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 الممخص:    
البحث الحالي الى)تقويـ مستوى مطبقي قسـ المغة العربية في كميات التربية االساسية في ضوء  ىدؼ

ولتحقيؽ ذلؾ اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي , وتـ بناء اداة بحث وىي  الكفايات المعرفية(
( فقرة موزعة عمى اربعة مجاالت "كفايات التخطيط لمطرس والتنفيذ الدرس 63االستبانة تكونت مف )

وتقويـ الدرس والكفايات الشخصية  ووضع ازاء كؿ فقرة ثالثة بدائؿ )متوافرة , متوافرة الى حٍد ما , 
وافرة (, وتأكد الباحث مف صدؽ االداة والثبات , وطبؽ الباحث اداة بحثو عمى عينة مف غير مت

ُمطبقي قسـ المغة العربية في كمية التربية االساسية في جامعة بابؿ , في مركز قضاء الحمة و قضاء 
ـ( وبعد  0500_0502( ُمطبًقا ومطبقة  لمعاـ الدراسي )05المسيب وقضاء المحاويؿ, بمغت )

بيؽ االداة وتفريغ البيانات وتحميميا ومعالجتيا إحصائيًا ببرنامج الرـز االحصائية لمعمـو االجتماعية تط
(SPSS: وتوصؿ الباحث الى جممة مف النتائج كاف مف ابرزىا , ) 

 إّف مستوى توافر الكفايات المعرفية لُمطبقي قسـ المغة العربية كاف جيدًا.
 الطالب المطبق  , الكفيات المعرفية (الكممات المفتاحية )المستوى, 

The level of applicators of the Arabic language departments in the 

faculties of basic education in the light of cognitive competencies 

Anas Abdalltef Qahtan 

Professor Dr. Dihya Uweed Harbi Al Arnoosy 

Abstracts: 

The aim of the current research is to (evaluate the level of the applicators 

of the Arabic language department in the faculties of basic education in 

the light of cognitive competencies). And evaluate the lesson and 

personal competencies and put three alternatives for each paragraph 

(available, available to some extent, not available). Al-Hilla District, Al-

Musayyib District and Al-Mahaweel District, amounted to (50) applied 
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and applied for the academic year (2021-2022 AD), and after applying 

the tool and unloading the data, analyzing it and treating it statistically 

with the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), the researcher 

reached a number of results, the most prominent of which were: 

The level of availability of cognitive competencies for the applicators of 

the Arabic language department was good. 

Keywords (level, applied student, cognitive competencies). 

 تعريف بالبحث الفصل االول:

 مشكمة البحث أواًل:

عمى الرغـ مف اعتراؼ الكثير مف رجاؿ التربية بأىمية إعادة النظر في إعداد الطمبة    
تطوير اداءىـ فإف ىذا اإلعداد مازاؿ يعاني مف انتقاء قاعدة الُمطبقيف والعمؿ عمى 

نظرية تفصيمية وشاممة يقوـ عمييا واف مشكمة وضع برنامج شامؿ إلعداد الطمبة 
الُمطبقيف قائـ عمى الكفايات , لـ تنؿ اال قمياًل جًدا مف االعتناء الجاد عند الميتميف 

المطبقيف مراجعة شاممة كي يكوف مواكبًا إلعداد الُمطبقيف , إذ ينبغي اف يراجع إعداد 
لمتطور الذي يشيده العالـ ,فبسبب تقدـ العمـ وتفجر المعرفة في كافة مجاالت الحياة 
,اتسعت مجاالت العموـ التربوية والنفسية , فاصبح مضموف مينة التعميـ في ىذا 

جد مف العصر مختمفة عما كاف في الماضي , لذا وجبت المراجعة الشاممة لما است
المعارؼ والعمـو كي نختار منيا ما يحتاج اليو الطالب المطبؽ في اعداده لمواجية 

 (36: 0522)زاير و عايز , .التحديات المستقبمية في ىذا العصر

وعدت فكرة إعتماد مبدأ الكفايات أسػاسػية إلعداد الطمبة المطبقيف وتدريبيـ في أثناء   
يرات الجذرية في وسائؿ التربية وأساليبيا نتيجة دراستيـ الجامعية تعد منطمقًا لمتغ

,استعماؿ التقنيات المعاصرة وما يتولد عنيا مف بني جديدة في التعميـ, ذلؾ  مف خالؿ 
ىذه البرامج يمكف تبادؿ الخبرات والتجارب الميدانية في مجاؿ تدريب المطبقيف أثناء 

قومي وتصدييـ لممشكالت الدراسة , وتجديد معموماتيـ وتعميؽ وعييـ السياسي وال
التربوية والغاية مف ذلؾ ىو رفع مستوى الكفاية المعرفية  لمطمبة المطبقيف بشكؿ عاـ. 

 (250: 0522)الربيعي وعمي, 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمة . السنة المجلة الدراسات المستدا

 

 
68 

 اهمية البحثثانيا: 

إف التربية في المجاؿ الفردي ىي عامؿ لبناء اإلنساف وأداة لتوجييو ونضجو إذ    
باإلنساف إلى قمة الجماؿ والكماؿ وبناء أنػاس مفكريف يمكف عف طريؽ التربية البموغ 

وُمديريف وُمبتكريف وُمنتجيف وُمغيريف عمى الصعيد الوطني واالجتماعي , اما التربية 
في المجاؿ الجماعي ىي عامؿ مف أجؿ التعايش والتفاىـ االجتماعي المقروف بالسالـ 

اعاتيػا وىي أمر مف الضروري والسعادة والحياة في ظؿ المحافظة عمى القػوانيف ومر 
 (22, 0502وجوده الستمرار حياة جميع المجتمعات .)العوادي ,

واف المغة  أىميتيا تكمف في كونيا لغة القرآف الكريـ الذي أنزلو اهلل سبحانو وتعالى     
, وىذا ىو الشرؼ (صمى اهلل عميو وآلو وصحبو وسمـ ) عمى نبينا الكريـ محمد 

تتمتع بو المغة العربية مف ثراء واضح بمفرداتيا ومعانييا وحسف العظيـ, وكذلؾ ما 
سبكيا, وبالغتيا , وجماؿ تعبيرىا, ودورىا الفاعؿ في العممية التعميمية مف طريؽ إتقاف 

صالح . )الطمبة ليا, واإلفادة منيا في تدريس المناىج التعميمية والتربوية األخر
 (22: 0522,وسماء

الجزء االكثر اىمية وفاعمية في برنامج اعداد المعمميف , الف اف التطبيؽ ىو     
الطالب يأخذ الفرصة الكافية ليختبر قدراتو وممارستو مينة التعميـ اف اىتماـ الباحث 
بدراسة التطبيقات التعميمية في كمية التربية األساسية دفعو الى االىتماـ بدراسة تقويـ 

 (0552المستوى.)عبد الحسف,سعد,

ال تقتصر الكفايات المعرفية عمى المعمومات والحقائؽ, بػؿ تمتد إلى امتالؾ     
كفايات التعمـ المستمر, واستخداـ أدوات المعرفة, ومعرفة طرؽ استخداـ ىذه المعرفة 
في المياديف العممية وقد كاف مف الشائع أف ىذه الكفايات المعرفية كافية لتمكيف المعمـ 

وكانت الفمسفة التقميدية في إعداد المعمميف تؤمف بأف معرفة مف ممارسة عممو بفعالية, 
أساليب التدريس وأصوؿ المادة التي سيدرسيا المعمـ كافية إليجاد المعمـ المؤىؿ 
الفاعؿ. ولكف حركة التربية القائمة عمى الكفايات أوضحت أف الكفايات المعرفية 
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ئية تمكف المعمػـ مػف أداء ضرورة ال غنى عنيا لممعمـ, عمى أف تتشكؿ بكفايات أدا
 (32: 0553متطمبات العمؿ.)جرادات ,

 ويمخص الباحث اىمية البحث

أىمية المعمـ بوصفو احد اركاف العممية التربوية وبوصفو حجر الزاوية في  -2
 نجاح التعميـ.

 اىمية ميارات الكفايات المعرفية في معرفة مستوى الطمبة المطبقيف. -0

 ث الحالي إلى :ييدؼ البح ثالثا /هدف البحث:

)تقويـ مستوى ُمطبقي  قسـ المغة العربية في كميات التربية االساسية في ضوء الكفايات 
 المعرفية (

ما مدى توافر الكفايات المعرفية  ولتحقيؽ ىدؼ البحث وضع الباحث السؤاؿ اآلتي: 
 لدى ُمطبقي قسـ المغة العربية ؟

 يتحدد البحث بالحدود اآلتية  حدود البحث: :ارابعً 

 الكفايات المعرفية . الحد المعرفي : –2

 قسـ المغة العربية في كمية التربية االساسية /جامعة بابؿ الحد المكاني : –0

 (0502/0500الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي )الحد الزماني:  -6

 طمبة المرحمة الرابعة . الحد البشري : –2

  المستوى عرفو كؿ مف: المصطمحات :خامسا/ تحديد 
  -بانو : (2001)(Glaser): جميزر.2

"تقػػػػديـ معمومػػػػات تفصػػػػيمية محػػػػددة,  فيمػػػػا يسػػػػتطيع الفػػػػرد اداءه ومػػػػاال يسػػػػتطيع".)عالـ 
,0552 :206) 
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 :الساعدي بانه.2

ىو الطالب الذي يتمتع بمستوى عاؿ في ممارسة لمكفايات المعرفية داخؿ مرحمة 
. يعكس ذلؾ المستوى في أداءه الشخصي والمعرفي في غرفة الصؼالتطبيؽ وبشكؿ 

 : جمسة خاصة(0500)الساعدي ,

 وعرفيا كؿ مف : :الكفايات المعرفية

ىي الصفات والخصائص والميارات واالتجاىات التي يفترض اف  باقر بأنها : -1
يؤدييا المطبؽ وتنعكس عمى أدائو في المواقؼ التعميمية التي تتصؼ بنوع مف 

 (2662/66الثبات .)باقر ,
بأنيا مجموعة مف المعارؼ والميارات واالتجاىات بأنها: السايح وعبد المنعم  -2

لدى المطبقيف والمطبقات لتساعدىـ عمى أداء عمميـ التعميـ التي توجو سموؾ 
داخؿ الغرفة الصفية نظريًا وتطبيقيًا بمستوى معيف مف التمكيف ويمكف قياسيا 

 (02: 0550تفؽ عمييا )السايح وعبد المنعـ,ومالحظتيا بمعايير يُ 

 الدراسات السابقة: الثاني  لالفص

 (2002العادلي ) دراسة 

كمية التربية  وىدفت الى تقويـ مستوى  اجريت ىذه الدراسة في جامعة القادسية
التحصيؿ في البالغة لدى طمبة الصفوؼ الثالثة في اقساـ المغة العربية )المرحمة 

واختار الباحث االختبار  ( تدريسي(62طالًبا و) (222وتكونت العينة مف ) الجامعية (
التحصيمي واستعمؿ الوسائؿ االحصائية ) معامؿ ارتباط بيرسوف والوزف المئوي والوسط 

 .المرجح ()وكانت النتيجة وجود ضعؼ واضح في تحصيؿ الطمبة في مادة البالغة 

 (2005حسن )دراسة 
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تقويـ مستوى االساسية وىدفت الى  جامعة بابؿ كمية التربيةجريت ىذه الدراسة في اُ 
في مادة فقو المغة  في الجامعات العراقية  طمبة أقساـ المغة العربية لكميات اآلداب

 العربية

( طالبا طالبة يتوزعوف في كميات اآلداب في الجامعات 222وبمغت عينة البحث ) 
 ذلؾ لعدـ وجود صؼ رابع في الكمية.واستبعد جامعة بابؿ كمية اآلداب و  العراقية 

 واظيرت النتائج االتية :حيث استعمؿ الباحث االختبار التحصيمي 

أظيرت نتائج  الدراسة انخفاض مستوى طمبة المرحمة الرابعة في اقساـ المغة  .2
المغة , إذ انو دوف درجة النجاح الصغرى  ولعربية لكميات اآلداب في مادة فقا
% ( بدرجة قميمة ومنخفض عف المستوى المطموب )جيد( كما أوضح اختبار  05)

 التحصيؿ المعد ليذا الغرض .
مادة فقو المغة يصفيا الطمبة بأنيا مادة جديدة وغير قابمة لالستيعاب وعدـ التفريؽ   .0

 بيف مفرداتيا ومفردات عمـ المغة. 
المغة واغمبيا ذات طابع  مكتبات العراقية الخاصة بمادة فقوادر في القمة المص  .6

 تاريخي. 
 المغة واشراكيـ في المحاضرة .  ىداؼ مادة فقوعدـ معرفة الطالب أ  .2
 عدـ إدخاؿ طرائؽ حديثة في تدريس مادة فقو المغة.   .0

 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة :

 الحالية .تحديد المنيج الذي يناسب الدراسة  .1
ستفادة منيا في كتابة دبيات التي استعمميا الباحثوف لاليعرؼ المصادر و اال .0

 الموضوعات النظرية التي تخص البحث الحالي .
 اختيار حجـ العينة المناسب لمبحث الحالي . .6
 االطالع عمى االدوات المستعممة في قياس وميارات الكفايات المعرفية . .2
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المستعممة في البحوث التي تستعمؿ )بطاقة يعرؼ الوسائؿ االحصائية  .0
 مالحظة(اداة لمدراسة .

 : منهجية البحث واجراءاتهالفصل الثالث

 تـ استخداـ المنيج الوصفي لمالئمة طبيعة وبيانات الدراسة اوال: منهج البحث: 

 : اجراءات البحث :ثانياً 

 مجتمع البحث: -2
المغة العربية لمعاـ الدراسي تكوف مجتمع البحث الحالي مف مطبقي ومطبقات قسـ  
( مطبقة و 226مطبقا ومطبقة بواقع ) (223والبالغ عددىـ ) (0500_0502)
 .( مطبقا26)
  

 عينة البحث: -2

( مطبقا ومطبقة تـ اختيارىـ بالطريقة القصدية 05تكونت عينة البحث الحالي مف )   
 الي.%( مف عينة البحث الح06(مطبقا ومطبقة شكموا نسبة )05, اذ بمغ )

 اداة البحث: -3

قاـ الباحث بجمع البيانات باستخداـ االسموب الكمي مف خالؿ استخداـ اداة االستبانة   
التي تـ تصميميا مف خالؿ مراجعػة العديد مف الدراسات السابقة وقوائـ الكفػايػات 

في مجاؿ طرائؽ تدريس المعرفية  واالستفادة مف خبرات العديد مف المتخصصيف ,
بيدؼ تحديد الكفايات المعرفية  الالزمة لمطمبة المطبقيف. وقد راعى  العربية ,المغة 

الباحث الخطوط العريضة التي يجب اتخاذىا في الحسباف عند وضع االستبانة والتي 
 تتمخص في االتي :

 اف تكوف بسيطة وواضحة قدر االمكاف -2
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 توجو االسئمة الميمة والمفيومة . -0
 منطقي . تكوف االسئمة سمسمة بشكؿاف  -6

لتحديد فقرات االستبانة قاـ الباحث باشتقاؽ الكفايات : تحديد فقرات االستبانة- 
 المعرفية  الالزمة لمطمبة المطبقيف مف خالؿ المصادر اآلتية :

 البحوث والدراسات السابقة في مجػاؿ اعػداد قػوائػـ الكفايات  -2
 طبيعة التربية العممية مف حيث مفيوميا وخصائصيا .  -0
 اتجاىات حديثة في االىتماـ بالتربية العممية .  -6
واقع منيج التربية العممية ) االىداؼ المحتوى , الطرائؽ واالساليب المستحدثة  -2

ىذه المصادر وخبرة الباحث  طريؽومن ,والتقويـ , وخصائص الطمبة المطبقيف
الالزمة المتواضعة في ىذا المجاؿ قاـ باشتقاؽ قائمة مبدئية لمكفايات التدريسية 

 ( كفاية .63لمطمبة المطبقيف تكونت مف )

( كفاية معرفية  63وقد تكونت اداة البحث بصورتيا االولية مف ) :اهداف االستبانة - 
کفايات  -۲كفايات التخطيط لمدرس .  -2موزعة عمى اربعة  مجاالت رئيسة وىي : 

 )الكفايات الشخصية (-2كفايات تقويـ الدرس .  -۳تنفيذ الدرس. 

 صدق االداة  -4

تـ عرض االستبانة عمى اثناف وعشروف  مف المحكميف المتخصصيف في المناىج 
 وطرائؽ التدريس المغة العربية  .

 ثبات االداة : -5

لقد تـ الحصوؿ عمى ثبات االداة عف طريؽ حساب معامالت االرتباط بي قائمة 
طبقات حيث وصؿ (التي تقيس الكفايات المعرفية الالزمة لممطبقيف والم63الفقرات )

%(عمى المستوى العاـ وىي نسبة مرتفعة جدًا , اما بالنسبة 26معامؿ االرتباط )
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( 22( وكفاية التقويـ )26لمحاور االستبانة االربعة فقد كاف مجاؿ الكفايات الشخصية )
 (20( وكفاية التخطيط ) 23وكفاية التنفيذ )

 تطبيق االداة : -6

وقد  2/0500/ 25وانتيت يوـ  0500/ 6/ 6بدأ الباحث بتطبيؽ اداة البحث بتاريخ 
استغرقت مدة التطبيؽ شيرا  بواقع مشاىدة واحدة لكؿ مطبؽ في درس المغة العربية 

 (دقيقة وقد سار التطبيؽ عمى النحو التالي 65ولمدة )

 شاىد الباحث التطبيؽ عف طريؽ الزيارة الميدانية لمطمبة المطبقيف في المدارس  -2
 مف اداء الطالب المطبؽ في بطاقة المالحظة  الحظوُ تسجيؿ ما اُ  -0
تأشير االداء الُمالحظ بوضع عالمة صح في الحقؿ الذي يناسب اداء المطبؽ  -6

 لكؿ كفاية وعمى ثالثة مستويات 

 الفصل الرابع:

ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي توصؿ ليا الباحث وتفسيرىا ومناقشتيا وعمى يتناوؿ   
 النحو االتي:

اواًل: عرض نتائج استمارة المالحظة موضحا جانب القوة , وجانب الضعؼ في كؿ 
 كفاية رئيسة .

ثانيًا: عرض نتائج استمارة المالحظة موضحا جانب القوة , وجانب الضعؼ في كؿ 
 في ضمف الكفايات الرئيسة . كفاية فرعية مندرجة

ولما كاف الباحث قد اعتمد عمى مقياس مؤلؼ مف ثالثة مستويات مجموع أوزانيا     
( لممستوى الثاني )متوسط (, 0( لممستوى االوؿ )جيد جدًا(, و )6وذلؾ بإعطاء ) (,3)

(وعد ىذا الوسط محَكًا 0(لممستوى  الثالث )ضعيؼ (وبذلؾ يصبح متوسط القياس )2و)
مفصؿ بيف الكفاية التي تمثؿ جانب القوة , والكفاية التي تمثؿ جانب الضعؼ , وبذلؾ ل
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%( محكا لمفصؿ بيف الكفاية التي تمثؿ جانب القوة 25يكوف متوسط االوزاف المئوية )
والكفاية التي تمثؿ جانب الضعؼ , اي اف كؿ كفاية بمغت قيمة وسطيا المرجح 

تمثؿ جانب القوة , وكؿ كفاية كانت قيمة وسطيا %( 25(فأكثر , ووزنيا المئوي )0)
 %(تمثؿ جانب الضعؼ .25( , ووزنيا المئوي اقؿ مف )0المرجح اقؿ مف )

وبعد اف طبؽ الباحث استمارة المالحظة عمى عينة البحث )ُمطبقي قسـ المغة    
العربية في كمية التربية االساسية جامعة بابؿ (, جرى جمع التكرارات لكؿ كفاية 

 بحسب مستوياتيا ,ثـ اوجد قيمة الوسط المرجح , والوزف المئوي.و 

 عرض نتائج استمارة المالحظة وتفسيرها 

اواًل: عرض نتائج استمارة المالحظة موضحا جانب القوة , و جانب الضعف في كل 
 كفاية رئيسة 

شتقة بعد اف اوجد الباحث االوساط المرجحة , و االوزاف المئوية لمكفايات الفرعية الم
مف كؿ كفاية رئيسة حسب الباحث متوسط مجموع االوساط المرجحة , واالوزاف المئوية 
لمكفايات الفرعية التي ىي مف ضمف كؿ كفاية رئيسة وكؿ عمى حدة لبياف جانب القوة 
, وجانب الضعؼ في كؿ كفاية رئيسة , واظيرت النتائج اف )الكفايات الشخصية 

( وجاءت 22.222(, وبوزف مئوي )0.066رجح )(جاءت بالمرتبة االولى ,بوسط م
(,وجاءت 26.666(, وبوزف مئوي )0.0بالمرتبة الثانية )التقويـ(, بوسط مرجح )

( وجاءت 25.260(, وبوزف مئوي )0.226بالمرتبة الثالثة )التنفيذ(, بوسط مرجح )
 (26.026( , وبوزف مئوي )0.622بالمرتبة الرابعة )التخطيط( , بوسط مرجح )

 دوؿ يوضح ذلؾ والج
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 (1جدول )
المرجح, الكفايات المعرفية الرئيسة في استمارة المالحظة مرتبة تنازليًا بحسب الوسط 

 والوزن المئوي
 الوزف المئوي  الوسط المرجح  الكفاية الرئيسة  ت في االستمارة  الرتبة 

 %22.222 0.066 الكفايات الشخصية  2 2
 %26.666 0.0 التقويـ  6 0
 %80.435 2.413 التنفيذ 2 3
 %79.249 2.377 التخطيط 1 4
 

ثانيًا: عرض نتائج استمارة المالحظة موضحا جانب القوة , وجانب الضعف في كل 
 كفاية فرعية ضمن الكفايات الرئيسة .

بحسب مرتبتها , في ما يأتي عرض ُمفصل لكل مهارة رئيسة في استمارة المالحظة 
 وتحميل ومناقشة كفاياتها الفرعية في جانبي القوة , والضعف وعمى النحو اآلتي

 _الكفايات الشخصية :1

ليعرؼ الباحث مدى اتقاف مطبقي قسـ المغة العربية لكفاية الكفايات الشخصية جرى 
المغة  حساب التكرارات والوسط المرجح والوزف المئوي لتقدير الباحث لقدرة مطبقي قسـ

العربية عمى اتقاف ىذه الكفاية فقد جرى حساب ادائيـ مف لدف الباحث اذ تتضمف ىذه 
( و 2.32( إلى )0.60(كفايات فرعية تراوحت قيمة اوساطيا المرجحة )3الكفاية )

 ( والجدوؿ يوضح ذلؾ 02.333( إلى )62.666أوزانيا المئوية )
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 (2جدول )

واالوزان المئوية والرتب لمكفايات الفرعية المشتقة من التكرارات واالوساط المرجحة 
رتبة تنازلًيا بحسب الوسط المرجح والوزن الكفاية الرئيسة )الكفايات الشخصية (م

 المئوي

ت في  ت
 االستمارة 

الكفاية 
 الفرعية 

الوسط  تكرار مستويات االداء 
 المرجح 

الوزف 
جيد  النسبي

 جدا 
 ضعيؼ متوسط 

يتمتع  0 2
 بمظير الئؽ

22 0 2 0.60 62.666 

يتصؼ  6 0
باالتزاف 

 االنفعالي 

26 3 2 0.22 62.333 

يتنقؿ بيف  3 6
الطمبة عند 

الضرورة 
 بيدوء واتزاف

26 2 6 0.2 66.666 

مراعاة  0 2
 اوقات الدواـ 

62 6 6 0.2 65 

يكوف صوتو  2 0
واضًحا 

 ومسموًعا  

65 0 20 0.6 23.333 

يحسف  2 3
استعماؿ 

25 22 02 2.32 02.333 
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المغة العربية 
 الفصيحة 

ويتضح مف الجدوؿ اعاله اف المجاؿ الوحيد الذي تجاوز اداء المطبقيف فيو 
( درجة مجاؿ ) الكفايات الشخصية(, فقد بمغ 35متوسط المقياس )المحؾ( البالغ )

(, 60( درجة, اما الوزف المئوي فقد بمغ )0.23الوسط المرجح لدرجات المطبقيف فيو)
ىذا المجاؿ كاف ضمف المستوى المقبوؿ, مما يدؿ عمى اف أداء الطمبة المطبقيف في 

 وتتفؽ ىذه الدراسة مع النتيجة التي توصمت الييا دراسة كالرؾ , وآخروف . 

 (clark and other , 1984 ورأى الباحث ىذا الى اىتماـ الطمبة الُمطبقيف ,)
بمظاىرىـ الشخصية ونظافة ىنداميـ ومحاولتيـ الحفاظ عمى اتزاف شخصياتيـ اماـ 

يذ داخؿ غرفة الصؼ؛ ألف التطبيقات العممية ىي االولى لمطمبة المطبقيف التالم
 اثبات جدارتيـ في مينة التعميـ. لممارسة ادوارىـ القيادية, و 

 اواًل: الكفايات التي تمثل جانب القوة في الكفاية الرئيسة )الكفايات الشخصية (

 ذ حصمت عمى وسط يتمتع بمظير الئِؽ: جاءت ىذه الكفاية بالمرتبة االولى, ا
( مما يشير الى إَف ُمطبقي قسـ 62.666( , و وزف مئوي )0.60مرجح )

المغة العربية يعتنوف بمظيرىـ العاـ وبما يالئـ طبيعة الذوؽ العاـ والعادات 
 الفطرية السميمة 

  يتصؼ باالتزاف االنفعالي: جاءت ىذه الكفاية في المرتبة الثانية ,اذ حصمت
( مما يشير إلى اف ُمطبقي 62.333, ووزف مئوي )(0.22عمى وسط مرجح )

قسـ المغة العربية يتمكنوف مف ضبط انفعاالتيـ وانيـ يحسنوف المعاممة مع 
 التالميذ ويحترمنيـ.

 جاءت ىذه الكفاية في المرتبة يتنقل بين الطمبة عند الضرورة بهدوء واتزان :
(وىذا يشر 66.666( ووزف مئوي)0.2الثالثة ,اذ حصمت عمى وسط مرجح )

الى اف ُمطبقي قسـ المغة العربية يتمتعوف بضبط واتزاف اماـ التالميذ في مسرح 
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العممية التعميمية وىذا مف شانو يسمح باألمف والثقة ,والتعمـ لتحقيؽ النمو 
 لمتالميذ

  :اذ حصمت عمى  جاءت ىذه الكفاية في المرتبة الرابعةمراعاة اوقات الدوام ,
(و ىذا يشير الى اف ُمطبقي قسـ المغة 65مئوي )( ووزف 0.2وسط مرجح )

العربية ممتزميف بأوقات الدواـ وىذا ما تعمموه مف اساتذتيـ في المرحمة 
 الجامعية .

  ًاذ  : جاءت ىذه الكفاية في المرتبة الخامسةيكون صوته واضحا ومسموعا
( ىذا يشير الى اف 23.333و وزف مئوي ) (0.6حصمت عمى وسط مرجح )

سـ المغة العربية صوتيـ واضح في اثناء شرح المادة العممية ويتمتعوف ُمطبقي ق
 بنبرة صوت سميمة خالية مف العيوب والتمعثـ .

 الكفاية التي تمثل جانب الضعف  يًا:نثا
جاءت ىذه الكفاية في المرتبة يحسن استعمال المغة العربية الفصيحة :

ويرى  (54.666)المئوي وزف و( 1.64السادسة اذ حصمت عمى وسط مرجح )
الباحث اف سبب ذلؾ يعود الى قمة اىتماـ الطمبة المطبقيف باستعماؿ المغة العربية 

الباحث قد اتضح ذلؾ فعال مف خالؿ زيارة الفصيحة, وسيادة العامية في كالميـ, و 
ألفراد عينة بحثو, فأغمب المطبقيف يميموف الى استعماؿ العامية في حديثيـ اثناء 

ة اف التالميذ قد تعودوا عمى ذلؾ مف معممييـ في المواد االخرى, او ربما الدرس بحج
مغة يعود الى تخوؼ المطبؽ مف اف يمحف اثناء حديثو نتيجة عدـ ضبطو لقواعد ال

 العربية. 
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 (3جدول )
التكرارات واالوساط المرجحة واالوزان المئوية والرتب لمكفايات الفرعية المشتقة من 

 والوزن المئوي الرئيسة )التقويم (مرتبة تنازلًيا بحسب الوسط المرجحالكفاية 
في  ت ت

االستما
 رة

الوسط  تكرار مستويات االداء الكفاية الفرعية 
 المرجح

الوزن 
جيد  المئوي

 جدا
 ضعيؼ متوسط

ُيثني عمى االجابات  2 2
 الموفقة

20 3 0 0.22 60.333 

ينبو الطمبة الى االجابات  3 0
 الصحيحة بعد التصحيح

26 0 0 0.23 60 

يراعي الفروؽ الفردية في  2 6
 صياغة اسئمة التقويـ

22 2 0 0.20 65.333 

يعدؿ اساليب تدريسو تبعا  2 2
 لنتائج التقويـ

62 2 0 0.33 22.332 

يعالج نقاط الضعؼ التي  6 0
 يكتشفيا عند الطمبة

62 3 3 0.32 22 

ييتـ باالختبارات  2 3
 التحصيمية

63 3 2 0.03 20.666 

استعماؿ اساليب تقويـ  0 2
 متنوعة وفقا لألىداؼ

00 22 22 0.00 22 

ُيوثؽ استجابات الطمبة  6 2
 بشكؿ مستمر

22 00 2 0.22 20.333 

ُيصحح وفقا ألجوبة  0 6
 نموذجية ُمعدة ُمسبقا

26 06 22 2.62 33 

 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمة . السنة المجلة الدراسات المستدا

 

 
81 

 _كفايات التقويـ0

 جانب القوة في الكفاية الرئيسة )التقويـ (اواًل: الكفايات التي تمثؿ 

  :( و وزف 0.22جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح )ُيثني عمى االجابات الموفقة
يستعمموف التربيت عمى  العربية المغة قسـ (وىذا يدؿ عمى اف ُمطبقي60.333المئوي)

دافعية  التالميذ عند االجابة الصحيحة عمى السؤاؿ ويستعمموف انواع المعززات إلثارة
 التالميذ الستقباؿ الدرس بميفة وشوؽ معًا.

  :جاءت ىذه الكفاية  بوسط مرجح ُينبه الطمبة إلى اإلجابة الصحيحة بعد التصحيح
( ىذا بدورِه ُيظير إف الطمبة المطبقيف يستعمموف طرائؽ 60( الوزف المئوي )0.23)

ع الخطأ في االمالء التدريس الحديثة في اثناء التدريس بتنبيو التالميذ إلى مواض
 المنقوؿ والمنظور وىذا بدوره يرسخ الحؿ الصحيح في اذىاف التالميذ.

  :في  بوسط مرجح  جاءت ىذ الكفايةيراعي الفروق الفردية في صياغة اسئمة التقويم
(مف المالحظ عمى أداء الطمبة المطبقيف في اثناء 65.333(,و وزف المئوي )0.20)

الخجوليف عمى المشاركة, واف التالميذ تتوافر لدييـ اإلجابات التدريس ُيشجعوف التالميذ 
يتمكنوف مف تحقيؽ االىداؼ التعميمية  الصحيحة ,ولكف ال ُيدلوف بيا وىذا مف  شأنو

 لمدرس بشكؿ صحيح.
وليذا ال يمكف الحكـ عمى الفرد بأنو متفوؽ جدا او ضعيؼ جدا ؛الف كال مف التفوؽ 

 رد مف االفراد  والضعؼ  العقمي نسبي عند كؿ ف
 (00: 0520)الزعبي,                                                     

 :جاءت ىذه الكفاية في  بوسط  ُيعدل اساليب تدريسُه تبعًا لنتائج التقويم
(وىذا يؤكد اف الطمبة المطبقيف في قسـ المغة 22.332( ووزف المئوي )0.33مرجح)

تدريسية والطرائؽ الُمعدة لمتدريس تبعا لخصائص الطمبة العربية ُيغيروف أساليبيـ ال
 ونتائج االختبارات بإتباع طرائؽ تدريس حديثة ووسائؿ تقويـ مناسبة .

 : يعالج نقاط الضعف التي يكتشفها عند الطمبة 
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( وىذا 22( ووزف المئوي )0.32جاءت ىذه الكفاية في المرتبة الخامسة بوسط مرجح )
 ريصوف عمى تصويب اخطاء التالميذ.يدؿ عمى إف المطبقيف ح

 ( ووزف 0.03: جاءت ىذه الكفاية بالمرتبة  بوسط مرجح )باالختبارات التحصيمية ييتـ
( وىذا يدؿ عمى اف الطمبة المطبقيف ييتموف باالختبارات وال تترسخ 20.666المئوي )

ميذ الى معمومة عممية اال بإختبار التالميذ فيما بينيـ كاؿ) الترديد بتقسيـ التال
مجموعات واستعماؿ بطاقات محققو ليدؼ الدرس (وىذا يعود الى استعماؿ المطبقيف 

 طرائؽ تنادي بذلؾ وىذا االسموب محبب عند التالميذ .

 ثانيًا: الكفايات التي تمثل جانب الضعف في كفايات التقويم

  :جاءت ىذه الكفاية بوسط استعمال اساليب تقويم متنوعة وفقًا لألهداف
 وىذا نتيجة إعادىـ في المرحمة الجامعية . (22( ووزف المئوي)0.00)مرجح

  :جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح ُيوثق استجابات الطمبة بشكل مستمر
ال يوثقوف  (وىذا يتبيف اف الطمبة المطبقيف20.333(ووزف المئوي )0.22)

وضيؽ وقت  استجابات الطمبة بسبب كثرة اعداد التالميذ في الصؼ الدراسي
 الدرس.

 :جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح  ًيصحح وفقًا ألجوبة نموذجية ُمعدة ُمسبقًا
(وىذا يتبيف اف الطمبة المطبقيف اغمبيـ ًيدرسوف في 33( ووزف المئوي )2.62)

الصفوؼ االولية وىذا يعزوه المسؤولوف في المدارس باف الطمبة المطبقيف في 
 متقدمة . بواكير خبراتيـ وال يسمح ليـ بتدريس صفوؼ

 (4جدول رقم )                                   
التكرارات واالوساط المرجحة واالوزان المئوية والرتب لمكفايات الفرعية 

 المشتقة من الكفاية الرئيسة )التنفيذ (مرتبة تنازلًيا بحسب الوسط المرجح
 والوزن المئوي

ت في  ت
 االستبانة

الوسط  مستويات االداء  الكفاية الفرعية 
 المرجح

الوزف 
 ضعيؼ متوسطجيد  المئوي
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 جدا
يعرض الدرس وفقا  0 2

 لمخطة اليومية 
20 0 6 0.22 60.332 

إعطاء أىمية  2 0
 لمواجبات البيتية 

20 2 2 0.23 60 

استعماؿ ميارات  2 6
االتصاؿ المفظي وغير 

 المفظي مع الطمبة

62 2 3 0.30 22.666 

ُيشجع التالميذ عمى  22 2
 طرح االسئمة

62 2 2 0.3 23.332 

ُمراعاة الفروؽ الفردية  6 0
بيف التالميذ في اثناء 

 التدريس

60 6 3 0.02 23 

ُيحافظ عمى النظاـ  25 3
 رغـ اندماجو بالدرس

63 3 2 0.03 20.666 

 22.332 0.02 2 6 62 ُيمخص افكار الدرس  26 2
يستعمؿ الوسائؿ  3 2

التعميمية بشكؿ 
 صحيح

65 23 2 0.00 22 

يثقف صياغة وعرض  0 6
 االسئمة عمى التالميذ

00 02 2 0.20 25.333 

اعطاء اىمية لألنشطة  6 25
 الصفية و الالصفية

20 06 3 0.22 20.666 

اشراؾ التالميذ  2 22
 بمجريات الدرس

66 0 0 0.23 20 
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يربط مادة تخصصو  20 20
بالمواد الدراسية 

 االخرى

20 03 2 2.22 323666 

يعرض المعمومات  6 26
الخاصة بالدرس بشكؿ 

 مرتب 

20 22 02 2.20 35.333 

 
  :( وزف 0.22جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح )يعرض الدرس وفقا لمخطة اليومية

(وىذا يبيف اف الطمبة المطبقيف ,يتمكنوف مف عرض الدرس عمى 60.332المئوي )
 وبتسمسؿ منظـ. الموح السبوري

 : ( ووزف 0.23جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح )اعطاء اهمية لمواجبات البيتية
( وىذا يوضح باف الطمبة المطبقيف يكمفوف التالميذ بواجبات بيتية 60المئوي )

 لتثبيت المعمومات العممية في اذىاف التالميذ.
 : جاءت ىذه الكفاية استعمال مهارات االتصال المفظي وغير المفظي مع الطمبة

(وىذا يوضح اف الطمبة المطبقيف 22.666( ووزف المئوي )0.30بوسط مرجح )
 يستعمموف وسائؿ اتصاؿ مع التالميذ في اثناء الشرح مثال االيماءات وحركات اليد .

 : ( ووزف 0.3جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح )ُيشجع التالميذ عمى طرح االسئمة
اف الطمبة المطبقيف يستعمموف عدة  ميارات في ( وىذا يوضح 23.332المئوي )

اثناء الشرح واف الطمبة المطبقيف دائمًا يتثبتوف مف المعمومات العممية المقدمة 
 لمتالميذ ويحرصوف عمى ترسيخيا في اذىانيـ.

 :جاءت ىذه الكفاية بوسط  ُمراعاة الفروق الفردية بين الطمبة في اثناء الدرس
(ىذا يوضح اف الطمبة المطبقيف ُيقدروف خصائص 23( ووزف المئوي)0.02مرجح )

 الطمبة العممية والنمائية في طرح االسئمة عمى التالميذ 
 :( 0.03جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح ) ُيحافظ عمى النظام رغم اندماجه بالدرس

(وىذا يوضح باف الطمبة المطبقيف يتمكنوف مف ضبط 20.332ووزف المئوي )
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درس وال يتركوف مجاؿ لمتالميذ المشاغبيف بحرية الحركة الصؼ في اثناء شرح ال
 وبث الضوضاء والتشويش عمى زمالئيـ .

 ( ووزف المئوي 0.02: جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح )ُيمخص افكار الدرس
(وىذا يوضح باف الطمبة الطبقيف يمخصوف االفكار الرئيسة في الدرس 22.332)

درس في اذىانيـ والعمؿ بيا في حياتيـ ليسيؿ عمى التالميذ تثبيت معمومات ال
 اليومية.

 :( 0.00جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح ) يستعمل الوسائل التعميمية بشكل صحيح
(وىذا يوضح باف الطمبة المطبقيف يحسنوف اختيار الوسيمة 22ووزف المئوي )

 التعممية المناسبة التي تحقؽ ىدؼ الدرس في المغة العربية .
 جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح :لخاصة بالدرس بشكل مرتبيعرض المعمومات ا

( وىذا يوضح باف الطمبة المطبقيف يقدموف الدرس 26.666( ووزف المئوي )0.62)
 بتسمسؿ منطقي وعرض صحيح وىذا ماتعمموه في المرحمة الجامعية .

 جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح  اعطاء اهمية لألنشطة الصفية والالصفية:
(وىذا يوضح باف الطمبة المطبقيف ييتموف بأنشطة 20.666المئوي ) ( ووزف0.22)

التالميذ داخؿ غرفة الصؼ بعمؿ وسيمة تعميمية معينة او اداء محفوظة او مساعدة 
زميؿ ليـ والالصفية بزيارة مدينة سياحية او معمـ ديني يحقؽ االىداؼ التعميمية 

 التربوية .
 :( ووزف 0.23ذه الكفاية بوسط مرجح )جاءت ى اشراك التالميذ بمجريات الدرس

( وىذا يوضح باف الطمبة المطبقيف يستعمموف عدة طرائؽ تدريس في 20المئوي )
الدرس الواحد وال يتحولوف )المطبقيف(الى ُممقنيف بؿ ىناؾ مسؤولية مشتركة بيف 

  الطالب المطبؽ والتمميذ.
 مثل جانب الضعف في مجال التنفيذ:الكفاية التي ت

ىذه الكفاية بوسط مرجح  جاءتة تخصصه بالمواد الدراسية االخرى: يربط ماد
( وىذا يوضح اف الطمبة المطبقيف ال يربطوف مادة 32.666( ووزف المئوي )2.22)

 المغة العربية بالمواد الدراسية االخرى ,ويقتصر االمر عمى تدريس المادة فقط.
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مطبقات ليذه الكفاية ويرى الباحث اف سبب ىذا القصور في اداء المطبقيف وال
يعود الى قمة خبراتيـ الميدانية, وضعؼ اعدادىـ التربوي, واالكاديمي, والى سيادة 

 الطابع النظري في المقررات التربوية التي درسوىا في الكمية,
 (5جدول )

التكرارات واالوساط المرجحة واالوزان المئوية والرتب لمكفايات الفرعية 
المرجح  طيط (مرتبة تنازلًيا بحسب الوسط الرئيسة )التخالمشتقة من الكفاية 

 والوزن المئوي
ت في  ت

 االستبانة
الوسط   مستويات االداء الكفاية الفرعية 

 المرجح
الوزف 
جيد  المئوي

 جدا
 ضعيؼ متوسط

يتمكف مف اعداد  2 2
 خطة الدرس

20 0 6 0.22 60.333 

توزيع الوقت  2 0
عمى عناصر 
 الخطة اليومية
بشكؿ يالئـ 
موضوع الدرس 

 واىميتو

62 6 2 0.02 22.333 

يحسف اختيار  0 6
الوسيمة التعميمية 

 المالئمة لمدرس

62 20 2 0.22 20.332 

يذكر االمثمة  2 2
والنصوص التي 
يستعمميا في 

 اثناء الدرس

65 20 2 0.20 25.333 
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يعطي مقدمة  0 0
 مشوقة لمدرس

03 23 2 0.63 22.333 

يحسف تحديد  6 3
اساليب التمييد 

المناسبة 
لموضوعات 

 الدرس 

03 26 22 0.6 23.333 

ُيخطط الستعماؿ  2 2
عدة طرائؽ 
تدريس واساليب 
واستراتيجيات في 

 الدرس الواحد

22 03 25 0.52 36.666 

ُيضمف خطتو  2 2
انشطة تعميمية 

 متنوعة

26 02 25 0.53 32.333 

 
 : ( ووزف 0.22جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح ) يتمكن من اعداد خطة الدرس

(وىذ يوضح باف الطمبة المطبقيف يتمكنوف مف اعداد خطة يومية 60.333المئوي )
وشيرية وفصمية وتكوف شاممة عمى االىداؼ العامة والخاصة واالىداؼ السموكية , 

ية بما وتمييد ثـ عرض ثـ تقويـ ثـ خاتمة فالواجب البيتي. واستعماؿ الوسائؿ التعميم
يالئـ ىدؼ الدرس, وُيعز الباحث ذلؾ إلى إَف الطمبة المطبقيف اكتسبوا ىذه الكفاية 

 مف خالؿ إعدادىـ في الكمية 
 :جاءت ىذه الكفاية  توزيع الوقت عمى عناصر الخطة التعميمية المالئمة لمدرس

(وىذا يوضح باف الطمبة المطبقيف 22.333( ووزف المئوي )0.02بوسط مرجح )
وف توزيع عناصر خط الدرس عمى الزمف المخصص لمحصة الدراسية بدوف يستطيع
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زيادة وال نقصاف ويرى الباحث إنيا نتيجة طبيعية لما ُقدـ ليـ خالؿ مدة اعدادُه مف 
 خبرات ومواقؼ تعميمية  .

 جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح ُيحسن اختيار الوسائل التعميمية المالئمة لمدرس :
(وىذا يوضح اف الطمبة المطبقيف يتمكنوف مف 20.332) ( ووزف المئوي0.22)

اختيار الوسيمة التي تحقؽ ىدؼ الدرس وال يمكف استعماؿ وسيمة تعميمية لقواعد 
 المغة العربية وموضوع الدرس عف القراءة .

 :جاءت ىذه الكفاية بوسط  يذكر االمثمة والنصوص التي يستعممها اثناء الدرس
( وىذا يوضح اف الطمبة المطبقيف يثبتوف 25.333) ( و وزف المئوي0.20مرجح )

القاعدة النحوية بمثاؿ مع تأشيره واعرابو ويكوف واضح ومناسب لمستوى التالميذ 
 وخالي مف الغموض .

 :( ووزف 0.63جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح ) يعطي ُمقدمة ُمشوقة لمدرس
ختيار المقدمة التي ( وىذا يوضح اف الطمبة المطبقيف يحسنوف ا22.333المئوي )

تكوف ممخصة لمموضوع السابؽ ومشتممة عمى محتويات الدرس الجديد وتجعؿ 
 التالميذ يتشوقوف لمدرس لكسب ميارات جديدة غير معروفة 

 :جاءت ىذه الكفاية  يحسن تحديد اساليب التمهيد المناسبة لموضوعات الدرس
طمبة المطبقيف ( وىذا يظير اف ال23.333(ووزف المئوي )0.6بوسط مرجح )

يتمكنوف مف تييئة المعمومات الخاصة بالدرس بشكؿ مرتب وانيـ ينتقموف مف فكرة 
 الى اخرى بكفاية واتقاف ؛لكي تتثبت المعمومات بأذىاف التالميذ.

 :ُيخطط الستعمال عدة طرائق تدريس واساليب واستراتيجيات في الدرس الواحد  
( وىذا يظير اف 36.666وزف المئوي)( و 0.52جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح )   

الطمبة المطبقيف يستعمموف اساليب تدريسية متنوعة في الدرس تبعًا لخصائص 
 المتعمميف وتشير ىذه النتيجة إلى تزويده بالمعارؼ والمعمومات الضرورية  .

 :( 0.53جاءت ىذه الكفاية بوسط مرجح) ُيضمن خطته انشطة تعميمية متنوعة
(وىذا يظير اف الطمبة المطبقيف يتغمبوف عمى الممؿ والسأـ 32.333ووزف المئوي )
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في اثناء الدرس باستعماؿ انشطة تعميمية مثؿ التسميع مف جياز الكتروني بحفظ 
 نشيد ,وسائؿ تعميمية عبارة عف اشياء ممموسة كقطع الحموى وغيرىا.

 :الفصل الخامس

 االستنتاجات :

 بعد عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا , مف لدف الباحث ُيمكف الخروج باالستنتاجات اآلتية 

 إف مستوى أداء ُمطبقي قسـ المغة العربية كاف جيداً  .2
ضعؼ اىتماـ ُمطبقي قسـ المغة العربية بدروس المشاىدة واالستفادة منيا في مرحمة  .0

 التطبيؽ العممي 
بية في الكفايات المعرفية )الكفايات الشخصية ظير إف مستوى ُمطبقي قسـ المغة العر  .6

 ,التقويـ ,التنفيذ ( كاف جيداً 
ظير اف مستوى الطمبة المطبقيف في قسـ المغة العربية في كفاية التخطيط كاف  .2

 متوسط.
لـ يشمؿ محتوى اإلعداد االكاديمي في كميات التربية األساسية الخبرات والمعمومات  .0

 بة الُمطبقيف معرفيًا.الحديثة الميمة في إعداد الطم

  التوصيات :

ضرورة التوجيو بتدريس الكفايات المعرفية في المرحمة الجامعية في كميات التربية  .2
 االساسية .

 زيادة وعي الطمبة المطبقيف في قسـ المغة العربية بأىمية دروس المشاىدة . .0
 تدريبة .ضرورة االىتماـ بإعداد المطبقيف وتطويرىـ مف خالؿ إقامة دورات  .6
التوصية بإعتماد الكفايات المعرفية )استمارة المالحظة (,التي اعدىا الباحث في قسـ  .2

 المغة العربية ,وادخاليا ضمف االستمارة التقويمية لممطبقيف 
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االستفادة مف اداة البحث الحالي في تقويـ مستوى المطبقيف وبما يتالءـ وطبيعة  .0
 االىداؼ التربوية

المطبقيف عمى ُمعطيات العصر وتطوراتو العممية بشكؿ واسع مف  ضرورة انفتاح الطمبة .3
 اجؿ المحاؽ بركب التطور المتسارع.

 المقترحات:

إجراء دراسة مماثمة لتقويـ مستوى لتقويـ ُمعممي ومعممات المغة العربية في ضوء  .2
 .الكفايات المعرفية 

 بناء برنامج عالجي لتنمية الكفايات المعرفية لدى ُمطبقي قسـ المغة العربية  .0
إجراء دراسة مسحية تبيف وجية نظر التدريسييف في كمية التربية االساسية في ُمطبقي  .6

 قسـ المغة العربية في ضوء الكفايات المعرفية .

 المصادر :

 وتطبيقاتها التربوية سيكولوجية الفروق الفردية(0520الزعبي ,احمد محمد ).2
 ,مكتبة الرشد,0,ط

تقويم اداء مطبقي كميات التربية االساسية اقسام ( 0552).عبد الحسف ,سعد جبار0
 ,رسالة ماجستير غير منشورة المغة العربية في ضوء الكفايات التعميمية

,مكتبة دار السالـ القانونية  أسس التربية( 0502.العوادي, مرتضى رعد راضي )6
 ,العراؽ .2,النجؼ االشرؼ ,ط

 (  0522.الربيعي , ضرغاـ سامي عبد االمير ,عمي كاظـ ياسيف المحنة )2

                                  , جامعة القادسية ,كمية التربية ,العراؽ.استراتيجيات التدريس المعاصر  

مناهج المغة العربية وطرائق  (0522.زاير ,سعد عمي , و ايماف اسماعيؿ عايز.)0
 , دار صفاء لمنشر والتوزيع, عماف ,االردف.2,ط تدريسها
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 (وزارة التربية والتعميـ العراقية2662) , تقويم كفايات المعمم. باقر,عبد الزىرة3

 ( جمسة خاصة .0500.الساعدي, حسف حياؿ محيسف .)2

(القياس والتقويـ التربوي والنفسي اساسياتو 0555, صالح الديف محمود.) عالـ. 8
 ,دار الفكر العربي ,مصر ,القاىرة.2وتطبيقاتو وتوجيياتو المعاصرة ,ط

, المنهج والكتاب المدرسي,(0522)صالح, رحيـ عمي, وسماء تركي داخؿ, . 6
 .مكتب نور الحسف لمطباعة والتنضيد, بغداد

الكفايات التدريسية ( 0550. السايح , مصطفى و عبد المنعـ  محمد حسيف .)25
لمعاوني اعضاء الهيأة التدريسية بكمية التربية الرياضية لمبنين بجامعة االسكندرية 

المؤتمر السنوي الثاني عشر  في ضوء مفهوم الجودة الشاممة لمتعميم الجامعي .
 .االسكندرية 


