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 الممخص
 الوسحى  التتى وةط  "تقىيم  تتى ا الة ىل العربمىل لةلىف المى سط وتي ى  ي ى  هدف البحث التعرف الى    

يتحقمقىىى ه اهىىىداف البحىىىث احتوىىىد الب حىىىث الوىىىسلب اليلىىىيط ال احىىىد الب حىىىث وعىىى ممر حةىىى  ي ىىى  الوسحىىى  
ويزحىىىىىل حةىىىىى  اربعىىىىىل  السل ئمىىىىىلوعمىىىىى راه بلىىىىىيرتل   102التتىىىىى وةط يحىىىىىب  رمىىىىى  ا ىىىىىتب سل يالتىىىىىط  ىىىىىوة  

 يقىىد ا ىىتاد  الب حىىث  ( الوحتىىيا الدرا ىىط  ا)س ىى ل التعةمومىىل  ا ىى لما التقىىيم ا)هىىداف تقيم  وجىى )  
يقد بمس  الست ئب اب وؤ ىر   يوع دلل تيبر  الوعم ري يا)سحراف  الي   الح  بط الي  ئل ا)حل ئمل:

  اوى  وؤ ىر ا)س ى ل  %66يوؤ ىر تقىيم  الوحتىيا الدرا ىط ت سى  % 74تقيم  ا)هداف ت س  س بته 
 %.56ي ط وؤ ر ا  لما التقيم   ت س    %53التعةمومل س بته 

 الكممات المفتاحية: )التقويم، كتاب المغة العربية، المنحى التكاممي(. 
 

Evaluation of the Arabic language book for the second grade 

average according to the integrative approach 
Abbas Abd GhussbaK 

Educationl Diyala General  Directorate for 

 

Abstract: 

  The aim of the research is to identify “the evaluation of the Arabic language 

book for the second grade average according to the integrative approach. 

Academic content, educational activities, evaluation methods), the researcher 

used statistical methods: the arithmetic mean, standard deviation, and 

Cooper's equation. The results showed that the goals evaluation index was 

47%, and the academic content evaluation index was 66%, while the 

educational activities index was 35% In the evaluation methods index, it was 

39%. 

Keywords: (calendar, Arabic language book, integrative approach). 
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 الفصل االول
 :ــمشكمة البحث: اوالً 
الة ىىىل العربمىىىل  ق ىىى   ضىىىعف  ىىىط وىىىسلب  ال ىىىب ا أ  ىىىط وعر ىىىل   ب مسىىى  اءرا ت      
يبعضىل  مىرا   وب مقيل اغيةى  امىر ال  لىا يو ىتيا وسل  ي    ليل   ب لوعقدة  ي  

ي)مأاىىىىل ب لح ىىىىب ب اليىىىىري   ؛العةوىىىىط )مةبىىىىط ح جىىىى   الوتعةوىىىىمباب الوحتىىىىيا 
 (.  35 ص0211  زامر يامو ب  التط تاتةف وب   لا ال  اار اليردمل

معىى سط وسلىى  الساىى   التربىىيي  ىىط العىىرا  بسحىىي   و ىىت   وتدااةىىل   موىىل   هسىى    ي    
  جو للىىىأ   يموتىىىب   بجياسىىىا الوسلىىى     حىىى    تتلىىىل   العربىىىط ب ىىىتل   اىىى ص يالىىىي ب  

  ض ه حب احتو د    الوس هب الدرا مل يا تق ره  ال  التحةمل يا) تست   جويد  : ط
 ال ىدمدة يتىدهير سيحمىل التعةىم   ضى   حىب اهوى ل يضى    الوس هب حة  الورتزمل  

     الحدممىىىىىل    ا) ىىىىىت ل وىىىىىب حمىىىىىث زجىىىىىه  ىىىىىط الىىىىىديرا  الت يرمىىىىىل الوياتبىىىىىل لةوسىىىىى هب  
 .(06ص 0221يااريب    ميسس

 التربيمىىل   العوةمىل   الوسىى هب يتحىدممل  وىب أيليمى     حوةمىل إحىداد يتقىيم    ر  عتبىيت  "  
  يوياتبىىىىل الت مىىىىرا  ا)جتو حمىىىىل الل د ىىىىل إلىىىى  تحقمىىىى  السوىىىىي الوتت وىىىىل لةوىىىىتعة   

يتعىىىىد الةجسىىىىل العةمىىىى    الحدممىىىىل يالتقسمىىىىل  ىىىىط الوجتوعىىىى      يا)قتلىىىى دمل يالعةومىىىىل
الوسىىى هب  حىىىب إقىىىرار   الو ىىىئيلل    لت ىىىيمر الوسىىى هب يالي ىىى ئل يا)وتح سىىى   الجلىىىل

قرار التتا الودر مل  .(02،ص 1660  يزارة التربمل،    "يتعدمةل  يت يمره  يا 
  ريحلى  وب قياحىىد  يادا  ياوىى      بتمىىرة   توتىى ز   الوسى هب الدرا ىىمل ال ى بقل   اب     

ديب  حةى  الحتى    متىيب وسلىب ه  ه   الوىدرس   الوس هب وو  جعل   ( ب يل  يو  لعل
 ا)   مل  ىط الترتمز  ط الول را    يف حة  التعومو   اليردمل  و  ضعف  اليق

 (.01، ص0217تعةم  الة ل العربمل يوت ةب تل       ول ي  
تعدادا تمىىر ا ىىأ ال  لىىا   الىىلي مجعىىل   يتتىى ا الة ىىل العربمىىل الودر ىىط الوتومىىز     

بىىىه  الوىىىدرس راضىىىم  حةىىى  و محلىىىل حةمىىىه    مجعىىىل  يا ىىىتم   لىىىتعة  الوىىى دة  ي  
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 ىىىىس حةومىىىىل وساوىىىىل أ   يمتىىىىيب للىىىى  وىىىىب اىىىى ل بسىىىى   التتىىىى ا الودر ىىىىط ي ىىىى   
 (. 66 ص0224 التسدي 

   يالوىىسلب الحىىدمث  ال ىى بقل    ىىط الوسىى هب   هسىى   قلىىيراه وةحياىى ه  يمىىرا الب حىىث   
لودر ىىىىط الة ىىىىل العربمىىىىل  الب حىىىىث   وىىىىب اىىىى ل  ىىىىؤال: قدوىىىىه   لىىىى  تقىىىىيم إ بح جىىىىل  

  .لتت ا الة ل العربمل ل   اللعيب   التط مياجليسل  حسد تدرم 
 ثانيًا: اهمية البحث :ـــ

و دتل   لط ) ت قت لر  التربمل الحدممل المي  ت عس  ب ل  لا ، يتجعةه  اب "   
  المته وتت وةل ، ياللدف   ، يجعل   حة  سقل الوعر ل بل ت لدف ال  تسومته  

أي جعل اا   ط وب لل  هي تعةم  اليرد تمف ميتر ، يمتعة   ط آب  ياحد 
ال  لا ودرت ه ، يو تيمداه وو  مقرأ وب ويردا  وسلجمل حةومل ، يتتا درا مل 

 (. 063 ص 1666  الحمةل ،  "، يلمس حيال   ق 
 يوةوي  ه  ط الوم دمب   ياضح ه  ت يراه  الح دي يالع ريب   القرب   قد  لد  ي     

 التربيمل   ةمل  العو وو  جعل   ؛ ط تل جياسا الحم ة الوعر مل يالتتسيليجمل امر   
ل إتدحي ال  اح دة السار  ط تل حس لره  يوتيس تل    ه ئةل   تحدم     او    

الت ير الوعر ط يالتتسيليجط  لوياتبل   حتومل   ضريرة   التعةم    ت يمر   البح  
 (. 560 ص 0226 حو دا    ال رم   

  أبىىىرز ي ىىىمةل لةوىىىسلب  ىىىط سقىىىل اليتىىىر، يالولىىى رة، ياا ىىى لما الحم تمىىىل إلىىىي "   
ال ىى ا هىىط الة ىىل ،  لىىط أ ىى س الحمىى ة  ىىط الوجتوىى  ، لسلىى  ي ىىمةل ت ىىتعول 
لةتا  ىىىىا ،يتبىىىى دل ا) تىىىى ر يهىىىىط الىىىىرتب اايل  ىىىىط تقىىىىد  اليتىىىىر  ىىىىط وياجلىىىىل 
الوياقف الميومل التىط تت ةىا ياحىدة وىب هىل  اليسىيب ا)ربعىل  القىرا ة أي التت بىل 

أديا  ا)س ىىىىى ب  أي ا) ىىىىىتو ا أي الحىىىىىدمث( ، يهىىىىىل  الولىىىىى را  هىىىىىط وىىىىىب أبىىىىىرز
ت  ا حوةمل التقد ، ي بإ تعو لل  متوتب وب تحةمىل أي ي  ل رتق   ب لحض رة ، يا 

 (.52  ص0226 الا ما،   ط الو تقبل"   ليرة اي  ترة لهسمل تياجله
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له الوي هم  ،  يتحدد  ، ب لرويز   ت و د    لةتيتمر    ط أي وجتو  هط أداة   يالة ل     
إجرائمل ت لتحةمل ،  ااحت   حة  ي   حوةم     وب أدا    توتسه  يالوع سط، ي  

، يا)تل ل ، يالتي ه  ،  لةتعبمر   يي مةل   أمض  ، يهط يح    لةمق  ل   يالترتما
، يالوعةيو    ، يالول را    الابرا    حبر ا)جم ل وب ا ل تب دل   التراث   يسقل  

 (.14 ص0225 حبد الل دي يآاريب،  مو  بمسل  
ل ل ىىىىىل تتلىىىىىف ب لقدا ىىىىىل )رتب  لىىىىى  بىىىىىدمب ا  الىىىىىلي اوسىىىىى  "يالة ىىىىىل العربمىىىىى   

بىىىىىىه العىىىىىىرا يغمىىىىىىر العىىىىىىرا تةىىىىىى  الة ىىىىىىل التىىىىىىط احتىىىىىىي  اليىىىىىى ا القىىىىىىرأب التىىىىىىرم  
يوع سمىىىىه يمتيىىىىىط  اىىىىراه اب لة ىىىىىل العربمىىىىىل وت سىىىىل تبىىىىىرا تىىىىىط تىىىىلتر  ىىىىىط القىىىىىراب 
التىىىىىرم   تىىىىى ب لةتقىىىىىيم  ا)للىىىىىط ا)مىىىىىىر الياضىىىىىح وىىىىىب تي مىىىىىد وت ستلىىىىى  يالزمىىىىىى دة 

ل س ىىىى    ق ر آسهىىىى   تق ئلىىىى  يالحيىىىى ا حةملىىىى  توىىىى  ي ىىىىط قيلىىىىه تع لىىىىه ىىىىط امرائلىىىى  يار  إ سَّىىىى  أ سز 
"  ىىىىىىىىىىيرة مي ىىىىىىىىىىف  ب مًّىىىىىىىىىى  لَّع ةَّت ىىىىىىىىىى   ت ع ق ة ىىىىىىىىىىىيب   )15 ص0217(  زامري ىىىىىىىىىىىو   0ح ر 

مىىىىىىى  الودر ىىىىىىىل  ليا ئيلىىىىىىى   ىىىىىىىط تحق احىىىىىىىدا الي ىىىىىىى ئل  الولوىىىىىىىل   هىىىىىىىط يالعربمىىىىىىىل  
يهىىىىىط  ا يبمئتىىىىىه  يالتيىىىىى ه  بىىىىىمب ال  لىىىىى  بىىىىىرز ي ىىىىىمةل ل تلىىىىى ل  أسلىىىىى  الوتعىىىىىدة  ا
رمىىىى  تىىىى ب للىىىى  وىىىىب   حةمىىىىه  ىىىىط تىىىىل س ىىىى   بىىىىه  ىىىىيا    الىىىىلي معتوىىىىد   ا) ىىىى س  

 لتسلىىىى  ي ىىىىمةل لدرا ىىىىل   درا ىىىىمل   وىىىى دة       لة ىىىىل العربمىىىىل لم ىىىى   التىىىى   ا  التت بىىىىل 
            .(57 ص0225يااريب    الس قل    الوياد ا)ارا

أهىىىىىىىىىداف      ىىىىىىىىىط تحقمىىىىىىىىى جيهرمىىىىىىىىى ه  ياب التتىىىىىىىىى ا الودر ىىىىىىىىىط الجمىىىىىىىىىد مىىىىىىىىىؤدي ديراه 
الوىىىىىىىسلب يمترجوىىىىىىىه يموتسىىىىىىىه وىىىىىىىب تحقمىىىىىىى  غ متىىىىىىىه  حةىىىىىىى  أ ىىىىىىى س اب التتىىىىىىى ا 
الودر ىىىىط معىىىىد احىىىىد جياسىىىىا العوةمىىىىل التعةمومىىىىل التىىىىط اغسىىىى  حسلىىىى  اسىىىىه محىىىىدد 
بدرجىىىىىىل تبمىىىىىىرة وىىىىىى دة التعةىىىىىىم    لعوةمىىىىىىل التربيمىىىىىىل ترتىىىىىىز حةىىىىىى  التتىىىىىى ا يالوعةىىىىىى  

ةىىىىىىم  يالتةومىىىىىىل ياب أي اةىىىىىىل  ىىىىىىط هىىىىىىل  اارتىىىىىى ب معسىىىىىىط اةىىىىىىل  ىىىىىىط حوةمىىىىىىل التع
 التتىىىىىى ا الودر ىىىىىىط وىىىىىىب  الولىىىىىى در   معىىىىىىد  (.ي  50،ص 0224 ق ىىىىىى يي، يالىىىىىىتعة 

اىىىى ص  ىىىىط الىىىىديل التىىىىط  حةىىىى  يجىىىىه   حةملىىىى   ىىىىط التعةىىىىم   الولوىىىىل التىىىىط تعتوىىىىد  
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                      تعتوىىىىىىىىىىىىىد ااساوىىىىىىىىىىىىىل التعةمومىىىىىىىىىىىىىل التىىىىىىىىىىىىىط تقىىىىىىىىىىىىىي  حةىىىىىىىىىىىىى  الوسىىىىىىىىىىىىى هب الورتزمىىىىىىىىىىىىىل 
 (.053 ص 0220 ال م ط،

العوةمىىىىل  را ىىىىمل تعىىىىد رتسىىىى ه ا   ىىىىم ه وىىىىب أرتىىىى ب  يأب حوةمىىىىل تقىىىىيم  الوسىىىى هب الد  
 التعةمومىىىل،  لىىىط حوةمىىىل قم  ىىىمل ت املىىىمل يق ئمىىىل ح جمىىىل مقىىىي  بلىىى  الوعسمىىىيب

 (.156 ص1665 الوساول العربمل لةتربمل يالمق  ل يالعةي ،          
 أي الي ل  ط تحقم  ااهداف يمروط تقيم  الوس هب إل  وعر ل ودا السج ح     
ط تتضوسل   يتلل  سق   القية يالضعف حت  تتحق  ااهداف الع ول الت 

 (.026،ص0227ليرة ووتسل                الحويز،  الوس يدة بأح ب  
 أ ضىىىىىىىل  رمىىىىىىى  لتعىىىىىىىدمل الوىىىىىىىسلب يت ىىىىىىىيمر ، حمىىىىىىىث موتىىىىىىىب  التقىىىىىىىيم    يمعىىىىىىىد     

 حبىىر  و حاىىل السىىياحط التىىط متىىيب  ملىى  الوىىسلب  ىى ح ه، يالسىىياحط التىىط تحتىى   
،  لىىىي الوجىىىس الىىىلي م ىىىاص وىىى  معتىىىرة العوةمىىىل التعةمومىىىل وىىىب إلىىى  تح ىىىمب

 (.063، ص0226  أبي حيمب ،     وعيق  ، يالوس   اللي محق  ت يمره 
واتةىىف القىىرارا  التربيمىىل إل موتىىب  ااهومىىل  ىىط يضىى    بىى ل    يامضىى ه يلىىه دير     

 وىىب ا لىىه التعىىرف حةىى    حةمىىل ي ع لمىىل الوسىى هب التربيمىىل يتيجمىىه و ىى ره   ىىط
إحداده   يتسيمىله   ىيا   ىط ااهىداف أ  العس لىر  أمس   تل ورحةل وب وراحل   

 اااىىىىىىرا  توىىىىىى  موتىىىىىىب تقىىىىىىيم  الوسىىىىىى هب الدرا ىىىىىىمل  ىىىىىىط ضىىىىىىي  وعىىىىىى ممر وعمسىىىىىىل 
 (.02، ص0226تةبط وت ةب   الرقط  ط العوةمل التربيمل      ح  ،  

  حسلىىى   ىىىط التىىىط ) موتىىىب ا) ىىىت س  وىىىب الي ىىى ئل   التقىىىيم    ب  إيمىىىرا الب حىىىث   
يويضىىيحمل وىىب ا)رتقىى   ب لو ىىتيا  دقىىل   العوةمىىل التعةمومىىل   لىىط اادا  ااتمىىر  

العةوىىط لة ةبىىل الىى  و ىىىتيم   أ ضىىل   ضىى  حىىب ضىىىو ب الجىىيدة السيحمىىل  ىىىط 
 التعةم  .

، يهي أهدا ل  الوس يدة   ت تادول  التربمل لتحقم    يالوسلب الدرا ط ي مةل    
 وجويحل حوةم   تستلط إل  وارج     وب ا له   تت  له ودا ته   سا     مومل  

أسي ل   الوؤ  ل التعةمومل، بو تيا وعمب لادول   اللمب تعده    تتومل  ط ال ةبل  
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ت يمر وجتوعل  أبي ج لل،  بمئتل  وب أجل   يو    و  لاتل    يتتمميل   
ال   الوعة    لةوحتيا التعةموط ياللي مر د   الت بمقمل   الليرة  (.ي 16،ص0221

 تو  يمومل    بل  اسج ز اهداف الوس هب الع ول يالا لل  رمقل التط م ت م   ال
ساراه لوق مس الرق بل  مقل  ط مد الوتعة   لي مةل ا)تمر  ا سي ه    ط اليق   

                                             العةم   التط تاض  لل  وحتيم ته وب ال ة     الل رول 
 (.134 ص0215   ي و   ل لح

يالوسح  التت وةط هي وسلب ق ئ  حةى  يحىدة بس ئمىل ق ئوىل حةى  وجويحىل وىب "  
ا)هىىىىداف يا)س ىىىى ل يال ىىىىر  يا ىىىى لما التقىىىىيم . تجوىىىى  بىىىىمب  ىىىىريا وىىىى دة الة ىىىىل 
العربمل  حمث تقد  اليحدة الدرا مل لة  لا  ط ا  ر تتى وةط وىب الوعر ىل بعمىداه 

 (.76  ص0221  الوعمقل  "حب التجزئل
 سوىىىيه    يمراحىىىط   سوىىىي الوتعةوىىىمب    بمعىىىل   ا) ىىىةيا التتىىى وةط اسىىىه م ئىىى    مىىىز  متوي    

 الويحىدة لةحمى ة   الساىرة   الوىتعة    توى  مت ىا    الىتعة    ييحىدة   الوعر ل   تت ول   يمحق   
وىىىىىىىىىىى  وىىىىىىىىىىىسلب الوىىىىىىىىىىىياد  الىىىىىىىىىىىلي مضىىىىىىىىىىىم    ياليقىىىىىىىىىىى  لةوىىىىىىىىىىىدرس   الجلىىىىىىىىىىىد   يمىىىىىىىىىىىي ر  

 .(125 ص1656الوسيلةل وب ر  
   بىمب وى هي وتتىيا  مت ا ال ى ا الوقىدرة حةى  الىرب    ط اب  اهومته   يتتوب    

 تىىدرمس   ستمجىل   التتىىرار  الىلي محلىىل   الميومىىل   يمجسىبل     ىىط الحمى ة   يوى هي ياقى   
  مو  الوتعىىددة لىىدا ال ةبىىل   التيتمىىر    ىىريا العةىى  الوسيلىىةل  يامضىى  مسوىىط ولىى را   

  أتمىر مب تى ه  الىتعة    ب  سىيات   يمجعىل   احوى    ب ىتل   الويى هم    اتت ى ا   لة  ا   متمح  
 ال ىىىىىربمسط   وىىىىىب تحلىىىىىمةل    التتىىىىى وةط مزمىىىىىد     يالوىىىىىسلب  لةس ىىىىىم ب   ياقىىىىىل حرضىىىىىل  

 (.065 ص يال س يي،
 ط  الودرس م  حد    لةوسح  التت وةط اهدا  ه حدة يوسل  حة  لعمد   إل اب  "   

 ط التعةم   يامرا  ويضيح   التت ا  يت يمر الرياب   واتةيل   ا تادا   ر   
حة  التا م  يالتقمم  احو ل ال  ا يالتي حل  ب الوب حث الواتةيل  يقدرته  بم

و  ا ت ره    يامض  ملدف حة  لعمد ال ةبل بتدرمبل  حة  تحول الو ؤيلمل 
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يالعول الجو حط ب تل  ع ل   يتح مب ا)تل ل يالتيالل و  الوجتو  
ال  ا لبم ب  الوحةط  يحة  لعمد البمئل التعةمومل م  حد حة  حرة احو ل

اهومتل  يقموتل    يملو  زيام  ووتعل داال اللييف يتسيمله  يا) تي دة وب 
 (.16 ص 0214  ب مر        "بس مل الودر ل  ط الس      التعةمومل

وسىىىى هب الة ىىىىل  الة ىىىىل العربمىىىىل لةوسحىىىى  التتىىىى وةط  ىىىىط تىىىىدرمس   وىىىىدرس   ت بمىىىى        
ل بمعىىىل الع قىىىل الق ئوىىىل بىىىمب  ه    معىىىد وؤ ىىىراه ياضىىىح ه حةىىى  وىىىدا إدراتىىىالعربمىىىل

 د الدرا مل  وب جلل م سمل  يبمسل  يبمب الويالل يبمب  ريحل  ول را  الة ل وب ج  
تةى  الوو ر ى    م لمىل  يبمسلى  يبىمب التيتمىر وىب جلىل رابعىل  توى  تقىد    وب جلل  

 ىط  للى  الوىدرس يقدراتىه   حة    حةمل   دا) الق ئول حة  الوسح  التت وةط وؤ راه 
  0210  اضىىمر   ةبتىىه   ىىط الىتعة  الة ىىيي لىدا   يسيحمىىل   ت مىىرا  تومىل   داث  احى

ب التت ول ا ةيا لتسام  حس لر الابرة الة يمل " (.503ص  يمرا  حية( يا 
الوقدوىىىل لة ىىى ا  يتدرم ىىىل  بوىىى  محقىىى  تراب لىىى   يتيحىىىده  بلىىىيرة توتىىىسل  وىىىب 

وحتىىىيا ل ىىىيي ادرا  الع قىىى   بمسلىىى  يتياميلىىى   ىىىط أدائلىىى  الة ىىىيي وىىىب اىىى ل 
وتت ول العس لر ترتب   مه تيجملى   الوو ر ىل التىدرمب   الة يمىل  يسىيا ا)دا  
                             "الو ةيا وب ا ل سص  ىعري  ايسمىري اي ويقىف تعبمىري  ىيلط أي تحرمىري

 (.  01  ص0221  حية  
حدس   ط   التط ت   حد الي  ئل  أب الوسح  التت وةط هي أ  يمرا الب حث    

 حد ا)تج ه    ا ه  اس   يموتب القيل  التعةموط  ط الوسلب بعة ا)ا      تقةمص  
ياللي موتب اب م ع يل حةمه  ط التت وةط  الوسلب   وب ويلي    سبمقل  وال الحدممل  
 هداف تعةم  الة ل العربمل.أ تحقم   

 ثالثًا: هدف البحث:ــــ
 ىىىى  ي ىىىى  وعىىىى ممر الوسحىىىى  وتي  المىىىى سط"تقىىىىيم  تتىىىى ا الة ىىىىل العربمىىىىل لةلىىىىف   

 التت وةط"



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 316 

وىىىب اىىى ل ا)ج بىىىل ال ىىىؤال ا)تط:ىىىىىىىىىى "وىىى  و ىىىتيا درجىىىل تىىىيا ر وعىىى ممر الوسحىىى  
 الوتي  " . الم سطالتت وةط  ط تت ا الة ل العربمل لةلف 

 رابعًا: حدود البحث :ـــــ
 .020ىىىىىى 0202لةع   الدرا ط  تت ا الة ل العربمل العةومل : ىى 1
 . تقيم  تت ا الة ل العربمل ي   وع ممر الوسح  التت وةط ممل:البح ىىى0
 ىىى الوت سمل: الودارس الوتي  ل يالم سيمل  ط وح  ال دم ل .5

 خامسًا : تحديد المصطمحات:ــــــ
  ــــــ التقويم:1
الايالدة( "حوةمل وسلجمل تتضوب جو  وعةيو   تومل اي تميمل حب ) عرفه -

ت  حةمل   ط ضي     ط  ل هل  الوعةيو   وله وعمسله  م  ا تعو إلدار  ح 
 (.5746ص  0224 الايالدة         اهداف يوع ممر وعد ة  و بق ه"   

الة ل  بأسه حوةمل إلدار حت  حة  تت ا   : التعريف االجرائي لمتقويم -
وب   وتي   حة  ودا تيا ر وع ممر الوسح  التت وةط الم سطالعربمل لةلف 
 .حده  الب حث لللا ال رة  ا ل ا تب سل أ

 ىىىىىىىــ المنحى التكاممي :2
"اسه تقدم  الوعر ل ال  الوتعةومب  ييضعل  ب م   وسا     بو حرب(أعرفه ) -

بلىىىىيرة ويىىىى هم  يابىىىىرا  وتراب ىىىىل ديب اب متىىىىيب هسىىىى   تق ىىىىم  اي تجزئىىىىل 
 .(12 ص 0224 ابي حرا  لةوعر ل" 

وقىرر ياحىد تعى لب الويى هم   هىي تجومى  الويضىيح    ىط"(  العجاجي) عرفه -
العةومىىىل ب ستاىىى   وىىىب غمىىىر التقمىىىد بحىىىديد العةىىى  الوسيلىىىةل   يهىىىي الوىىىىدال 

 (. 116  ص 0227  العج جط  ال بمعط لةوعر ل العةومل"   
يا) تراتمجم    التسامو     حد  أهي  : التعريف االجرائي لممنحى التكاممي -

يا الة ىىل العربمىىل  ىىط تتىى ا حةىى   ىىر  يجوىى   الوىىسلب التعةموىىط   بتساىىم    الوتبعىىل  
وتي ىى   حمسىىل البحىىث ( يالتىىط  المىى سطاللىىف  الوسحىى  التتىى وةط ل ةبىىل   ي ىى   
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 اه ياحىىىد  الو  لعىىىل  ا)دا  يالقياحىىىد  يالتعبمىىىر  يالاىىى  (  ىىىط تتىىى ا   تتضىىىوب  
 .  مه الوعر ل   تتت ول     و ه 

 الفصل الثاني
 اواًل : الدراسات السابقة:ــ

 (2216ـــ دراسة ) دحروج 1
  حةمىىىىىىىل برسىىىىىىى وب قىىىىىىى ئ  حةىىىىىىى  الوسحىىىىىىى  "هىىىىىىىد   الدرا ىىىىىىىل إلىىىىىىى  وعر ىىىىىىىل    

التتىىىىىىى وةط  ىىىىىىىط تسومىىىىىىىل بعىىىىىىىة ولىىىىىىى را  التت بىىىىىىىل لىىىىىىىدا   لبىىىىىىى   اللىىىىىىىف 
اجرمىىىىىىى  هىىىىىىىل  الدرا ىىىىىىىل  ىىىىىىىط تةمىىىىىىىل التربمىىىىىىىل الج وعىىىىىىىل   "الم لىىىىىىىث ا) ىىىىىىى س

ياتبعىىىىىى  الب حمىىىىىىل الوىىىىىىسلب التجرمبىىىىىىط  يتت ىىىىىىيب  ا) ىىىىىى ومل  ىىىىىىط  ة ىىىىىى مب 
دارس الت بعىىىىىىىل وىىىىىىىلبىىىىىىى   الم لىىىىىىىث  ىىىىىىىط الوجتوىىىىىىى  الدرا ىىىىىىىل وىىىىىىىب جومىىىىىىى    
  يتىىىى  بسىىىىى   (   لبىىىىل51يبةىىىىى  حىىىىدده    ليت لىىىىل ال ىىىىيث يت ىىىى مل ال جئىىىىمب

ااتبىىىىىىىىىىى ر لقمىىىىىىىىىىى س الولىىىىىىىىىىى را  التت بمىىىىىىىىىىىل  يح لجىىىىىىىىىىى  الب حمىىىىىىىىىىىل البم سىىىىىىىىىىى   
احلىىىىىىى ئم ه  يجىىىىىىى    الستىىىىىىى ئب حةىىىىىىى  السحىىىىىىىي التىىىىىىى لط : تيجىىىىىىىد  ىىىىىىىري  لا  

 را  د)لىىىىىىل احلىىىىىى ئمل بىىىىىىمب وتي ىىىىىى  درجىىىىىى   ال  لبىىىىىى    ىىىىىىط ااتبىىىىىى ر ولىىىىىى
يامضىىىىىىىىى  هسىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىري   التعبمىىىىىىىىىر التتىىىىىىىىى بط للىىىىىىىىى لح الت بمىىىىىىىىى  البعىىىىىىىىىدي 
   قبةمىىىىى  يبعىىىىىدم  لةت بمىىىىى  لوتي ىىىىى  الىىىىىدرج    ىىىىىط ااتبىىىىى ر ولىىىىى را  ا)وىىىىى

  ص   ىىىىى ح(.0216 دحري                             البعدي
 (2219 )العمايرة, والدليميدراسة ـــ 2
دة درا مل و يرة  ط ضي  يح  حةمل "هد   الدرا ل ال  التعرف حة    

الوسح  التت وةط  ط تسومل ول را   ل  الوقري  يالتت بل لدا   لب   اللف 
د  الب حث الوسلب ا تاي  ا)ردب   طهل  الدرا ل   اجرم  يا الع  ر ا)   ط"

احد   لبل  ط ودارس الج وعل ا)يل    (65 تتيس  العمسل وب  به تجرمبط
يتيلة   (  قرة لقم س ول را   ل  الوقري  07الب حم ب ااتب ر وتيب وب  
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الدرا ل ال  يجيد امر لةيحدة الدرا مل الو يرة ي   الوسح  التت وةط  ط 
            الع  ر ا)   ط  ط  ل  الوقري   تح مب ول را    لب 

 (.7ىىىىى0  ص 0216  العو مرة يالدلموط  
 ثانيًا: جوانب االفادة من الدراسات السابقة :ـــ

 ) تي دة وب وسلجمل البحث يا ياته ا)جرائمل .ـــ ا1
 ىى ااتم ر ا  لما الوع لجل ا)حل ئمل .0
 تمد حة  اهومل البحث الح لط.ىى التأ5
 

 الفصل الثالث
 منهجية البحث واجراءاته

 ـــــمنهج البحث: :أوالً 
هي ي   البحث هي الوسلب اليليط التحةمةطجرا  هلا الوسلب الو ئ  ل إ ب   "   

هي ت ئب  ط حم ة اليرد  احد ا)  لما الو حمل التط ت تعول  ط بحث و 
يت جمل   اي قض م  وعمسله يالاريف ال  ئدةيالوجتو  وب اياهر اي احداث 

 (. 136 ص1662 دايد ياسير "            لل  يتحةمةه يتي مر  يتقيموه
 ـــــ:وعينته مجتمع البحث ثانيًا:

وتي ى   المى سط الح لط وب  تتى ا الة ىل العربمىل لةلىف   البحث   وجتو    متألف    
 .الوقرر تدرم ه  ط جوليرمل العرا  (يل يالم سط اا لةيلةمب

 ــــ: اداة البحث:ثالثاً 
تعىد ا) ىتب سل     يالبم سى   يالحقىى ئ   لةحلىىيل حةى  الوعةيوى     الو ئوىل   ا)داة   ي 

 ) ئةل اي اليقرا  حدد وب ا حة  سحي   وعمب  ال تقدر   الورتب ل بياق   
 (.105 ص0211  ةط ح                                       

الوسحىىىى   حةىىىى  ي ىىىى    وعىىىى ممر بأحىىىىداد   اهىىىىداف البحىىىىث قىىىى    الب حىىىىث   لتحقمىىىى   ي    
الوعىى ممر  وىىب احىداد   ا)ستلى     يبعىد     ىط الدرا ىىل   التىط مسب ىىط اب تتىيا ر   التتى وةط
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وىىىب الابىىىرا  يالوتاللىىىمب  ىىىط الة ىىىل  ل  ا) ىىىتب سل الىىى  وجويحىىى الب حىىىث    قىىىد   
 ( ميضح لل  ي ط ضىي 1الوةح    العربمل ي رائ  تدرم ل  يالقم س يالتقيم   

حىدد    يبىلل  الىبح   الوعى ممر   بعة   لم غل   الب حث حدل  يارائل   الابرا ابرة 
احىد الو ىتيم    اتمى رب حسلى   ا)ج بىل   تو     ي ( وعم راه 102  الوع ممر الوعتودة  

وىىى   غمىىىر وتىىىيا ر (  يت سىىى  ايزاسلىىى  حسىىىد التلىىىحمح  يا ر  وتىىىيا ر الىىى  حىىىد   وتىىى
يقىد  ( ميضىح الوعى ممر بلىيرتل  السل ئمىل. 0 ( حة  التيالط يالوةحى   0 1 2 

  يالوعىىىى ممر  وجىىىى )  هىىىىط  الوعىىىى ممر التربيمىىىىل   تضىىىىوس   هىىىىل  الوعىىىى ممر م مىىىىل  
رة  اوىىى  الوعىىى ممر العةومىىىل (  قىىى77العةومىىىل  يالوعىىى ممر اليسمىىىل( الوعىىى ممر التربيمىىىل  

 ( ميضح لل .1(  جديل  51(  قرة   ياليسمل  قد تضوس   45 بة    
 ( 1الجدول )

 صالحية المعايير 

 المعايير ت
عدد 

الفقرات 
 لممعايير

غير  الموافقين عدد الفقرات لمخبراء
 الموافقين

النسبة 
 المئوية

1 
 التربوية المعايير

 أ. تقويم االهداف
11 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,

7 ,8 
 %122 صفر 25

11,12,9 3 22 12% 
ب. تقويم المحتوى  

 الدراسي
12 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,

7 ,8 ,9 ,12 
22 3 88% 

12,11 22 3 88% 
, 6, 5, 4, 3, 2, 1 14 ج. االنشطة التعممية 

7 ,8 ,9 ,12 ,11 
23 2 92% 

12 ,13 ,14 7 18 28% 
 %82 5 22 6, 5, 4, 3, 2, 1 7 د. اساليب التقويم 

7 12 15 42% 

2 
 المعايير العممية
 أ. تقويم االهداف

22 5,4,3,2,1 21 4 84% 
6 7 18 28% 
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تقويم المحتوى  -ب 
 الدراسي

24 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,
7 ,8 ,9 ,12 ,11 ,

12 ,13 ,14 ,15 ,
16 ,17 ,18 ,19 ,

21 

22 3 88% 

22 ,23 ,24 9 16 36% 
االنشطة  -ج 

 لتعميميةا
17 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,

7 ,8 ,9 ,12 ,11 ,
12 ,13 ,14 ,15 

23 2 92% 

16 ,17 22 5 82% 
, 6, 5, 4, 3, 2. 1 12 اساليب التقويم -د 

7 ,8 
22 3 88% 

9 ,12 12 13 48% 

3 
 المعايير الفنية

 أ. تقويم االهداف
6 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 21 4 84% 

6 7 18 28% 
ى المحتو  -ب 

 الدراسي
7 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,

7 
 %122 صفر 25

االنشطة -ج 
 التعميمية

11 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,
7 ,8 

24 1 96% 

9 ,12 ,11 12 13 48% 
 %72 7 18 4, 3, 2, 1 7 اساليب التقويم -د 

5 ,6 ,7 6 19 24% 
 رابعًا : صدق االداة:ــــ

لتط يضع  وب اجل قم  ل  ديب )داة الل دقل هط التط تقمس الا هرة ا أ"   
امىىل اىى هرة ااىىرا     للىىد  مسب ىىط اب تتىىيا ر  مىىه  ىىوت ب ولوتىى ب  هوىى  يجىىيد 
قم س ج و  و س  لوحتيا الا هرة   ياءار متعة  ب بمعل الوجويحل التىط احىده 

 (.016 ص0217  السعموط   "لل  ا)داة
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  تىىىىىىىى وىىىىىىىىب اجةىىىىىىىىه   الىىىىىىىىلي لىىىىىىىىو     ر لةلىىىىىىىىدف  يلوعر ىىىىىىىىل وىىىىىىىىدا توممىىىىىىىىل الوعمىىىىىىىى   
 رائىىىىىىى     الوحتوىىىىىىىمب  ىىىىىىىط وجىىىىىىى ل  آوىىىىىىىب ار  احىىىىىىى     حةىىىىىىى  اللىىىىىىىد    ا)حتوىىىىىىى د  

حةملىىىىىى   الوتيىىىىىى    غمىىىىىىر   الوعىىىىىى ممر   ا ىىىىىىتبع د   التىىىىىىدرمس يالقمىىىىىى س يالتقىىىىىىيم   يبعىىىىىىد  
س ىىىىىىىبل  يت سىىىىىىى  ( وعمىىىىىىى راه 175  (وعمىىىىىىى راه وىىىىىىىب وجوىىىىىىىيا  05حىىىىىىىدده    يالبىىىىىىى ل   

 لتحقمىىىىىىىىى  ه  وعمىىىىىىىىى راه لىىىىىىىىى لح ه %(  ىىىىىىىىىأتمر موتىىىىىىىىىب حىىىىىىىىىد52ا)تيىىىىىىىىى   قىىىىىىىىىدره   
 .(102،ص1656  و رة يآاريب،  د  لهالل

  ــــــًا : الثبات :خامس
 الا وىىى  احمىىىد   الستىىى ئب سي ىىىل  تقرمبىىى ه  معسىىىط اب مع ىىىط ا)اتبىىى ر   المبىىى     ويلىىىي      

سي ىل   يمعىد  تحةمةل  ي ط الاريف    اي الو دة الوراد   سي ل   أ حة  ا) راد   ت بمقه  
الو ىىىتادول  ىىىط     ىىىط ا)ديا   التىىىط مسب ىىىط تيا رهىىى وىىىب ال ىىىري     ىىىر  ه  المبىىى    
 ( .155 ص0227  اللو دي يالدرابم    البحيث  

 يمت  ا تارا  وع ول     مب   التحةمل( مب   الولححمب   الب حث    تعول  أي    
ا تعو ل وع ول ا)رتب   بمب درج    لةولححمب وب ا ل   المب    

مب    بوع ول  ال م و  وع ول المب   هس   لححمب  الو  
 الم سطتت ا اللف   الب حث يحةل   (.1056 ص0215 الح مسط التحةمل  
  ياجرا اته الوتي  حةمل قيائ  التحةمل يي ق  لقياحد التحةمل  و تعول الوتي  

بقياحد ياجرا ا  التحةمل الوتي  حةمل   تزيمد    بعد   اار وحةل   يبعد لل  ق    
 وع ول   ل بة   إ     تادا  وع ول تيبر لةمب أت    يلل  لةتأتد وب مب   ا)داة

 . ( يهي وع ول مب   جمد2.54المب    
 :ا تعول الب حث الي  ئل الحل ئمل اءتملاالحصائية:ـــــ  سادسًا : الوسائل  

لتل  قرة وب اليقرا   ط الي   الح  بط : لةتعرف حة  ا)ي    الح  بمل  ـــ1
 (. 525 ص0210 حب س ي آاريب،                 تل وج ل 

ا)سحىىراف الوعمىى ري : لةتعىىرف حىىب وىىدا اسحىىراف الىىدرج   حىىب وتي ىى  تل   ىىىىى0
 .(66 ص0213 رزيقط يااريب                        الح  بمل 
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   هل  الي مةل )مج د مب   التلحمح  وع دلل تيبر : ا تعول الب حث ىىىىىى5
 (.135ص0212يغرابمه     الوسمزل                             

 تطبيق االداة:ـــ سابعًا:
ي زا  الب حث ا) تب سل التتريسم   قراتل   ا)داة ييضيح  وب لد    عد التأتد  ب     

 يومداسم ه ي جو   البم س   يق    بتحةمةل  إحل ئم ه.
 الفصل الرابع

 ـــــعرض النتائج وتفسيرها:ـــــــــ 
عىى ممر  لتىىل ( و5تضىىوس    يل ىىرة تقىىيم  التتىى ا احىىد الب حىىث اداة لةتقىىيم      

 ( وؤ را  يلتل وؤ ر حدة  قرا  تو   ط. 7وعم ر  
 (2جدول )

 المعايير والمؤشرات وعدد الفقرات
 حدد اليقرا  الوؤ را  الوع ممر
 5 تقيم  ا)هداف التربيمل

 12 تقيم  الوحتيا الدرا ط
 11 ا)س  ل التعةمومل

 6 ا  لما التقيم 
 53 الوجويا

 14 افتقيم  ا)هد العةومل
 01 تقيم  الوحتيا الدرا ط

 13 ا)س  ل التعةمومل
 5 ا  لما التقيم 

 61 الوجويا
 3 تقيم  ا)هداف اليسمل

 4 تقيم  الوحتيا الدرا ط
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 5 ا)س  ل التعةمومل
 7 ا  لما التقيم 

 07 الوجويا
 
 درجىىىل    ىىى ا  ح تمىىىل:ا)جىىىرا ا  اء الب حىىىث ستىىى ئب التحةمىىىل اتبىىى    ي) ىىىتارا        

 تل وعم ر يتل  قرة وب  قرا  ااداة حة  ي ى  البىدائل الم مىل ) ىتارا    تيا ر  
ل ىىىىىرة ح ىىىىى ا قموىىىىىل الي ىىىىى    قموىىىىىل الي ىىىىى  الح ىىىىى بط يا)سحىىىىىراف الوعمىىىىى ري

المىى سط ي الح ىى بط لتىىل  قىىرة وىىب  قىىرا  ااداة تىى  إح ىى   البىىدمل اايل  درجتىى ب، 
تىىىل  قىىىرة  ىىىط ا)داة هىىىي  وتي ىىى    ح ىىى ا الم لىىىث  لىىىير( درجىىىل ياحىىىدة، يالبىىىدمل  

لةوؤ ىرا   التحقى    بمب ج سبط التحق  يحىد    ( لةيلل  1ياسحراف وعم ري    (1 
(  ىىأحة  1حةىى  ي ىى  ح ىى بط    قىىرة حلىىة     تىىل   الوعىى ممر، ياحت ىى ا   بح ىىا  

الوىسلب، يتىل  قىرة حلىة  حةى  أقىل وىب   ط ج سا اليقرا  الوتحققل  ط جيدة  
 اليقىىرا    الب حىىث   رتىا  الوتحققىل  ىىط جىيدة الوىىسلب(  ىط ج سىىا اليقىرا  غمىىر 1 

ي ى   تس زلم  وب أحة  ي   ح  بط ال  أقىل   وؤ ر ترتمب ه  تل   ضوب    ط ااداة  
الوسحى  التتى وةط  ي ى تت ا حة  ي   الوع مر الوعىدة ال حةل الب حثح  بط . 

 يلتل  لل حة  حدة يت س  ست ئب التحةمل تو  مةط:
 ـــل االول:نتائج تحميل الفص اواًل:

 ـ نتائج تحميل المعايير التربوية:1
(  قىىرا    يلىى  6(  قىىرا  تحققىى   مىىه  5حىىدد  قراتىىه   ا)هىىداف   تقىىيم    ىىى وؤ ىىر  1

الوعتوىىد يهىىي  (  قرتىى ب لتىىيب ي ىى ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى ر  0تتحقىى   مىىه  
 %(.43( يب لت لط  إ ب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 
(  قىىرا    6( تحققىى   مىىه  12وؤ ىىر تقىىيم  الوحتىىيا الدرا ىىط حىىدد  قراتىىه  ىىى 0

(  قىرة لتىيب ي ى ل  الح ى بط اقىل وىب الوعمى ر الوعتوىد يهىي 1يل  تتحق   مىه  
 %(. 62( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 324 

(  قرا    يل  7 مه  (  قرة تحقق  11حدد  قراته   التعةمومل   ى وؤ ر ا)س  ل  5
(  قىىرا  لتىىيب ي ىى ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى ر الوعتوىىد يهىىي 4تتحقىى   مىىه  

 %(.56( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 
(  قىىرة   يلىىى  1(  قىىرا  تحققىىى   مىىه  6ىىى وؤ ىىر ا ىى لما التقىىىيم  حىىدد  قراتىىه  7

 بط اقىىل وىىب الوعمىى ر الوعتوىىد يهىىي (  قىىرا  لتىىيب ي ىى ل  الح ىى3تتحقىى   مىىه  
 %(.14( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 

 ـ نتائج تحميل المعايير العممية:2
(  قىىرا    يلىى  3(  قىىرة تحققىى   مىىه  14ىىى وؤ ىىر تقىىيم  ا)هىىداف حىىدد  قراتىىه  1

( 1عم ر الوعتود يهي  (  قرة لتيب ي  ل  الح  بط اقل وب الو10تتحق   مه  
 %(.06يب لت لط  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  

(  قىىرة   11( تحققىى   مىىه  01ىىى وؤ ىىر تقىىيم  الوحتىىيا الدرا ىىط حىىدد  قراتىىه  0
(  قىىرا  لتىىيب ي ىى ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى ر الوعتوىىد 12يلىى  تتحقىى   مىىه  

 %(. 30لوؤ ر للل  اليحدة هي  ( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا ا1يهي  
(  قرا    يل  6(  قرة تحقق   مه  13ى وؤ ر ا)س  ل التعةمومل حدد  قراته  5

(  قىىرا  لتىىيب ي ىى ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى ر الوعتوىىد يهىىي 6تتحقىى   مىىه  
 %(.72( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 
(  قىىرا    يلىى  6(  قىىرا  تحققىى   مىىه  5حىىدد  قراتىىه   ىىى وؤ ىىر ا ىى لما التقىىيم 7

(  قرتىى ب لتىىيب ي ىى ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى ر الوعتوىىد يهىىي 0تتحقىى   مىىه  
 %(.43( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 

 ـ نتائج المعايير الفنية:3
(  قرتى ب   يلى  0 مىه  (  قىرا  تحققى  3ى وؤ ىر تقىيم  ا)هىداف حىدد  قراتىه  1

(  قىىرا  لتىىيب ي ىى ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى ر الوعتوىىد يهىىي 5تتحقىى   مىىه  
 %(.72( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 
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(  قىرا    يلى  7( تحققى   مىه  4ى وؤ ر تقيم  الوحتيا الدرا ط حدد  قراته  0
لح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى ر الوعتوىىد يهىىي (  قىىرا  لتىىيب ي ىى ل  ا5تتحقىى   مىىه  

 %(. 34( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 
(  قرتى ب   يلى  0(  قىرة تحققى   مىه  5ى وؤ ر ا)س  ل التعةمومل حدد  قراته  5

(  قىىرا  لتىىيب ي ىى ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى ر الوعتوىىد يهىىي 6تتحقىى   مىىه  
 %(.03س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي   ( يب لت لط  إب  1 
(  قىرا   يلى  تتحقى   مىه أي  قىرة لتىيب 7ى وؤ ر ا  لما التقيم  حدد  قراتىه  7

( يب لتى لط  ىإب  س ىبل التحقى  1ي  ل  الح  بط اقل وب الوعم ر الوعتوىد يهىي  
 %(.2 ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  

 :ـــصل الثانينتائج تحميل كتاب الفثانيًا: 
 ـ نتائج تحميل المعايير التربوية:1
(  قىىرا    يلىى  3(  قىىرا  تحققىى   مىىه  5ىىى وؤ ىىر تقىىيم  ا)هىىداف حىىدد  قراتىىه  1

(  قىىرا  لتىىيب ي ىى ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى ر الوعتوىىد يهىىي 5تتحقىى   مىىه  
 %(.65( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 
(  قىىرا  12( تحققىى   مىىه  12تقىىيم  الوحتىىيا الدرا ىىط حىىدد  قراتىىه   ىىى وؤ ىىر0

جومعلىىىىى   يب لتىىىىى لط  ىىىىىإب  س ىىىىىبل التحقىىىىى   ىىىىىط هىىىىىلا الوؤ ىىىىىر للىىىىىل  اليحىىىىىدة هىىىىىي 
 122 .)% 
(  قرا    يل  5(  قرة تحقق   مه  11ى وؤ ر ا)س  ل التعةمومل حدد  قراته  5

 ر الوعتوىىد يهىىي (  قىىرا  لتىىيب ي ىى ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى5تتحقىى   مىىه  
 %(.04( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 
(  قىىرة   يلىىى  1(  قىىرا  تحققىىى   مىىه  6ىىى وؤ ىىر ا ىى لما التقىىىيم  حىىدد  قراتىىه  7

(  قىىرا  لتىىيب ي ىى ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى ر الوعتوىىد يهىىي 3تتحقىى   مىىه  
 %(.14ؤ ر للل  اليحدة هي  ( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الو1 
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 ـ نتائج تحميل المعايير العممية:2
(  قىىرا    يلىى  3(  قىىرة تحققىى   مىىه  14ىىى وؤ ىىر تقىىيم  ا)هىىداف حىىدد  قراتىىه  1

( 1(  قرة لتيب ي  ل  الح  بط اقل وب الوعم ر الوعتود يهي  10تتحق   مه  
 %(.06يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  

(  قىىرة   10( تحققىى   مىىه  01ىىى وؤ ىىر تقىىيم  الوحتىىيا الدرا ىىط حىىدد  قراتىىه  0
(  قرا  لتيب ي  ل  الح  بط اقل وب الوعم ر الوعتود يهىي 6يل  تتحق   مه  

 %(. 34( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 
(  قرا    يل  6تحقق   مه   (  قرة13ى وؤ ر ا)س  ل التعةمومل حدد  قراته  5

(  قىىرا  لتىىيب ي ىى ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى ر الوعتوىىد يهىىي 6تتحقىى   مىىه  
 %(.72( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 
(  قىىرا    يلىى  7(  قىىرا  تحققىى   مىىه  5ىىى وؤ ىىر ا ىى لما التقىىيم  حىىدد  قراتىىه  7

 ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى ر الوعتوىىد يهىىي (  قىىرا  لتىىيب ي ىى7تتحقىى   مىىه  
 %(.32( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 

 ـ نتائج تحميل المعايير الفنية:3
(  قرتى ب   يلى  0(  قىرا  تحققى   مىه  3ى وؤ ىر تقىيم  ا)هىداف حىدد  قراتىه  1

عمىى ر الوعتوىىد يهىىي (  قىىرا  لتىىيب ي ىى ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الو5تتحقىى   مىىه  
 %(.72( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 
(  قىرا    يلى  5( تحققى   مىه  4ى وؤ ر تقيم  الوحتيا الدرا ط حدد  قراته  0

(  قىىرا  لتىىيب ي ىى ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى ر الوعتوىىد يهىىي 7تتحقىى   مىىه  
 %(. 75الوؤ ر للل  اليحدة هي   ( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا1 
(  قىىرة   يلىى  1(  قىىرة تحققىى   مىىه  5ىىى وؤ ىىر ا)س ىى ل التعةمومىىل حىىدد  قراتىىه  5

(  قىىرا  لتىىيب ي ىى ل  الح ىى بط اقىىل وىىب الوعمىى ر الوعتوىىد يهىىي 4تتحقىى   مىىه  
 %(.15( يب لت لط  إب  س بل التحق   ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  1 
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(  قىرا   يلى  تتحقى   مىه أي  قىرة لتىيب 7حدد  قراتىه   ى وؤ ر ا  لما التقيم 7
( يب لتى لط  ىإب  س ىبل التحقى  1ي  ل  الح  بط اقل وب الوعم ر الوعتوىد يهىي  

 %(.2 ط هلا الوؤ ر للل  اليحدة هي  
 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 اواًل: االستنتاجات :ـــ

 لا حة  رب  ول را  الترتما لةتةول لا  ىىى الوسح  التت وةط م  حد ال 1
 الوعس   يالعب رة  يالسص.

ىى ال  لا  ط درا ل الة ل العربمل ب لوسح  التت وةط متيب ق دراه حة  اب مرب  0
اليحدا  الة يمل  تو  متيب ق دراه حة  رؤمل اللدف وب هلا التعة  لتيب الة ل 

 حوةمل تةمل يسا و ه تةم ه   و ه.
 ط الة ل العربمل يودر  تل  حة  الوسح  التت وةط لة ل يالتي حل ىى م ج  ودر 5

يالتع يب يالوس ق ل يالو  رتل  ط تب دل ا) ت ر يالعول وع   لحل الو ت   
 الق ئول  تو  ياسه مسقل الوتعة  ا ر  حجرا  اللف الدرا ط.

 ثانيًا: التوصيات :ــــ
التعةمومل يول در التعة  ى التسيا  ط ا)س  ل ي رائ  التدرمس يالي  ئل 1

 يا تعو ل ا  لما تقيمومل وتسيحل يغمر  تةمل  ط تدرمس الوسلب التت وةط.
 ىى يا)هتو   ب لت لمل الراجعل لتحقم   ويلمل حوةمل التقيم  .0
ىى احداد براوب لودر ط الة ل العربمل يودر  تل   ط امس   الادول ت  حده  5

 . حة  تدرما الوسلب التت وةط الحدمث
 خامسًا: المقترحات:ـــ

 تعةمومل اارا. لوو مةل حة  وراحة ىى اجرا  درا ل1
ىىىى اجىىىرا  درا ىىل ومداسمىىىل لوعر ىىل اتجىىى   ودر ىىط الة ىىىل العربمىىل يودر ىىى تل  سحىىىي 0

 التت ول  ط وسلب الة ل العربمل .
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 :ــــــــ المصادر
 :مــــرآن الكريـــقــالـــــ 
 لعربية:المصادر اـــــ 

 أساليب التدريس العامة ( : 0221يحةمو  ، لبحط،   أبي ج لل
 ، وتتبل الي ح، التيم .المعاصرة

      وجةل ر  لل التربمل    المنهج التكاممي( : 0224أبي حرا   محم  
   حو ب .16العدد 

   ،مفاهيمها  -المناهج التربوية المعاصرة(: 0226أبي حيمب، ورياب
 ل، حو ب، ااردب.، الدار العةومل الديلم0،  وعناصرها

    حةمل برس وب ق ئ  حة  الوسح  0216أبي دحري   إمو ب سياف   :)
التت وةط  ط تسومل بعة ول را  التت بل لدا   لب   اللف الم لث 

  تةمل التربمل  الج وعل ا)  ومل    رسالة ماجستير غير منشورةا)  س  
 غزة   ة  مب. 

   المدرسية نظريات مكونات ــــ  المناهج(: 0214ب مر  حبد ا  ل لح
   وتتبل الوتسبئ   الدو  . 1  عمميات

  ، القياس والتقويم في المواد (: 0215الح مسط، حةط حبد الترم
 ، دار الح مسط لةس ر يالتيزم ، بمري .1،  االجتماعية

    المناهج التربوية ونظرياتها, مفهومها, ( 0226حو دا   وحود ح ب
   دار الح ود لةس ر يالتيزم   حو ب.طها, تقويمهااسسها, عناصرها, تخطي

   ،دار يائل لةس ر، 1،  تصميم التدريس( : 0227الحويز، وحود حياد ،
 حو ب، ااردب.

    دار الو مرة،  التصميم التعميمي:  (1666الحمةل، وحود وحويد  ،
 حو ب.
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    ودا ت بم  وعةوط الة ل العربمل  ط  0210اضمر   رائد وحويد :)
   مجمة كمية التربيةدر ل السويلجمل بج وعل المروي  الوسح  التت وةط   الو

   ولر. 56العدد
    مناهج المغة العربية وطرائق تدريسها (: 0226الا ما  وحود ابراه

 ، دار اليرا  لة ب حل يالس ر، حو ب .1،    في المرحمة التعميم االساسي
   ، المناهج التربوية اسس بناء ( : 0224الايالدة ، وحود وحويد

 ، دار الو مرة لةس ر يالتيزم  ،حو ب.   وتصميم الكتاب التعميمي
   مناهج البحث العممي في العموم (: 1662دايد  حزمز حس   اسير اح مب

   وتتبل ا)سجةي الولرمل  الق هرة.السموكية
    القياس والتقويم لمطالب (: 0213رزيقط  حبد الح مب وجمد  ااريب

  وعل ب داد تةمل التربمل ابب ر د  العرا .  جالجامعي
    اتجاهات حديثة في (: 0217زامر    عد حةط   و    ترتط داال

     را الوتسبط العرا  ب داد.طرائق تدريس المغة العربية
    مناهج المغة العربية (:  0211زامر   عد حةط  امو ب  ا و حمل ح مز

العراقط  العرا   دار    وؤ  ل ولر ورتض  لةتت اوطرائق تدريسها
 التتا ياليم ئ   ب داد.

   ،مبادئ القياس والتقويم في التربية(: 1656 و رة، حزمز  يآاريب 
 ، دار اليتر حو ب، ا)ردب.0، 
    دار  تطوير المناهج التعميمية(: 0211ال ربمسط   يزي  ال س يي حي  

 الو مرة   لةس ر يالتيزم    حو ب .
   المنهج والكتاب ( : 0215  ترتط داال   ل لح  رحم  حةط   و

 وتتبل سير الح ب لة ب حل يالتسضمد  ب داد  العرا ., المدرسي
     القياس والتقويم النفسي (: 0227اللو دي  حبدا   و هر  الدرابم

   ورتز زمد لةس ر  حو ب.والتربوي بين النظرية والتطبيق
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  ، اعية طبيعتها اهدافها الدراسات االجتم( :  0220ال م ط، وحود حود
 ، دار الو مرة لةس ر يالتيزم  يال ب حل ، ا)ردب.1،  طرائق تدريسها

   مدخل إلى مناهج البحث العممي (: 0210حب س، وحود اةمل  يآاريب
 ، دار الو مرة، حو ب ااردب.0،  في التربية وعمم النفس

    1،  مهارات في المغة والتفكير(: 0225حبد الل دي، سبمل يآاريب ،
 دار الو مرة لةس ر ي التيزم  يال ب حل ، حو ب ، ااردب .

      اتج ه   الوعةومب يالو ر مب 0227العج جط  حبد ا  إبراهم :)
رسالة التربيبممب سحي تت ول الوياد ا)جتو حمل  ط الورحةل ا)بتدائمل  

   ال عيدمل . ماجستير غير منشورة
   ،دار 7،  التقويم التربوي البديل ( :0226ح  ، ل ح الدمب وحويد ،

 اليتر التربيي، الق هرة، ولر.
  ،اتجاهات وتطبيقات حديثة في المناهج (:  0211حةط، وحود ال مد

 ، دار الو مرة لةس ر يالتيزم  يال ب حل ،حو ب . وطرق التدريس
   ، حةمل يحدة  (:0216العو مرة  إمو ب حبد اليت ح   الدلموط    ه حةط  

 يرة  ط ضي  الوسح  التت وةط  ط تسومل ول را   ل  الوقري  درا مل و
مجمة الجامعة االسالمية    يالتت بل لدا   لب   اللف الع  ر ا)   ط

   ا)ردب .  لمدراسات التربوية والنفسية
     مدخل تعمم المغة العربية دراسة مسحية (: 0221حية   احود حبد

ث العةومل   ورتز البحيث التربيمل   وعلد البحي  تغذية , جامعة ام القرى
 يالسي مل. 

   ،  طرق التدريس الدراسات االجتماعية (:  0224ق  يي ، وحود ابراهم
 ، دار اليتر س  ريب يويزحيب ، ا)ردب ، حو ب . 1، 
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     العربية لمحياة العممية ــــ (: 0226التسدي  ا لد بب  ةمو ب بب ولس
الو مرة  لةس ر يالتيزم   حو ب     دار0   نحو كتابة وظيفية جديدة

 ا)ردب. 
    االسموب التكاممي في بناء المنهج  (:1656وب ر    تحط مي ف

 دار الوع رف  تةمل التربمل  ج وعل ا)زهر  ولر. ,النظرية والتطبيق
    دار الو مرة 7  مهارات المغة العربية(: 0217ول ي   حبد ا  حةط  

 ب.لةس ر يالتيزم   حو ب  ا)رد
    وحةمل و تقبل  المنهج التكاممي( : 0221الوعمقل  حبد ا  بب  عيد  

   الق هرة.  0التربمل العربمل   العدد 
  ، يحدة الكتاب المدرسي(: 1665الوساولالعربمل لةتربمل يالمق  ل يالعةي ،

 البحيث،
  االحصاء  (:0212 غرايبه, موسى عايش, الوسمزل  حبد ا    ح

  دار 7ق   ب  تادا  الرز  ا)حل ئمل لةعةي  ا)س  ئملي   ت بمالتربوي
 الوم رة لةس ر يالتيزم   حو ب.

     تعميم المغة العربية في التعميم العام (: 0225الس قل ، وحويد، يااريب
 ، الق هرة ، ولر.0،  مداخمه وفنياته 

    القياس النفسي في التربية (: 0217السعموط  ولسد وحود حبد ال ت ر
   الو بعل الورتزمل   ج وعل دم ل   العرا .مم النفسوع
  ، ت يرا  التربمل  ط  مؤتمر الدولي لمتربية( : 1660يزارة التربمل ،

 العرا  ، ب داد العرا  .
    تعميم المغة العربية اسسه (: 0221ميسس   تحط حةط  يااريب

   و  ب  ال يبجط.واجراءته
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 (1ممحق)
 اسماء الخبراء والمحكمين

 اماكن العمل التخصص الدقيق اسماء الخبراء ت
جامعة ديالى/كمية التربية  المغة العربية طرائق تدريس ا.د اسماء كاظم فندي  .1

 االساسية
الجامعة  طرائق تدريس المغة العربية ا.د جمعة رشيد عضاض  .0

المستنصرية/كمية التربية 
 االساسية

جامعة بغداد/ كمية  يةطرائق تدريس المغة العرب ا.د حسن خمباص حمادي  .5
 التربية ابن رشد

جامعة ديالى/ كمية  المغة العربيةطرائق تدريس  حسين عميأ.د. رياض   .7
 التربية االساسية

 
جامعة بغداد/ كمية  قياس والتقويم ا.د خالد جمال جاسم  .3

 التربية ابن رشد
 العربيةطرائق تدريس المغة  ا.د. رحيم عمي صالح  .6

 
تربية جامعة بغداد/كمية ال

 ابن رشد
جامعة بغداد/كمية التربية  المغة العربيةطرائق تدريس  ا.د رقية عبد االئمة العبيدي  .7

 ابن رشد
جامعة بغداد/ كمية  المغة العربية طرائق تدريس ا.د ضياء عبداهلل احمد  .8

 التربية ابن رشد
جامعة ديالى/ كمية  المغة والنحو أ.د. مازن عبد الرسول  .9

 ةالتربية االساسي
جامعة ديالى/ كمية  المغة العربيةطرائق تدريس  ا.د هيفاء حميد حسن  .12

 التربية االساسية
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 (2ممحق )
 ( معيارا122المعايير بصيغتها النهائية والبالغة )

 أوال: المعايير التربوية:
 التقيم  ااهدافـ 1

  
 وتيا ر اليقرا 

وتيا ر ال  حد 
 و 

 غمر وتيا ر

لةورحةىىىىل الوتي ىىىى ل    اللىىىىف اايل وىىىىسلب الة ىىىىل العرمبىىىىل   *
 الوتي  ( محق  ااهداف اءتمل:

   

معىرف ال ةبىىل اهومىل تىىراث الحضىى رة العربمىل يالقىىم  اا ىى ومل  1
  ط  ريا الة ل العربمل.

   

مراحط ح جى   الوجتوى  ي ة ىيته   ىط تحقمى  أهىداف  تىدرمس  0
    الة ل العربمل.

ت ةبىىىىىى   التسومىىىىىىل و ىىىىىى حدة ال ةبىىىىىىل حةىىىىىى  ت بمىىىىىى  وعىىىىىى ممر و 5
 الو تداول  ط الة ل العربمل.

   

وراحىى ة الورحةىىىل العورمىىىل لة ةبىىىل حةىى  ي ىىى  وت ةبىىى   التعةىىىم   7
 الحدممل.

   

ا) ىىى دة وىىىب ارا  العةوىىى   يالوىىىربمب العىىىرا  ىىىط تىىىدرمس  ىىىريا  3
 الة ل العربمل.

   

م ىى حد ال ةبىىل  ىىط اوت سمىىل ترجوىىل اهىىداف الة ىىل العربمىىل الىى   6
 مل ق بةل لةو حال يالت بم .اسو    ةيت

   

تسوىىىط حسىىىد ال ةبىىىل حىىىا القىىىرا ة ل  ىىى ا  حةىىى   ىىىريا الة ىىىل  4
 العربمل ي حره  العلا و  وت ةب   العلر الحدمث.

   

    تسوط ا) تعداد يالدا عمل حسد ال ةبل  ط تعةم  الة ل العربمل 5
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 تقيم  الوحتيا الدرا ط -0
 اليقرا   

 وتيا ر
وتيا ر 

حد   ال
 و 

 غمر وتيا ر

    -الوحتيا محق  و  مأتط: *
    مرتب  بح ج   الوجتو  يت ةع ته. 1
    م ل   ط تدرما  الوتعةومب ياتق سل  لةو دة.  0
    مرب  الجياسا ا)جتو حمل و  الجياسا اادبمل يالمق  مل. 5
    وراح ة الجياسا التربيمل يالسي مل ياليجداسمل لة ةبل. 7
    دف ال  تحقم  التت ول التربيي  ط التعةم  يأ تورار .مل  3
    م تيحا ت بم  أتمر وب  رمقل لةتعة  يالتدرمس.  6

4 
مممر أهتو   ال ةبل يمحيزه  حة  التعة  وب ا ل ويرداته يويضيح ته  
. 

 
  

    مراحط وبدأ اليري  اليردمل بمب ال ةبل. 5
    ل سحي درا ل الة ل العربمل. مسوط حسد ال ةبل إتج ه   إمج بم  6
    مر   و تيا التلي  الجو لط  يالة يي حسد ال ةبل. 12

 ااس  ل التعةمومل -5

  
 اليقرا 

 وتيا ر
وتيا ر 
ال  
 حد و 

غمر 
 وتيا ر

     -ااس  ل التعةمومل الو تادول  ط تدرمس و دة الة ل العربمل: *
    الودر ل يال  لا يالودرس.تعول حة  تر مخ التع يب التربيي بمب   1

تزمىىىد وىىىب   حةمىىىل  ال ةبىىىل حةىىى  حىىىا العوىىىل الجوىىى حط  ىىىط تىىىدرمس الة ىىىل  0
 العربمل.

   

    تتي ر  مل  حس لر الت يم  لة ةبل . 5
    تتضوب حة  ااس  ل التر ململ  ط أمس   تعةم  الة ل العربمل. 7
    ترتب  و  ا)س  ل التعةمومل  يالتربيمل. 3
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    تيب قةمةل التةيل حة  ال ةبل يالدارة الودر مل.ت  6
    تلمئ  رل ه وس  بل لم رة إبداح   ال ةبل . 4
    ت ئ  أحو ر ال ةبل يال ئلل  يوميلل  يرغب تل . 5
    الو  حدةحة  تس م  ا) تعداد يتزمد  ط قدرا  ال ةبل  ط الة ل العربمل. 6
    ل راتل  التعةمومل.ت ئ  اريف ال ةبل البمئمل يو 12
    تراحط ا)بع د يالع دا  ا)جتو حمل لةبةد. 11

 أ  لما التقيم  -7
 اليقرا   

 وتيا ر
وتيا ر ال  حد 

 و 
غمر 
 وتيا ر

    تقيم  و دة الة ل العربمل : *

1 
تعرمف ال ةبل حب وت ةب   ياحتم ج   الوجتو  لر د  يال عط 

 لةسلية به سحي اا  .
   

0 
د حة  الت ف حب أ تعداد  يح ج   ال ةبل يوميلل  ت  ح

    يقدراتل .

    تت   ب للد  يالويضيحمل يال ويلمل . 5
    ت لل ست ئجه لت يمر العوةمل التعةمومل  ط الودر ل. 7
    تس   أ ت ر ال ةبل سحي  التعة  الس    ط الوؤ  ل التربيمل. 3
      س ر أهدا ل .ت  حد ال م  ل التعةمومل  ط البةد حة 6

 المعايير العممية    -ثانيًا:
 تقيم  ااهدافىى 1

  
 وتيا ر اليقرا 

وتيا ر ال  حد 
 و 

غمر 
 وتيا ر

* 
وىىىىسلب الة ىىىىل العرمبىىىىل لةورحةىىىىل الوتي ىىىى ل    اللىىىىف اايل الوتي ىىىى (  

 محق  ااهداف الوعر مل اءتمل:
   

1 
يالب غمىل يالو ئمىل  معرف ال ةبل حة  الولى ةح   يالويى هم  السحيمىل

  ط الة ل العربمل.
   

    م ت م  ال ةبل رب  الوعر ل بمب  ريا الة ل العربمل.  0
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 موتب ال ةبل وب اليليل ال  درجل اتق ب وقبيلل  لةول را  الة يمل . 5
 

  
    تي حل ال ةبل و  اا  لما الحدممل لتدرمس الة ل العربمل.  7

3 
تقىىيم  حةىى  ي ىى  الوسحىى  التتىى وةط  ىىط تىىدرمس معىىرف ال ةبىىل أ ىى لما ال

 الة ل العربمل.
   

    ادرا  ال ةبل ااس  ل التعةمومل الوتي رة  ط الو دة التعةمومل. 6

    مؤدي ال ةبل  ول را  التعبمر ال ييي يالتت بط . 4

    تسومل ول را  ال ةبل ا) تو حمل.  5
    توتمب ال ةبل وب الول را  الو ئمل . 6
    مو مز ال ةبل الير  بمب الول را  الة يمل الرئم ل ياليرحمل.  12

11 
تتيىى  حوةمىىل التىىدرمس حةىى  ي ىى  الوسحىى  التتىى وةط وىى  ستىى ئب الدرا ىى   

    يالبحيث التربيمل يالسي مل.

    تتراب  ااهداف ال م  حد بعضل  حة  تحقم  البعة اءار.  10
    ر العةوط يالوعر ط.م  حد  ال ةبل حة  سوي التيتم 15
    مزمد وب ا تعداد ال ةبل  ط حيا السليص اادبمل يالب غمل. 17
    أدرا  ال ةبل أهومل الحس اليسط يالتلي  الجو لط  ط الة ل العربمل . 13

توتىىىمب ال ةبىىىل وىىىب ا ىىىتادا  الولىىى را  الحرتمىىىل  ىىىط امسىىى   تىىىدرمس الة ىىىل  16
 العربمل.

   

    الا أ التت بط حسد التت بل. تسومل ول رة ت امص 14
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 تقيم  الوحتيا الدرا ط  -0
وتيا رال  حد  وتيا ر اليقرا   

 و 
غمر 
 وتيا ر

    -الوحتيا محق  و  مأتط: *
    معبر حب ااهداف الع ول الو ةيا تحقمقل  . 1
    محتيي الويردا  الوقررة جومعل  لو دة الة ل العربمل  0
    ل العةومل يالة يمل.متلف ب لدق 5
    و  ول الويردا  و  ال  ح   الواللل لةو دة. 7
    معرة الوحتيا حة  ي   الوسح  التت وةط.  3
    معرة ب تل وس قط يوت ة ل. 6
    اةي  وب ال ل ا يالتترار ل  ت ر يالويضيح   . 4
 ل ىىىتل مت ىىى  ب لتجدمىىىد يا)بىىىداا يالحدامىىىل ليىىىريا الة ىىىل العربمىىىل ب 5

 يالوضويب .
 

  

م  ط و تيم   ااهداف الوعر مل  اليجداسمل  الول رمىل( جومعى   6
. 

 
  

    متضوب ااومةل التيضمحمل يا) ئةل التقيمومل.  12
    تتراب  الويضيح   حرضم . 11
    تتراب  الويضيح   حويدم ه.  10
 محتيي حة  اللير يالر ي  يا) ت ل التط تيضح وضويب  15

 ويضيح   الوسلب 
 

  

مت ىىىى  الويضىىىىيح   ب ليضىىىىيح يالب ىىىى  ل ياةيهىىىى  وىىىىب التعقمىىىىد   17
 اليتري .

 
  

    محتيي  حة  ااومةل المرائمل  ليريا الة ل العربمل تةل . 13
وراحىىىىى ة السوىىىىىي الج ىىىىىوط يالعقةىىىىىط ياليتىىىىىري ال ىىىىى ول الوتت وىىىىىل  16

 لة ةبل.
 

  

    ليل  يا) تمع ا .معرة بأ ةيا و ي  م  حد ال ةبل حة  ا 14
    متضوب الي  ئل التعةمومل الوس  بل لو دة الة ل العربمل.  15
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    تسومل و تيا التلي  الجو لط  يالة يي لدا ال ةبل. 16
تسومىىىىىىل و ىىىىىىتيم   التيتمىىىىىىر العةمىىىىىى   التيتمىىىىىىر الس قىىىىىىد يا)بىىىىىىداحط  02

 يالوعر ط( لدا ال ةبل .
 

  

    اةي  وب الح ي يالتترار . 01
 
 ااس  ل التعةمومل -5

 اليقرا   
 وتيا ر

وتيا ر ال  حد 
 و 

غمر 
 وتيا ر

     -ااس  ل التعةمومل الو تادول  ط تدرمس و دة الة ل العربمل: *
    تتيط لح ج   ال ةبل يوميلل  يا تعداداتل .  1
    تت   ب لب   ل ياليضيح . 0
5 
 

    العربمل تممر الدا عمل حسد ال ةبل يحبل  لو دة الة ل

    تسوط قدرة ال ةبل حة  ال تعداد لإلبداا يا)بتت ر .  7
    تتس  ا و  الوحتيا الدرا ط لو دة الة ل العربمل. 3
    تتس  ا و  الورحةل العورمل لة ةبل. 6
    تتيب ياقعمل يتتيب ق بةل لةتحق  يالقم س. 4
    ملتتسيا بو  محق  التت ول و  و دة  الة ل العرب  5
    تتسيا بمب الس      الليمل يال ليمل .  6

12 
تىىؤدي )مىى رة ديا ىى  ال ةبىىل لوو ر ىىل س ىى     يأحوىى ل ت يحمىىل  ىىط دااىىل 

 الودر ل أي ا رجل .
   

    تسوط قدرة ال ةبل الوعر مل ياليجداسمل يالحرتمل  ط وج ل الة ل العربمل.  11
    مئمل الع لومل.وأل ول ا)س  ل و  وب دي  التسومل الب 10
    تسومل قدرة ال ةبل حة  التعةم  اللاتط. 15
    تسومل قدرة ال ةبل حة  ول را  التيتمر. 17
    تاض  لعوةمل التقيم  الو تورة. 13
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 ا  لما التقيم  -7
 اليقرا   

 وتيا ر
وتيا ر ال  حد 

 و 
غمر 
 وتيا ر

1 
 ىىىط يالولىىى ري جعىىىل الوىىىدرس حةىىى  بمسىىىل وىىىب الو ىىىتيا الوعر ىىىط يالسي

   لة ةبل
 

    تت   اديا  التقيم  ب للد  يالويضيحمل 0
    ت ول وج )  ا)هداف الوعر مل ياليجداسمل يالول رمل 5
    تي ر ت لمل راجعل لوياد الوعر ل الوتسيحل 7

3 
توتىىمب الوىىدرس وىىب اتت ىى ف ال ةبىىل الويهىىيبمب يالوبىىدحمب  ىىط الة ىىل 

   العربمل
 

    تيازسل لعس لر الوسلب جومعل تتيب   وةل يو 6
    تقمس و تيم   التيتمر الواتةيل لدا ال ةبل 4

5 
تىىىىىؤدي حوةمىىىىىل التقىىىىىيم  الىىىىى  تعزمىىىىىز جياسىىىىىا القىىىىىية يوع لجىىىىىل جياسىىىىىا 

   الضعف
 

 الوع ممر اليسمل: -م لم ه: 
 تقيم  ااهدافىى 1

  
 وتيا ر اليقرا 

وتيا ر ال  
 حد و 

غمر 
 وتيا ر

 اللىف اايل الوتي ى ( محقى  العرمبىل لةورحةىل الوتي ى ل  لة ل وسلب ا  *
 ااهداف اليسمل اءتمل:

   

ت ىىول ا)هىىداف تقمىىم  ال ةبىىل لحجىى  التتىى ا يسيحمىىل الاىى  الو ىىتعول بىىه  1
 يحجوه.

   

    تتضوب  رلل ا  ا ال ةبل حة  اسياا الا   العربط .  0
    الترقم  .تحرص ا)هداف حة  اتق ب ال ةبل ) تعو ل ح و  5

 
  

    تتس  ا ا)هداف ي حدد الحلص الدرا مل اا بيحمل يال لرمل.  7

تترج  ا)هداف تسومل اتج ه   ال ةبل ا)مج بمل يوميلل  سحي تعةم  الة ل  3
 العربمل .
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 الوحتيا الدرا ط  -0
وتيا ر ال   وتيا ر  اليقرا   

 حد و 
غمر 
 وتيا ر

    -تط:الوحتيا محق  و  مأ *
    معبر حب  يضيح ااهداف الع ول لو دة الة ل العربمل. 1
    و  ول الوحتيا و   حدد الحلص اا بيحمل لتدرم ه. 0
    و  ول الوحتيا و  اليق  الوالص لتحقمقه . 5
متىيب حجىى  الىير  الو ىىتاد   ىط وحتىىيا التتى ا وتيىى  وى  رغبىىل   7

 ال ةبل .
 

  

    لتةط ي الورحةل العورمل لة ةبل .وس  بل حج  التت ا ا 3
    ميزا الو دة حة   ريا الة ل العربمل ب تل وتيازب يوت ة ل .  6
    متلف الوحتيا ب ) ارا  اليسط ال ب حط ب )بداا 4

 ااس  ل التعةمومل -5

  
 اليقرا 

 وتيا ر
وتيا ر ال  

 حد و 
غمر 
 وتيا ر

     -ط تدرمس و دة الة ل العربمل:ااس  ل التعةمومل الو تادول    *
 تتضوب وو ر      سمل ي ع لم   تريمحمل ه د ل .  1

 
  

   وةل لجوم  ال ةبل يوتسيحل بح ا وميلل  .  0
 

  
    وراح ة التلي  الجو لط ياليسط لة ةبل  ط داال الدرس يا رجه . 5
 تتيب قةمةل تتيب التةيل حة  ال ةبل يالدارة الودر مل.  7

 
  

    تسومل قدرة ال ةبل  اليسمل  ط  سيب الة ل العربمل الت ومل يالتت بمل . 3
ت  ه   ط تسومل ا تعداد ال ةبل يدا عمتل  سحي ول ر  الة ل العربمل   6

 الوتسيحل .
  

  

    ت ع  إل  أبراز العسياب الرئمس لةتت ا. 4
    وس  بل الي  ئل التعةمومل لةت ير العةوط يالتقسط. 5
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 أ  لما التقيم  -7
وتيا ر ال   وتيا ر اليقرا   

 حد و 
غمر 
 وتيا ر

    تؤدي ا  لما التقيم  ال  :  *

تتيب ا  لما التقيم  لا  و ىتيم   وتسيحىل وىب حمىث اللىعيبل   1
 يال ليلل.

   

0 
تتس  ا ا  لما التقيم  و  حدد ا)اتب را  و  حدد الويضيح   

  ويلل .الياردة  ط التت ا ي 
   

    ت ع  ا  لما التقيم  ال  تحقم  سا   التير    اايل يالم سط. 5

7 
ت ىىع  ا ىى لما التقىىيم  الىى  تحقمىى  أهىىداف الويضىىيح   يحىىدده   

 التةط.
   

 
 

 
 


