البسيط إلـى    من المعلوم إلى المجهول،   :ال نفسيا تتسلسل المادة التعليمية تسلس   

  .من السهل إلى الصعبو ومن المحسوس إلى المجرد،

  .يتخلل المحتوى تساؤالت مناسبة تمثل جزءا أساسيا من عرض المادة التعليمية

  .شتمل المحتوى على أنشطة مناسبة تمثل جزءا من مضمون المادة التعليميةي

 ر،فة العرض إلى جانب العرض الكتـابي، كالـصو        يشتمل المحتوى على مصادر تعلم مختل     

  .لوالمخططات، والجداو

  . لغة الكتاب مع مستوى الطالبتتناسب

  .األنشطة التعليمية التعلمية: رابعا

  :تتصف األنشطة التعليمية التعلمية لكل وحدة في الكتاب بما يأتي

  .تستند إلى األهداف التعليمية الخاصة بالوحدة التعليمية

  . نشطاتثير دافعية المتعلم للتعلم الذاتي وتجعله متعلما

  .تناسب مستوى نضج المتعلم وخبراته

  .تقبل التطبيق والتنفيذ في إطار اإلمكانات المتوافرة في بيئة المتعلم

  .توظف الوسائط والتقنيات التعليمية المتعددة وذات صلة

  .تتسلسل خطوات تنفيذ النشاط منطقيا ونفسيا

  .تشتمل على تعليمات دقيقة تحدد متطلبات تنفيذ النشاط

  .نتائج تلك األنشطة في مكان ما من الوحدة التعليميةتظهر 

  .تحتوي على التعزيزات المناسبة للمتعلم وبأشكال مختلفة
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  .ةتوفر للمتعلم التغذية الراجعة الفورية والمتكرر

  .تساعد المتعلم على تنمية أسلوب حل المشكالت

  .تساعد التدريبات المتعلقة على استرجاع معارف سابقة

  .بات المتعلم على تطبيق ما تعلمه في مواقف جديدةتساعد التدري

  . واستيعابهاتعزز استبقاء نقاط جرى طرحها سابقا في الوحدة التعليمية

  .العرض: خامسا

  :لكتاب والوحدات التعليمية بما يأتييتصف عرض المادة التعليمية في ا

  .تستخدم في عرض المعلومات اللغة السليمة والسهلة الواضحة

 . العرض الجمل القصيرة الواضحة التي يعبر كل منها عن فكرة محددة ومباشرةتستخدم في

 .توضح المفاهيم الجيدة في أثناء عرضها

توجيه التساؤالت وإبـدال اإلجابـات      بتعرض المادة التعليمية بطريقة تستثير التفكير وتحفزه        

 .المختلفة

لة التقويميـة والتـدريبات     يراعي العرض الفروق الفردية بين المتعلمـين وال سـيما األسـئ           

 .واألنشطة

يراعى في عرض المادة التعليمية اعتماد مبدأ انتقال أثر التعلم باستخدام التكرارات المناسـبة              

 .وبالحفز والدافعية

يستخدم في عرض المادة التعليمية األشكال التوضيحية الالفتة والملونـة والمثيـرة لالهتمـام              

 .محتوى المادة التعليميةوذات العالقة الواضحة المباشرة ب

 .يبرز النقاط المهمة بالوسائل الطباعية المختلفة

 .يعرف بالمصطلح العلمي الجديد فور تقديمه
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 .تنتهي كل وحدة تعليمية بخالصة مناسبة ترتبط باألهداف التعليمية للوحدة

 .تكتب الخالصة على شكل نقاط أو فقرات قصيرة

 .تهيىء المتعلم للوحدة التعليمية التاليةتنتهي كل وحدة تعليمية بلمحة مسبقة 

 .يجاد طابع االستمرارية والنمو في بناء مادة الكتاب المدرسيإل بط الوحدات التعليميةتترا

  التقويم: سادسا

  .معظم أسئلته من النوع المقالي القصير

 .تستثير أسئلته تفكير المتعلم وتعزز نشاطه

 .ار والمفاهيم األساسية التي وردت في الفصلتغطي أسئلته جميع النقاط الرئيسة واألفك

توفر التغذية الراجعة الفورية للمتعلم من خالل وجود إجابات عن األسئلة في مكان مـا فـي                 

 .الوحدة التعليمية

 .تنتهي كل وحدة تعليمية بأسئلة لتقويم المتعلم ذاتيا في تلك الوحدة

 .تشتق أسئلته من األهداف الخاصة للوحدة

 .ه عل مختلف مجاالت التعلمتتوزع أسئلت

 .وشاملة) مقاليه وموضوعية ( أسئلته متنوعة 

 .توجد إجابات نموذجية ألسئلته في مكان ما من الكتاب

 .يوجد معيار إتقان محدد الجتياز الوحدة التعليمية
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  .اإلخراج: سابعا 

  : بما يأتيبعامةيتصف إخراج الكتاب 

دام نوع الخطوط أو بنوط مالئمة لخصائص المتعلمين        تستخدم فيه حيل اإلخراج الفنية، كاستخ     

  .وطبيعة المادة التعليمية

 .توضح األفكار الرئيسة بخطوط ملونة والفتة للنظر

يضع الكتاب األشكال والرسوم والجداول في مواضعها وبشكل تكون فيه واضـحة ويـسهل              

 .االستفادة منها، وملونة قدر اإلمكان

 .ليمية بسرد المصطلحات مرتبة وفقا لورودهاينتهي الكتاب أو الوحدة التع

 .ألجنبية مرتبة حسب الحروف الهجائيةاينتهي الكتاب بقائمة للمراجع العربية و

 .يتضمن الكتاب قائمة المحتويات، ويرد ذكرها في بدايته

 .تظهر الصفحة األولى من الكتاب عنوانه، وأسماء المؤلفين، ودار النشر، ومكانه وسنته

ع على ورق مقـوى     اب الغالف المناسب المشتمل على ما يشير إلى محتواه، ويطب         يختار للكت 

 . تفككهومثبت بطريقة تمنع

  : تقويم الكتب المدرسية وتطويرها3.1.2

التطوير عملية شاملة ألنها تتناول جميع الجوانب والعوامل التي تتصل بالمنهاج وتؤثر وتتأثر              

 الدراسية، وتتناول طرق التدريس والوسائل المعينة       به، فهي تتناول أهداف المنهاج والخبرات     

. واإلدارة المدرسية والمكتبات ووسائل التقويم ومدى دقتها ومناسبتها لألهداف المحددة سـلفا           

وقد أكد ايزنر أهمية تقويم المحتوى التعليمي للمنهاج من حيث مدى جاذبيـة عناصـر ذلـك                 

 فيـه، وحداثـة المعلومـات، ومالءمتـه         اردةه الفكرية، وصدق المفاعيم الو    المحتوى، وأهميت 

لذلك تخـضع المنـاهج الدراسـية    Eisner, 1979). (للمرحلة العمرية التي وضع من أجلها 

 مجموعة من العوامل التي تفترض االخـتالف        لوجودلعمليات نقد ومراجعة وتقويم مستمرة،      

ـ            دريس واألنظمـة   في حاجات المتعلمين، وفي طبيعة المعرفة ونوعها، وفي طبيعة طرق الت

التعليمية، وعليه فإن المناهج الدراسية التي توضع في فترة زمنية معينـة قـد تـصبح قليلـة       
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األهمية ومحددة الجدوى بعد عدد من السنوات، إذا لم تتعرض لعمليـات المراجعـة والنقـد                

  .)2004عاشور وأبو الهيجاء،  (عديلواإلضافة والحذف والت

أصبح أمرا في غاية األهمية، ومطلبا ال بد من تنفيذه بخاصة إذا            ن تقويم الكتب المدرسية     أكما  

كان الكتاب يمر في مرحلة تجريب على صعيد الواقع العملي في المدارس، ومـن األفـضل                

ن استقصاء الرأي الفوري حول كتاب       أل تقويم الكتب المدرسية بعد عام على األقل من تجريبه،        

 فكرة عامة عن مدى تقبل الكتاب أو مدى الثقة          مدرسي حديث أو طبعة منقحة ال يعطي سوى       

فيه، وبذلك تبدو عملية تقويم كتب اللغة العربية لمرحلة التعليم األساسية أمرا ضروريا، وذلك              

للتغير الثقافي والتكنولوجي الذي يشهده العالم في هذا العصر، وكلما عدلت المناهج والكتـب              

لتطوير تقتضي تعديال جديدا في المناهج والكتـب         جديدة ل  بالتغير والتطور وجدت دواعٍ   لتلحق  

  .)2000مرعي والحيلة، ( المدرسية

 :يجب أن يتكون من تكامـل لخمـسة عناصـر هـي           ج المدرسي بالمفهوم الحديث     اإن المنه 

 "الطـرق والوسـائل  " و،"األنشطة والخبرات" و ، والمحتوى،الخاص والعام األهداف بنوعيها

  وتـصميمه يقـوم بنـاء المنهـاج   كما  .مفي بناء شخصية المتعله وتأثيره  ولكل أثر.والتقويم

  :باالنطالق من أربع أسس رئيسة بالمواصفات النموذجية

 وتعني األطر الفكرية التـي يقـوم   :)Philosophical principles( الفلسفية األسس 

 وصياغة مضمونه، بما يعكس خـصوصية المجتمـع فـي           هعليها المنهاج، وتحديد مدخال ت    

  .، وتراثه، وحقوق أفراده وواجباتهمعقيدته

وتعني األسـس التـي تتعلـق      :)Sociological principles(  األسس االجتماعية 

بحاجات المجتمع وأفراده وتطورها في المجاالت االقتصادية، والعلمية التقنية، وكـذلك ثقافـة             

  .سانيةالمجتمع، وقيمه الدينية، واألخالقية، والوطنية، واإلن

 مجموعـه المقومـات أو   تعني و:)Psychological principles(  نفسيةال  األسس

اهتماماته وقدراته وميولـه    بالطالب أو المتعلم من حيث حاجاته والمتعلقةالقواعد  الركائز أو

مراعاتها جيدا عند التخطيط لمنهج جديـد أو عنـد    التي يجب على مخططي المنهج المدرسي

  . منهج حالي تعديل أو تطوير أي

  مجموعه المعـارف والمعلومـات  ي وه: )Cognitive principles( المعرفية األسس

ونوعية معلوماته ومعارفه واليـة   فطبيعة المحتوى ،والعلوم التي سيتضمنها المنهاج المدرسي



26 
 

يختلف باختالف األسس الفلسفية واالجتماعيـة والنفـسية،    تنظيمها وعرضها وتناول جوانبها

سـعادة و   ( وخـصوصيتها عموميتهاافة أخرى حسب اختالف درجات ثق  إلىثقافة وكذلك من

  ).2004إبراهيم، 

   :المناهج الفلسطينية1.3.1.2

ج فلسطيني للتعليم العام إلى حرمان الشعب الفلسطيني مـن تقريـر            يعود االهتمام بوضع منها   

 ةة، مسؤولي وبالتالي كان التعليم واإلشراف عليه، حتى قدوم السلطة الفلسطيني        . مصيره التربوي 

وأبدت منظمة التحرير الفلسطينية    . دول صممت منهاجها لخدمة مجتمعاتها وفي ضوء فلسفتها       

وغيرها من المؤسسات الفلسطينية الوطنية اهتماما خاصا بالمنهاج، والذي أدى إلـى إشـراك              

وبالتعاون بين منظمة التحريـر الفلـسطينية       . اليونسكو في محاولة جادة إلنتاج منهاج وطني      

 عبر توصية تبنتها ندوة التعليم      أت فكرة تأسيس مركز لتطوير المنهج الفلسطيني      اليونسكو نش و

 وتبنت هذه التوصية ندوة التعليم      ،(1990)األساسي الفلسطيني، والتي عقدت في اليونسكو عام        

 ومتابعة  )1993(الثانوي التي عقدت في القدس بمشاركة مجلس التعليم العالي واليونسكو عام            

تحددت بموجبها وظيفة (1994) كو مع وزارة التربية والتعليم عامفاقية دولية أبرمتها اليونسالت

المركز بوضع خطة لمنهاج التعليم الفلسطيني العام خالل سنة من العمل، على أن تشمل هـذه                

األردنـي   كالمنهـاج    الخطة تقويما شامال للمناهج المستخدمة فـي المـدارس الفلـسطينية،            

وزارة التربية  ( ن تستفيد من نماذج مختلفة لمناهج دول متقدمة، عربية وأجنبية         والمصري، وا 

  ).1998والتعليم الفلسطينية، مركز تطوير المناهج الفلسطينية 

يعد بناء المنهج الفلسطيني أساسا مهما في بناء السيادة الوطنية للشعب الفلـسطيني، وأساسـا               

رة التربيـة والتعلـيم     رد البشرية، ومن هنا رأت وزا     ، وتنمية الموا   كافة لترسيخ القيم التربوية  

، ويحقـق طموحـات     ة وضع منهاج فلسطيني يراعي الخصوصية الفلـسطيني       العالي ضرورة 

مما ال شك فيه أن هناك جهودا مكثفة بذلت وما زالت تبذل من دول العالم                .الشعب الفلسطيني 

قا نحو إصالح شامل للـنظم      وخاصة في الوطن العربي نحو تحديث المناهج وتطويرها انطال        

 بما يتالءم مع تطورات العصر ومتطلباته واحتياجاته، ومن بين هـذه الـدول              بعامةالتعليمية  

وقد بدأت مرحلة تطوير المناهج الفلسطينية بعـد قـدوم الـسلطة             .السلطة الوطنية الفلسطينية  

نية على عاتقها مهمة    ، حيث أخذت وزارة التربية والتعليم الفلسطي      )1994(الفلسطينية منذ عام    

إعداد المناهج بروح فلسطينية تستمد مبادئها من المجتمع العربي الفلسطيني، وتنبثق من تراثه             

ته وتقاليده وذلك بتبني خطة شاملة تشرف عليها تهدف إلى تبني منهاج ينطلق من              اودينه وعاد 

سعى هـذا المنهـاج     ة، وي منطلقات فلسطينية أسسا وتصورا وإدراكا، ويسترشد بفلسفة فلسطيني       
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.  وتطويره  المجتمع الفلسطيني  ة، والى المساهمة في تمكين    كبر قدر للذات الفلسطيني   إلى تحقيق أ  

ويعتبر المنهاج وسيلة والية لتغطية حاجات المجتمع الفلسطيني علميا واقتـصاديا واجتماعيـا             

ها على أسس عصرية    سعيا إلى إعادة بناء المجتمع الفلسطيني وبناء الدولة الفلسطينية بمؤسسات         

وعلمية تساعد على تمكين المجتمع ونقله نوعيا بحيث يدخل القرن الحادي والعشرين على قدر              

  ).1996 لغد، أبو(من التكافؤ والمساواة مع المجتمعات المتقدمة األخرى 

 فقد صممت المنـاهج     ، فيما يتعلق بمناهجنا الفلسطينية    ،     وانطالقا من المؤتمرات والندوات    

 وهي اآلن بين أيدي طلبتنا وأجيالنا المستقبلية وقد راعت وزارة التربيـة والتعلـيم               ،خرجتوأ

 بطريقة تعاونية يشترك في وضـع       يصممج أن   التربوية للمنه الفلسطينية ضمن مبادئ سياستها     

سياستها وتطبيقها المعلم والطالب وولي األمر وتم تشكيل فرق وطنيـة تجمـع تخصـصات               

نه لم يلحظ عمليا بالتفعيل الحقيقي لمبـدأ مـشاركة    أت مختلفة ومتنوعة، إال     واهتمامات وخلفيا 

إن التجربة الفلسطينية في إعداد المنهاج والتي       . المعلم والطالب وولي األمر على أرض الواقع      

وما زالت مستمرة حتى اليوم هي تجربة فريدة من نوعها، لقد أخـذت             ) 1998(بدأت من العام  

عداد المناهج الدراسية بـروح فلـسطينية وفـق          إ ة عاتقها مسؤولي   على ليموزارة التربية والتع  

معايير وأبعاد حضارية معاصرة تضع المواطن الفلسطيني في إطار معادلـة األلفيـة الثالثـة               

ـ       وزارة العمـل     ( تتطلبـه روح العـصر     ذيمتسلحا بالثقافة العملية والتطور التكنولوجي ال

    ).      1998 فلسطينالتعليم والتدريب في  ،الفلسطينية

إن التعرف على حاجات التالميذ وتحديدها يعتبر أمرا مهما بالنسبة لمخططي المناهج، ويساهم             

نتيجة ألهمية التعرف على الحاجـات      موعة من المتخصصين والمتعلمين، و    في هذه العملية مج   

عرفه التالميذ من   مسألة ما يجب أن ي     في   النفسية للتالميذ بدأ المتخصصون في المناهج التفكير      

ناحية، وما يمكن أن يكون ذا داللة بالنسبة لهم من ناحية أخرى، حيث يمكن اعتبار أن تدريس                 

ما يود الفرد معرفته يؤدي إلى تعلم أفضل، ومن ثم يصبح التدريس هو معرفة المعلم للوقـت                 

تركه لحاله  المناسب للتشجيع، والوقت المناسب لممارسة الضغط على الفرد والوقت المناسب ل          

  ).1995اللقاني، (

 لم يكن هناك أي اهتمام بالتلميذ، وكان التركيـز          ، وفي ظل المنهج التقليدي    ، وفي بداية األمر  

كله موجها للمعلومات، واستمر الوضع كذلك لفترة طويلة حتى نادت التربية الحديثة بوجـوب              

رت مناهج النشاط التي اهتمـت      االهتمام بالتلميذ، وجعله محورا للعملية التربوية، ومن هنا ظه        

بميول التالميذ وحاجاتهم، ونجد أن االهتمام بالحاجات يتفاوت من منهج إلى آخر، حيث يعتبر              

المنهج المحوري أكثرها اهتماما بحاجات التالميذ والذي يتيح فرصة للتالميذ لدراسة مجموعة            
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وللحاجـات   .يذ والمجتمـع  من الوحدات مبنية على الحاجات، والمشكالت المشتركة بين التالم        

إن الحاجات إذا لم تشبع فإنها تؤدي إلى ظهور مشكالت           :ة كبرى بالنسبة للمنهج لما يأتي     أهمي

إن اهتمـام المـنهج      كمـا    . الدراسة وتقف حائال أمام التعليم المثمر      تعويقتؤدي بدورها إلى    

بذلون المزيد من الجهد    بحاجات التالميذ يجعلهم يقبلون على الدراسة بدافع قوي، مما يجعلهم ي          

إن إشـباع   تمد عليها المنهج بمفهومه الحديث، حيث       والنشاط الكتساب خبرات مربية عديدة يع     

 أساسيا مـن    االحاجات كثيرا من األحيان يؤدي إلى اكتساب بعض المهارات، وهذا يعتبر هدف           

 ).1993الوكيل والمفتي، ( ف المناهج التي تسعى إلى تحقيقهاأهدا

ضح أن اهتمام المنهج بحاجات التالميذ يؤدي إلى مساعدتهم على إشـباع هـذه              ومما سبق يت  

الحاجات، كما يؤدي إلى اكتساب بعض المهارات، وتكوين بعـض العـادات واالتجاهـات،              

وتدعيم بعض القيم، وربط المدرسة بالبيئة، وبذلك تتحقق معظم األهداف التي تسعى التربيـة              

  .لتحقيقها

  :ة للمنهاجاألسس المعرفي2.3.1.2 

وقد أصبح االهتمام يتركز على النشاط العقلي المعرفي لألفراد بصفة عامة، وببناء المعـارف              

والمعلومات داخل العقل البشري بصفة خاصة، والعصر الذي نعيش فيه اآلن يتميز بكم هائل              

  وقـد  ،در متعددة في كل مجاالت الحيـاة      ا تتوافد علينا من مص     التي من المعلومات والمعارف  

 ىاهتم بعض الباحثين بتصنيف تلك المعرفة، وكذلك بكيفية اكتساب هذه البنية داخل العقل حت             

  . يسهل على الفرد التعامل معها بسهولة ويسر

 تعلـم ذي     تتحول بدورها إلـى    ور األكبر في تعلم معلومات جديدة،     وتلعب البنية المعرفية الد   

 ويحدث الترابط بـين     برات المتعلم السابقة،  تشابهة مع خ   ألنها تسهل انتقال الخبرات الم     معنى،

  ). 1992العيساوي، (دة والخبرات السابقة بمرور الوقت المعلومات الجدي

التي تشكل الحقائق والمفاهيم والمبـادئ      ة تتكون من وحدات وفئات للمعرفة       والقاعدة المعرفي 

ساب فئاتها، وهـذه    ن تعتمد على طرق منظمة إلك      والنظريات، وهذه القاعدة ال بد أ      والقوانين

  ).1994أبو حطب و صادق، (الطرق يطلق عليها استراتيجيات اكتساب البنية المعرفية 

وتختلف عمليات تنظيم المعرفة داخل ذاكرة اإلنسان فبعض المعلومـات تنـتظم فـي أبنيـة                

وتراكيب معقدة بينها ترابطات تنتج عالقات تصنيفية بين فقرات المادة المتعلمة التـي يمكـن               

ظيمها، وعلى هذا النحو يكون استرجاعها أيسر من تلك التي يصعب تنظيمهـا، أو األقـل                تن
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فالبناء المعرفي للمحتوى هو تكوين افتراضي من المفاهيم والحقائق والمبـادئ           م،  قابلية للتنظي 

والقوانين والنظريات المتعلقة بكتب العلوم، ويتميز هذا الكم بخصائص مثل الترابط، والتمايز،            

ة الكيفية لبنيـة المحتـوى       لكي ينتج الطبيع   صائصهنظيم، ويتم التفاعل بين هذا الكم مع خ       والت

   ).2000الزيات، ( المعرفي

   : األسس النفسية للمنهاج المدرسي3.3.1.2

أهداف وبنـاء   : لم يعد بناء المنهاج المدرسي عمال ارتجالياً،  بل أصبح يقوم على أسس علمية             

ويقوم على أساس التخطيط والتجريب والتقويم، وقد ساهم البحث         المحتوى، ونوعية الخبرات،    

األسس النفسية، واألسـس    : العلمي بجهود كبيرة في مجاالت أسس بناء المنهج المدرسي وهي         

وتعد األسس النفسية من أهم األسس التـي        .  المعرفية ساالجتماعية، واألسس الفلسفية، واألس   

ا أمر ضروري إلعداد الكتاب المدرسـي؛ إذ يعـد          يرتكز عليها المنهاج المدرسي، وهي أيض     

الكتاب المدرسي عنصرا مهما من عناصر المنهاج والعملية التعليمية، لما جاء فيه من أهداف              

  ).2004سعادة وابراهيم، (وتقويم ومحتوى وأنشطة 

أن مراعاة األسس النفسية للمنهاج تمكن الكتاب المدرسـي مـن أن             ) 2004( ويرى سعادة   

ساهمة فعالة في تحقيق النمو المتكامل للتالميـذ مـن النـواحي الجـسمية والنفـسية                يساهم م 

جملة المبادئ التـي توصـلت إليهـا        " وتعرف األسس النفسية بأنها     . واالجتماعية والروحية 

دراسات وبحوث علم النفس حول طبيعة المتعلم وخصائص نموه وحاجاته وميولـه وقدراتـه              

ية التعلم التي يجب مراعاتها عند وضـع المنهـاج المدرسـي            واستعداداته، وحول طبيعة عمل   

  . وتنفيذه

ة تصنف إلى الفئات األربـع      أن األسس النفسية لمنهاج اللغة العربي      ) 1994( ويرى السمير   

لقـة بالخـصائص    األسس النفسية المتع  الميذ، و األسس النفسية المتعلقة بمبادئ النمو للت      :اآلتية

األسس النفسية المتعلقة باتجاهات    نفسية المتعلقة بحاجات التالميذ، و     ال األسسالنمائية للتالميذ، و  

ولعل السبب الذي دفع السمير إلى تصنيف األسس النفسية لمنهاج اللغة العربية هـذا              . التالميذ

التصنيف يعود إلى منهجية البحث التي استخدمها في دراسته، إذ هدفت دراسته إلى الكـشف               

ة العربية للصفوف الثالثة األولى لألسس النفسية للمنهاج من وجهة          عن مدى مراعاة كتب اللغ    

، بمـا أن الخـصائص النمائيـة        )االستبانة  ( نظر المعلمين، وذلك باستخدام المنهج الوصفي       

للتالميذ تعد جانبا مهما من جوانب األسس النفسية للمنهاج، فإن الباحـث يـرى أن الدراسـة                 

 العربية للصفوف موضوع الدراسة في ضـوء قائمـة مـن            الحالية ستتناول تحليل كتب اللغة    
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األسس النفسية المشتقة من الخصائص النمائية لتالميذ هذه الصفوف ممثلة في جوانب النمـو              

الجسمي، والعقلي، واللغوي، واالجتماعي، والديني، وذلك بما يالئم المنهجية المستخدمة فـي            

  ". تحليل المحتوى " الدراسة الحالية 

  : الخصائص النمائية للتالميذ 4.3.1.2

لما كانت العملية التربوية موجهة نحو المعلمين، فإن خصائصهم النمائية ذات أهمية في طبيعة              

العملية التعليمية لمعرفة ما لديهم من صفات نفسية ومعرفية وانفعالية وإدراكية، وما لديهم من              

المتعلمين والظروف االجتماعيـة  قدرات واستعدادات لتقوم الكتب المدرسية على أساس إدراك         

وعليه ال بد أن تخضع المواد التعليمية لظروف المتعلمين          .والنفسية المحيطة بالعملية التربوية   

بما يناسب خصائصهم النمائية، ويالئم قدراتهم واستعداداتهم، ألن المتعلمين يتمـايزون فيمـا             

ل متتابعة مثل مرحلة الطفولـة       ويمر نمو الفرد في مراح     .بينهم بخصائص واستعدادات كثيرة   

المبكرة، ومرحلة الطفولة المتأخرة، ومرحلة المراهقة، ولكل مرحلـة مـن هـذه المراحـل               

وما يهمنا من تلـك المراحـل مرحلـة الطفولـة           . خصائص معينة تميزها عن بقية المراحل     

تمثل طـالب   المتأخرة التي تغطي الفئات العمرية الممتدة ما بين التاسعة والثانية عشرة، وهي             

وتؤكد الدراسات أن أبرز الخصائص النمائية لتالميذ هذه المرحلة          .الصفوف موضوع الدراسة  

" أما بالنـسبة إلـى      . خصائص النمو الجسمي، والعقلي، واللغوي، واالجتماعي، والديني      " هي

، فيمتاز المظهر العام ألطفال هذه المرحلـة بعـدم التـوازن؛ ألن             "خصائص النمو الجسمي    

 ويالحظ فـي هـذه      .المراهقة تنطلق من هذه المرحلة    ات طفرة النمو الجسمي في مرحلة       بداي

المرحلة أن األطراف قد استطالت، والرأس قد أصبح مماثال إلى حد قريب لرأس الراشد، وأن               

ظهور األسنان الدائمة يتتابع، وفي هذه المرحلة تزداد قوة الطفل العضلية، وطاقته الجـسمية،              

وتتضح فـي هـذه المرحلـة       . ية، وتزداد قدرته على التحمل ومقاومة المرض      وكفاءته اليدو 

مجموعة من الخصائص الجسمية التي تمكن الطفل من إتقان المهارات الجسمية والحركية التي             

تتطلب القوة والدقة، فهناك زيادة في القوة العضلية والكفاءة اليدوية، وهناك زيادة في القـدرة               

  ).Raths, Louis 1986(المحدودة مرض والطاقة الجسمية غير على التحمل ومقاومة ال

ومن خالل هذا العرض الموجز لخصائص النمو الجسمي ألطفال مرحلة الطفولة المتـأخرة،             

تبرز تضمينات تربوية ينبغي على القائمين على إعداد كتب اللغة العربية للصفوف موضـوع              

  :بالتزامهم باألسس اآلتيةالدراسة أن يراعوها 
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تباع العادات الصحية السليمة فـي األكـل والـشرب          يوجه الكتاب المدرسي الطلبة إلى ا     ن  أ

 .والنوم

 .أن يرشد الكتاب المدرسي الطلبة إلى الحفاظ على أسنانهم

 .أن يؤكد الكتاب المدرسي أهمية ممارسة األلعاب الرياضية

 . بسهمأن يؤكد الكتاب المدرسي أهمية اهتمام الطلبة بنظافة أجسامهم ومال

 . أن يؤكد الكتاب المدرسي أهمية مراجعة الطبيب للعالج

 . أن يؤكد الكتاب المدرسي أهمية التغذية الصحية للجسم

ن ، فإ للنمو العقلي ) Piaget(فحسب تصنيف بياجيه     " ،خصائص النمو العقلي  "أما بالنسبة إلى    

لعمليـات الماديـة    طلبة الصفين الرابع والخامس األساسيين يقعون ضمن مرحلة مـا قبـل ا            

)Concrete Operational Stage  (   التي تبدأ من بداية السنة السابعة وتستمر إلـى نهايـة

 Formal )الحادية عشرة، أما طلبة الصف السادس فيقعون في بداية مرحلة العمليات المادية 

Operational Stage( .  

 إتقان المهارات العقلية كمهارة     ويالحظ في مرحلة الطفولة المتأخرة ازدياد قدرة األطفال على        

التقويم الذاتي، ومهارة االستنتاج، كما تزداد قدرتهم على إدراك المفاهيم المجـردة كالـصدق              

والكذب، واألمانة والخيانة، ولكن هذا اإلدراك في مراحلـه األولـى، إذ ال يـزال األطفـال                 

فإنهم يجدون صـعوبة فـي      يعتمدون في تفكيرهم على الصور الحسية والنواحي العقلية، لذلك          

وتزداد قدرة األطفال على االبتكار المناسب إذا ما أتيحـت لهـم             .فهم بعض المفاهيم المجردة   

الفرص، وتزداد رغبتهم في توسيع آفاقهم الذهنية، ويزداد لـديهم حـب االسـتطالع وهـو                

تـزداد   مـا ك. االستجابة االيجابية للعناصر الجديدة والرغبة في البحث على الخبرات الجديدة         

ويستطيع أن ينظم   " قدرة طفل هذه المرحلة على التركيز بانتظام، وتنمو ذاكرته نموا مطردا،            

، ويصبح قادرا على مقاومة     انتباهه في موضوع محدد لفترة طويلة     ن يركز   أنشاطه الذهني، و  

  .)1982 مرسي، ودمعة ( "انتباههالمؤثرات الخارجية التي تشتت 

راسـة أن   ن على إعداد كتب اللغة العربية للـصفوف موضـوع الد          لقائميلوفي ضوء ما تقدم     

   :يلتزموا باألسس التالية
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أن يشتمل الكتاب المدرسي على صور توضيحية تنسجم مع محتوى النصوص التي وضـعت              

  .لها

  . أن ينمي الكتاب المدرسي قدرة الطلبة على إتقان مهارة التقويم

  .إتقان مهارة البحثأن ينمي الكتاب المدرسي قدرة الطلبة على 

  .أن ينمي الكتاب المدرسي قدرة الطلبة على إدراك المفاهيم المجردة

  .أن ينمي الكتاب المدرسي قدرة الطلبة على التنبؤ واالستنتاج

أما بالنسبة إلى النمو اللغوي فتظهر لدى أطفال هذه المرحلة قدرات متنوعة في استخدام اللغة،               

لمفردات اللغوية واكتساب حصيلة وافرة منها، فهم يـدركون أن          وتنمو لديهم القدرة على فهم ا     

 . ن للكلمة الواحدة عدة معانألفاظ، وأللمعنى الواحد عدة 

وتعد هذه المرحلة فترة ممتازة إلثراء خبرات القراءة لدى األطفال، إذ يستطيعون أن يكتسبوا              

  -:ة ومن هذه المهاراتعددا من المهارات الشفوية التي تؤدي إلى إتقان مهارة القراء

  . مهارة قراءة جمٍل وكلماٍت متنوعة من حيث الطول والداللة

إذ يستطيع أطفال هذه المرحلة أن يتحدثوا بحرية وطالقـة حـول مـشاهدات    : مهارة الحديث 

معينة مستخدمين في ذلك قدرا من التراكيب اللغوية التي تناسب في بنائها وطولها خـصائص               

اللغوية، ويستطيع أطفال هذه المرحلة اسـتخدام المفـردات والتراكيـب           التالميذ ومستوياتهم   

اللغوية في جمل مفيدة وفق قواعد الجملة العربية، ومن المهارات الرئيسة التي يجـب علـى                

األطفال أن يتقنوها تدريجيا منذ التحاقهم بالصف الرابع األساسي مهارة التعبير الكتـابي فـي               

 .الموضوعات المختلفة

 هذا العرض الموجز لخصائص النمو اللغوي ألطفال مرحلة الطفولـة المتـأخرة،             وفي ضوء 

لقائمين على إعداد كتب اللغة العربيـة للـصفوف موضـوع           لتبرز تضمينات تربوية ينبغي     

  :ن خالل التزامهم بما يأتيالدراسة أن يراعوها م

  . وفة لدى الطلبةأن يفسر الكتاب المدرسي معاني المفردات والتراكيب اللغوية غير المأل
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أن ينمي الكتاب المدرسي قدرة الطلبة على استخدام المفردات والتراكيب اللغوية فـي جمـل               

 .مفيدة من إنشائهم

 .أن ينمي الكتاب المدرسي قدرة الطلبة على إعادة ترتيب كلمات مبعثرة لتكون جملة مفيدة

 .أن يؤكد الكتاب المدرسي أهمية المطالعة الحرة الذاتية

 .نمي الكتاب المدرسي قدرة الطلبة على وضع أسئلة مناسبة إلجابات محددةأن ي

ة الكتابة حول موضوعات معينـة فـي   أن ينمي الكتاب المدرسي قدرة الطلبة على إتقان مهار        

 .سطر محدودةأ

أن ينمي الكتاب المدرسي قدرة الطلبة على قراءة كلمات متنوعـة الطـول والداللـة قـراءة                 

 . صحيحة

 .لكتاب المدرسي قدرة الطلبة على إتقان مهارة الحديثأن ينمي ا

المتجانـسة  أن ينمي الكتاب المدرسي قدرة الطلبة على بيان الفرق في المعنى بين الكلمـات               

 .)1982مرسي، ودمعة (

  ):( Content Analysis تحليل المحتوى 6.2.1.2

تحليل المحتوى   " "Perlsonاختلف الباحثون في تعريف تحليل المحتوى، فقد عرف بيرلسون          

وسيلة من وسائل البحث تستهدف الوصف الموضوعي المنظم والتبويب الكمي للمحتوى           " بأنه  

، ومن خالل وحدات تحليل المحتوى يختار الباحث الوحدة التـي           "الظاهر في وسائل االتصال   

 لغويـة   توى مادة يسير عليها طبقا لطبيعة بحثه، فعلى سبيل المثال لو أراد باحث أن يحلل مح             

صغر وحدة للتحليل، وهي الحرف أو الصوت، وقـد يـستخدم الكلمـة أو              فيمكن أن يستخدم أ   

  .الرمز، وقد يختار العبارة أو الفكرة أو الموضوع

أداة وأسلوب بحث منهجي يستخدمه " أنه تحليل المحتوى"  "Thomas 1972 وعرف ثوماس 

 المواد بطريقة موضوعية منظمة     في تحليل المحتوى الظاهر أو المضمون الصحيح لمادة من        

 عن طريق تفحـص     بهدف الوصول إلى استدالالت واستقراءات واستبصارات صارمة وثابتة       

  . وتشخيصهنصوص عليه في السياقالسمات النوعية للمضمون الم
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هو أسلوب من أساليب البحث العلمي الذي يستهدف الوصـف الموضـوعي            : تحليل المحتوى 

ظاهر من مواد االتصال، ويتمثل التطبيق العلمي لتحليل المحتوى         المنظم والكمي للمضمون ال   

حـد  فهـو أ   يفها إلى فئات أصلية وأخرى فرعيـة،      في تقسيم المادة التي تخضع للتحليل وتصن      

األساليب البحثية التي تستخدم في تحليل المواد اإلعالمية بهدف التوصـل إلـى اسـتدالالت               

حد األساليب المستخدمة في    يعتبر أ  و التحليل،ث أو   واستنتاجات صحيحة ومطابقة في حالة البح     

وضع خطة منظمة تبدأ باختيار عينة      بدراسة مضمون وسائل االتصال المكتوبة أو المسموعة        

  ).1983، نسمير حسي ( ونوعيامن المادة موضوع التحليل وتصنيفها وتحليلها تحليال كميا 

  : خطوات أساسية هيمن الواضح أن إجراءات تحليل المحتوى تنحصر في أربع

  .التعرف إلى أنماط المحتوى من مفاهيم، ومبادئ، وإجراءات، وحقائق -1

 .التعرف إلى العالقات التي تنتظم فيها هذه المفاهيم، والمبادئ، واإلجراءات، والحقائق -2

التعرف إلى طرق تحليل المحتوى واإللمام باألسلوب اإلجرائي، واألسلوب الهرمـي،            -3

 .والطريقة االنتقالية

 .االنخراط الفعلي في تحليل المحتوى، وموضوعاته -4

  :إن هذه اإلجراءات التحليلية لها فائدة ثالثية لكل من واضع المحتوى، والمعلم، والمتعلم

فالبنسبة لواضع المحتوى يستطيع أن يتعرف عن طريقهـا إلـى أجـزاء المحتـوى                -1

  .نظمها بشكل يتناسب والمرحلة التعليمية للمتعلمليوعناصره، 

النسبة للمعلم يستطيع أن يتعرف عن طريقها إلى أجزاء المعرفـة التـي يريـد أن                وب -2

يدرسها لمرحلة تعليمية معينة، وما هي الطريقة التعليمية المثلى التي عليه أن يسلكها             

في أثناء تعلمه للمحتوى، إن التحليل يفيد المعلم في تحديد نواحي النقص فـي المـادة                

ويفترض فـي   . اها، وإجراءات تدريسها، وأساليب تقويمها    التعليمية، وأهدافها، ومحتو  

 .المعلم والمتعلم أن يقرأ المحتوى أوال، لكن الممارسة العملية تشير إلى غير ذلك

 فيعرف بهذه اإلجراءات التحليلية، ما يريد أن يدرسه في المحتوى           بالنسبة للمتعلم أما   -3

الدراسـة التـي تتوافـق      من معرفة ومعلومات ثم يتعرف إلى الطريقة المثلى فـي           

والطريقة التي انتظمت فيها هذه المعرفة، والمعلومات في المنهاج أو المحتـوى، وال             

يتم إال إذا اتبعت إجراءات تحليلية لنوع من المهمة التعليمية، أو نوع المهنة المـراد                

 رشاد المتعلم إلـى   إلاحترافها، والتعرف إلى أجزائها وخطواتها، ومتطلباتها السابقة،        
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أفضل الطرق التعليمية التي عليه أن يسلكها، لتحقيق الهدف النهائي المرغـوب فيـه              

  ).2000مرعي والحيلة، (بسهولة ويسر 
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  :الدراسات السابقة 2.2

  : الدراسات العربية1.2.2

الثامن األساسي مـن     تقويم كتابي اللغة العربية للصف    إلى  ). 2007(ابديرات  هدفت دراسة   

 اسـتبانة   صـممت ولتحقيق أهـداف الدراسـة      ،  هة نظر المعلمين والمشرفين التربويين    وج

معلما ومعلمة، و   ) 132( جمع البيانات، وتكونت عينة الدراسة الصالحة للتحليل من          وطورت

وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان     .  بطريقة عشوائية بسيطة   اختيروامشرفا ومشرفة، وقد    ) 20(

تابي اللغة العربيـة للـصف      المشرفين التربويين على مجاالت تقويم ك     أن تقديرات    :من أهمها 

 التقويمية الدرجة األولى، يلـي      ألساسي كانت بدرجة مرتفعة، وقد احتل مجال األسئلة       الثامن ا 

رتبة الثالثـة محتـوى الوحـدات       التدريبات المستخدمة، وجاء في الم    لك الوسائل التعليمية و   ذ

ء في المرتبة الرابعة مجال اإلخراج الفني، وجاء في المرتبـة           الدراسية وتنظيمها، في حين جا    

 أن تقديرات المعلمين على مجاالت تقويم كتابي اللغة العربية          كما.األخيرة مجال مقدمة الكتاب   

للصف الثامن األساسي كانت بدرجة مرتفعه، وقد احتل اإلخراج الفني المرتبة األولى، يلـي              

ي الرتبة الثالثة مجال الوحدات الدراسية وتنظيمها، فـي حـين           ذالك األسئلة التقويمية، وجاء ف    

جاء في المرتبة الرابعة مجال المقدمة، وجاء في المرتبة األخيرة مجال الوسائل والتـدريبات              

وجود فروق ذات داللة إحصائية لتقديرات كل من المعلمين والمشرفين التربويين            .المستخدمة

وجود فـروق    كذلك   .ربية للصف الثامن األساسي مجتمعة     الع ةعلى مجاالت تقويم كتابي اللغ    

الت تقويم كتابي اللغة العربية للصف الثـامن        اذات داللة إحصائية لتقديرات المعلمين على مج      

  .األساسي مجتمعة تبعا لمتغير الجنس

عربيـة فـي    الى الكشف عن درجة تمثيل كتب اللغـة ال        ). 2006(كما هدفت دراسة حوامدة     

 واالجتماعيـة للمنهـاج،     سس الفلسفية والنفسية والمعرفيـة    ية في األردن لأل   المرحلة االساس 

لـى قائمـة    ، وحاولت الدراسة الوصول إ    )لمحتوىتحليل ا (سلوب المنهج الوصفي    باستخدام أ 

سس الفلسفية والنفسية والمعرفية واالجتماعية، التي ينبغي مراعاتها عند بناء مناهج           األبمعايير  

لغة العربية في مرحلة التعليم     وقد تكون مجتمع الدراسة من كتب ال      .  كتبها اللغة العربية وتأليف  

ردن، التي قررت وزارة التربية والتعليم تدريسها للطلبة، أما عينة الدراسة فقد            االساسي في األ  

تكونت من كتاب اللغة العربية للصف السابع، وكتاب اللغة العربية للصف الثـامن، وكتـاب               

وقـد أظهـرت الدراسـة    .  التاسع، وكتاب اللغة العربية للصف العاشـر       اللغة العربية للصف  
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الفلـسفية والنفـسية     توصلت الدراسة إلى قائمة بمعايير األسس     : مجموعة من النتائج، أهمها   

 في المرحلـة األساسـية فـي        والمعرفية واالجتماعية الواجب توافرها في كتب اللغة العربية       

هر كتابا اللغة العربية للصف الثامن واللغة العربية للـصف العاشـر            أظبوجه عام   و .األردن

 اللغويـة   المهاراتهميتها وعالقتها العضوية المتفاعلة مع      أل ؛االستماعمهارة  اهتماما واضحا ب  

ا فـي   ا واضـح   الثامن والصف العاشر، اهتمام    للصف كتابا اللغة العربية     رهظَْأكما  . األخرى

 ينسجم مع رؤية وزارة     وهذاها،   اللغة العربية وتعليم   متعلّاستخدامها في   توظيف التكنولوجيا و  

 .  والتعليم نحو حوسبة المناهج والتعليم لمواكبة متطلبات العصرالتربية

 األول   وتقويم مقرر اللغة العربية للصف     تحليل إلى   التي هدفت ) 2003 (الربايعة وفي دراسة   

 واسـتخدم  األساسـي،  ي اللغة العربية للصف األول  األساسي، من خالل تحديد اتجاهات معلم     

الباحث المنهج الوصفي الميداني، ويتألف مجتمع البحث من جميع معلمي اللغة العربية للصف             

األول األساسي، ومن مشرفي المرحلة األساسية الدنيا في محافظة جنين ومن أعـضاء لجنـة          

 واستخدم الباحث أداتي    فرد،) 201(ث  لي ألفراد مجتمع البح   تأليف المقرر، وبلغ المجموع الك    

االستبانة والمقابلة لجمع المعلومات من أفراد عينة البحث التي حصل عليها الباحث بطريقـة              

لذين استرجعت استباناتهم    المعلمين والمشرفين التربويين ا    الحصر الشامل، والتي تمثلت بجميع    

ـ     افة إلى مؤلفي ال   معلما ومشرفا، إض  ) 161(والبالغ عددهم    ـ  ذينمقـرر األربعـة ال ت جمع

) 165(لك المجموع الكلي ألفراد عينة البحـث        اطة أداة المقابلة ليكون بذ    سالمعلومات منهم بو  

  :هم النتائج التي توصل إليها الباحث وأ.فردا

أن اتجاهات المعلمين والمشرفين     و .أن درجة تقويم المقرر جاءت ايجابية على جميع محاوره        

و مقرر اللغـة العربيـة للـصف األول         ة كلية نح  ءت ايجابية بصور  وأعضاء لجنة التأليف جا   

تختلف اتجاهات المعلمين والمشرفين نحو مقرر اللغة العربيـة للـصف            و .األساسي بفلسطين 

التخـصص، والمؤهـل    والخبـرة،   والوظيفـة،   والجنس،  : األول األساسي بفلسطين باختالف   

ساليب التقويم المـستخدمة فـي المقـرر         اتجاهات المعلمين والمشرفين نحو أ     ن كما أ  .العلمي

إلخراج الفني للكتاب جـاءت     ااتجاهات المعلمين والمشرفين نحو التصميم و     و. جاءت ايجابية 

  .ايجابية

 بناء أنموذج لتطوير كتب اللغـة العربّيـة       التي هدفت إلى     ) 2003 (  السفاسفة في دراسة و

كتاب المدرسي الجيد، ونتائج تحليـل       استنادا إلى معايير ال    للصف الثامن األساسّي في األردن    

كشف مواطن القوة والضعف فيها، وتحديد مستوى مقروئيتها، ودرجـة          بهذه الكتب وتقويمها،    

 الطالب فيها، ودرجة تركيز أسئلتها على مهارات التفكير عند الطلبة، ولتحقيق هدف             ةاشتراكي
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 نقاط القـوة والـضعف فـي         مجموعة من األدوات، استبانه للمعلمين حول      استخدمتالدراسة  

الكتب األربعة موضوع الدراسة، واختبارات االستيعاب لتحديد مستوى مقروئية تلك الكتـب،            

 الطالب في كّل مـن الكتـب   ةلتحديد درجة اشتراكي)  Ramey's formula( وصيغة رومي 

رة علـى   األربعة، وتصنيف بلوم لألهداف المعرفية، لتحديد درجة تركيز أسئلة الكتب المذكو          

عد المعلّمون جميـع فقـرات      :وقد أظهرت الدراسة النتائج اآلتية    . مهارات التفكير عند الطلبة   

               ة األربعة المقررة على طلبة الصف الثامن األساسـياالستبانة نقاط قوة في كتب اللغة العربي

تمعة، كما عد   فقرات عدها المعلّمون نقاطا متوسطة القوة في الكتب األربعة مج          ) 7( باستثناء  

. المعلّمون جميع مجاالت تقويم الكتاب مجاالت قوة، باستثناء مجال اإلخراج الفنـي للكتـاب             

مستوى مقروئية الكتب األربعة أعلى من مستوى فهم         أنوأظهرت نتائج اختبارات االستيعاب     

المـادة  عـرض   ب الطالب في الكتب األربعـة       ةدرجة اشتراكي  أنوأشارت النتائج إلى     الطلبة،

 األنشطة، وهذا يعطـي     وإجراء عرض المادة التعليمية     بعدالنشاطات، كانت مناسبة    بالتعليمية  

 أنوأشارت الدراسة أيضا إلـى       الطالب قدرا من المشاركة، و يحفزه إلى البحث واالستقصاء،        

 التفكيـر  أسئلة كتابي المطالعة والنصوص األدبية والتطبيقات اللغوية قد ركزت على مستويات       

 .الدنيا

إلى تقويم كتب قواعد اللغة العربية للـصفوف الرابـع          ). 2002 (الخوالدةكما هدفت دراسة    

والخامس والسادس للمرحلة االبتدائية العليا في المملكة العربية السعودية من وجهة نظـر             

ريس  وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين الذين يقومـون بتـد            .معلمي اللغة العربية  

مادة قواعد اللغة العربية للصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة االبتدائية، وبلغـت             

 مـن مجتمـع     )86.1%(معلما أي ما نـسبته      ) 188(معلما من أصل    ) 162(عينة الدراسة   

، وللتأكد مـن صـدقها      الخاصة به الدراسة ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث االستبانة        

شـكل الكتـاب،    : موزعة على المجاالت الخمـس اآلتيـة      فقرة  ) 61(تضمنت  وثباتها، وقد   

األسـئلة والتـدريبات    ( وسائل التقويم والوسائل التعليمية واألنشطة،    والمحتوى،  واألهداف،  و

ظهرت نتائج الدراسة أن تقويم المعلمين لكتب قواعد اللغـة العربيـة للمرحلـة              أ و ).التقويمية

ن أعلى درجة للتقويم كانت على المجال األول        ، وأ %)37.3(ة  بنسبجاءت متوسطة   االبتدائية  

الوسـائل  (ن أدنى درجة تقويم كانت علـى مجـال          ، وأ %)68.6(حيث بلغت   ) الشكل العام (

وبينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائيه فـي           %).53.3(حيث بلغت   ) التعليمية

ين الذين يحملون درجـة البكـالوريوس       تقديرات المعلمين ممن يحملون درجة الدبلوم والمعلم      

  .بعامةعلى جميع المجاالت 
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  األسس النفسّية المتضّمنة في    إلى هدفت إلى التعرف  التي   .)2002 ( ي اإلبراهيم وفي دراسة 

، باستخدام طريقة تحليل المحتـوى وقـد        كتب اللغة العربّية للصفين األول والثاني الثانوّيينّ      

 ترطـو  النفسية وقامت بتحليل المحتوى في ضوئه، ثـم           تصنيفا لألسس  يطورت اإلبراهيم 

 على عينة من المعلمين الذين يدرسون كتب اللغـة          وزعتهافقرة   ) 20( استبانه اشتملت على    

العربية للصفين األول والثاني الثانويين، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات توصلت إلى            

بية للصفين األول والثاني الثانويين لم تـراع فيهـا األسـس            كتب اللغة العر   أن: النتائج اآلتية 

كـان  فأما مجال النمو االجتماعي من األسس النفسية لمنهاج اللغة العربيـة            . النفسية للمنهاج 

 مجال النمـو االنفعـالي،      مراعاةوأظهرت النتائج قصورا في     . ة ومقبول ة جيد مراعى مراعاة 

كما أظهرت نتائج تحليل البيانـات      . فين األول والثاني الثانويين   ومجال النمو الديني لكتب الص    

بالنسبة لتقدير المعلمين لألسس النفسية في الكتب عينة الدراسة عدم وجود فروق ذات داللـة               

وجود فروق ذات داللة إحصائية      لمتغير الجنس أو المؤهل العلمي، وأظهرت        إحصائية تعزى 

دراسـة  وفي ضوء هذه النتـائج أوصـت ال       .  الخبرة العليا  ر الخبرة لصالح ذوي   تعزى لمتغي 

  . مجاالت األسس النفسية بشكل متوازٍراعىتطوير المناهج بحيث تب

 الكشف عن مدى مراعاة كتب اللغة       إلى  هدفت  التي  )2001 ( ةشرادقوفي دراسة أجراها     

ـ    ، وقد طو  العربّية للحلقة الثانية للمرحلة األساسّية لألسس االجتماعّية       اسـتبانه   ةر شـرا دق

االهتمام بالـسلوك   : فقرة وزعت على ستة مجاالت وهي      ) 49( تكونت بصورتها النهاية من     

االهتمام بالمحافظة على الحقـوق العامـة،       واالهتمام بمعرفة األفراد وثقافتهم،     والعام لألفراد،   

وقد وزعت  . خصيةالصحة والسالمة الش  واالعتبارات االجتماعية،   والحقوق السياسية لألفراد،    

معلما ومعلمة ممن يقومون بتدريس الحلقـة        ) 90( االستبانة على عينة الدراسة المكونة من       

 نتائج الدراسـة، أن     توقد أظهر . تأكد من صدقها وثباتها    الثانية في المرحلة األساسية بعد أن     

 جيـد معظـم معـايير       كتب اللغة العربية للحلقة الثانية في المرحلة األساسية قد راعت بشكل          

هذه الكتب تحرص على تحقيق معـايير األسـاس          أناألساس االجتماعي، وتعني هذه النتائج      

هناك ستة عشر معيارا قد روعيت بدرجة عالية من كتب اللغة العربية للحلقة              أناالجتماعي، و 

ة العربية، ويتبـين    الثانية في المرحلة األساسية لألساس االجتماعي من وجهة نظر معلمي اللغ          

بين مدى مراعاة كتب اللغة العربية للمرحلة األساسـية        ) اتفاقية  ( أيضا وجود عالقة ارتباطيه     

، )االعتبارات االجتماعيـة    ( بطريقة تحليل المحتوى وبطريقة االستبانة على المجال الخامس         

  .كذلك على مستوى األداة بقية مجاالت الدراسة و حين لم يثبت وجود عالقة ارتباطية بينفي
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  األسس النفسّية المتضّمنة فـي كتـب       معرفة  إلى  بدراسة هدفت  )1999( أبو صعيليك   وقام  

، من حيث توزيعهـا     اللغة العربّية للصفوف الرابع والخامس والسادس األساسّي في األردن        

للـصفوف   كتاب من كتب اللغة العربية        كل على مجاالتها الرئيسة، ونسبة شيوع كّل منها في       

 ، ذلك باستخدام طريقة تحليل المحتوى، وقد طور أبو صـعيليك          )السادسوالخامس،  والرابع،  (

       راسة، ثمة موضوع الدراسة    حللتصنيفاً لألسس النفسيوقد أظهـرت   .  محتوى الكتب عينة الد

 ) 33 ( كتب اللغة العربية للصفوف موضـوع الدراسـة تـضمنت      أن: الدراسة النتائج اآلتية  

خصائص النمو الجـسمي، وخـصائص      : أساساً نفسيا موزعة على خمسة مجاالت رئيسة هي       

          وخصائص النمو اللغوي ،وخصائص النمو االجتماعي ،وخصائص النمو العقلي ،النمو الديني .

توزيع األسس النفسية على مجاالتها في الكتب الثالثة لم يكن متوازنا، وقـد وجـد أبـو                  أنو

توزيع األسس النفسية على مجاالتها في الكتب عينة الدراسة لم يتبع نظاما معينًـا               أن يليكصع

  .في التوزيع، بل إن العشوائية هي السمة الغالبة على هذا التوزيع في هذه الكتب

هدفت إلى تقويم كتب قواعد اللغة العربيـة المدرسـية فـي            دراسة  ). 1998 (جراروأجرى  

 وقـد   ،األساسية العليا من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظة جنين         مرحلة التعليم   

حاولت الدراسة التعرف إلى التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات لكتب قواعد اللغة العربية            

 وكذالك التعرف إلـى     في مرحلة التعليم األساسي العليا،    الثالثة التي تدرس في محافظة جنين       

 استبانة أعدها الباحث ألغـراض الدراسـة        باستخدام مية للمعلمين والمعلمات  التقديرات التقوي 

أسـلوب  والمحتـوى،   واألهـداف،   : (فقرة موزعة على خمسة مجاالت هي     ) 66(مكونة من   

لك حاولت الدراسة معرفة درجـة التقـويم        كذ). اإلخراج الفني واألسئلة التقويمية،   والعرض،  

، ودرجة التقويم لكل فقرة من فقرات االستبانة التي أداة          الكلية لكل مجال من المجاالت الخمسة     

للبحث، وذلك لمعرفة مدى مالءمة كتب قواعد اللغة العربية الثالثة باعتبارها أداة أساسية من              

أدوات التعلم، والكشف عن مواطن الضعف والقوة فيها، وكشفها للمسؤولين عن تقييم المناهج،             

  .ب جديدة كتللعمل على مراعاتها عند إعداد

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للجنس في تقويم كتـب اللغـة         وأظهرت نتائج الدراسة أ   

ق وبينما كانت الفـر   ). شكل الكتاب وإخراجه واألسئلة التقويمية    : ( العربية الثالثة على مجالي   

ولـصالح  ) المحتوى، وأسلوب العرض  واألهداف،  (  مجاالت   فيذات داللة إحصائية للجنس     

نه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية للمؤهل العلمـي          أظهرت الدراسة أيضا أ    كما   .علمينالم

كما أظهرت الدراسة انه ال يوجد فـروق ذات         . على التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات    

أما بالنـسبة   . داللة إحصائية في التقديرات التقويمية للمعلمين والمعلمات يعود لمتغير الصف         
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: لخبرة التدريسية فقد أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لمجاالت           لمتغير ا 

، بينمـا كانـت الفـروق ذات داللـة          )شكل الكتاب وإخراجه  وأسلوب العرض،   واألهداف،  (

المحتوى واألسئلة التقويمية لصالح المعلمين أصحاب الخبرة الطويلـة،         ( مجالي   فيإحصائية  

  ). من عشر سنواتأكثر

الثالثة  دراسة تحليلية لمحتوى كتب اللغة العربية للصفوف      ). 1996( عام   أبو حطب  وأجرى

، هدفت إلى بيان مـدى تـضمن الكتـب عينـة     العليا من مرحلة التعليم األساسي في األردن     

الدراسة للمعرفة الدينية اإلسالمية، والموضوعات التي تركز عليها، وتحديد نوعية المضامين           

عليها هذه الكتب، ومدى تدعيمها لمناهج التربية الدينية للمرحلة الدراسـية           الدينية التي تنطوي    

والتي أقرت وزارة التربية والتعليم تدريسها في جميـع مـدارس األردن            " نفسها الحلقة الثالثة    

ثني عشر كتابـاً  للغـة        م، وتكونت عينة الدراسة من ا      91/1992اعتباراً  من العام الدراسي      

الثـامن والتاسـع    ( األردن  ثالثة العليا من مرحلة التعليم األساسـي فـي          العربية للصفوف ال  

النـصوص، والقواعـد، والتعبيـر    والمطالعـة،  : بواقع أربعة كتب لكل صف، هي ) والعاشر

 محتـوى الكتـب     حللتوالتلخيص، والتطبيقات، والمعامالت الرئيسة والمعامالت الثانوية، ثم        

  . تخدمة الجملة البسيطة وحده للتحليلعينة الدراسة وفق األداة المعدة، مس

، مـرة ) 1707( تكررت في الكتب عينة الدراسة       وأظهرت نتائج الدراسة أن المضامين الدينية     

 ترتيبهـا فـي مـضامين       يوقد تفاوتت من حيث أهميتها في النظام المعرفي في اإلسالم، وف          

عرفة الدينية المتـضمنة    موضوعات هذه الكتب، كما أظهرت نتائج الدراسة أن ترتيب أبعاد الم          

في الكتب عينة الدراسة، لم يكن وفق النظام المعرفي في اإلسالم، حيث احتل بعد المعـامالت                

الرئيسة المرتبة األولى، واحتل بعد العبادات المرتبة الثانية، بيمنا احتل بعد العقائـد المرتبـة               

ة، كما أظهرت نتـائج الدراسـة أن        الثالثة، أما بعد المعامالت الثانوية فقد احتل المرتبة الرابع        

المضامين المتعلقة بالمجال الوجداني احتلت المرتبة األولى، واحتلـت المـضامين المتعلقـة             

بالمجال المعرفي المرتبة الثانية، بينما احتلت المضامين المتعلقة بالمجال الحس حركي المرتبة            

  . الثالثة

لكشف عن مدى مراعاة كتب اللغة العربّية       االتي هدفت إلى     ) 1994 (  الّسمير أما في دراسة  

نظـر   للصفوف األساسّية الثالثة األولى في األردن لألسس النفسّية للمنهـاج مـن وجهـة             

، من حيث مدى مراعاة هذه الكتب لمبادئ نمو الطلبة وخصائصهم النمائية وحاجاتهم             المعلمين

ة موزعـة علـى     فقـر ) 85( من  واتجاهاتهم، ولتحقيق ذلك طور السمير أداة للدراسة مكونة         

معلمـا   ) 64(نفة الذكر، ثم قام بتوزيعها على عينة الدراسة المكونة من           المجاالت األربعة اال  
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ومعلمة، وطلب إلى كّل واحد منهم قراءة كّل فقرة من فقرات االستبانة وتقدير درجة توافرها                

كتب لغتنـا    أننتائج الدراسة،   في كتاب اللغة العربية للصف الذي يقوم بتدريسه، وقد أظهرت           

هذه الكتب   أنو. العربية للصفوف الثالثة األولى تراعي بدرجة عالية مبادئ النمو لدى الطلبة          

 في درجة مراعاتهـا لجوانـب       قصرت بدرجة عالية الخصائص النمائية للطلبة، لكنها        تراعي

ة  للصف األول يراعي بدرجة عاليـة        كتاب لغتنا العربي   أنالنمو السبعة لهذا المجال، إذ تبين       

         ،واإلدراكي واللغوي واالجتماعي ،والخلقي والجسمي يراعـي   بينمـا خصائص النمو العقلي 

كتابي لغتنا العربيـة  للـصفين األول         أنبدرجة متوسطة خصائص النمو االنفعالي للطلبة، و      

 يراعـي كتـاب     بينماة ومرتفعة،   والثالث األساسيين يراعيان اتجاهات الطلبة  بدرجة متوسط       

كتب لغتنـا العربيـة      أنلغتنا العربية  للصف الثاني األساسي هذه االتجاهات بدرجة عالية، و          

 في  قصرت، ولكنَّها   كلهللصفوف الثالثة األولى تراعي بدرجة عالية األسس  النفسية للمنهاج           

 .درجة مراعاتها لهذه األسس

األساسي  ويمية لكتاب لغتنا العربية المقرر للصف الثاني      دراسة تق ) 1994 ( عسافوأجرى  

معلماً ) 132( وبلغت عينة الدراسة    . من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في محافظة الزرقاء       

، وقد ركزت الدراسة علـى اإلجابـة عـن          93/94ومعلمة يقومون بتدريس هذا الكتاب للعام       

لغة الكتـاب،   والمحتوى،  وعام واإلخراج الفني،    الشكل ال : خمسة أسئلة تتعلق بالمجاالت اآلتية    

وألغراض الدراسة طور   . والوسائل التعليمية، واألسئلة التقويمية   وطريقة العرض والتنظيم،    و

معلما  ) 132( من  فقرة، وزعت على عينة الدراسة المكونة       ) 60( الباحث استبانة تكونت من     

مناسـبة مـادة    :  عدد من النتائج منهـا     وتوصلت الدراسة إلى  .  الكتاب يدرسونً ومعلمة ممن    

الكتاب للطالب، وارتباطها بحاجاتهم وحاجات المجتمع، ومـساهمة موضـوعات المحتـوى            

 ترتيب المجاالت علـى النحـو    وكان زيادة الثروة اللغوية عند الطلبة وفروع اللغة العربية في   

عام واإلخـراج الفنـي ثـم     في المرتبة األولى، يليه الشكل ال     ) لغة الكتاب   ( جاء مجال   : اآلتي

  . األسئلة التقويمية ثم طرق العرض وتنظيم المادة ثم المحتوى ثم الوسائل التعليمية

الخـامس   للـصف ) لغتنا العربية   ( تحليل كتاب   بدراسة هدفت إلى    ) 1994 ( الخموسوقام  

: ، وقد ركزت هذه الدراسة على ستة مجاالت للكتاب المدرسـي، وهـي            األساسي في األردن  

شكل العام للكتاب المدرسي وإخراجه الفني، والمقدمة، والمحتوى بأبعاده المختلفة من مـادة             ال

وقيم ومهارات لغوية، وكذلك ركزت على لغة الكتاب ومقروئيته، وعلى أسـلوب العـرض،              

فقرة شملت مجاالت الكتاب الستة،     ) 86( وقد طور الباحث استبانة مكونة من       . ووسائل التقويم 
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معلم ومعلمة ممن يدرسون اللغة العربية للصف الخامس فـي مـديريات            ) 100( أجاب عنها   

  . التربية والتعليم الست لمحافظة إربد

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أفضل مجاالت الكتاب هو وسائل التقويم يليه مقدمة الكتاب ثـم                

لعـرض وجـاء    شكل الكتاب وإخراجه الفني ثم اللغة المستخدمة ومقروئية الكتاب ثم أسلوب ا           

وقد توصل الباحث في دراسته إلى أن الكتاب اعتمـد أسـلوب            . المحتوى في المرتبة األخيرة   

مؤسسية التأليف وهي فكرة حميدة، كما أن معايير اإلخراج الفني قد توفرت في الكتاب بنسبة               

عالية من حيث جودة الغالف ووضوح الطباعة ونوع الـورق وحجـم الحـرف، وأظهـرت                

 الكتاب تراكيـب لغويـة       احتوى  والرسومات غير شاملة، وقد    متقن،تجليد غير   الدراسة أن ال  

 وسـائل   مات والجمل، كما أظهرت الدراسة أن     جديدة إال أنه لم يراع التدرج في مقروئيه الكل        

التقويم المستخدمة مناسبة لقياس األهداف ومستوياتها وتظهر من خالل األسئلة التـي تعقـب              

  . التدريباتوءة والمحفوظات دروس القرا

الخـامس   تقويم كتاب لغتنا العربيـة للـصف   دراسة هدفت إلى    ) 1994( السفاسفة  وأجرى  

. األساسي من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين في اإلقليم الجنـوبي مـن األردن             

للكشف عن مواطن القوة الضعف في هذا الكتاب وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة مكونة               

أهداف الكتاب، ومحتوى الكتاب، ولغة الكتاب، وطرق       :  مجاالت تقويمية للكتاب وهي    من ستة 

وتكونت عينة  . التدريس وأساليبه في الكتاب، واألسئلة التقويمية المتوفرة فيه، واإلخراج الفني         

معلم ومعلمة ممن يدرسون اللغة العربية للصف الخامس األساسـي فـي            ) 100(الدراسة من   

 والتعليم الموجودة في اإلقليم الجنوبي من األردن، ومـن جميـع المـشرفين              مديريات التربية 

 مشرفا ومشرفة، ) 13( التربويين لمبحث اللغة العربية في المديريات المذكورة والبالغ عددهم          

نتائج التي توصـلت    الوكان أهم   . م الباحث اإلحصاء الوصفي في تحليل نتائج دراسته       واستخد

قديرات كل من المشرفين والمعلمين كانت عالية، وذلك عنـد تقيـيمهم            إليها هذه الدراسة أن ت    

  . عامةلمجاالت الكتاب وللفقرات المختلفة ضمن كل مجال وللكتاب 

الخـامس   تقويم كتاب لغتنا العربيـة للـصف      دراسة هدفت إلى    ) 1994 ( العامريةوأجرت  

في مـديريتي التربيـة      والمعلمات الذين يدرسون الكتاب      األساسي، من وجهة نظر المعلمين    

وقد . والتعليم الكبرى لعمان األولى والثانية، للكشف عن جوانب القوة والضعف في هذا الكتاب            

( تكونت عينة الدراسة من المعلمين والمعلمات الذين يدرسون الكتاب فـي العـام الدراسـي                

دهم  والذين أمضوا في تدريس الكتاب المذكور ثالث سنوات، حيث بلـغ عـد             )1994،  1993

فقـرة   )70(وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة مكونة مـن          .  معلمة )91(معلما و   )  77(
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الشكل العام للكتاب، والمحتوى، وأسلوب العرض، ولغة الكتـاب،         : تناولت أبعاد الكتاب اآلتية   

 قـد    الكتاب ىحتومومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن         . وأساليب التقويم واألسئلة  

ارتبط بالفلسفة التربوية وأهدافها في األردن حيث يسهم في زيادة الثروة اللغوية عند الطالب،              

ولكن هذا المحتوى ال يرتبط بحاجات الطالب وميولهم، وال يهتم بالربط والتكامل مع المـواد               

  . الدراسية في الصف نفسه

للـصف األول فـي     " لعربيةلغتنا ا "هدفت إلى تقويم كتاب      فقد، )1993( الجعافرة   دراسةأما  

وقد طـور الباحـث     . الكشف عن جوانب القوة والضعف فيه     باألردن، لمعرفة مدى مالءمته     

اإلخراج الفنـي،   : فقرة موزعة على خمسة مجاالت    ) 50( استبانة تكونت بشكلها النهائي من      

ـ    ووزعت اال واألهداف، والمحتوى، والرسومات والصور، واللغة،       ة ستبانة على عينة الدراس

ت إليهـا الدراسـة، أن مجـاالت        وأهم النتائج التي توصل    .معلم ومعلمة ) 100( المكونة من   

: تيبها حسب قوتها على النحـو اآلتـي        جاءت جميعها في المستوى القوي، وقد جاء تر        الكتاب

  . األهداف، واللغة، والرسومات والصور، واإلخراج الفني والمحتوى

ويمية لكتاب اللغة العربية للـصف الـسادس فـي          دراسة تق ) 1992(العيساوي  كما أجرى   

ولتحقيق ذلك طور الباحث استبانه     . ، هدفت إلى الكشف عن جوانب القوة والضعف فيه        األردن

فقرة وزعت على أبعاد الشكل العام للكتاب وإخراجه الفني، والمحتوى ولغـة            ) 77(تكونت من 

ة  على عينة الدراسة المؤلف    وزعتقد  الكتاب، وطريقة العرض، والوسائل التعليمية، والتقويم، و      

وأظهرت نتائج الدراسة تطابق وجهتي نظر كـل        . الزرقاءمعلما ومعلمة في مدينة     ) 217(من

من المعلمين والمعلمات حول مالءمة الكتاب المدرسي، حيث بلغ إجمـالي متوسـط التقـدير               

تها الدراسة، وهـي    تي اعتمد وتعتبر هذه التقديرات عالية حسب المستويات ال      ) 3،82(التحليلي

متوسطة، وكذلك تطابق وجهتي    ) 3،5-2،5(عالية،  ) 4،5-3،5(عالية جدا،   ) 5-4،5: (اآلتية

نظر المعلمين والمعلمات حول أبعاد الكتاب الستة، حيث جاء شكل الكتاب وإخراجه الفني في              

.  الكتـاب  المرتبة األولى ويليه المحتوى والوسائل ثم طريقة العرض وفي المرتبة األخيرة لغة           

وأما نقاط الضعف في الكتاب فتتمثل في عدم جاذبية الغالف للطالب وخلـوه مـن المـصادر           

والمراجع، وفي مجال المحتوى يؤخذ عليه عدم ارتباطه بمشكالت المجتمع المحلي وخلوه من             

الموضوعات التي تلبي حاجات الطالب االجتماعية والعقلية والنفسية، وأما طريقـة عرضـه             

فع الطالب إلى التفكير العلمي السليم وال تحفزه على الشعور بالمشكالت، ومن حيث             فهي ال تد  

التقويم يفتقر إلى التنويع في أساليب التقويم، كما أن األنشطة ال تساعد الطالب على تحقيق مـا     

  . تعلمه في مواقف حياتية بشكل كاف
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  : الدراسات األجنبية2.2.2

ة هدفت إلى تحليل كتب الصفوف الثالث األولى في  دراس(Walter, 1996 ( والترأجرى  

 في ضوء المعايير النفسية لطلبة هذه المرحلة مـن وجهـة نظـر              ) (Mississippiمدارس  

 ) 336( فقرة، وزعت على عينة من       ) 63( المعلمين، وقد استخدم والتر استبانه تكونت من        

فتقار تلـك الكتـب لتحديـد المعـايير         ا: معلما ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية      

األخالقية ضمن إطار محدد، وخلوها أيضا من قواعد ضبط السلوك االنفعالي باإلضافة إلـى              

ت الدراسـة بـضرورة إعـادة       على مبدأ العمل الجماعي، وقد أوص     قلة النشاطات التي تركز     

  .اتلك الكتب، والعمل على سد الثغرات التي تعاني منهفي النظر 

تقـويم كتـب الرياضـيات المدرسـية         إلى    التي هدفت  :) Aknor,1991 (أكنوردراسة  أما  

) قابليـة القـراءة    (مقروئيتهـا من أربع سلسالت رياضية من حيث       للصفين السابع والثامن    

تحديد طريقة يمكن تطويرها لمساعدة المربين لتقـويم        لوتعزيز الكتاب بمفردات جديدة، وذلك      

رها لتكون مناسبة ومالئمة بصورة تناسب مستوى قراءة الطلبة، وقـد           اختياوالكتب المدرسية   

الثانيـة  ) Yiane( ومعادلـة    مقروئيةلحساب درجات ال  ) Dalech11(استخدم الباحث معادلة  

 في قائمـة    يدة في السلسالت األربع   المفردات الجد رتبت  الستعمالها في مواد الرياضيات حيث      

لتعليمية ولتعزيز المفردات الجديدة في صـحيفة عمـل          المواد ا  مقروئيةمعدلة لتحليل مقياس    

 خمسة من بـين ثمانيـة كتـب مدرسـية           أن   راسة، وقد بينت نتائج الدراسة     في تلك الد   بينت

 أصعب من مستوى طلبة الصف المقدمة له ، وأنه ال توجـد فـروق ذات                مقروئيتهامستوى  

لدراسة بالحاجة إلى زيـادة   وأوصت امقروئيتهاداللة إحصائية بين الكتب في مستوى صعوبة      

  . اهتمام الناشرين والمعلمين في الكتب المدرسية لتأثيرها على منهاج الرياضيات
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الفصل، المنهج المتبع في هذه الدراسة ويتضمن وصفاً تفصيلياً لإلجراءات التـي               

الطريقة التي  وراسة، من حيث وصف مجتمع الدراسة وعينتها،      اتبعتها الباحثة في تنفيذ هذه الد     

أدوات الدراسة وطرق إعدادها وإجراءات الصدق والثبات وخطوات تطبيقهـا،          واختيرت بها،   

وتصميم الدراسة وإجراءاتها، والمعالجة اإلحصائية المـستخدمة الالزمـة لتحليـل البيانـات             

  .   والوصول إلى النتائج

  

  :ج الدراسةامنه1.3 

 لمناسبته لمثل   ،  )تحليل المحتوى ( التحليلي   ج الوصفي ااعتمدت الباحثة في هذه الدراسة  المنه      

  .هذا النوع من الدراسات

  

  :مجتمع الدراسة 2.3 

 للـصفوف   في فلسطين، عربية للمرحلة األساسية الدنيا     تكون مجتمع الدراسة من كتب اللغة ال      

، )1061(يع المعلمين والمعلمات البالغ عـددهم       من جم و،  )ول، والثاني، والثالث، والرابع   األ(

 منهـاج   يدرسونمعلمة، والذين   ) 587(معلما، وعدد المعلمات  ) 474(حيث بلغ عدد المعلمين   

األساسي فـي المـدارس الحكوميـة       ) األول والثاني والثالث والرابع   ( اللغة العربية للصفوف  

  ).2008/2009(عام الدراسيالتابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة الخليل لل

  . يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب المديرية والجنس1.3)(والجدول 

  يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب المديرية والجنس: 1.3جدول 

  المجموع  أنثى  ذكر  المديرية

  371  209  162  جنوب الخليل

  383  211  172  وسط الخليل

  307  167  140  شمال الخليل

  1061  587  474  المجموع
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  عينة الدراسة 3.3

من حجم المجتمع األصلي،    %) 15(، قدرها   العشوائية  الطبقية طريقةال عينة الدراسة ب   اختيرت

وزعين على مستويات المتغيـرات  معلما ومعلمة، م 159)(حيث بلغ عدد المعلمين والمعلمات     

  .الدراسية المختلفة

  لدراسة ا أدوات4.3

قائمة بمعايير األسس النفسية والمعرفية،      ":لغتنا العربية "تب  تحليل ك ل  أداتين  الباحثة أعدتلقد  

التي ينبغي مراعاتها عند بناء مناهج اللغة العربية للمرحلة األساسية وتأليف كتبها، واسـتبانة              

، موزعة على مجاالت األسس النفسية والمعرفية لجمع المعلومات من أفراد عينـة الدراسـة             

 على الخطـوط العريـضة   ج النفسية والمعرفية في المنهاسوف تكون معيارا النعكاس األسس    

  .على ما ورد في الكتاب المدرسي

  :أداة تحليل المحتوى 1.3.3

 محتوى كتب اللغة العربيـة للمرحلـة األساسـية     قائمة من المعايير في تحليل    الباحثة طورت

  :وذلك باالطالع على

العربية لمرحلتي التعلـيم    اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمنهاج اللغة         .1

 .األساسي

2. ة وخطوطه العريضة في مرحلة التعليم األساسيمنهاج اللغة العربي . 

3.     ة، ومعدة الصادر عن إدارة المنـاهج        دليل مؤلف الكتب المدرسيالمواد التعليمي 

 . والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم

الدراسات السابقة التي تناولت أسـس منـاهج         و األدب التربوي واللغوي  وأضف إلى هذا    

دراسـة  و،  )1994(دراسة السفاسفة ، و 1994( دراسة السمير  :اللغة العربية وكتبها ومنها   

دراسـة  و،  )2002(بـراهيم دراسـة األ  و،  )1999(دراسة أبو صـعيليك   و،  )1998(جرار

  ).2007(، ودراسة البديرات)2006(دراسة حوامدةو، )2003(الربايعة

 طورت الباحثة تصنيفا لمعايير األسـس النفـسية والمعرفيـة           ، على تلك النماذج   واعتمادا

، وقد  )7و،  6و،  5و،  4 ات  ملحقال (أداة للتحليل المعايير  استخدمت هذه   و موضوع الدراسة 
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معيارا، موزعـة علـى مجـاالت األسـس         ) 52(تكونت األداة في صورتها المبدئية من     

 : مجـاالت هـي    ةموزعة على ثالث  معيارا،  ) 21(نفسيةمعيارا، واألسس ال  ) 31(معرفيةال

نمو خصائص ال  :ويتكون من " األسس النفسية المتعلقة بالخصائص النمائية للمتعلمين     " مجال

نمو العقلي، ويتكون من ثالثـة أسـس،        خصائص ال الجسمي، ويتكون من أربعة أسس، و     

 المتعلقـة   األسـس النفـسية   " مجال االنفعالي، ويتكون من ثالثة أسس، و      خصائص النمو و

األسـس النفـسية المتعلقـة بميـول        "مجال و .، ويتكون من ثالثة أسس    "بحاجات المتعلمين 

  . أسسثمانية، ويتكون من "المتعلمين واتجاهاتهم

 وتأكدت الباحثـة   لتحليل محتوى كتب اللغة العربية عينة الدراسة،         استخدمت جميعا أداة    وقد  

المحكمين من ذوي الخبرة واالختـصاص      عرضها على مجموعة من     بمن صدق أداة التحليل     

  ).3 الملحق(إلى أن أخرجت في صورتها النهائية 

  :ثبات التحليل2.3.3  

  : من ثبات التحليل بالطرق اآلتيةتأكدت الباحثة

 وهو أن يتوصل محللون آخرون إلى نتـائج متقاربـة عنـد تحلـيلهم             : الثبات البين شخصي  

  . نفسهلمحتوىل

 لمحتـوى لن يتوصل المحلل ذاته إلى نتائج متقاربة عند تحليله          وهو أ : الثبات الضمن شخصي  

  . نفسه

 االتفاق بين الباحثة وبـين المحللـين         هذين النوعين من الثبات فكان معامل      حسبت الباحثة وقد

 بفارق زمني بدرجة     نفسه لمحتوى ل ، واالتفاق بين تحليل الباحثة    )0.93( بدرجة عالية    اآلخرين

  ). (0.95عالية 

  ):االستبانة(اة الدراسة الثانية أد3.3.3 

 فقرة، موزعة على مجاالت األسس النفسية والمعرفية      ) 72( الباحثة استبانة مكونة من      صممت

فقرة قاست األسس النفسية، للكشف عن مدى       ) 16(فقرة قاست األسس المعرفية، و    ) 56(فيها  

. من وجهة نظر المعلمـين    مراعاة كتب اللغة العربية عينة الدراسة لألسس النفسية والمعرفية          

المتعلـق   االستبانة بعد االطالع على العديـد مـن الدراسـات واألدب التربـوي               أعدتوقد  

  .بالموضوع
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  :االستبانة صدق 4.3.3

 علـى مجموعـة مـن المحكمـين ذوي الخبـرة      عرضتللتأكد من صدق محتوى االستبانة      

 االستبانة من حيث مناسبتها     وطلب منهم إبداء الرأي في    ). 3الملحق  (واالختصاص في التربية    

 ومالءمتها من حيث الصياغة اللغويـة وشـموليتها حيـث أجريـت             له،للهدف الذي أعدت    

 اإلجابة  ودرجت. التعديالت المناسبة بناء على اقتراحاتهم إلى أن أخرجت في صيغتها النهائية          

ية جـدا،   بدرجة عال (، وحددت بخمس إجابات هي    )ليكرت الخماسي (عن كل فقرة وفق مقياس    

  ).1 الملحق). (، منخفضة، منخفضة جداعالية، متوسطة

  :ثبات االستبانة5.3.3 

ة  ت الباحث ات  تحقق ن ثب ةأداة  م داخلي    الدراس ساق ال رات األداة بفحص االت ل  لفق ساب معام بح

ات     على عينة الدراسة) Cronbach Alpha (ألفاآرونباخ  ة الثب ، )0.96( الكلية حيث بلغت قيم

  .  من الثباتعاليةألداة بدرجة وبذلك تتمتع ا

  :  إجراءات الدراسة4.3

 موجه  ، من عمادة الدراسات العليا في جامعة القدس       ، على كتاب رسمي   حصلت الباحثة  .1

للباحثـة  ليسمح    )8 الملحق ( إلى الجهة المختصة في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية       

للمرحلـة   ومعلماتها   للغة العربية   بتطبيق دراستها على أفراد عينة الدراسة من معلمي ا        

  . في محافظة الخليل2008/2009األساسية في العام الدراسي 

 على موافقة الجهة المختصة في وزارة التربيـة والتعلـيم العـالي             كما حصلت الباحثة   .2

  .ا لمدارس التي وقع عليها االختيار لتنفيذ الدراسة الفلسطينية إلجراء الدراسة في

 من عددها بتفريغ البيانـات      وتؤكد تى أفراد عينة الدراسة ثم جمع      االستبانة عل  وزعت .3

 الباحثة بتفريغهـا فـي الحاسـوب    تها الباحثة لغرض الدراسة ثم قامتعلى جداول أعد  

  .االلكتروني الستخراج النتائج
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  : المتغيرات الدراسية

  :المتغيرات المستقلة وهي: أوال1.4.3 

   ذكر       أنثى: الجنس وله مستويان .1

  :  مستوياتةالخبرة التدريسية ولها ثالث .2

  قل من خمس سنوات أ

   سنوات 10-5من 

   سنوات 10أكثر من 

  : المؤهل العلمي وله ثالثة مستويات .3

  أدنى من بكالوريوس 

  بكالوريوس 

  بكالوريوس فأعلى 

  :المتغيرات التابعة: ثانيا2.4.3 

  .والنفسية األسس المعرفية مراعاة كتب اللغة العربية

  : المعالجة اإلحصائية 5.3

إلجابة عـن أسـئلة الدراسـة، حيـث         ل،  )SPSS( اعتمدت الدراسة على الرزمة االحصائيه    

  : تيةاآلاستخدمت األساليب اإلحصائية 

مقاييس اإلحصاء الوصفي، باستخدام النسب المئوية وتكراراتها لمعرفة كيفيـة توزيـع             -1

حلـة األساسـية وخـصائص عينـة        األسس المعرفية والنفسية لكتب اللغة العربية للمر      

الدراسة، من خالل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقياس تقديرات كل من           

  .المعلمين والمعلمات

 .متغير الجنسثر  لمعرفة أ،) T.test(اختبار ت  -2
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ر متغيـر الخبـرة التدريـسية    ، لمعرفة أث)One Way Anova(تحليل التباين األحادي -3

  .والمؤهل العلمي

  .)cronbach alpha(عامل الثبات كرونباخ ألفا م -4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة األسس النفسية والمعرفية المتضمنة في منهاج اللغـة العربيـة               

 الفـصل   ويتضمن هـذا  ). األول والثاني والثالث والرابع   ( للمرحلة األساسية الدنيا للصفوف     

عرضا مفصال للنتائج التي توصلت إليها الدراسة بعد تحليل المحتوى وتطبيق أدوات الدراسة             

  .وجمع البيانات وتحليلها

   نتائج الدراسة1.4

  : النتائج المتعلقة بالسؤال األول1.1.4

ما معايير األسس المعرفية والنفسية الواجب توفرها في كتـب اللغـة العربيـة للمرحلـة                

  في فلسطين؟األساسية 

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة برصد مجموعة من المعايير لألسس المعرفية والنفـسية              

، حيـث   المتـصلة بالموضـوع   بالرجوع إلى الخطوط العريضة واألدب التربوي والدراسات        

توصلت الباحثة إلى قائمة من المعايير لألسس المعرفية والنفسية الواجب توافرها فـي كتـب               

معيارا موزعـة علـى النحـو       ) 52 (مكونة في صورتها النهائية من    العربية المذكورة،   اللغة  

  :تياآل

  .معيارا) 31(معايير األسس المعرفية

  .معيارا) 21( معايير األسس النفسية

 األسس النفسية والمعرفية في كتب اللغة العربية عينة الدراسة كما هو موضح في              رصدتوقد  

  ).1.4(الجدول 

  :ربية عينة الدراسة لكل صف على حدة النفسية والمعرفية في كتب اللغة العتوزيع األسس
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  :ربية عينة الدراسة لكل صف على حدةتوزيع األسس النفسية والمعرفية في كتب اللغة الع: 1.4جدول 

 رابعالصف ال ثالثالصف ال نيالصف الثا األولالصف 
 معايير

التكرارات
النسبة 

  المئوية
اراتالتكر

النسبة 

  المئوية
التكرارات

النسبة 

  المئوية
التكرارات

النسبة 

  المئوية

المجموع

 279 0.05% 22 0.10% 54 0.17% 0.2287% 116 األسس النفسّية

 1635 0.95% 399 0.85% 425 0.82% 417 0.77% 394 األسس المعرفّية

 1914 100% 421 100% 479 100% 504 100% 510  المجموع

  توزيع األسس النفسية والمعرفية في كتب اللغة العربية للصفوف)  1.4(يوضح الجدول 

يظهر من الجدول أن األسس المعرفية جاءت في المرتبـة          و،  )األول والثاني والثالث والرابع   (

 ة في حين كانت األسس النفـسية المتـضمن        تكرار) 1635( كان عدد التكرارات     األولى حيث 

  .تكرار) 279(عة بكتب اللغة العربية للصفوف األرب

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.1.4

  كيف توزعت معايير األسس النفسية في كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية في فلسطين؟

 الباحثة محتوى كتب اللغة العربية في المرحلة األساسـية،          حللتولإلجابة عن هذا السؤال     

، ثم رصدت تكـرارات معـايير األسـس         )لرابعاألول والثاني والثالث وا   (للصفوف األربعة   

إجابة السؤال إلى أربعة أجـزاء       جزأت   النفسية وفقا لقائمة المعايير التي طورتها الباحثة، وقد       

يتعلق كل منها بمعايير األسس النفسية في كتب اللغة العربية لكل صف من الـصفوف عينـة                 

   ).2.4(الدراسة، كما هو موضح في الجدول 
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   في كتاب اللغة العربية للصفوف األول والثاني والثالث والرابعالنفسية  توزيع األسس 2.4جدول 

   الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول

 األسسمعايير : المحور األول

 ةالنفسّي

النسب  التكرارات

 المئوية

النسب   التكرارات

 المئوية

النسب   التكرارات

 المئوية

ب النس التكرارات

 المئوية

 المتعلقة ة النفسياألسس :أوال

بالخصائص النمائية للمتعلمين

 

  النمو الجسمّيخصائص
 ممارسة أهمية 1

   الرياضية ب األلعا
- - 1  1.14%  1  1.85%  -  -  

 العادات اتباع أهمية 2

 السليمة الصحية 
3 2.58%  4  %4.59  4  7.40%  2  9%  

 بنظافةاهتمام الطلبة  3

  هم ومالبس مأجسامه
5 4.31%  1  1.14%  -  -  -  -  

ية الصحأهمية التغذية  4

 للجسم 
2 1.72%  -  -  -  -  1  4.54%  

  النمو العقلّيخصائص
التحليل قدرة على ال 5

 والتركيب 
53 %45.6840  45.97%  13  24%  2  9%  

االستقراء قدرة على ال 6

  واالستنتاج
22 %18.966  6.89%  4  %7.40  -  -  

النقد قدرة على ال 7

 والتقويم 
- - -  -  -  -  -  -  

  النمو االنفعالّيخصائص
لدى تحقيق الذات  8

 وتحمل الطالب

 المسؤولية

1 %0.86 -  -  4  7.40%  -  -  

إشباع الحاجات  9

 كالحب اإلنسانية

 واالنتماء 

1 0.86% 2  2.29%  2  3.70%  2  9%  

اتجاهات إيجابية  يةنمت 10

  نحو اللغة العربية 
- - 1  1.14%  -  -  -  -  
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ة المتعلقة  النفسّياألسس :ثانيا

 بحاجات المتعلمين
  حب النظامأهمية 11

 واحترامه
5 %4.31 1  1.14%  2  %3.70 -  -  

 التعليمي مناختوفير ال 12

 اآلمن  
- - -  -  -  -  -  -  

تشجيع التنافس  13

  الشريف بين الطلبة
- - -  -  -  -  -  -  

ة المتعلقة  النفسياألسس : اثالث

 همعلمين واتجاهاتبميول المت
 

 اتجاهات الطلبة يةنمت 14

 في  العلمدورنحو 

  الحياة 

- - 1  1.14%  1  %1.85  1  4.54%  

 اتجاهات يةنمت 15

 العملإيجابية نحو 

  والتعاون

5 %4.31 6  %6.89  5  9.25%  5  22.7%  

 اتجاهات يةنمت 16

 المدرسةإيجابية نحو 
4 3.44% 2  2.29%  1  %1.85  1  4.54%  

اتجاهات  يةنمت 17

حب  نحوإيجابية 

الحيوانات والعطف 

 عليهم

4  3.44% 8  9.19%  3  5.55% 1  4.54%  

تنمية اتجاهات   8

  ايجابية نحو النظافة

4  3.44%  6  6.89%  6  11.11%  1  4.54%  

تنمية اتجاهات   19

  ايجابية نحو الوطن

5  %4.31  6  6.89%  6  %11.11  6  27.27%  

تنمية اتجاهات   20

  ايجابية نحو األسرة

1  0.86%  1  1.14%  1  1.85%  -  -  

 اتجاهات يةنمت  21

  معلمالإيجابية نحو 

2  1.72%  1  1.14%  1  %1.85  -  -  

  %100  22  %100 54  %100  87  %100  116  المجموع  
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  .توزيع معايير األسس النفسية في كتاب اللغة العربية للصف األول األساسي:  أوال

من األسس النفسية   " ة على التحليل والتركيب   القدر" ، جاء معيار  )1.4( كما يتضح من الجدول     

تكـرارا، بنـسبة    ) 53(المرتبة األولـى حيـث تكـرر         العقلي في    المتعلقة بخصائص النمو  

45.68).(%  

تكـرارا بنـسبة    ) 22(، حيث تكـرر     "القدرة على االستقراء واالستنتاج     "في حين جاء معيار     

  %):4.31(ارات بنسبة تكر) 5(، تالها المعايير اآلتية، حيث تكررت )18.96%(

، من األسس النفسية المتعلقـة بخـصائص النمـو          "اهتمام الطلبة بنظافة أجسامهم ومالبسهم    " 

  .الجسمي

 .أهمية حب النظام واحترامه، من األسس النفسية المتعلقة بحاجات المتعلمين

 ، من األسس النفسية المتعلقة بميول "تنمية اتجاهات ايجابية نحو العمل والتعاون"

 .نفسهاأ ، من األسس"يجابية نحو الوطنتنمية اتجاهات إ"، ومعيارمالمتعلمين واتجاهاته

  فكانت من األسس النفسية المتعلقة  %) 3.4( تكرارات بنسبة ) 4(أما المعايير التي تكررت 

  :بميول المتعلمين واتجاهاتهم، وهي

 .يجابية نحو المدرسةتنمية اتجاهات إ

  .و حب الحيوانات والعطف عليهميجابية نحتنمية اتجاهات إ

  :فكانت%) 1.72(ن بنسبة أما المعايير التي تكررت مرتي

 .أهمية التغذية الصحية السليمة للجسم، من خصائص النمو الجسمي

 .واتجاهاتهملنفسية المتعلقة بميول المتعلمين يجابية نحو المعلم، من األسس اتنمية اتجاهات إ

  :هي ف)%0.86(فقد تكررت مرة واحدة، بنسبة قل هذه المعايير تكرارا، أما أ

 .تحقيق الذات لدى الطالب وتحمل المسؤولية، من خصائص النمو االنفعالي
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 .إشباع الحاجات اإلنسانية كالحب واألمن واالنتماء، من خصائص النمو االنفعالي

 .واتجاهاتهم بميول المتعلمينلنفسية المتعلقة يجابية نحو األسرة، من األسس اتنمية اتجاهات إ

  :هيف الثاني األساسي  أما المعايير التي لم تمثل في كتاب اللغة العربية للصف

  ."أهمية ممارسة األلعاب الرياضية"

  ."منتوفير المناخ التعليمي اآل"

  ."تشجيع التنافس الشريف بين الطلبة" 

  ". تنمية اتجاهات الطلبة نحو دور العلم في الحياة"

  .األسس النفسية في كتاب اللغة العربية للصف الثانيتوزيع معايير   :ثانيا

من خصائص النمـو   " لتركيبالقدرة على التحليل وا   " جاء معيار ) 2.4(كما يتضح من الجدول     

" المرتبة الثانيـة معيـار    وجاء في   %). 45.9( تكرارا بنسبة ) 40(المرتبة األولى العقلي، في   

من األسس النفسية المتعلقة بميول     " ف عليهم تنمية اتجاهات ايجابية نحو حب الحيوانات والعط      

 المرتبة الثالثة المعايير اآلتية   ، وجاء في    %)9.19( تكرارات بنسبة   ) 8(المتعلمين واتجاهاتهم   

  :وهي) %6.89(  بنسبةتتكرارا) 6 (حيث تكرر

  .القدرة على االستقراء واالستنتاج، من خصائص النمو العقلي

ل والتعاون، من األسس النفسية المتعلقـة بميـول المتعلمـين           يجابية نحو العم  تنمية اتجاهات إ  

 .واتجاهاتهم

 . أنفسها األسسنيجابية نحو النظافة، م اتجاهات إتنمية

 .يجابية نحو الوطن، من األسس السابقةتنمية اتجاهات إ

  ).%4.59( تكرارات بنسبة ) 4(ثم تالها معيار أهمية اتباع العادات الصحية السليمة 

. نفعـالي  إشباع الحاجات اإلنسانية كالحب واألمن واالنتماء، من خصائص النمـو اال           أما معيار 

  ).%2.29(ن بنسبة ابية نحو المدرسة، فقد تكررا مرتييجومعيار تنمية اتجاهات إ
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  :فكانت%) 1.14(قل هذه المعايير تكرارا التي تكررت مرة واحدة بنسبة أما أ

  .بسهم، من خصائص النمو الجسميأهمية اهتمام الطلبة بنظافة أجسامهم ومال

 .تنمية اتجاهات ايجابية نحو اللغة العربية، من خصائص النمو االنفعالي

 المتعلمـين  األسس النفسية المتعلقة بميول      نتنمية اتجاهات الطلبة نحو دور العلم في الحياة، م        

 .واتجاهاتهم

  .المتعلمينأهمية حب النظام واحترامه، من األسس النفسية المتعلقة بحاجات 

 :  أما المعايير التي لم تمثل في كتاب اللغة العربية للصفوف األربعة فكانت

ويم، و توفير المناخ التعليمـي        أهمية التغذية الصحية السليمة للجسم، والقدرة على النقد والتق        

  .، و تشجيع التنافس الشريف بين الطلبةمناآل

  : اللغة العربية للصف الثالثتوزيع معايير األسس النفسية في كتاب: ثالثا

توزيع معايير األسس النفسية في كتاب اللغة العربية للصف الثالث،          )  2.4(يتضح من الجدول    

المرتبـة  من خصائص النمو العقلـي، فـي        " والتركيبالتحليل  قدرة على   ال" حيث جاء معيار  

تنميـة  "معيـار   ة الثانيـة    المرتب، وجاء في    %)24(تكرارا بنسبة   ) 13 (األولى، حيث تكرر  

من األسس النفسية   " يجابية نحو الوطن  تنمية اتجاهات إ  " ومعيار" النظافةيجابية نحو   اتجاهات إ 

  ).%11.11(تكرارات بنسبة ) 6(المتعلقة بميول المتعلمين واتجاهاتهم، حيث تكررت 

) 5 (حيث تكـرر  " يجابية نحو العمل والتعاون   تنمية اتجاهات إ  " ة الثالثة معيار  المرتبوجاء في   

  %).9.25( تكرارات بنسبة 

  :فهي) %7.40( تكرارات بنسبة ) 4(أما المعايير التي تكررت 

  .أهمية اتباع العادات الصحية السليمة، من خصائص النمو الجسمي

 واالستنتاج، ومعيار القدرة على النقد والتقويم، مـن خـصائص النمـو             ءالقدرة على االستقرا  

 .العقلي

 . وتحمل المسؤولية، من خصائص النمو االنفعاليتحقيق الذات لدى الطالب
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) 3(فقـد تكـرر   " يجابية نحو حب الحيوانات والعطف علـيهم      تنمية اتجاهات إ  " أما معيار 

  ).%5 .55( تكرارات بنسبة 

 النظـام   ومعيار أهمية حـب   " إشباع الحاجات اإلنسانية كالحب واألمن واالنتماء     " ومعيار

  ).%3 .70( ن بنسبة فقد تكررا مرتي" واحترامه

  :فكانت%) 1.85( قل هذه المعايير تكرارا، حيث تكررت مرة واحدة بنسبة أما أ

  أهمية ممارسة األلعاب الرياضية من خصائص النمو الجسمي

تنمية اتجاهات الطلبة نحو دور العلم في الحياة من األسس النفسية المتعلقة بميول المتعلمين              

 .واتجاهاتهم

 حو المدرسةيجابية نتنمية اتجاهات إ

 يجابية نحو األسرةتنمية اتجاهات إ

 يجابية نحو المعلم  إتتنمية اتجاها

   :هي فمثل في كتاب اللغة العربية للصف الثالثأما المعايير التي لم ت

  . أهمية اهتمام الطلبة بنظافة أجسامهم ومالبسهم

  .  أهمية التغذية الصحية السليمة للجسم

   .لغة العربيةيجابية نحو التنمية اتجاهات إ

  .منتوفير المناخ التعليمي اآل

  .تشجيع التنافس الشريف بين الطلبة

  . اتجاهات نحو األسرةةتنمي

  .يجابية نحو المعلمتنمية اتجاهات إ
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  .توزيع معايير األسس النفسية في كتاب اللغة العربية للصف الرابع: رابعا

ـ      توزيع معايير األسس النفسية في كت     ) 2.4(يظهر الجدول    ع، اب اللغة العربية للـصف الراب

قـة بميـول    من األسـس النفـسية المتعل     " يجابية نحو الوطن  تنمية اتجاهات إ  "حيث جاء معيار  

، وجاء  )%27.27( تكرارات بنسبة   ) 6(المرتبة األولى، حيث تكرر   المتعلمين واتجاهاتهم، في    

تكـرارات  ) 5( حيث تكرر    "تنمية اتجاهات ايجابية نحو العمل والتعاون     "بالمرتبة الثانية معيار  

  ).%22.7(بنسبة 

  :وهي)%9(ن بنسبة يأما المعايير اآلتية فقد تكررت مرت

  .تباع العادات الصحية السليمة، من خصائص النمو الجسميأهمية ا

 .القدرة على التحليل والتركيب، من خصائص النمو العقلي

 .إشباع الحاجات اإلنسانية كالحب واألمن واالنتماء

  :فكانت) %4.54(ذه المعايير تكرارا، حيث تكررت مرة واحدة بنسبة قل هأما أ

  الحياة  العلم في دور اتجاهات الطلبة نحو يةنم ت

  المدرسة اتجاهات إيجابية نحو يةنم      ت

  حب الحيوانات والعطف عليهم نحو اتجاهات إيجابية يةنمت      

  يجابية نحو النظافة     تنمية اتجاهات إ

  للجسم  السليمة الصحيةالتغذية أهمية      

  : في كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي وهيتمثلوهناك عدة معايير لم 

  معلمال اتجاهات إيجابية نحو يةنمت

  يجابية نحو األسرةتنمية اتجاهات إ

  الطلبة  التنافس الشريف بين عيشجت
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  اآلمن  التعليمي مناختوفير ال

   واحترامه حب النظامأهمية

  اتجاهات إيجابية نحو اللغة العربية  يةنمت

   وتحمل المسؤوليةلدى الطالبتحقيق الذات 

  النقد والتقويمقدرة على ال

  االستقراء واالستنتاجقدرة على ال

  ومالبسهم  أجسامهم بنظافةأهمية اهتمام الطلبة 

  الرياضية  ممارسة األلعاب أهمية

  : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث3.1.4

  ف توزعت معايير األسس المعرفية في كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية في فلسطين؟كي

لإلجابة عن هذا السؤال، قامت الباحثة بتجزئة اإلجابة إلى أربعة أجـزاء يتعلـق كـل منهـا           

بمعايير األسس المعرفية في كتب اللغة العربية لكل صف من الصفوف عينة الدراسة كما هو               

  ).3.4(موضح في الجدول 
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  )األول والثاني والثالث والرابع( في كتاب اللغة العربية للصفوف المعرفية توزيع معايير األسس 3.4جدول 

   الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف األول

معرفّية  الاألسسمعايير : المحور الثاني

 المتعلقة باللغة العربّية

  التكرارات

 

النسب 

 المئوية

 راتالتكرا

 

النسب 

 المئوية

 التكرارات

 

النسب 

 المئوية

  التكرارات

 

النسب 

 المئوية

  %9  36  %9.88  42  %12.47  10.1552% 40التدريب على الكتابة بلغة سليمة 1
تعرف الحروف الهجائية  2

 ونطقها وفق مخارجها الصوتية 
52  %13.19  18  4.31%  -  -  -  -  

التدريب على القراءة بدقة  3

 وطالقة 
26  6.59%  24  5.75%  24  5.3%  24  %6 

تقديم المفاهيم اللغوية في  4

 سياقات ذات معنى 
- - 26  6.23%  33  7.76%  25  6.26%  

التدريب على التحدث بلغة   5

  سليمة
26  6.59%  26  6.23%  28  6.58%  20  %5  

أهمية التعلم الذاتي في تحصيل  6

 المعرفة
- - -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  - - - التذوق األدبي    يةنمت 7
إبراز الصلة بين مهارات  8

 التعبير ومهارات التفكير 
26 6.59% 8  1.91%  14  3.29%  28  7%  

التدريب على استخدام المعاجم  9

 اللغوية استخداما صحيحا 
- - -  -  -  -  -  -  

إبراز المواقف التي تستخدم  10

فيها المهارات اللغوية بشكل 

 وظيفي متكامل 

4 1% 2  0.47%  8  1.88%  2  0.5%  

 التعبير الشفوي التدريب على 11

 والكتابي 
26 6.59% 26  6.23%  24  %5.3  23  %5.76  

مهارة االستماع الجيد  يةنمت 12

 %6.59 26 لدى الطلبة 
26  

  
6.23%  32  7.52%  26  %6.51 

  1.25%  5  %0.70  3  %0.23  1 - - في المجال اللغوي عاإلبدا يةنمت 13
 نحو  اتجاهات إيجابيةيةنمت  14

 الحرة  المطالعة
- - -  -  -  -  -  -  
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إبراز مواطن الجمال في اللغة  15

 العربية 
- - 1  %0.23  4  0.94%  6  %1.5  

عرض نماذج من األدب في  16

 فلسطين 
- - -  -  -  -  1  0.25%  

 %6  24  %3.5  24  %5.75  24 %6.59 26 التدريب على فهم المقروء 17
  -  -  -  -  -  - - - التدريب على القراءة الصامتة  18
 إبراز أهمية اللغة في حياة  19

 الفرد والمجتمع 
- - 1  0.23%  -  -  -  -  

 التأكيد على أن اللغة وحدة  20

 متكاملة
- - -  -  -  -  -  -  

التدريب على معرفة إيقاع  21

 الشعر العربي وأوزانه 
- - -  -  6  1.41%  20  5%  

واستخدامها  التكنولوجيا توظيف 22

 ربية في تعلم اللغة الع
- - 3  0.71%  4  0.94%  3  0.75%  

القدرة على استخراج المعاني  23

 واألفكار الرئيسة من الدرس 
- - -  -  -  -  -  -  

  4.26%  17  %2.58  11  %1.43  6 %1 4معرفة أضداد الكلمات وكتابتها  24
  %4.26  17  %7.4  20  %0.47  2 - -معرفة مرادف الكلمات وكتابتها  25
مييز ودقة تنمية مهارات الت 26

 المالحظة 
52 13.19% 23  5.51%  20  4.7%  8  2%  

التدريب على التراكيب النحوية  27

 واللغوية 
5 %1.26 52  12.47%  64  15%  60  15%  

تنمية مهارات الحفظ الجيد لدى  28

 الطلبة 
26 %6.59 24  5.57%  24  5.3%  24  6%  

التدريب على اإللقاء والقراءة  29

 المعبرة 
26 6.59%  24  %5.75  24  %5.3  24  6%  

 التدريب على الخط العربي  30

 وفق األصول
13 3.29% 4  0.95%  7  1.64%  4  1%  

التدريب على تشكيل الحروف  31

الهجائية بالحركات والنقاط 

 المناسبة

16 4% 18  4.31%  9  2.11%  2  0.5%  

  %100  399  %100  425  %100  417 %100 394 المجموع 
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  :عايير األسس المعرفية في كتب اللغة العربيةتوزيع م)  3.4(يظهر الجدول 

  توزيع معايير األسس المعرفية في كتاب اللغة العربية للصف األول األساسي:  أوال

تعرف الحروف الهجائية ونطقها " الرتبة األولى معيار أنه جاء في ) 3.4(يتضح من الجدول 

) 52(حيث تكررت " المالحظةتنمية مهارات التمييز ودقة "ومعيار " وفق مخارجها الصوتية

"  التدريب على الكتابة بلغة سليمة"تاله في المرتبة الثانية معيار). %13.19( تكرارا بنسبة 

تكرارا ) 26(تاله المعايير اآلتية حيث تكررت ). %10.15(تكرارا بنسبة ) 40(حيث تكرر 

  :وهي) %6.59( بنسبة 

  التدريب على اإللقاء والقراءة المعبرة

  هارات الحفظ الجيد لدى الطلبةتنمية م

  التدريب على فهم المقروء

  مهارة االستماع الجيد لدى الطلبة يةنمت

   التعبير الشفوي والكتابيالتدريب على

  إبراز الصلة بين مهارات التعبير ومهارات التفكير

  التدريب على التحدث بلغة سليمة

  التدريب على القراءة بدقة وطالقة

 حيث تكرر   "يب على تشكيل الحروف الهجائية بالحركات والنقاط المناسبة       التدر"  تالها معيار   

حيـث  " التدريب على الخط العربي وفق األصـول      "تاله معيار   %). 4( تكرارا بنسبة   ) 16(

" التدريب على التراكيب النحوية واللغويـة     " تاله معيار ). %3.29( تكرارا بنسبة   ) 13(تكرر  

  . )%1.26( تكرارا بنسبة ) 5(تكرر 

 إبـراز   "ومعيـار " معرفة أضداد الكلمات وكتابتها   " أما أقل هذه المعايير تكرارا، فكان معيار      

) 4(حيـث تكـررا     " المواقف التي تستخدم فيها المهارات اللغوية بشكل وظيفـي متكامـل            

  .لكل منهما،%)1(، بنسبة تكرارات
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تاب اللغة العربية للصف    أيضا أن هناك عددا من المعايير لم تمثل في ك         ) 3.4(ويظهر الجدول   

  :األول األساسي، وهي المعايير اآلتية

   التعلم الذاتي في تحصيل المعرفة  أهمية

   معرفة مرادف الكلمات وكتابتها

   القدرة على استخراج المعاني واألفكار الرئيسة من الدرس

  واستخدامها في تعلم اللغة العربية التكنولوجيا  توظيف 

   قاع الشعر العربي وأوزانهعرفة إي التدريب على م

   التأكيد على أن اللغة وحدة متكاملة 

   إبراز أهمية اللغة في حياة الفرد والمجتمع

   التدريب على القراءة الصامتة

   عرض نماذج من األدب في فلسطين

   إبراز مواطن الجمال في اللغة العربية

  الحرة المطالعة اتجاهات إيجابية نحو يةنم ت

   في المجال اللغويعاإلبدا يةنم ت

   التدريب على استخدام المعاجم اللغوية استخداما صحيحا

  التذوق األدبي يةنم ت

  أهمية التعلم الذاتي في تحصيل المعرفة

  . اهيم اللغوية في سياقات ذات معنى تقديم المف

  . األول األساسيلطلبة الصف هذه المعايير أعلى من المستوى العقلي حيث أن
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  :معايير األسس المعرفية في كتاب اللغة العربية للصف الثاني األساسيتوزيع :  ثانيا

ـ         )  3.4(يتضح من الجدول     ة للـصف   توزيع معايير األسس المعرفية في كتاب اللغـة العربي

، "التدريب على الكتابـة بلغـة سـليمة       " المرتبة األولى معيار  الثاني األساسي، حيث جاء في      

تكـرارا  ) 52(، حيـث تكـررت   "حويـة واللغويـة   التـدريب علـى التراكيـب الن    "ومعيار

 تقديم المفاهيم اللغويـة فـي سـياقات ذات          "تاله في المرتبة الثانية معيار    ). %12.47(بنسبة

 التعبيـر الـشفوي      التدريب على  "، ومعيار "التدريب على التحدث بلغة سليمة    " ، ومعيار "معنى

تكرارا بنسبة  ) 26(، حيث تكررت    "مهارة االستماع الجيد لدى الطلبة     يةنم ت "، ومعيار "والكتابي

التدريب علـى فهـم     " ، ومعيار "التدريب على القراءة بدقة وطالقة    " تاله معيار ثم  ). 6.23%(

التـدريب علـى اإللقـاء      " ، ومعيار " تنمية مهارات الحفظ الجيد لدى الطلبة      "، ومعيار "المقروء

  ).%(5.75تكرارا بنسبة ) 24 (، حيث تكررت"والقراءة المعبرة

، أما  )%5، 5(تكرارا بنسبة   ) 23(فقد تكرر   " تنمية مهارات التمييز ودقة المالحظة    " أما معيار 

 إبراز مواطن   "ومعيار"  في المجال اللغوي   عاإلبدا يةنمت"  معيار  فهو  تكرارا، رقل هذه المعايي  أ

، فقد تكـررت    "ي حياة الفرد والمجتمع   إبراز أهمية اللغة ف   " ، ومعيار "الجمال في اللغة العربية   

  ).% 23.0( مرة واحدة بنسبة 

 القـدرة   "، ومعيـار  " أهمية التعلم الذاتي في تحصيل المعرفة      "ن معيار أ) 3.4(ويظهر الجدول   

 التدريب على معرفـة إيقـاع       "، ومعيار "على استخراج المعاني واألفكار الرئيسة من الدرس      

عرض نماذج  " ، ومعيار "لتأكيد على أن اللغة وحدة متكاملة     ا" ، ومعيار "الشعر العربي وأوزانه  

 "، ومعيـار  "الحـرة  المطالعـة  اتجاهات إيجابية نحـو      يةنم ت "، ومعيار "من األدب في فلسطين   

، "التـذوق األدبـي   يـة نم ت"، ومعيار"التدريب على استخدام المعاجم اللغوية استخداما صحيحا      

 في كتب اللغـة العربيـة للـصف         تمثل، لم   "عرفة أهمية التعلم الذاتي في تحصيل الم      "ومعيار

  .الثاني
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  توزيع معايير األسس المعرفية في كتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي :ثالثا

ف توزيع معايير األسس المعرفية في كتاب اللغة العربيـة للـص          ) 3.4(بالرجوع إلى الجدول    

التدريب على التراكيـب النحويـة       " معيار المرتبة األولى الثالث األساسي، يتضح أنه جاء في       

 التـدريب  "المرتبة الثانية معيـار ، تاله في %)15( تكرارا بنسبة  ) 64(حيث تكرر   " واللغوية

المرتبـة الثالثـة    ، ثم جاء فـي      )%9.88( تكرارا بنسبة   ) 42(تكرر" على الكتابة بلغة سليمة   

ثم ،  )%7.76( تكرارا بنسبة   ) 33(رتكر" تقديم المفاهيم اللغوية في سياقات ذات معنى      " معيار

، أمـا   )%7.52(تكرارا بنسبة   ) 32(تكرر  " مهارة االستماع الجيد لدى الطلبة     يةنمت"تاله معيار 

تكرارات ) 3( تكرر  حيث " في المجال اللغوي   عاإلبدا يةنم ت " معيار  فهو قل هذه المعايير تكرارا   أ

  ).% 0.70( بنسبة 

القدرة " ، ومعيار "مية التعلم الذاتي في تحصيل المعرفة     أه" أن معيار ) 3.4(كما يظهر الجدول    

 التأكيد على أن اللغـة وحـدة        "، ومعيار "على استخراج المعاني واألفكار الرئيسة من الدرس      

التدريب على القـراءة  " ، ومعيار"إبراز أهمية اللغة في حياة الفرد والمجتمع  " ، ومعيار "متكاملة

 اتجاهات إيجابية نحو    يةنم ت "، ومعيار "دب في فلسطين  عرض نماذج من األ   " ، ومعيار "الصامتة

 "، ومعيـار " التدريب على استخدام المعاجم اللغوية استخداما صحيحا      "، ومعيار "الحرة المطالعة

 تعـرف  "، ومعيـار " أهمية التعلم الذاتي في تحصيل المعرفـة    "،  ومعيار  "التذوق األدبي  يةنمت

 في كتب اللغة العربيـة للـصف        تمثل، لم   "صوتيةالحروف الهجائية ونطقها وفق مخارجها ال     

  .الثالث األساسي

    توزيع معايير األسس المعرفية في كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي:رابعا

يظهر توزيع معايير األسس المعرفية في كتاب اللغـة العربيـة           ) 3.4(بالرجوع إلى الجدول    و

 التدريب علـى التراكيـب      "مرتبة األولى معيار  الف الرابع األساسي، يتضح أنه جاء في        للص

 التدريب  "المرتبة الثانية معيار  ثم تاله في    ،  %)15(تكرارا بنسبة   ) 60(تكرر" النحوية واللغوية 

" المرتبة الثالثـة معيـار    ، وجاء في    %)9(تكرارا بنسبة   ) 36(ر  تكر" على الكتابة بلغة سليمة   

ثم ،  %)7( تكرارا بنسبة ) 28(حيث تكرر " فكيرإبراز الصلة بين مهارات التعبير ومهارات الت      

تـاله  ثـم  ، )% (6.51بنسبة) 26(تكرر " مهارة االستماع الجيد لدى الطلبة يةنم ت"تاله معيار

تـاله  ثـم   ،  )%6.26(بنسبة  ) 25(تكرر  " تقديم المفاهيم اللغوية في سياقات ذات معنى      " معيار

  :وهي%) 6(تكرارا بنسبة  ) 24(المعايير اآلتية التي تكررت 
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  التدريب على القراءة بدقة وطالقة -

 التدريب على فهم المقروء -

 تنمية مهارات الحفظ الجيد لدى الطلبة -

 التدريب على اإللقاء والقراءة المعبرة -

  ).5.76(تكرارا بنسبة ) 23(تكرر "  التعبير الشفوي والكتابي التدريب على"تاله معيارثم 

قل معـايير األسـس     أ" اذج من األدب في فلسطين     عرض نم  "أن معيار ) 3.4(ويظهر الجدول   

  ). % 0.25( المعرفية تكررا، حيث تكرر مرة واحدة بنسبة 

  : مثل في كتاب اللغة العربية للصف الرابع فهيأما المعايير التي لم ت

   تعرف الحروف الهجائية ونطقها وفق مخارجها الصوتية

  فةأهمية التعلم الذاتي في تحصيل المعر

  وق األدبيالتذ يةنمت

  المعاجم اللغوية استخداما صحيحا  التدريب على استخدام  

  الحرة  المطالعة اتجاهات إيجابية نحو يةنمت 

  يب على القراءة الصامتة التدر

  ة اللغة في حياة الفرد والمجتمع إبراز أهمي

   التأكيد على أن اللغة وحدة متكاملة 

  ة من الدرسالقدرة على استخراج المعاني واألفكار الرئيس

  ".أهمية التعلم الذاتي في تحصيل المعرفة
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  : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع4.1.4

ما مدى مراعاة كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية لألسس النفسية والمعرفية من وجهـة              

  نظر المعلمين؟

ستجابات أفراد   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال     حسبتلإلجابة عن هذا السؤال     

 من وجهـة نظـر المعلمـين        جمعتالعينة على أداة الدراسة لألسس النفسية والمعرفية، التي         

 كانوالمعلمات باعتبارهم من أكثر الجهات تعامال مع الكتاب المدرسي في حقل التدريس، وقد              

الت فقرة، موزعة علـى مجـا     ) 72(ذلك من إجاباتهم على استبانة أعدتها الباحثة مكونة من          

  .األسس النفسية والمعرفية

  : النتائج وإعطاء درجة الستجابات المعلمين والمعلمات اعتمدت التوزيعات التاليةولتفسير

  قليلةفأقل درجة ) 2.33(

  درجة متوسطة) 2.34-3.66( 

  ).2009زواهرة،  (فأكثر درجة كبيرة) 3.67( 

  :تيجة هذا السؤال على النحو اآلتي الباحثة عرض نرأتوقد 

  :األسس المعرفية: والأ

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألسس المعرفية للمرحلة األساسية من وجهة نظـر             4.4جدول  

  .المعلمين والمعلمات

ــرة  الرقم  الفقـ

  باالستبانة

المتوسط   العبارة

  الحسابي

االنحــــراف 

  المعياري

  الدرجة

تساعد األسئلة التقويمية المتعلمين      57  1

  تاج المعلوماتعلى استن
3.95 0.82 

  كبيرة

تتوافق الصور والرسـومات مـع      35  2

  محتوى المادة التعليمية
3.81 0.70 

  كبيرة

ترتبط األسئلة التقويمية باألهداف      47  3

  ارتباطا وثيقا
3.79 0.78 

 كبيرة

 كبيرة 0.69 3.79تعطي المقدمة فكرة واضحة عـن        1  4
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  أهداف تدريس اللغة العربية
األسئلة التقويمية على تنمية    تساعد    46  5

  أسلوب حل المشكالت
3.76 0.84 

 كبيرة

تتصف األسئلة التقويمية بالوضوح      48  6

  والدقة
3.74 0.88 

 كبيرة

تتناسب الوسائل مع مستوى نضج       43  7

  المتعلمين وقدراتهم
3.72 0.826 

 كبيرة

تستثير األسئلة دافعية المتعلمـين       54  8

  للتعلم والمشاركة
3.69 0.81 

 كبيرة

تساعد األسئلة على ربط الخبرات       56  9

  السابقة بالخبرات الجديدة
3.69 0.75 

 كبيرة

 كبيرة 0.72 3.67  أهداف الكتاب واضحة ومحددة  7  10
تقيس أسئلة نهاية الوحـدة مـدى         55  11

  تحقق أهداف تلك الوحدة
3.67 0.81 

 كبيرة

تساعد الوسائل التعليمية المتعلمين      44  12

  مادة التعليميةعلى فهم ال
3.66 0.85 

  متوسطة

الصور والرسوم في الكتاب تنمي       19  13

  .تفكير الطلبة
3.66 0.80 

  متوسطة

يعرض المحتوى المادة التعليميـة       36  14

  بلغة عربية فصيحة
3.64 0.74 

  متوسطة

تعرض الوسائل في أماكن مناسبة       37  15

  من صفحات الكتاب
3.62 0.78 

  متوسطة

ة أهمية الكتاب للمعلـم     تبين المقدم   2  16

  .والمتعلم بشكل كاف
3.58 0.66 

  متوسطة

تنمي الوسائل التعليمية المستخدمة      45  17

  المهارات اللغوية لدى المتعلمين
3.58 0.86 

  متوسطة

تمتاز الوسائل بالجاذبية واإلثـارة       41  18

  النتباه المتعلمين
3.58 0.93 

  متوسطة

قـل  تساعد المادة التعليمية على ن      20  19

المتعلم من المفهوم المحسوس إلى     

  المفهوم المجرد

3.57 0.79 
  متوسطة

األسئلة شاملة لجميـع مجـاالت        53  20

التعلم المعرفية والوجدانية والنفس    

  حركية

3.56 0.80 
  متوسطة
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تشجع األسئلة المتعلمـين علـى        51  21

  االكتشاف والبحث واالبتكار
3.55 0.87 

  متوسطة

تعليميـة بواقـع    ترتبط المـادة ال     18  22

  المتعلمين وبيئتهم
3.53 0.73 

  متوسطة

ــل    42  23 ــائل روح العم ــي الوس تنم

  الجماعي بين المتعلمين
3.53 0.77 

  متوسطة

تراعي المادة التعليميـة خبـرات        17  24

  المتعلمين السابقة
3.53 0.79 

  متوسطة

شمولية أهـداف الكتـاب لجميـع       8  25

  مجاالت التعلم
3.53 0.69 

  متوسطة

تتدرج األسئلة التقويمية من السهل       49  26

  إلى الصعب
3.52 0.899 

  متوسطة

تتناسب الوسائل مع أهداف الكتاب       38  27

  ومحتواه
3.50 0.899 

  متوسطة

تستثير الوسائل دافعية المتعلمـين       40  28

  نحو التعلم الذاتي
3.50 0.899 

  متوسطة

أهداف الكتاب مصوغة على شكل       11  29

ة مـن   نتاجات سـلوكية منتظـر    

  المتعلم

3.49 0.745 
  متوسطة

 أهداف الكتاب من فلـسفة      اشتقت  10  30

  المجتمع الفلسطيني
3.48 0.878 

  متوسطة

تراعي المـادة التعليميـة حداثـة         28  31

  المعلومات ومتطلبات العصر
3.46 0.81 

  متوسطة

تراعي مستويات األسئلة الفـروق       50  32

  الفردية بين المتعلمين
3.45 0.89 

  متوسطة

تتدرج المادة التعليمية في الكتـاب        33  33

  من المعلوم إلى المجهول
3.45 0.72 

  متوسطة

تتسم الوسائل التعليمية بالبـساطة       39  34

  والوضوح
3.43 0.82 

  متوسطة

تراعي المادة التعليميـة  المـشهد         23  35

القصصي المستمد مـن خبـرات      

  .المتعلمين المباشرة

3.43 0.74 
  متوسطة

سئلة التقويمية المستويات   مل األ تش  52  36

التـذكر واالسـتيعاب    (المعرفية  
3.43 0.81 

  متوسطة
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والتطبيق والتحليـل والتركيـب     

  )والتقويم
شمولية أهـداف الكتـاب لجميـع       8  37

  مجاالت التعلم
3.42 0.87 

  متوسطة

المفردات اللغوية المستخدمة فـي       32  38

المادة التعليمية تناسب الحـصيلة     

  اللغوية للطالب

3.42 0.88 
  متوسطة

 دافعية المتعلم لـتعلم     ةتثير المقدم   5  39

  محتويات الكتاب وتحفزه
3.41 0.85 

  متوسطة

تراعي المادة التعليميـة عنـصر        25  40

  اإلثارة والتشويق لدى المتعلمين
3.41 0.79 

  متوسطة

تتدرج المادة التعليمية في الكتـاب        22  41

  من البسيط إلى المركب
3.36 0.85 

  متوسطة

ترتبط المادة التعليمية باألهـداف       16  42

المعرفيــة والوجدانيــة والــنفس 

  حركية

3.31 0.76 
  متوسطة

 الكتاب من األخطاء    ىيخلو محتو   30  43

  اللغوية
3.28 0.96 

  متوسطة

تراعي المادة التعليمية في الكتاب       27  44

  مستويات المعرفة عند المتعلمين
3.26 0.78 

  متوسطة

لقارئ لإلفادة مـن    ترشد المقدمة ا    4  45

  النشاطات والوسائل التعليمية
3.25 0.84 

  متوسطة

تشير المقدمة إلى مصادر أخـرى        6  46

مالئمة تفيد المتعلمين والمعلمـين     

  في االستفادة من الكتاب

3.25 0.88 
  متوسطة

تتناسب المادة التعليمية في الكتاب       26  47

   ومتطلباتهممع حاجات المتعلمين
3.25 0.76 

  متوسطة

المادة التعليمية في الكتاب منظمة       24  48

  تنظيما نفسيا ومنطقيا
3.24 0.84 

  متوسطة

تساعد المادة التعليمية على تنمية       31  49

  التفكير الناقد لدى المتعلمين
3.23 0.81 

  متوسطة

أهداف الكتاب تراعي التوازن في       12  50

  جميع جوانب شخصية المتعلم
3.22 0.83 

  متوسطة

  متوسطة 0.81 3.17مقدمة المعلـم والمـتعلم     ترشد ال   3  51
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وولي األمر إلى كيفية اسـتعمال      

  .بنجاعةالكتاب 
تظهر األهداف التعليمية للوحدات      14  52

في مقدمة كل وحدة تعليمية مـن       

  وحدات الكتاب

3.16 1.02 
  متوسطة

تراعي أهداف الكتـاب الفـروق        13  53

  الفردية للمتعلمين
3.13 1.03 

  متوسطة

اعد المادة التعليمية على تنمية     تس  34  54

  التعلم الذاتي لدى المتعلمين
3.13 0.84 

  متوسطة

 التعليمية على جانب    ةتركز الماد   29  55

الحفظ والتـذكر لـدى الطلبـة       

وإهمال باقي الجوانب اإلبداعيـة     

  األخرى

2.99 0.98 

  متوسطة

تناسب المادة التعليميـة العمـر        15  56

  العقلي للطالب
2.96 0.98 

  سطةمتو

تتناسب المادة التعليمية مع عـدد        21  57

  الحصص المقررة لتدريسه
2.90 1.05 

  متوسطة

  

  حساب المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة لألسـس            )4.4(يظهر الجدول   

المعرفية، من وجهة نظر المعلمين والمعلمات، حيث أظهرت النتائج أن المتوسطات الحسابية            

، )57(،  حيـث أن الفقـرة        )كبيرة(، جاءت بدرجة    )11-1(ة للفقرات   واالنحرافات المعياري 

، كانت األكثر تميـزا مـن بـين         )تساعد األسئلة التقويمية المتعلمين على استنتاج المعلومات      (

، وتلتها  )0.82(، وانحراف معياري مقداره     )3.95(فقرات االستبانة وبمتوسط حسابي مقداره      

، )تتوافق الصور والرسومات مع محتوى المـادة التعليميـة         (،)35(في المرتبة الثانية الفقرة     

، بدرجة كبيرة، وجاءت الفقـرة      )0.70(، وانحراف معياري    )3.81(بمتوسط حسابي مقداره    

المرتبة الثالثة، بمتوسط حـسابي  ، في )ويمية باألهداف ارتباطا وثيقا   ترتبط األسئلة التق  (،  )47(

تعطي المقدمة فكـرة    (،  )1(كبيرة، تلتها الفقرة    ، بدرجة   )0.78(، وانحراف معياري    )3.79(

، وانحـراف   )3.79(، بمتوسط حـسابي مقـداره       )واضحة عن أهداف تدريس اللغة العربية     

، أما أقل هذه الفقرات من حيث المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات            )0.69(معياري مقداره   

، )قق أهـداف تلـك الوحـدة      تقيس أسئلة نهاية الوحدة مدى تح     (،  )55( المعيارية فهي الفقرة    

  . وبدرجة كبيرة) 0.81(، وبانحراف معياري مقداره )3.67(بمتوسط حسابي مقداره 
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، حيث جاءت   )متوسطة(جاءت بدرجات تقويم    ) 57-12(كما وأظهرت النتائج أن الفقرات      

، أعلـى درجـات     )تساعد الوسائل التعليمية المتعلمين على فهم المادة التعليمية       (،  )44(الفقرة  

، بدرجة متوسـطة،    )0.85(، وبانحراف معياري    )3.66(التقويم المتوسطة، بمتوسط حسابي     

الصور والرسوم في الكتـاب     (،  )19(المرتبة الثانية من الدرجات المتوسطة الفقرة       وتلتها في   

، بدرجـة   )0.80(، وبانحراف معياري    )3.66(، بمتوسط حسابي مقداره     )تنمي تفكير الطلبة  

، )يعرض المحتوى المادة التعليميـة بلغـة عربيـة فـصيحة          (،  )36(فقرة  متوسطة، وتلتها ال  

، بدرجة متوسطة، أما أقل هذه الفقـرات        )74.(، وبانحراف معياري    )3.64(بمتوسط حسابي   

تتناسـب المـادة    (،  )21(من حيث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فهي الفقـرة          

، وبانحراف معياري   )2.90(، بمتوسط حسابي    )هالتعليمية مع عدد الحصص المقررة لتدريس     

  . ، بدرجة متوسطة)1.05(

  

  األسس النفسية: ثانيا

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات األسس النفـسية            حسبت

  .5.4كما هو موضح في الجدول 

  قرات األسس النفسية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من ف 5.4جدول 

المتوسط   العبارة  الفقرة  الرقم

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  كبيرة 0.88 3.94  يشجع المحتوى على التنافس الشريف في ما بين الطالب  65  1
يحرص المحتوى على ذكر األشياء المحببة لدى الطالـب           60  2

  كاأللعاب واأللوان والمالبس
3.83 0.88 

  كبيرة

كالـصدق واألمانـة    : رسخ المحتوى القـيم األخالقيـة     ي  58  3

  واالجتهاد
3.78 0.82 

  كبيرة

يزود المحتوى الطالب بالعادات الصحية السليمة كاألكـل          61  4

  والشرب والنوم والراحة
3.78 0.88 

  كبيرة

  متوسطة 0.84 3.66  يؤكد المحتوى على تنمية الروح الوطنية لدى الطالب  62  5
  متوسطة 0.82 3.61  اتجاهات الطلبة نحو دور العلم في الحياة ىيعزز المحتو  59  6
يطالب المحتوى الطالب بالجلوس الصحي الـسليم أثنـاء           63  7

  القراءة والكتابة
3.60 0.80 

  متوسطة

  متوسطة 0.71 3.52  .يساعد المحتوى على غرس روح الثقة في نفس الطالب  64  8
  متوسطة 0.80 3.47  يراعي المحتوى ميول الطلبة من الجنسين  70  9

  متوسطة 0.96 3.47  يهتم المحتوى بالمظهر العام للطلبة  67  10
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  متوسطة 0.94 3.44  يعزز المحتوى روح اإلخالص في العمل لدى الطلبة  72  11
  متوسطة 0.83 3.39  يعزز المحتوى روح المشاركة في ما بين الطلبة  69  12
ت اإلنـسانية   يثير المحتوى انتباه الطالب نحـو الحاجـا         66  13

  والمشاكل االجتماعية
3.38 0.79 

  متوسطة

  قليلة 0.89 3.33  يساعد المحتوى الطلبة على التكيف مع المدرسة والزمالء  71  14
  قليلة 0.90 3.28  يساعد المحتوى عن الكشف عن ميول الطالب وتنميتها  68  15

، حيـث   )كبيـرة (ابعة بدرجة   أن الفقرة األولى والثانية والثالثة والر     ) 5.4(كما يظهر الجدول    

المرتبة ، في   )ما بين الطالب  يشجع المحتوى على التنافس الشريف في       ( ،  )65(جاءت الفقرة   

ثـم  ،  )كبيرة(، بدرجة   )880.(، وبانحراف معياري    )3.94(األولى، وبمتوسط حسابي مقداره     

حببـة لـدى    يحرص المحتوى على ذكر األشـياء الم      (،  )60(المرتبة الثانية الفقرة    تالها في   

، وبـانحراف معيـاري     )3.83(، بمتوسـط حـسابي      )الطالب كاأللعاب واأللوان والمالبس   

يرسـخ المحتـوى القـيم      (،  )58(المرتبة الثالثة الفقرة    ، وجاءت في    )كبيرة(، بدرجة   )880.(

، وبـانحراف معيـاري     )3.78(، بمتوسط حـسابي     )كالصدق واألمانة واالجتهاد  : األخالقية

يزود المحتوى الطالب بالعـادات الـصحية       (،  )61(تالها الفقرة   ثم  رة،  ، بدرجة كبي  )0.82(

، وبـانحراف معيـاري     )3.78(، بمتوسط حـسابي     )السليمة كاألكل والشرب والنوم والراحة    

يؤكد المحتوى على تنمية الروح الوطنية لـدى  (، )62(تالها الفقرة  ثم  بدرجة كبيرة،   ) 880.(

، وكمـا   )متوسطة(، بدرجة   )840.(نحراف معياري   ، وبا )3.66(، بمتوسط حسابي    )الطالب

، أما أقل هذه الفقرات مـن       )متوسطة(أن معظم الفقرات جاءت بدرجة      ) 6(يتضح من الجدول    

هـي الفقـرة    ) قليلة ( فات المعيارية، والتي جاءت بدرجة    حيث المتوسطات الحسابية واالنحرا   

، بمتوسـط حـسابي     )لـزمالء يساعد المحتوى الطلبة على التكيف مع المدرسـة وا        ( ،  )71(

يساعد المحتـوى عـن     (،  )68(بدرجة قليلة، والفقرة    ) 0.89(، وبانحراف معياري    )3.33(

) 900.(، وبانحراف معيـاري     )3.28(، بمتوسط حسابي    )الكشف عن ميول الطالب وتنميتها    

  .بدرجة قليلة أيضا

   النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس5.1.4

 في مدى مراعاة كتب اللغة العربية لألسس المعرفية والنفسية هل تختلف استجابات المعلمين

  باختالف متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟

  :ضيات صفرية حسب المتغيرات كما يأتير إلى ثالث فحولولإلجابة عن هذا السؤال 
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  :الفرضية األولى.1 5.1.4

 متوسطات استجابات في) α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

األسس النفسية والمعرفية المتضمنة في منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسية المعلمين على 

  . تعزى الى الجنس

لحساب الفـروق فـي متوسـطات    ) t- test(م اختبار ت خدتُ اسللتحقق من صحة الفرضية 

ضمنة في منهاج اللغة العربية     استجابات المعلمين والمعلمات في األسس النفسية والمعرفية المت       

  ).6.4(كما هو موضح في الجدول . للمرحلة األساسية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة األداة ) t- test(اختبار ت : 6.4الجدول 

  . سحسب متغير الجن

المتوسط   الجنس  

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

الداللة   "ت"قيمة 

  اإلحصائية

األسس  o.40 3.43  ذكر

 o.44 3.52  أنثى  المعرفية
157 1.19 0.22 

 o.54 3.29  ذكر

 o.52 3.38  أنثى

األسس 

  النفسية
 

157 0.42 0.42 

ولألسـس   ) 0.22( أن مستوى الداللة لألسس المعرفية كانـت       )6.4(يتضح من الجدول    

أي  عدم وجود فروق     ) 0.05=(αأعلى من مستوى الداللة     وهي قيمة    ) 0.42(النفسية كانت   

في استجابات المعلمين والمعلمات علـى       ) α)=0.05 ة مستوىا لدالل   عند ذات داللة إحصائية  

األسس النفسية والمعرفية المتضمنة في منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسية تعزى لمتغيـر             

  . الفرضية الصفريةقُبلت هذهلذلك . الجنس

  :الفرضية الثانية .5.1.42

 متوسـطات اسـتجابات     فـي  ) α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

 األسس النفسية والمعرفية المتضمنة في منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسـية            المعلمين على 

   .تعزى لمتغير الخبرة
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رافات المعياريـة السـتجابات      المتوسطات الحسابية واالنح   حسبتلفحص الفرضية الصفرية    

المعلمين حول األسس المعرفية والنفسية تبعا لمتغير الخبرة كما هو موضـح فـي الجـدول                

)7.4 .(  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على مجاالت الدراسة : 7.4الجدول 

  .واألداة حسب متغير الخبرة

  االنحراف  المتوسط  العدد  المتغير  

1 – 5   39 3.55 0.39 

6 – 10   52 3.48 0.44 

 0.40 3.40 68  10أكثر من 

األسس 

  المعرفية

 0.41 3.46 159  المجموع

1 – 5   39 3.40 0.55 

6 – 10   52 3.24 0.57 

 0.48 3.31 68  10أكثر من 

  

  األسس النفسية

 0.53 3.31 159  المجموع

 one way(ة استخدم اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     للتحقق من صحة الفرضية الثاني

ANOVA (             للفروق في متوسطات استجابات المعلمين علـى األسـس النفـسية والمعرفيـة

وذلـك كمـا هـو      . المتضمنة في منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسية حسب متغير الخبرة         

  )8.4(واضح من الجدول 

فروق في األسس النفسية والمعرفيـة المتـضمنة فـي          ل اختبار تحليل التباين األحادي ل     نتائجو

لتعزى إلى  منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل             

  .)8.4(الجدول وذلك كما هو واضح في الجدول . متغير الخبرة

ـ  نتائج تحليل التباين األحادي في متوسطات استجابات أفراد عين        ):  8.4(الجدول    حـسب متغيـر     ةة الدراس

  .الخبرة

 

مـــصادر  

  التباين
مجمـــوع 

 المربعات 
درجـــات 

 الحرية
ــط  متوســ

 المربعات

قيمــة ف 

 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

ــس  0.27 2  0.54  بين المجموعات األسـ

ــل   المعرفية داخــــ

  المجموعات
26.79 156 0.17 

1.59 

 

0.20 
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  158 27.34  المجموع

  0.28 2 0.56  مجموعاتبين ال

ــل  داخــــ

  المجموعات
44.68 156 0.28 

ــس  األسـ

  النفسية

  

  

  المجموع
45.24 158  

0.98 0.37  

 ومـستوى الداللـة لألسـس       0.20)( أن مستوى الداللة لألسس المعرفية كانت        )8.4( يتضح من الجدول  

 ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة         وهذا يدل على    ) 370.(النفسية كانت   

α=0.05 (           في متوسطات استجابات عينة الدراسة على األسس النفسية والمعرفية المتضمنة في

  . منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسية  حسب متغير الخبرة

  :الفرضية الثالثة .5.1.43

 متوسـطات اسـتجابات     فـي  ) α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

سس النفسية والمعرفية المتضمنة في منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسـية           األالمعلمين على   

   .تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات عينة الدراسـة علـى          حسبتلفحص الفرضية   

  )9.4(األداة حسب متغير المؤهل العلمي كما هو موضح في الجدول 

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على مجاالت الدراسة واألداة          المتوسطات  : 9.4جدول  

  .حسب متغير المؤهل العلمي

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المتغيرات  

 0.44 3.42 49  أدنى من بكالوريوس

 0.40 3.47 99  بكالوريوس

 0.35 3.62 11  أعلى من بكالوريوس

األسس 

  المعرفية

 0.41 3.46 159  المجموع

 0.49 3.34 49  أدنى من بكالوريوس

 0.54 3.31 99  بكالوريوس

 0.66 3.21 11  أعلى من بكالوريوس

  

  األسس النفسية

 0.53 3.31 159  المجموع
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) one way Anova( اختبار تحليل التباين األحادي استُخدمللتحقق من صحة الفرضية الثالثة 

توسطات استجابات عينة الدراسة على األسس النفسية والمعرفية المتضمنة فـي           للفروق في م  

وذلك كما هو واضح من     .  العلمي لمنهاج اللغة العربية للمرحلة األساسية حسب متغير المؤه       

  .)10.4( الجدول

لفروق في األسس النفسية والمعرفية المتضمنة      ام اختبار تحليل التباين األحادي ل     نتائج استخد و

لتعزى منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل             في  

  ).10.4(وذلك كما هو واضح في الجدول . متغير المؤهل العلميإلى 

اختبار تحليل التباين األحادي الفروق في األسس النفسية والمعرفية المتضمنة في منهاج اللغة : أ.10.4جدول 

   األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل تعزى لمتغير المؤهل العلميالعربية للمرحلة

   

مجمـــوع 

 المربعات 
درجـــات 

 الحرية
ــط  متوسـ

 المربعات
قيمـــة ف 

 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

ــين  بــــ

  المجموعات
0.36 2 0.18 

ــل  داخـــ

  المجموعات
26.98 156 0.17 

 

األسس المعرفية 

  158 27.34  المجموع

1.03 0.35  

ــين  بــــ

  المجموعات
0.14 2 .07 0 

ــل  داخـــ

  المجموعات
45.09 156 0.28 

 

 

 األسس النفسية

  158 45.24  المجموع  

0.25 0.77 

ولألسس النفسية  ) 0.35(أن مستوى الداللة لألسس المعرفية كانت       ) 10.4(يتضح من الجدول  

كما يدل على عدم وجود فروق      ) 0.05=(αوهي قيمة أعلى من مستوى الداللة       ) 0.77(كانت  

في األسس النفسية والمعرفية المتـضمنة فـي        ) α)=0.05ذات داللة إحصائية عند المستوى      

المعلمين في محافظة الخليل لتعزى إلى      منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسية من وجهة نظر         

  .متغير المؤهل العلمي،  وذلك كما هو واضح من النتائج في الجدول السابق

  

  



80 
 

  

  الفصل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة

األسـس  معرفة النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي هدفت إلـى           يتناول هذا الفصل مناقشة   

وبعد . في فلسطين الدنيا  النفسية والمعرفية المتضمنة في كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية          

ـ  جمعـت لبيانات التـي     من تحليل ا    الباحثة  إليها توصلتعرض النتائج التي     أداة الدراسـة   ب

  .توصيات في ضوء تلك النتائجال وقدمت نوقشت في هذا الفصل، هذه النتائج، )االستبانة(

  مناقشة نتائج الدراسة 1.5

  :ولمناقشة نتائج السؤال األ 1.1.5

ما معايير األسس المعرفية والنفسية الواجب توفرها في كتـب اللغـة العربيـة للمرحلـة                

   في فلسطين؟األساسية

النفـسية الواجـب    المعرفية و  أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال وجود قائمة بمعايير األسس        

  .توفرها في كتب اللغة العربية قي المرحلة األساسية في فلسطين

تكرارا لمعـايير   ) 1914( أن كتب اللغة العربية عينة الدراسة تضمنت          إلى أن  وتشير النتائج 

تكـرارا  ) 1635(معرفية، حيث تضمنت كتب اللغة العربية عينة الدراسـة          األسس النفسية وال  

 معايير  األولى، وقد تعزو الباحثة ذلك، إلى     المرتبة  عايير األسس المعرفية، حيث جاءت في       لم

، وهذا ال يعني إهمال األسـس        وأساسها كتب اللغة العربية  جوهر بناء   تشكل  التي  هذه األسس   

تكـرارا،  ) 279(المرتبة الثانية، حيث تكررت     سس النفسية في    ، ثم جاءت معايير األ    األخرى

 و تعزو الباحثة ذلك     .عايير األسس المعرفية التي جاءت في المرتبة األولى       وبفارق كبير عن م   

إلى طبيعة كتاب اللغة العربية، وطبيعة التدريبات واألنشطة التي يتضمنها والتي غالبـا مـا               

سس المعرفية المتعلقة باللغة ومهاراتها، وربما يعود السبب        يكون التركيز فيها على معايير األ     

 يدركون أن هناك مناهج للتربية الوطنيـة  فقراتهاإلى أن واضعي مناهج اللغة العربية ومؤلفي     

والمدنية، وهذا ال يعني إغفال تضمين بعض المعايير األساسية لألسس النفسية في منهاج اللغة              

  .العربية للمرحلة األساسية
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 أنها ال تخضع     إلى  جانب آخر تشير نتائج تكرارات معايير األسس في كتب اللغة العربية           ومن

في توزيعها إلى معيار معين، فعلى سبيل المثال بلغ الفرق في المجموع العام للتكرارات بـين                

، لصالح معايير األسـس المعرفيـة،       )1357(معايير األسس المعرفية ومعايير األسس النفسية     

ثة هذه النتيجة إلى عدم وجود نظام متبع في تضمين هذه األسس في كتب اللغـة                وتعزو الباح 

  .العربية

  :مناقشة نتائج السؤال الثاني  2.1.5

   النفسية في كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية في فلسطين؟األسسكيف توزعت معايير 

  :كتاب اللغة العربية للصف األول األساسي -1

 في كتاب اللغة العربية للـصف  روعيت وضمنتيير األسس النفسية دلت النتائج أن معظم معا   

األول، ولكن بنسب ضعيفة ال تتناسب مع أهمية هذه المعايير بالنـسبة للمـتعلم وخـصائص                

، المتعلقة بخـصائص النمـو      "أهمية التغذية الصحية السليمة للجسم    " المرحلة العمرية، كمعيار  

، من األسـس النفـسية المتعلقـة        " نحو اللغة العربية   تنمية اتجاهات ايجابية  "الجسمي،  ومعيار  

، المتعلقة بخـصائص    "أهمية ممارسة األلعاب الرياضية   "بميول المتعلمين واتجاهاتهم،  ومعيار    

ـ       إلى تعزو الباحثة هذه النتيجة   و حيث   .النمو الجسمي  ، ة صعوبة صياغة األهداف النفس حركي

يـة  تنم "رومعيـا  ،"ارسة األلعاب الرياضية  أهمية مم " حيث يعتقد أنه وراء عدم تكرار معيار      

تنميـة  " ، ومعيـار  "المعلمتجاهات ايجابية نحو    تنمية إ " ، ومعيار "بية نحو األسرة  يجاتجاهات إ إ

تحقيق الـذات لـدى الطالـب وتحمـل         " ومعيار" يجابية نحو دور العلم في الحياة     اتجاهات إ 

 عدم حـرص     إلى احثة هذه النتيجة   وتعزو الب  .المتعلقة بخصائص النمو االنفعالي   ،  "المسؤولية

لألسس النفسية المتعلقة بالخـصائص النمائيـة       ومراعاته   الصف األول األساسي     كتاب منهاج 

، كما تعزو الباحثة هذه النتيجة      للمتعلمين واألسس النفسية المتعلقة بميول المتعلمين واتجاهاتهم      

و المعلم، وعـدم تعزيـز      يجابية نح كتاب الصف األول على تنمية اتجاهات إ      عدم حرص   إلى  

بأنها أعلى من العمر العقلـي      اتجاهاتهم نحو العلم والمعرفة العتقاد مؤلفي كتب هذه المرحلة          

 ومن خالل الرجوع إلى األدب التربوي السابق رأت الباحثـة أن هـذه              .لطلبة  هذه المرحلة   

والتـر  ، ودراسـة    )1999(ليك  ي، ودراسـة صـع    )2002(النتيجة تتفق مع دراسة االبراهيم      

، ودراسة حوامدة   )1994(،  وتختلف مع دراسة السمير       )1992(، ودراسة العيساوي    )1996(

كما دلت النتائج أن معايير األسس النفسية في كتـاب          ). 1996(ودراسة أبو حطب    ). 2006(

، وتـرى   "القدرة على التحليل والتركيب   " اللغة العربية للصف األول جاءت مركزة على معيار       
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 فهم بحاجة إلى تكـرار      ،طلبة الصف األول األساسي   هذه النتيجة طبيعية لمالءمتها     احثة أن   الب

القـدرة علـى التحليـل      " هذا المعيار، وكلما ارتقى الطالب لصف أعلى قل تكـرار معيـار           

يجابية نحـو  تنمية اتجاهات إ  " ، ومعيار "ستنتاجالقدرة على االستقراء واال   " ،  ومعيار  "والتركيب

تنميـة  " ، ومعيار "يجابية نحو الوطن  تنمية اتجاهات إ  " ، ومعيار " عليهم فحب الحيوانات والعط  

  ". اتجاهات ايجابية نحو النظافة

وبالرجوع إلى األدب التربوي فقد وجدت الباحثة أن هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة االبراهيم               

 معنتيجة   هذه ال  اختلفت، كما   )2006(دراسة حوامدة   و،  )1999(، ودراسة صعيليك    )2002( 

، ودراسة أبو   )2003(، ودراسة السفاسفة    )2007(ودراسة البديرات   ) 1994(دراسة السمير   

  ).1996(حطب 

  :كتاب اللغة العربية للصف الثاني -2

 أن معظم معايير األسس النفسية في كتاب اللغة العربية للصف الثاني، جاءت              على دلت النتائج 

يجابية نحو حـب    تنمية اتجاهات إ  " ومعيار ".تركيبالقدرة على التحليل وال   " رمركزة على معيا  

 للصف الثـاني األساسـي علـى        ج، وهذا يدل على حرص المنها     "لحيوانات والعطف عليها  ا

تضمين األسس النفسية المتعلقة بميول المتعلمين واتجاهاتهم، والخـصائص المتعلقـة بـالنمو            

يعـد  " خصائص النمو العقلي  "لمجالالعقلي، وتعتقد الباحثة أن احتالل األسس النفسية المنتمية         

 هـذه    يتناسب مع المرحلة العمرية لطلبـة      أمرا طبيعيا في كتاب الصف الثاني األساسي ألنه       

  .المرحلة

  :أما بالنسبة للمعايير اآلتية فقد جاءت بنسبة ضعيفة جدا وهي

  .أهمية ممارسة األلعاب الرياضية، من خصائص النمو الجسمي

 .فة أجسامهم ومالبسهم، من خصائص النمو الجسميأهمية اهتمام الطلبة بنظا

 .أهمية التغذية الصحية السليمة، من خصائص النمو الجسمي

 .تحقيق الذات لدى الطالب وتحمل المسؤولية، من خصائص النمو االنفعالي
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من األسس النفسية المتعلقة بميول المتعلمـين       " تنمية اتجاهات ايجابية نحو دور العلم في الحياة       

يجابية نحـو   رة، ومعيار تنمية اتجاهات إ    ومعيار تنمية اتجاهات ايجابية نحو األس     . اهاتهمواتج

 .المعلم

أهمية األسس المعرفية وتكاملها مع األسس النفسية، لجعـل         وقد تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى       

  . كتب اللغة العربية مالئمة لطالب المرحلة األساسية في الجوانب المختلفة

لى األدب التربوي السابق وجدت الباحثة أن هذه النتيجة تتفق مع دراسة حوامـدة              وبالرجوع إ 

، ودراسـة العيـساوي     )1996(، ودراسـة والتـر      )1999(صعيليك  أبو  ، ودراسة   )2006(

، )2002(، ودراسة االبـراهيم     )1994( هذه النتيجة مع دراسة السمير       اختلفت، كما   )1992(

  ).1996 (ودراسة أبو حطب). 2003(السفاسفة و

  :كتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي -3

أظهرت النتائج أن معايير األسس النفسية في كتاب اللغة العربية للـصف الثالـث األساسـي                

مـن  ومن خصائص النمو العقلـي،  " القدرة على التحليل والتركيب" جاءت مركزة على معيار 

تنمية اتجاهات  " مركزة على معيار  اءت  األسس المتعلقة بالخصائص النمائية للمتعلمين، كما ج      

تنميـة اتجاهـات    " ومعيـار " و الوطن يجابية نح مية اتجاهات إ  تن" ومعيار" يجابية نحو النظافة  إ

  ".يجابية نحو العمل والتعاونإ

 وهناك  قليلة،أما بقية المعايير فقد جاء تضمينها في كتاب اللغة العربية للصف الثالث األساسي              

أهميـة  "ومعيـار " يجابية نحو اللغة العربية   تنمية اتجاهات إ  " ن، كمعيار لم تضم بعض المعايير   

" أهمية التغذية الـصحية الـسليمة للجـسم       " ومعيار" اهتمام الطلبة بنظافة أجسامهم ومالبسهم    

  ". تشجيع التنافس الشريف بين الطلبة" ومعيار" توفير المناخ التعليمي اآلمن" ومعيار

أهميـة هـذه      رغم سس النفسية للصف الثاني األساسي    عايير األ ج م وتعزو الباحثة إغفال المنه   

األسس وتكاملها مع األسس المعرفية، لجعل كتب اللغة العربية للمرحلـة األساسـية مالئمـة               

  .لطالب هذه المرحلة في الجوانب المختلفة

  أن هـذه    إلـى    فتشير النتـائج  " خصائص النمو االنفعالي  " أما األسس النفسية المنتمية لمجال    

 في توزيع هذه األسس فـي الكتـب عينـة           ا معين ااألسس لم توزع بانتظام، إذ لم تعتمد معيار       

  .الدراسة
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وبالرجوع إلى األدب التربوي فقد وجدت الباحثة أن هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة حوامدة               

، )1992(، ودراسـة العيـساوي      )1996(، ودراسة والتر    )صعيليكأبو  (، ودراسة   )2006(

، ودراسـة الـسفاسفة      )2002( ، ودراسـة االبـراهيم      )1994(مع دراسة السمير    فت  اختلو

  ).1996(، ودراسة أبو حطب )2003(

 :كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي -4

 أن معظم معايير األسس النفسية في كتاب اللغة العربيـة للـصف الرابـع،                على دلت النتائج 

معيارا لم يـضمن فـي      ) 12(لتكرارات، وهناك جاءت مضمنة بشكل متدن من حيث مجموع ا       

  .كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي

عدم مراعاة كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي األسس          الباحثة هذه النتيجة إلى      وتعزو

يالء المزيد من االهتمام بجوانب     لنمائية للمتعلمين، وعليه ينبغي إ    النفسية المتعلقة بالخصائص ا   

  .ه األسس نظرا ألهميتها في تكامل شخصية الطلبة من الجوانب المختلفة لألسس النفسيةهذ

 الرابـع    تمثل في كتاب اللغة العربية للصف      أما األسس النفسية المتعلقة بحاجات المتعلمين فلم      

األساسي، وتعتقد الباحثة أن هذه النتيجة سلبية، إذ ال بد من التأكيد على معايير هذه األسـس                 

إشـباع الحاجـات اإلنـسانية      " ، ومعيار "تحقيق الذات لدى الطالب وتحمل المسؤولية     " ياركمع

حيث تعد اللغـة    " يجابية نحو اللغة العربية   تنمية اتجاهات إ  " ، ومعيار "نتماءكالحب واألمن واال  

العربية، شأنها شأن غيرها من اللغات، الوسيلة التي يستخدمها أبناؤها في عمليـة التواصـل،              

 وعن كل ما يدور     ،لية التعبير عن كل ما يجيش في خواطرهم من أحاسيس ومشاعر          وفي عم 

في أذهانهم من معان وأفكار، وعن كل ما يحتاجون إليه، في حياتهم مـن متطلبـات ذاتيـة                  

أن األسس النفسية المتعلقة بالخصائص النمائية للمتعلمين من        إلى  كما تشير النتائج    . واجتماعية

، وهناك عدة معايير لم تمثل أصال في كتاب اللغة          قليلة جاءت بنسبة    خصائص النمو الجسمي،  

 خـصائص    هذه النتيجة اغفال مؤلفي المناهج      الباحثة تعزوالعربية للصف الرابع األساسي، و    

األسس النفسية في منهاج اللغة العربية، حيث أن معايير هذه األسس تشكل األسس الجوهريـة         

  .بيةواألساسية لبناء كتب اللغة العر

 أن معايير األسس النفسية المتضمنة في كتاب اللغـة العربيـة للـصف               على كما دلت النتائج  

تنميـة  " ومعيار" و الوطنيجابية نحتنمية اتجاهات إ " مركزة على معيار  الرابع األساسي، كانت    

مـن األسـس النفـسية المتعلقـة بميـول المتعلمـين            " يجابية نحو العمل والتعاون   اتجاهات إ 

 اللغة العربية   كتاب منهاج يجابية وتدل على حرص     هم، وترى الباحثة أن هذه نتيجة إ      تواتجاها
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ل والتعاون، كذلك تنمية اتجاهات     يجابية نحو العم  رابع األساسي على تنمية اتجاهات إ     للصف ال 

 على تنمية حب الوطن في نفوس الطلبة وإيقاظ معاني          جيجابية نحو الوطن حيث يعمل المنها     إ

  .اء واثبات شخصيتهم اإلنسانية والوطنيةالمروءة والفد

وبالرجوع إلى األدب التربوي فقد وجدت الباحثة أن هذه النتيجة تتفـق مـع نتيجـة دراسـة               

، )1996(، ودراسـة والتـر      )صعيليكأبو  (، ودراسة   )2006(حوامدة  و ) 2002(االبراهيم  

، )2003(الربايعة  ، ودراسة   )1994(، وتختلف مع دراسة السمير      )1992(ودراسة العيساوي   

  ).1996(، ودراسة أبو حطب )2003(،  ودراسة السفاسفة   )1998(  ودراسة  جرار

  :مناقشة نتائج السؤال الثالث 3.1.5

  كيف توزعت معايير األسس المعرفية في كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية في فلسطين؟

سة، أن معايير األسس المعرفية في      أظهرت نتائج تحليل محتوى كتب اللغة العربية عينة الدرا        

) 1635(المرتبة األولى من حيث المجموع حيث تكـررت       لها جاءت في    كتب اللغة العربية ك   

تكرارا، وترى الباحثة أن هذه النتيجة طبيعية ومنطقية وتنسجم مع األهداف والنتاجات العامة             

ـ ة والمنط لمنهاج اللغة العربية، حيث يشكل األساس المعرفي القاعدة األساسي         ق األول لبنـاء    ل

وهذا ال يعني إهمال باقي األسس األخرى، فهي متكاملة ومتفاعلـة مـع              اللغة العربية،    منهاج

  .بعضها تفاعال عضويا

  :أما كيف توزعت معايير األسس المعرفية في كتب اللغة العربية عينة الدراسة

  :كتاب اللغة العربية للصف األول -1

 اللغة العربية للصف األول في ضـوء معـايير األسـس            أظهرت نتائج تحليل محتوى كتاب    

تعرف الحروف الهجائية ونطقها وفق مخارجهـا       " المعرفية، أنها جاءت مركزة على معياري     

، ومعيار  تكرارا لكل منها  ) 52(حيث تكرر " ظةتنمية مهارات التمييز ودقة المالح    " و  "الصوتية

  .كرارات) 40(حيث تكرر" التدريب على الكتابة بلغة سليمة"

  :تكرارا وهي) 26( على المعايير اآلتية التي تكررت ركزكذلك 
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  التدريب على القراءة بدقة وطالقة -

 التدريب على التحدث بلغة سليمة -

 إبراز الصلة بين مهارات التعبير ومهارات التفكير -

 التدريب على التعبير الشفوي والكتابي -

 تنمية مهارات االستماع الجيد لدى الطلبة -

 يب على فهم المقروءالتدر -

 تنمية مهارات الحفظ الجيد لدى الطلبة -

 التدريب على اإللقاء والقراءة المعبرة -

 من أجلها اللغة، هـي      موترى الباحثة أن ذلك ينسجم مع أربعة أهداف أو وظائف وغايات تُعلَّ           

ودقـة،  فهم اللغة منطوقة، وفهمها مكتوبة، والقدرة على الكتابة بشكل سليم والقراءة بطالقـة              

  .وكل ذلك يقدم في سياقه الطبيعي الواقعي في الحياة اليومية التي يعيشها المتعلم

ـ    اب اللغة العربية للصف األول قد أ      كما أظهرت النتائج أن كت     ايير األسـس   غفل الكثير من مع

التي تشكل قاعدة يبنى عليها في الـصفوف الالحقـة،          _ رأي الباحثة في  _المعرفية المهمة جدا  

إبراز أهمية اللغة في حياة الفرد      " ومعيار" قديم المفاهيم اللغوية في سياقات ذات معنى      ت" كمعيار

  ."أهمية التعلم الذاتي في تحصيل المعرفة" ومعيار" والمجتمع

سبب إغفال المنهاج لعدة معايير أنها أعلي من المستوى العقلي لدى طلبة هـذه              وتعزو الباحثة   

التدريب على استخدام المعـاجم     " ومعيار" لعة الحرة او المط يجابية نح تنمية إ "المرحلة، كمعيار 

  ".التدريب على معرفة إيقاع الشعر العربي وأوزانه" ومعيار" اللغوية استخداما صحيحا

وبالرجوع إلى األدب التربوي فقد وجدت الباحثة أن هذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة حوامدة               

، ودراسـة   )2007(تلف مع نتائج دراسة البديرات      ، كما جاءت نتائج هذه الدراسة تخ      )2006(

  ).1996(، ودراسة أبو حطب )2003(، ودراسة الربايعة )1999(صعيليك أبو 

  :كتاب اللغة العربية للصف الثاني -2

 أن معايير األسس المعرفية في كتاب اللغة العربية للصف الثـاني، جـاءت               على دلت النتائج 

كيـب النحويـة    االتدريب على التر  " و" ابة بلغة سليمة  التدريب على الكت  " مركزة على معياري  

) 26( تالها المعايير اآلتية، حيث تكـررت       ثم تكرارا لكل منهما،  ) 52( حيث تكررا " واللغوية

  :تكرارا، وهي
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  تقديم المفاهيم اللغوية في سياقات ذات معنى -

 التدريب على التحدث بلغة سليمة -

 التدريب على التعبير الشفوي والكتابي -

 ة مهارات االستماع الجيد لدى الطلبةتنمي -

 أن مهارة إبراز المواقف التي تستخدم فيها المهارات اللغوية بشكل وظيفي             النتائج كما أظهرت 

الرغم من أهميتها، وترى الباحثـة أن       االهتمام في كتاب اللغة العربية على       متكامل، لم تحظ ب   

 بحيث يتمكن الطالب من ممارستها فـي        هذا المعيار يتفق مع التوجه نحو تعليم اللغة وظيفيا،        

  .وظائفها الطبيعية، واستخدامها في الحياة اليومية في واقع المجتمع الذي يعيش فيه الطالب

، لم  م المعاجم اللغوية استخداما صحيحا     أن معيار التدريب على استخدا      على ودلت النتائج أيضا  

التدريب على إيقاع الـشعر العربـي   "يمثل في كتاب اللغة العربية للصف الثاني، كذلك معيار         

 أن هذه المعايير غير مالئمة لطلبـة       اعتقاد المؤلفين     إلى   وتعزو الباحثة هذه النتيجة   " وأوزانه

تضمين بعض المعايير الـضرورية فـي       لذلك ال بد من     . كها إلى صف أعلى   هذا الصف وتر  

تنميـة  "و" في تحصيل المعرفة  أهمية التعليم الذاتي    " كتاب اللغة العربية للصف الثالث، كمعيار     

إبراز أهمية  " و" عرض نماذج من األدب في فلسطين     "و  " اتجاهات ايجابية نحو المطالعة الحرة    

  .القدرة على استخراج المعاني واألفكار الرئيسة من الدرس" و " اللغة في حياة الفرد والمجتمع

 تتفق مع نتيجة دراسة السمير      وبالرجوع إلى األدب التربوي فقد وجدت الباحثة أن هذه النتيجة         

 أنها جاءت تختلف عن      إلى ، كما تشير نتائج هذه الدراسة     )2003(، ودراسة الربايعة    )1994(

، )1998(جرار  ، ودراسة   )1999(صعيليك  أبو  ، ونتائج دراسة    )2006(نتائج دراسة حوامدة    

  ).1996(ودراسة أبو حطب 

  :كتاب اللغة العربية للصف الثالث -3

المرتبة األولى مـن حيـث       اللغة العربية للصف الثالث جاء في         أن كتاب   على    دلت النتائج 

تكرارا، كما دلـت النتـائج      ) 425(مجموع تكرارات معايير األسس المعرفية، حيث تكررت        

أن معايير األسس المعرفية في كتاب اللغة العربية للصف الثالث جاءت مركـزة علـى               على  

" تـاله معيـار  ثـم  تكرارا،  ) 64(حيث تكرر " وية واللغوية التدريب على التراكيب النح   " معيار

تقـديم المفـاهيم    "  تاله معيار     ثم تكرارا،) 42(حيث تكرر   " التدريب على الكتابة بلغة سليمة    

تنمية مهارة االستماع   " تكرارا، ثم تاله معيار   ) 33(حيث تكرر   " اللغوية في سياقات ذات معنى    

  .راتكرا) 32(حيث تكرر" الجيد لدى الطلبة
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 أن معايير األسس المعرفية في كتاب اللغة العربية للصف الثالث جاءت             على    دلت النتائج  وقد

مركزة على أربعة عشر معيارا من اثنين وثالثين معيارا مجموع معايير األسس المعرفية، أما              

تعرف الحـروف   " أن معيار على  بقية المعايير فكانت مضمنة بشكل متوسط، كما دلت النتائج          

لم يتضمن في كتاب اللغة العربية للـصف الثالـث،          " جائية ونطقها وفق مخارجها الصوتية    اله

نه قد تـضمن    المستوى العقلي لطلبة هذه المرحلة، وأ     نه أدنى من    إلى أ وتعزو الباحثة السبب،    

رحلة األساسية للغة العربية حيث أنه كلما ارتقى الطالب لصف          في المراحل السابقة لطالب الم    

وهناك عدة معايير لم تضمن أساسا، رغـم أهميتهـا          .  ضمين هذا المعيار تدريجيا    قل ت  أعلى

 اتجاهات  يةنمت" ومعيار" أهمية التعلم الذاتي في تحصيل المعرفة     " لطالب هذه المرحلة، كمعيار   

 "ومعيـار " إبراز أهمية اللغة في حياة الفرد والمجتمـع       " ومعيار" الحرة المطالعةإيجابية نحو   

  ". ستخراج المعاني واألفكار الرئيسة من الدرسالقدرة على ا

األول (  األسس المعرفية في كتب اللغة العربية للصفوف األربعة          سبب هذا إلى  وتعزو الباحثة   

األساسية موضوع الدراسة غير مخطط لهـا، فهـي تتـوزع فـي             ) والثاني والثالث والرابع  

  .لكتبالصفوف األربعة من دون نظام متبع في توزيعها بين هذه ا

، و دراسـة حوامـدة      )1999(صـعيليك   أبـو   مع نتائج دراسة    اتفقت نتائج هذه الدراسة     وقد  

، و  )1994( عن نتائج دراسة السمير      اختلفتأنها  إلى  ، كما تشير نتائج هذه الدراسة       )2006(

 ودراسة أبـو    ،)1998(جرار، ودراسة   )2002( االبراهيم   ، ودراسة )2003(دراسة الربايعة   

  ).1996(حطب 

  :كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي 

أظهرت النتائج أن معايير األسس المعرفية في كتاب اللغة العربية للـصف الرابـع، جـاءت                

تكـرارا، وقـد    ) 60(حيث تكرر " التدريب على التراكيب النحوية واللغوية    "مركزة على معيار  

، التي تشير إلى عدم احتواء      )1999(صعيليك  أبو   مع نتيجة دراسة     مختلفةجاءت هذه النتيجة    

التدريب على الكتابـة بلغـة      " تاله معيار . كتاب الصف الرابع على دروس التدريبات النحوية      

  .تكرارا) 36(حيث تكرر" سليمة

 أن معايير األسس المعرفية في كتاب اللغة العربية للصف الرابع جاءت             على   كما دلت النتائج  

ن وثالثين معيارا، حيث أظهرت النتـائج أن معيـار          مركزة على أربعة عشر معيارا من اثني      

التدريب على معرفة إيقاع الشعر العربي وأوزانه، جاء مضمنا في كتاب اللغة العربية للصف              

  الـصف  حرص كتاب هذا  إلىالباحثة ذلك   تكرارا، وتعزو   ) 20(الرابع األساسي، حيث تكرر     
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همية في ضبط إيقاع الشعر وأوزانه،      ، كذلك إدراك المؤلفين األ     ومراعاته له  هذا المعيار على  

  ). 2006(هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حوامدة وقد اتفقت . هذا الصفومالءمته لطلبة 

، قليلوهناك عدة معايير جاءت مضمنة في كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي بشكل              

ـ   إبراز المواقف ال" ، ومعيار"عرض نماذج من األدب في فلسطين " كمعيار  اتـي تـستخدم فيه

لتوجه نحـو   ، حيث ترى الباحثة أن هذا ال يتفق مع ا         "المهارات اللغوية بشكل وظيفي متكامل    

ن من خاللها يتمكن الطالب من ممارسـتها فـي وظائفهـا الطبيعيـة،              تعليم اللغة وظيفيا، أل   

 النتيجةواختلفت هذه   . واستخدامها في الحياة اليومية في واقع المجتمع الذي يعيش فيه الطالب          

  ).2006(مع نتيجة دراسة حوامدة 

، لـم   "التدريب على استخدام المعاجم اللغوية استخداما صحيحا      " كما أظهرت النتائج أن معيار    

يمثل في كتاب اللغة العربية للصف الرابع، وترى الباحثة أن ذلـك ال يتفـق مـع النتاجـات              

 حـددها اإلطـار العـام للنتاجـات     التعليمية الخاصة بمناهج اللغة العربية للصف الرابع التي       

 هذه النتيجة أيضا مع ما جاءت به دراسة         وقد اختلفت . التعليمية الخاصة والعامة للغة العربية    

  ).2006(حوامدة 

تعـرف  "ضمن في كتاب اللغة العربية للصف الرابع األساسي، كمعيار          تُمعايير لم   وهناك عدة   

التدريب على تـشكيل الحـروف    "  ومعيار ."ئية ونطقها وفق مخارجها الصوتية    الحروف الهجا 

دني وترى الباحثة أن هذا أمر طبيعي ألن هذه المعايير أ         ،  "الهجائية بالحركات والنقاط المناسبة   

 هذه المرحلة، حيث جاءت متضمنة في كتـب اللغـة العربيـة             بةمن المستوى العقلي لدى طل    

ساسيين، وتقل تدريجيا من صف      والثاني األ  ل الصف األو   السابقة لدى طلبة   للمرحلة األساسية 

  .  المرحلة األساسية الدنيا لدى طلبةآلخر

، فلم يمثل في كتاب اللغة العربية للـصف         "أهمية التعلم الذاتي في تحصيل المعرفة     " أما معيار 

هذا  على    عدم حرص كتاب هذا الصف     وتعزو الباحثة سبب هذه النتيجة إلى     الرابع األساسي،   

م أهميته لطلبة هذا الصف، حيث ترى الباحثة أن تنمية القدرة علـى              رغ  واهتمامه له  المعيار

التعلم الذاتي أصبح هدفا أساسيا للتربية الحديثة، وهذا ال ينسجم مع األهداف العامـة للتربيـة                

المعايير التـي لـم      ومن). 2006( هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حوامدة        اختلفت وقد. والتعليم

 المطالعـة  اتجاهات إيجابية نحو     يةنمت" معيار:ية للصف الرابع أيضا   تمثل في كتب اللغة العرب    

التدريب على استخدام المعاجم اللغوية استخداما      " ، ومعيار "تنمية التذوق األدبي  " ومعيار" الحرة

التأكيد علـى أن اللغـة وحـدة        " ، ومعيار "إبراز أهمية اللغة في حياة الفرد     " ، ومعيار "صحيحا
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 األمة العربية ولغتها، هما مصدر اعتـزاز أبنائهـا، بيـد أن هـذا               أن ماضي متكاملة، حيث   

االعتزاز يجب أال يصرفهم عن الواقع المؤلم، الذي تعيشه لغـتهم، فـي مواجهـة تحـديات                 

ثة أن  وترى الباح . الحاضر المعاصر، بكل ما يشتمل عليه من ابتكارات، واختراعات وتقنيات         

منهاج  (عليه المعايير يتعارض مع ما ينص       تضمين هذه عدم حرص كتاب الصف الرابع على       

، حيث حرص الفريـق  )1999اللغة العربية وخطوطه العريضة لمنهاج اللغة العربية وآدابها،        

: غناء أساسيين هما  ضعها لمنهاج اللغة العربية، على إ     الوطني، في الخطوط العريضة، التي و     

  .الجانب اللغوي العلمي، والجانب األدبي الجمالي

 عدم التخطيط المسبق والمتوازن في توزيع معـايير األسـس           إلىلباحثة هذه النتيجة    وتعزو ا 

 هذه النتيجة مـع نتيجـة دراسـة         اتفقتحيث  . المعرفية في كتاب اللغة العربية للصف الرابع      

 هذه النتيجة مع نتيجة دراسـة       اختلفت، كما   )1999(صعيليك  أبو  ، ودراسة   )2006(حوامدة  

  ).1996(، ودراسة أبو حطب )2002(االبراهيم ، ودراسة )1994(السمير 

  :مناقشة نتائج السؤال الرابع 4.1.5 

ما مدى مراعاة كتب اللغة العربية للمرحلة األساسية الدنيا لألسس النفـسية والمعرفيـة مـن                

  وجهة نظر المعلمين؟

ت  الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة لكل مجال من مجـاال           حسبت

 مناقشة نتائج كل مجـال مـن        أتياألسس المعرفية والنفسية من وجهة نظر المعلمين، وفيما         

  .مجاالت األسس المعرفية والنفسية

  : مناقشة نتائج األسس المعرفية: أوال

من وجهة نظر المعلمين، وقد كانـت       ) األسس المعرفية ( الدرجات لكل فقرة من فقرات       حسبت

 وهـي  ،فقرة علـى درجـة كبيـرة   ) 11(، حيث حصلت أول  )متوسطة(الدرجة لهذا المجال    

 معظمهـا نحـو    التي يتجـه     )55،  7،  56،  54،  43،  48،  46،  1،  47،  35،  57(الفقرات  

 األسئلة المتعلمين على استنتاج المعلومات، حيث        هذه التي تشير إلى مساعدة   األسئلة التقويمية   

 مع محتـوى المـادة التعليميـة،     ، وتوافق الصور والرسومات   )3.95(بلغ المتوسط الحسابي    

 (، وترابط األسئلة التقويمية باألهداف ارتباطا وثيقا، بمتوسط حسابي )3.81(بمتوسط حسابي 
، وإعطاء المقدمة فكرة واضحة عن أهداف تدريس اللغة العربية، بمتوسـط حـسابي              3.79)

ط حـسابي   ، ومساعدة األسئلة التقويمية على تنمية أسلوب حـل المـشكالت،بمتوس          )3.79(
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، ومناسـبة   )3.74(، واتصاف األسئلة التقويمية بالوضوح والدقة، بمتوسط حـسابي          3.76)(

، واسـتثارة   )3.72(الوسائل التعليمية مع مستوى نضج المتعلمين وقدراتهم، بمتوسط حسابي          

،  ومـساعدة    )3.69(األسئلة التقويمية دافعية المتعلمين للتعلم والمشاركة، بمتوسط حـسابي          

وضـوح  و،  )3.69(ة على ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة، بمتوسط حـسابي           األسئل

، وقياس األسئلة التقويمية ألهداف نهاية كـل وحـدة          )3.67(أهداف الكتاب، بمتوسط حسابي     

  ).3.67(دراسية، بمتوسط حسابي 

عهـا   حرص المنهاج وعنايته بأسئلة الكتاب ووضـوحها وتنو         إلى وتعزو الباحثة هذه النتيجة   

وارتباطها باألهداف ارتباطا وثيقا، ومساعدتها على تنمية أسلوب حـل المـشكالت، كـذلك              

  .االهتمام بمقدمة الكتاب ووضوحها

، حيث تشير   )متوسطة( فهي بدرجة    فقرة) 46(البالغ عددها    أما باقي فقرات األسس المعرفية    

، )لى فهم المـادة التعليميـة     ن ع تساعد الوسائل التعليمية المتعلمي   (،  )44( أن الفقرة   إلى النتائج

، تلتها الفقرة   )3.66(المرتبة األولى من حيث الدرجة المتوسطة،  بمتوسط حسابي          جاءت في   

المرتبة الثانيـة،  بمتوسـط      ، في   ) في الكتاب تنمي تفكير الطلبة     الصور والرسوم ( ،)19(رقم  

دة التعليمية بلغة عربية    يعرض المحتوى الما  (،  )36 (،  ثم تلتها الفقرة    )3.66(حسابي مقداره   

، بدرجة متوسطة، أما أقـل هـذه الفقـرات مـن حيـث              )3.64(، بمتوسط حسابي    )فصيحة

تتناسب المادة التعليمية مـع     (،  )21(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فهي الفقرة       

 ، بدرجة متوسطة، وتعزو الباحثة    )2.90(، بمتوسط حسابي    )عدد الحصص المقررة لتدريسه   

لـب  ها للطلبة في هذه المرحلـة بحيـث يطا  إلى كبر حجم المادة المطلوب إعطاؤ     هذه النتيجة   

حصل فجوة بين المادة التعليميـة وعـدد الحـصص          ، لذلك ت  وقت محدد المعلم بإعطائها في    

  . المقررة لتدريسها

 .منخفضةولم تحصل أي فقرة من فقرات األسس المعرفية على نسبة 

، وهذا يشير إلى أن بعض الفقرات       )متوسطة(س المعرفية فكانت بدرجة     أما الدرجة الكلية لألس   

كانت بدرجة عالية ومعظم الفقرات كانت بدرجة متوسطة، وتعزو الباحثة هذه النتيجـة إلـى               

   بشأنها وهي المرحلة األساسية الدنيا، حيث يتوخى الحـذر         المهارات   تمعالمرحلة التي تم ج

 ال  ا األسس النفسية أخذت حيز    ألنستوى المعرفي للطلبة،    المفي  بحيث تكون األسس المعرفية     

  .يستهان  به من األسس المعرفية
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ن نتيجة هذه الدراسة تتفق مع نتيجة       لتربوي السابق فقد وجدت الباحثة أ     وبالرجوع إلى األدب ا   

، كما جاءت نتيجة    )2002(، ودراسة خوالدة    )2003 (، ودراسة الربايعة  )1998(دارسة جرار 

، ودراسة  )1994(، ودراسة عساف    )2007(سة تتعارض مع نتيجة دراسة البديرات       هذه الدرا 

  ،)1992(ودراسة العيساوي ). 1994(السفاسفة 

  األسس النفسية: ثانيا

  من وجهة نظر المعلمين،) األسس النفسية( درجات التقويم لكل فقرة من فقرات حسبت

فقـرات علـى درجـة      ) 4(د حصلت   ، وق )متوسطة(وقد كانت الدرجة الكلية لألسس النفسية       

المحتوى على  التي تشير إلى تشجيع     ) 61،  58،  60،  65(كبيرة، وهي الفقرات ذوات األرقام      

المحتوى علـى ذكـر   حرص و، )3.49(، بمتوسط حسابي بةالتنافس الشريف في ما بين الطل   

، وترسيخ  )3.83(، بمتوسط حسابي    األشياء المحببة لدى الطالب كاأللعاب واأللوان والمالبس      

، وتزويـد   )3.78(، بمتوسط حـسابي     كالصدق واألمانة واالجتهاد  : المحتوى القيم األخالقية  

، بمتوسط حـسابي    المحتوى الطالب بالعادات الصحية السليمة كاألكل والشرب والنوم والراحة        

)3.78.(  

 ممـا يـدل      اهتمام المنهاج بالخصائص النمائية لدى المتعلمين،       إلى وتعزو الباحثة هذه النتيجة   

يدل على اهتمام مؤلفي المنهاج باألسس النفسية المتعلقة بخصائص النمو الجسمي لطلبة هـذه              

  .المرحة

، 67،  70،  64،  63،  59،  62(فقرات على درجة متوسطة، وهي الفقرات       ) 9 (كما حصلت   

، المحتوى على تنمية الـروح الوطنيـة لـدى الطالـب          ، التي تشير إلى تأكيد      )66،  69،  72

،  اتجاهات الطلبة نحـو دور العلـم فـي الحيـاة           ى المحتو ، وتعزيز )3.66(سط حسابي   بمتو

المحتوى الطالب بالجلوس الصحي السليم أثنـاء القـراءة         ومطالبة  ،  )3.61(بمتوسط حسابي   

 على غرس روح الثقـة فـي نفـس          ،  ومساعدة المحتوى   )3.60(، بمتوسط حسابي    والكتابة

، بمتوسـط   راعاة المحتوى ميول الطلبة من الجنـسين      و م ،  )3.52( بمتوسط حسابي    الطالب،

،  )3.47(، بمتوسـط حـسابي      اهتمام المحتوى بالمظهر العـام للطلبـة      ، و   )3.47(حسابي  

وتعزيـز  ،  )3.44(، بمتوسط حسابي    المحتوى روح اإلخالص في العمل لدى الطلبة      وتعزيز  

المحتوى انتباه   وإثارة   ،  )3.39(المحتوى روح المشاركة في ما بين الطلبة، بمتوسط حسابي          

، وتعـزو   )3.38(، بمتوسط حـسابي      االجتماعية ب نحو الحاجات اإلنسانية والمشكالت    الطال
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اهتمام المسئولين في قسم التأليف باألسس المعرفية أكثر من األسـس           إلى  الباحثة هذه النتيجة    

  .النفسية

 إلى مـساعدة  ان تشير اللتان)68، 71( وحصلت فقرتان على درجة منخفضة، وهما الفقرتان       

، ومـساعدة  )3.33(، بمتوسـط حـسابي   المحتوى الطلبة على التكيف مع المدرسة والزمالء 

، وتعزو الباحثـة    )3.28(، بمتوسط حسابي     الكشف عن ميول الطالب وتنميتها     لىالمحتوى ع 

 أن محتوى المادة الدراسية لم يعمل على مساعدة الطلبة علـى التكيـف مـع                 إلى هذه النتيجة 

  .مدرسة والزمالء، كما إنها لم تهتم بالكشف عن ميول الطالب وتنميتهاال

 نتيجة  وبالرجوع إلى األدب التربوي السابق فقد وجدت الباحثة أن نتيجة هذه الدراسة تتفق مع             

، وأظهرت  )2002( ودراسة خوالدة    ،)1999( صعيليك    أبو ، ودراسة )2006(دراسة حوامدة   

 ،)2002(، ودراسة االبراهيم    )1994( مع نتائج دراسة السمير    نتائج هذه الدراسة أنها تتعارض    

  ،)1992(، ودراسة العيساوي )1994(، ودراسة السفاسفة )1994(ودراسة عساف 

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 5.1.5

هل تختلف استجابات المعلمين في مدى مراعاة كتب اللغة العربية لألسس المعرفية والنفـسية              

  الف متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟باخت

  

  :السؤال المتعلق بمتغير الجنس 1.4.1.5

هل تختلف استجابات المعلمين في مدى مراعاة كتب اللغة العربية لألسس المعرفية والنفـسية              

  ؟باختالف متغير الجنس

  :نص الفرضية

ات اسـتجابات    متوسـط  فـي ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المـستوى          

 األسس النفسية والمعرفية المتضمنة في منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسـية            المعلمين على 

  . تعزى الى الجنس

ولألسس النفـسية    ) 0.22(أن مستوى الداللة لألسس المعرفية كانت     ) 7(يتضح من الجدول    

 عـدم وجـود     ىمما يدل عل  ) 0.05=(αوهي قيمة أعلى من مستوى الداللة        ) 0.42(كانت  
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في استجابات المعلمين والمعلمـات     ) α)=0.05 ة مستوىا لدالل   عند فروق ذات داللة إحصائية   

على  األسس النفسية والمعرفية المتضمنة في منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسـية تعـزى               

  . الفرضية الصفريةقُبلتلذلك . لمتغير الجنس

لمات في اإلجابة عن هـذا الـسؤال، وال توجـد           لم يالحظ فرق بين إجابات المعلمين والمع      و

وهذا يرجع إلى أن المعلمين والمعلمـات يدرسـون         . اختالفات جوهرية في آرائهم حول ذلك     

للمرحلة العمريـة   ) األول والثاني والثالث والرابع    ( أنفسها ، والصفوف  نفسه المحتوى الدراسي 

  .نفسهاألدى الطلبة ويحملون األفكار 

  نتيجة  التربوي السابق فقد وجدت الباحثة أن نتيجة هذه الدراسة تتفق مع           وبالرجوع إلى األدب  

 ودراسـة   ،)2007(، ودراسة البـديرات     )1998(، ودراسة جرار    )2002(دراسة االبراهيم   

  ).1991(، ودراسة الشرمان )1992(العيساوي 

  ).2003( مع نتائج دراسة الربايعة اختلفتكما أظهرت نتائج هذه الدراسة أنها 

  :السؤال المتعلق بمتغير الخبرة 4.1.52.

هل تختلف استجابات المعلمين في مدى مراعاة كتب اللغة العربية لألسس المعرفية والنفـسية              

  ؟ةباختالف متغير الخبر

  :نص الفرضية

 ت متوسـطات اسـتجابا    فـي  ) α=0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         

المعرفية المتضمنة في منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسـية          األسس النفسية و   المعلمين على 

  .تعزى لمتغير الخبرة

ولألسس النفسية   ) 0.20(أن مستوى الداللة لألسس المعرفية كانت     ) 8.4(يتضح من الجدول    

 عـدم وجـود     مما يدل على  ) 0.05=(αوهي قيمة أعلى من مستوى الداللة        ) 0.37(كانت  

في استجابات المعلمين والمعلمـات     ) α)=0.05 ةلدالل ا  مستوى ند ع فروق ذات داللة إحصائية   

على  األسس النفسية والمعرفية المتضمنة في منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسـية تعـزى               

  .الفرضية الصفرية قُبلت لذلك. لمتغير الخبرة
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تلعـب دورا    خبرة عالية، وترى الباحثة أن الخبرة ال         المعلمين ذوو وهذا يشير إلى أن معظم      

 يدرسون المنهاج نفسه علـى      هم لألسس المعرفية والنفسية، ألن     والمعلمات في معرفة المعلمين  

كمـا  .  إدراكهم لألسس المعرفية والنفسية في المنهـاج       اختالفمر السنين وهذا ال يعمل على       

 قلة الدورات والتدريب للمعلمين فيما يخص عناصر المنهاج من حيـث             هذا إلى  تعزو الباحثة 

  .اد المعلمين أثناء الخدمة وقبلها، وهذا ينطبق على المعلمين والمعلمات من جميع الفئاتإعد

 نتيجة  وبالرجوع إلى األدب التربوي السابق فقد وجدت الباحثة أن نتيجة هذه الدراسة تتفق مع             

  ).1998(دراسة جرار 

،   )2003(ربايعـة   ، ودراسـة ال   )2002(كما أظهرت النتائج أنها تختلف مع دراسة االبراهيم         

                             ).1991(ودراسة الشرمان 

  :السؤال المتعلق بمتغير المؤهل العلمي 3.4.1.5

هل تختلف استجابات المعلمين في مدى مراعاة كتب اللغة العربية لألسس المعرفية والنفـسية              

  ؟باختالف المؤهل العلمي

  :الفرضية نص

 متوسـطات اسـتجابات     فـي  ) α=0.05( ائية عند المستوى    ال توجد فروق ذات داللة إحص     

األسس النفسية والمعرفية المتضمنة في منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسـية           المعلمين على   

  .تعزى لمتغير المؤهل العلمي

ولألسس النفـسية    ) 0.35(أن مستوى الداللة لألسس المعرفية كانت     ) 11(يتضح من الجدول    

 عـدم وجـود     مما يدل على  ) 0.05=(α قيمة أعلى من مستوى الداللة       وهي ) 0.77(كانت  

في استجابات المعلمين والمعلمـات     ) α)=0.05 ة مستوىا لدالل   عند فروق ذات داللة إحصائية   

على  األسس النفسية والمعرفية المتضمنة في منهاج اللغة العربية للمرحلة األساسـية تعـزى               

  .لفرضية الصفرية اقُبلتلذلك . لمتغير المؤهل العلمي

نه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات اسـتجابات            وبينت نتائج تحليل التباين أ    

أفراد عينة الدراسة، تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ألن عدد المعلمين الذين يحملـون درجـة               

خـتالف  أظهرت عدم وجود ا    المعلمين   استجاباتالماجستير أو الدبلوم، هم قلة، ومن هنا فإن         
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 مراعاة األسس النفسية     المعلمين بغض النظر عن مؤهلهم العلمي أو الدبلوم في مدى          آراءفي  

  .  والمعرفية، لذا لم يظهر للمؤهل العلمي أي تأثير

 بآراء المعلمين والمعلمات حول مراعاة      المتعلقةكما أن هذه النتيجة وغيرها من النتائج السابقة         

نفسية والمعرفية، تدل على أن هناك فجوة بين المعلمين في تنفيذ           منهاج اللغة العربية لألسس ال    

ن ذلك يتطلب مراجعة من قبل صـانعي        أرض الواقع وبين واضعي المنهاج، وأ     المنهاج على   

  . لكي يستشار المعلم في ذلك وتصميمهاالقرار في تخطيط المناهج

 مـع اتفقـت   هذه الدراسة   وبالرجوع إلى األدب التربوي السابق فقد وجدت الباحثة أن نتيجة           

  ).200(، ودراسة خوالدة )1998(، ودراسة جرار )2002(دراسة االبراهيم  نتيجة

  ).1991(ودراسة الشرمان ، )2003( مع دراسة الربايعة  اختلفتكما أظهرت النتائج أنها

  :وأهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة

  ):تحليل المحتوى(أداة الدراسة األولى 

هاأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج، أهم :  

النفسية والمعرفية الواجب توافرها في كتب اللغـة          إلى قائمة بمعايير األسس    توصلت الدراسة 

معيـارا،   ) 52( العربية في المرحلة األساسية في فلسطين، مكونة في صورتها النهائية من            

( معيارا، ومعايير األسس المعرفية      ) 21 (معايير األسس النفسية    : موزعة على النحو اآلتي   

وهي المعايير التي بلغت نسبة االتفاق عليها بين المحكمين الذين عرِضتْ عليهم            معيارا،   ) 31

  .القائمة التي طورتها الباحثة

ـ ة النفسيسس لمعايير األ اتكرار) 1913(  كتب اللغة العربية عينة الدراسة       تْنَمضتَ ةوالمعرفي 

 ) 278( ، تلتها معـايير األسـس النفـسية         ةسس المعرفي ا لمعايير األ  تكرار) 1635(  منها   ،

 . تكرارا

 في كتب اللغـة العربيـة       والمعرفية النفسية    توزيع معايير األسس   نإعام يمكن القول     بوجهو

لت إليه دراسة   ها، وهذا يتفق مع ما توص      الدراسة لم يخضع لنظام معين يوازن ويربط بين        عينة

  ).2006(ودراسة حوامدة ) 1999( ودراسة أبو صعيليك  ) 2002 ( ماإلبراهي
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هو تكرار معايير األسس المعرفية في      ،   لمعايير األسس  تكرارأعلى  أن  أظهرت نتائج الدراسة    

 .اتكرار ) 425(  حيث تكررت الثالث األساسيكتاب اللغة العربية للصف 

، األساسـي ) األول والثاني والثالث والرابع   (وف  للصفاللغة العربية   تب   ك  نتائج تحليل  أظهرت

اهتمام هميتها وعالقتها العضوية المتفاعلة مـع      التدريب على الكتابة بلغة سليمة، أل     با  ا واضح

 كذلك أظهرت اهتماما كبيرا بالتدريب على التراكيب النحوية لـدى           ، اللغوية األخرى  المهارات

األساسي، كذلك بالنسبة لتنمية مهارة االستماع الجيـد لـدى          ) الث والرابع لثاالثاني و (صفوف  

 .الطلبة

كما أظهر كتاب الصف األول األساسي اهتماما واضـحا بتنميـة مهـارات التمييـز ودقـة                 

 .المالحظة، وهذا ينسجم مع رؤية الخطوط العريضة لمنهاج اللغة العربية وآدابها

ـ  األساسي) األول والثاني والثالث والرابع   (وف  للصفاللغة العربية   كما أظهرت كتب     ا ، اهتمام

والتعليم نحو   التربية ينسجم مع رؤية وزارة       وهذا التدريب على التحدث بلغة سليمة،    ب ا  واضح 

  . المناهج والتعليم لمواكبة متطلبات العصرتطوير

تنمية اتجاهـات    و أهمية التعلم الذاتي في تحصيل المعرفة، وتنمية التذوق األدبي،        ( أما معايير 

يجابية نحو المطالعة الحرة، وإبراز أهمية اللغة في حياة الفرد والمجتمع، والتأكيـد علـى أن        إ

 من معايير   ،)اللغة وحدة متكاملة، والقدرة على استخراج المعاني واألفكار الرئيسة من الدرس          

فـي منهـاج   أهميتهما  في كتب اللغة العربية عينة الدراسة، رغم لم تتضمن، معرفيةاألسس ال 

 . اللغة العربية

( ن معيار القدرة والتحليل، من خصائص النمو العقلـي، للـصفوف          إ يمكن القول    ،بوجه عام و

وهذا ينسجم مع رؤية الخطوط العريـضة        ، بشكل جيد   كان تضمينه  ،  )األول والثاني والثالث  

تنمية اتجاهات   المدرسة و  ية نحو تنمية اتجاهات إيجاب  (، أما معايير    لمنهاج اللغة العربية وآدابها   

يجابية نحو األسرة وتنمية اتجاهات ايجابية نحو دور العلم          وتنمية اتجاهات إ   مإيجابية نحو المعلِّ  

بـشكل    المتعلقة بميول المتعلمين واتجاهاتهم، جـاءت       من معايير األسس النفسية    ،)في الحياة 

ظهـرت النتـائج أن المعـايير المتعلقـة          كما أ   في كتب اللغة العربية عينة الدراسة،      ضعيف

بخصائص النمو الجسمي وخصائص النمو االنفعالي، ومعايير األسس النفسية المتعلقة بحاجات           

بية عينـة الدراسـة، رغـم       ا في كتب اللغة العر    ا ومعدوم  جد اضعيفً ا كان تضمينه  المتعلمين،

 الطلبة كما أظهـرت كثيـر مـن         م في نظر   مكانة المدرسة والمعلِّ   تراجعمواجهة  في  ا  أهميته

 ).2006( وهذا يتفق مع ما توصلت إليه دراسة حوامدة .الدراسات
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  ):االستبانة(أما بالنسبة ألداة الدراسة الثانية، 

من وجهة نظر المعلمين، وقد كانت      ) األسس المعرفية ( لكل فقرة من فقرات       الدرجة فقد حسبت 

فقرة علـى درجـة كبيـرة، تتجـه         ) 11( أول   ، حيث حصلت  )متوسطة(الدرجة لهذا المجال    

كذلك ). متوسطة(معظمها نحو األسئلة التقويمية، أما باقي فقرات األسس المعرفية فهي بدرجة            

 وقـد   من وجهة نظر المعلمين،   ) األسس النفسية ( درجات التقويم لكل فقرة من فقرات        حسبت

إلـى مـساعدة     اللتـان تـشيران      أما الفقرتان  ،)متوسطة(كانت الدرجة الكلية لألسس النفسية      

المحتوى عن الكشف عن ميول     ، ومساعدة   المحتوى الطلبة على التكيف مع المدرسة والزمالء      

  .، فقد حصلتا على درجة منخفضةالطالب وتنميتها

ن األسس النفسية والمعرفية لمنهاج اللغة العربية للمرحلة األساسية وبوجه عام يمكن القول إ

  . جاءت بدرجة متوسطةمن وجهة نظر المعلمين

  : توصيات الدراسة2.5

 تسجيل التوصـيات  مكن   في هذه الدراسة، فإنه ي     ةوبناء على النتائج التي توصلت إليها الباحث      

  :اآلتية

إعادة النظر في اختيار معايير األسس المعرفية، وتضمينها بدرجة كبيرة في كتب اللغـة               -1

  . يعهاالعربية ومراعاة التكامل والشمول في توز

التركيز على معايير األسس النفسية التي جاءت مضمنة بنسب متدنية جدا أو لم تـضمن                -2

أساساً في كتب اللغة العربية، حيث وجدت الباحثة أن توزيع األسس النفسية على مجاالتها في               

بة علـى   ن العشوائية هي السمة الغال    تبع نظاما معينا في التوزيع، بل إ      الكتب عينة الدراسة لم ي    

 .هذا التوزيع في هذه الكتب

ضرورة التخطيط المسبق والمدروس في اختيار الدروس التي تمثل األسس النفسية فـي              -3 

" خـصائص النمـو الجـسمي     " الكتب، مع التركيز على األسس النفسية المتفرعة عن مجـال         

، ألنها تمثـل    "واألسس النفسية المتعلقة بحاجات المتعلمين    " خصائص النمو االنفعالي  " ومجال

 .نسبا منخفضة بين األسس النفسية المتفرعة عن المجاالت األخرى



99 
 

) التراكيب النحويـة    (إعادة النظر في تركيز مناهج اللغة العربية على المهارات اللغوية            -4

هـذه  الطلبة   يضمن اكتساب بحيث  وتضمينها بشكل متوازن ومتكافئ  في كتب اللغة العربية          

 .المعرفة

ي المراحل الدراسية المختلفـة،      دراسات مماثلة على منهاج اللغة العربية وكتبها ف        إجراء -5

 .وعلى األسس االجتماعية والفلسفية

 وذلك بعـد تزويـدهم بالمعلومـات        اد المناهج وتطويره  اعدضرورة إشراك المعلمين في إ     6

 .الالزمة

ب اللغة العربية األمر الذي     زيادة عدد النصوص واألمثلة التي تمثل األدب في فلسطين في كت          

 . قد يمكن من زيادة الربط بين محتوى هذه النصوص وواقع المجتمع الفلسطيني

 ضرورة عمل دراسات شبيهه لألسس التي تقوم عليها المناهج األربعة لجميع فروع المعرفـة             

 .......).تربية إسالميةورياضيات، وعلوم،  ( من

  

  

   النصيرواهللا الموفق إنه نعم المولى ونعم
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  . منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردنر، رسالة ماجستير، غينهاجالنفسّية للم

األنجلـو  : ، القـاهرة 4، طعلم الـنفس التربـوي  ). 1994 (،آمال  و صادق  فؤاد، أبو حطب 
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  .رام اهللا، مركز تطوير المناهج الفلسطينية

 ءة للـصف األول بمرحلـة       تحليل وتقويم كتاب األساس في القرا       ).1998(،    محمد  البدوي

  .، كلية التربية، جامعة الخرطوماألساس

الثامن األساسي من وجهة نظر  تقويم كتابي اللغة العربية للصف    ).  2007(،  البديرات، احمد 

 في األردن، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة عمـان،          المعلمين والمشرفين التربويين  

  .األردن

، مجلة رؤى تربويـة    اللغة العربية في المدرسة الفلسطينية،       ).2000 (،عبد اللطيف  البرغوثي
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األساسية تقويم كتب قواعد اللغة العربية المدرسية في مرحلة التعليم          ). 1998(جرار، نعيم،   
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، مقدمة في المؤتمر الرابع التحاد الجمعيات الخيرية واتحاد الجمعيات النـسائية التطوعيـة            

 .القدس

ـ       ). 2004 (، محمد الحبشي ات تقويم الكتب الدراسية للمرحلة االبتدائيـة فـي ضـوء االتجاه

، "المركز القومي للبحوث التربوية والتنميـة  " المعاصرة والمعايير القومية والمفاهيم الحديثة،      

   .القاهرة

عن درجة تمثيل كتب اللغة العربّية في المرحلـة األساسـّية فـي     ).2006(حوامدة، محمد،   

ستير، الجامعة   رسالة ماج  ،األردن لألسس الفلسفّية والنفسّية والمعرفّية واالجتماعّية للمنهاج      

  .األردنية، األردن

للصف الخـامس   ) لغتنا العربّية (دراسة تحليلية تقويمية لكتاب    . )1994 (الخموس، ناصر،   

  .، رسالة ماجستير، غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، األردناألساسّي في األردن

والخـامس  تقويم كتب قواعد اللغة العربيـة للـصفوف الرابـع           ). 2000(الخوالدة، ناصر،   

والسادس للمرحلة االبتدائية العليا في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر معلمي اللغة             

  .، رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، األردنالعربية

 مركز التوثيـق واألبحـاث، جامعـة        .إجراءات في تصميم المناهج   ). 1995(دروزه، افنان   

  .النجاح الوطنية، نابلس

 .مكتبة الفالح: الكويت. الطبعة الخامسة. المناهج المعاصرة). 1985(، نالدمرداش سرحا
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  )1(ملحق ال

  اإلستبانة 

   الرحمن الرحيمبسم اهللا

  حضرة المعلم، المعلمة المحترمين

  :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

األسس النفسية والمعرفية المتضمنة في منهاج اللغة "  دراسة بعنوان فإن الباحثة تجري

استكماال لمتطلبات " للمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليل العربية

، ولهذا الغرض فإن )أساليب تدريس عامة( لى درجة الماجستير في التربية الحصول ع

للمرحلة األساسية من وجهة ) اللغة العربية(الباحثة تضع بين أيديكم استبانه أعدت لتحليل كتب 

  .نظر المعلمين في محافظة الخليل في فلسطين

لدرجة التي توافق رأيك تحت ا) ×(يرجى قراءتها بدقة وتمعن، وتعبئة فقراتها بوضع إشارة 

  .من الدرجات الخمس الموجودة إزاء كل فقرة

علما بأن البيانات التي سوف يتم جمعها هي ألغراض البحث العلمي فقط وسيتم إحاطتها 

  .بالسرية التامة

  :الجزء األول

  :معلومات عامة

ق عليك في في المربع الذي يقابل الحالة التي تنطب) ×(يرجى كتابة المعلومات ووضع إشارة 

  :كل مما يأتي

  

    أنثى                  ذكر   :   الجنس

                                                                          

سنوات ) 10( أكثر من      )  10-5( من  سنوات   ) 5(  أقل من:    الخبرة

    

بكـالوريوس    بكـالوريوس        أدنى من بكالوريوس                :المؤهل العلمي 

  فأعلى

  

  شاكرة لكم حسن تعاونكم 

  

  رنا حميدان الجعبة:                                       الباحثة
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  :تنقسم إلى عدة مجاالت، و)األسس المعرفية: ( الجزء الثاني

فيما يأتي فقرات ذات عالقة بمجاالت الدراسة المختلفة، عند االطالع على كتب اللغة العربية              

أمام اإلجابة المالئمة والمقابلة لكـل      ) ×(للمرحلة األساسية يرجى اإلجابة عليها بوضع إشارة        

  : فقرة

عالية   الفقرات  الرقم

  جدا

منخفضة   منخفضة  وسطةمت  عالية

  اجد

            تعطي المقدمة فكرة واضحة عن أهداف تدريس اللغة العربية  -1
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            تراعي أهداف الكتاب الفروق الفردية للمتعلمين  -13

تظهر األهداف التعليمية للوحدات في مقدمة كل وحدة   -14

  تعليمية من وحدات الكتاب

          

            تناسب المادة التعليمية العمر العقلي للطالب  -15

عرفية والوجدانية والنفس ترتبط المادة التعليمية باألهداف الم  -16

  حركية
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  )2(ملحق ال

  أداة الدراسـة

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة القدس 

  كلية التربية

  أساليب تدريس عامة 

  . المحترم.....................................................:   الدكتور

  .السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

، تقوم الباحثـة    )أساليب تدريس عامة  (استكماال لمتطلبات نيل درجة الماجستير في التربية        

األسس النفسية والمعرفية المتضمنة في منهاج اللغة       "بإجراء دراسة تهدف إلى الكشف عن       

وانطالقـاً ممـا    . "لمرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في محافظة الخليـل         العربية ل 

تتمتعون به من خبرة و مكانة علمية متميزة، فإن الباحثة ترجو من حضرتكم إبداء رأيكم فـي    

وهـي تتكـون مـن      . مالءمة كّل فقرة من فقرات األداة وصالحيتها لتحقيق غرض الدراسة         

  : محورين

  .لمعرفيةايير األسس امع: المحور األول

  . المتعلقة باللغة العربيةنفسيةمعايير األسس ال: المحور الثاني

  

  ...شاكرة لكم تعاونكم

  رنا حميدان الجعبة:                                           الباحثة
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  :معايير األسس المعرفية:  المحور األول

 التدريب على الكتابة بلغة سليمة

   الهجائية ونطقها وفق مخارجها الصوتية تعرف الحروف

 التدريب على القراءة بدقة وطالقة 

 تقديم المفاهيم اللغوية في سياقات ذات معنى  

  التدريب على التحدث بلغة سليمة

 أهمية التعلم الذاتي في تحصيل المعرفة

 التذوق األدبي    يةنمت

 ر إبراز الصلة بين مهارات التعبير ومهارات التفكي

 التدريب على استخدام المعاجم اللغوية استخداما صحيحا 

 إبراز المواقف التي تستخدم فيها المهارات اللغوية بشكل وظيفي متكامل  

 اتجاهات إيجابية نحو التعبير الشفوي والكتابي   يةنمت

 مهارة االستماع الجيد لدى الطلبة  يةنمت

  في المجال اللغوي عاإلبدا يةنمت

  الحرة  المطالعة اتجاهات إيجابية نحو ةينمت

 إبراز مواطن الجمال في اللغة العربية  

 عرض نماذج من األدب في فلسطين  

 التدريب على فهم المقروء

 التدريب على القراءة الصامتة  

  إبراز أهمية اللغة في حياة الفرد والمجتمع  

  التأكيد على أن اللغة وحدة متكاملة

 على معرفة إيقاع الشعر العربي وأوزانه التدريب 

 واستخدامها في تعلم اللغة العربية  التكنولوجيا توظيف

 القدرة على استخراج المعاني واألفكار الرئيسة من الدرس 

 معرفة أضداد الكلمات وكتابتها 

 معرفة مرادف الكلمات وكتابتها 

 تنمية مهارات التمييز ودقة المالحظة 

 ى التراكيب النحوية واللغوية التدريب عل

 تنمية مهارات الحفظ الجيد لدى الطلبة 

 التدريب على اإللقاء والقراءة المعبرة 

  التدريب على الخط العربي وفق األصول

 التدريب على تشكيل الحروف الهجائية بالحركات والنقاط المناسبة
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  النفسية توزيع معايير األسس -ثانيا

 ة النفسياألسس معايير :المحور الثاني 
  المتعلقة بالخصائص النمائية للمتعلمينة النفسياألسس : أوال

  النمو الجسميخصائص

 1 أهمية اتباع العادات الصحية السليمة

 2 أهمية اهتمام الطلبة بنظافة أجسامهم  ومالبسهم

 3 أهمية التغذية الصحية السليمة للجسم

 4 ةأهمية ممارسة األلعاب الرياضي

  النمو العقليخصائص
 التحليل والتركيبقدرة على ال

1 
 2 االستقراء واالستنتاجقدرة على ال

 3 النقد والتقويمقدرة على ال
  النمو االنفعاليخصائص

   لدى الطالبةتحقيق الذات وتحمل المسؤولي
1 

 2  تنمية اتجاهات ايجابية نحو اللغة العربية

  لحب واألمن واالنتماءإشباع الحاجات اإلنسانية كا

  

3 

 ة المتعلقة بحاجات المتعلمين النفسياألسس : انيثا
 1  واحترامه حب النظامأهمية

  اآلمنالتعليمي مناختوفير ال
2 

 تشجيع التنافس الشريف بين الطلبة
3 
 همة المتعلقة بميول المتعلمين واتجاهات النفسياألسس : اثالث

 الحياة العلم دور اتجاهات الطلبة نحو يةنمت
1 

 2  والتعاونالعمل اتجاهات إيجابية نحو يةنمت

 المدرسة اتجاهات إيجابية نحو يةنمت
3 

 4 حب الحيوانات والعطف عليهم نحو اتجاهات إيجابية يةنمت

  تنمية اتجاهات ايجابية نحو النظافة
5 

  تنمية اتجاهات ايجابية نحو الوطن
6 

  سرةتنمية اتجاهات ايجابية نحو األ
7 

  معلمال اتجاهات إيجابية نحو يةنمت
8 
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  )3(ملحق ال

  أسماء المحكمين

  أسماء من قاموا بتحكيم االستبانة

  مكان العمل  المؤهل العلمي  القائمة  الرقم

  جامعة القدس  دكتوراه  أحمد فهيم جبر. أ  1

  جامعة القدس  دكتوراه  غسان سرحان 2

  جامعة القدس  دكتوراه  محسن عدس 3

  جامعة القدس  دكتوراه  يدانعفيف ز 4

  جامعة الخليل  دكتوراه  علم الدين الخطيب  5

  جامعة الخليل  دكتوراه  نبيل الجندي 6

  جامعة الخليل  دكتوراه  جمال أبو مرق 7

  جامعة الخليل  دكتوراه  ميسون التميمي 8

  جامعة الخليل  دكتوراه  جمال أبو مرق  9
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  )4(ملحق ال

   األساسي وللغة العربية للصف األنماذج من تحليل كتاب ال

 
 

  األسس المعيار الفقرة الدرس
 

الرابع 
  عشر

  "األمانة"

، اشترى صـالح    ةذهب صالح إلى مقصف المدرس    
علبة عصير،دفع صالح للبـائع عـشرة قـروش،         
سقطت القروش من البائع، أعاد صـالح القـروش         

  .للبائع، شكر البائع صالح على أمانته

 

 التدريب على القـراءة   
  بدقة وطالقة 

  
  
 

  المعرفية
 
 
 
 
 

الدرس 
 الرابع
 عشر

  :تجريد حرف الشين

  شكر           عشرة       عش          قروش

      شـ             شـ         ش             ش
  نستنتج أن لحرف الشين الصورتين اآلتيتين،

  )شـ   ش(

  النفسية  القدرة على االستنتاج
 

الدرس 
 الرابع
 عشر

  : دائرة حول حرف الشين فيما يأتينضع

ش  ن  شـ  ص  س  شـ ص  ب  ض  ص  ط                     
 صـ

تعــرف الحــروف  
الهجائية ونطقها وفـق    

  مخارجها الصوتية

  المعرفية
 

الدرس 
الرابع 
 عشر

  :نضع دائرة حول الكلمة المخالفة
  فراش   فراس   فراش    فراش

 

تنمية مهـارة التمييـز     
  ودقة المالحظة

 المعرفية

 الدرس
 الرابع
 عشر

  :نقرأ، ونحلل
  قروش

        
  

 :نركب، ونقرأ
 

  ة  ر  شـ  عـ
 
 

.............. 

  
  
  

القدرة علـى التحليـل     
   والتركيب

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  نفسيةال
 

  
الدرس 

 عشررابع ال
  :نقرأ، ونكمل الفراغ كما في المثال
  هو يرسم                 هي ترسم

  ...........هو يشرب                هي
 

يب علــى التــدر
 التراكيب النحوية

 المعرفية

 النفسيةالقدرة على التحليـل      :نعيد ترتيب كلمات كل سطر لنكون جملة مفيدةالدرس 
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  عصير    علبة    صالح    اشترى  عشرلرابعا
...................................  

 

  والتركيب

  
الدرس 
  عشرالرابع

  
ـ         ي نضع اللفظ المناسب من األلفاظ المحـصورة ف

  :الفراغ المناسب
  صورة  العش  صفاء

  
  تلميذة مؤدبة.......... -1
 ..........العصفور في -2
 ............رسم منصور -3

  
تقديم المفاهيم اللغوية   
ــياقات ذات  ــي س ف

  معنى

  
 معرفيةال

الدرس 
  عشرالرابع

  :نكتب الكلمات اآلتية إمالء منقوال
  قروش    عصير   عشرة

 

التدريب على الكتابة   
 مةبلغة سلي

 معرفيةال

الدرس 
 الثالث عشر

  :محفوظات
إن اهللا ال يخفى عليه شئ في األرض وال         :"قال تعال 
  "في السماء

 

تنمية مهارات الحفظ   
 الجيد لدى الطلبة

 معرفيةال

الدرس 
 الثالث عشر

  نعبر عما في الصورة تعبيرا وصفيا شفويا: التعبير
 

التدريب على التعبير   
  الشفوي

  
التــدريب علــى  

  بلغة سليمةالتحدث 

 معرفيةال

الدرس 
  عشرالرابع

  :ورقة عمل
  نكتب االتجاهات على الرسم -1
 :نكتب فيما يأتي نتيجة الجمع باألرقام والكلمات -2

                  7+3..........=  
  =......ثالثة+                  سبعة 

نأتي بأضداد الكلمتين اآلتيتين، ونكتبهما كمـا        -3
  :في المثال

    شتاء       صيف           
  .......             قصير      
  .......            غرب       

نلون باللون األحمر صور الكلمات التي تبدأ ب         -4
  :الشمسية) ال(

الشّمس  الكأس  الْعلبـة   الـدفتر   الطّـائرة   -5
 الْباب 

إبراز المواقف التي   
ــا  ــستخدم فيهـ تـ
المهــارات اللغويــة 
 بشكل وظيفي متكامل

 معرفيةال

الدرس 
  عشرالرابع

  :نكمل ما يأتي كما في المثال
  أنا ازرع         نحن نزرع

  .........أنا اسقي         نحن
 

التــدريب علــى  
التراكيــب النحويــة 

 واللغوية

 معرفيةال

الدرس 
الخامس 
 عشر

  "النظافة"
دخلت المديرة غرفة الصف األول، رحبت المعلمـة     

 النظافة، أخذت خلـود     بالمديرة، تحدثت المديرة عن   
درع النظافة، رفعت خلود الدرع فرحانـة، هتفـت         

  .النظافة من األيمان: الطالبات
 

ــات   ــة اتجاه تنمي
  ايجابية نحو النظافة

 
 

التدريب على القراءة 
 بدقة وطالقة

 النفسية
 
 
 

 المعرفية

 معرفيةالتنمية مهارة التمييـز   نضع خطا تحت الكلمة المماثلة للكلمة المحصورة،         الدرس 
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الخامس 
 عشر

  :ثم نقرأ
 رحبت المعلمة بالمديرة:  لمديرة ا

 ودقة المالحظة

 الدرس
الخامس 
 عشر

  :تجريد حرف الخاء
  خلود       نخلة         مطبخ          فراخ   

  خـ         خـ           خ             خ
  :نستنتج أن لحرف الخاء الصورتين اآلتيتين

 )خـ     خ(

 معرفيةالى االستنتاجالقدرة عل

الدرس 
الخامس 
 عشر

  :نضع دائرة حول حرف الخاء فيما يأتي
 خ   ن   خـ   ظ   خ   ج   م   ظ   ب   ط

ــروف  ــرف الح تع
الهجائية ونطقها وفق   

 مخارجها الصوتية

 معرفيةال

الدرس 
الخامس 
 عشر

  :نضع دائرة حول الكلمة المخالفة
 خال   سال   خال   خال

مييـز  تنمية مهارة الت 
 ودقة المالحظة

 معرفيةال

الدرس 
الخامس 
 عشر

  :نقرأ، ونحلل
  نظافة

.....  ......  .....  .....  ......  
  

  :نركب، ونقرأ
  ف  يـ  ظ  نـ

  
.............  

 

القدرة على التحليـل    
 والتركيب

 النفسية

الدرس 
الخامس 
 عشر

  :التعريف على الكلمات اآلتية، ونقرأ) ال(ندخل 
 تمخُبز    خروف    خا

التــدريب علــى  
التراكيــب النحويــة 

 واللغوية

 معرفيةال

الدرس 
الخامس 
 عشر

  :نأتي بأضداد الكلمات اآلتية كما في المثال
  كريم    بخيل

  ........داخل    
  ........    أمام     
 .......    ربح     

معرفــة أضــداد  
 الكلمات وكتابتها

 معرفيةال

الدرس 
الخامس 
 عشر

  : محفوظات
النظافـة مـن    :" اهللا صلى اهللا عليه وسلم     قال رسول 
 "اإليمان

تنمية مهارات الحفظ   
 الجيد لدى الطلبة

 معرفيةال

الدرس 
السادس 
 عشر

  "وطن الحرية"
خرجت وفاء من السجن، فرحت أم وفـاء كثيـرا،          

: احتفل الجيران بخروج وفاء من السجن، قالت األم       
 سيخرج ايمن بعد أسبوع، ونكمل فرحتنا إن شاء اهللا

لتدريب على القراءة   ا
  بدقة وطالقة

  
  

ــات   ــة اتجاه تنمي
 ايجابية نحو الوطن

 معرفيةال

الدرس 
السادس 
 عشر

  :نقرأ، ونحلل
 وفاء

         

القدرة على التحليـل    
 والتركيب

 معرفيةال

الدرس 
السادس 
 عشر

 :نركب، ونقرأ
  ن  و  مـ  يـ  لـ

................. 

القدرة على التحليـل    
 والتركيب

 معرفيةال

درس ال
السادس 
 عشر

  :نكتب ما يلي إمالء منقوال
 سيخرج أيمن بعد أسبوع 

التدريب على الكتابة   
 بلغة سليمة

 معرفيةال
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الدرس 
السادس 
 عشر

  :ورقة عمل
نسمي أربعة أشياء تشتمل علـى حفـي اليـاء         -1

 .والواو، ونكتبها
.......      .......    ........    .........  

 األشجار يـشتمل    نكتب أسماء ثالثة أنواع من     -2
 :اسمها على حرف الواو

.........    .............     ..........  
  :نضع دائرة حول الكلمة المخالفة -3

 بيت    طير    عيد    خيمة
 :نضع دائرة حول حرف الياء فيما يأتي -4

 يجري     ظبي      ميساء      ريم         دير

إبراز المواقف التي   
ــا  ــستخدم فيهـ تـ

للغويــة المهــارات ا
بشكل وظيفي متكامل

 معرفيةال

الدرس 
 السابع عشر

  "رحلة إلى القدس"
هذا : انطلقت الرحلة من غزة إلى القدس، قال المعلم       

باب العمود، تجول التالميذ في أسواق القدس، صلى        
التالميذ في المسجد األقصى، شاهد التالميـذ قبـة         

القدس عاصمة دولتنـا، زار     : الصخرة، قال المعلم  
 .ميذ كنيسة القيامةالتال

ــارات   ــة مه تنمي
 ايجابية نحو الوطن

 
 

التدريب على القراءة 
 بدقة وطالقة

 نفسيةال
 
 
 

 المعرفية

الدرس 
 السابع عشر

نضع خطا تحت الكلمة المماثلة للكلمة المحصورة،       
  :ثم نقرأ
 تجول التالميذ في أسواق القدس:        القدس 

تنمية مهارة التمييـز   
 ودقة المالحظة

 معرفيةلا

الدرس 
 السابععشر

  :تجريد حرف القاف
  قلم         مقص           إبريق         بوق
       قـ         قـ               ق            ق

  :نستنتج أن لحرف القاف الصورتين اآلتيتين
 )قـ    ق( 

 نفسيةالالقدرة على االستنتاج

الدرس 
 السابع عشر

  :اسبة من الكلمات اآلتيةنمأل الفراغ بالكلمة المن
كنيــــسة 

  القيامة
ــسجد  المـ

  األقصى
  القدس  سور

  
  أولى القبلتين...........
  مدينة عربية...........
  القدس قديم..........
 قرب مسجد عمر بن الخطاب..........

تقديم المفاهيم اللغوية   
ــياقات ذات  ــي س ف

 معنى

 معرفيةال

الدرس 
 السابع عشر

  :محفوظات
بحان الذي أسرى بعبـده لـيال مـن         س:"قال تعالى 

 ".المسجد الحرام إلى المسجد األقصى

تنمية مهارات الحفظ   
 الجيد لدى الطلبة

 معرفيةال

الدرس 
 السابع عشر

نكتب أسماء المدن التي تشتمل على حرف القـاف         
في العمود األيمن، والمدن التي تشتمل على حـرف         

  :الكاف في العمود األيسر
  ق   القاهرة    عكا   الكويتالقدس   طولكرم   دمش

  
    .................       ................  

  .................        ...............  
...............................          

تنمية مهارات التمييز  
 ودقة المالحظة

 
 
 

تعرف الحروف 
الهجائية ونطقها وفق 
 مخارجها الصوتية

 معرفيةال
 
 
 
 
 

 المعرفية

الدرس 
 السابع عشر

  :نأتي بأضداد الكلمات اآلتية، ونكتبها
  .......طويل
  .......صادق
  ........كثير

معرفــة أضــداد  
 الكلمات وكتابتها

 معرفيةال
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 ........عدو
الدرس 
الرابع 

 والعشرون

  "سعيد والهرة المسكينة"
أنـت تحبـين أن     : عاد سعيد إلى البيت، وقال ألمه     

نعم، الن الجسم يحتاج    : األم.  األكل أكمل طبقي في  
. أعدك بان أكمل طبقي بـشرط     : سعيد. إلى الغذاء 

أن تعطيني طبقـا    : ما شرطك يا سعيد؟ سعيد    : أالم
حتى أقدمه لهرة مكـسورة     : لماذا؟ سعيد : أالم. آخر

موافقة، خذ هذا الطبـق     : أالم. الرجلين في الحديقة  
را لك يا   شك: سعيد  . لها، وال تنس أن تقدم لها الماء      

 .أمي

ــات   ــة اتجاه تنمي
ــو  ــة نحـ ايجابيـ
الحيوانات والعطـف   

 .عليهم

 لنفسيةا

الدرس 
الرابع 

 والعشرون

  :األسئلة
  إلى أين عاد سعيد؟

  ماذا قال سعيد المه حين عاد إلى البيت؟
 ماذا اشترط سعيد حتى يكمل طبق الطعام؟

ــارات   ــة مه تنمي
االستماع الجيد لدى   

 الطلبة

 معرفيةال

الدرس 
بع الرا

 والعشرون

  :نناقش العبارات آالتية شفويا
  سعيد طفل يحب الطعام كثيرا -1
 الطعام مهم لبناء الجسم -2
 قدم سعيد الطبق للكلب -3

التــدريب علــى  
 التحدث بلغة سليمة

 
إبراز الصلة بين 
مهارات التعبير 
 ومهارات التفكير

 معرفيةال

الدرس 
الرابع 

 والعشرون

ض  (:ةنستخرج كلمات كل حرف من األحرف آالتي      
  ):ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك

  عاد سعيد إلى البيت
  أنت تحبين أن أكمل طبقي في األكل

  حضر سعيد إلى البيت
  يحل الظالم بعد المغرب

 

ــروف  ــرف الح تع
الهجائية ونطقها وفق   

 مخارجها الصوتية

 معرفيةال

الدرس 
الرابع 

 والعشرون

  :نشكل ما يأتي كما ورد في النص
  الغذاءإلىالن الجسم يحتاج : أالم

التدريب على تشكيل   
الحروف الهجائيـة   
بالحركات والنقـاط   

 المناسبة

 معرفيةال

الدرس 
الرابع 

 والعشرون

  وداعا يا مدرستي: نشيد
  ألف سالم يا مدرستي    ثم وداعا يا إخواني

  وألستاذي الغالي مني    شكر من قلبي ولساني
  نهذا يا مدرستي وعد     نبقى ذخرا لألوطا

  وفراق     عن أصحابي  عن خالنيسيكون غياب 
 ولنا فيك لقاء حلو       موعدنا في الصف الثاني

ــات   ــة اتجاه تنمي
 ايجابية نحو المدرسة

 النفسية
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  )5(ملحق ال

  نماذج من تحليل كتاب اللغة العربية للصف الثاني األساسي 

  األسس المعيار الفقرة الدرس

 
الدرس 

الثالث 

 عشر 

  "ةالمطر خير وبرك"

الجو عاصف، والسماء ملبدة بالغيوم، فأسـرع التالميـذ        

إلى المدرسة، وقبل أن يقرع الجرس، بـدأت األمطـار          

الغزيرة بالتساقط، فأسرعت المعلمات إلى إدخال التالميذ       

سمع التالميذ صوت حبات البـرد تقـرع        . إلى صفوفهم 

  .شبابيك غرفة الصف، فشعروا بالبهجة والفرح

 

ة التدريب على القـراء   

  بدقة وطالقة 

  

 

  المعرفية

 

 

 

 

 
الدرس 

الثالث 

 عشر

  :األسئلة

  كيف كانت السماء؟

  إلى أين أسرع التالميذ؟

  ؟.ماذا حدث قبل أن يقرع الجرس

 

تنمية مهارات االستماع   

 الجيد لدى الطلبة 

  المعرفية

 

الدرس 

الثالث 

 عشر

(   ) أمام العبارة الصحيحة وإشـارة      (  ) نضع إشارة   

  :ارة غير الصحيحة، كما ورد في الدرسأمام العب

  ( )كان الجو صافيا  -1

  (  )شعر التالميذ بالبهجة والفرح  -2

 

تنمية مهارات االستماع   

 الجيد لدى الطلبة 

  المعرفية

 

الدرس 

الثالث 

 عشر

  :نحلل الكلمات اآلتية إلى مقاطع

   عاصف    نغسل   نسقي نعمة

 

القدرة علـى التحليـل     

 والتركيب 

 النفسية
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رس الد

الثالث 

 عشر

  :نركب المقاطع اآلتية، ونكتب، ونقرأ

  ..............عا     صف 

  ..............عا     طف

 .............عا     رف

  

  

  

القدرة علـى التحليـل     

  والتركيب 

  

  

  

  

 النفسية

الدرس 

الثالث 

 عشر

  :نحلل الكلمات اآلتية إلى مقاطع

  عاصف    نغسل   نسقي  نعمة

ليـل  القدرة علـى التح   

 والتركيب 

 النفسية

الدرس 

الثالث 

 عشر

  :نقرأ ما يأتي من اليسار إلى اليمين لنكون جمال مفيدة

 المدرسة    إلى    التالميذ    أسرع

القدرة علـى التحليـل     

 والتركيب 

 النفسية

الدرس 

الثالث 

 عشر

  :نكتب في الفراغ مذكر كل كلمة من الكلمات اآلتية

      غزيرةمعلمة    مبتسمة     تلميذة 

.......    ......     ......    ......  

 

التدريب على التراكيب   

 النحوية واللغوية 

 المعرفية

الدرس 

الثالث 

 عشر

  :نكتب في الفراغ مفرد كل كلمة من الكلمات اآلتية

  شبابيك     معلمات    صفوف   أعمال     آبار

 ......    .....    .......   ........   .......  

 

التدريب على التراكيب   

 النحوية واللغوية

 المعرفية

الدرس 

الثالث 

 عشر

  :نكتب إمالء منظورا

  .الماء نعمة من اهللا، يجب أن نحافظ عليه

 

التدريب على الكتابـة    

 بلغة سليمة 

 المعرفية
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  األسس المعيار الفقرة الدرس

 
الدرس 

الثالث 

 عشر

  :نقرا ونحفظ غيبا

 ".وجعلنا من الماء كل شئ حي:" قال تعالى

ـ    ظ تنمية مهارات الحف

 الجيد لدى الطلبة 

 المعرفية

الدرس 

الرابع 

 عشر

  

  :نلفظ الكلمات اآلتية مع التركيز على الحروف الملونة

  ذهب    ذئب    عذب    ذيل    ذباب

 ظرف    ظلم   مظلة    ظل    حافظ

تنمية مهارات التمييـز    

 ودقة المالحظة 

 المعرفية

الدرس 

الرابع 

 عشر

  :نكمل ما يأتي كما في المثال

  نا ازرع         نحن نزرعأ

  .........أنا اسقي         نحن

 

التدريب على التراكيب   

 النحوية واللغوية

 المعرفية

الدرس 

الرابع 

 عشر

  :نضبط ما يأتي كما ورد في الدرس، ونقرأ

  استقبل العم أسرة أخيه بمحبة وسرور

 

التدريب على تـشكيل    

ــة  ــروف الهجائي الح

ــاط  ــات والنق بالحرك

 المناسبة 

 لمعرفيةا

  الدرس 

الرابع 

 عشر

  : نكتب في الفراغ ضد كل كلمة من الكلمات اآلتية

  صيف     سوداء    سؤال    كثير     محبة

.......  ......    .....    .......   ...... 

معرفة أضداد الكلمات   

 وكتابتها 

 المعرفية

الدرس 

الرابع 

 عشر

  : نكمل كما في المثال

  سألت هبةسأل وائل             

 العمة   .………استقبل العم            

التدريب على التراكيب   

 النحوية واللغوية

 المعرفية

الدرس 

الخامس 

 عشر

  "من صناعاتنا الوطنية" 

جمع عثمان وأسرته ثمار البندورة من الحقـل، كانـت          

 .الثمار وفيرة والمحصول جيدا في هذا العام

التدريب على القـراءة    

  بدقة وطالقة

  

 المعرفية
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ية اتجاهات ايجابية   تنم

 نحو العمل والتعاون

الدرس 

الخامس 

 عشر

  :نجيب شفويا عن األسئلة  اآلتية

  ماذا جمع عثمان وأسرته من الحقل؟ -1

 كيف كانت الثمار في هذا العام؟ -2

التدريب علـى فهـم     

 المقروء

 المعرفية

الدرس 

الخامس 

 عشر

  نكون من الخروف المحصورة ثالث كلمات لها معنى

  و  د  ر   بـ   ةن  

القدرة علـى التحليـل     

 والتركيب

 النفسية

الدرس 

الخامس 

 عشر

  :نكتب مثنى كل كلمة من الكلمات اآلتية كما في المثال

  ولد      ولدان

 .........مصنع

التدريب على التراكيب   

 النحوية واللغوية

 المعرفية

الدرس 

الخامس 

 عشر

ا في العمود   نصل بين الكلمة في العمود األول، ومرادفه      

  :الثاني

  وفيرة      أب

  العام      كثيرة

 والد       السنة

معرفة مرادف الكلمات   

 وكتابتها

 المعرفية

الدرس 

السادس 

 عشر

  :نضع الشدة فوق الحرف المناسب فيما يأتي، ونقرا

قدم فادي األزهار ألمه، وقدمت ليلـى ولمـى الـسوار           

 . جميلةالفضي، أما األب فاخرج من جيبه علبة صغيرة

التدريب على تـشكيل    

ــة  ــروف الهجائي الح

ــاط  ــات والنق بالحرك

 المناسبة

 المعرفية

الدرس 

السادس 

 عشر

  :ننقط ما يأتي كما ورد في الدرس، ونقرأ

 

التدريب على تـشكيل    

ــة  ــروف الهجائي الح

ــاط  ــات والنق بالحرك

 المناسبة

 المعرفية

الدرس 

السادس 

 عشر

  :، ونقرأ)،التيالذي(نكتب في الفراغ الكلمة المناسبة

  زينت بها ليلى الصالة.... أعجب الجميع بالطريقة 

التدريب على التراكيب   

 النحوية واللغوية

 المعرفية
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 .أعدتها لهذه المناسبة.......وبأنواع الحلوى

الدرس 

السادس 

 عشر

  :نكمل الجدول كما في المثال

  الطالب عاد    الطالب  عادوا

 .........دخل                  

التدريب على التراكيب   

 النحوية واللغوية

 المعرفية

الدرس 

السادس 

 عشر

  :نكتب مثنى كل كلمة من الكلمات آالتية كما في المثال

  مثناها  الكلمة

  علبتان  علبة

   ...........  ورقة

التدريب على التراكيب   

 النحوية واللغوية

 المعرفية

الدرس 

السادس 

 عشر

  :نكتب إمالء منظورا

  سوارا فضيا غلفه البائع بورقة ملونة جميلةاشترت لمى

التدريب على الكتابـة    

 بلغة سليمة

 المعرفية

الدرس 

السادس 

 عشر

  :نعبر عما في الصور تعبيرا شفويا

 

التدريب على التحـدث    

  بلغة سليمة

  

ــين  ــراز الــصلة ب اب

مهــارات التعبيــر  

 ومهارات التفكير

 المعرفية

الدرس 

السابع 

 عشر

  !عما أجمل فصل الربي"

انطلقت األسرة من البيت إلى الحقول الخـضراء، وبـدأ          

فراس يالحق الفراشات الملونة وهي تطير من زهـرة         

إلى أخرى، ووجد بين الحشائش عش قبرة، فحـاول أن          

ال يا فراس، اترك هذه الفـراخ       :يأخذ الفراخ، قالت األم   

 . الصغيرة المها

التدريب على القـراءة    

  بدقة وطالقة

  

يجابية تنمية اتجاهات ا  

 نحو الحيوانات

 المعرفية

 

 

 

 النفسية

الدرس 

السابع 

 عشر

  :نحلل الكلمات اآلتية إلى مقاطع

  الوادي    الحشائش     المزروعات

...........    ...........   ....... 

القدرة علـى التحليـل     

 والتركيب

 النفسية
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  األسس المعيار الفقرة الدرس

 
  

  

الدرس 

السابع 

 عشر

  

  

 :نكتب جمع كل كلمة من الكلمات آالتية

  طائرة  صغيرة   جميلية  فراشة  فردالم

   ........  ......  .......  .......  الجمع

  

  

التدريب على التراكيب   

  النحوية واللغوية

  

التدريب على الكتابة 

 بلغة سليمة

  

  

 المعرفية

الدرس 

السابع 

 عشر

  :نضبط ما يأتي بالحركات المناسبة كما ورد في الدرس

ي تطير من زهرة    بدأ فراس يالحق الفراشات الملونة وه     

 إلى أخرى

التدريب على تـشكيل    

ــة  ــروف الهجائي الح

ــاط  ــات والنق بالحرك

  المناسبة

 

 المعرفية

الدرس 

السابع 

 عشر

نقرأ ما في العمود األيمن، ونحذف الياء من أول الفعل،          

  :ونالحظ الفرق في المعنى كما في المثال، ونكتب

  يالحق الفراشات       الحق الفراشات

 الفراخ           ..........يأخذ الفراخ 

التدريب على التراكيب   

 النحوية واللغوية

 المعرفية

الدرس 

السابع 

 عشر

  :نكمل الجدول اآلتي كما في المثال

  البنات ذهبن  األوالد ذهبوا

  ...........التلميذات  التالميذ حضروا

   ............األمهات  اآلباء وصلوا

التدريب على التراكيب   

 للغويةالنحوية وا

 المعرفية

الدرس 

السابع 

 عشر

  :نكتب إمالء منظور

 !ما أطيب الطعام في هذه الطبيعة الجميلة

التدريب على الكتابـة    

 بلغة سليمة

 المعرفية

الدرس 

السابع 

 عشر

  :المحفوظات

  فراشة أنيقة                  جاءت إلى حديقة

تتنمية مهارات الحفـظ    

 الجيد لدى الطلبة

 المعرفية
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  طافت على األزهار         والعشب والنوار

 انة            يا وردتي الفتانةقالت أنا عطش

الدرس 

السابع 

 عشر

نسمي ثالثة أنواع من الشجر دائم الخضرة، وثالثة أنواع         

  :من الشجر غير دائم الخضرة

  أشجار دائمة الخضرة     أشجار غير دائمة الخضرة

1-............       ........................  

2-....................        ..............  

3-....................       .............. 

تنمية مهارات التمييـز    

  ودقة المالحظة

  

التدريب على الكتابـة    

 بلغة سليمة

 المعرفية

الدرس 

الثامن 

 عشر

  "عش الحجل"

جلس يوسف وإبراهيم خلف صخرة كبيرة، وبعد مغيـب         

ليل، قال يوسف، سأحاول ان امسك بالحجلـة        الشمس بق 

  .وهي في عشها، وبذلك اخذ البيض والحجلة

اتركها ترقد على البيض حتى يفقس وتربي       : قال إبراهيم 

 .سأصطادها ال دخل لي بفراخها: قال يوسف. فراخها

التدريب على القـراءة    

  بدقة وطالقة

  

تنمية اتجاهات ايجابية   

 نحو الحيوانات

 المعرفية

 

 

 

 

 نفسيةال

الدرس 

الثامن 

 عشر

  :األسئلة

  أين جلس يوسف وإبراهيم؟

  ماذا يريد يوسف أن يأخذ من العش؟

 ماذا قال إبراهيم ليوسف؟

تنمية مهارات االستماع   

 الجيد

 المعرفية

الدرس 

الثامن 

 عشر

  ): هؤالء– هذه -هذه (نكتب في الفراغ الكلمة المناسبة

      ساعة......بيت     .......جبل     .....

التدريب على التراكيب   

 النحوية واللغوية

 المعرفية

  

  

  

 :نكمل الجدول كما في المثال
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الدرس 

الثامن 

 عشر

  جمع  مثنى  مفرد

  هم  هما  هو 

  صعدوا  صعدا  صعد 

  ..………  ..………  سأل

   .........  ...........  انتظر

  

  

التدريب على التراكيب   

 النحوية واللغوية

  

  

 المعرفية

الدرس 

الثامن 

 عشر

  :نكمل الجدول كما في المثال

  هن يهربن  هم يهربون

  .........هن   هم يصعدون

  ...........هن  هم يصرخون

   .........هن  هم يقتربون

التدريب على التراكيب   

 النحوية واللغوية

 المعرفية

الدرس 

الثامن 

 عشر

نعيد ترتيب كلمات كل سطر من األسطر اآلتية لنكـون          

  :جملة مفيدة

  يوسف   الحمد   يا   هللا  سالمتك   على

     ....................................... 

القدرة علـى التحليـل     

 والتركيب

 النفسية
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  )6(ملحق ال

  نماذج من تحليل كتاب اللغة العربية للصف الثالث

  األسس المعيار الفقرة الدرس

 
الدرس 

الثالث 

 عشر 

  "عمي يقطف العسل"

داء عمها ماهرا باستغراب، وهو يلبس مالبـس        راقبت ف 

غريبة تشبه مالبس رائد الفضاء، وسألته على الفور عن         

سأقوم اليوم بقطف العسل مـن خاليـا        : السبب، فأجاب 

  .المزرعة يا وفاء

  :نجيب شفويا عن األسئلة اآلتية: األسئلة

  لماذا كان العم يلبس مالبس غريبة؟

 

التدريب على القـراءة    

  ة بدقة وطالق

  

  

التــدريب علــى فهــم 

 المقروء

 

 

التدريب على االلقاء 

 والقراءة المعبرة

  المعرفية

 

 

 

 

 

الدرس 

الثالث 

 عشر

نختار من المستطيالت مرادف الكلمة التي تحتها خـط،         

  :ونكتبه في الفراغ

  

  يصنع النحل عسال لذيذ الطعم

   طيب  نقي  كريه

معرفة مرادف الكلمات   

 وكتابتها 

  المعرفية
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س الدر

الثالث 

 عشر

  :نصنف الحشرات اآلتية إلى ضار ونافع

الصرصور، النحلة، الـذباب، دودة القـز، البعـوض،         

  .الفراشة

  نافع  ضار

  

 

تنمية مهارات التمييـز    

 ودقة المالحظة 

  المعرفية

 

الدرس 

الثالث 

 عشر

نستعمل كل منتوج من المنتوجات اآلتية في جملة، ونذر         

  :تجهافيها أسماء الحيوانات التي تن

  :العسل:        الحليب:        البيض

 

تقديم المفاهيم اللغويـة    

في سياقات ذات معنى 

 المعرفية

الدرس 

الثالث 

 عشر

  :ورقة عمل

  :ثم نجيب عن األسئلة التي تليه: نقرأ النص آالتي

حيـاة  -رضي اهللا عنـه   -عاش الخليفة أبو بكر الصديق    

. ا يلبسون بسيطة، وكان يبتعد عن ظلم الناس، ويلبس كم       

وعندما منحوه عباءة ليلبسها فـي المناسـبات، شـعر          

رضي -باألسى إن قبلها، فأوصى ابنته ن تسلها إلى عمر   

  .  ليردها إلى بيت مال المسلمين-اهللا عنه

  ........عاش ابو بكر حياة-1

  :نصل بين الكلمة وضدها فيما يأتي-2

  يعيش            يقترب

  يبتعد             يعدل

             يموتيظلم  

  

  

  

إبراز المواقـف التـي     

تستخدم فيها المهارات   

اللغوية بشكل وظيفـي    

  متكامل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المعرفية
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  :نكتب مثنى الكلمات اآلتية-3

  .........ابنة

  ......مناسبة

  ......شجرة

ونستعملها فـي جملـة     " حياة"على كلمة   " الـ"ندخل  -4

  : .....................................مفيدة

  أوصى       يوصي: نكمل كما في المثال-5

  .........                       أوحى        

  .........                         أوفى        

 

  

الدرس 

الرابع 

 عشر 

نصل كل كلمة في العمود األول بـضدها فـي العمـود            

  :الثاني، ثم نقرأ

                أطفأتالظالم

           المللشتاء       

 أشعلت              صيف

 

معرفة أضداد الكلمات   

 وكتابتها 

 المعرفية

الدرس 

الرابع 

 عشر

نرتب الكلمات في كل مستطيل لتؤلف جملة مفيدة، ثـم          

  :نقرأ

  أعلت  انطلقت  القش  شرارة

 

................................................... 

 القدرة على التحليـل    

  والتركيب 

  النفسية

 

 المعرفية التدريب على الكتابـة      :نكتب إمالء منظوراالدرس 
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الرابع 

 عشر

ثم بدأ رامي يحدث أخواته عن قصة اإلنسان مع الضوء،          

لقد اكتشف اإلنسان النار، حيـث كـان يـضرب          : فقال

حجرين من الصوان في كومة قش، فانطلقـت شـرارة          

 .أشعلت القش، وأنارت ما حوله

 بلغة سليمة

رس الد

الخامس 

 عشر

  :نضع الشدة على الحرف المناسب، ثم نقرأ

 يعلق، يفكرون، هب، المصلون، عمت

 التدريب على تـشكيل    

ــة  ــروف الهجائي الح

ــاط  ــات والنق بالحرك

 المناسبة

 المعرفية

الدرس 

الخامس 

 عشر

  :نكمل كما في المثال

  هما جمعا                   أنتما جمعتا

 ........  أنتما هما فكرا                  

ــى  ــدريب علـ  التـ

ــة   ــب النحوي التراكي

 واللغوية

 المعرفية

الدرس 

الخامس 

 عشر

  أقبل العيد: نحفظ غيبا

  أقبل العيد فأهال بتباشير السعود

  جاءنا بالخير واإلسعاد والعيش الرغيد

  ومضينا بالتهاني لقريب وبعيد

  ومددنا لليتامى كف إحسان وجود

 

 تنمية مهارات الحفـظ    

  لدى الطلبةالجيد

 المعرفية

الدرس 

الخامس 

 عشر

نكتب األعمال التي نقوم بها قبل صالة العيد في العمـود      

، واألعمال التي نقوم بها بعد صالة العيد في العمود          )أ(

  ).ب(

   ب  أ

 التدريب على التعبير   

 الشفوي والكتابي

 المعرفية

  

الدرس 

السادس 

 عشر

  

ونكتبها في الفراغ   نختار الكلمة المناسبة من المستطيل،      

  :في الجمل آالتية

   

تقديم المفاهيم اللغويـة    

  في سياقات ذات معنى

  

 المعرفية
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  جهودا     الخريطة     الشاهقة

  ............إنكم تبذلون -1

 بالطريقة نفسها؟.......هل تصمم العمارات -2

 .التي يظهر فيها شكل البيت........ثم يصمم -3

الدرس 

السادس 

 عشر

  :مناسبة، ونكتبها في الفراغنختار الكلمة ال

  هذا   هذان   هذه   هاتان   هؤالء

  بنايتان عاليتان...... -1

 عمارة جميلة...... -2

 طالبان نشيطان...... -3

التدريب على التراكيب   

 النحوية واللغوية 

 المعرفية

الدرس 

السادس 

 عشر

نعود إلى الدرس ونستخرج ثالث كلمات تنتهـي بتـاء          

 بتاء مربوطـة، وثـالث      مبسوطة، وثالث كلمات تنتهي   

  .كلمات تنتهي بهاء

   هاء بآخر الكلمة  تاء مربوطة  تاء مبسوطة

 التدريب على الكتابـة    

  بلغة سليمة

  

تنمية مهارات التميـز    

 ودقة المالحظة

  المعرفية

 

الدرس 

السادس 

 عشر

وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكـم      :"قال تعالى : المحفوظات

 "ورسوله والمؤمنون

لحفـظ   تنمية مهارات ا  

  الجيد لدى الطلبة

  

تنمية مهارات ايجابيـة    

 نحو العمل والتعاون

  المعرفية

  

  

 النفسية

الدرس 

السادس 

 عشر

نكتب ثالث جمل نصف فيها بيت البادية، وثالث    : التعبير

 جمل نصف فيها بيت المدينة 

التدريب على التعبيـر    

 الشفوي والكتابي

 المعرفية

الدرس 

السابع 

 عشر

  : كل سطر لنكون جملة مفيدةنعيد ترتيب كلمات

 يهب ، الصديق ، لمساعدتك ، في ، الضيق ،وقت

 القدرة على التحليـل    

 والتركيب

 النفسية
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الدرس 

الثامن 

 عشر

  "عمر يتفقد الرعية"

 -رضي اهللا عنه-خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب

ذات ليلة متنكرا، ليتفقد الرعية، فرأى خيمة فيها امرأة 

ون، وأمامها موقد عليه قدر، وتحته وحولها صبية يبك

  .نار تشتعل

  :نجيب شفويا عن األسئلة اآلتية: األسئلة

 لماذا خرج أمير المؤمنين متنكرا؟

التدريب على القـراءة    

 بدقة وطالقة 

 

 

التدريب على فهم 

 المقروء

 المعرفية

الدرس 

الثامن 

 عشر

ـ  ـ ) نعم(نجيب ب عن كل مما يأتي، بما يتناسب      ) ال(أو ب

  : ورد في الدرسمع ما

  (  )كان في الخيمة امرأة وحولها صبية يبكون -1

 (  )كان الصبية يتصايحون من البرد   -2

 تنميـــة مهـــارات 

 االستماع الجيد

 المعرفية

الدرس 

الثامن 

 عشر

  :نرتب األحداث اآلتية بوضع الرقم المناسب في المربع

  فرأى خيمة فيها امرأة..... 

  وأمامها موقد عليه قدر.....

  وتحته نار تشتعل.....

خرج أمير المؤمنين عمر بن الخطـاب ذات ليلـة          .....

  متنكرا ليتفقد الرعية

  وحولها صبية يبكون......

 القدرة على التحليـل    

 والتركيب

 النفسية

  

  

الدرس 

الثامن 

 عشر

  

  

  :نختار من المستطيالت مرادف ما تحته خط، ونقرؤه

   لهممعيلهؤالء أيتام ال 

  

  

معرفـــة مـــرادف  

  الكلمات وكتابتها

  

  

 المعرفية
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   صديق  منفق  رجل

الدرس 

الثامن 

 عشر

  :نضع كل كلمة من الكلمات اآلتية في جمة مفيدة

  :...........................خيمة

  :...........................موقد

 :...........................أمير

 تقديم المفاهيم اللغوية   

 في سياقات ذات معنى

 المعرفية

درس ال

الثامن 

 عشر

  :نكمل كما في المثال

هي                     أنت  

  تكتب                    تكتبين

 .......تطعم                     

ــى  ــدريب علـ  التـ

ــة   ــب النحوي التراكي

 واللغوية

 المعرفية

الدرس 

التاسع 

 عشر

  :اضبط أواخر الكلمات التي تحتها خطوط

 يرا يحبانه كثطفل صغيركان لهما 

 التدريب على تـشكيل    

ــة  ــروف الهجائي الح

ــاط  ــات والنق بالحرك

 المناسبة

 المعرفية

الدرس 

التاسع 

 عشر

 :نصنف الحيوانات اآلتية في الجدول

حيوانات غـر     حيوانات أليفة  اسم الحيوان

  أليفة

      الكلب

       القط

 تنمية مهارات التمييز   

 ودقة المالحظة

 المعرفية

الدرس 

التاسع 

 عشر

  :ما في المثالنكمل ك

  الولد     الولدان    األوالد

  شرب    شربا      شربوا

 .....       .....خرج    

التدريب على التراكيب   

 النحوية واللغوية

 المعرفية

الدرس 

التاسع 

 عشر

  :نكتب إمالء منظورا

عادت أالم إلى البيت تحمل جرة الماء علـى رأسـها،           

التدريب على الكتابـة    

 بلغة سليمة

 المعرفية
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يرها، والحظت  فنظرت من بعيد إلى المهد، فلم تجد صغ       

 .الدم يسيل من فم الكلب فظنت انه قتل صغيرها

الدرس 

التاسع 

 عشر

  :التعبير

نعبر شفويا عن قصة حيوان وفي، غير التي وردت في          

 الدرس

التدريب على التعبيـر    

 الشفوي والكتابي

 المعرفية

الدرس 

 العشرون

  "العرس في القرية"

الـذي  ) أبو سـامي  (ه مازن وأبوه إلى بيت جارهم       توج

وبعـد أن   . كانت تبدو عليه عالمات الفرح والـسرور      

أبـو  (استقبلهم أبو سامي، بدؤوا جميعا بمساعدة أسـرة         

في تعليق الزينة والمصابيح الكهربائية، وترتيب      ) سامي

  .ساحة البيت الكبيرة لسهرة العرس

 

تنمية اتجاهات ايجابية   

 تعاوننحو العمل وال

 

 

التدريب على اإللقاء 

 والقراءة المعبرة

 النفسية

 

 

 

 المعرفية

الدرس 

 العشرون

  :نضع النقاط المناسبة على الحروف في الجمل اآلتية

 

التدريب على تـشكيل    

ــة  ــروف الهجائي الح

ــاط  ــات والنق بالحرك

 المناسبة

 المعرفية

الدرس 

 العشرون

  :نعيد ترتيب كلمات كل سطر لنكون جملة

  .التوافد،  المدعوون،  السهرة،  علىبدأ،  ب

..........................................  

 

القدرة علـى التحليـل     

 والتركيب

 المعرفية

الدرس 

 العشرون

  :نضع خطا تحت الكلمة المضادة مما في المستطيل

  الحزن  السرور  الفرج  الفرح

  

 

معرفة أضداد الكلمات   

 وكتابتها 

 المعرفية

الدرس 

 العشرون

التدريب على التراكيب     :نكمل كما في المثال

 النحوية واللغوية

 المعرفية
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هي                 هن  

ساعدني               تساعد  

  ...........تُعلقٌ                

 
الدرس 

 العشرون

  :نضع الشدة على الحرف المشدد فيما يأتي

  توجه     التف     الزفة    التوافد    السرور

 

لتدريب على تـشكيل    ا

ــة  ــروف الهجائي الح

ــاط  ــات والنق بالحرك

 المناسبة

 المعرفية

الدرس 

 العشرون

  :نعبر عن رأينا في العادات اآلتية بجملة مفيدة

  إطالق العيارات النارية في األفراح

 

التدريب على التعبيـر    

 الشفوي والكتابي

 المعرفية

الدرس 

 العشرون

نمـال الفراغـات    نكتب جميع حروف اللغة العربية، ثم       

  :اآلتية

  عدد حروف اللغة العربية -1

 :الحروف المتشابهة شكال هي -2

 :الحروف المتشابهة لفظا هي -3

 الحروف المنقوطة بنقطة واحدة هي -4

 :الحروف المنقوطة بنقطتين هي -5

 :الحروف المنقوطة بثالث نقاط هي -6

 :الحروف التي تلفظ من بين الشفتين هي -7

  .نكتب ثالث كلمات حروفها غير منقوطة -8

 

تنمية مهارات التمييـز    

 ودقة المالحظة

 

 

 

 

 

إبراز المواقف التي 

تستخدم فيها المهارات 

اللغوية بشكل وظيفي 

 متكامل

 المعرفية
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   )7( ملحـق ال

  نماذج من تحليل كتاب اللغة العربية للصف الرابع

  األسس المعيار الفقرة الدرس

 
  "الحرية" األول 

ته الجميل، كان بلبل يطير ويمرح، ويغرد بصو

يعيش سعيدا بحريته، وأوالده الصغار في 

  ........العش

تقدم الفتى إلى القفص مسرعا، وفتح بابه، 

وترك صغار البلبل تلحق والديها، تأملها وهي 

: تحلق بعيدا في السماء فرحة مسرورة، وقال

متى سيخرج والدي من السجن ألعيش معه 

  مثل تلك البالبل؟ 

 

تنميــة اتجاهــات نحــو 

 وطنال

 

 

 

التدريب على القراءة بدقة 

 وطالقة

  النفسية

 

 

 

 

 المعرفية

الدرس 

 األول 

نختار الكلمة المناسبة، ونضعها فـي الفـراغ        

  :المناسب

      فزع   قضبان   يغرد

ــرح،    -1 ــر ويم ــل يطي ــان البلب ك

  .بصوته الجميل.....و

شديد عندما لم يجـد     .....تملك البلبل  -2

 .صغاره في العش

  .السجن......لفتذكر الفتى والده خ -3

 

تقديم المفاهيم اللغوية في    

 سياقات ذات معنى 

  المعرفية

 

الدرس 

 األول 

  : اآلتية في جمل مفيدةتنستخدم الكلما

  ................................الغذاء

  ..................................فناء

 

تقديم المفاهيم اللغوية في    

 سياقات ذات معنى

  المعرفية
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رس الد

 األول 

نختار الكلمة المرادفة لما تحته خط في الجمل        

  :اآلتية

   بأسالكه وتعلقااندفع البلبالن إلى القفص،

  

   

  تحصنا  تمسكا  تحمال

  

 

معرفة مرادف الكلمـات    

 وكتابتها 

 المعرفية

الوحدة 

 الرابعة 

يعقد الطالب ندوة، يديرونها بأنفـسهم، عـن        

  . المفهوم المعاصر لالمية

 

علـى التحـدث    التدريب  

  بلغة سليمة

 المعرفية

الدرس 

 األول 

نبحث عن قصة تتحدث عن الطيـور،       : نشاط

 ونقرؤها أمام زمالئنا

 

 في المجال    عاإلبدا ةيتنم

  اللغوي 

  

التدريب علـى اإللقـاء     

 والقراءة المعبرة

 المعرفية

الدرس 

 األول

نعبر شفويا عن فرحة األسير، وأهلـه       : التعبير

  .قلعند خروجه من المعت

 

 

ــين   ــصلة ب ــراز ال  إب

مهارات التعبير ومهارات   

 التفكير  

  المعرفية

 

الدرس 

 الثاني

  ! ما أغلى عيوننا"

ومن وسائل المحافظة على العينـين جلوسـك        

معتدال على المقعد عند القـراءة او الكتابـة،         

ومالحظة مواضع الضوء منك ليال، بحيث يقع       

النور على الكتاب من ناحية الكتف اليـسرى،        

التدريب على القراءة بدقة    

 وطالقة 

 

 

 المعرفية
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وال يقع على عينيك مباشرة، بل على الصحيفة        

 .التي تقرؤها، أو تكتب فيها

  

أهمية اتباع العادات 

 الصحية السليمة

 النفسية

الدرس 

 الثاني

نكمل كما في المثال ونراعي تـشكيل أواخـر         

  :الكلمات بعد إدخال إن عليها

  

    إن األرض عزيزةٌاألرض عزيزةٌ   

 الطفل ذكي          إن ................ 

  

التدريب على التراكيـب    

 النحوية 

 المعرفية

الدرس 

 الثاني

  :نكتب مؤنث الكلمات المذكرة اآلتية

 مساعد    ابيض     سالم

  

التدريب على التراكيـب    

  النحوية

 المعرفية

الدرس 

 الثاني

  :نكمل كما في النموذج

ــل  الرجــ

  وصل

ــرجالن  الـ

  وصال

الرجـــال 

  وصلوا

ــل  الرجــ

  حرص

..........  ............  

  ...........  ..........  الرجل سبح

 

  

التدريب على التراكيـب    

  واللغويةالنحوية

  المعرفية

 

الدرس 

 الثاني

  : التعبير الشفوي

  .يتحدث الطلبة عن وسائل المحافظة على العين

التدريب علـى التعبيـر     

 الشفوي والكتابي 

  المعرفية
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  :التعبير الكتابي

. مناظر جميلة شاهدناهانكتب أربعة اسطر عن 

  

 

 

التدريب على الكتابة بلغة 

 سليمة

الدرس 

 الثاني

تستضيف المدرسة طبيب عيون يتحدث     : نشاط

  :معه الطلبة حول

  أمراض العين -1

 طرق المحافظة عليها  -2

  

أهميــة اتبــاع العــادات 

 الصحية السليمة  

 

 

لتحدث التدريب على ا

 بلغة سليمة

 النفسية

 

 

 

 

 المعرفية

الدرس 

 الثالث

  "رحلة إلى عكا"

 الجمال، يأسر ةعكا مدينة فلسطينية رائع

جمالها من يزورها، سواء أكان قادما من البر 

أو البر، فمن البحر تبدو قلعة شامخة تتحدى 

أمواجه، وكلما اقتربت منها ازداد شعورك أنها 

 البر تظهر حصنا ومن. تتقدم إليك وسط البحر

تحيطه األشجار الكثيفة، وكلما تقدمت نحوه 

زدت إعجابا به، ورغبة في الدخول إليه، 

  .واستكشاف ما بداخله

إبراز مواطن الجمال في    

 اللغة العربية 

 

 

تنمية اتجاهات ايجابية 

 نحو الوطن

 

التدريب على القراءة بدقة 

 وطالقة

  المعرفية

  

  

  

  النفسية

  

ــدرس  الـ

 الثالث

  

  كيف تبدو عكا من البحر؟: سئلةاأل

  ما الذي يحيط بعكا؟

 لماذا سميت عكا قاهرة الغزاة؟

  

تنمية مهـارة االسـتماع     

  الجيد

 

  

 المعرفية
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ــدرس  الـ

 الثالث

  :نكتب إمالء منظورا

بنت عكا إحدى القبائـل الكنعانيـة، وفتحهـا         

القائدان المسلمان، عمرو ابن العاص، ومعاوية      

ا ووسـعها الخليفـة     بن أبي سفيان، جدد بناءه    

األموي هشام بن عبد الملـك، وكثيـر مـن          

المدراس تؤثر تنظيم رحالت إليهـا، فيتأمـل        

 .الطلبة معالمها العربية اإلسالمية

التدريب على الكتابة بلغة    

  سليمة

 

 المعرفية

ــدرس  الـ

 الثالث

نستخدم اسم اإلشارة المناسـب فـي المكـان         

  :المناسب كما في النموذج 

  هذان  ذلك  هذه  أولئك  تلك

  ذلك القصر جميل: النموذج

  القلعة شامخة...... -1

 البرجان منيعان........... -2

التدريب على التراكيـب    

   واللغويةالنحوية

 المعرفية

ــدرس  الـ

 الثالث

  :المحفوظات

  عكا العروس البهية     بالحسن أنت غنية

  يزين قدك سور        بنته أيد قوية

 بحر وبر خصيب      معالم أثرية 

تنمية مهارة الحفظ الجيد    

  لدى الطلبة

 

 المعرفية

ــدرس  الـ

 الرابع

  " النشرة الجوية"

وفي وقتنا الحاضر أنـشأت الـدول محطـات         

خاصة لمعرفة أحوال الجو، تـسمى الواحـدة        

منها محطة األرصاد الجوية، وقد وفرت لهـا        

أحدث األجهزة المتطورة، ويعمل فيها خبـراء       

 .مختصون

ــا   ــف التكنولوجي توظي

واستخدامها في تعلم اللغة    

  العربية  

 

التدريب على القراءة بدقة 

 وطالقة

 المعرفية

ــدرس  الـ

 الرابع

  :نستخدم الكلمات اآلتية في جمل مفيدة

 المسافرون   الحرارة   االحتياطات   الحطب

تقديم المفاهيم اللغوية في    

 سياقات ذات معنى

 المعرفية
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ــدرس  الـ

 الرابع

الجمـل الـصحيحة،    أمـام   (   ) نضع إشارة   

أمام الجمل غير الصحيحة فيمـا       )×( وإشارة

  :يأتي

  (   ) أخبار حالة حالة الجو عنشاهد في المذيا

 (     )اهتم اإلنسان حديثا بتتبع حالة الجو  

تنمية مهـارة االسـتماع     

 الجيد لدى الطلبة

 المعرفية

ــدرس  الـ

 الرابع

نكتب السؤال المناسب لإلجابات التـي تحتهـا        

  :تيار أداة االستفهام المناسبة مما يأتيخط باخ

اشتهر من علماء المسلمين في مجال األرصاد       

  .القزوينيالجوية 

   أين  لماذا  من  متى

التدريب على التراكيـب    

  واللغويةالنحوية

 المعرفية

ــدرس  الـ

 الخامس

  " والطبيعةنمن غرائب الحيوا"

وصف الرحالة أشياء كثيـرة ممـا رأوه فـي          

اء العالم المختلفة، وقد اهـتم      رحالتهم إلى أنح  

كثيرون منهم بوصف ما عدو غريبا وطريفا،       

وذلك إثارة للقارئ وتشويقا له، كي يستمر في        

 .القراءة ما وصفه، ويجد المتعة والتسلية فيه

إبراز مواطن الجمال في    

 اللغة العربية

 

 

التدريب على القراءة بدقة 

 وطالقة

 المعرفية

ــدرس  الـ

 الخامس

ماذا اهتم الرحالة بوصف كل غريب      ل: األسئلة

 طريف؟

تنيمة مهـارة االسـتماع     

 الجيد

 المعرفية

ــدرس  الـ

 الخامس

نضع خطا تحت الكلمتين المترادفتين في كـل        

  :زوج من الجمل اآلتية

   رأى الرحالة أشياء كثيرة في رحالتهم-)أ(

 شاهد الرحالة كثيرا من غرائب الحيوان       -)ب(

 .والطبيعة

ـ    ات معرفة مرادف الكلم

  وكتابتها 

 

 المعرفية

ــدرس  الـ

 الخامس

نخرج الكلمتين المتضادتين في كل جملة ممـا        

  :يأتي

معرفة أضداد الكلمـات    

 وكتابتها

 المعرفية
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استفاد الطب الحديث من الطـب القـديم فـي          

  العالج بالصدمة الكهربائية

 
ــدرس  الـ

 الخامس

نميز بين األسماء واألفعال والحروف فيما يأتي       

  :ا في العمود الخاص بهبوضع كل منه

 يكشف  ال  النمل  ان  النار  البرد  يمسك 

   الحروف  األفعال  األسماء

تنمية مهـارات التمييـز     

 ودقة المالحظة

 

التدريب على التراكيب 

 النحوية واللغوية

 المعرفية

ــدرس  الـ

 الخامس

نحول الجمل الفعلية اآلتية إلى جمـل اسـمية،         

لى الفعل الـذي    ، ع )الفاعل(وذلك بتقديم االسم    

  :يسبقه

  فعل   فاعل                    فاعل   فعل 

 .................عصر محمود الليمون        

التدريب على التراكيـب    

 النحوية واللغوية

 المعرفية

ــدرس  الـ

 الخامس

  :التعبير الشفوي

نتحدث عن بعض الحيوانات والطيور الغريبـة      

 حديقـة   التي رأيناها في رحلة قمنا بهـا إلـى        

 الحيوانات

إبراز الصلة بين مهارات    

 التعبير ومهارات التفكير

 المعرفية

ــدرس  الـ

 الخامس

نكتب أسماء بعض المخلوقات العجيبة التي تدل       

 .على قدرة اهللا سبحانه وتعالى

تنيمة اإلبداع في المجال     

 اللغوي

 المعرفية
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