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 :الملخص

كتػلبي القػرا    لميػنييف اليػلاي واليللػث ل يػ تقويم اجػرا  رراةػ يرمي البحث الحػللي      
اةػتبلا   البلحػث اعػر ، ولتحقيػؽ مرمػا البحػثظػر الملممػيف والمفػر يف التربػوييفمف وجه  ا االبترائييف
اللربيػػ  وملمملتهػػل ومفػػر لتهل وتلػػؾ لمتلػػرؼ عمػػا مػػر  موجهػػ  لملممػػي ومفػػر ي مػػلر  الم ػػ  منتوحػػ  

اعػػرار  البلحػػث وبلػػر  ف حػػررالقػػرا   لميػػنيف اليػػلاي واليللػػث االبتػػرائييف ،  يالكنليػػ  والقيػػور  ػػي كتػػلب
( 01) والتػػي بم ػػ الطريقػػ  اللفػػوائي   ػػي ااتيػػلر اللياػػ      ػػي مراكػػد ب ػػرار اةػػتلمؿالمػػرارا االبترائيػػ
( مػػػرارا  ػػي مريريػػػ  تربيػػ  الكػػػر  4بيػػػور  عفػػوائي  مػػػف المجتمػػا االيػػػمي بوا ػػا )و  مػػرارا ابترائيػػ 

 مػػل عياػ  الملممػػيف والملممػل  االةػػتقطلبي   ، اليلايػ ( مػػرارا مػف مريريػػ  تربيػ  الريػػل   4)واليلايػ  ، 
ينيف  قر اي  ملممي ملر  الم   اللربي  وملمملتهل جميلًل التي يلمموف ملر  الم   اللربي  لتالمت  ال

كػلف عػػرر ـ عياػػ  المفػر يف والمفػػر ل  و ( ملممػًل وملممػ  35اليػلاي واليللػث االبتػػرائييف وكػلف عػػرر ـ )
مفػر ي مػلر  الم ػ   االةلةػي  البحػث عياػ وضػم   ، ( مفر يف ومفر ل  اللياػ  لتميػؿ االةػتقطلبي 4)

 اليلايػ الكػر  تربيػ  ب ػرار اللربي  ومفر لتهل التيف يفر وف عما ملممي المرحمػ  االبترائيػ   ػي مػريريتي 
، وبلػػر تحميػػؿ الاتػػلئه وعرضػػهل عمػػا و ػػؽ ( مفػػرؼ ومفػػر   10والبػػللع عػػرر ـ ) اليلايػػ ، والريػػل   
لمملللجػ  والوةػط المػرج   ،والاةػب  المئويػ   ،مللمؿ ارتبػلط بيرةػوف ومةتويلته بلةتلملؿ ، المجلال  

  ، ماهل :اتلئه عر  الا  البلحث و  ي ضو  تلؾ تويؿاالحيلئي  ، 
 ف مقرمتي الكتػلبيف لػـ تبػرد ا ميػ  القػرا   وال توجيهػل المػتلمـ نلػا اللاليػ  بللكتػل  المررةػي  -0

 نال ااهمل تتبلل اةمو  الحوار المبلفر ما الملمـ والمتلمـ.
،  اعتمػر الكتلبػػلف  ػػي فػرحهمل عمػػا ل ػػ  ةػهم  المنػػررا  والتركيػػ  ال وكلاػ  تتجاػػ  االيجػػلد -1

  1تكف مالئمتيف للرر الةلعل  المقرر  لهمل  الكتلبيف لـ  ضاًل عف تلؾ اف ملر 
ضػرور  مواكبػ  ملممػي الم ػ  اللربيػ  لالتجل ػل  الحرييػ   ماهػل :، بلّر  توييل   البلحث او وي

 و ت  رورا  ترريبي  لهـ .  ي ترريا ملرتهـ
حػؿ رراةػي  االلربيػ   ػي مر اجرا  رراة  ممليمػ  لمرراةػ  الحلليػ  لكتػ  الم ػ  :  البلحث وا ترح          

 لملر   مفكال  ترريا الم   اللربي   ي المرارا االبترائي .،  ماتمن 
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 (.المفر يف التربوييف ،كتلبي القرا  ل ي ،تقويمالكممل  المنتلحي : )رراة  
 Evaluation  Book  reading   for  grades II  and  III  magistrates  from  the 

teachers  and  supervisors  of  view  

Assistant   Lecturer . Waleed  Khaled  Talib 

Directorate – General For Education Province Of AL -  Anbar  

Abstract              
    Throws the current search know my book reading calendar for Sfian 
second and third magistrates from the teachers and supervisors of view, and 
to achieve the goal Find readied researchers to identify open geared to 
teachers and administrators Arabic language material parameters and 
Mcharfadtha and to identify the adequacy and palaces in a book reading for 
grades II and III magistrates, and having identified the researchers prepare 
primary school in Baghdad centers used the random way in the selection of 
the sample, which amounted to 10 primary schools and wildly original 
community by (5) schools in the education of Karkh second Directorate, and 
(5) schools of breeding second Rusafa Directorate, the sample of teachers 
The parameters polarization has summarized the teachers of Arabic 
language material and parameters all who knew Arabic language for 
students of second and third-row magistrates and their number (46) 
teachers and sample supervisors was number (5) supervisors sample to 
represent the polarization, and included a sample basic research 
administrators Arabic language and Mcharfadtha who oversee the primary 
teachers in the departments of education Baghdad's Karkh second, second 
and Rusafa, after analyzing the results and display them on according to 
fields and levels using the Pearson correlation coefficient, and the 
percentage, and the weighted average statistical treatment, and in the light 

of this, concluded the researchers to several conclusions, including:     
1.my introduction to the books did not highlight the importance of reading 
and guidance to the learner's school book, but they care Taatava style of 
direct dialogue with the teacher and the learner.                                                 
2.books in Hrhama easy vocabulary and composition language was adopted, 
was to avoid the briefing, as well as so that the books were not material 
Mlaimtin number of hours scheduled for them                                 The 
researchers recommended several recommendations, including :The need 
to keep up with the Arabic language teachers of the modern trends in the 
teaching of their material and the opening of training courses for them. 
 Keywords: (Evaluation study, reading books, educational supervisors( 
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 لفصل األولا

 التعريف بالبحث

 : مشكمة البحث

يػداؿ التلمػيـ  بةب  التطور اللممي الحليؿ  ػنف  هػـ عقػوؿ ااطنػلؿ ت يػر ، ومػل       
ف  االبترائي  ي المرارا  بلمػـو المةػتقبؿ  اال تمػلـاللرا ي  يقوـ عما الحنظ والتمقػيف ، وان

و اػػػلؾ ، والتللمػػػؿ مػػػا الت ييػػػرا  الحلليػػػ  موجػػػور اظريػػػًل ولكػػػف لػػػيا لػػػه عال ػػػ  بػػػللوا ا 
بػػ ف الماػػل ه التربويػػ  ملدالػػ  متػػ ار  عػػف مو لهػػل المػػ موؿ  ػػي حركػػ  التربيػػ   ارعػػل ا 
، 1111بر ػػػػه عػػػػف تطمللتػػػػه احػػػػو المةػػػػتقبؿ ) اليػػػػللحي ،  تلبػػػػر   المجتمػػػػا والوحركػػػػ
 1( 71ص

مػػػػف جلػػػػؿ المحػػػػلؽ بحركػػػػ  التطػػػػور الةػػػػريا الفػػػػ ؿ الفػػػػل ؿ وااةػػػػلا  بػػػػر    ػػػػال       
 ـ يقل يػػ  اف  اجتملعيػػ  ـ  ا تيػػلري لممجتملػػل  ومسةةػػلتهل التامويػػ  ةيلةػػي  كلاػػ   ـ 

النجػػو  بػػيف التقػػرـ والتػػػ ار تتةػػلرع  ػػي ااتةػػلع ، ممػػػل يديػػر مػػف ميػػلع  المجتملػػػل  
ومػف طريػؽ  ، ، و ي  ػي ةػليهل لمحػلؽ بركػ  التقػرـ اللممػي والتقاػي والحضػلريالالمي  

تلؾ اجر  ف الضلؼ عار التالميت  ي ملر  القرا    مر يينه) الهلفمي ( ب  ةا يور  
لريػػػل  وااةػػػا ، ومظهر ػػػل اللػػػلـ عمػػػا اطػػػلؽ  ػػػرري وجملػػػي و ػػػي لمويػػػؼ يةػػػتوج  ا

المػػػستمرا  والحػػػوارا  اللمميػػػ  وااربيػػػ  و ػػػي وةػػػلئؿ ااعػػػالـ ،  مػػػل يػػػور  المفػػػكم   ػػػي 
المو ؼ اليني  يركد ل  ي حره اااطل  ويرةمهل بقول  "  مل نتا ااتقمال مف مالبر الم   

    ػػرح ، ولةػػملال اللجػػ  اللجػػل  الػػا  لعػػل  الػػررا لوجػػرال اااطػػل   بفػػا ، والاطػػ
 ػػػػػي  ػػػػػرا   التالمػػػػػت  عمػػػػػا ماتمػػػػػؼ المةػػػػػتويل  بػػػػػؿ حتػػػػػا الكميػػػػػل  و حيلاػػػػػل  ػػػػػي  ػػػػػروع 

   1(43، ص0861االاتيلص )  الهلفمي ، 

وتجم   ته المفكم  مف فكلوي الملمميف والمفر يف و وليل  اامور ماػت دمػف مػف       
اف التطػورا  التػي حػري   ػي ماػل ه ، تلمـ القرا     ي االبترائي ضلؼ تالمت  المرحم  
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التلمػػػيـ  ػػػي بالراػػػل اػػػالؿ عقػػػر او عقػػػريف او   ػػػؿ او  كيػػػر لػػػـ يتجػػػلود الفػػػكؿ والهػػػلم  
وبلػػا الجديئػػل   ػػي احوالهػػل لػػتا البػػر مػػف وضػػا حػػرور ةػػميم  لمماػػل ه الرراةػػي  لكػػي 

) لتػي تتاػلوؿ التقػويـتةلير روح اللير وتالئـ التطورا  الجرير  بمل  ي تلؾ الرراةػل  ا
احػػر  المفػػكال   و ػػي ضػػو  مػػل تقػػرـ اجػػر   انةػػال  مػػلـ ،  (020، ص1110حةػػف ، 

التي تواجػه التالمػت   ػي اليػنيف  اليػلاي واليللػث االبتػرائييف  ػي كتػل  القػرا   التػي تلػر 
الرور الرئيا  ي تامي  فايي  التمميت وتكلممػه  ػي المرحمػ   لوله ، ةلا الم   اللربي  

عمػػا  البلحػػثنطػػالع   ضػػاًل عػػف تلػػؾ،تهـ االبترائيػػ  و ػػي مػػف المراحػػؿ المهمػػ   ػػي حيػػل
ل الا جلا   ته اللوامؿ التي  رمهالا عوامؿ  ار   اربيل  والرراةل  الةلبق  تويؿا

المػػػػتلمـ وا تململتػػػػه بللفػػػػكؿ  و ػػػػي مػػػػلر  الكتػػػػل   ربمػػػػل ال يتالةػػػػ  محتوا ػػػػل مػػػػا حلجػػػػ 
المطمػػو  ، وربمػػل اقػػص الكتػػل  المررةػػي الػػا التػػرر   و التتػػلبا ، ويلجػػد الملمػػـ عػػف 
تال ػػي  ػػتا اللجػػد وال يتضػػمف الكتػػل  الابػػرا  المالةػػب  لممػػتلمـ ، اف المػػلر  المقػػرو   

 ػػػتا  البلحػػػث لػػػتا ااتػػػلرآلبػػػر  ف تحمػػػؿ مضػػػلميف منيػػػر  عمػػػا  ي مةػػػتو  مػػػف ا  ػػػلر   
 : موضوع اتيج  عر  عوامؿ ماهلال

ف التالمػػػت  بةػػػب  تلػػػؾ  مػػػلر  القػػػرا   نّف  -1 لػػػـ تمػػػؽ اللاليػػػ  الكل يػػػ   ػػػي مرارةػػػال ، وان
    0مف  ري  التلمـ والتمنظ بفكؿ يحي   يحرموف

 القػرا    يل  الكت  التي ترفر الملمميف الا كينيػ  تلمػـ التالمػت  ، والةػيمل  ػي  ) -1
 ( ،  ضاًل عف  م  المنررا   يه والموا ؼ التي يقتضيهل .

اليللػػػػث االبتػػػػرائييف  ػػػػر مضػػػػا عمػػػػا  و اليػػػػلاي لتالمػػػػت  اليػػػػنيف لقػػػػرا   لنّف كتلبػػػػ -2
 اةتلمللهمل مر  لية  بقيير  ، لتا يتطم  االمر تقويـ المقرر الرراةي .

رارا االبترائيػ  نّف الت يرا  والتطورا   ي المال ه الرراةي  باحو علـ وماػل ه المػ -3
اليللػػػػث االبتػػػػرائييف باحػػػػو اػػػػلص يتطمػػػػ  رراةػػػػل  تقويميػػػػ   الياػػػػي و لميػػػػنيف

 لهته التطورا  . والئمتهلمةتمر  لملر   مر  تطبيؽ اال راؼ التربوي  
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( ضػػرور  تاقػػي  0872مػػل  كػػره المػػستمر التربػػوي التلةػػا المالقػػر  ػػي ب ػػرار عػػلـ ) -4
اجػرا  المت يػرا  الجتريػ  مػف طريػؽ الكت  وتقويمهل كؿ امػا ةػاوا  ، ب يػ  
 المجلف اللممي  المتايي   ي الودار  .

ضػػلؼ التلمػػيـ االبتػػرائي  ػػي اللػػراؽ بجواابػػه الكميػػ  والكينيػػ  عاػػر المواداػػ  بياػػه   -5 
وبػػػيف التلمػػػيـ االبتػػػرائي  ػػػي الػػػروؿ المتقرمػػػ  التػػػي تػػػولي  ػػػتا الاػػػوع مػػػف التلمػػػيـ ا ميػػػ  

 وآاػػػروفر الماػػػل ه والكتػػػ  المررةػػػي  )جػػػلبر اليػػػ  ،لػػػتا يجػػػ  بػػػتؿ الجهػػػور لتطػػػوي
 ( .17-11، ص 0875،

  أهمية البحث :

تحتػػػل  الماػػػل ه الػػػا تلػػػريؿ مةػػػتمر ،و تلػػػؾ مػػػف طريػػػؽ وضػػػا الحمػػػوؿ الةػػػميم         
والػتامص مػػف المظػل ر الةػػمبي  مػػف طريػؽ عمميػػ  التقػػويـ ، نت يسكػر ال اػػلـ " اف الحلجػػ  

والبحػػػوث  ػػػي الماػػػل ه بمػػػل  ػػػي تلػػػؾ الرراةػػػل  التػػػي تتطمػػػ  اجػػػرا  مديػػػر مػػػف الرراةػػػل  
تتاػػلوؿ تقويمهػػل لكػػي يمكػػف تحةػػيف الماػػل ه وتطوير ػػل وملر ػػ  مػػواطف القػػو  والضػػلؼ " 

  .(26، ص 0861)ال الـ ، 

ويّلر التقويـ ركاًل مف  ركلف اللممي  التلميمي   هو يةبقهل ويالدمهػل ويتلبلهػل لرراةػ       
الاطػػػط الالدمػػػ  لتطوير ػػػل ، نت نف التقػػػويـ مهػػػـ لمتالميػػػت وا لهػػػل وبحػػػث مفػػػكمتهل ورةػػػـ 

ايضًل لتدوير ـ بللت تي  الراجلػ  التػي تنيػر ـ  ػي توضػي  مػر  التقػرـ الػتي  حػردوه  واًل 
بػػ وؿ او الػػاقص  يػػه ويحػػرر جوااػػ   ػػوتهـ وضػػلنهـ مػػف حيػػث تاميػػ  فػػلور ـ بللقالعػػ  

تنكيػػػػر الال ػػػػر ، وتاميػػػػ  مهػػػػلراتهـ ال      واارا  الجيػػػػر ، ومػػػػف يػػػػـ تاميػػػػ   ػػػػرراتهـ عمػػػػا
، التلميمي  ، لتا يلر التقويـ مف الاطوا  البلل   اا مي   ي اللممي  التلميمي  ) طليم  

( ، اف التقويـ  ي التربي  الحريي  عممي  فلمم  ومةتمر  واظلمي  61،ص1111ومالع،
التربويػ  الللمػ  وتحريػر  تبر  اوؿ اطواتهل بلممي  التقويـ التحميميػ  يتبلهػل تقػويـ اال ػراؼ

مر  عال   الماهه الرراةي بهل ، وتطوير اال راؼ الاليػ  وااتبلراتهػل المليلريػ  يػ تي 
 0871بلػػر تلػػؾ تقػػويـ مػػل  بػػؿ التػػرريا يػػـ تقػػويـ  ػػي اياػػل  التػػرريا وبلػػره ) حمػػراف ، 

وُيلػػػر الكتػػػػل  المررةػػػػي حجػػػػر ااةػػػػلا  ػػػي اللمميػػػػ  التربويػػػػ   هػػػػو يحػػػػرر ، ( 416،ص
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يت كؿ مرحم  مل يررةوف مف ملر  ، و و ليا مجرر وةيم  مليا   ي التػرريا بػؿ التالم
 ةلا الترريا انةه ، والررا بلياه ، وكؿ مل يةتللف به  ي التػرريا نامػل  ػي  فػيل  

 ضػػاًل عػػف كػػوف الكتػػل  يػػسري  رورًا رائػػرًا  ػػي تلميػػؽ الػػوعي  ،تلبلػػ  لمكتػػل  المررةػػي 
تػػل  المررةػػي مػػف اكيػػر الوةػػلئؿ التلميميػػ  ااتفػػلرًا بػػيف النكػػري عاػػر التالمػػت  ، نت نف الك

التالمػػػت   ػػػي ماتمػػػؼ المراحػػػؿ الرراةػػػي   ػػػي  طراػػػل ، اظػػػرًا لمػػػل تحممػػػه  ػػػته  الكتػػػ  مػػػف 
مةػػػسولي  مبلفػػػر   ػػػي تجةػػػير اا ػػػراؼ التربويػػػ  المافػػػور  الػػػا جلاػػػ  الماػػػل ه الرراةػػػي  

تلمـ ، وج  اتيل ه بػللجور  الموضوع  لتمؾ اا راؼ ولمل كلف الكتل  المررةي  را  لم
والتقويـ ووةيم  تلػرؼ مػر  تػوا ر  ػته اليػن  ومواكبػ  حركػ  المجتمػا وتطػوره ووجػو  

لممرحمػ  التػي يػررا  يهػل ، وااةػجلمه مػا االتجل ػل  التربويػ  الحرييػ  ولمكتػل   الئم  م
 .  (11، ص 0873الفمبي ،    مي  ورور رئيا  ي الماهه )

، و ير مػل  واال تيػلري االجتمػلعي ميػ  كبيػر   ػي تحقيػؽ التقػرـ ولكتل  القػرا           
 ػػػي تر يػػػ  الفػػػلو  ، حيػػػث جلمػػػ  ماظمػػػ  اليواةػػػكو مػػػف  وؿ   ػػػرا هل افػػػر اابجريػػػ  

طريػػؽ التػػدور بللكتػػ  المالةػػب  ، اف القػػرا   طريػػؽ واضػػ    وتيبيػػ  عػػلر  القػػرا   عػػف 
الملللـ  ي تر ي  اا ػرار وتطػوير المجتمػا ، و ف طبيلػ  القػرا   تفػير الػا  اهػل مجموعػ  
مف اللمميل  الطبيلي  واللضوي  واللقمي  التي تةترعي  ي الم ػ  اللربيػ  ملر ػ  الحػرؼ 

   .   ،لاطقهػػل ) عبػػر المجيػػر ، الواحػػر  ػػي  وضػػلعه الماتمنػػ  وايلئيػػه الماتمنػػ  
 1( 014-013ص

وتاطمػػؽ   ميػػ  القػػرا   مػػف كواهػػل توةػػا رائػػر  ملػػلرؼ القػػلر  وتػػدوره بػػ اواع مػػف       
الابػػرا  والحقػػلئؽ التػػي تتيػػؿ بانةػػه ،  ضػػاًل عػػف كواهػػل تةػػلعر ااطنػػلؿ عػػف تهػػتي  

لةػير باجػلح التحيػيؿ اللممػي الػتي يةػلعر ـ عمػا ا قلييا التتوؽ لريهـ وتمكاهـ مفم
لػػػتلمـ  اةػػػتلرار ػػػيهـ  االبترائيػػػ  ػػػي حيػػػلتهـ المررةػػػي  ، واجػػػر  ف ااطنػػػلؿ  ػػػي المرحمػػػ  

ويكمػػػػف تلمػػػػيـ القػػػػرا    ػػػػي المرحمػػػػ   ااػػػػرالقػػػرا   ، و ػػػػتا االةػػػػتلرار ياتمػػػػؼ مػػػػف طنػػػػؿ 
يجلبيػًل لططنػلؿ جمػيلهـ نتا مػل راعػا النػروؽ النرريػ  بيػاهـ  االبترائي  )  ف يكوف  للاًل وان
المرحمػ   ااهػل ػي الػتلمـ ،  االبترائيػ المرحم   البلحث وااتلر ، (7، ص1111، الراوي 
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تتجمػػا   ميػػ  البحػػث ، وممػػل تقػػرـ ااةلةػي  التػػي تباػػا عميهػػل المراحػػؿ الرراةػػي  اااػر  
 بمل ي تي :

  التنل ـ بيف ابال  االم  اللربي  و را   مي  الم   اللربي  بوينهل ل   القرآف الكريـ  -0
ات تميػػؿ جػػد ًا تطبيقيػػًل لميػػنيف اليػػلاي واليللػػث االبتػػرائييف ،   ميػػ  كتػػل  القػػرا     -1

 . لم  
  مي  الكتل  المررةي ؛  هو مف اكير الوةلئؿ   مي   ي تحقيؽ ا راؼ الماهه ،  -2

 لمػا الػر ـ مػف تلػرر ااافػط  التربويػػ  والوةػلئؿ التلميميػ  وتاوعهػل  ػي المررةػ  ،  ػػنف 
الكتػل  المررةػػي ايػػب  الوةػيم  النلللػػ  التػػي تةػتلمؿ عمػػا احػػو كبيػر رااػػؿ اليػػنوؼ 

الرراةػػي  ومػػف  اػػل كػػلف مػػف الضػػروري اللاليػػ  بت لينهػػل لتاظػػيـ الرراةػػ  عمػػا و ػػؽ المػػوار 
اراجهل  . وان

حػػػؿ الػػػتلمـ االةػػػلا و ػػػي الحػػػر االراػػػا امر  ، وبػػػلااص ميػػػ  المرحمػػػ  االبترائيػػػ    -3
الحللي الالـد لممواطا  اليللح  ، وبػتلؾ تتو ػؼ اوعيػ   ػته  المواطاػ  عمػا اوعيػ  تلػؾ 

  ررًا  ي ميلل  الفل  .التلميـ واف اي  رٍر  ي طل ل   ته المرحم  يلاي 
 هدف البحث :

يرمػػػػي البحػػػػث الحػػػػللي الػػػػا :  " تقػػػػويـ كتػػػػلبي القػػػػرا   لميػػػػنيف اليػػػػلاي واليللػػػػث        
 .التربوييف "مف وجه  اظر الملمميف والمفر يف  االبترائييف

تقػػػويـ كتػػػل  القػػػرا   لميػػػؼ اليػػػلاي االبتػػػرائي مػػػف وجهػػػ  اظػػػر ملممػػػي الم ػػػ   -0
 اللربي  .

االبتػػػرائي مػػػف وجهػػػ  اظػػػر ملممػػػي الم ػػػ   اليللػػػث لميػػػؼ القػػػرا   تقػػػويـ كتػػػل  -1
 اللربي .

االبتػػػػػرائي مػػػػف وجهػػػػػ  اظػػػػػر المفػػػػػر يف  القػػػػػرا   لميػػػػؼ اليػػػػػلاي  تقػػػػويـ كتػػػػػل  -2
 التربوييف .

االبتػػػػرائي مػػػػف وجهػػػػ  اظػػػػر المفػػػػر يف  اليللػػػػث لميػػػػؼ القػػػػرا    تقػػػػويـ كتػػػػل  -3
 التربوييف .
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 حدود البحث :

  :  ي تي بمليتحرر البحث الحللي        

كتػػػػػػػػلبي القػػػػػػػػرا   اليػػػػػػػػنيف اليػػػػػػػػلاي و اليللػػػػػػػػث االبتػػػػػػػػرائييف المقػػػػػػػػر ترريةػػػػػػػػهمل  -0
  ي اللراؽ. (1105 -1104لمللـ)

المفػػػػػر يف والمفػػػػػر ل  الػػػػػتيف يملرةػػػػػوف االفػػػػػراؼ عمػػػػػا مػػػػػلر  الم ػػػػػ  اللربيػػػػػ   -1
 .1والكر  / ،  1لمريريتي تربي  ب رار الريل  /

الملممػػػػيف والملممػػػػل  الػػػػتيف يررةػػػػوف مػػػػلر  الم ػػػػ  اللربيػػػػ   لميػػػػنيف اليػػػػلاي و  -3
 . ي اللراؽ  (1105- 1104 اليللث االبترائييف لمللـ ) 

  تحديد المصطمحات :
ـ(  ػي تػل  اللػروا بلاػه ) 0851: )عر ه الدبيري ، التقويـ ل   -أولً  ( ورر  لنظ  ) ػو 

ـ الفػػي   ػػر ر  يمتػػه(  ومػػه تقويمػػًل ، عرلػػه )الدبيػػري ،  ( . وورر  ػػي 123،ص 0851 ػػو 
متػػػه  قػػػلـ بملاػػػا اةػػػتقلـ وعػػػرؿ "  ) ابػػػف الماظػػػور ،  لةػػػلف اللػػػر  " ا مػػػ  الفػػػي   قو 

 ، ملر  ؽ و ـ (. 311اػ ، ص578

 كؿ مف :الحًل :عر ه التقويـ ايط

جما الملمومل  عف ةموؾ او ظل ره مػل وتيػاينهل ،  ( بلاه :"0861) الرمررا  ، -0
وتحميمهػػػل وتنةػػػير ل لتةػػػهـ  ػػػي الحكػػػـ عمػػػا  ػػػتا الةػػػموؾ الظػػػل ر ، وتػػػسري الػػػا حةػػػف 

 . (2،ص 0861توجيههل " )الرمررا  ، 

مػػف البحػػث واالةتقيػػل  تتاػػلوؿ جوااػػ   مةػػتمر " عمميػػ   : ب اػػه)1111 طػػلمي (  -1 
اللمميػػ  التربويػػ  جميلهػػل ، تتضػػمف ايػػرار الحكػػـ عمػػا مػػر  تحقيػػؽ اال ػػراؼ التربويػػ  
ومػػػل ياتجػػػه مػػػف اجػػػرا ا  عمميػػػ  تتلمػػػؽ بتحةػػػيف اللمميػػػ  التربويػػػ  والتحقيػػػؽ مػػػف مػػػر  

 . ، ص (1111آلرا  واا راؼ " )  طلمي ، االتنلؽ بيف ا
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بػػللقو  والضػػلؼ التػػي ييػػرر ل   ػػو عمميػػ  ايػػرار الحكػػـ -:يـ التلريػػؼ ا جرائػػي لمتقػػو 
 1 االبترائييف اليللث و اليلايمينيف لالمفر وف والملمموف عما كتلبي القرا   

  رآ  الفي   رآال جملته وضمم  بلضه الػا بلػا وملاػا  ػر    :القرا   ل   -ثانياً 
ل واآل تػػرا  يقػػلؿ  ػػر  يقػػر  و رآاػػالقػػرآف لنضػػ  بػػه مجموعػػ   ي  لقيتػػه وعمػػا القػػرا   انةػػهل 

 .(31ص ،0845مف القرا   ) بف ماظور ، ن تللؿ 

   عر ه كؿ مف ::  ايطالحلً القرا   

النةػػيولوجي   االةػتجلب عمميتػلف متيػمتلف ااولػا عمميػػ  ميكلايكيػ  تميػؿ : اللػداوي  -0
 1(27،ص0877لمل مكتو  واليلاي  عممي  عقمي  يتـ االلهل تنةير الملاا )اللداوي ، 

الرمػػػود الموجػػػور   ػػػي اليػػػنحل  كمييػػػرا   عػػػلر  توليػػػر  اةػػػتلملؿ: عمميػػػ  بللػػػرار  -1
 1(10،ص0877الكالـ المكتو    ) بللرار ، 

عمميػػ  تلػػرؼ الحػػروؼ والكممػػل  الػػوارر   ػػي كتػػل  القػػرا    : لمقػػرا   ا جرائػػيالتلريػػؼ 
  1و همهمل والاطؽ بهل ملاا ولنظل  االبترائييفلميني اليلاي واليللث 

ااػػػػه المطمػػػػا بمهػػػػلـ  ايػػػػ  اةتفػػػػلري  عريػػػػر   ػػػػي مجػػػػلال    -المفػػػػرؼ التربػػػػوي : -يلليػػػػلً 
والتاةػيؽ ، واللبػلر   التاطيط وتقويـ اللممي  التربوي  ، ويةهـ  ي اياػل  الارمػ  بللتوجيػه

لرراةي  ، وتةػمي  اللال ػل  االاةػلاي  ، وتوييػؽ عال ػ  الملمػـ ا وتطوير المال ه االراري 
 0(2، ص0881بللبيئ  والمجتما وتامي  كنلي  الملمميف الجرر ) رفير ، 

 / جوانب نظرية ودراسات سابقة الفصل الثاني
 :الجوانب النظريةأوًل : 

اةػػمو  حػػريث يلػػور نلػػا اهليػػ  القػػرف التلةػػا عفػػر وبرايػػ    ػػو: ، مفهوموو  التقوووي  -1
القرف اللفريف ، الر  ) ورةملف( و و احػر المػربيف نلػا ضػرور  اراػلؿ االيػطالحل  
عمػػا مػػل كػػلف ةػػلئرًا  ػػي التقػػويـ والملتمػػر عمػػا االمتحلاػػل  الفػػنوي  ، وبلػػر ل  ػػلـ اللػػللـ 
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ييا واالاتبػػػػػلرا  كمقيػػػػػلا بوضػػػػػا اوؿ مقيػػػػػلا يػػػػػـ توالػػػػػ  المقػػػػػل 0813)باييػػػػػه( عػػػػػلـ 
 .(63-58،ص 0871يورارايؾ وااتبلر وكةمر) الدوبلي ، 

وعمػا  ػػتا  ػلف التقػػويـ عمميػ  تربويػػ  توجيهيػػ  افػ   وتطػػور  مػا وجػػور ا اةػػلف       
وتطػػوره ، وبػػر    رريػػ  اجتملعيػػ  ومػػا تطػػور الػػوعي ا اةػػلاي وديػػلر  الحلجػػل  اليوميػػ  
ااػػػت  ملللمهػػػل تتحػػػرر ، ات تجةػػػر   ػػػي بػػػلر  االمػػػر عمػػػا احػػػو مالحظػػػ  مقيػػػور  ، 

اةتمر  تا االةمو   ي التقويـ حتا ظهر  فنوي  يجربهل الكل ف او الملمـ و ر  و ةئم 
ـ  ػػي 0753اوؿ بػػلرر  مقااػػ   ػػي  ػػتا المجػػلؿ عمػػا يػػر عػػللـ التقػػويـ جػػور   يفػػر عػػلـ 

بريطلايل ، نت وضا اوا  االاتبػلرا  المقااػ   ػي التربيػ  ، يػـ بػر   ػي الايػؼ اليػلاي مػف 
مض   ي الامػو القرف التلةا عفر ، تيبي  جتور حرك  التقويـ الجملعي المقاف التي  

 ( .11-4،ص  0871لتلطي يملرًا جير   ي و تال الحلضر  ) حمراف ، 

وتػدرار   ميػػ  التربيػ  تاتهػػل ، وتحةػػيف الللئػر والاػػلته  ػػي المجػلؿ التربػػوي وتطػػور        
عمػا مػر  الت ييػرا   ػي ةػموؾ المتلممػيف  و رلػ اةللي  القيلا اف التقويـ يقرـ فػوا ر 

يػػـ  تقويمػػًل تاتيػػًل ويفػػجا عميػػه ، ومػػفكبيػػر  ػػي الػػتلمـ ، نت يػػو ر لػػتا  هػػو يحقػػؽ االيػػر ال
يةير التلمـ الجير ، نت يكفؼ عف اااملط االةلةي  لمةموؾ  يػر القػويـ ، ويلمػؿ عمػا 
تفػػػايص اليػػػلوبل  وتقػػػريـ الحمػػػوؿ والمقترحػػػل  ، وعمػػػا تحقيػػػؽ الػػػربط بػػػيف الجوااػػػ  

دور الملمػػـ بللت تيػػ  الراجلػػ  ، ويةػػلعر يػػ لػػتا  هػػو، الاظريػػ  والتطبيقيػػ  لملمميػػ  التربويػػ  
فايػػيلتهـ كل ػػ  ، و ػػو مهػػـ لمتالمػػت   االبػػل  عمػػا تلػػرؼ مػػر  امػػو اباػػلئهـ  ػػي جوااػػ 

 ػي توضػي  مػر  التقػرـ الػتي احػردوه اواًل  يػر ـنتايضًل لتدوير ـ بللت تي  الراجلػ  التػي 
  .(71،ص  1111ب وؿ او الاقص  يه )طليم  ومالع ، 

ت تي   ميػ  التقػويـ مػف كواػه الوةػيم  التػي تحكػـ بهػل عمػا  لعميػ  اللمميػ  التلميميػ  و    
و و ايضًل االةتراتيجي  الللم  لمت ير التربوي ، اف القيلر  التربوي  تحتل  نلا ملمومل  
تقويمي  ر يق   ي اتالت القرارا   ي كؿ مل ياتص بلللممي  التلميميػ  مػف مةػتو  االرا  

المتلحػػػ  لممررةػػػ  حتػػػا يػػػتمكف مػػػف اتاػػػلت  ػػػرار ا ضػػػؿ  وا مكلاػػػل وؼ نلػػػا كػػػؿ الظػػػر 
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 ارا لتحةيف اللممي  التلميمي  وتطوير ل ، ومف الحي   ار   لف التقويـ يةتلمؿ ملددًا 
النرر ويامؽ لريه الروا ا لمدير مف اللمؿ وا اتل  ؛  للطلل  يحتل  لملر ػ  مػر  تقرمػه 

والمررا يحتػل  لملر ػ  مػر  اجلحػه  ػي التػرريا  احو اال راؼ المافور  ومر  تلميمه
و ػػي مةػػلعر  الطمبػػ  عمػػا تحقيػػؽ ا ػػرا هـ ، وكػػتلؾ مػػرير المررةػػ  يحتػػل  لملر ػػ  مػػر  
اجػػلح ارارتػػه لممررةػػ  ومػػر  تػػو يره لمماػػل  المالةػػ  لممررةػػيف والطمبػػ  ) عبػػر الموجػػور 

 1 ( 047-046ص ، 0870،  وآاروف

لمتقويـ   مي  كبير   ػي المػاهه ، نت ناػه يفػمؿ جميػا عاليػر المػاهه  - : تقويـ الماهه
ومكوالتػػه واللال ػػل  التػػي تربطهػػل ببلضػػهل ، والتوا ػػؽ والتالةػػؽ  يمػػل بياهػػل ، و ػػو  وةػػا 
وافػػمؿ مػػف تقػػويـ المػػتلمـ ، بػػؿ اف تقػػويـ المػػتلمـ يلػػر جػػد ًا او جلابػػًل مػػف جوااػػ  التقػػويـ 

ر التقػػويـ جػػد ًا  ةلةػػيًل مػػف المػػاهه يل ػػو         1( 154، ص 0880لممػػاهه )عميػػر  ، 
يت ير بت ير اوع الماهه و اةةه و مةنته ،  للماهه التي يقـو عما اةلا رراة  بلا 

لتدويػػر التالمػػت   الملمومػػل  والحقػػلئؽ وعمػػا اةػػلا التاظػػيـ الماطقػػي لممػػلر  يكػػوف  لر ػػلً 
ا مػل حيػؿ عميػه التالمػت  ببلا المللرؼ والمهلرا  ، ال يحتل  لتقويمه اكير مػف  يػل

مػػف المػػػلر  الرراةػػػي  ، و للبػػًل مػػػل تتحػػػوؿ عمميػػ  التقػػػويـ نلػػػا عمميػػ  اهلئيػػػ  ال تديػػػر عػػػف 
يػـ ال  فاالمتحلف ويقرر لهل تقويـ امو التالمت  ، ال تقويـ الماهه واللمؿ المررةػي ، ومػ

االةلةػي  (  يكوف لهل اير  ي تطوير المػاهه ، ويتميػؿ  ػتا الاػوع مػف التقػويـ بػػ )النمةػن 
 ( .144-143، ص 0871)ةمللف ولبي  ، 

نّف اظػػر  القػػرآف الكػػريـ نلػػا التقػػويـ تلبػػر بلمػػؽ عػػف  مةػػنته ، ات اجػػر  - :  مةػػن  التقػػويـ
اللرير مف اآليػل  القرآايػ  الكريمػ  تفػير نلػا اف جػدا  ا اةػلف يكػوف بحةػ  عممػه ومػل 

،  0883يكػػوف  ػػي ضػػو  تقػػويـ عممػػه ) التميمػػي ،  ا اةػػلف ػػرم  يػػراه ، اي اف جػػدا  
يفمن يعممنميقالن  يييي﴿ ي  ولػه تلػللا: و  ر ورر     ( 03ص

) ةػور  الدلػداؿ /                      ﴾ عرىيوق يعمممييقال  يذرهيشراًيعنرهي*يذرهيخرياًي
وعمػػا الػػر ـ مػػف تلػػؾ اػػلؿ التقػػويـ  ػػي الةػػاوا  االايػػر  ا تملمػػًل كبيػػرًا  ػػي  ،( 76اآليػػ  
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الكيير مف جواا  التلميـ ، ات يلػر احػر عاليػر المػاهه ، لكػوف الماهػل  اظلمػًل والتقػويـ 
 ػػػػو التيػػػػوي  والتيمػػػػيف ، والتفػػػػايص ، وتحريػػػػر مػػػػواطف الضػػػػلؼ والقػػػػو  و ػػػػو عمميػػػػ  

       . ( 84، ص 1111مرعي ، )  القيلا اي التكميـ  ي التقويـ ايضًل 
و الؾ مف يلر التقويـ مرار ػًل لالاتبػلرا  ، و اػلؾ مػف      

يلػػره مرار ػػًل لمقيػػلا و اػػلؾ مػػف يلػػره عمميػػ  واةػػل  تتاػػلوؿ الجوااػػ  التػػي يمكػػف  يلةػػهل 
جميلػػػًل ، وتمػػػؾ التػػػي ال تامػػػؼ  يلةػػػه عمػػػا احػػػو محػػػرر ر يػػػؽ يتميػػػؿ بلار ػػػلـ القلطلػػػ  

 طريػؽقيلا  ي ااضلعه لمتحميؿ والت يير والاظر نلا كؿ تلػؾ مػف وا  لر  مف اتلئه ال
تقػػػور نلػػػا التطػػػوير واتاػػػلت القػػػرارا   ب حكػػػلـرسيػػػ  فػػػلمم  ت اػػػت المت يػػػرا  كمهػػػل لماػػػرو  

      (  .031،ص 1111اليلئب   ) الفبمي،
 و ةػلليبهلو ضحا التقويـ  ي روؿ اللػللـ تقايػ  عيػري  لهػل ايػولهل واملتجهػل    

( ولمحيػػػوؿ عمػػػا ملمومػػػل  وبيلاػػػل  ر يقػػػ  وواضػػػح   ػػػي 102، ص0881)محمػػػر ، 
عمميػػػ  التقػػػويـ ، لػػػتا ياب ػػػي اف ياةػػػجـ التقػػػويـ مػػػا النمةػػػن  التربويػػػ  حتػػػا يػػػتـ تحقيػػػؽ 
اال ػػراؼ التربويػػ  مػػا مراعػػل  االةػػا التقايػػ  لمتالمػػت  ، حتػػا يػػسري التقػػويـ نلػػا تحقيػػؽ 

مت  ، ميؿ اف تبيف اف  تا التمميت ال ا راضه التي يةلا اليهل ،  ال  رـ لفايي  التال
ييػػم  لمرراةػػ  ، بػػؿ ياب ػػي اةػػتلملؿ اةػػللي  تقػػويـ تبػػيف مقػػرار ريػػير التمميػػت اللقمػػي 
وكينيػػ  اةػػتيملر  ػػتا الريػػير  ػػي تلميمػػه اةػػتالرًا نلػػا المبػػر  النمةػػني القلئػػؿ " اف التربيػػ  

ينضؿ التلمـ عما حؽ لمجميا بيرؼ الاظر عف  رراتهـ ، واف عما الاظلـ التربوي اف 
    (.56-55ص،  0868ابولبر  ،  رر كؿ طلل  " ) 

 ػػو اظػػلـ كمػػي يتاػلوؿ عايػػر المحتػػو   ػػي المػػاهه ، مفهوموو  : الكتوواب المدرسووي  -2
عما عالير عرير  مف اال راؼ والمحتو  وااافط  والتقويـ ويهػرؼ نلػا  مؿتيفالتي 

مةلعر  المتلمميف  ي يؼ مل ، و ي ملر  رراةي  مل ، عما تحقيؽ اال ػراؼ المتواػل  
( .      ويلػػػػػر الكتػػػػػل  المررةػػػػػي الوعػػػػػل  الػػػػػتي يتضػػػػػمف 224، ص1111)الحيمػػػػػ  ، 

التربي  ب اه الكتل  الػتي يتاػلوؿ المػلر   لموا  ي  وعر  الملمومل   ي جواا  الملر   ، 
االاتنػلع بهػل  ػي مةػتو  تلميمػي محػرر  الرراةي  المحرر  عما و ػؽ اةػؽ اػلص ل ػرا
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يةتلمؿ  يه كميػرر  ةلةػي لمملمومػل  والكتػل  المررةػي مػرارؼ لممقػررا  الرراةػي  ) 
 هل ، وكػتلؾ الماهه( التي يلممهل الملمموف لممتلمميف ،  هػي وةػيم  التربيػ  لتحقيػؽ   ػرا

التمميػت امػوًا متكػلماًل )  بمل تقرمه لمتالمت  مف ابرا  متلػرر  تةػلعر عمػا امػو فايػي 
 ( .031، ص 0863 ،بركل 

لمكتل    مي  اليػ   ػي ا ةػالـ  قػر ورر  لنظػ  الكتػل     -:   مي  الكتل  المررةي
وامةػػيف موضػػلًل لمراللػػ  عمػػا اكيػػر مػػف ملاػػا  مػػلئتيف ػػي القػػرآف الكػػريـ  ػػي اكيػػر مػػف 

،  0866، والقػػػػػػرآف ، والحةػػػػػػل ( )الػػػػػػرام لاي ، الدبػػػػػػور، و  وا اجيػػػػػػؿماهػػػػػػل )التػػػػػػورا  ، 
وبهػػػػػتا اطمقػػػػػػ  لنظػػػػػػ  الكتػػػػػػل  عمػػػػػػا     ( .310-311ص

الكت  الةملوي  المادل  عما ااابيل  )عميهـ الةالـ(  مياًل الط  اهلل تلللا ابيال الكريـ 
وتكػػػر آؿ نبػػػرا يـ )عميػػػه اليػػػال  و الةػػػالـ ( ، اهلل عميػػػه وآلػػػه وةػػػمـ (  محمػػػر  ) يػػػما
 أميحيسننن ولياس ننن مي آنننييقننن يفضننن قدياتيقننن يفبنننآميفلننن يفض  ننن يف ي  نننراق دييييي ﴿بقولػػػه تلػػػللا  

والطػػػ    (34) ةػػػور  الاةػػػل  / اآليػػػ   ﴾ اسكتننن ايواةكمننننيواض  ننن قديقآكننن ًي   مننن ًييي
) ةػور   ﴾   يقوسنيياسكتن ايسمآنيديعيتن ولييييوسل يفض  ﴿ موةا )عميه الةالـ( بقوله تلللا

 للكتػػػػل   ػػػػو الػػػػتي يػػػػررا بر ػػػػ  ويظهػػػػر  يػػػػره  ػػػػي ةػػػػموؾ  (     38المسماػػػػوف / االيػػػػ  
 يػػحلبه ، و ػػر مػػا  الكتػػل  عاػػر المػػربيف القػػرمل  مادلػػ  ر يلػػ  ،  حنظػػه التالمػػت  روف 
اعتػػراا عمػػا ايويػػه ممػػل  ر  نلػػا جمػػور   كػػلر ـ ، وحػػلوؿ المربػػي النراةػػي ) جػػلف 
جػػلؾ روةػػػو( ت ييػػػر  ػػػتا المو ػػػؼ مػػػف الكتػػػ  نال ااػػه لػػػـ ينمػػػ  حياػػػتاؾ ،  ػػػي اكيػػػر مػػػف 
مةػػػلعر  المػػػربيف عمػػػا نرراؾ ااضػػػرار التربويػػػ  التػػػي تترتػػػ  عمػػػا ةػػػو  اةػػػتلملله ، يػػػـ 
توال  التحةيال  التربوي  والناي  المتلرر  عما الكتل  ممل جلؿ ماه  را  تلميمي  تحنػده 

ل  المررةي ميرر مويوؽ بلليح  ُتةتؿ ماه الملر   بيور  لإلبراع والتنكير اف الكت
ةػػهم  ، ويةػػلعر الميػػرر عمػػا تاميػػ  القػػررا  اللقميػػ  لممػػتلمـ كػػللنهـ والت مػػؿ والمواداػػ  

نت تقػػػػػـو الػػػػروؿ  ػػػػػي االتحػػػػػلر الةػػػػػو يتي     ( 037-48ص ،0888والاقػػػػر ) ةػػػػػمللف ،
بل فػػػراؼ عمػػػا تػػػ ليؼ الكتػػػ  الرراةػػػي  ويمجػػػ  المررةػػػوف نلػػػا االةػػػتللا  بكتػػػ  رراةػػػي  
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 اػػر  ، و ػػي الواليػػل  المتحػػر  اامريكيػػ  تاتاػػ  الكتػػ  المقػػرر  لميػػنوؼ الرراةػػي  مػػف 
لممػوف بيف الكت  المسلن   ػي الموضػوع و ػي تاتمػؼ مػف واليػ  نلػا  اػر  ، وياتػلر الم

كتلبػػػًل آاػػػر مةػػػلعر نلػػػا جلاػػػ  الكتػػػل  المقػػػرر ويضػػػينوف عميهػػػل فػػػروط و ػػػي  اػػػت ـ 
بلا ػػراؼ التربويػػ  واالجتملعيػػ  الةػػلئر   ػػي تمػػؾ الواليػػ  ، نت نف ا تمػػلـ الػػروؿ المتقرمػػ  
بللكتػػػػل  المررةػػػػي اكبػػػػر رليػػػػؿ عمػػػػا   ميتػػػػه و يمتػػػػه التربويػػػػ  الكبيػػػػر  ، ات يلػػػػر الللمػػػػؿ 

البالر اللربي  ولتلؾ  هو يفػهر ا تملمػًل  ، لتا يميؿ مكلا   ي ل ي اليقااةلةي  ي نيجلر 
 وبحػػػري ،، ) عػػػليؼ       اليػػػًل مػػػف حيػػػث التػػػ ليؼ وا اػػػرا  والتوديػػػا عمػػػا التالمػػػت 

  :  مي  الكتل  المررةي و يمته التربوي   ي مل ي تي وتتض ،  (085، ص0888

تنريػر الػتلمـ : يةػلعر الكتػل  المررةػي عمػا تنريػر التلمػيـ ،  للتالمػت  يتبػلياوف  ػػي  -1
ةػػػػرعتهـ  ػػػػي القػػػػرا   ، تبلػػػػًل لقػػػػرراتهـ  ، ويتبػػػػلياوف  ػػػػي ااتبػػػػلراتهـ لمايػػػػوص والجمػػػػؿ 

 وحلجلتهـ . ر بلتهـوتتال ـ ما  يقرسواهلوالنقرا  التي 

نّف الكتػل  المررةػي يةػلعر عمػا تاظػيـ التلمػيـ ،  هػو يحتػوي عمػا  :  تاظيـ التلميـ-1
مقترحػػػ  و ػػػرا ا  متاييػػػ  و ةػػػئم  وتمػػػلريف ، لػػػتا  ػػػ ف  ػػػته  و افػػػط ابػػػرا  ماتػػػلر  

الكتػػػػ  تظهػػػػر متررجػػػػ   ػػػػي يػػػػلوبتهل و يمػػػػل تاظمػػػػه مػػػػف مةػػػػتويل  الملر ػػػػ  والحقػػػػلئؽ 
 والمنل يـ .

 ػي تحةػيف التػرريا ويكػوف تلػؾ مػف لمكت  المررةػي    ميػ  كبيػر   تحةيف التلميـ :-2
طريػػػػؽ مػػػػل تتضػػػػماه مػػػػف  رلػػػػ  ماييػػػػ  لممررةػػػػيف ، تػػػػدور ـ بللملمومػػػػل  وميػػػػلرر 

 الملر   لتفجيلهـ عما االةتدار  لتحةيف كنليتهـ و لعميتهـ الترريةي  .

يةػػتلمؿ الكتػػل  المررةػػي بقيػػر تاميػػ  مهػػلرا  القػػرا   عاػػر تاميػػ  مهػػلرا  القػػرا   : -3
 ػػرا    لحيػػ  ، وكيػػؼ  يقػػرسوف ػػيلممهـ كيػػؼ   يف الملر ػػ  الماتمنػػ  التالمػػت   ػػي ميػػلر

 يةتاميوف اا كلر والمللاي الرئية  وياظمواهل ويلرضواهل .
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نّف الكتػػػل  المررةػػػي كممػػػل اةػػػتلمؿ اكيػػػر ودار  عػػػرر مػػػرا  اةػػػتلملله  : اال تيػػػلر-4
ااانضػػػ  كمنتػػػه وعاػػػر ل اػػػػوادف مػػػل يحتػػػوي الكتػػػل  المررةػػػػي مػػػف يػػػور واػػػػرائط ... 

 ( .183ص ، 0881، اجر ااه ا ؿ كمن  )محمر ،  وةوا ل

بظهور اللمـو التربوي  كلمـ الانا الامو  تطور منهـو القرا   :، مفهومها القراءة  -3 
وعموـ الم   و ر ةلعر  تا التطور  ي تنةير الطبيل  الملقر  للممي  القرا   عما  ةلا 

المهػػػلر  والملر ػػػ  بفػػػكؿ مػػػرتبط و ػػػتا  اةػػتلملؿ اهػػل عمميػػػ  تتجػػػلود تحريػػػؾ الليػػػوف الػػػا 
قلر  مل يقر   و لـ ينهـ التطور ومنهومهل مف الاطؽ بلالنلظ واللبلرا  ةوا   كلف  هـ ال

 (057-056ص ،1101،  الجلػل ر وةوا   حا الةلما ما  را تػه  و لػـ يحػا بهػل ) 
الػا مرحمػ   درار  يهػل عمقػًل  وتطور منهػوـ القػرا   تطػورًا واةػلًل ماػت كػلف ةػهال يةػيراً   ،

القػرا   وفمواًل وتلقيرًا ، وتلؾ يرج  الػا جممػ  البحػوث الانةػي  الملايػ  بتلمػيـ ااطنػلؿ 
 1(033ص ،1114)عير ، 

   : بللر القرا   

تقوـ عمػا امنيػ  القػلر  وميػلرر الحػا لريػه  ػنتا مػل حػرث امػؿ :  البلر الحةي -0  
 1 ي الليف ميال  نف الرسيل لطفيل  تت ير 

 ػػي  ياػػل  القػػرا   اف الطريقػػ   واانللالتػػهيتضػػمف مفػػلعر القػػلر  :  االانلػػلليالبلػػر  -1
 . اقر التي اانلؿ بهل  ي  يال  القرا   تسير  ي تنةيرال لمل 

،  ػػػػللقرا  الػػػػتيف يلػػػػلاوف  االةػػػػتيلل : ويتضػػػػمف التنكيػػػػر ومهػػػػلرا  البلػػػػر الملر ػػػػي  -2
 1مل يفلروف بيلوب   ي القرا   واالةتيلل   يلوبل   ي التنكير  للبلً 

 ي تي :  القرا   مف حيث ال را عما ملتقةـ   :  اواع القرا  

بةػػرع  مالةػػب   و البحػػث عػػف ملمومػػل   اال تػػرا  ػػي  :  القػػرا   الةػػريل  الللجمػػ  -0
محػػرر   و  ةػػـ ملػػيف و ػػتا الاػػوع مهػػـ لمبػػلحييف والػػتيف يتلممػػوف  ػػي الويػػوؿ الػػا 



هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال  

 
 

 

 8424 

النهػػػلرا واللاوااػػػل   و الػػػتيف ير بػػػوف الكفػػػؼ عػػػف ملػػػلاي المنػػػررا   ػػػي الملػػػلجـ 
 1(063،ص 1101ويواا ، ، داير  الماتمن  ) الم وي 

و ػػػي القػػػرا   التػػػي يحتػػػل  اليهػػػل القػػػلر  عاػػػر النحػػػص لمموضػػػوع :  القػػػرا   التحميميػػػ  -1
والت مؿ  يػه بلمػؽ ،  و المواداػ  بػيف موضػوع وآاػر ، ويتميػد  ػتا الاػوع مػف القػرا   

 1والتريث لنهـ المللاي وتماييهل  بل الب 
لابػػر   ناضػػلعهل ػػي  ػػتا الاػػوع يتبػػا القػػلر  المػػلر  المقػػرو    ت يػػتـ  : القػػرا   الال ػػر  -2

،  و الو ػػوؼ  وايجلبيػػ القػػلر  الفايػػي  والو ػػوؼ عمػػا مػػل  يهػػل مػػف ظػػوا ر ةػػمبي  
 1( 62، ص0857،  نبرا يـعما جواا  القو  والضلؼ والحكـ عميهل )

اث ةػلر   و لمجتمػا مػف  حػرو ي الو وؼ عما مل يطر   ي ا :  االجتملعي  القرا    -3
 وا عالاػل والةيمل ااير ل  واا لر  ، كقػرا   اليػحؼ المحميػ  والػرعلوي حديا  

1  
والم ويػػػػ   ا مالئيػػػػ وال ػػػػرا ماهػػػػل الو ػػػػوؼ عمػػػػا اااطػػػػل   : القػػػػرا   التيػػػػحيحي  -5

والتراكي  المنظي  ، و ػته القػرا   تحتػل  الػا جهػر مضػلعؼ ، و ػي تػورث  ضػللؼ 
  الليف ما مرور الو  

  مل القرا   مف حيث اارا  تقةـ الا عر    ةلـ : 

حػػػؿ الرمػػػود  ااهػػػللميػػػو   يهػػػل ،  اراػػػؿ كريػػػ   عمميػػػ  و ػػػي:   القػػػرا   اليػػػلمت  -1
 1 المكتوب  و هـ مللايهل بةهول  ور   وليا ر ا اليو   يهل بللكممل  

 وا يػ ل  االةػتملععممي  ت اي  يلرؼ المقرو  عػف طريػؽ و ي :  االةتملع را    -1
 1(45،ص1117)عطي  ، واالةتيلل ، و يهل يتنرغ الت ف لمنهـ 

عمميػػ  تحويػػؿ الرمػػود المكتوبػػ  الػػا  لنػػلظ ماطو ػػ  منهومػػ    ػػي: القػػرا   الجهريػػ   -2
، 1115الملػلاي ، وتقويمهػػل مػف القػػلر  ، والاطػػؽ  يهػل اللايػػر المميػد )عبػػر الحميػػر ، 

  1(16ص
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 ػػي  ػػتا النيػػؿ بلػػا الرراةػػل  الةػػلبق   البلحػػث عػػرا : الدراسووات السووابقةثانيووًا :  
   وماهل :

، و ػػر   الػػا  جريػػ   ػػته الرراةػػ   ػػي اللػػراؽ  :  1968دراسووة العقووراوي  ميوول  -1
 تلػػػػرؼ اقػػػػلط الكنليػػػػ  والقيػػػػور  ػػػػي كتػػػػ  الم ػػػػ  اللربيػػػػ  لتطوير ػػػػل ، واةػػػػتلمؿ البلحػػػػث
التحميػػػؿ المبلفػػػػر لمحتػػػو  كتػػػػ  الم ػػػ  اللربيػػػػ  لميػػػنوؼ الياليػػػػ  االايػػػر  مػػػػف المرحمػػػػ  
االبترائيػػ  ارا  لمبحػػػث ، وفػػػمم  عياػػ  البحػػػث كتػػػ   واعػػػر الم ػػ  اللربيػػػ  وكتػػػ  القػػػرا   
لميػػنوؼ الياليػػ  االايػػر  مػػف المرحمػػ  االبترائيػػ  واحتػػو  االةػػتبلا  ياليػػ  مجػػلال   ػػي 

اراجػهوفكؿ الكتل    رؼ الكتل  ومحتو  الكتل  ، وُ  ػرر لمابػرا  مجػلؿ اػلص بهػـ  وان
تضػػمف ةػػساليف منتػػوحيف ، ومجػػلؿ ااػػر لمبيلاػػل  التنيػػيمي  لموضػػوعل  الكتػػل  باحػػو 
علـ ، وتنرع مػف  ػته المجػلال  تةػل  عفػر ةػسااًل ، وبلػا ااةػئم  تاقةػـ عمػا  ػروع 

لئه الرراةػػػ  عمػػػا يلاويػػػ  ، ولػػػـ تفػػػر الرراةػػػ  نلػػػا يػػػرؽ اارا  ويبلتهػػػل و ػػػر  ةػػػم  اتػػػ
  ةميف :

القةـ ااوؿ : كت   واعر الم   اللربيػ  لميػنوؼ الرابػا والاػلما والةػلرا ، وتويػم  
 الرراة  نلا نجملع عيا  البحث عما اامور اآلتي  :

اف الكتػػػ  الياليػػػ  تفػػػمؿ موضػػػوعل   واعػػػر الم ػػػ  اللربيػػػ  التػػػي اػػػص عميهػػػل  -0
 الماهه جميلًل .

  مممػػ  بللاةػػب  نلػػا التالمػػت  الةػػيمل كتػػل  احتػػو   ػػته الكتػػ  عمػػا تنيػػيال -1
 اليؼ الةلرا 

تتةـ عرر مف الموضوعل  بلليػلوب  وعػرـ مالةػبتهل مةػتو  التالميػت اللممػي  -2
. 

تلتمػر الكتػػ  الياليػ   ػػي فػرح الموضػػوعل  عمػا ل ػػ  منككػ  بليػػر  عػف جػػور   -3
 الييل   وحةف االاتيلر .

بترائيػػ  ، وتويػػم  الرراةػػ  نلػػا اجمػػلع كتػػ  القػػرا   اللربيػػ  لممرحمػػ  اال-القةػػـ اليػػلاي :
 عيا  البحث عما عرر مف االمور ، ماهل :
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 اف ا راؼ القرا   علم  و ير ر يق  .-0
 موضوعل  الكتل  للرر الةلعل  المايي  لهل . مالئم عرـ -1
 )  من  كتل  القرا   لططنلؿ  ي  تا الةف لر تهل وةهول  تمديقهل  مالئم عرـ -2

      ( . 64، ص0857،  اللقراوي
واةػتهر   تقػويـ كتػل   جري   ته الرراة   ي اللػراؽ :  1979دراسة السمطاني   -2

 واعر وتطبيؽ الم   اللربي  المقرر لطمب  الينوؼ االولا مف رور الملمميف والملممل  
مػػػف وجهػػػ  اظػػػر المفػػػر يف التربػػػوييف االاتيليػػػييف والمفػػػر ل   0868-0867لملػػػلـ 

عمػا مقترحػلتهـ  ػي الكتػل  المػتكور ، تكواػ   واالطػالع والطمبػ  والمررةل والمررةيف 
( طللبػػًل وطللبػػ  313( مررةػػًل ومررةػػ  و)41( مفػػر ًل ومفػػر   و)07عياػػ  البحػػث مػػف)

،  و ػػػر اةػػػتلمم  الرراةػػػ  اةػػػتبلاتيف ، احػػػرا مل لممفػػػر يف والمررةػػػيف ، واااػػػر  لمطمبػػػ 
يرؽ االةتبلا  بلرر مف الابػرا  ، واةػتار  مللمػؿ اليبػل  لهػل    رارواةتللف البلحث 

بلةػػتلملؿ مللمػػؿ ارتبػػلط بيرةػػوف ، وبلػػر تلػػؾ بػػر  البلحػػث بػػللتطبيؽ النلمػػي لالةػػتبلا  ، 
لاتلئه ، يـ حممهل مةتلماًل الاةب  المئوي  ومربػا كػلي ، امػل  ػي مػل يتلمػؽ ا بلر ل جما 

اف ل ػػػ  الكتػػػل  كلاػػػ  واضػػػح  ومنهومػػػ  ،  بم ػػػ  الكتػػػل   قػػػر كلاػػػ  الاتػػػلئه تفػػػير نلػػػا
وجػػػل   آرا  المررةػػػيف مفػػػير  نلػػػا اف  اػػػلؾ بلػػػا الموضػػػوعل  ياب ػػػي ديلرتهػػػل نلػػػا 

%( عمػا اف مقرمػ  الكتػل  64.6الكتل  المتكور ، امل عيا  الطمب   قػر اتنقػ  باةػب  )
بػيف  لـ تكػف منيػر  لهػـ  ػي االطػالع عمػا اطػ  الكتػل  و  را ػه ، كمػل اتنقػوا باةػب  تقػا

%( عمػػػػا اف الكتػػػػل   ػػػػر دور ػػػػـ بػػػػبلا المهػػػػلرا  الم ويػػػػ  والقػػػػررا  56.8-81.01)
%( افػػػػػلر  نلػػػػػا اف كييػػػػػرا مػػػػػػف 87.5-58.0التلميميػػػػػ  واف اةػػػػػب  مػػػػػاهـ تقػػػػػا بػػػػػػيف )

الموضوعل  كلا  مالئم  لهـ وكلف فرحهل وا يػًل لنهػـ الموضػوعل  ، ولقػر جػل   ارا  
لللربيػ  والحنػلظ عميهػل وعمػا ةػالمتهل وفػجا الطمب  مسكر  اف الكتل   ر اكر االعتداد ب
الاليػػني  ، وتضػػمف موضػػوعل  عػػف الػػوعي  الطمبػػ  عمػػا مملرةػػ  ااافػػط  اليػػني  و

 .القومي والوطاي والحلل  االجتملعي 
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الاتلئه نلا اف  اػلؾ عػررا مػف الموضػوعل  كػلف فػرحهل ا ػؿ مػف  ير ػل  و فلر       
و  الكتػل   قػر افػلر  اتػلئه ارا  الطمبػ  نلػا امػل اةػم، و تا االمر يتطم  توضيحًل لهػل 

ااػه كػػلف يتيػػؼ بللةػهول  والوضػػوح ول تػػه ةػميم  وتطبيقلتػػه كلاػػ  مالةػب  تقريبػػًل ، و ػػر 
ا ػػلرتهـ  ػػي التػػرري  عمػػا باػػل  الجمػػؿ واللبػػلرا  يػػـ اف الكتػػل  بحلجػػ  نلػػا موضػػوعل  

الةػػػػمطلاي ) ايػػػػ  يمكػػػػف لمطمبػػػػ  االةػػػػت ال  عاهػػػػل  ػػػػي حيػػػػلتهـ الرراةػػػػي  والمه اضػػػػل ي  ال
 .(76-0، ص0868،

 / منهجية البحث الفصل الثالث

المػػاهه المالةػػ   ااػػهال  مػػاهه البحػػث الويػػني البلحػػث اتبػػا : منهجيووة البحووثأوًل : 
 .لتحقيؽ  رؼ بحيه

 : مجتمع البحثثانيا : 

ؼ مجتمػػا البحػػث االيػػمي مػػف ملممػػي مػػلر   يتػػ ل : مجتمووع المعمموويل والمعممووات - أ
- 1104) القػػرا   وملمملتهػػل  ػػي المػػرارا االبترائيػػ  لمرياػػ  ب ػػرار لملػػلـ الرراةػػي 

  ( :0، مل موض   ي جروؿ )(  1105
 (1الجدول )

 المديريات عدد المعمميل والمعممات ت

 الريل   االولا %22ال23 0

 الريل   اليلاي %11ال21 1

 الريل   اليللي  %16ال10 2

 الكر  ااولا %16ال21 3
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 الكر  اليلاي  %71ال16 4

 الكر  اليللي  %01ال11 5

  05486 المجموع

 
: وتػػ ليؼ مجتمػػا البحػػث ايضػػل مػػف مفػػر ي الم ػػ   مجتمووع المشوورويل والمشووروات - ب

مل موض   ػي جػروؿ ،  اللربي  ومفر لتهل  ي مريريل  ب رار الة  الللم 
(1) : 

 (2الجدول )

 المديريات عدد المعمميل والمعممات ت

 %11 الرصاوة الولى 1

 %9 الرصاوة الثاني 2

 %6 الرصاوة الثالثة 3

 %13 الكرخ األولى 4

 %12 الكرخ الثانية 5

 %7 الكرخ الثالثة 6

 %58  المجموع
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 :ثالثًا : عينة البحث 

البترائيػػ   ػػي مراكػػد اعػػرار المػػرارا ا البلحػػث بلػػر  ف حػػرر :  العينووة السووتط عية -0
تلطػي النريػ  لكػؿ عايػر  ااهػلال  الطريق  اللفػوائي   ػي ااتيػلر اللياػ  ب رار اةتلمؿ

( مػػػرارا ابترائيػػػ  بيػػػور  01) مػػػا  ريػػػ  االاتيػػػلر  يهػػػلال ات ااتػػػلر البلحػػػث ػػػي المجت
( مػػرارا  ػػي مريريػػ  تربيػػ  الكػػر  / اليلايػػ ال و 4عفػػوائي  مػػف المجتمػػا االيػػمي بوا ػػا )

( مػػػػػرارا مػػػػػف مريريػػػػػ  تربيػػػػػ  الريػػػػػل   / اليلايػػػػػ   مػػػػػل عياػػػػػ  الملممػػػػػيف والملممػػػػػل  4)
االةتقطلبي   قر اي  ملممي مػلر  الم ػ  اللربيػ  وملمملتهػل جميلػًل الػتي يلممػوف مػلر  

( ملممػػػًل 35االبتػػػرائييف وكػػػلف عػػػرر ـ ) اليػػػلاي واليللػػػثلم ػػػ  اللربيػػػ  لتالمػػػت  اليػػػنيف ا
( مفػػػر يف ومفػػػر ل  4البلحػػػث ) اػػػ  المفػػػر يف والمفػػػر ل   قػػػر ااتػػػلر مػػػل عي،  وملممػػػ 

 الليا  لتميؿ االةتقطلبي .
ضػػػم  اللياػػػ  االةلةػػػي  لمبحػػػث مفػػػر ي مػػػلر  الم ػػػ  اللربيػػػ   : العينوووة الساسوووية -1

الػػػتيف يفػػػر وف عمػػػا ملممػػػي المرحمػػػ  االبترائيػػػ   ػػػي مػػػريريتي تربيػػػ  ب ػػػرار ومفػػػر لتهل 
ات بمع عػرر ـ  ػي  ،( مفر ًل ومفر  10الريل   / اليلاي ال والكر  اليلاي  البللع عرر ـ )

ومفػػػر    ػػػي تربيػػػ   ( مفػػػر لً 8وعػػػرر ـ ) ومفػػػر ه /( مفػػػر ًل 01تربيػػػ  الكػػػر  / اليلايػػػ  )
 الريل   / اليلاي .

لمػػػل كػػػلف البحػػػث يهػػػرؼ نلػػػا اةػػػتطالع :  ( االةػػػتبلا  اعػػػرار ) - البحوووث رابعوووا : اداة
وجهل  اظر ملممي الملر  وملمملتهل بايوص تلرؼ اقلط الكنلي  والقيور  ي كتلبي 

  ارتػػػ  وبتطوير مػػلل ػػرا تحةػػػيف الكتػػلبيف  االبتػػرائييفاليللػػػث اليػػلاي و لميػػنيف القػػرا   
 ف تكوف االةتبلا  الوةيم  المالةػب  لتحقيػؽ  ػرؼ البحػث بةػب  طبيلػ  البحػث  ثالبلح

ات تةػػػتلمؿ االةػػػتبلا  وةػػػيم  لجمػػػا   ال وااتفػػػلر عياػػػ  البحػػػث  ػػػي مػػػر  واةػػػا ومفػػػكمته
  ي اعرار االةتبلا  بلالتي : البلحث و ر اةتللف،  البيلال 

موجهػ  القػرا   اةػتبلا  منتوحػ  اليػ  بكتػل   البلحػث اعػر : الدراسة الستط عية -1
القػػرا    ال واةػػتبلا  اليػػ  لكتػػل  االبتػػرائي اليػػلاي نلػػا ملممػػي المػػلر  وملمملتهػػل لميػػؼ
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موجهػػ  نلػػا مفػػر ي المػػلر  ومفػػر لتهل لميػػؼ اليللػػث االبتػػرائي واةػػتبلا  اليػػ  لكتػػل  
 ي.االبترائ اليللثموجه  نلا مفر ي الملر  ومفر لتهل لميؼ القرا   

بيػي تهل االوليػ  عمػا  البلحػثهل : لتحقيؽ يرؽ االةتبلا  عرض صدق الستبانة -2
عياػػػػ  مػػػػف الابػػػػرا  والماتيػػػػيف  ػػػػي اللمػػػػـو التربويػػػػ  والانةػػػػي  والم ػػػػ  اللربيػػػػ  وايػػػػوؿ 

البلحػػػث الاةػػػب   ل ه والكتػػػ   ػػػي ودار  التربيػػػ  وعػػػرترريةػػػهل واللػػػلمميف  ػػػي مريريػػػ  الماػػػ
 ر ضهل. %(   كير مليلرا لقبوؿ النقر  او71)
لمتيبي  مف وضوح النقػرا  وتلميمػل  االةػتبلال   بػؿ تطبيقهػل  : تجريب الستبانة -3

عما عفر  ملمميف  البلحثهل ال طبق االجلب  عاهل هالاهلئي وحةل  الو   التي تةت ر 
 ال و ربل  مفر يف مف مجتما البحث. وعفر ملممل 

 
ال  لػػؾ يمكػػف االعتمػػلر عمػػا ارار  البحػػث ياب ػػي اف تتيػػؼ بلليبػػل  : ثبووات الدارة  -4

 لتلطي الاتلئه انةهل عار تطبيقهل مرا  متتللي  عما الليا  انةهل و ي الظػروؼ انةػهل
( مػػػف 35) فو ربلػػػيلا  عمػػػا ةػػػ  عمػػػا طريقػػػ  اعػػػلر  تطبيػػػؽ االةػػػتب البلحػػػث ال واعتمػػػر

 ملممي الملر  وملمملتهل وامة  عفر  اي مف مجتما البحث.
المتميمػػػػ   ػػػػي االةػػػػتبلال  االربػػػػا  البلحػػػػث اروا  بحيػػػػه طبػػػػؽ تطبيووووق السووووتبانة :-5

 1105-4-0الػػػا  1104-3-0 ) بيػػػي تهل الاهلئيػػػ   ػػػي المػػػر  الدمايػػػ  الوا لػػػ  مػػػف 
  .عما الليا  االةلةي  المفمول  بللرراة (

 الوةلئؿ االحيلئي  االتي : البلحث اةتلمؿ:  الوسائل الحصائية - امساً 
 .والوةط المرج   ، والاةب  المئوي   ،  بيرةوف ارتبلطمللمؿ  -0

 (.0866، ص72يلتيال ) الب                                                   
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 الفصل الرابع

ال والمفػػػر يف والمفػػػر ل   ػػػي  يتاػػػلوؿ  ػػػتا النيػػػؿ عػػػرا ارا  الملممػػػيف والملممػػػل     
ال و ػػر تويػػم  نلػػا الاتػػلئه  االبتػػرائييف وتحميمهػػل ليللػػثاليػػلاي والميػػنيف القػػرا    كتػػلبي 
 االتي  :

 :/ مقدمة الكتابالمجال األول

 : قرا  الحر االعما _   

عميػه الكتػل   ػي المرتبػ  االولػاال ات  جل    قر  )تبيف الر ي التربوي التي يباػا -0
 %(.68( وداهل المئوي )25ال1الوةط المرجا )

جل    قر  )تتبا اةمو  الحوار المبلفر ما اللمـ والمتلمـ(  ي المرتبػ  اليلايػ ال  -1
 %(.66( ووداهل المئوي )21ال1ات بمع وةطهل المرج  )

 : قرا  الحر االراا _  

لمػػيـ(  ػػي المرتبػػ  الرابلػػ  ات بمػػع وةػػطهل جػػل    قػػر  )تفػػير را ليػػ  المػػتلمـ لمت -0
 %(.55(ال وداهل المئوي )88ال0المرج  )

جػػػػل    قػػػػر  )ابػػػػراد ا ميػػػػ  المحلريػػػػ (  ػػػػي المرتبػػػػ  الالمةػػػػ ال ات بمػػػػع المػػػػرج   -2
 .%(53( ووداهل المئوي )81ال0)

 

 المجال الثاني / المحتوى :

  قرا  الحر االعما : _  

لممػتلمـ(  ػي المرتبػ  ااولػا ات بمػع وةػطهل جل    قر  )يالئػـ المةػتو  اللمػري  -0
 %(.75(ال ووداهل المئوي )46ال1المرج  )
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جػل    قػػر  )يراعػي التكلمػػؿ اللمػوري(ال و قػػر  )يراعػي مبػػر  التػرر (  ػػي المرتبػػ   -1
 %(.72ووداهل المئوي  4ال11اليلاي ال ات بمع وةطهل المرج  )

 : قرا  الحر ااراا _  

 ما الو   المايص(  ي المرتب  الةلبل جل    قر  )تالة  حجـ المحتو   -0
 (.55ال1( ووداهل المئوي )88ال0ال ات بمع وةطهل المرج  )

ال ات بمع وةػطهل المػرج   جل    قر  )يراعي النروؽ النرري (  ي المرتب  اليلما  -1
 %(.53( ووداهل المئوي )81ال0)

جػػل    قػػر  )يتيػػؼ بللر ػػ   ػػي ااتبػػلر الموضػػوعل (  ػػي المرتبػػ  الةػػلبل ال ات  -2
 %(.71(ال ووداهل المئوي )75و0بمع وةطهل المرج  )

 :عرض المادة وأسموبلغة الكتابة  / المجال الثالث

  قرا  الحر االعما :_  

 وي   ي عػرا المػلر (  ػي المرتبػ  ااولػاال جل    قر  )امو ل مف االاطل  الم -0
 %(.61(ال ووداهل المئوي )05ال1ات بمع وةطهل المرج  )

المنػػػػررا (  ػػػػي المرتبػػػػ  اليلايػػػػ ال ات بمػػػػع وةػػػػطهل المػػػػرج  جػػػػل    قػػػػر  )ةػػػػهول   -1
 %(.60( ووداهل المئوي )03ال1)

  قرا  الحر االراا :_  

وةػػطهل المػػرج   علتفػػويؽ(  نػػي المرتبػػ  الالمةػػ ال ات بمػػقػػر  )عايػػر ا جػػل    -0
 %(.53( ووداهل المئوي )81ال0)

ةلرةػ ال ات جل    قر  )و ل  االةػمو   ػي ت ريػ  ملػلاي الكممػل (  ػي المرتبػ  ال -1
 %(.151(ال ووداهل المئوي 72ال0بمع وةطهل المرج  )

 :/ ا راج الكتاب الرابع  المجال

 :  قرا  الحر االعما_  
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جػػػػل    قػػػػر  )حجػػػػـ االحػػػػػرؼ(  ػػػػي المرتبػػػػ  االولػػػػػاال ات بمػػػػع وةػػػػطهل المػػػػػرج   -0
 %(.75(ال ووداهل المئوي )48ال1)

بمػع وةػػطهل المػػرج  جػل    قػػر  )المةػل   بػػيف االةػطر(  ػػي المرتبػ  اليلايػػ ال ات  -1
 %(.74( ووداهل المئوي )44ال1)

( 1ال1جل    قر  )وضوح الحروؼ(  ي المرتب  اليللي ال ات بمع وةطهل المرج  ) -2
 %(.62ووداهل المئوي )

 :  قرا  الحر االراا_  

وةػػػطهل المػػػػرج   عالمرتبػػػػ  الةػػػلبل ال ات بمػػػػ ( االلػػػػواف المةػػػتلمم  ر  )قػػػ جػػػل    -0
 %(.55(ال ووداهل المئوي )88ال0)

(  ػػػػي المرتبػػػػ  اليلماػػػػ ال ات بمػػػػع وةػػػػطهل  ؼ ػػػػالالطبلعػػػػ  عمػػػػا ال جػػػػل    قػػػػر  ) -1
 %(.53(ال ووداهل المئوي )81ال0المرج  )

جلتبيػػػ  ال ػػػالؼ لممػػػتلمـ(  ػػػي المرتبػػػ  التلةػػػل ال ات بمػػػع وةػػػطهل  جػػػل    قػػػر  ) -2
 %(.52(ال ووداهل المئوي )78ال0المرج  )

 :/ التقوي  ال امس المجال

 : قرا  الحر االعما _  

جػػػػل    قػػػػر  )تتيػػػػؼ االةػػػػئم  الفػػػػلمم (  ػػػػي المرتبػػػػ  االولػػػػاال ات بمػػػػع وةػػػػطهل  -0
 %(.78(و ووداهل المئوي )55ال1المرج  )

جػػل    قػػر  )يفػػمؿ الكتػػل  اةػػئم   ػػي اهليػػ  كػػؿ ررا(  ػػي المرتبػػ  اليلماػػ ال ات  -1
 %(.73(ال ووداهل المئوي )41ال1بمع وةطهل المرج  )

 :  قرا  الحر االراا_  

االةئم  والمةتو  اللمري لممتلمـ(  ي المرتب  الالمة ال ات  جل    قر  )تتالة  -0
 %(.52(ال ووداهل المئوي )78ال0بمع وةطهل المرج  )
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تلمـ(  ػػي المرتبػ  الةلرةػػ ال ات جػل    قػر  )تامػػي االةػئم  مهػلر  القػػرا   لػر  المػ -1
 %(.51(ال ووداهل المئوي )75ال0ع وةطهل المرج  )بم

                      

 و المقترحات ( –و التوصيات  –جات ) الستنتا 

 : الستنتاجات -اوًل 

وال توجيهػػػػل المػػػػتلمـ نلػػػػا اللاليػػػػ   لقػػػػرا   ف مقػػػػرمتي الكتػػػػلبيف لػػػػـ تبػػػػرد ا ميػػػػ  ا -0
 ااهمل تتبلل اةمو  الحوار المبلفر ما الملمـ والمتلمـ. نالبللكتل  المررةي 

 المتلمميف.ضلؼ مراعل  محتو  الكتلبيف النروؽ النرري  بيف -1
  1مالئمتيف للرر الةلعل  المقرر  لهمل لمتكف  ف ملر  الكتلبيف  -2
ال وكلا  تتجا   اعتمر الكتلبلف  ي فرحهمل عما ل   ةهم  المنررا  والتركي  -3

 االيجلد المئوي نلا ال موا.
كػػػلف ااػػػرا  الكتػػػلبيف جيػػػرًا مػػػف حيػػػث المةػػػل ل  بػػػيف الكممػػػل  وبػػػيف االةػػػطر  -4

 1 ووضوح الحروؼواوعي  الورؽ المةتلمؿ 
 

 : التوصيات –ثانيًا   
 اليللث االبترائييف.اليلاي و  لمينيفلقرا   ضرور  التوةا  ي المقرم  لكتلبي ا -0
 ضرور  مواكب  ملممي الم   اللربي  لالتجل ل  الحريي   ي ترريا ملرتهـ. -1
الم ػػػ   تػػػررياعػػػف  ل سو المةػػػالهيػػػ   الترريةػػػي   اعضػػػل  ػػػت  الػػػرورا  الترريبيػػػ   -2

  رراتهـ عما الترريا. اللربي  لتامي 
 :المقترحات –ثالثًا 

  اللربيػػػ   ػػػي مرحػػػؿ رراةػػػي   ػػػاجػػػرا  رراةػػػ  ممليمػػػ  لمرراةػػػ  الحلليػػػ  لكتػػػ  الم -0
 ماتمن .

 اجرا  رراة  لملر   مفكال  ترريا الم   اللربي   ي المرارا االبترائي . -1



هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسةمجلة الذراسات المستذامة . السنة ال  

 
 

 

 8423 

 المصادر
 القرآف الكريـ. -
 .0857، الموج  الفني لمدرسي المغة العربيةابرا يـ ، عبر اللميـ ،   -1
 . 0845، بيرو  ( لسال العربماظور ، ابو النضؿ جملؿ )  بف  -2
، جلملػ  االررف ، 0، ط مبادئ القياس والتقيي  التربوويو لبره ، ةبا محمػر ، اب  -3

 .0868عملف ، 
  0866، ب رار، والستدلليالوصفي  اإلحصاءالبيلتي عبر الجبلر تو يؽ ، دكريل ، -4
.  
   .-،  ، عرر الص البتدائيةالقراءة وي المرحمة بللرار ، ابرا يـ ،  -5
، مطبلػػػ   المووونها والكتووواب المدرسووويعػػػليؼ حبيػػػ  ،  بحػػػري ، ماػػػا يػػػواا ، و  -6

   .0874جلمل  ب رار ، 
اتجاهوووات العالميوووة الحديثوووة ووووي تقووووي  اجتمووواع  بوووراء بركػػل  ، محمػػػر امينػػػ  ،  -7

 .0863، كوي  ، وتطوير نظا  المتحانات وي الب د العربية 
ورفػ  عمػؿ مقرمػ  نلػا  تقووي  المنواها الدراسوية ،التميمي ، عوار جلةـ محمػر ،  -8

 .0883ورف  تقويـ المال ه الرراةي  ، الريلا ، 
المنواها التربويووة الحديثوة ومفاهيمهمووا الحيمػ  ، محمػور  حمػر ، وتو يػػؽ مرعػي ،  -9

 .1111،  ، عملف  وعناصرها وأسسها وعممياتها
 . 1110 ، ، اللرر ااوؿ مجمة اربدحةف ، محمر حربي ، اللولم  ،  -10
، بيػرو  ، رار  0، ط  تقيي  الطالب وأسس  وتطبيقاتو حمراف ، محمر ديػلر ،   -11

 0871اللمـ لممالييف ، 
، رار الاهض  اللربيػ  ،  0، ط  مهارات التدريسجلبر عبر الحمير وآاروف ،    -12

 .0875اللراؽ ، 
، عملف 1101،  مناها المغة العربية وطرق تدريسهاالجلل ره ، عبر الةالـ ،   -13

 / االررف 
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، تحقيػػؽ عبػػر اللديػػد ةػػير   قوواموس القوور لالػػرام لاي ، الحةػػيف بػػف محمػػر ،    -14
 . 1110  لمالييف  ، بيرو  ، رار اللمـ 2اال ؿ ، ط

، ودار    بعض التجاهات العالميوة الحديثوة ووي التقووي الرمررا  ، ةرحلف ،    -15
 0861التربي  ، الكوي  ،  

  1111، جلمل  ب رار ،  مؤشرات وي التقوي الراوي ، مةلرع ،    -16
،   الشراف التربوي والقتصادي وسبل تطووير  واقعرفير ، ةلروف وآاروف ،   -17

 .0881ب رار ، 
 ، تحقيػؽ عمػي  ػالؿ ،    تواج العوروس  ، الدبيري ، محمر مرتضا الحةياي  -18

 . 0851، 3، مه1
الدوبلػػي ، عبػػر الجميػػؿ ابػػرا يـ ، واػػدار محمػػر ةػػلير اللػػلاي ، ر    ػػي تطػػوير   -19

، عػػرر    التربويووة والنفسوويةمجمووة العمووو  ػػي القطػػر اللرا ػػي  ،  القيلا والتقويـ  
 .0871الالما ، كلاوف االوؿ ، 

، ب ػرار ،  المغوة العربيوة وطرائوق تدريسوها،  رةػـ يػواا رائرو ، عمي ةلر  ،داير -20
1100 

تقيوووي  كتووواب المغوووة العربيوووة ووووي المرحموووة اللقػػػراوي ، ةػػػمو  ، وةػػػللر اميػػػؿ ،  -21
 .0857 ، ب رار ،   البتدائية

، رار اليقل ػػ   اسوواليب الموونها وتطبيقاتوو عبػػر الموجػػور ، محمػػر عػػده وآاػػروف ،  -22
 .0870لمطبلع  والافر ، القل ر  ،

،  المغوة العربيوة اصوولها التقنيوة وطرائوق تدريسوهاعبر المجير ، عبػر اللديػد ،   -23
    .0850الملر   ، مير ،  ، رار 2، ط 0 

، رار الكتػ  المباػلاي ،  وطرائقو  اصوول  التقيي  التربوي الهادفعطي  ، اليـ .  -24
 1117بيرو  ،  

 .  1115، ، عملف   القراءة ومهاراتهاعبر الحمير ، محمر ،  -25
، عملف ،  أنشطة ومهارات القراءة،  بحري   ب و عبر الحمير ، عليؼ وبحري ،  -26

  ـ.0888
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   0871عمير  ،  حمر ، الكتل  المررةي ، الريلا   -27
مجمووووة اللػػػػداوي ، حةػػػػف عمػػػػي ، رراةػػػػ  مقلراػػػػ  آليػػػػر طرائػػػػؽ تػػػػرريا البال ػػػػ  ،  -28

 0877،  الستاذ
، بيػرو  ،  الت طيط التربوويو  نحو استراتيجية الكتبال الـ ، محمر احمػر ،    -29

 .0861بللروايو ، مطبوع  
تقووووي  كتووواب قواعووود المغوووة العربيوووة لووودور الةػػػمطلاي ، عػػػرالف محمػػػر عبػػػلا ،  -30

  التربيػ  ، جلملػ  ب ػرار ، كميػ المعمميل والمعممات وي الجمهورية العراقية 
 .0868جةتير  ير مافور  ، ابف رفر ، رةلل  مل–

، مكتبػػ  االاجمػػو الميػػري  ، القػػػل ر  ،   دراسووات وووي المنووواهاةػػمللف و يػػ  ،  -31
0871. 

 .0873، مطبل  الملر   ، ب رار ،   المناها تقوي الفبمي ، ابرا يـ مهري ،    -32
 .1111،  المناها التربوية الغربيةاليللحي ، اجر   لةـ ،   -33
تعمي  الفكر العربوي بويل العمو  محمر الةير مالع ،  و طليمه ، رفري احمر ،    -34

 .1111، رار النكر اللربي ، القل ر  ،  0، ط  والفل
، رار النكػػر اللربػػي  0، ط التدريسوويالتصوومي  وآاػػروف ،   ، القطػػلمي ، يوةػػؼ -35

 .1111لمطبلع  والافر ، االررف ، 
المناها التربوية الحديثوة  ، مفاهيمهوا ،  الحيم مرعي تو يؽ ، واحمر محمور    -36

 .1111، التوديا عملف ، االررف ، ، عناصرها ، اسسها ، عممياتها 
المعممووويل  المغوووة العربيوووة واصوووول تدريسوووها لووودورات، مجيػػػر ابػػػرا يـ ،  محمػػػر  -37

 .0881، مريري  مطبل  ودار  التربي  ، ب رار ،   0، ط  التدريسية
 ـ.0861عملف ،  مهلرا  الترريا ،الهلفمي ، محمر ،  -38

      
 

 


