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 الباحث               البحث، فجزاهم هللا عين أحسن اجلزاء. هذا إجناز يف واملساعدة
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 معايري جودة املنهجأهداف منهج اللغة العربية يف ضوء  واقعالدراسة احلالية إىل التعرف على  تهدف
جوانب القوة والضعف من حيث احملتوى، واألنشطة  عن والكشف يف املدارس الثانوية ابهلند،

يف املدارس الثانوية ابهلند،  معايري جودة املنهجالتعليمية، وعملية التقومي يف منهج اللغة العربية يف ضوء 
يف املدارس الثانوية ابهلند.  معايري جودة املنهجلق مبنهج اللغة العربية يف ضوء والوصول ملقرتحات تتع

من استبانة املعلمني أهم النتائج اليت توصل إليها الباحث من . وليبع الباحث املنهج الوصفي التحليات
، بيةبطرق التدريس األكثر شيوعًا يف تدريس مقرر اللغة العر  ستخدمونأن معلمّي اللغة العربية ي

مام املعلمني ببناء احملتوى اهت، و ابلوسائل التعليمية التقليدية األكثر شيوعاً وهي الطباشري امللونةويهتمون 
أما أهم نتائج استبانة  الذي يقدم للطالب وفقا لتلبية احتياجاهتم وتنمية ميوهلم ومراعاة الفروق الفردية.

إحصائية بني استجاابت عينة الطالب حول وجود فروق ذات داللة الطالب فقد توصل الباحث إىل 
يف تلك احملاور. ويرجع سبب  ضوء معايري جودة املنهجية يف تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانو 

وجود تلك الفروق الختالف عينة الطالب من حيث اجلنس. وكانت تلك الفروق لصاحل عينة 
الختبار )ت( بني استجاابت الطالب يف حمور  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية الطالب الذكور

وتتلخص أهم  ختالف الصف الدراسي.التقومي تعود ال -ةالوسائل التعليمي –طرق التدريس -احملتوى
َعلمنيّن يطرحون األسئلة أمام الطالب بلغة واضحة وخياطبوهنم ابللغة نتائج أداة املالحظة 

َ
فهي أن امل

غة العربية عند كتابة العبارة على السبورة، ويطبقون القواعد العربية الفصحى ويراعون قواعد الل
ومن أهم نتائج حتليل احملتوى أن  ن على إدارة الصفوف الدراسية.و ، وأهنم قادر واإلجراءات بني الطالب

لغة الكتاب مل تؤد الغرض املطلوب منها كما أن إخراج الكتاب مل يكن ابلشكل املطلوب مما أدى إىل إفتقاره 
أبرز ومن   تعلمني.ط التقومي املتعددة اليت تنمي االجتاهات املعرفية والوجدانية والنفس حركية لدى املألمنا

تضمني حمتوى كتاب اللغة العربية وظائف اللغة وما يرتبط التوصيات اليت توصلت إليها الدراسة هي 
املنهج اليت ترتجم  هبا من مهارات لغوية وظيفية، وذلك ابعتبار الكتاب أحد أهم مدخالت منظومة

ار مناهج اللغة العربية يف يام فريق عمل متخصص بتحديد أدو قكما توصي .أهداف املنهج وحمتواه
ية املهارات اللغوية لدى طالب املرحلة الثانوية من التعليم العام؛ مبا يتناسب طبيعة مادة اللغة تنم

  العربية، وطبيعة حاجات املتعلمني يف كل مرحلة تعليمية.
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Abstract 

 
The current research aims to identify the objectives of the Arabic language curriculum in light 

of the curriculum quality standards of the material in secondary schools in India and reveal 

the strengths and weaknesses in terms of content, educational activities and evaluation 

process in the Arabic language curriculum in light of the curriculum quality standards of the 

material in secondary schools in India. The researcher followed the descriptive analytical 

method. The most important results of the research derived from the Teacher Questionnaire 

are as follows. Arab language teachers are concerned with the most common teaching 

methods. The most important results of the research derived from the Student Questionnaire 

are as follows. There were differences of statistical significance between the responses of the 

students sample on the evaluation of the Arabic language curriculum in the secondary stage in 

light of the curriculum quality standards due to the difference in the gender of students 

sample. The differences were in favor of male students, as there were no statistically 

significant differences of t-test among students responses regarding contect, teaching 

methodology, teaching aids, and assessment themes due to differences in classrooms. The 

most important results of the observation tool showed that teachers asked questions in simple 

standard Arabic language taking into account that Arabic grammar is adhereded to while 

writing the statement on the board, that the rules and procedures are applied, that teaching aids 

are utilized, that classrooms are  managed appropriately, an that inattentive students are 

addresses politely and properly. The most significant recommendations of the study were as 

follows. First, the content of the Arabic textbook should include various language functions 

relevant to functional lingusitic skills, as the textbook is considered key to curriculum because 

it reflects the content and objectives of the syllabus. Second, language functions should be 

pivotal to designate the textbook units so that language functions and arabic language crafts 

would be integrated.Third, a team of specialists should specify the roles played by Arabic 

language curricula in enhancing the language skills of public secondary school students in 

line with the nature of the Arabic subject, and the needs of learners at every educational stage. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 التمهيد: -9
يهدف هذا الفصل إىل عرض اللغة العربية كأحد اللغات احلية من حيث مفهومها وأمهيتها، 

ومشاكلها وطرق تقوميها، مث بيان مشكلة الدراسة من خالل ربطها بالواقع وما توصلت إليه 

هذا  وتناول ،ها، ومصطلحاهتاى إىل حتقيقالدراسات السابقة، ومن مث أهداف الدراسة اليت تسع

ومشكلة الدراسة وأهداف الدراسة وأمهية الدراسية  واإلحساس باملشكلة، فصل املقدمة،ال

  ومصطلحات الدراسة.

اللغة العربية كأي لغة من لغات العامل هلا خصائص ومميزات متيزها عن بقيه اللغات األخرى، و 
من العلماء واألدباء واملفكرين سواء كانوا من  كثر االهتمامع  وهذه اخلصائص واملميزات جعلتها موض

 أهلها أو من غريها.
 التحليل يف التفكري إدارة وهي وأحاسيسه أفكاره عن التعبري يف الفرد وسيلة اللغة تعدكما 

 .(8)واالستنتاج والرتكيب
 العامة متطلباته وملبية العصر حاجات مستوعبة املستمر العطاء على القادرة هي احلية واللغة

 مظاهر من مظهر والفكري، فهي االجتماعي االتصال لتحقيق احتياجات احلياة مع ومتفاعلة
 مل ما بالقلم وعلمه البيان خملوقاته فعلمه فصائل بني من اإلنسان اهلل به خص الذي ةاملميز  اإلنسانية

 يف القوي واملعرفة، والعامل للحضارة وفتحت آفاقا اإلنسانية وجهت اليت الدافعة القوة وهي ،يعلم
 .(9) احلاضر باملستقبل تربط اليت والصلة والرتمجة النقل طريق عن والثقافات احلضارات تزاوج

 أن غرابة وال وتكاملها تطورها يف املكانة معروفة لغة اللغات بني من العربية اللغة كما أن
    حممد صلى اهلل الكرمي الرسول خيطوها وحفظها العربية سالمة اللغة جلأ من األوىل اخلطوة تكون

                                                           

 .35ص. د.ط،، العربية اللغة في التدريس مشكالت ظافر،( 8)
 .85ص ، د،ط،العملية وأنماطها المسلكية وانطباعاته العربية للغة التدريس فن ،سمك( 9)
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فانه صلى اهلل  (1)"فقد ضل أخاكم ارشدوا"ألصحابه  فقال حبضرته يلحن رجال مسع عليه وسلم وقد
 .(9) ضاللة اللحن عليه وسلم عد

االختصاصي النفسي امنظمة البحوث اخلاصة بالطاقات اإلنسانية )ويقول هربرت جري جوري 
، "إن التعليم اجلديد جيب أن يعلم الفرد كيف يصنف املعلومات مث يعيد (مريكيةبالواليات املتحدة األ

تصنيفها، وكيف يقيم صحتها، كيف يغري من املقومات إذا لزم األمر، وكيف ينتقل من الواقع إىل 
 .(3)اجملرد وبالعكس، وكيف ينظر إىل املشكالت من زاوية جديدة" 

خلربات سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو وجدانية أو املنهج هو جمموعة ا (3)بينما قال موسى
منوا شامال من  الطالبيكون منو  أو خارجها حىت جسمية أو غريها سواء ما تؤدي داخل املدرسة

 مجيع نواحيه.
والتقومي هو عملية تشخيصية عالجية هتدف إىل حتديد مدى التقدم الذي أحرزه الطالب يف 

ية مساعدته على النمو، وبلوغ هذه األهداف، يف ضوء نتائج عملية الوصول لألهداف التعليمية، بغ
 .(5)التقومي 

أن التقومي يف الرتبية احلديثة هو عملية شاملة ومستمرة ونظامية تبدأ من  (6)محدانوكما أشار 
ج أول خطواهتا بعملية التقومي التحليلي يتبعها تقومي األهداف الرتبوية العامة وحتديد مدى عالقة املنه

املدرسي هبا، وتطوير األهداف اخلاصة واختباراهتا املعيارية، ويأيت بعد ذلك تقومي ما قبل التدريس مث 
تقومي يف أثناء التدريس وبعده. فتزداد أمهية الرتبية وحتسني العائد والناتج يف اجملال الرتبوي وتطور 

لذا فهو  ،يف سلوك املتعلمنيأساليب القياس ألن التقومي يقدم شواهد وأدلة على مدى التغيريات 
 .(7)يكشف عن األثر الكبري يف التعلم إذ يوفر تقوميا ذاتيا ويشجع عليه، ومن مث ييسر التعليم اجليد

الكتب الدراسية وحتليلها من الدراسات املهمة يف ميدان املناهج وطرق التدريس؛  دكما تع  
                                                           

 .3579رقم احلديث:  المستدرك على الصحيحين: (1)
 .326، ص، د،ط ،وآدبها اللغة علوم في المزهر ،السيوطي( 9)

 .336. ص9، طصدمة المستقبل للمتغيرات في عالم الغد ،لفينا( 3)
 .33، ص 8، طعلم مناهج التربية  موسى،( 3)
 .52،  ص9، طالتدريس الفعال ،جرادات( 5)
 .517، ص8، طتقييم الطالب وأسسه وتطبيقاته  حمدان،(6)
 .87-86ص د،ط، ، المنهج وتحليل الكتاب التميمي،( 7)
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مي، وهو أداة املنهج يف حتقيق أهدافه، وأداة ألن الكتاب املدرسي أحد العناصر املكونة للنظام التعلي
 أساسية يف عملييت التعليم والتعلم اما يوفره من مادة علمية وخربات متنوعة.

 شكوى مصدر هناإ حيث القواعد مشكلة تزال وال كانت العربية اللغة تدريسشكالت م أبرز ومن
 .(8)كافة التعليمية املراحل يف العربية مدرسي اللغة من والكثري الطالب

ومن املعلوم إن مشكلة الضعف اللغوي لدى الطلبة مشكلة قدمية، حيث انطلقت الصيحات 
من هنا وهناك حتمل قواعد اللغة العربية مسؤولية الضعف اللغوي، إال أن املختصني تفاوتوا يف حتديد 

ذلك إىل أسباب هذا الضعف فمنهم من أرجع هذه املشكلة إىل طبيعة النحو نفسه، ومنهم من رد 
ن السبب كامن يف طريقة أوضوعات النحوية، وذهب بعضهم إىل اللجاجة والتخبط يف اختيار امل

 التدريس. 
كما أشارت األدبيات الرتبوية إىل أن صعوبة القواعد وسهولتها ال تكمن يف القواعد نفسها 

 .(9)وإمنا تعتمد على طريقة التدريس.
يف  اما للحياة إعدادهم جيب لذا واجملتمع، لألمة قيقيةواحل األساسية الثروة هم الطلبة أن واما

 دراسة من البد إذ الكتاب، هو اإلصالح يد إليه متتد ما أقصى فإن املقروء لفهم استعدادهم ذلك
 .(3)هلا املوضوعة لألهداف حتقيقها مدى ملعرفة للمناهج مستمرة تقوميية

لية هلا دور مهم يف تدريس العلوم الشرعية واملدارس العربية يف اهلند سواء كانت حكومية أم أه
واللغة العربية، ولكن معلمي املدارس األهلية واحلكومية يعانون مشاكل كثرية يف مناهج اللغة العربية 

( 5)والعثماين (3)وطريقة تدريسها يف العملية التعليمية. كما أكد عليه كل من املنصور فوري 

 .(6)(Ansari)و
ه وأهدافه من حني إىل حني، وتتغري طرق التفكري اليت حيتاج إليها وفق واملتعلم تتغري حاجات

التغري املستمر من حوله يف عامل يتغري بسرعة غري مشهودة من قبل وتطلعات املتعلم وآماله تتغري بتغري 
                                                           

 .55ص، د،ط، ،الثانوية رسالمدا في العربية اللغة يستدر  مشكالت الطعيمة،(  1)

 .د،ط،د.ص ،األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية أبومغلي،(  9)
 .26-25، ص8، طمفاهيم جديدة لتطوير التعليم في الوطن العربي شحاته،( 3)
 .88العدد  ،االنحطاط العلمي في المدارس ،فوري المنصور( 3)
  .873العدد   ،لتعليم الديني في باكستانأزمة ا  ،العثماني( 5)
(6)Ansari, M . Shoyeb. (1997) Education In Dini Madaris. New Delhi: Institute of Objective Studies 
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معطيات احلياة يف بيئته. والدراسات على العقل البشري على قدم وساق، وتؤثر نتائجها على طرائق 
 .(8)يم وتقنياتهالتعل

، إن املناهج كغريها من املناهج الدارسية حباجة مستمرة إىل التقييم والتطوير (9)وأشار الربابعة
من قبل املؤسسات املسؤولة والوزارات واملختصني والباحثني واخلرباء والعاملني يف جمال الرتبية والتعليم 

كبتها للتغريات املتسارعة يف حياة األفراد بكافة واملناهج، للرقي هبا إىل مستوى العاملية من خالل موا 
 .جماالهتا

اللغة  يف مدارسنا ضعفاء يف اللغة العربية، فالضعف يف ونال يزال الطالببأن  (3)وقال خاطر
 العربية يقود إىل الضعف يف بقية املواد الدراسية وإتقاهنا يساهم يف إتقان موضوعات هذه املواد.

رقي األمة واجملتمع أو ختلفه، لذا تسعى الدول دومًا إىل تعليم  حيث يدل مستوى اللغة على
لغاهتا القومية واالهتمام هبا حفاظا على هويتها وتراثها، وإبقاء ملظاهر رقيها، إذ أن حياة اللغة مرتبطة 
حبياة األمة فحني ميتحن أمة سرقه لساهنا تفقد تارخيها ويضيع، وقد ترقى اللغة أحيانا لتصبح هدفا 

 . (3)واملتجددة   جتد األمة فيها حياهتا اخلالدةذاهتا حنييف 
إىل أن املادة اللغوية املقدمة يف منهج اللغة العربية حتتاج إىل درجة عالية من  (5)ويشري طعيمة 

التدقيق يف االختيار، وذلك يف ضوء األهداف املنشودة من هذه املادة، األول أن يتمكن التلميذمن 
فصحى املعاصرة، الللعربية فهما وقراءة وكتابة فينبغي أال تكون املادة بعيدة عن االستخدام املعاصر 

 وال جيوز إقصاء األهداف املباشرة من تعلم اللغة العربية للتعبري عن احلياة املعاصرة.
حيث يقول: "كان العلماء اهلنود يف وقت من األوقات (6)ويؤكد على ذلك املباركفوري

المية والعربية، وكانوا متمكنني من اللغة العربية، إال أنه يف الفرتة األخرية يتضلعون يف العلوم اإلس
  .أصبحت املناهج الدراسية عقيمة، ال خترج علماء متمكنني من العلوم اإلسالمية"

                                                           

 .87ص، د،ط، تطوير المناهج الدراسية، شوق،(  8)
ن، من وجهة نظر المعلمين والمشرفين تحليل وتقويم مقرر اللغة العربية للصف األول األساسي  بفلسطي الربابعة، (9)

 .3ص، ة دكتوراه ،رسال ،التربويين وأعضاء لجنة تأليف المقرر
 .3، ص،3، ططرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات التربوية الحديثية، خاطر( 3)
 .8، ص، رسالة ماجستريثانوية في األردندراسة تحليلية تقويمية لكتابي قواعد اللغة العربية للمرحلة ال أحمد،( 3)

 .5رسالة ماجستير , ص  علي، تقويم منهج اللغة العربية بمرحلة التعليم االبتدائي في ضوء معايير الجودة،  (5)
 .99ص 5ع،. جملة صوت األمةأثر خريجي الجامعات السعودية في بلدانهم المباركفوري،( 6)
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اللغة  ونظرًا لتعدد الدراسات التقوميية والتحليلية ونظرا ألمهيتها فقد قام الباحث باختيار تقومي منهج
امدينة دهلي، وسيقوم الباحث بتقوميه  معايري جودة املنهجيف املرحلة الثانوية باهلند ىف ضوء العربية 

ملعرفة مدى مالءمته لطالب املرحلة الثانوية من حيث: األهداف، واحملتوى، وطرق التدريس، 
 والوسائل التعليمية املستخدمة فيه، وكذلك أساليب وأدوات التقييم اليت يشتمل عليها.

 مشكلة الدراسة واالحساس بها: -8
 وقد نبع اإلحساس امشكلة هذه الدراسة من خالل الشواهد التالية:

ما أكدته املقابالت الشخصية الستطالع األراء اليت أجراها الباحث، وقد مشلت هذه  -
املقابالت على جمموعة من معلمي ومعلمات اللغة العربية بتدريس مقررات اللغة العربية يف 

معلما، وقد كان السؤال الرئيس الذي مت توجيهه للسادة املعلمني يف  31الغ عددهماهلند الب
مع  عربية تتماشىأن منهج اللغة ال باعتبارك معلم اللغة العربية: هل ترى هذه املقابالت هو
  من حيث )األهداف، واحملتوى والوسائل التعليمية، والتقومي(؟ معايري جودة املنهج

معايري لغة العربية يف إجاباهتم على أن هناك فجوة حقيقية ما بني وقد أكد معظم معلمي ال
 وأمجعوا على أمهية إجراء هذه الدراسة. واملنهج اخلاص  باللغة العربية، نهججودة امل

ى الباحث أن منهج رأست سنوات يف املرحلة الثانوية ملدة من خالل املالحظة والتدريس  -
متعددة مما وقع الباحث إىل  واجه صعوبات ومشكالتيند اللغة العربية يف املرحلة الثانوية باهل

 وتقصي هذه املشكالت. معايري جودة املنهجالقيام هبذه الدراسة لتقومي املنهج يف ضوء 
ما لفت نظر الباحث يف اآلونة األخرية قصور يف منهج اللغة العربية باملرحلة الثانوية تدين  -

راهن، ويف ظل ما تتعرض له اللغة العربية من مستوى األداء اللغوي لدى الطالب يف الوقت ال
 .طالبضعف يف استخدامها بشكل سليم بني ال

من خالل الدراسات السابقة أشارت العديد منها إىل ضرورة تقومي منهج اللغة العربية يف ضوء  -
 م(، العابدين،9181) ودراسة الطائي م(،9111مثل: دراسة مهاج ) معايري جودة املنهج

 م(.9185م(، ودراسة حممد )9183التوجيري ) م(، ودراسة9188)
عمليات التقومي املستمرة للمناهج بصفة عامة يف الدول العربية، وعمليات تقومي املناهج يف  -

 اهلند بصفة خاصة، حيث يتم االستفادة من عمليات التقومي هذه يف تطوير املناهج احلالية.
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ربية ملعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف فيه. نظرًا لقلة الدراسات يف جمال تقومي منهج اللغة الع -
 واالستفادة من عملية التقومي يف التعديل والتطوير حملتوى منهج اللغة العربية.

 :مشكلة الدراسة -4
ميثل الكتاب املدرسي ركًنا مهًما يف عملية االتصال الرتبوي، فهو وسيلة رئيسة يعول عليها املعلم،  

 .لتعليمية عرب العصور حىت مل تعد تسري من دونهواملتعلم، والذي رافق العملية ا
ويتوقف مدى النجاح يف حتقيق إعداد الكفايات واملهارات البشرية وتأهيلها وتنميتها على 

 الكفاية العملية التعليمية وال سيما كفاية مضموهنا األساس )املناهج الرتبوية(.
سباب يرجع إىل عض هذه األأسباب عدة فمن يرى أن بوإن الضعف لدى الطلبة يرجع إىل  

مادة الكتاب، راما ال يتناسب حمتوى الكتاب مع حاجات املتعلم واهتماماته بالشكل املطلوب، وراما 
يغلب على املادة املقروءة صعوبة يف الفهم، أو راما ينقص للكتاب املدرسي مبدأ التدرج والتتابع 

ن املادة تاب اخلربات املناسبة للمتعلم، ألويعجز املعلم عن تاليف هذا العجز، أو قد ال يتضمن الك
 .املقروءة البد أن حتمل مضامني مفيدة على أي مستوى من اإلفادة

واما أن الطلبة هم الثروة األساسية واحلقيقية لألمة واجملتمع، لذا جيب إعدادهم للحياة اما يف 
كتاب، إذ البد من دراسة ذلك استعدادهم لفهم املقروء فإن أقصى ما متتد إليه يد اإلصالح هو ال

تقوميية مستمرة للمناهج ملعرفة مدى حتقيقها لألهداف املوضوعة هلا، إضافة إىل وجود عديد من 
الظواهر اجملتمعية والبيانات األولية اليت تشري إىل قصور منهج تعليم اللغة العربية باملرحلة الثانوية باهلند 

النحوية واملهارات املرتبطة بوظائف اللغة، وهو ما يعزز  يف إكساب املتعلمني مفردات اللغة وتراكيبها
وبناء على ما  .احلاجة إىل تقومي العناصر املختلفة اليت تتألف منها منظومة املنهج للتحقق من فعاليتها

سبق رأى الباحث احلاجة إىل إجراء تلك الدراسة ملعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف يف تقومي 
ويف ضوء ما توفرت لدى الباحث من املعلومات فإنه ال يوجد يف اهلند دراسة منهج اللغة العربية، 

تناولت هذا اجلانب، وهذا ما دفع الباحث لتقومي كتاب )املنهج وحتليل الكتاب( ملعرفة مدى حتقيقه 
 : يف احلاجة إىل حدد مشكلة الدراسةتتاألهداف املوضوعة له، من هنا 

 . لمعايير جودة المنهجبالهند في المرحلة الثانوية منهج اللغة العربية ما مدى تحقيق 
 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

معايري وأسلوب عرضه يف املرحلة الثانوية يف اهلند وتوافقه مع  ولغته طبيعة إخراج الكتابما  .8



 

8 

 مدينة دهلي منوذجاً؟ جودة املنهج
مدينة  معايري جودة املنهجيف املرحلة الثانوية باهلند يف ضوء  أهداف منهج اللغة العربيةما واقع  .9

 ؟دهلي منوذجاً 
مدينة  معايري جودة املنهجيف املرحلة الثانوية باهلند يف ضوء ما واقع حمتوى منهج اللغة العربية  .3

 دهلي منوذجاً؟
ة الثانوية باهلند يف ضوء يف املرحلا واقع اسرتاتيجيات التعليم والتعلم يف منهج اللغة العربية م .3

 مدينة دهلي منوذجاً؟ معايري جودة املنهج
معايري جودة يف املرحلة الثانوية باهلند يف ضوء ما واقع األنشطة التعليمية يف منهج اللغة العربية  .5

 مدينة دهلي منوذجاً؟ املنهج
معايري جودة ية باهلند يف ضوء يف املرحلة الثانو ما واقع عملية التقومي يف منهج اللغة العربية  .6

 مدينة دهلي منوذجاً؟ املنهج
 معايري جودة املنهجيف املرحلة الثانوية باهلند يف ضوء نهج اللغة العربية مل التصور املقرتحما  .7

 مدينة دهلي منوذجاً؟
 

 أهداف الدراسة:
 إىل حتقيق األهداف اآلتية: تسعى هذه الدراسة

وأسلوب عرضه يف املرحلة الثانوية يف اهلند وتوافقه مع  ولغته الكتابطبيعة إخراج  استطالع .8
 مدينة دهلي منوذجاً؟ معايري جودة املنهج

 معايري جودة املنهجيف املرحلة الثانوية باهلند يف ضوء التعرف على أهداف منهج اللغة العربية  .9
 مدينة دهلي منوذجاً؟

معايري جودة يف املرحلة الثانوية باهلند يف ضوء العربية حمتوى منهج اللغة  حتديد مدى إسهام .3
 مدينة دهلي منوذجاً؟ املنهج

يف املرحلة الثانوية باهلند واقع اسرتاتيجيات التعليم والتعلم يف منهج اللغة العربية التعرف على  .3
 مدينة دهلي منوذجاً؟ معايري جودة املنهجيف ضوء 

معايري ضوء يف املرحلة الثانوية باهلند يف ية يف منهج اللغة العربية واقع األنشطة التعليم معرفة .5
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 مدينة دهلي منوذجاً؟ جودة املنهج
 معايري جودة املنهجيف املرحلة الثانوية باهلند يف ضوء نهج اللغة العربية ملالتقومي القيام بعملية  .6

 مدينة دهلي منوذجاً؟
  معايري جودة املنهجيف املرحلة الثانوية باهلند يف العربية  مقرتح ملنهج اللغةبناء تصور تقدمي  .7

 مدينة دهلي منوذجاً؟
 

 أهمية الدراسة:
 من أمهية املوضوع الذي تبحث فيه من جانبني مها: هذه الدراسةتتمثل أمهية 

  األهمية النظرية:
اللغة العربية للمرحلة الثانوية بتقومي وتطوير منهج  هذه الدراسة يف سد ثغرة فيما يتعلقتتجلى أمهية 

 فيما يتعلق بذلك من حيث: ، وتسد النقص يف الدراساتجبمهورية اهلند
وتطويرها اما يسهم يف إعداد جيل واٍع قادٍر على  بأمهية تقومي مناهج اللغة العربيةالتعريف  -8

 التأقلم والتكيف مع املتغريات العلمية والتكنولوجية املتسارعة.
اد مناٍخ علمي يساعد على ظهور األفكار اجلديدة، ويطلق الطاقات الكامنة اإلسهام يف إجي -9

 .من خالل منهج علمي متكامل اجلوانب للمبدعني يف جوٍّ من املنافسة والتحدي
 .بتطوير اللغة العربية تلبية ما أوصت به بعض الدراسات واملؤمترات من ضرورة االهتمام -3
 القيام بتعزيزها،و قوميية، ودورها يف معرفة جوانب القوة الدراسات التاإلضافة العلمية يف جمال  -3

 .يف تنمية اإلبداع العلميجوانب الضعف والقيام بتحسينها مما تسهم و 
التوصل إىل معرفة اخللل املنهجي والتعليمي يف منهج اللغة العربية يف مجهورية اهلند والبحث  -5

توى منهج اللغة العربية ووسائله عن احللول املناسبة اليت من شأهنا أن تسهم يف تطوير حم
 التعليمية وطرق تدريسه وتقوميه.

عايري مالتوصل إىل تصور مقرتح لتطوير مناهج اللغة العربية باملرحلة الثانوية باهلند يف ضوء  -6
 ة املنهججود

  ألهمية التطبيقية:ا
  ومن هذه الفئات:إذ ميكن جملموعات من الفئات االستفادة من نتائج هذه الدراسة إن شاء اهلل تعاىل
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تساعد نتائج هذه الدراسة لواضعي املنهج بتقدمي جوانب القصور وجوانب القوة يف منهج اللغة  -8
 العربية يف املدارس الثانوية يف مدينة دهلي.

تاليف ما يف املنهج من جوانب القصور على أن يسري ويالئم البيئة االجتماعية وإبعاد املنهج  -9
 الذي ال يتناسب معها.

تكون مرجعا ملعلمي اللغة العربية يف معرفة اخلربات التعليمية، واستخدام الوسائل، وإعداد قد  -3
 التقومي وغريها مما حيتاجون إليه يف حتسني أدائهم التعليمي.

تسهم هذه الدراسة يف إجياد حمتوى يتالءم مع قدرات وميول واجتاهات الطالب باملرحلة  -3
 الثانوية.

لغوية للدارسني يف املدارس الثانوية بتقدمي مناهج مناسبة لطبيعتهم تساعد على رفع الكفاءة ال -5
 وحاجاهتم.

 يف وقت قريب. الطالبقد تكون منطلقا يف بناء منهج جديد مناسب ملستوى  -6
قد تفتح هذه الدراسة اجملال إلجراء حبوث مماثلة ذات العالقة بتقومي منهج اللغة العربية يف  -7

 ي وباقي الواليات اهلندية.املدارس الثانوية يف مدينة دهل
 مصطلحات الدراسة:

  المعنى اللغوي للتقويم:
هو تقدير قيمة الشيء أو احلكم على قيمته وتصحيح أو تعديل ما اعوج فإذا قال شخص أنه قوَّم 

 .(8)الشيء فمعىن ذلك أنه مثنه وجعل له قيمة معلومة 
أزال عوجه  عدله و  املعوج: -. وامبية : قومت الشاة: أصاهبا القو وجاء يف جممع اللغة العر  

 .(9)السلعة: سعرها ومثنها  -و
وقد وردت عدة مشتقات للفعل قَةَوَم يف القرآن الكرمي منها لفظه أقوم اليت وردت يف قوله 

 .(3)  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن ٱٱٱُّ: تعاىل

                                                           

 .،د.ص8،. طم والتعلمالقياس والتقويم في التعلي كاظم،  (1)

 .761ص،3ط. المعجم الوسيط (9)

 .87-2اآلية: جزء من ( سورة  اإلسراء: 3)
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َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱقال تعاىل: وقد جاء لفظ تقومي يف القرآن الكرمي
عين فالتقومي ي (8) 

 أعدل ما يكون.
 المعنى االصطالحي للتقويم: 

هو"عملية مجع وتصنيف وحتليل وتفسري بيانات ومعلومات كمية أو كيفية عن ظاهرة أو موقف أو 
 .(9)سلوك بقصد استخدامها يف إصدار احلكم أو القرار

 بأنه: "عملية تقدير قيمة الشيء، أو كميته، واحلكم املوضوعي علىعرفه شحاتة والنجار 
  .(3)العمل املقوم، صالحاً وفساداً، جناحاً وفشالً" 

كما عرَّفه فيلة بأنَّه: "عملية تشخيصية عالجية ووقائية تستهدف الكشف عن مواطن 
الضعف؛ للعمل على إصالحها، أو حتاشيها، ومواطن القوة للعمل على إثرائها بقصد حتسني العملية 

 . (3)ألهداف املنشودة" التعليمية والرتبوية، وتطويرها اما حيقق ا
أما اهلويدي فقال أن التقومي: "قياس مدى حتقق األهداف عند الفرد، أي يتضمن القياس، مث 

  .(5)إصدار احلكم، أي إعطاء قيمة لذلك القياس بالوصف أو بالنوع"
وقد أشار اخلطيب بأنه: "عملية تشخيصية وقائية وعالجية تستهدف الكشف عن مواطن 

 .(6) التدريس بقصد حتسني علمية التعليم وتطويرها اما حيقق األهداف املنشودة" الضعف والقوة يف
 التعريف اإلجرائي لتقويم منهج اللغة العربية:

"أي حتسينه" اقع" والتطويرهو أحد عمليات منهج اللغة العربية اليت متر امرحلتني التقومي "أي تقييم الو  
اللغة العربية  منهجمع املستجدات يف كافة االجتاهات يف  وهتدف إىل حتديث املنهج وحتسينه ليتوافق

 يف مدينة دهلي اهلند. 
 

                                                           

 .25-3( سورة التني: اآلية:8)
 .83ص  د،ط، ،التقويم الواقعي في العملية التدريسية  العبسي،( 9)

 .831، ص 8ط ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية شحاته،( 3)
 .893ص  د،ط، ،التربية لفظاً واصطالحاً معجم مصطلحات  فيلة،( 3)
 .331ص 8. طاألساليب الحديثة في تدريس العلوم ،الهويدي( 5)
تقويم طرق تعليم القرآن الكريم في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي. ندوة عناية المملكة العربية  الخطيب،( 6)

 .5. صد،ط، ،السعودية بالقرآن الكريم
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 المعنى اللغوي للمنهج: 
 ج.املنهج يف اللغة هو الطريق الواضح وكذلك املنهج والنه، و النهج واملنهج واملنهاج الطريق الواضح

 .(8) ِج مناهجومنه منهاج الدراسة، ومنهاج التعليم وحنومها، ومجع املنهج واملنها 
 َّ ىنين نن من زن رنٱٱُّ :وجاء كلمة منهاج يف القرآن الكرمي

 (9). 
 قال املفسرون: املنهاج يف الدين هو الطريق الواضح القومي الذي ال اعوجاج فيه.

 المعنى االصطالحي للمنهج: 
يقول الشافعي هو" كل نشاط هادف تقدمه املدرسة وتنظمه وتشرف عليه وتكون مسؤولة عنه، سواء 

 .(3)مت داخل املدرسة أو خارجها
بأنه: جمموع اخلربات الرتبوية اليت هتيؤها املدرسة للتالميذ داخلها أو خارجها  (3)وعرف الوكيل

بقصد مساعدهتم على النمو الشامل أي النمو يف مجيع اجلوانب )العقلية، الثقافية، الدينية، 
تعديل سلوكهم ويعمل على حتقيق األهداف  االجتماعية ،اجلسمية ،النفسية، الفنية( منوا يؤدي إىل

 الرتبوية املنشودة. 
بأنه: خمطط تربوي يتضمن عناصر مكونة من أهداف وحمتوى وخربات  (5)بينما يعرف سعادة 

تعليمية وتدريس وتقومي مشتقة من أسس فلسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية مرتبطة باملتعلم وجمتمعة 
ية داخل املدرسة وخارجها حتت إشراف منها بقصد اإلسهام يف ومطبقة يف مواقف تعليمية تعلم

حتقيق النمو املتكامل لشخصية املتعلم جبوانبها العقلية والوجدانية واجلسمية وتقومي مدى حتقق ذلك  
 كله لدى املتعلم.

واملنهج امفهومه القدمي هو جمموعة املواد الدراسية أو املقررات اليت يدرسها الطالب، أو هو 
عة املعلومات واحلقائق واملفاهيم اليت تعمل املدرسة على إكساهبا للتالميذ هبدف إعدادهم جممو 

 للحياة وتنمية قدراهتم عن طريق اإلملام خبربات اآلخرين واالستفادة منها.

                                                           

 ، مادة: ج هة ن.8، ج8، طن العربلسا ابن منظور،( 8)
 .5-31اآلية: جزء من ( سورة املائدة : 9)
 .97. ص8ط المنهج المدرسي من منظور جديد، الشافعي،( 3)
 .82. ص د،ط،. أسس بناء المناهج وتنظيماتها الوكيل،( 3)
 .63ص ،3،ط ،المنهج المدرسي المعاصر سعادة( 5)
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أما املنهج امفهومه احلديث هو جمموعة اخلربات املربية اليت هتيؤها املدرسة لتالميذها حتت إشرافها 
 .(8)عدهتم على النمو الشامل وتعديل سلوكهمبقصد مسا

 :في هذه الدراسة للمنهجالتعريف اإلجرائي 
إن املنهج عبارة عن نسيج متكامل من املهارات واملعارف واالجتاهات اليت تنمي جوانب املتعلم 

 .حنو دراسة اللغة العربية وتسهم يف بناء قدراته العقلية واما يتناسب مع ميوله واجتاهاته
 :للمعايير المعنى اللغوي

ٌر لما ينبغي أن يكون عليه الشيءالِمْعَياُر معيار،   مجععايري امل    .) في الفلسفة ( : نموذٌج مَتَحقٌَّق أو ُمَتَصوَّ
 صطالحي للمعايير: المعنى اال

تقومي أي منهج ال يتم تقوميه بشكل عشوائي بل البد من وجود أسس ومعايري يتم التقومي على عند 
بأهنا" مجل خربية تعرب عما ينبغي أن يعرفه الطالب من  (2) سعوديكما عرفها واملعايري  أساسها. 

 جماالت حمددة. معارف ومعلومات وما ينبغي أن يكونوا قادرين على أدائة يف فرتة تعليمية حمددة ويف
 في هذه الدراسة:  للمعاييرأما التعريف اإلجرائي 

كل تعلم من معارف ومهارات وقيم نتيجة لدراسته حمتوى  عبارة تصف ما جيب أن يصل إليه املهي 
به املتعلم كإنسان وكفرد يف جمال حيث حتدد املستويات املعيارية نظرة مستقبلية ما جيب أن يتصف 

 .تمعاجمل
 الجودة:مفهوم 

  للجودة: المعنى اللغوي
 وجودات، ومصدر جاد، عرف جبودة صناعية ، بإتقاهنا وطبيعتها اجليدة. مجع جودات جودة 

  للجودة: صطالحيالمعنى اال
هي بلوغ شيء ما درجة عالية من النوعّية اجليدة والقيمة اجليدة، وتُعترب اجلودة معيارًا موثوقاً ة اجلود

 .ما عن غريه من اإلجنازات املوجودة يف البيئة نفسها ويف اجملال نفسه به، ليتمّيز إجناز

                                                           

 د،ط،د،ص. ،تطوير المنهج الوكيل،( 8)
سعودي، تقويم أهداف تعليم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية في ضوء المستويات  (2)

 .85ص ،تالمعارية لتعليم البنا
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اجلودة بأهنا اخلصائص املتجمعة ملنتج أو خدمة ترضى احتياجات  Gray Rinehart  (1)ويعرف
 كالمها.  تج أو اخلدمةالفرد، سواء كان الفرد هو املليت املباشر للخدمة أم املستخدم األصلي للمن

أهنا مجلة اخلصائص واملعايري اليت ينبغي أن تتوافر يف مجيع عناصر العلمية   (2) عرفها جمديكما 
ات اجملتمع ومتطالباته ورغبات أو املخرج التعليمية سواء أكان منها ما يتعلق باملدخالت أو العمليات

املتعلمني وحاجاهتم، ويتحقق هذا من خالل االستخدام الفاعل جلميع العناصر البشرية واملادية 
 ملؤسسة التعليمية.با

 في هذه الدراسة:  الجودةأما التعريف اإلجرائي 
طرق و  من حيث األهداف، واحملتوى، املعايري والضوابط جيب أن تتوافر يف مجيع عناصر املنهججمموعة 

يف املرحلة الثانوية يف تعليم اللغة العربية  لتحقيق جودة املنهج األنشطة التعليمية والتقوميو التدريس، 
  .امدينة دهلي

 : المرحلة الثانوية
ومةدة يقصد هبا املرحلة التعليمية الثانية مةن مراحةل التعلةيم العةام وهةي تلةي املرحلةة املتوسةطة وتسةبق املرحلةة اجلامعيةة 

 سنة.  81-85ويرتاوح أعمار الطالب فيها ما بني  نتانس دراستها
تناول الباحث يف الفصل األول اإلطار العام للدراسة اليت تتضمن املقدمة، واإلحساس 

 باملشكلة، ومشكلة الدراسة، وأهداف الدراسة ، وأمهية الدراسة، ومصطلحات الدراسة.
حيث يشمل نظام التعليم يف  باستعراض اإلطار النظري ويقوم الباحث يف الفصل التايل

مجهورية اهلند والعوامل املؤثرة فيه ونشأة ودراسة اللغة العربية وواقع حمتوى منهج اللغة العربية 
والدراسات السابقة اليت تتعلق بتقومي منهج اللغة العربية وهي تعينه على حتقيق حل مشكلة الدراسة 

 ة العربية يف املرحلة الثانوية.واالستفادة من خربات اآلخرين يف جمال منهج اللغ
 

 

 
                                                           

(1)Rinehart ,p 49. 
 .991 صة الثالثة، امعي في األلفيمجدي، المستويات المعيارية لخريج التعليم قبل الج (8)
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة لدراسةاإلطار النظري ل

 
 اآلتية:هذا الفصل المحاور ويشمل 

 األول: نظام التعليم في جمهورية الهند والعوامل المؤثرة فيه.  المحور 
 الثاني: نشأة ودراسة اللغة العربية في جمهورية الهند. لمحورا 
 ثالث: واقع محتوى منهج اللغة العربية في جمهورية الهند.ال المحور 
 الرابع: واقع تقويم منهج اللغة العربية في جمهورية الهند. لمحورا 
 واقع نظام الدراسة بالثانوية وأهميتها، وأهدافها العامة  الخامس: لمحورا 

 والخاصة في تدريس اللغة العربية.    
 تتضمن:السادس: الدراسات السابقة و  محورال 

 اللغة العربية. منهج تقويم دارسات تناولت 
  معايير جودة المنهجدراسات تناولت. 
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  الفصل الثاني

 والدراسات السابقةللدراسة اإلطار النظري 
 

اهلدف من هذا الفصل هو الوقوف على نظام التعليم جبمهورية اهلند وعالقته بنشأة وتطور اللغة 
لتحقيق  ف على واقع اللغة العربية من خالل ربطها بالدراسات السابقةالعربية يف اهلند وصوالً إىل التعر 

 .الغاية املطلوبة من الدراسة
مل تشاألول: في حملور، افروعيتفرع على عدة  حمور، وكل حماوريشتمل هذا الفصل على ستة و 

اسة اللغة شأة ودر الثاين: يشتمل على ن وروالعوامل املؤثرة فيه وأما احمل نظام التعليم يف مجهورية اهلند
الرابع: فيشتمل على  ورواقع منهج اللغة العربية، و احملالثالث: فيشتمل على  حملورالعربية فيه وأما ا

اخلامس: فيشتمل واقع نظام الدراسة بالثانوية وأمهيتها العامة  ور منهج اللغة العربية، وأما احملواقع تقومي
السادس: فيشتمل على الدراسات السابقة وعالقتها بني  رو  تدريس اللغة العربية، أما احملواخلاصة يف

 .وفيما يلي تفصيل ما أمجل يف النقاط السابقة الدراسة احلالية.
 

 :األول: نظام التعليم في الهند والعوامل المؤثرة فيه محورال
 أواًل: العوامل المؤثرة في نظام التعليم

 نبذة عن الهند ومدينة دلهي:
، مستقلة يف حد ذاهتا لكرب مساحتها، ولكثرة سكاهنا، وأنواع معادهنا الطبيعيةتعد بالد اهلند قارة 

 اإلحصائيات الرمسية وحسب .الصني بعد السكان عدد حيث من العامل يف دولة أكرب ثاين تعترب هيو 
مليار ومائتان وعشرة ماليني   (8198118231399) سكاهنا حوايل عدد يبلغ م9188األخرية عام 
 اهلنود املسلمني ة وتسعون ألفًا وأربعة مائة واثنتان وعشرون نسمة، وبلغ عددومائة وثالث

 . (8)نسمة  ومثانية ومثانون ألفا ومائتان وأربعون ومائة مليونا وثالثون ومثانية ( مائة83118111931)
هي عاصمة اهلند الرمسية، بنيت يف مطلع القرن العشرين اموجب التصاميم اليت ومدينة دهلي   

  5الربيطاين السري "إدونلوتينز" امعاونة املعماري السري "هربرت بيكر" على بعد دها املعماري أع
                                                           

م 95/88/9183م. مت اسرتجاعها يف 9188م(. التعداد السكاين لعام9188) وزارة الشؤون الداخلية في حكومة الهند( 8)
 results/prov_ results _paper1 _india.html-prov-india.gov.in/2011http://censusالرابط: 

http://censusindia.gov.in/2011-prov-results/prov_%20results%20_paper1%20_india.html
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نسمة.  3181927، ويسكنها 9كم  332كم جنويب دهلي القدمية، وهي تغطي مساحة قدرها 
أربع  وتوجد فيها نسمة. 311121933ويسكنها  9كم  239أما دهلي القدمية فتغطي مساحة  قدرها 

: جامعة نيودهلي، وجامعة جواهر الل هنرو، واجلامعة امللية اإلسالمية، وجامعة مهدرد، جامعات هي
 جبانب العديد من الكليات الفنية واألدبية، والتقنية، وكليات اللغات.

ومعظم سكان نيو دهلي يتحدثون اللغة اهلندية، جبانب اللغة االجنليزية، ولغات أخرى تشمل 
 لية. البنجابية واألردية والبنغا

% من سكان اهلند 19وميثل الدين عامال حموريا يف حياة الشعب اهلندي. ويدين حوايل   
، % يدينون باإلسالم83ويوجد حوايل باهلندوسية )وهي ديانة ترجع يف أصوهلا إىل اهلند(. 

 .% بوذيون، باإلضافة إىل أقليات تدين بديانات أخرى3% سيخ، و9% مسيحيون، و913و
لغتهم األم هي األردية أو اهلندية غري اللغة العربية لذا هم يتعلمون اللغة  منياملسل واهلنود 

واملسلمون  العصرية. يف املدارس األهلية واحلكومية واجلامعات تدرس ، وهيالعربية كلغة ثانية
 أن تعلم اللغة العربية يف اهلند بواسطة القرآن الكرمي (8)كما يذكر العمري   يتعلموهنا لفوائد عديدة

 فوائد عديدة وهي تتمثل يف نقاط تالية:
 التزود بالثقافة اإلسالمية:-8

يستطيع الدارس أن يتعلم اللغة العربية من خالل النصةوص احليةة الةيت تتمثةل يف نصةوص القةرآن الكةرمي 
واحلديث الشريف، ويف الوقت نفسه يتزود بتعاليم الشةريعة الغةراء ويرتةوي مةن مناهةل الثقافةة اإلسةالمية 

ف. عبةةد الةةرحيم: "مةةا أحسةةن أن يةةتعلم الطالةةب اللغةةة العربيةةة مةةن خةةالل نصةةوص تتجلةةى  يقةةول كمةةا
فيهةةةةا مفةةةةاهيم إسةةةةالمية، فيفيةةةةد فائةةةةدتني: يةةةةتعلم اللغةةةةة، ويف الوقةةةةت نفسةةةةه يرتةةةةوي مةةةةن مناهةةةةل الثقافةةةةة 

 اإلسالمية. 
 الفصاحة والبالغة:-8

نصةةةوص القةةةرآن الكةةةرمي، فةةةإن  الفصةةةحى مةةةن خةةةالل العربيةةةة يسةةةتطيع الطالةةةب الةةةدارس أن يةةةتعلم اللغةةةة
رة و دبةاء والبلغةاء أن يةأتوا امثلةه سةنصوصه تعد يف قمةة الفصةاحة والبالغةة، وقةد حتةدى اهلل عةز وجةل األ

 أو أية يدانيها يف الفصاحة والبالغة، فعجزت األقالم واأللسن أن تأيت امثله سورة أو آية...!!
 

                                                           

 .57 - 53، 6، ع36مج، . صوت األمة العمري، أهمية تعليم اللغة العربية بواسطة القرآن الكريم والحديث الشريف(8)
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 األجر العظيم:-4
سةةةه يكتسةةةب األجةةةر العظةةةيم مةةةن اهلل تعةةةاىل، فةةةإن قةةةراءة النصةةةوص يةةةتعلم الطالةةةب اللغةةةة، ويف الوقةةةت نف

الشريفة من أجل العبادات وأعظمها وأشرفها، وإن لكل حرف عشةر حسةنات كمةا يةدل عليةه مةا رواه 
"مـن اإلمام الرتمذي عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قةال قةال رسةول اهلل صةلى اهلل عليةه وسةلم: 

ه حســنة والحســنة بعشــر أمثالهــا. ال أقــول الــم حــرف ولكــن ألــف قــرأ حرفــا مــن كتــاب اهلل فلــه بــ
 (8).حرف والم حرف وميم حرف"

أن أمهيةةة تةةدريس اللغةةة العربيةةة يف اهلنةةد مةةن الوجهةةة الدنيويةةة مضةةمار واسةةع  (2)القةةامسي ويضةةيف 
 ملةةن يريةةد احلةةظ الةةدنيوي والكسةةب املةةادي فهنةةاك عةةدداً ال بةةأس بةةه مةةن اهلنةةود املسةةلمني وغةةري املسةةلمني
ميارسون الوظائف املتنوعة يف الدول العربية وبذلك ال يتم التواصل والتفاهم مع اجلهةات املعنيةة إال مةن 
خالل اللغة العربية فصارت العربيةة حاجةة وظيفيةة أيضةاً، كمةا أن احلكومةات هةذه األيةام تعارفةت علةى 

احلاجةة إىل تعلةيمهم اللغةة نظام جيد من السفارة فاهلند هلا سفارة يف كةل دولةة عربيةة ومةن هنةا جةاءت 
 العربية حىت يتمكنوا من التعامل مع الدول اليت يعيشون فيها باللغة العربية.

                                                           

 .9153... رقم احلديث:كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن .  جامع الترمذي،أبو عيسى، (1) 
 .963 - 953، 7، ع3. جملة وحدة األمة ، سالقاسمي. أهمية دراسة اللغة العربية وآدابها في الهند (9)
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 ثانياً: نظام التعليم في جمهورية الهند
 

 أ: سياسة التعليم في الهند:
منتشرة يف  يعود نشأة التعليم يف اهلند إىل كتاتيب تدريس القرآن الكرمي وهي عبارة عن خالوي ملبادئ اإلسالم

البالد قدميا، وإىل حلقات املساجد وجمالس طلبة العلم مع مشاخيهم لدراسة العلوم الشرعية، وبعد استقالهلا تقدم 
 93-99م باخلطوط األساسية ملشروع تطوير الرتبية إىل مؤمتر املربني اهلنود املنعقد يف 8237غاندي يف عام 

املوافقة عليها تألفت جلنة برئاسة الدكتور ذاكر حسني إلعداد وبعد  (Wardha)م يف مدينة وردا 8237اكتوبر 
، حيث حتددت أهدافه إمجاال يف تنمية (National Basic Education)مشروع مفصل عن التعليم األساسي القومي 

عيت اليد والعقل والقلب للفرد، وتركزت براجمه حول الصناعات التقليدية املألوفة كالغزل والنسيج والزراعة وصنا
اخلشب واحلديد، مع تقدير نفقات التعلم هلذه الصناعات وما ميكن أن ينتج عنها من أرباح بعد أن يتدرب 
األطفال عليها، وما هو املستوى الذي جيب تبلغه حىت تصبح كافية لتغطية أجور املعلمني وفقا ملا كان يتصوره 

مواد دراسية هي:املهن أو احلرف األساسية مثل  غاندي، مث أعدت اللجنة برناجما للتعليم األساسي يستوعب تسع
، اللغة القومية، الرياضيات، العلوم العامة، الدراسات االجتماعية، الرسم، املوسيقي، الغزل والنسيج والزراعة والتجارة
 .(8)اللغة الثانية الرياضة البدنية 

مجلة من املقرتحات م قدمتا 8232-8231وبعد انعقاد املؤمتر تألفت جلنتان فرعيتان يف عام 
( سنة 88-6تنص على تقدمي تعليم أساسي يف املرحلة االبتدائية يستوعب كل األطفال فيما بني )

أي مدته مخس سنوات يتبعه تعليم أساسي ميتد إىل هناية املرحلة األوىل من التعليم الثانوي وخيص 
( 1التعليم األساسي ) ( سنة أي مدته ثالث سنوات. وبذلك تصبح مدة83و88فيما بني ) الطالب

، والثانية (Junior Basic School) سنوات موزعة علي مدرستني، األول املدرسة األساسية الصغرى
 .(9) (Senior Basic School)املدرسة األسية العليا

 ب: بنية التعليم في الهند:
مي يف اهلند ينقسم ( وهذا يعين أن النظام التعلي9-9-3-5يسري نظام التعليم يف اهلند طبقا لنظام )

إىل أربعة مراحل )االبتدائي مخس سنوات، فاالبتدائي العايل ثالث سنوات، فالثانوي والثانوي العايل 

                                                           

 .35ص  د،ط،، التربية المقارنة ، األصول المنهجية والتعليم في أوربا وشرق آسيا والخليج العربي ومصر أحمد،( 8)
 .36، ص مرجع سابق أحمد،( 9)
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 ولكل منهما سنتان(.
والتعليم األساسي يف اهلند يشمل املرحلتني االبتدائية من الصف األول إىل الصف اخلامس 

 الثامن، ويركز يف مرحلته األساسية على حمو األمية واالبتدائية العليا وتشمل الصفوف من السادس إىل
 .(8)وتنمية الطفولة املبكرة 

( سنوات أعلى، 3( ابتدائي أدىن يتبعها )5وهذا يعين أن الثماين سنوات األوىل يف املدرسة )
ا إىل مرحلة الثانوي األعلى ومدهت الطالبيتبعها سنتان من التعليم الثانوي األدىن اليت بعهدها يذهب 

سنتان وحيصلون بعدها على درجة إمتامها وخالل املرحلة الثانوية العليا يوجه عدد كبري من الطلبة إىل 
 .(9)التعليم الفين 

 جـ: التعليم االلزامي:
إن جتربة التعليم األساسي يف اهلند قد مرت منذ بدايتها بالعديد من املتغريات اليت أثرت يف مفهومها 

منظور اجيابيات هذه التجربة أهنا حققت تعليميا إلزاميا ملدة مثاين سنوات، وأهدافها وجماالهتا، من 
، ويرتبط حبياة األطفال وظروف بيئاهتم، ور حول فكرة العمل اليدوي املنتجيقدم باللغة القومية، ويد

 ويساعدهم على اكتساب القيم واالجتاهات االجيابية حنو املواطنة والعمل. 
مت اموجب الدستور بالتعليم االلزامي اجملاين لكل أطفال اهلند من سن واحلكومة اهلندية التز   
عاما، وعلى األخص األطفال الذين ينتمون إىل الفئات الفقرية، وهو ما  83سنوات إىل سن  6

، م8229نامج العمل امللحق هبا عام م، وبر 8216أكدته السياسة القومية للتعليم املعدلة عام 
ية يف التسعينات لتوفري التعليم للجميع وأصبح التعليم األساسي حقا إلزاميا استجابة للتطورات الدولو 

 .(3)وجمانيا للجميع 
                                                           

(8)Sherman, Joel and Poirier, Jeffrey, EDUCATIONAL EQUITY AND PUBLIC POLICY; COMPARING 

RESULTS FROM 16 COUNTRIES. Unesco, 2007, pp135) Carrizo, Luis and Sauvageot, Gwang, 

Education for All in India, Teacher and Resource Management in the Context of Decentralization, 

Education Policies and Strategies 8, Unesco.2005. P;142).) 

 .829ص د،ط،، نظم التعليم في دول العالم  )تحليل مقارن بدران،( 9)
(3)Carrizo, Luis and Sauvageot, Gwang, Education for All in India, Teacher and Resource Management in the 

Context of Decentralization, Education Policies and Strategies 8, Unesco.2005. P;142).) 
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 د: أهداف التعليم األساسي في الهند:
على أن الدولة سوف تقدم يف عشر  35م يف املادة 8251نص الدستور اهلندي الصادر يف عام 

لكل األطفال يف اهلند من سن السادسة إىل سن سنوات من صدور هذا الدستور تعليما جمانيا إلزاميا 
الرابعة عشرة، وقد أخذت احلكومة تبذل اجلهود الكبرية للتوسع يف التعليم األساسي سعيا وراء حتقيق 

 هذا النص الدستوري.
 ومن أبرز أهداف التعليم األساسي يف اهلند ما يلي:

  .تعليم وممارسة احلياة الصحية السليمة كفرد وكجماعة 
 ية الطفل عقليا ملساعدته على الكيف النفسي يف حياته. تنم 
 .مساعدة الطفل على فهم القيم اإلنسانية وإدراك معناها وتشجيعه على اتباعها 
  املعارف واخلربات اليت تساعده على عمليات البيع والشراء ومقابلة متطلبات  الطالبإكساب

 احلياة على املستوى الفردي واالجتماعي.
  على فهم البناء االجتماعي والدميوقراطي وتشجيعه على ممارسة هذه القيم من  بالطالمساعدة

 حقوقه وواجباته ومسؤولياته كمواطن.
  على اكتساب املعارف واخلربات واالجتاهات املطلوبة للتقدم االقتصادي  الطالبمساعدة

 .(8)والتنمية يف حياته الفردية واالجتماعية 
 : التعليم غير النظامي:هـ
ولكن الدولة مل  (Kishore Bharati) أوائل السبعينات بدأت الوكاالت الطوعية بالظهور كما يف ويف

تبال هبا ومل حتض باهتمامها وبالتايل كان حجم تدخلها يف مدارس الدولة بسيطا يف البداية، ولكن 
سات األمر اختلف اآلن حيث أصبحت حتظى بدعم واهتمام الدولة، واملثال البارز هلذه املؤس

واليت متارس التدخل  (Hoshangabad Science Teaching Programme)الطوعية بعد االستقالل هي: 
يف مدارس الدولة على نطاق واسع، وقد بدأت نشاطها يف عدد حمدود من املدارس املتوسطة الريفية 

ا على يصل  إىل متاين مدارس إىل أن وصلت إىل ألف مدرسة يف هناية السبعينات، وكان تركيزه
إىل حتقيق عدة أمور  (HSTP)( وهتدف 83-88( ممن ترتاوح أعمارهم بني )1-6الصفوف )من 

                                                           

تصور مقترح لمواجهة بعض مشكالت المرحلتين االبتدائية والمتوسطة في المملكة العربية السعودية في  الزامل،(  8)
 .811رسالة دكتوراه. ص  ضوء صيغة التعليم األساسي، ) دراسة مستقبلية(،
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 منها: 
 االهتمام باملنهج الذي يعكس حاجة البيئة الريفية وكذلك اليت تعتمد على تصميم املعدات. -
روح تصميم املعلمني باملدارس احلكومية على األساليب احلديثة اليت تركز على الطفل وتنمية  -

 االبتكارية لديه.
 .(8) تصميم تقنيات لتقييم الطفل بعيدا عن أساليب التقييم التقليدية اليت تعتمد على احلفظ -

نظرًا للعوامل اجلغرافية والسياسية واالقتصادية جلمهورية اهلند فإهنا سعت إىل حتقيق و 
 سنوات. 1االستيعاب الكامل للطالب من سن 

 

                                                           
(1  )Kumar, Krishna, Quality of Education at the beginning of the 21st century; lessons fromIndia.Background 

paper prepared for the Education  for the all Global Monitoring Report 2oo5 the Quality Imperative. 

Unesco 2004. PP;13-14)  
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 (9خريطة رقم )
 تتضح فيها عاصمة دلهي ) موقع الدراسة(:خريطة الهند 

 

 
 

 (8خريطة رقم )
 خريطة دلهي )موقع الدراسة(.
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 اني: نشأة ودراسة اللغة العربية في جمهورية الهندالث محورال
 
 اللغة العربية ونشأتها وأهميتها: (9)

تعتةةرب اللغةةة مةةن أهةةم مةةا ميةةز اهلل بةةه اإلنسةةان علةةى سةةائر املخلوقةةات فهةةي أداة االتصةةال، ورمةةز التفةةاهم 
ضةارة والتخاطب، ووسةيلة نقةل الةرتاث واحلضةارات، ورابةط مهةم يف حيةاة الشةعوب، وأيضةا هةي رمةز حل

األمةة، ومقيةاس لتقةةدميها الفكةري وعطائهةةا الثقةايف، وأسةاس التحصةةيل املعةريف ملختلةةف العلةوم واملعةةارف 
 األخرى.

تُعرف اللغة العربية اليت نتكلم هبا حاليا باللغة الباقية و هي مل تولد كاملة بل مرت كغريهةا مةن 
كةار وهةي أكةرب لغةات اجملموعةة اللغات بأطوار، و قد ظهرت فيها هنضةات نوعيةة بسةبب احتكةاك األف

 399السةامية مةن حيةةث عةدد املتحةةدثني، وإحةدى أكثةةر اللغةات انتشةةارًا يف العةامل، يتحةةدثها أكثةر مةةن
مليةةةون نسةةةمة، ويتةةةوزع متحةةةدثوها يف املنطقةةةة املعروفةةةة باسةةةم الةةةوطن العةةةريب، باإلضةةةافة إىل العديةةةد مةةةن 

والسةةنغال وإريرتيةةا، وللغةةة العربيةةة أمهيةةة قصةةوى املنةةاطق األخةةرى اجملةةاورة كةةاألحواز وتركيةةا وتشةةاد ومةةايل 
لةةةدى أتبةةةاع الديانةةةة اإلسةةةالمية، فهةةةي لغةةةة مصةةةدري التشةةةريع األساسةةةيني يف اإلسةةةالم: القةةةرآن الكةةةرمي، 
واألحاديث النبوية املروية عن النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم، وال تتم الصةالة يف اإلسةالم )وعبةادات 

هذه اللغةة. والعربيةة هةي أيًضةا لغةة طقسةية رئيسةية لةدى عةدد مةن  أخرى( إال بإتقان بعض من كلمات
 الكنائس املسيحية يف العامل العريب.

وأثرت العربية، تأثريًا مباشرًا أو غري مباشر على كثةري مةن اللغةات األخةرى يف العةامل اإلسةالمي،  
ألوروبيةةةةة مثةةةةل الروسةةةةية خةةةةرى واللغةةةةات البانيةةةةة واللغةةةةات األفريقيةةةةة األكالرتكيةةةةة والفارسةةةةية واألرديةةةةة واأل
يطالية واألملانية. والعربيةة لغةة رمسيةة يف كةل دول العةامل العةريب إضةافة واإلجنليزية والفرنسية واألسبانية واإل

إىل كوهنةةا لغةةة رمسيةةة يف دول السةةنغال، ومةةايل، وتشةةاد، وإريرتيةةا. وقةةد اعتمةةدت العربيةةة كإحةةدى لغةةات 
 منظمة األمم املتحدة الرمسية الست.

ختلف العلماء يف تعريةف اللغةة و مفهومهةا، ولةيس هنةاك اتفةاق شةامل علةى مفهةوم حمةدد للغةة ولقد ا
 و يرجع سبب كثرة التعريفات و تعددها إىل ارتباط اللغة بكثري من العلوم.

ويعد تعريف اللغةة عنةد ابةن جةين مةن التعريفةات الدقيقةة إىل حةد بعيةد حيةث قةال: "حةد اللغةة 
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 ، وهذا تعريف دقيق يذكر كثريًا من اجلوانب املميزة للغة.(8)غراضهم "أصوات يعرب هبا كل قوم عن أ
أكةةةد ابةةةن جةةةين أوال الطبيعةةةة الصةةةوتية للغةةةة، كمةةةا ذكةةةر وظيفتهةةةا االجتماعيةةةة يف التعبةةةري ونقةةةل  

 الفكر، وذكر أيضا أهنا تستخدم يف جمتمع فلكل قوم لغتهم.
كةةةد كةةةل هةةةذه التعريفةةةات احلديثةةةة وقةةةد عةةةرف البةةةاحثون املعاصةةةرون اللغةةةة بتعريفةةةات خمتلفةةةة، وتؤ 

 الطبيعة الصوتية للغة والوظيفة االجتماعية للغة، وتنوع البنية اللغوية من جمتمع إنساين آلخر.
 

 نشأة اللغة العربية: :9-9
اختلةف البةةاحثون قةةدميا وحةديثا يف موضةةوع أصةةل العربيةة لةةدى قةةدامى اللغةويني العةةرب فيةةذهب الةةبعض إىل أن 

ب يف لسةةةانه وتكلةةةم هبةةةةذا اللسةةةان العةةةريب فسةةةميت اللغةةةة بامسةةةه، وورد يف احلةةةةديث يعةةةرب كةةةان أول مةةةن أعةةةر 
الشةةريف أن نةةةيب اهلل إمساعيةةةل بةةن إبةةةراهيم عليهمةةةا السةةةالم أول مةةن فُتةةةق لسةةةانه بالعربيةةةة املبينةةة، وهةةةو ابةةةن أربةةةع 

 عشرة سنة بينما َنِسي لسان أبيه.
غة آدم يف اجلنة كما قال أبو احلسن فيذهب إىل القول أن العربية كانت ل (9)وأما البعض اآلخر

األشعري وأمحد بن فارس: "إن اللغة العربية توقيف و إهلام من اهلل عز وجل، بدأت من آدم عليه 
فاملراد  (3) َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱقال تعاىل: الصالة و السالم، واستدال باآلية الكرمية
 زي  ري ٰى ين ٱُّٱ:األخرىيف اآلية  تعاىل باألمساء: اللغات، ومنها اللغة العربية، وقال

 .(3)َّيي ىي ني مي
وقال بعضهم: إن أصل اللغات كلها إمنا هو من األصوات املسموعة كدوي الريح وخنني 
الرعد و خرير املاء وصهيل الفرس وحنو ذلك، مث ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. وقد استحسن 

 .(5)ابن جين هذا الرأي وصوبه

                                                           

 .39، ص  8ج  د،ط، ،الخصائص، أبو الفتح( 8)

 .83، ص 9، ططرق تدريس اللغة العربية الركابي، ( 9)
 .9-38ية جزء من اآل( سورة البقرة : 3)
 .31- 99ية جزء من اآل( سورة الروم : 3)
 .38ص   د،ط، مرجع سابق، ، أبو الفتح( 5)
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 .(8)ية، بدأت من يعرب بن ارفشخذ بن سام بن نوحوقال بعضهم: إهنا إحدى اللغات السام 
بينما رأى علماء النفس واالجتماع حديثا: أن اللغة العربية كغريها من الظواهر االجتماعية 
نشأت ساذجة، مث تطورت امرور الزمن، وتتابع التجارب، وقد أدى اختالف التجارب والبيئات 

 .(9)والطبائع إىل اختالف اللغات
أهنا قد تعددت اآلراء والفرضيات اليت تفسر نشأة اللغة اإلنسانية ( 3)ة وهبناسوقد ذكر بربور 

 األوىل ومن أمهها:
 .نظرية الوحي واإلهلام أو التوقيفية 
 .نظرية حماكاة أصوات الطبيعية 
 .نظرية االتفاق واملواضعة واالصطالح 

سةةمى بلغةةات مشةةال إن اللغةةة العربيةةة جبميةةع هلجاهتةةا انبثقةةت مةةن جمموعةةة مةةن اللهجةةات الةةيت ت
اجلزيرة العربية القدمية أمةا لغةات جنةوب اجلزيةرة العربيةة فتختلةف عةن اللغةة العربيةة الشةمالية الةيت انبثقةت 
منهةةةا اللغةةةة العربيةةةة، وال تشةةةرتك معهةةةا إال يف كوهنةةةا مةةةن اللغةةةات السةةةامية، وقةةةد كةةةان علمةةةاء املسةةةلمني 

 ".لسان محري بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا : "ماذلك حىت قال أبو عمرو بن العالء املتقدمني يدركون
 وأن علماء التاريخ قسموا العرب إىل ثالث طبقات :

 :كعاد ومثود وطسم وجديس وجرهم األوىل، وهؤالء هم الذين درست أخبارهم وطمست  بائدة
 آثارهم، ومل يسجل هلم التاريخ إال صفحات مشوهات ال تنفي ظنا وال تثبت حقيقة.

 :يمن املنتمون إىل يعرب بن قحطان املذكور يف التوراة باسم يارح بن يقطان هم عرب العاربة
،وتقال هلذه الطبقة طبقة قحطانية انشعبت منها عدة قبائل سكنت يف احلرية واألزد واملدينة 

 والشام و اليمن و عمان و هتامة و غري ذلك.
 :باحلجاز حواىل القرن التاسع ولد إمساعيل بن إبراهيم عليهما الصالة و السالم، ونزل  مستعربة

قبل امليالد،مث صاهر ملوك جرهم، فكان له بنون وأعقاب ضلوا يف جماهل الزمن، فلم يعرف 
التاريخ منهم على التحقيق إال عدنان، وإليه ينتهي عمود النسب العريب الصحيح، وتقال هلذه 

                                                           

 .38ص ،  93، ط تاريخ األدب العربي،  أحمد  (8)
 .353. ص8ط، معجم علوم اللغة العربية عن األئمةاالشقر،( 9)
 .د،ط،د،ص، اللغة العربية نشأتها وتطورهابربورة،( 3)
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مضر بطون إلياس، ومن الطبقة طبقة عدنانية خرجت منها قبائل كثرية، منها قبيلة مضر، ومن 
 .(8)إلياس بطون كنانة، ومن كنانة قريش، ومن قريش حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 :و لغات العرب على تعددها و اختالفها إمنا ترجع إىل لغتني أصليتني
وبني اللغتني بون بعيد يف اإلعةراب و الضةمائر وأحةوال االشةتقاق و   لغة الشمال و لغة الجنوب: - أ

تصريف ، حىت قال أبو عمرو بن العةالء: " مةا لسةان محةري بلسةاننا و ال لغةتهم بلغتنةا "، علةى أن ال
 اللغتني و إن اختلفتا مل تكن إحدامها امعزل عن األخرى.

م كمةا حققةه غةالزر  337فإن القحطانيني جلوا عن ديارهم بعد سيل العرم و قد حدث عام 
سةةتطاعوا امةةا هلةةم مةةن قةةوة و امةةا كةةانوا عليةةه مةةن رقةةي، أن خيضةةعوا األملةةاين، و تفرقةةوا يف مشةةال اجلزيةةرة و ا

العدنانيني لسلطاهنم يف العةراق و الشةام، فكةان إذن بةني الشةعبني اتصةال سياسةي و جتةاري يقةرب بةني 
اللغتةةني يف األلفةةا ، و جيةةانس بةةني اللهجتةةني يف املنطةةق، دون أن تتغلةةب أحةةدامها علةةى األخةةرى، لقةةوة 

العتصام العدنانيني بالصحراء من جهة ثانية، و تطاول األمد على هذه احلال  القحطانيني من جهة و
حةةىت القةةرن السةةادس للمةةيالد فأخةةذت دولةةة احلمرييةةني تةةزول  و سةةلطاهنم يةةزول بتغلةةب األحبةةا  علةةى 
اليمن طورا و تسلط الفرس عليهم طورا آخر، و كان العةدنانيون علةى نقةيض هةؤالء تتهيةأ هلةم أسةباب 

لفة و الوحدة و االستقالل، بفضةل األسةواق و احلةج و منافسةتهم للحمرييةني و الفةرس، النهضة  و األ
و اخةةتالطهم بةةالروم و احلبشةةة مةةن طريةةق احلةةرب والتجةةارة، ففرضةةوا لغةةتهم  و أدهبةةم علةةى محةةري الذليلةةة 

 .املغلوبة
مل تتغلةةةب لغةةةات الشةةةمال علةةةى لغةةةات اجلنةةةوب فحسةةةب، و إمنةةةا اسةةةتطاعت   تغلـــب لغـــة قـــريش:-ب

أن تتربأ مما جنته عليها األميةة و اهلمجيةة و البةداوة مةن اضةطراب املنطةق و اخةتالف الداللةة و  كذلك
تعةةدد الوضةةع ، فتغلبةةت منهةةا لغةةة قةةريش علةةى سةةائر اللغةةات ألسةةباب دينيةةة و اقتصةةادية و اجتماعيةةةة 

 :أمهها
بعضةةها إىل و كةةان العةةرب يقيموهنةةا يف أشةةهر السةةنة للبيةةع و التسةةوق، و ينتقلةةون مةةن  األســواق: -ج

بعةةةض، فتةةةدعوهم طبيعةةةة االجتمةةةاع إىل املقارضةةةة بةةةالقول و املفاوضةةةة يف الةةةرأي، و املبادهةةةة بالشةةةعر، و 
، فكةةان مةةن ذلةةك للعةةرب معونةةة علةةى توحيةةد و املفةةاخرة باحملامةةد و شةةرف األصةةلاملباهةةاة بالفصةةاحة، 

اجملاز و أوالهةن أشةهر اللسان و العادة و الدين و اخللق. و أشهر هذه األسواق عكا ، و جمنة و ذو 
                                                           

 .38. ص 93 ، طتاريخ األدب العربي، أحمد (8)
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 .منه 91و أقوى أثرا يف هتذيب العربية وكانت تقوم هالل ذي القعدة و تستمر إىل 
، ألهنةا كانةت يف لغةة و هنضةة العةربكان ملوقع مكة أثر بالغ يف وحدة ال  أثر مكة و عمل قريش: -د

ارتباطةا، و أكثةرهم النصف الثاين من القرن السةادس حمطةا للقوافةل فكانةت قةريش اشةد النةاس بالقبائةل 
بالشةةةعوب اختالطةةةةا، كةةةةانوا خيتلطةةةةون باحلبشةةةةة يف اجلنةةةوب وبةةةةالفرس يف الشةةةةرق و بةةةةالروم يف الشةةةةمال، 
فتهيةةةأت هلةةةم بةةةذلك الوسةةةائل لثقافةةةة اللسةةةان و الفكةةةر، و اختةةةاروا لغةةةتهم مةةةن أفصةةةح اللغةةةات مث أخةةةذ 

 .الشعراء يؤثروهنا و ينشروهنا
ربيةةة الشةةمالية القدميةةة املكتشةةفة حةةىت اآلن يل أربةةع وقةةد قةةام علمةةاء اآلثةةار بتصةةنيف النقةةو  الع

جمموعةةات هةةي احلسةةائية )نسةةبة إىل األحسةةاء( والصةةفائية والديدانيةةة والثموديةةة، واألخةةرية ال عالقةةة هلةةا 
بقبيلة مثود وإمنا هي تسمية اصطالحية. وقد كتبت مجيع هذه النقةو  بةاخلط املسةند )أي اخلةط الةذي 

، وأبةةةرز مةةةا مييةةةز هةةةذه اللهجةةةات عةةةن اللغةةةة العربيةةةة اسةةةتخدامها أداة تكتةةةب بةةةه لغةةةات جنةةةوب اجلزيةةةرة(
 التعريف "هة" أو "هنة" بداًل من "الة"، ويعود تاريخ أقدمها إىل عدة قرون قبل امليالد.

أمةا أقةدم النقةو  باللغةةة العربيةة بطورهةا املعةةروف اآلن فهمةا نقةش عجةل بةةن هفعةم الةذي عثةةر  
، وقد كتب باخلط املسةند ويعةود إىل القةرن األول قبةل املةيالد، ونقةش عليه يف قرية الفاو )قرب السليل(

عني عبدات يف صحراء النقب، ويعود تارخيه إىل القرن األول أو الثاين بعد املةيالد، وقةد كتةب بةاحلرف 
 النبطي. 

ومن أشهر النقو  باللغة العربية نقةش النمةارة الةذي اكتشةف يف الصةحراء السةورية، وهةو نةص 
م ومكتوب بنةوع مةن اخلةط النبطةي القريةب مةن اخلةط العةريب احلةايل، وهةو عبةارة عةن 391خ مؤرخ بتاري

رسةم لضةريح ملةك احلةرية امةرئ القةيس بةن عمةةرو وصةف فيةه بأنةه "ملةك العةرب". مل يعةرف علةى وجةةه 
الدقة مىت ظهرت كلمة العرب؛ وكذلك مجيع املفردات املشتقة مةن األصةل املشةتمل علةى أحةرف العةني 

بةةاء، مثةةل كلمةةات: عربيةةة وأعةةراب وغريهةةا، وأقةةدم نةةص أثةةري ورد فيةةه اسةةم العةةرب هةةو اللةةوح والةةراء وال
 املسماري املنسوب للملك اآلشوري ) شلما نصر الثالث( يف القرن التاسع قبل امليالد.

أن كلمةة عةرب وجةدت يف بعةض القصةص واألوصةاف  -من علمةاء اللغةات  -ويذكر البعض 
د هبةا أعةراب اجلزيةرة العربيةة، ومل يكةن هنةاك لغةة عربيةة معينةة، لكةن مجيةع اليونانيةة والفارسةية وكةان يقصة

اللغات اليت تكلمت هبا القبائل واألقوام اليت كانت تسكن اجلزيةرة العربيةة مسيةت لغةات عربيةة نسةبة إىل 
 اجلزيرة العربية.
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لصةالة والسةالم، ألن ويظهر من هذه األقوال بأن اللغة العربية توقيف وإهلام بدأت من أبينةا آدم عليةه ا
هةةذا معلةةوم لةةدى اجلميةةع أن اهلل عةةز وجةةل خلةةق آدم مةةن الةةرتاب، ومةةن ضةةلعه حةةواء عليهمةةا الصةةالة و 

 السالم، وأسكنهما يف اجلنة، ومها يتكلمان فيها بلغتها أي اللغة العربية. 
ا وأخرج ابن عساكر يف التاريخ عن ابن عباس أن آدم عليه السالم كان لسانه يف اجلنة لسان
عربيا، فلما عصى سلبه اهلل عز وجل اللغة العربية، فتكلم بالسريانية، فلما تاب رد اهلل عليه اللغة 

 .(8)العربية. وقال عبد امللك بن حبيب: كان اللسان األول الذي نزل به آدم من اجلنة، عربيا 
 

 أهمية اللغة العربية: :9-8
وحافظته، وناقلته، فاللغة مّكنت اإلنسان من حفظ ن "اللغة العربية هي وعاء الفكر، إ (9)قال مدكور

تراثه الثقايف واحلضاري، ونقله من جيل إىل جيل، فلوال اللغة لضاعت ثقافات وملا كنا لنعلم عنها 
شيئا اآلن، سواء قبل اخرتاع الكتابة عندما كانت اللغة تعتمد على الكالم واالستماع، وكان كل جيل 

ق، أو بعد اخرتاع الكتابة وبداية عصر التسجيل لرتاث األمم وتارخيها ينقل خرباته إىل اجليل الالح
وثقافتها وهكذا حفظت اللغة تراث املاضيني وأتاحت لألجيال اإلفادة من صرح الفكر وجتارب 

 السابقني واإلضاءة إليها".
بقولةةةه " ختتلةةف لغةةة العةةةرب لعهةةدنا مةةةع لغةةة مضةةةر، إال أن  (3)وأشةةار ابةةن خلةةةدون يف مقدمتةةه 

عنايةة بلسةةان مضةر مةةن أجةل الشةةريعة، كمةا قلنةةا محةل علةةى ذلةك االسةةتنباط واالسةتقراء، ولةةيس عنةةدنا ال
 هلذا العهد ما حيملنا على مثل ذلك ويدعونا إليه.

ولقد ارتبطت اللغة العربية باإلسالم، والذي فرض هذا االرتباط هو نزول القرآن الكرمي 
العربية من عوامل التدهور اليت شهدهتا كل اللغات  ىمحبالعربية، وال شك أن القرآن الكرمي هو الذي 

َّ نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱقال تعاىل: اإلنسانية األخرى،
ويف هذه اآلية سر  (3) 

 بقاء اللغة العربية. 

                                                           

 .31، ص 8.جد،ط ،وآدبها اللغة علوم في المزهر السيوطي،( 8)
 .33. ص8، ط تدريس فنون اللغة العربية مدكور،( 9)
 .785ص:  ، 3، طمقدمة ابن خلدون (3)
 .86-2:( سورة احلجر: اآلية3)
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و اللسةةان العةةريب شةةعار اإلسةةالم وأهلةةه، واللغةةة العربيةةة مةةن الةةدين، ومعرفتهةةا فةةرض واجةةب، فةةإن فهةةم 
 إال بالعربية. الكتاب والسنة فرض وال يُفهم

 تطور اللغة العربية: :9-4
 تطور اللغة العربية مر بعدة مراحل من أمهها:

 المرحلة األولى: الكتابة العربية:
يرى فريق من املؤلفني أن الكتابة العربية قد انبثقت عن اخلط املسند احلمريي الذي يعرف أيًضا باخلط 

ة وبالد الشام عن طريق القوافةل التجاريةة الةيت كانةت اجلنويب، وأن هذا اخلط قد وصل إىل موطن املناذر 
 تنتقل بني جنويب اجلزيرة العربية ومشاليها مث انتقل عن طريق احلجاز إىل بقية اجلزيرة.

بينمةةا يةةرى فريةةق آخةةر أن الكتابةةة العربيةةة هةةي اسةةتمرار متطةةور للكتابةةة النبطيةةة الةةيت احنةةدرت مةةن الكتابةةة 
لفينيقيةةة. وقةةد اعتمةةد هةةذا الفريةةق يف رأيةةه هةةذا علةةى النقةةو  واملكتشةةفات األثريةةة، و  األراميةةة املتطةةورة عةةن الكتابةةة ا

كانت الكتابة العربية آنذاك عارية مةن الةنقط، خاليةة مةن الشةكل، شةأهنا يف ذلةك شةأن الكتابةة األم النبطيةة الةيت 
 سةيناء و هةي اشتقت منها، و قد وجدت كتابات على األحجار وصورها، فالنصوص الثالثة األوىل وجةدت يف

م،  967للميالد، و النص الرابع وجد يف احلجر و هي مةدائن صةاحل و تارخيةه  953و  981مؤرخة بني سنيت 
و ذكر كذلك نقشا خامسا يف حوران غري مةؤرخ و لكةن املستشةرقني اينةو ليتمةان و الكونةت دي فةوج يرجحةان 

الث امليالدي، و هي نصةوص عسةرية القةراءة م، هذه كلها نصوص ترجع إىل القرن الث 971أن تارخيه يرجع إىل 
 و لكن أشكاهلا تقرتب من هيئة اخلط العريب و كلها دون نقط أو إعجام.

أمَّةةا أقةةدم نةةصٍّ ُوِجةةَد مكتوبًةةا بالعربيةةة الفصةةيحة فهةةو نقةةش النَّمةةارة الةةذي وجةةد علةةى قةةرب امةةرئ 
جبنةةوب فلسةةطني و هةةو القةةيس بةةن عمةةرو الةةذي يوصةةف بأنةةه ملةةك العةةرب يف النمةةارة يف إقلةةيم حةةوران 

م، و هيئة الكتابة يف هذا الةنص قريبةة مةن هيئةات احلةروف و الكلمةات يف الكتابةات 391مؤرخ سنة  
اإلسالمية األوىل، و هو ميثل مرحلة واضحة مةن مراحةل تطةور نشةوء اخلةط العةريب ألن الكلمةات عربيةة 

 و أشكال احلروف عربية تقريبا.
 القرآن الكريم: المرحلة الثانية: العربية بعد نزول

َّ مكىك لك اك يق ُّٱٱ:إن اهلل عز وجل أنزل القرآن الكرمي بلغة العدنانيني، قال تعاىل
(8). 

                                                           

 .39-7:اآلية جزء من ( سورة الشورى:8)
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َّ من خن حن جن ُّٱٱوقال تعاىل أيضا:
، كان نزول القرآن الكرمي بالعربية الفصحى  وهي (8) 

دة، وقد لغة قريش، وجعلها أقوى اللغات وأفصحها لسانا وأعذهبا لفظا وأبلغها أسلوبا وأوسعها ما
وحَّد هلجاهتا املختلفة يف لغة فصيحة واحدة قائمة يف األساس على هلجة قريش، وأضاف إىل 

 معجمها ألفاظًا كثرية، وأعطى أللفاٍ  أخرى دالالت جديدة.
 المرحلة الثالثة: العربية بين العصرين األموي والعباسي:

القرن األول اهلجري، كمةا ظلَّةت ُتكتَةب  ظلَّت العربية ُتكَتب غري ُمْعَجمة )غري منقوطة( حىت منتصف
غري مشكولة باحلركات والسَّكنات. فحني دخةل أهةل األمصةار يف اإلسةالم واخةتلط العةرب هبةم، َظهةر 
اللَّْحن على األلسنة، وخيف على القرآن الكرمي أن يتطرَّق إليه ذلك اللَّْحن وحينئذ توصَّةل أبةو األسةود 

ات املصةحف، فَوَضةع بلَةْون خمةاِلف مةن املِةداد نُةْقطةة فةوق احلةرف للدَّاللةة الدَُّؤيلُّ إىل طريقة لَضةْبط كلمة
على الفتحة، ونُةْقطة حتته للدَّاللة على الكسةرة، ونُةْقطةًة عةن مِشالةه للدَّاللةة علةى الضَّةمَّة، ونقطتةني فوقةه 

إال أن هذا الضبط مل  .ْقطأو حتته أوعن مِشاله للدَّاللة على التَّنوين، وتَةَرَك احلرف السَّاكن خالًيا من النةَّ 
 . (9)يكن ُيستعمل إال يف املصحف

ويف القةةةرن الثةةةاين اهلجةةةري وضةةةع اخلليةةةل بةةةن أمحةةةد طريقةةةة أخةةةرى، بةةةأن جعةةةل للفتحةةةة ألًفةةةا صةةةغرية 
ُمضةةطِجعة فةةوق احلةةرف، وللكسةةرة يةةاًء صةةغرية حتتةةه، وللضةةمَّة واًوا صةةغرية فوقةةه، وكةةان يُكةةرنر احلةةرف الصةةغري 

 تطوَّرت هذه الطريقة إىل ما هو شائع اليوم. يف حالة التنوين. مث
أمةةا إعجةةام احلةةروف )تنقيطهةةا( فةةتم يف زمةةن عبةةد امللةةك ابةةن مةةروان، وقةةام بةةه نصةةر بةةن عاصةةم 

 الليثي وحيىي بن يَةْعُمر الَعْدواين، كما قاما برتتيب احلروف هجائيًّا حسبما هو شائع اليوم.
ة اإلسةةالمية يف مشةةرق العةةامل اإلسةةالمي و شةةهد العصةةر العباسةةي األول مرحلةةة ازدهةةار احلضةةار 

ويف مغربةةةه ويف األنةةةدلس، ويف مطلعةةةه بةةةدأ التةةةأليف يف تعلةةةيم العربيةةةة، فةةةدخلت العربيةةةة مرحلةةةة تعلُّمهةةةا 
بطريةةةةق الكتةةةةاب، وكةةةةان هةةةةذا هةةةةو األسةةةةاس الةةةةذي قةةةةام عليةةةةه َصةةةةرْح العلةةةةوم اللغويةةةةة كةةةةالنحو والصةةةةرف 

 واألصوات وفقه اللغة والبالغة واملعاجم.
 الرابعة: اللغة العربية الفصحى: المرحلة

تطورت اللغة العربية احلديثة عرب مئات السنني، وبعد مرور أكثةر مةن ألفةي سةنة علةى والدهتةا أصةبحت 
                                                           

 .91-883:اآليةجزء من ( سورة طه : 8)
 .د،ط،د،ص، اللغة العربية نشأتها وتطورها بربورة،(9)
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تسمى لغة مضةر، وكانةت تسةتخدم يف مشةال اجلزيةرة، وتسةمى اللغةة العربيةة اجلنوبيةة  -قبيل اإلسالم  -
حينةةةذاك، ومةةةا كةةةاد النصةةةف األول لأللفيةةةة األوىل  القدميةةةة لغةةةة )محةةةري( نسةةةبة إىل أعظةةةم ممالةةةك الةةةيمن

للمةةيالد ينقضةةي حةةىت كانةةت هنةةاك لغةةة لقةةريش، ولغةةة لربيعةةة، ولغةةة لقضةةاعة، وهةةذه تسةةمى لغةةات وإن  
كانت ما تزال يف ذلك الطور هلجات فحسب، إذ كان كل قةوم مةنهم يفهمةون غةريهم بسةهولة، وكةان 

ي خلةد إحةدى لغةات العةرب حينةذاك، وكةل أشةعار نزول القرآن يف تلك الفرتة هةو احلةدث العظةيم الةذ
 العرب يف العهد اجلاهلي كتبت بلغة قريش ومسيت لغة قريش منذ ذلك اللغة العربية الفصحى.
حرفا  91واللغة العربية أول لغة يف العامل يستخدم فيها حرف الضاد وحتتوي اللغة العربية على 

ثةري مةن اللغةويني األلةف مةع احلةروف ألنةه ال يعةرب عةن ثابتا يعرب كل منهةا عةن لفظةة خمتلفةة. ال يعةد الك
لفظة معينة، إمنا حركة طويلة )حةرف علةة(. أمةا الةواو واليةاء فةيمكن أن يشةكال لفظةة أو حركةة طويلةة. 

 تقتصر اللغة العربية الفصحى على ثالث حركات فقط هي الفتحة والكسرة والضمة.
 

 اللغة العربية وظهورها في الهند: (8)
وم لدى اجلميع أن العالقات التجارية كانت قائمة بني العرب واهلند منذ آالف السنني قبل من املعل

اإلسالم، وكانت اجلاليات العربية تقيم حينئذ يف شبه جزيرة اهلند لتمارس التجارة بني اهلند و العرب 
دفع أهلها إىل وغريها، فبذلك دخلت اللغة العربية يف اهلند، ولقيت االنتشار والقبول العام فيها ب

تعلمها والتكلم هبا لتوطيد عالقاهتم التجارية بالعرب. وملا بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل العاملني 
بشريا ونذيرا اهتم املسلمون باللغة العربية اهتماما كبريا وال غرو أن هذا االهتمام ما جاء إال 

امل، ومن تلك اجلهود ما قام به العرب من الهتمامهم بدينهم اإلسالمي احلنيف وخدمته ونشره يف الع
نشر اللغة العربية وتعليمها للمسلمني الناطقني بلغات أخرى يف شىت بقاع العامل، ولغريهم كذلك ممن 

 يرغب يف معرفة  اللغة العربية، وتعلم اللسان العريب املبني.
لسند. ويف عهد عمر ومع انتشار اإلسالم، انتشرت اللغة العربية، وترّسخت يف بالد اهلند وا

، هة85 تانة )مومبائ( وهبروج عام بن اخلطاب رضى اهلل عنه وصل املسلمون إىل ساحل اهلند الغريب
 . (8)بدأ فتح السند يف عهد عثمان بن عفان رضى اهلل عنه.

، وما يد الشاب اليافع حممد بن القاسمومت هذا الفتح يف عهد الوليد بن عبد امللك على 
                                                           

 .617، ص د.ط، فتوح البلدان،، البالزري ( 8)
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 ند إال انتشر فيها أشعة اإلسالم املتألقة بسرعة أقصى.بقيت أي أرض اهل
واللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي، ولسان الدعوة اإلسالمية، ولوالمها ملا تعّزز شأهنا، و ملا 

 بقيت حّية مستمرة على كّر األيام واحلقب.
قرنًا،  85د على : عهد اللغة العربية مع اهلند قدمي جداً.. يعود إىل ما يزي( 8)وقال فرحات

لكن تبلور ظهورها هناك، مل يتشّكل عميقًا إال بعد الفتح اإلسالمي على يد القائد العريب الشاب 
 م، موجهاً من عّمه، حاكم العراق احلجاج بن يوسف الثقفي. 789حممد بن القاسم يف سنة 

هة، وتوىل 619أن يف القرن السابع للهجرة تأسست دولة دهلي القدمية سنة  (9)وذكر التيمي 
عرشها خمتلف السالطني مرة بعد مرة، وركز كل منهم إىل تعليم الشباب املسلمني اهلنود بإقامة كثري 
من املساجد واملدارس واملعاهد اليت كانت منتشرة يف خمتلف البالد ،كمدرسة فريوز ومدرسة النصريية 

ا قام بشن الغارة التدمريية ومدرسة املعزى بدهلي وغري ذلك. واجلدير بالذكر أن جنكيز خان مل
والتخريبية على آسيا الوسطى، فقصد علماءها إىل اهلند، واجتمعت فيها مجاعة حاشدة من احملدثني 
واملفسرين واألدباء، وامجيئهم اتسعت دائرة التعلم والتعليم من غرب اهلند إىل شرقها، وصارت مدينة 

 عباقرة العلماء، ماهرين يف شىت العلوم والفنون . دهلي مركزا للعلوم والفنون، فشاب أجيال املسلمني
ويف القرن الثامن والتاسع للهجرة توىل عر  دهلي السلطان حممد تغلق وفريوز تغلق وسكندر 
شاه، وكل منهم كان عاملا كبريا فاضال عبقريا حمبا للعلم والعلماء، حريصا على العلم، مبادرا يف طلبه. 

ف احلميدة دفعتهم إىل إنفاق ما يف خزائنهم من األموال يف إنشاء فهذه اخلصائل السليمة واألوصا
املدارس و املراكز يف كل مكان فيه املسلمون اهلنود يف حاجة إىل التعليم، فولد يف هذين القرنني 
 جهابذة العلماء الربانيني الذين هلم القدح املعلى يف ترويج اللغة العربية مع تعميم أمور الدين احلنيف.

 القرن العاشر للهجرة قامت الدولة املغولية يف اهلند، ومازالت إىل القرن احلادي عشر أما يف
لدخول حمدثي العرب  ةن املاضيو للهجرة، و يف هذه الفرتة املغولية راجت العلوم العربية أكثر من القر 

الكرمي  اهلنود صحبتهم العلمية الصاحلة لطلب علم القرآن الطالبدبائها على اهلند، واختيار وأ

                                                           

(8  )http://arabthought.org 

(2   )oldtaimi.blogspot.com/2013/02/blog-post_9160.html 
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 واحلديث النبوي واألدب العريب.
ويف القرن الثاين عشر للهجرة بدأت تتغري الظروف عقب دخول القوات الربيطانية إىل شبه 
القارة اهلندية باسم الشركة، فإن الغزو اإلجنليزي للهند مل يكن غزوا سياسيا فقط، وإمنا غزوا ثقافيا 

مني بوجه خاص وإضاعة أمواهلم وإراقة دمائهم ونفيهم أيضا، ولتحقيق ذلك قاموا بإحراق بيوت املسل
وإعدام علمائهم الربانيني وإغالق مدارسهم ومراكز علومهم، فأحاط هبم البؤس والشقاء، وبلغ الشر 
منتهاه واالضطهاد مبتغاه، وأخذت شعائر اإلسالم تنطمس، وينحت صوته وتنتهي محيته. ويف هذه 

لربانيون والقواد اهلنود من نومهم العميق ومسحوا عينيهم بأيديهم األوضاع القاسية استيقظ العلماء ا
وحثوا اهلنود ضد القوة االستعمارية واستبدادها عليهم وأحرقوا دماءهم وأضحوا نفوسهم، وأسسوا 

العربية اإلسالمية بعدد كبري يف أرجاء اهلند ملواجهة التحديات احلضارية واحلكومة االستعمارية  رساملدا
لوم اإلسالمية والعربية واحملافظة عليها، فأسست معاهد كثرية يف أرض اهلند مثل: اجلامعة ونشر الع

السلفية ببنارس، وجامعة دار السالم عمرآباد، وندوة العلماء لكناؤ، واجلامعة اإلسالمية فيض عام 
ربنجة بيهار، امؤ، وجامعة دار العلوم بديوبند، وجامعة الفالح بأعظم كره، وجامعة أمحدية السلفية بد

وجامعة حممدية منصورة ماليغاؤ، وجامعة اإلمام البخاري بكشنكنج، بيهار، وجامعة اإلمام ابن تيمية 
جبمبارن الشرقية وغريها من اجلامعات الدينية، ويف هذه اجلامعات واملعاهد تدرس علوم القرآن والسنة 

 املاهرين باألدب. لطالباويتخرج منها كل سنة مئات  النبوية واللغة العربية وآداهبا،
مما جيدر بالذكر أن الصحافة العربية لعبت وال تزال تلعب دورا أساسيا يف ترويج اللغة العربية و 

وآداهبا يف أرجاء معمورة اهلند، ولكنها ظهرت متأخرة بعد أن ظهرت الصحافة اإلنكليزية واهلندية 
سم "النفع العظيم ألهل اإلقليم" من الهور، واألردية والفارسية، فأول جريدة عربية يف اهلند صدرت با

م من لكناؤ، مث 8219م، مث صدرت جملة عربية باسم "البيان" يف سنة 8178من أكتوبر  97يف 
م ، وبعد ذلك جملة عربية باسم "الضياء" عام 8239صدرت جريدة "اجلامعة" من كلكتا يف عام 

الثقافية باهلند جملة عربية سنوية باسم  م، وبعد هذه اجمللة أصدر اجمللس اهلندي للعالقات8239
م، مث ظهرت جملة "البعث اإلسالمي "من ندوة العلماء لكناؤ سنة 8251"ثقافة اهلند" سنة 

م من اجلامعة السلفية ببنارس وغري 8261م، وبعد ذلك صدرت جملة "صوت األمة "سنة 8255
 ذلك من جمالت أخرى.
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 بية:علماء وأدباء أفذاذ في اللغة العر  :8-9
منذ هناية القرن األول وبداية القرن الثاين اهلجري بدأ اهلنود املسلمون يبادرون إىل الدولة اإلسالمية 
حيملون علومهم الفريدة مثل الطب واهليئة واهلندسة والنجوم والفلسفة، وكانوا حيملون معهم كتبا 

ة حىت متكنوا فيها وتبحروا يف العلوم هندية فريدة يف هذه العلوم. وكانوا جبانب هذا يدرسون اللغة العربي
اإلسالمية والعربية حىت أصبح بعض منهم يرتجم الكتب اهلندية إىل اللغة العربية، وبعضهم يلقي 
الدروس يف املوضوعات اإلسالمية وعلومها مثل التفسري واحلديث والفقه يف مهد اإلسالم وكان 

وجهابذة مثل اإلمام البخاري، واإلمام أمحد عشاق العلم يتهافتون عليهم فمنهم عباقرة اإلسالم 
 .(8)واخلطيب البغدادي وأيب عبد اهلل احلاكم وأيب حامت الرازي وابن أيب حامت وغريهم 

النواب صديق حسن ، عبيد اهلل املباركفوريمثل: حمدث وذكر بعض األمساء من علماء اهلند 
الشيخ صفي الرمحن املباركفوري، ، يمقتدى حسن األزهر ،ن األعظميحممد ضياء الرمح،خان القنوجي

 وغريهم. أبو احلسن علي احلسين الندوي الشيخ
 

 شعراء في اللغة العربية في الهند: :8-8
ذكر السيد عبد احلي احلسين الندوي يف كتابه "الثقافة اإلسالمية يف اهلند" عدة أمساء لشعراء من 

له، تطور الشعر العريب يف اهلند، ومن أبرز اهلند، وحتدث عنهم األستاذ حممد أسلم اإلصالحي يف مقا
سعد بن مسعود بن سلمان الالهوري، الشاعر نصري الدين، مثل: شعراء اللغة العربية يف اهلند 

 الشيخ ويل اهلل الدهلوي،القاضي عبد املقتدر بن ركن الدين الدهلوي، الشيخ أمحد بن حممد اجلوهري
 .وغريهم

 

 ي الهند:مؤلفات في اللغة العربية ف :8-4
وللعلماء اهلنود مؤلفات علمية وأدبية يف مجيع العلوم هبذه اللغة احلية لغة القرآن الكرمي وسنة رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويظهر يف مؤلفاهتم إتقاهنم وصالبة علومهم يف اللغة ومعارفها وحقائقها، 

على عرو  العلم بإسهامهم يف ويتجلى فيها ذكاؤهم النادر. وقد تربع جم غفري من علماء اهلند 
إهداء مسرية العلم، وهلم مآثر علمية عظيمة وإضافات مفيدة إىل املكتبة اإلسالمية عرب تاريخ أمة 

 اإلسالم. ومن أهم مؤلفاهتم:
                                                           

 .223ص ،د.ط،الخالفة العباسية والهند القاضي،( 8)



 

36 

 .العباب الزاخر، وهو معجم عريب، للعالمة رضي الدين حسن الصغاين وهو يف عشرين جملدا 
 طائف األخبار، للشيخ حممد بن طاهر الفتين يف أربع جملدات جممع البحار يف غرائب التنزيل ول

 يف اللغة وشرح احلديث.
 .منتهي األرب يف لغات العرب، للشيخ عبد الرمحن بن عبد الكرمي الصفيبوري. يف أربع جملدات 
 القاسم  ابو  :التبيان يف علم البيان املطلع على اعجاز القرآن، لعبد الواحد ابن الزملكاين بتحقيق

 .بدالعظيمع
 .فتح البيان يف مقاصد القرآن، للعالمة السيد صديق حسن خان القنوجي 
 ،للشيخ ايب احلسن عبيد اهلل الرمحاين. االحتاد المة اإلسالمية ووظيفة القضاء الشرعي  
 .جهود أهل احلديث يف خدمة القرآن الكرمي، للدكتور عبدالرمحن بن عبد اجلبار الفريوائي 
  اإلسالمية العربية، للدكتور عبد العلى االزهري.دراسات يف احلضارة 
 مبادئ االقتصاد االسالمي، للدكتور عبد العظيم االصالحي ختريج الشيخ امحد جمتىب السلفي  . 
 . سرية االمام البخاري، للشيخ حممد عبد السالم املباركفوري 
 .الروضة الندية شرح الدر البهية جملدين، للنواب صديق حسن خان البوفايل 
 .حتفة األحوذي شرح جامع الرتمذي، للشيخ عبد الرمحن املباركفوري 
 .عون املعبود شرح سنن أيب داؤد، للشيخ خليل أمحد السهارنفوري 
 .مرعاة املفاتيح يف شرح مشكاة املصابيح، للشيخ عبيد اهلل املباركفوري 
 .ماذا خسر العامل باحنطاط املسلمني، للشيخ أبو احلسن علي احلسين الندوي 

هذه بعض املؤلفات اليت ألفت باللغة العربية من قبل العلماء املسلمني اهلنود يف خمتلف 
 اجملاالت مثل: األدب، والتفسري، واحلديث، والفقه وغري ذلك.

 
 المجالت والصحف باللغة العربية في الهند: :8-3

ا كانوا يف أرض اهلل. ذكر إن اللغة العربية هي لغة القرآن والسنة النبوية لذلك حيبها املسلمون أينم
ولكنها هي لغتهم باعتبار أهنا لغة  سلمنيية ليست هي لغة األم ألبناء امل، أن اللغة العرب(8)السكري

                                                           

، رسالة دكتوراه، ص ،دارس العربية اإلسالمية في الهندمنهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية في الم ،السكري( 8)
818،819. 
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القرآن ولغة دينهم، لذلك اعتنوا هبا اعتناء كثريا ودرسوها كأهلها إن مل يكن أعمق وأكثر. مث ألفوا 
إىل اآلن يدرسوهنا ويكتبون فيها ويتعمقون فيها،  اآلالف من الكتب يف شىت املوضوعات، وما زالوا

فأصبحت اهلند كبالد العرب تصدر منها الكتب واجملالت والصحف باللغة العربية وليست هذه 
اجملالت والصحف كسائر ما هو موجود يف بالد العرب، بل إهنا حتمل علًما وأدبًا واسًعا وعميًقا 

 وأفكارًا قويًة. 
 والصحف كالتايل:ومن أبرز هذه اجملالت 

صوت األمة، وهي جملة شهرية إسالمية أدبية تصدرها دار التأليف والرتمجة للجامعة السلفية  -
 ببنارس، وكانت تصدر باسم، "صوت اجلامعة" سابقاً.

اجمللة اإلسالمية، وهي جملة دعوية ثقافية علمية، وهي هتتم بشؤون اإلسالم واملسلمني يف اهلند  -
 ، وتصدرها الرابطة اإلسالمية للدعوة والثقافة والعلوم.وتصدر غرة كل شهر عريب

الدعوة، وهي جملة إسالمية عربية ثقافية داعية إىل إقامة الدين وتصدر يف دهلي على أيدي بعض  -
 الشباب املسلمني.

الرائد، وهي جريدة علمية أدبية ثقافية و تصدر كل أسبوعني من ندوة العلماء يكتب فيها طلبة  -
 وفضالؤها وأساتذهتا. ندوة العلماء

وجلميع هذه اجملالت والصحف مسامهة كبرية يف نشر العربية وسائر العلوم اإلسالمية واألدبية 
 يف تلك البالد العجمية.
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 مؤسسات ومدارس اللغة العربية في الهند: (4)
ئل التعليم إن املسلمني يف اهلند قد اهتموا بتعليم وتعلم العلم الشرعي بشىت وسا (8)ذكر حممد سليم 

والرتبية، ومن أهم هذه الوسائل املدارس واجلامعات اليت مت إنشاؤها جبهودهم املخلصة املتواصلة يف 
 خمتلف العصور، وميكن تقسيم املدارس واجلامعات احلالية يف اهلند على النحو التايل: 

 أنواع المدارس والجامعات من حيث الدعم المادي و مصادر تمويلها: :4-9
نت املدارس اإلسالمية متول يف السابق ) العهد االسالمي( من األوقاف احلكومية ومن لقد كا

األغنياء واألثرياء من احلكام وغريهم لكن بعد زوال احلكم اإلسالمي وسيطرة احلكم الربيطاين 
تضيقت مصادر التمويل و أغلقت أبواب األوقاف ومل يبق إال التربعات والصدقات الفردية  وكذلك   

ت احلال بعد استقالل اهلند إال أنه يف اآلونة األخرية بدأت احلكومات اهلندية املتعاقبة تدعم كان
مدارس  بعض املدارس واجلامعات وفق الضوابط والشروط اليت تفرضها، ومن هنا ميكن تقسم

 ثالثة أنواع: املسلمني وجامعاهتم إىل
  النوع األول: المدارس اإلسالمية األهلية غير الحكومية:

وهي املدارس اإلسالمية أو العربية أو الدينية األهلية غري الرمسية يف اهلند اليت أنشأها املسلمون 
واجلمعيات اإلسالمية واليت تكتفي بدراسة القرآن الكرمي والسنة النبوية واللغة العربية والفقه واألصول 

رس أهلية حمضة غري احلكومية، وال والتاريخ واملنطق والفلسفة وغريها من العلوم الشرعية، وهذه املدا
تعرتف اجلامعات الرمسية بشهاداهتا وال توظف متخرجيها وهي متول من قبل الشعب املسلم بالتربعات 
واألوقاف، والصدقات وغريها، وال تقبل أي دعم مايل من احلكومة وهي مستقلة يف أمورها املالية 

ي منتشرة يف أقطار اهلند الواسعة وعددها كبري جدا واإلدارية والنظام التعليمي واملنهج الدراسي، وه
 حبيث يتعسر إحصائها.

 النوع الثاني: المدارس اإلسالمية األهلية شبه الحكومية:
يف اهلند اليت أنشأها املسلمون ة األهلية شبه احلكومية يقصد هبا املدارس اإلسالمية أو العربية أو الديني

راسة العلوم الشرعية واللغة العربية وبعض املواد األخرى، و ال واجلمعيات اإلسالمية واليت تكتفي بد

                                                           

، االبتدائية بالهند على ضوء الكفايات التعليمية الالزمةتقويم أداء معلمي القرآن الكريم في المدارس  محمد سليم،( 8)
 . 33ص،، رسالة ماجستري 
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تعرتف اجلامعات الرمسية بشهاداهتا وال توظف متخرجيها وهي متول من قبل الشعب املسلم بالتربعات 
واألوقاف، والصدقات وغريها، وحتظى بدعم مايل بسيط من احلكومة يتمثل بدفع رواتب بعض 

السنوية، وذلك وفق الشروط والضوابط اخلاصة اليت تفرضها  الطالبت فآاملدرسني واملوظفني، ومكا
احلكومة، وتكون حتت إشراف هيئة املدارس احلكومية وتدرس املواد املقررة من اهليئة وجيري االختبار 

 .(8)عن طريق اهليئة احلكومية للمدارس واليت هي املسؤولة عن إجراء االختبارات النهائية 
 دارس والجامعات الحكومية:النوع الثالث: الم

هناك مدارس وجامعات وكليات رمسية حكومية اليت أنشأها املسلمون وهي متشي وفق النظام الذي 
تعرتف به احلكومة وحتصل منها على مساعدات تكفي لسد نفقتها وهذه الكليات واجلامعات هتتم 

قسم اللغة العربية والدراسات  بالعلوم العصرية دون اإلسالمية اللهم إال بعض اجلامعات اليت فيها
 .                                                                                                              (9)اإلسالمية 

 تقسيم المدارس اإلسالمية من حيث المستوى التعليمي إلى أربعة أقسام:  :4-8
 القسم األول: الكتاتيب:

ليم األطفال الصغار، وتدريسهم القرآن الكرمي، ومواد املرحلة االبتدائية، وتلقن األطفال هتتم بتع
 الصغار املبادئ األساسية لدين اإلسالم احلنيف.
 القسم الثاني: مدراس تحفيظ القرآن الكريم:

  الليل.مدراس حتفيظ القرآن الكرمي وجتويده وهتتم بتحفيظ القرآن الكرمي وجتويده فقط، من الصبح إىل 
 القسم الثالث: المدارس اإلسالمية:

املدارس اليت يتم فيه التدريس إىل املرحلة العاملية، أي ما يعادل الثانوية والطالب املتخرج فيها حيصل   
 على شهادة العامِل.

 القسم الرابع: الجامعات اإلسالمية:
راحل الدراسية أي املتوسطة والثانوية، املدارس الكبرية اليت تسمى باجلامعة، ويتم فيها تدريس مجيع امل 

 :واجلامعية، والطالب املتخرج فيها حيصل على شهادة الفضيلة، كما تدرس التخصصات األخرى مثل
                                                           

أسباب ضعف التحصيل الدراسي لدى طالب المدارس العربية اإلسالمية في الهند من وجهة نظر مديري ، محمد يوسف (8)
 .2، ص، رسالة ماجستري المدارس والمعلمين

 .89ص  ،جملة صوت األمة  ،دالمدارس العربية في الهن األزهري،( 9)
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       التفسري واحلديث واإلفتاء بعد التخرج يف مرحلة الفضيلة وهذه املدارس قليلة مقارنة باملدارس 
 .(8)األخرى 

عربية يف مجهورية اهلند عندما بدأ اإلسالم تنتشر هبا وبدأت الثقافة ويف اخلتام انتشرت اللغة ال
 اإلسالمية تنتشر بني أفراد اجملتمع مما أدى إىل ظهور العديد من العلماء والشعراء هبا.

هم يف انتشار اللغة العربية يف اهلند صدور العديد من الصحف واجملالت باللغة العربية، سأومما 
 سالمية يف أحناء البالد.وانتشار املدارس اإل

                                                           

 .811، ص: د.ط،،  أنواع المدارس اإلسالمية في الهند، صحيفة الجمعية، الجامعي( 8)
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 الثالث:  واقع محتوى منهج اللغة العربية في جمهورية الهند: محورال
 

رغم االختالف بني الرتبويني يف حتديد وتعريف املنهج باختالف وجهات نظر قائلها، لكنهم يتفقون 
 مستقبلهم.على فكر حموري للمنهج، من حيث أنه خطة للعملية الرتبوية إلعداد الناشئة ملواجهة 

 
 مفهوم المنهج لغة واصطالحاً: (9)

 المنهج لغة: 
 .فهو مشتق من مادة: هنج والنهج واملنهج واملنهاج الطريق الواضح
 .(8)املنهج يف اللغة هو الطريق الواضح وكذلك املنهج والنهج 

 ومنه منهاج الدراسة، ومنهاج التعليم وحنومها، ومجع املنهج واملنهاِج مناهج.
 . (8) َّ ىنين نن من زن رن ُّٱٱ:ة منهاج يف القرآن الكرمي، قال تعاىلوجاء كلم

 له عدة تعريفات لدى الرتبويون منها:أما المنهج اصطالحاً: 
يقول الشافعي هو"كل نشاط هادف تقدمه املدرسة وتنظمه وتشرف عليه وتكون مسؤولة عنه، سواء 

 .(3)مت داخل املدرسة أو خارجها 
اخلربات الرتبوية اليت هتيؤها املدرسة للتالميذ داخلها أو خارجها بأنه جمموع ( 3)وعرف الوكيل

بقصد مساعدهتم على النمو الشامل أي النمو يف مجيع اجلوانب )العقلية، الثقافية، الدينية، 
االجتماعية، اجلسمية، النفسية، الفنية( منوا يؤدي إىل تعديل سلوكهم ويعمل على حتقيق األهداف 

 الرتبوية املنشودة. 
بأنه: خمطط تربوي يتضمن عناصر مكونة من أهداف وحمتوى وخربات ( 5) بينما يعرف سعادة

تعليمية وتدريس وتقومي مشتقة من أسس فلسفية واجتماعية ونفسية ومعرفية مرتبطة باملتعلم وجمتمعة 

                                                           

 ،8/838، 8، طلسان العرب". ابن منظور( 8)
 .5-31اآلية: جزء من( سورة املائدة :9)
 .97،ص8، طالمنهج المدرسي من منظور جديد، الشافعي( 3)
 .82.ص د.ط،. هج وتنظيماتهاأسس بناء المنا الوكيل،( 3)
 .63. ص3ط . المنهج المدرسي المعاصر ،سعادة ( 5)
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ومطبقة يف مواقف تعليمية تعلمية داخل املدرسة وخارجها حتت إشراف منها بقصد اإلسهام يف 
قيق النمو املتكامل لشخصية املتعلم جبوانبها العقلية والوجدانية واجلسمية وتقومي مدى حتقق ذلك  حت

 كله لدى املتعلم.
يف قةةاموس الرتبيةة وعلةةم الةنفس الرتبةةوي بأنةةه " جمموعةة نظاميةةة مةةن  (8)ويعرفةه فريةةد جنةار ورفاقةةه 

 الدراسية. احلقول لوبة للحصول على شهادة يف حقل مناملط الدروس األكادميية
، بصةةةرف النظةةر عةةن أيةةةن الطةةالببةةأن املةةةنهج هةةو كةةل اخلةةربات الةةةيت ميةةر هبةةا  (9)ويعةةرب أفنةةدي 

 حتت إشراف املدرسة. الطالبوكيف يتلقاها، وكذلك اخلربات اليت يتلقاها 
واسةةةةتخدم مصةةةةطلح املةةةةنهج يف جمةةةةال الرتبةةةةوي للداللةةةةة علةةةةى أكثةةةةر مةةةةن معةةةةىن، وتنقسةةةةم هةةةةذه 

 واملفهوم احلديث. ميزتني بني مفهومني متباينني، ومها املفهوم القدمي التعريفات إىل مدرستني مت
 المفهوم القديم للمنهج: 

 هو جمموعة املقررات الدراسية اليت يدرسها الطالب، أو أنه املواد الدراسية املنفصلة.
 هةةو: جمموعةةة املعلومةةات واحلقةةائق واملفةةاهيم الةةيت تعمةةل املدرسةةة علةةى إكسةةاهبا(3)ويقةةول الوكيةةل

 للتالميذ هبدف إعدادهم للحياة وتنمية قدراهتم عن طريق اإلملام خبربات اآلخرين واالستفادة منها.
أن لفظة املنهج كانت تسةتخدم قةدميا لداللةة علةى مقةرر املةادة الدراسةية يف  (3)بينما قال فكري

 .للنمو العقلي التحصيل الدراسي باعتباره السبيلاملدرسة، وكان االهتمام مركزا على 
كيفيةةة وضةةع   (5)وهبةةذا املعةةىن يةةتم وضةةع املةةنهج عةةن طريةةق املختصةةني يف مةةوادهم، ويةةذكر فكةةري 

املنهج بقوله: واملنهج باعتباره مقررات من مواد دراسية خمتلفة كان يوكةل وضةعه إىل املختصةني يف تلةك 
ة، واختيةةار املةةواد، وكانةةت كةةل جلنةةة خمتصةةة بإحةةدى املةةواد الدراسةةية تقةةوم بتحديةةد املوضةةوعات الدراسةةي

حمتةةةوى كةةةل منهةةةا، وتنظيمةةةه وفةةةق منطةةةق املةةةادة نفسةةةها دون اعتبةةةار ألي عوامةةةل أخةةةرى تتصةةةل بةةةاملوقف 
التعليمي يف صف دراسي معني امدرسة بذاهتا سواء كان ذلك مرتبطا بالبيئة أو امستوى تالميذ الفصل 

                                                           

 .7ص، د.ط، قاموس التربية وعلم النفس التربوي،  فريد (8)
منهج مقترح لتعليم اللغة العربية لمرشدي حملة الحجاج االندونيسيين في ضوء منهج تعليم اللغة العربية  ،أفندي( 9)

 .3-9ليلية تقوميية(. رسالة دكتوراه ص، )دراسة حت لألغراض الخاصة
 .6، ص د.ط. أسس بناء المناهج وتنظيماتها الوكيل، (3)
 .2. ص 3ط  ،تخطيط المناهج الدراسية وتطويرها  ريان،( 3)
 .2. ص مرجع سابق ريان،( 5)
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 .الطالبعلى هؤالء  أنفسهم والفروق الفردية بينهم، أو بالعالقات بني املواد الدراسية املقررة
، وكانةت رسةالة املدرسةة تنحصةر يف توصةيل املظةاهر العامةة هلةذا الةرتاث إىل (8)ويقول عبد النةور

، ولةةةةذا دأب املعلمةةةةون علةةةةى مةةةةلء رؤوس الصةةةةغار باملعلومةةةةات وحشةةةةوها امةةةةا يقيةةةةدهم، الطةةةةالبأذهةةةان 
العصةا إن أبةدوا أي إمهةال والصغار مكرهةون علةى اسةتقباهلا واسةتيعاهبا، ال حيلةة هلةم يف رد مةا تزجةرهم 
 علومهم. الطالبأو أظهروا أي تقصري، وأصبحت الكتب هي املصدر الوحيد الذي يتلقى منه 

 ومن أمهها: (9)وقد وردت على هذا املفهوم مآخذ عديدة كما ذكر الوكيل 
 ويتضمن ما يلي: بالنسبة للتالميذ،

 .إمهال النمو الشامل 
 .إمهال حاجاته وميوله ومشكالته 
 ال توجيه السلوك.إمه 
 .عدم مراعاة الفروق الفردية 
 .إمهال تكوين العادات واالجتاهات اإلجيابية 
 .تعويد على السلبية وعدم االعتماد على النفس 

 ويتضمن ما يلي: بالنسبة للمواد الدراسية،
 .تضخم املقررات الدراسية 
 عدم ترابط املواد 
 .إمهال اجلانب العلمي 

 ويتضمن ما يلي: م،بالنسبة للجو المدرسي العا
 .إمهال األنشطة 
  من الدراسة ونفورهم من املدرسة. الطالبملل 

 ويتضمن ما يلي: بالنسبة للبيئة،
 .عدم االتصال بني املنهج والبيئة ومن مث ضعفت الصلة بني املدرسة والبيئة 

 ويتضمن ما يلي: و بالنسبة للمعلم،
                                                           

 .831، ص 3، طالتربية والمناهج فرنسي ،( 8)
 .95-87. ص3ط ،التنظيمات، التطويرالمناهج المفهوم، العناصر، األسس،  الوكيل،( 9)
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 ام بدروه كما ينبغي أن يكون.التقليل من شأن املعلم وعدم إتاحة الفرصة له للقي 
 

 المفهوم الحديث للمنهج:
املنهج امفهومه احلديث هو جمموعة اخلةربات الرتبويةة الةيت هتيؤهةا املدرسةة للتالميةذ داخلهةا أو خارجهةا 

العقليةةة، والثقافيةةة، والدينيةةة،  –بقصةةد مسةةاعدهتم علةةى النمةةو الشةةامل، أي النمةةو يف مجيةةع اجلوانةةب 
ة، والنفسةةةةية، والفنيةةةةة، منةةةةوا يةةةةؤدي إىل تعةةةةديل سةةةةلوكهم ويعمةةةةل علةةةةى حتقيةةةةق واالجتماعيةةةةة، واجلسةةةةمي

 .(8)األهداف الرتبوية املنشودة 
خةةالل تطةةور الفكةةر الفلسةةفي الرتبةةوي واالجتمةةاعي وتغيةةري وتطةةوير علةةم الرتبةةوي تطةةور مفهةةوم 

 إىل مفهومةةةه املةةنهج، وسةةامهت الثةةةورة العلميةةة واالكتشةةافات الفنيةةةة والصةةناعية يف تغيةةري مفهومةةةه القةةدمي
 .(9)احلديث ، واستحداث اسرتاتيجيات جديدة يف بناء وتطوير املنهج يف مجيع عناصره وأساليبه 

هو جممةوع اخلةربات الرتبويةة )الثقافيةة، والرياضةية، واالجتماعيةة، والفنيةة( الةيت  (3)ويقول احلسن 
لنمةةةو الشةةةامل يف مجيةةةع هتيؤهةةةا املدرسةةةة لتالميةةةذها داخةةةل املدرسةةةة وخارجهةةةا بقصةةةد مسةةةاعدهتم علةةةى ا

 النواحي )اجلسمية، والعقلية، واالجتماعية، واالنفعالية( وتعديل سلوكهم طبقاً ألهدافها الرتبوية.
إن املةةنهج الدراسةي امعنةةاه الشةةامل هةو: كةةل نشةةاط هةادف تقدمةةه املدرسةةة  (3)ويةذكر الشةةافعي 

 رجها. وتنظمه وتشرف عليه وتكون مسؤولة عنه، سواء مت داخل املدرسة أو خا
وال شك أن حماولة رالف تيلر سةامهت كثةريا يف وضةع مفهةوم املةنهج احلةديث وقةد أثةار تيلةر يف  

أربعة تساؤالت حتدد اإلجابة مفهةوم املةنهج  Basic Principals of Curriculum and instructionsكتابه 
 املدرسي. وهذه التساؤالت هي:

 ما األهداف اليت تسعى املدرسة إىل حتقيقها؟ -
 اخلربات التعليمية اليت ميكن أن تساعد على حتقيق تلك األهداف؟ ما -
 كيف ميكن تنظيم تلك اخلربات حبيث تكون فعالة؟ -

                                                           

 .96. ص:9ط ،المناهج المفهوم، العناصر األسس التنظيمات التطوير الوكيل،( 8)
 .893، ص9ط ،تطوير المناهج الوكيل،( 9)
 .88، ص،8ط ،تخطيط المنهج وتطويرها الحسن،( 3)
 .97. ص8ط المنهج المدرسي من منظور جديد، الشافعي،( 3)
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 ؟ (8)كيف ميكن معرفة مدى حتقق تلك األهداف  -
 تتبىن هذه التعريفات على األسس اآلتية:

 املنهج وسيلة وليست غاية. -
 على حنو مستمر. الطالبهدف املنهج األساسي هو تعليم وتعديل سلوك  -
 النمو جيب أن يكون شامال جلميع النواحي املعرفية واالنفعالية واحلركية. -
 اخلربة هي أساس بناء اجملتمع. -
 أن تكون اخلربات متنوعة ومشكلة. -
 اخلربات جيب أن تكون منطقية وقابلة للتطبيق ومؤثرة. -
 ة للرتبية.املدرسة كمؤسسة تربوية واملؤسسات االجتماعية األخرى حتمل مسؤولي -

 :(9)وهذا املفهوم اجلديد السابق ذكره يتميز اميزات كثرية ومنها 
  ، ميكةةن املعلةةم مةةن اختيةةار طريقةةة التةةدريس املناسةةبة للمتعلمةةني نظةةراً ملةةا بيةةنهم مةةن الفةةروق الفرديةةة

 وإشراكهم يف اختيار األنشطة التعليمية.
 ناسبة لطبيعة املقرر الدراسي.يستخدم املعلم الوسائل والتقنيات التعليمية املتنوعة وامل 
 .جيعل املعلم موجها ومرشدا ومنظما للتالميذ وليس ملقنا هلم 
 .يعدُّ املقرر الدراسي وسيلة لتعديل سلوك املتعلم وتقوميه عن طريق اخلربات اليت مير هبا ويكتسبها 
 .يهتم بتنسيق العالقة بني األسرة وبني املدرسة 
 يئة، ويهتم بأوجه التعاون مع املؤسسات االجتماعية يف البيئة.جيعل املدرسة مركز إشعاع يف الب 
 .ينمي شخصية املتعلم من مجيع جوانبها اجلسمية، والعقلية، واالجتماعية، واالنفعالية 

                                                           

 .88ص دط، منهج"،أساسيات ال،رالف( 8)
 .88،89،. ص8ط ،تخطيط المنهج وتطويرها الحسن،( 9)
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 أسس بناء المنهج (8)
 

األس واألسةةاس امعةةين واحةةد وهةةو لغةةة أصةةل الشةةيء وقاعدتةةه الةةيت يقةةوم  المعنــى اللغــوي لألســس:
 .(8) أسس وأساسعليها ، ومجعه 

هةي الركةائز العلميةة واملنهجيةة الةيت يتضةمنها حمتةوى املةنهج الدراسةي  المعنى االصطالحي لألسـس:
 . (9)يف مراحل التعليم املختلفة سواء أكان التعليم العام أم التعليم العايل

 وميثل بناء وتصميم أي منهج للتعليم حالةة إبةداع وخلةق مواقةف تعليميةة تكةون أداة للعلميةة
إن بناء وتصميم أي منهج يةرتبط بفلسةفة اجملتمةع، واملةنهج هةو الدراسةة املنظمةة للحيةاة  (3)التعليمية 

املدرسةةةية بقصةةةد حتسةةةينها يف ضةةةوء األهةةةداف الرتبويةةةة املوضةةةوعة، وهةةةذا يتطلةةةب أن تسةةةهم يف هةةةذه 
 .(3)املعملية أطراف عديدة كالفالسفة وعلماء النفس والرتبويني واملتخصصني باملواد األخرى

وال شك أن االطالع على األسس اليت يقوم عليها منهج ما يعترب أمر غاية يف األمهية بل 
امثابة الركائز اليت يقوم عليها البناء واليت يتأثر هبا املنهج على مر الزمن. وإذا ما علمنا أن األسس هي 

عند الشروع يف عملية ختطيط  املقومات أو الركائز الفلسفية واالجتماعية والنفسية اليت ينبغي مراعاهتا
 املنهج أو بنائه أو تصميمه أو هندسته. ويتعدد املنهج يف أبعاد املختلفة باألسس اآلتية:

 االسس الفلسفية: -8
 األسس االجتماعية: -9
 األسس النفسية: -3

 
 أ: األسس الفلسفية:

تشمل العلوم كافة،  املراد بالفلسفة هي دراسة املبادئ األوىل وتفسري املعرفة تفسرياً عقلياً، وكانت
 واقتصرت يف هذا الزمان على ميادين إنسانية عقلية حمددة.

                                                           

 .8/838، 8، طلسان العرب، وابن منظور . 87،ص8، ج9، طالمعجم الوسيط( انظر: 8)
 .35ص، 8ط ،المناهج المكونات، األسس، التنظيمات، التطوير الدعيلج،( 9)

 .35، ص 8، طتنظيمات حديثية للمناهج التربوية ابراهيم،( 3)
 .97، ص 8، طعلم التربية التطبيقي المناهج وتكنولوجيا تدريساها وتقوميها، أنيس( 3)
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أما عند الفالسفة الطبيعيني األوائل فكانت الفلسفة عندهم تعين "البحث عن العناصر للكشف عن 
 أصل الكون والتعرف على نشأته، وتفسري الطبيعة" أي أهنا فلسفة كونية.

فة إذ حوهلا إىل دراسة األخالق والسياسة، أي دراسة وجاء سقراط فأحدث ثورة يف الفلس
 اإلنسانية اليت ختص اإلنسان بدال من االقتصار على البحث يف العناصر، والفلك والطبيعية.

عبارة عن نشاط عقلي نقدي، منظم ، ومميز، يهدف إىل حتليل  وميكن القول الفلسفة هي:
 كون، واحلياة، والطبيعة، وما بعد الطبيعة.املوجودات احملسوسة والالحمسوسة يف الوجود، وال

والفلسفة لدى الرتبويني هي:" جمموعة املبادئ واملعتقدات واملفاهيم والفروض واملسلمات اليت 
حددت يف شكل متكامل مرتابط متناسق لتكون امثابة املرشد واملوجه للجهد الرتبوي والعملية الرتبوية 

 (.811م ، ص 9118جبميع جوانبها". )ناصر، 
وقةةةد تةةةأثرت املنةةةاهج بفلسةةةفات كثةةةرية والةةةيت ظهةةةرت نتائجهةةةا وآثارهةةةا يف تشةةةكيل أفةةةراد اجملتمةةةع 

 بصفات متميزة وخمتلفة ومن هذه الفلسفات:
اليت ترى أن ميكن الفرد من معرفة دينه معرفة دقيقة وهةي تركةز دراسةتها علةى العقائةد  سفة الدينية:لالف

 تفسةةري األنشةةطة املختلفةةة يف ضةةةوء تعةةاليم الةةدين مةةع العنايةةةة الدينيةةة والتشةةريعية وتنصةةب اهتمامهةةةا إىل
 .(8)ملمارسة الشعائر الدينية 

 رئ  ّٰ  ٱُّٱٱ:إن أهم املسلمات الفلسفية الدينية بل أسسها يتمثل يف قوله سبحانه وتعاىل
َّ يئ ىئ نئ مئ زئ

(9) . 
كذا قال قريب إمنا خلقتهم آلمرهم بعباديت، ال الحتياجي إليهم و  -رمحه اهلل  -قال ابن كثري

 جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّٱٱٱ:، ومنه قوله تعاىل(3)منه ابن عباس والربيع بن أنس

َّ مح
(3). 

وهلذا يرى إن جل املسةلمات الفلسةفية اإلسةالمية تقةع داخةل هةذه املسةلمات فالعقيةدة الدينيةة 
 ة.ال تقف يف وجه أي علم أو تقدم بل هي تنظمه و تؤطره بل وتدفعه دفعا حنو الرقي واملسامه

                                                           

 .95ص ، 3ط  ،تخطيط المناهج الدراسية وتطويرهاريان، ( 8)

 .58-56(  سورة الذاريات: اآلية:9)
 .7/395، د.ط،، النهاية في الفتن والمالحم ابن كثير،(  3)
 .6-869(  سورة االنعام: اآلية:3)



 

48 

وهي تركز على دراسة املواد الكالسيكية أو أمهةات الكتةب وهتةتم بالتحليةل املنطقةي  فة األبدية:سالفل
للمبةةةادئ املرتبطةةةة هبةةةا وتةةةؤمن علةةةى مةةةا قةةةدم جهابةةةذة الفكةةةر مؤلفةةةو الكتةةةب، وهةةةذه الفلسةةةفة ال تعةةةين 

 .(8)املشكالت املعاصرة اجتماعية كانت أو اقتصادية 
على دراسة أمهات الكتةب الةيت وضةعت يف عصةور سةابقة، وهتةتم  هنا تركزبأ (9)ويرى الدعيلج 

بتحليةةل املبةةادئ واملفةةاهيم املرتبطةةة هبةةا بطريقةةة منطقيةةة، إميانةةا منهةةا بصةةمود تلةةك املبةةادئ أمةةام اختبةةار 
 الزمن، أما املشكالت املعاصرة سواء كانت اجتماعية أم اقتصادية ال حتظى بأي اهتمام يذكر.

الفلسفة اليت أوجدها أفالطةون تةرى" أن العةامل احلقيقةي لةيس هةو الةذي نعةيش هذه  الفلسفة المثالية:
املكةةةان الالمةةةادي حيةةةث يعيشةةةون فيةةةه بةةةأرواحهم حيةةةث كةةةل اخلةةةري والفضةةةائل والكمةةةال  فيةةةه، بةةةل هةةةو

 .(3)واحلقيقة 
وهذه الفلسفة تركز اهتمامها على املعارف " العليا" اليت تفسر األفكار اآللية من أجل تةدريب 

الستيعاب احلقائق واملعارف الناجتة عن اخلربات والتأمل. وهي تركز من خالل املنهج على املةواد العقل 
اإلنسةةةانية مثةةةل األدب واملوسةةةيقى والةةةدين، وال يهةةةتم  هةةةذا  علةةةى فهةةةم الظةةةروف الطةةةالبالةةةيت تسةةةاعد 
ويةةدهم امهةةارات بةةاخلربة املباشةةرة كةةالرحالت والزيةةارات امليدانيةةة، بةةل يركةةز علةةى تز  الطةةالباملةةنهج بتزويةةد 

 .(3)فكرية تتم داخل الفصل  واملكتبة 
 فة املثاليةة وال تعتقةد إال بعةامل واحةد وهةولسةإىل العةامل عكةس الف لسةفةترى هذه الف فة الواقعية:لسالف

 العامل املادي احمليط بنا وهي من ختليق أفكار أرسطو الذي هو تلميذ أفالطون. 
د اخلةةام والشةةكل الةةذي يعطةةي املةةادة، ومعرفةةة الشةةكل ن العةةامل يتةةألف مةةن املةةواأويعتقةةد أرسةةطو 

عنةةةده تقابةةةل معرفةةةة احلقيقةةةة، وهةةةو يةةةؤمن علةةةى احلةةةواس يف حصةةةول املعرفةةةة أوال مث مالحظةةةة األجةةةزاء ، 
 وبالتايل استخدام املنطق للوصول إىل التعميم. وهذا يعين إن العقل هو ذريعة للمعرفة.

مةواد األحيةاء والكيميةاء، والفيزيةاء، واجليولوجيةا، هذه الفلسفة هتةتم بدراسةة  أن (5)وترى هوانة 

                                                           

 .95 ص، 3ط  ،تخطيط المناهج الدراسية وتطويرها ريان، (8)
 .36ص،8ط ،المناهج المكونات، األسس، التنظيمات، التطوير ،الدعيلج( 9)
 .51ص  ، دط،المدخل في إعداد المناهج الدراسية هوانه،( 3)
 .91ص،  ،رسالة دكتوراه،  ،ي الهنددارس العربية اإلسالمية فمنهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية في الم السكري، (3)
 .52-15، ص مرجع سابق  هوانه، (5)
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والفلك وغريها من املواد املتفرعة منها، امةا أهنةا تعتقةد أن احليةاة الصةحيحة ل نسةان تعتمةد علةى معرقةة 
القةةوانني الطبيعيةةة. أمةةا املةةواد األدبيةةة والفنيةةة فهةةي ال تعتربهةةا مةةواد أساسةةية. وهةةي تةةرى أنةةه ال فائةةدة مةةن 

 الدراسة، بل من أجل فهم الكون الذي نعيش فيه. الدراسة من أجل
( وهةةي مةةن إنتةةاج هنايةةة القةةرن التاسةةع  (Pragmatismالبراغماتيــةالفلســفة التجريبيــة أو التقدميــة أو 

 عشر، وتعود يف نشأهتا إىل الفيلسوف تشارلز بربس ووليم مجيس.
 الطةالبنظيمةا منطقيةا ليةزود سفة تعتين باملواد الدراسةية املنظمةة تلإن هذه الف (8)يرى الدعيلج 

بةةأكرب قةةدر مةةن املعلومةةات، وتضةةع مسةةتويات للتحصةةيل الدراسةةي، لةةذا تسةةتخدم اختبةةارات التحصةةيل 
 للحقائق واملعارف. الطالبوأساليب التسميع لقياس مدى اكتساب 

سفة ترى أن املعرفة توجد يف التكيف بني الكائن احلي والبيئة، والتفاعل بةني الفةرد لإن هذه الف
 واحد.  لشيءالبيئة االجتماعية والطبيعة هو الذي ينتج املعرفة أو اخلربة، ومها امسان و 

، واخلةةربة هةي معرفةة وظيفيةة هتيةل السةبل أو األدوات الةةيت واملعرفةة هةي اخلةربة (9) يقةول عبةدالنور
مةةع نةةاء اجملتتةةؤدي إىل تكيةةف معةةني، ويةةذكر جةةون ديةةوي أن اهلةةدف النهةةائي لوظيفةةة اخلةةربة هةةي إعةةادة ب

 وتطويره. عن طريق حتسينه
ويف هةةذا املةةنهج يةةتعلم الطفةةل عةةن طريةةق النشةةاط حةةل املشةةكالت االجتماعيةةة وبالتةةايل يةةدرب 

علةةى أفضةةل الطةةرق للوصةةول إىل حةةل املشةةكالت الةةيت حيتةةاجون فيهةةا إىل مهةةارات  الطةةالبهةةذا املةةنهج 
سةةئلة والتحةةدث بشةةكل سةةليم. أساسةةية كةةالقراءة والكتابةةة واحلسةةاب واالسةةتماع إىل اآلخةةرين وإلقةةاء األ

ا قةةد ومواجهةةة املشةةكالت ومجةةع املعلومةةات عنهةةا، واختيةةار تنظةةيم املعلومةةات واالسةةتنتاج وغةةري ذلةةك ممةة
 .(3)يكون مناسبا لظروف املشكلة

وهي أحدث الفلسفات حيث تتح هلا الفرصة لتوضيح نظريتها باملمارسة الفعليةة يف  فلسفة التغيير الجذري:
يف احلصةول  علةى احلقةائق  الطةالبسفة التقدمية من حيث وفرة األنشطة ومسةؤولية لالف املدرسة ، وهي تشبه

يف ظةةل الفلسةةفة التقدميةةة خيتةةارون  الطالباملتصةةلة هبةةا، إال أن االخةةتالف بينهمةةا يتمثةةل يف حمتةةوى الربنةةامج فةة
حتةدث عةن األزمةات  املشكالت اليت ينهمكون يف دراستها ، بينما جند فلسةفة التغيةري تُعةىن باملشةكالت  الةيت

                                                           

 .36ص.،8ط ،المناهج المكونات، األسس، التنظيمات، التطوير الدعيلج، (8)

 .831ص ، 3، طالتربية والمناهج فرنسي ، (9)
 .61ص  ، دط،المدخل في إعداد المناهج الدراسية هوانه،( 3)
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اقرتاح احللول املناسبة هلذه األزمات االجتماعي، وترى  الطالباالجتماعية اليت يعيشها أفراد اجملتمع، وتطالب 
أن يتعةةاونوا مةةةع الكبةةةار يف اجملتمةةةع للتواصةةةل إىل احللةةول املناسةةةبة الةةةيت ميكةةةن حتقيقهةةةا  الطةةةالبأنةةه مةةةن واجةةةب 

 .(8)وتنفيذها إلقامة جمتمع أفضل
بفلسةةةةفة بنةةةةاء املةةةةنهج ذلةةةةك اجلانةةةةب مةةةةن ثقافةةةةة اجملتمةةةةع املتعلةةةةق باملبةةةةادي واألهةةةةداف ويقصةةةةد 

واملعتقدات اليت توجه نشاط كل فرد ومتده بالقيم اليت ينبغي أن يتخذها مرشد يف احلياة، وتةرى فلسةفة 
ل اجملتمع أن الرتبية هي عملية حفظ ونقل الرتاث االجتماعي، وأن الوظيفة األساسية للمدرسة هةي نقة

 .(9)الرتاث االجتماعي من اآلباء إىل األبناء ووضعه يف قالب تربوي مبسط 
 :(4)إن األسس الفلسفية التي يقوم عليها المنهج تتصل بالمعايير اآلتية 

 تعريف األسس الفلسفية. -
 حتديد األسس ووضوح صياغتها وورودها على شكل مبادئ حمددة. -
 .ارتباط األسس الفلسفية بالسياسة التعليمية -
 مشوهلا على املبادئ الفكرية املتعلقة باهلل وبالكون واإلنسان. -
 .العامليةاملبادئ الوطنية والقومية واإلنسانية  احتواء األسس الفلسفية -
تضةةةةمني األسةةةةس الفلسةةةةفية املبةةةةادئ واألفكةةةةار املنبثقةةةةة عةةةةن املةةةةدارس الفلسةةةةفية املثاليةةةةة والواقعيةةةةة  -

 مع العقيدة اإلسالمية. والطبيعية شريطة عدم تعارضها والرباغماتية
 إبرازها لدور العقل والتفكري امظاهره املختلفة يف عملية التعلم والتعليم. -
 تأكيدها قدرة املتعلم على التعلم الذايت وبناء الشخصية املتكاملة. -

خةةالل اسةةتعراض الفلسةةفة السةةابقة يظهةةر أن التقيةةد بفلسةةفة واحةةدة معينةةة يف وضةةع املنةةاهج ال 
ن هةذه الفلسةفات ناقصةة أاملعاصر، وال خيلق جيال يستحق القيادة واحلكم، واما  يشبع حاجات العامل

يف ذاهتةةةا إذ تأخةةةذ إحةةةدى الفلسةةةفات الةةةدين وتةةةرتك الةةةدنيا أو تأخةةةذ الةةةدنيا وتةةةرك الةةةدين والقةةةيم، فلهةةةذا 
ينبغةةي أن تعةةاه هةةذه الفلسةةفات بتغيةةري شةةامل يتمثةةل يف وضةةع اجلوانةةب العلميةةة والدينيةةة واالقتصةةادية 

 سياسية واجلمالية والنفسية وغري ذلك يف االعتبار عند وضع املناهج.وال

                                                           

 .37ص.8ط ،، األسس، التنظيمات، التطويرالمناهج المكونات الدعيلج،(8)
 .39-38، ص:6ط دراسات في المناهج واألساليب العامة ، هندي،( 9)

 .85،ص8ط ،المناهج بين التقليد والتجديد الدليمي،( 3)
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 األسس االجتماعية: -ب
تبين املناهج الدراسةية يف مجيةع مراحلهةا التعليميةة لطبيعةة اجملتمةع مةن ناحيةة فلسةفته وثقافتةه وآمالةه الةيت 

بةل وختتلةف أيضةا يف  يتطلع حتقيقها يف ناشئته وهلذا السبب ختتلف املنةاهج الدراسةية مةن جمتمةع آخةر،
اجملتمع الواحد من زمن آلخر، وهلذا نرى كثريا  أن نوعية املناهج املنتشرة يف كثةري مةن اجملتمعةات تظهةر 
أنواع الفكر املوجود فيها عند وضع املناهج ال يبتغي النظر إليها علةى أهنةا تناسةب ألي جمتمةع ويف أي 

 .(8)زمن 
جليةةل الناشةةل علةةى اكتسةةاب ثقافتةةه واإلسةةهام يف أن املدرسةةة مؤسسةةة اجتماعيةةة تسةةاعد ا اكمةة

تطويرهةةا وعليهةةا أن تبةةين مناهجهةةا علةةى فلسةةفة اجملتمةةع والةةيت تشةةمل املبةةادئ والعقائةةد والقةةيم، وتتنةةوع 
 طرقها الرتبوية حىت تؤدي رسالتها يف خدمة اجملتمع وتطويره.

، وصةور مةن احليةاة وتعين كلمة جمتمع: جمموعة من األفراد حتكمهم عادات وتقاليد خاصة هبةم
العامةةةة ممثلةةةة يف نةةةوع مةةةن الةةةوالء والعواطةةةف والعصةةةبية اجلماعيةةةة الةةةيت حتمةةةل الفةةةرد علةةةى إيثةةةار مصةةةلحة 

 .(9)اجلماعة بل قد يضحي امصلحته الشخصية يف سبيل املصلحة العامة 
وتكمةةن فلسةةفة اجملتمةةع يف ثقافتةةه والةةيت تشةةمل طريقةةة حياتةةه وأسةةلوبه وأفكةةاره ومبادئةةه وعقائةةده 

يمه ومثله ومشاعره ومعارفه وطرق تفكريه وألعابه وقصصه وممارسته املعيشةية والرياضةية. وهةي تتكةون وق
من كل ما صنعه اإلنسان بعقله ويده يف بيئته. يقول رالف لينتون: إهنا تشكيل للسلوك املكتب لنتائج 

 .(3)السلوك اليت يشرتك يف مكوناهتا أعضاء جمتمع معني وينقلوهنا 
راء ملوقف املنهج من الرتاث الثقايف، فريى فريق أن املنهج ينبغي أن يهدف إىل واختلف اآل

نقل الرتاث الثقايف ملا يف ذلك من قيمة ذاتية. بينما يرى فريق آخر أن املنهج ينبغي أن يكون وظيفياً 
 .النشءفالرتاث الثقايف ليس له قيمة يف ذاته، بل قيمته فيما يعني عليه من ترقية حياة 

متمثال   أن الثقافة هي: جزء من البيئة الذي قام اإلنسان بنفسه على صنعه (3)ل رفاقه ويقو 
يف األفكار واملثل واملعارف واملعتقدات واملهارات وطرق التفكري والعادات وطرق معيشة األفراد 

                                                           

 .12، ص:8ط ،المناهج بين النظرية والتطبيق اللقاني،( 8)
 .6ص.،8ط، رالمناهج المكونات، األسس، التنظيمات، التطوي الدعيلج، (9)
 .96ص ، 3ط، التربية والمناهج، فرنسي (3)
 .2ص  دط، ،المناهج ،سليم( 3)
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 وقصصهم واأللعاهبم وموضعات اجلمال وغري ذلك مما أنشأء اإلنسان ليكون العنصر الذي جيمع بني
 أفراد جمتمع من اجملتمعات ويربط بني مصاحلهم فيه.

إن الثقافةةةةة هةةةةي: ذلةةةةك النسةةةةيج الكلةةةةي املعقةةةةد مةةةةن األفكةةةةار واملعتقةةةةدات  (8)ويقةةةةول ابةةةةراهيم 
والعادات والتقاليد واالجتاهات والقيم وأساليب التفكري والعمل وأمناط السلوك وكل ما يبين عليها  من 

نةةةاس، ممةةةا ينشةةةأ يف ظلةةةه كةةةل عضةةةو مةةةن أعضةةةاء اجلماعةةةة، وممةةةا جتديةةةدات وابتكةةةارات ووسةةةائل حيةةةاة ال
 ينحدر إلينا من املاضي فنأخذ به كما هو أو نطوره يف ضوء ظروف حياتنا وخرباتنا.

ن الثقافةةةةة هةةةةي: كةةةةل مةةةةا أنتجةةةةه عقةةةةل اإلنسةةةةان مةةةةن ماديةةةةات وال ماديةةةةات أ (9)ويةةةةذكر الوكيةةةةل 
 ره.)معنويات( خالل حياته يف مكان معني منذ نشأته وحىت حاض

، واألغلبيةويف القرآن الكرمي استخدم الفعل ثقف امعىن ظفر بالشيء ووجده على جهة األخذ 
 َّ ىل مل خل ُّٱ :قال تعاىل

 أو حرم. أي حيث جتدوهنم وتدركوهنم يف حل (3)
وختتلةةةف الثقافةةةة مةةةن جمتمةةةع آلخةةةر، فمةةةن الواضةةةح أن مةةةا يعملةةةه النةةةاس، ومةةةا يعتقدونةةةه، ومةةةةا 

مةةن جمتمةةع آلخةةر. كمةةا ختتلةةف هةةذه األمةةور كلهةةا داخةةل اجملتمةةع الواحةةد  يقدرونةةه، ومةةا حيبونةةه، خيتلةةف
علةةةى فةةةرتات متباعةةةدة. وأكثةةةر مةةةن هةةةذا فةةةإن مةةةا يعتقةةةده فةةةرد معةةةني ومةةةا يفعلةةةه، واسةةةتجاباته ملختلةةةف 
املةةؤثرات، كةةل هةةذا يتوقةةف علةةى نةةوع الثقافةةة الةةيت نشةةأ فيهةةا. وهلةةذا ميكةةن القةةول إن التكةةوين األساسةةي 

 الثقافة اليت يولد ويشب فيها.لشخصية الفرد يتشكل ب
فالثقافةةة هةةي البيئةةة الالزمةةة للشخصةةية اإلنسةةانية، ويتميةةز العصةةر احلةةديث بةةالتغري الثقةةايف الةةذي 
يتصف بالسرعة واجلذرية، وتعود هذه التغريات الثقافية اجلذرية إىل التقدم العلمي التكنولوجي املةذهل، 

يكيةةةف تفكةةةريه ومؤسسةةةاته االجتماعيةةةة والسياسةةةية وقةةةد جيةةةد اإلنسةةةان نفسةةةه منعةةةزال عةةةن احليةةةاة مةةةا مل 
 والرتبوية مع عصر التقدم واالكتشافات العلمية والتقنية.

                                                           

 .33،35ص  د.ط، ،المناهج المعاصرة، ابراهيم( 8)
 .813ص، ..3ط ،المناهج المفهوم، العناصر، األسس، التنظيمات، التطوير، الوكيل (9)

 .9-828اآلية:جزء من ( سورة البقرة: 3)
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 عناصر الثقافة: 
 الثقافة إىل ثالثة أقسام: (Ralph Linton) قسم رالف لنتون

 العموميات:   -8
واللغةةة والشةةعائر الدينيةةة وهةةي العناصةةر الةةيت يشةةرتك فيهةةا غالبيةةة أفةةراد اجملتمةةع مةةثالً طةةرق اللةةبس واألكةةل 

 والنظم االقتصادية واملعامالت االجتماعية ، والعادات والتقاليد وطرق التفكري وغريها. 
ودور املةنهج هنةا االهتمةام بعموميةات الثقافةة ألهنةا هتةةم أغلبيةة أفةراد اجملتمةع وحةىت يكةون هنةةاك 

وجود نوع من التفاهم والتعةاون  قدر مشرتك من املعارف واملهارات واالجتاهات والسلوكيات يؤدي إىل
 بني أفراد اجملتمع وتنمي فيهم روح اجلماعة وتساعد على متاسك اجملتمع وحتقيق أهدافه.

ومن الواضح أن العناصر العامة يف الثقافة ما هي عناصر خاصة بتلك الثقافة، وقد جندها بني 
كةةةن دون أن يكةةةون هلةةةا صةةةفة العناصةةةر اهلامةةةة يف ثقافةةةة أخةةةرى، وقةةةد جنةةةد بعضةةةها يف ثقافةةةة أخةةةرى، ل

 العموم.
 الخصوصيات:  -9

هي تلك الظواهر الةيت ال يشةرتك فيهةا مجيةع أفةراد اجملتمةع، وإمنةا يشةارك فيهةا أفةراد مةن فئةات اجتماعيةة 
معينةةة ومتميةةزة مثةةل العناصةةر الثقافيةةة واملمارسةةات اخلاصةةة بأصةةحاب مهنةةة معينةةة كاألطبةةاء واملهندسةةني 

 واحملامني واملعلمني.
املةةنهج هنةةا باخلصوصةةيات الثقافةةة الةةيت تعمةةل علةةى إشةةباع احلاجةةات اخلاصةةة بكةةل تلميةةذ  ودور

وتنمةي ميولةه ومواهبةه وقدراتةه حةىت يسةتطيع بعةد االنتهةاء مةن دراسةته وتشةرب ثقافةة جمتمعةه أن يسةهم 
يف تقةةدم هةةذا اجملتمةةع الةةذي هةةو جةةزء منةةه ، فمخططةةو املنةةاهج ينظةةرون إىل جانةةب مراعةةاة مبةةدأ التةةوازن 

  الثقافة العامة والثقافة اخلاصة مراعاة مبدأ هام وهو التكامل.بني
ويف كل جمتمع يالحةظ أن النسةاء حيسةنون القيةام بةبعض األعمةال ويتفوقةون يف ذلةك علةى الرجةال.  
كمةةةةا أن للرجةةةةال مهةةةةاراهتم يف نةةةةواحي نشةةةةاط خةةةةارج اجملةةةةال الةةةةذي خيةةةةتص بةةةةه النسةةةةاء، وإن كانةةةةت دائةةةةرة 

 النطاق يف اجملتمعات احلديثة.التخصص هذه قد أصبحت ضيقة 
وال سةةيما يف اجملتمعةةات البسةةيطة  –ويالحةةظ أن بعةةض عناصةةر اخلصوصةةيات الثقافيةةة املهنيةةة 

 يكون معروفاً ألفراد اجملتمع عامة، كما يتضح ذلك يف خصوصيات الطب والتعليم. –
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 البدائل:  -4
بعكةس احلةال يف  –نتمةون جلماعةة معينةة وتتمثل يف العناصر الثقافية الةيت تشةيع بةني أفةراد متفةوقني ال ي

بعكةةةس احلةةةال يف العموميةةةات. وتتكةةةون هةةةذه  –اخلصوصةةةيات، كمةةةا أهنةةةا ال تشةةةبع بةةةني سةةةواد اجملتمةةةع 
العناصةةر مةةن طةةرق التفكةةري والعمةةل، واألشةةياء، الةةيت ختتلةةف عمةةا ميارسةةه النةةاس مةةن أفكةةار وأعمةةال ومةةا 

ريس أو يف طهةةي الطعةةام أو عمةةل أي شةةيء، يسةةتخدمونه مةةن أشةةياء. وذلةةك كالطريقةةة احلديثةةة يف التةةد
حبيةث ال تقبلهةةا إال حفنةةة قليلةةة تقدميةةة مةةن األفةةراد. وقةد مسيةةت البةةدائل هبةةذا االسةةم ألهنةةا متثةةل عناصةةر 
ميلةةةك األفةةةراد حريةةةة االختيةةةار بينهةةةا وبةةةني عناصةةةر أخةةةرى جيةةةدوهنا يف ثقةةةافتهم األصةةةلية، عمومياهتةةةا أو 

 خصوصياهتا.
الةةيت ال تتغةةري علةةى مةةدى سةةنني طويلةةة، هةةي الثقافةةات الةةيت تقةةل فيهةةا والثقافةةات الثابتةةة نسةةبياً 

 البدائل، ذلك أن البدائل متثل الطرف النامي للثقافة.
فعنةةةدما تظهةةةر طةةةرق جديةةةدة للعمةةةل وأفكةةةارا جديةةةدة للعمةةةل وأفكةةةاراً جديةةةدة للتعامةةةل وتنظةةةيم 

ئفةة معينةة منةه، فإهنةا تنةدمج احلياة، وتصل إىل احلد الذي جيعلها مقبولة لدى اجملتمع عامةة أو لةدى طا
يف العموميةةةةةات أو اخلصوصةةةةةيات. فالبةةةةةدائل متثةةةةةل إطةةةةةاراً حيةةةةةيط امحةةةةةور الثقافةةةةةة ونعةةةةةىن بةةةةةه العموميةةةةةات 
واخلصوصيات. وتتةألف هةذه البةدائل مةن العناصةر الثقافيةة غةري املتآلفةة وغةري امللتحمةة، أو التجديةدات 

اج مع اجلانب املركزي مةن حمتةوى الثقافةة. وإذا مل الدخيلة على الثقافة، واليت تنتظر السماح هلا باالندم
يثبةت للمجتمةةع أن هةةذا البةةديل باالنةةدماج يف احملةةور الثقةةايف، بةل وقةةد يقلةةع عنةةه األفةةراد الةةذين مارسةةوه. 

 وحينذاك يتالشي ذلك العنصر كلية، وال يصبح له وجود كبديل.
 

 خصائص الثقافة وعالقتها بالمنهج:
ا علةةى فهةةم اجملتمةةع وكةةذلك فهةةم العالقةةة بةةني الثقافةةة واملةةنهج باعتبةةاره معرفةةة خصةةائص الثقافةةة يسةةاعدن

 :(8)إحدى الوسائل لرتبية النشيء وللثقافة خصائص متعددة منها 
 الثقافة إنسانية: 

، لةذلك جيةب أن د القادر على بناء ثقافة خاصة بةهأي خاصة باإلنسان، فاإلنسان هو املخلوق الوحي

                                                           

 .33،.ص9، ط نهج في ضوء واقع النظرية التربويةنظرية الم، موسى( 8)
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ص والصةفات الةيت متيةز هبةا اإلنسةان كالعقةل واإلدارة ، ويةتم ذلةك امسةاعدة تعىن املناهج بتنميةة اخلصةائ
على التفكري السليم وعلى تنمية قدراهتم واسةتعداداهتم اخلاصةة حةىت تنمةو لةديهم القةدرة علةى  الطالب

 التحكم يف النفس واالستعداد للتضحية يف سبيل املبادئ واملثل العليا اليت يؤمنون هبا.
نسان امتاز بالعقل الذي ميزه اهلل تعاىل به عن املخلوقات بعامل آخر أال وهةو هنا عرفنا أن اإل

اللغة اليت تعترب أدوات التفكري، ومن هنا كإنشاء اجملتمع للمدرسةة كمؤسسةة تعليميةة لتتةوىل مهمةة نقةل 
مةةنهج أن الةةرتاث الثقةةايف عةةرب األجيةةال واحملافظةةة عليةةه وامةةا أن اللغةةة هةةي رمةةوز نقةةل الثقافةةة فإنةةه ينبغةةي لل

الةةيت متكةةنهم  الطةةالبيهةةتم اللغةةة وكةةذلك جيةةب أن يهةةتم املةةنهج بتنميةةة أسةةاليب التفكةةري السةةليمة لةةدى 
 من االخرتاع واالبتكار الثراء ثقافتهم وتطويرها.

 الثقافة مكتسبة من البيئة:
سةان ال يتعلمها األفراد وينقلوهنا من جيل إىل جيل وهي تتميز يف بعض عناصرها خباصة الرتاكم. فاإلن

يبةةدأ حياتةةه االجتماعيةةة الثقافيةةة مةةن العةةدم وإمنةةا يبةةين مةةن حيةةث انتهةةت األجيةةال الراشةةدة احليةةة، الةةيت 
 ينتمي إليها، ومن حيث انتهت األجيال السابقة.  

فةةةدور املةةةنهج هنةةةا أن حيةةةةافظ علةةةى ثقافةةةة اإلنسةةةان باختيةةةةار املةةةواد الثقافيةةةة املناسةةةبة وأن يهيةةةةل 
كتساهبا.وكذلك للمنهج دور وقائي جبانب دور احلفةا  علةى الثقافةة امعةىن للتالميذ الظروف املناسبة ال 

الغربية علةى جمتمعنةا وذلةك عةن طريةق من التعرض لبعض التيارات الثقافية  الطالبأن يقوم املنهج بوقاية 
ملهةةةةارة اسةةةةتخدام األسةةةةلوب العلمةةةةي يف التفكةةةةري واألسةةةةلوب الناقةةةةد وبةةةةذلك  الطةةةةالبالعمةةةةل علةةةةى اكتسةةةةاب 

الطالةةب أن يةةرفض مةةا يتعةةارض مةةع قةةيم وأمنةةاط سةةلوك جمتمعنةةا وقبةةول مةةا ميكةةن أن يسةةتفيد ونةةه مةةن يسةةتطيع 
 جوانب تلك الثقافات.

املسةةةةلمني وغةةةةري املسةةةةلمني  كس إىل بنةةةةاء املنةةةةاهج حيةةةةث جيةةةةد فيةةةةهخصةةةةائص اجملتمةةةةع اهلنةةةةدي تةةةةنعو 
يتعلموهنةةا لكةةي ميارسةةون ريهم و غةة يث النبةةوية العربيةةة ألهنةةا لغةةة القةةرآن الكةةرمي واحلةةداللغةة فاملسةةلمون يهتمةةون

أن أمهيةةة تةةدريس اللغةةة العربيةةة يف اهلنةةد مةةن الوجهةةة الدنيويةةة  (8)الوظةةائف يف دول العربيةةة كمةةا يةةذكر القةةامسي 
مضةةمار واسةةع ملةةن يريةةد احلةةظ الةةدنيوي والكسةةب املةةادي فهنةةاك عةةدداً ال بةةأس بةةه مةةن اهلنةةود املسةةلمني وغةةري 

 الةدول العربيةة وبةذلك ال يةتم التواصةل والتفةاهم مةع اجلهةات املعنيةة إال املسلمني ميارسةون الوظةائف املتنوعةة يف
                                                           

 .963 - 953، 7، ع3، س. جملة وحدة األمةالقاسمي، أهمية دراسة اللغة العربية وآدابها في الهند ( 8)
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مةةن خةةالل اللغةةة العربيةةة فصةةارت العربيةةة حاجةةة وظيفيةةة أيضةةاً، كمةةا أن احلكومةةات هةةذه األيةةام تعارفةةت علةةى 
نظةةام جيةةةد مةةن السةةةفارة يف اهلنةةد هلةةةا سةةفارة يف كةةةل دولةةةة عربيةةة ومةةةن هنةةا جةةةاءت احلاجةةة إىل تعلةةةيمهم اللغةةةة 

 لعربية حىت يتمكنوا من التعامل مع الدول اليت يعيشون فيها باللغة العربية.ا
 الثقافة قابلة لالنتقال: 

اإلنسةةان وحةةده هةةو القةةادر علةةى نقةةل مةةا تعلمةةه إىل األجيةةال املعاصةةرة والالحقةةة سةةواء يف جمتمعةةه أو يف 
حىت ال يضطر إىل البةدء   اجملتمعات األخرى، وهذا االنتقال يساعد اإلنسان على فهم أفكار السابقني

 من جديد ويف هذا توفري للجهد اإلنساين.
 الثقافة مشبعة لحاجات اإلنسان: 

فهي تشبع حاجات اإلنسان الفرد البيولوجية والنفسية. وعلى املنهج أن تتضمن من املواقةف واخلةربات  
ك الةيت تتناسةب مةع األفكار والعادات والتقاليد وكذلك أمناط السلو  الطالبما هو مناسب الكتساب 

قةةةيم األفةةةراد وقةةةيم اجملتمةةةع وامةةةا يسةةةاعد الفةةةرد علةةةى إشةةةباع حاجاتةةةه البيولوجيةةةة ويف نقةةةس الوقةةةت إشةةةباع 
 . تماعية اليت يوافق عليها اجملتمعحاجاته االج

 :(9)وتتصل هذه األسس بالمعايير اآلتية 
 وضوح األسس االجتماعية وحتديدها وصياغتها على شكل مبادئ حمددة. -
ها مةةا يؤكةةد توظيةةف املنهةةاج يف تلبيةةة حاجةةات اجملتمةةع امظةةاهره الثقافيةةة واحلضةةارية والفكريةةة تضةةمين -

 والسياسية واالقتصادية.
 اعتبار اجملتمع غاية ووسيلة للمناهج املدرسية للمرحلتني األساسية والثانوية. -
حلتيةةةه األساسةةةية تأكيةةةد اعتبةةةار اجملتمةةةع ومظةةةاهر احليةةةاة فيةةةه خمتةةةربا لطلبةةةة منةةةاهج التعلةةةيم العةةةام امر  -

 والثانوية. 
تضمني األسس االجتماعية اما يؤكد هوية اجملتمع املتمثلة بعقيدتةه ولغتةه وقيمةه، ويف الوقةت نفسةه  -

 تقبل الثقافات األخرى، ما مل يتعارض مع تلك اهلوية. 
ن تأكيد األسس أن من األهداف الرئيسةة ملنةاهج املةرحلتني األساسةية والثانويةة إعةداد املةتعلم ليكةو  -

اعةل مةع ار السةليم والتفكةري العلمةي، والتفقادرا على مهةارات لعةب الةدور االجتمةاعي، واختةاذ القةر 
 ة واالجتماعية.يمؤسسات اجملتمع السياسية واالقتصاد

                                                           

 .85ص، 8ط ،المناهج بين التقليد والتجديد، الدليمي (8)
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تأكيةةةد احلريةةةة والدميقراطيةةةة وحقةةةوق اإلنسةةةان واملسةةةاواة بةةةني مجيةةةع فئةةةات اجملتمةةةع بغةةةض النظةةةر عةةةن  -
 العلمي يف املوافق والبيئات التعليمية. العرق واجلنس واللون وذلك التفاعل

 .التغيري والتطور االجيايب للمجتمع رمشول األسس االجتماعية على ما يؤكد استمرا -
 

 جــ: األسس النفسية:
 مفهوم األسس النفسية:

وتعةةةين األسةةةس الةةةيت تتعلةةةق بطبيعةةةة املةةةتعلم وخصائصةةةه النفسةةةية واالجتماعيةةةة، والعوامةةةل املةةةؤثرة يف منةةةوه 
املختلفة. وهذه األسس توضح قدرات املتعلمني وحاجاهتم ومشكالته اما ينسةجم مةع نظريةات  امراحله

 التعلم والتعليم واحرتام شخصية املتعلم.
األساس النفسي هو: مجلة املبادئ اليت توصلت إليها دراسات وحبوث  (8)ويقول مصطفى

ته واستعداداته وحول طبيعته علم النفس حول طبيعة املتعلم وخصائص منوه وحاجاته وميوله وقدرا
 التعلم ، وهي مبادئ جيب مراعاهتا عند وضع املنهج وتنفيذه.

ومن هذا املنطلق جيب مراعاة أسس النمو ومراحله، وأسس التعلم ونظرياته يف وضع املنهج 
 وتنفيذه.

 وميكن تناول األسس النفسية للمنهج فيما يلي:
 لبيئة في النمو:أواًل: التصور اإلسالمي عن أثر الوراثة وا

يقصد بالنمو العملية اليت تتفتح يف أثنائها إمكانات الفرد الكامنة وتظهر يف شكل قدرات ومهارات 
 وصفات وخصائص شخصية.

واملقصود بالنمو يف مجيع اجلوانب اجلسمية، والعقلية، واالجتماعية، واالنفعالية، ومجيع هذه 
 اجلوانب متصلة ومتفاعلة معاً.

 حص مس خس ٱُّٱٱ:احلنيف على أن الوراثة والبيئة تؤثر معاً يف النمو كما قال تعاىل وقد أكد ديننا
 . (9) َّمظ  حط مض خض حض جض مص خص

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو  "وقال عليه الصالة والسالم:
                                                           

 .15 ص د.ط، ،، وأسسها، وتطبيقاتهاج الدراسية ، عناصرهالمناه، امصطفى( 8)
 .87-13( سورة االسراء: اآلية: 9)
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 . (9)يمجسانه" 
منوه ونضجه، وهذه  إن الطفل مير امتغريات متنوعة منذ مولده تدل على (9)ويقول صاحل 

التغيريات حتدث يف بناء جسمه وتنمية قدراته العقلية وعاداته االجتماعية، وتؤثر يف منو الفرد عوامل 
الوراثة وإفرازات الغدد املختلفة والغذاء والظروف الصحية والبيئة االجتماعية، وعملية النمو تتسم 

و جانب واحد، داخلي أو خارجي، بل إهنا بصفة االستمرار والتدرج واليت ال  تكون مرتكزة على من
وجسمي واجتماعي يف وقت واحد، وان اختلفت  وانفعايلمتتد إىل مجيع جوانب النمو من عقلي 

 معدالته من جانب آلخر.
وكذلك يلعب النضج دورا بارزا يف العملية التعليمية ألن اكتساب اخلربات ال يتم إال إذا كان 

عىن أن قدرة اإلنسان على التعليم تتطلب مستوى معينا للنضج، مثالً مستوى النضج مالئما لذلك، ام
الكتابة تتطلب مستوى معينا من النضج البدين حىت ميكنه من التحكم يف عضالته اليت تستخدم يف 

 .(3)الكتابة كما يتطلب مستوى معينا من العقلي الذي ميكنه من إدراك ما يكتب 
 .(3)ه يسري من الكل إىل اجلزء، ومن العام إىل اخلاصكما يالحظ يف عملية النمو للطفل أن

 واستعداداتهم: الطالبثانياً: المنهج وقدرات 
يجة تدريب ، نتة من أعمال عقلية، أو حركية: بأهنا كل ما يستطيع الفرد أداءه يف اللحظتعرف القدرة

 . (5) أو بدون تدريب
نه من حتصيل اخلربة أو املهارة عن أما االستعداد فهو وصول الفرد إىل مستوى من النضج ميك

 . (6) طريق عوامل التعلم
مما يدل  وبسبب العوامل الوراثية والبيئية ختتلف القدرات واالستعدادات من تلميذ إىل آخر

وقد نبه القرآن الكرمي على هذا  الطالبعلى وجود فروق فردية يف القدرات واالستعدادات بني 

                                                           

 (.8382، كتاب اجلنائز، باب ما قيل يف أوالد املشركني، رقم )صحيح البخاري( أخرجه البخاري يف 8)
 .69ص  .د.ط،، علم النفس التربوي، صالح( 9)
 .866ص د.ط،، المناهج بين النظرية والتطبيق، اللقاني( 3)

 .863، ص دط، وصلته بالنظرية التربوية اإلسالميةالمنهج الدراسي أسسه  ،عبداهلل( 3)

 .68ص   د.ط، ،، وتطبيقاتهااهج الدراسية ، عناصرها ، وأسسهاالمن، مصطفى (5)
 .68مرجع سابق، ص  ،مصطفى( 6)
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 َّ جخمخ  مح جح مج  حج مث ٱُّٱاجلانب قال تعاىل: 
(8) . 

 :الطالبثالثاً: المنهج وحاجات 
وكلمة حاجة امعناها الواسةع يقصةد هبةا:" حالةة مةن الةنقص أو االضةطراب اجلسةمي أو النفسةي، إن مل 
تلق مةن الفةرد إشةباعاً بدرجةة معينةة فإهنةا تثةري لديةه نوعةاً مةن األمل أو التةوتر والضةيق أو اخةتالل التةوازن 

 .(9)هذه احلاجة"  سرعان ما يزول امجرد إشباع
وكةةان الرتكيةةز كلةةه علةةى  الطالبيف بدايةةة األمةةر ويف ظةةل التقليةةدي مل يكةةن هنةةاك أي اهتمةةام بةة

املعلومةةةةات واملعرفةةةةة امعةةةةىن املةةةةواد الدراسةةةةية وعنةةةةدما جةةةةاء وظهةةةةر املةةةةنهج الواسةةةةع فةةةةاهتم علةةةةى حاجةةةةات 
 وهذا االهتمام قد يتفاوت من منهج إىل منهج آخر. الطالبومشكالت 

 
 من خالل االهتمام بالنقاط التالية: الطالباهتمام المنهج بحاجات و يتضح 

  للقيةةةام بأنشةةةطة متنوعةةةة تةةةدور حةةةول حاجةةةاهتم املشةةةرتكة وتعمةةةل علةةةى  الطةةةالبإتاحةةةة الفةةةرص أمةةةام
إشةةةباعها. ويةةةتم ذلةةةك يف صةةةورة وحةةةدات قائمةةةة علةةةى احلاجةةةات واملشةةةكالت اجلماعيةةةة، يف صةةةورة 

ألشةةةياء الةةةيت تعمةةةل علةةةى إشةةةباع احلاجةةةات، يف صةةةورة إلنتةةةاج بعةةةض ا الطةةةالبمشةةةروعات خيتارهةةةا 
 أنشطة مجاعية حرة كالرحالت واملعسكرات والندوات.

  بأنشةةطة إلشةةباع حاجةةاهتم فإنةةه ميكةةن تةةوجيههم الكتسةةاب بعةةض املهةةارات يف  الطةةالبعنةةد قيةةام
 جماالت معينة.

عةداد وجبةات يكتسنب مثاًل بعض املهارات اخلاصة بطهي الطعام، وتقدمي الطعام وبإ الطالبف
 غذائية مستوفية الشروط الصحية، ويعملن بعض الديكورات يف املنزل.

مهةةارات خاصةةة بإنتةةاج بعةةض املسةةتلزمات الةةيت تفةةي حباجةةاهتم وكةةذلك  الطةةالبمةةا يكتسةةب ك
 مهارات خاصة بتنظيم العمل اجلماعي يف جماالت متعددة.

  إىل تكوين شباع حاجاهتم ويؤدى ذلك إل الطالبيركز املنهج تركيزاً شديداً على الطرق اليت يتبعها
فاحلاجةةةة إىل  أيضةةةاً إىل إكسةةةاهبم معلومةةةات نافعةةةة.عةةةادات واجتاهةةةات يف منتهةةةى األمهيةةةة، كمةةةا يةةةؤدي 

الطعام مثاًل تظهر يف صورة إحساس باجلوع ينتج عنه قيام الفرد بسلوك معني يهدف إىل حصةوله 
                                                           

 .9-916اآلية: جزء من( سورة البقرة:8)
 .55ص  د.ط ،أسس بناء المناهج وتنظيماتها ،الوكيل (9)
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إىل الطريقة  الطالبهذه احلالة هو إرشاد على الطعام وتناوله حىت يشبع حاجته ودور املناهج يف 
السةةةليمة لتنةةةاول طعامةةةه ويسةةةتدعى ذلةةةك تعويةةةده علةةةى غسةةةل اليةةةدين والفةةةم قبةةةل األكةةةل، اجللةةةوس 
بطريقةةة صةةحيحة، كيفيةةة اسةةتخدام أدوات األكةةل، ضةةرورة مضةةغ الطعةةام جيةةداً قبةةل بلعةةه، تنظةةيم 

األكل، احلفا  علةى مالبسةه أثنةاء عملية الشرب أثناء األكل، عدم التعود على كثرة الكالم أثناء 
علةةةى تنظةةةيم مواعيةةةد األكةةةل ومعرفةةةة الشةةةروط  الطةةةالباألكةةةل، بةةةل وقةةةد متتةةةد العمليةةةة إىل تعويةةةد 

 الواجب توافرها يف األكلة الصحية.
حنةو  الطالبوهكذا يستطيع املنهج العمل على تكوين جمموعة من العادات واالجتاهات لدي   

 ع حاجاته.إرشاده وتدريبه على كيفية إشبا 
  اهتمةةةةةام املةةةةةنهج بإشةةةةةباع بعةةةةةض احلاجةةةةةات األساسةةةةةية املرتبطةةةةةة بةةةةةاجملتمع قبةةةةةل احلاجةةةةةة إىل التقةةةةةدير

لتقةومي  الطةالباالجتماعي أو احلاجة إىل التغيري وإبداء الةرأي يتطلةب منةه إتاحةة الفرصةة أمةام كةل 
ى أسةةةس األنشةةةطة الةةةيت قةةةاموا هبةةةا ومعةةةىن ذلةةةك أن يبةةةدى كةةةل مةةةنهم رأيةةةه بصةةةراحة تامةةةة ولكةةةن علةةة

 موضوعية وتدور املناقشات حتت توجيه املعلم وإرشاده.
  وإرشادهم إىل كيفية  الطالبتنظيم لقاءات بني املدرسة وأولياء األمور ملناقشتهم يف أهم حاجات

مسةةاعدة األبنةةاء يف إشةةباع هةةذه احلاجةةات واإلجابةةة علةةى كةةل استفسةةاراهتم. كةةل ذلةةك يةةؤدي إىل 
احلةةي وينةةتج عةةن ذلةةك ازديةةاد قةةدرة املدرسةةة علةةى املسةةامهة يف تةةدعيم الصةةلة بةةني املدرسةةة وسةةكان 

 خدمة البيئة.
يؤدي إىل مساعدهتم على إشباع هذه  الطالبومن هنا يتضح لنا بأن اهتمام املنهج حباجات 

احلاجات كمةا يةؤدي إىل اكتسةاب بعةض املهةارات وتكةوين بعةض العةادات واالجتاهةات وتةدعيم بعةض 
 وبذلك تتحقق معظم األهداف اليت تسعى إليها الرتبية. القيم وربط املدرسة بالبيئة

 :الطالبرابعاً: أهمية دراسة مشكالت 
 التصةديالعتقاده بأهنا أمور خاصة هبم وليس هنةاك داٍع  الطالبمل يهتم املنهج التقليدي امشكالت 

يعوق الدراسة  هلا، ويبدو أن أنصار هذا املنهج قد نسوا أو أهنم مل يدركوا بأن ترك املشكالت بال حل
 وفشلهم يف الدراسة. الطالببل قد يؤدي إىل احنراف 

ومشةةكالهتم ويف ظةةل املةةنهج احملةةوري   الطةةالبوعنةةدما ظهةةر مةةنهج النشةةاط فإنةةه ركةةز علةةى حاجةةات 
 كان هلذه احلاجات واملشكالت املشرتكة نصيب أكرب من الرعاية واالهتمام.
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 سباب اآلتية:أمر حتمي لأل الطالبوإن اهتمام المنهج بمشكالت 
  مشكالت مةن السةهل حلهةا ولكةن إذا تركةت هةذه املشةكالت فةرتة طويلةة  الطالبعادة ما يواجه

، ومما ال شك فيه أن االحنراف لةه آثةار الطالبدون التصدي هلا فإهنا قد تؤدي إىل احنراف بعض 
 وإمنا أيضاً على مستقبله. الطالبمدمرة ليس فقط على دراسة 

  بعةةض املشةةكالت مةةن الصةةعب عليةةه أن يتةةابع الدراسةةة بانتظةةام وتقةةل درجةةة إن التلميةةذ يعةةاين مةةن
 تركيز انتباهه أثناء شرح املدرس وعند استذكار دروسه.

  جتعلهةم يشةعرون باهتمامهةا هبةم ورعايتهةا هلةم ولةذلك  الطةالبمسامهة املدرسةة يف حةل مشةكالت
ية وإقبةةاهلم علةةى الدراسةةة ملدرسةةتهم وزيةةادة تكةةيفهم مةةع حيةةاهتم الدراسةة الطةةالبأثةةر كبةةري يف حةةب 

 جبهد متواصل ومحاس مستمر.
  يسةةةةتدعي توثيةةةةق الصةةةةلة بينهةةةةا وبةةةةني أوليةةةةاء األمةةةةور  الطةةةةالبأن اهتمةةةةام املدرسةةةةة حبةةةةل مشةةةةكالت

وتعاوهنم املشرتك من أجل الوصول إىل حتقيق اهلدف املنشود وهو حل مشكالت أبنةائهم. وتوثيةق 
الفرصةة خلدمةة البيئةة ألن الكةل سةوي يف املدرسةي مركةز الصلة بني املدرسة وأوليةاء األمةور يتةيح هلةا 

إشةةةعاع بالنسةةةبة هلةةةم وتسةةةتطيع املدرسةةةة أن تةةةدعم هةةةذا االجتةةةاه بتنظةةةيم نةةةدوات لدراسةةةة املشةةةكالت 
العامةة الةةيت يعةاىن منهةةا أهةةل احلةي. ويعةةرض بعةض األفةةالم الةةيت تعمةل علةةى تثقيةف املةةواطنني وزيةةادة 

جتاهةةات علةةى أسةةس سةةليمة. هبةةذا األسةةلوب تةةنجح وعةةيهم كمةةا تعمةةل علةةى اكتسةةاهبم عةةادات وا
 .ؤالء الطالبوالبيئة اليت يعيش فيها ه طالباملدرسة يف رعاية ال

  مةن أجةل إشةباع حاجةاهتم وحةل مشةكالهتم تعمةل علةى حتقيةق  الطةالبإن األنشطة الةيت يقةوم هبةا
 أهداف تربوية ذات أمهية بالغة للفرد واجملتمع وهي تتمثل يف:

 العمل اجلماعي والتعاوين. تنمية القدرة على 
 .تنمية القدرة على التخطيط 
 .حرية التعبري والنقد 
 .احرتام رأي اآلخرين 
  (8)تكوين بعض االجتاهات حنو البيئة واجملتمع . 

 
                                                           

 .63-63ص  د.ط ،مناهج وتنظيماتهاأسس بناء ال الوكيل، (8)
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 خامساً: الفروق الفردية:
مما سبق نالحظ أن النمو عملية فردية والناس خيتلفون فيما بينهم يف سرعة منوهم، ومن هنا ظهرت 

ية الفروق الفردية يف اجملاالت الرتبوية، فصدرت البحوث احلديثة يف دراسة الفروق الفردية واليت أمه
 أكدت أمهية الفروق الفردية يف املنهج ألسباب عديدة منها:

 .الطالباختالف منو  -8
 اختالف حاجاهتم. -9
 وميوهلم. اختالف قدراهتم -3
 وثقافتهم. اختالف أفكارهم -3

هتموا بالفروق الفردية اليت تتطلب من املنهج أن حيتوي على أنواع فينبغي لواضعي املناهج أن ي
خمتلفة من النشاط وجماالت متنوعة للخربات مما يساعد كل تلميذ على أن جيد ما يناسب استعداداته 

 وحاجاته. 
 :(9)وتتصل هذه األسس بالمعايير اآلتية 

 التعريف باألسس النفسية. -
 شكل مبادئ حمددة. وضوح األسس وحتديدها وصياغتها على -
إبراز األسس لضرورة مراعاة املناهج لطبيعة املتعلمني، وخباصة أعمارهم وقدراهتم وجنسهم  -

 وحاجاهتم ومشكالهتم وظروفهم االقتصادية واالجتماعية.
تضمني األسس على ما يشري إىل ضرورة ارتباط املناهج خبربات املتعلمني السابقة واحلالية  -

 والالحقة.
م الذايت باملمارسة ، واستخدام احلواس يف الصفوف الثالثة األوىل من مرحلة التعليم تأكيد التعل -

 األساسي خاصة.
 تأكيد مشول األسس ملبادئ ونظريات التعلم والتعليم وطرائقه وأنشطته ووسائله وخمرجاته. -
 تأكيد احرتام شخصية املتعلم وإثارة دافعيته باستمرار. -

 لمنهج:العوامل المؤثرة في بناء ا (4)
إن غاية الرتبية هي إعداد الفرد إعدادا شامال متكامال يكفل له التفاعل والتكيف مع اجملتمع الذي يعيش فيه 

                                                           

 .81ص،8ط ،المناهج بين التقليد والتجديد الدليمي، (8)
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. والعوامل (8)واملدرسة هي الوسيلة للوصول إىل هذا اهلدف ووسيلة املدرسة يف ذلك هو املنهج الدراسي
 األساسية اليت تؤثر على بناء اجملتمع هي:

 لمنهج:البيئة وبناء ا 
. ومعىن (9)البيئة هي جمموع الظروف الطبيعية واالجتماعية اليت حتيط بالفرد مؤثرة فيه ومؤثرا فيها 

ذلك أن اإلطار الذي يعيش فيه الفرد هو الذي حيصل منه على مقومات حياته من غذاء وكساء 
 ومأوى وميارس فيها عالقاته مع اآلخرين.

بة من اإلنسان تتأثر بالظروف احمليطة هبا وتؤثر فيها. أما اإلنسان فالكائنات احلية اليت تعترب أدىن مرت
الظروف احمليطة به ويؤثر هو باعتباره أرقى الكائنات احلية واما لديه من قدرات عقلية فإنه يتأثر ب

 . (3)وهكذا جند دائما أن التفاعل بني اإلنسان والبيئة اليت حتيط به تتسم باالستمرارية والتطورفيها،
نهج املدرسي ينطلق يف بنائه من البيئة احمللية والقومية والعاملية، والتعرف على هذه البيئات وامل

وحتديد طبيعتها ومكوناهتا وحتليل خصائصها يعترب من أوىل املهام اليت يراد من واضع املناهج مراجعتها 
وية يف تصميم منهج عن قرب، وحتديد خصائصها ومكوناهتا املتنوعة لتعينه على وضع املناهج الرتب

 .(3)جيد مقيد يتكيف دارسوه بالبيئة احمللية والقومية والعاملية 
 :المجتمع وبناء المنهج 

من األمور البديهية أن  (5)يقصد بناء املنهج على أنه يشمل مجيع ضروريات اجملتمع ويقول سعادة 
أو القومي أو العاملي، واجملتمع املنهج املدرسي ينطلق يف بنائه من اجملتمع سواء على املستوى احمللي 

أساس يف أسس بناء املنهج قد يتعرض لتغريات وتطورات يف شىت جماالته السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية األمر الذي جيب إعادة النظر عند بناء املنهج وتطويره بالشكل الذي يساير 

 املرغوب فيه.التطور يف تلك اجملاالت طاملا أنه تسري يف االجتاه 
والرتبية كظاهرة اجتماعية ال متارس دورها ووظائفها عن طريق الصدفة بل هناك وقائع وحقائق 

                                                           

 .29ص د.ط ،أسس بناء المناهج وتنظيمها المفتي، (8)

 .33، ص 8ط ،عوامل التربية، رشراش( 9)

 .29ص ،د.ط ،أسس بناء المناهج وتنظيمهاالمفتي، ( 3)

 .36، ص6ط ،ن مفاهيمها وكفاياتها وتطبيقاتها المدرسيةالتربية العملية للطالب المعلمي حمدان،( 3)

 .318، ص8ط  ،ظيمات المناهج وتخطيطها وتطويرهاتن سعادة،(  5)
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 .(8)حياتية اجتماعية تعرب عنها وتتجلى يف املمارسات الرتبوية 
والظروف االجتماعية تتغري من عام إىل عام وقد تتغري من يوم إىل يوم آخر، فكل شيء 

 .(9)، فيجب أن يبين املنهج على حاجات اجملتمع املتغري يتغري، واجملتمع يغري
 ومن هذا املنطلق جيب عند بناء املنهج مراعاة فئات اجملتمع ومتطلباته. 

 :الثقافة وبناء المجتمع 
والثقافة هلا دور مهم يف بناء املنهج املدرسي وتنفيذه ، وقال مشس الدين بأهنا تعترب مكونا أساسيا 

بوية، لذلك البد أن تندمج ثقافة اجملتمع اندماجا كامال باملنهج التعليمي فاألفراد حملتوى املناهج الرت 
تفهم خصائصهم وتكويناته من خالل الثقافة اليت يتجر عوهنا منذ أوائل طفولتهم، والثقافة يف 

 .(3)العالقات القائمة بني الفرد واجملتمع وبني األفراد فيما بينهم وتفاعلهم مع بيئتهم 
ناء املنهج املدرسي وتنفيذه البد مراعاة ثقافة اجملتمع، حيث تلعب ثقافة اجملتمع دورا  وعند ب

عتها وتركيبها هتيل لواضعي بيكبريا يف بناء املناهج املدرسية، وعلى العلوم فإن دراسة ثقافة اجملتمع وط
 .(3)املناهج   املناهج الرتبوية الطرق العلمية الصحيحة لبناء

 عناصر المنهج: (3)
فهو يتضمن  ،إن املنهج امفهومه الواسع ال يقتصر على املوضوعات أو املواد أو املقررات الدراسية 

 على عناصر رئيسية وهي:
 األهداف .9
  المحتوى .8
 الوسائل التعليميةو طرق التدريس  .4
 التعليمية  األنشطة .3
 التقويم .5

                                                           

 .981، ص8، طالتربية بين الوراثة والبيئة، شمس الدين(  8)
 .931، ص3ج،7ط ،التربية الحديثية ، مادتها، مبادئها، تطبيقاتها العملية، صالح ( 9)
 .982، ص8، طالتربية بين الوراثة والبيئة، شمس الدين( 3)
 .93،95ص: د.ط، المناهج،، سليم( 3)
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 أواًل: األهداف:
مجيع األعمال أن حتدد األهداف حىت ال يكون هذا ينبغي يف العملية التعليمية والرتبوية كما ينبغي يف 

 العمل عرضة لالحنراف واالرجتال مما قد يسبب اخلسارة يف الوقت واملال واجلهد.
ويساعد حتديد األهداف على اختيار املادة املناسبة والوسيلة والطريقة، وما يرتتب عليه من 

مي املنهج، إذ أنه يف ضوئها فقط ميكن أنشطة وخربات تعليمية وكذلك يساعد حتديد اهلدف على تقو 
تشخيص جوانب القوة والضعف يف املنهج، كما توفر األهداف وقتا للمعلم واملتعلم، فيحصر كل 

 .(8)منهما نشاطه يف متطلبات األهداف وكيفية حتقيقها 
وأن حتديد األهداف يؤدي على تنسيق اجلهود بني مؤسسات اجملتمع اليت تساعد يف بناء 

على أداء عمل مرغوب فيه نتيجة لعملية  الطالبكما تساعد األهداف يف تقومي مقررات الفرد،  
 التعلم.

ويعرف عبد املوجود اهلدف التعليمي هو" وصف لتغيري سلوكي نتوقع حدوثه يف شخصية 
 . (9)الطالب نتيجة ملروره خبربة تعليمية وتفاعله مع موقف تدريسي" 

 نلخصها يف األقسام الثالثة اآلتية:وهذه التغيريات السلوكية ميكن أن 
 القسم األول: استدعاء وفهم ما يلي: 

 احلقائق النوعية، األحداث والرموز . - أ
 طرق ووسائل التعامل مع احلقائق واألحداث والرموز. - ب
 العموميات والتجريدات املتضمنة باجملال. - ج

 ات والقيم واخللق.أما القسم الثاين فهو يشتمل على  الشعور واألحساس والعقائد واالجتاه
 أما القسم الثالث فيتضمن املهارات التالية:

 املهارات العقلية. - أ
 املهارات االجتماعية. - ب

 أهمية تحديد األهداف :
 إن حتديد األهداف الرتبوية ضروري الختيار اخلربات التعليمية املناسبة هلذه األهداف لألسباب اآلتية:

                                                           

 .26ص  د.ط،، المنهاج أسسها وتنظيمها ،عبد اللطيف( 8)
 .25ص  د.ط، ،أساسيات المنهج وتنظيماته، عبد الموجود( 9)
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 متام هذه الغاية.توضيح الغاية من املنهج، وبيان إمكانية إ -
 املساعدة يف تسهيل عملية اختيار احملتوى، وبيان اجلوانب اليت جيب تأكيدها يف هذا احملتوى.  -
 املساعدة يف عملية تقومي املنهج، فهدف التقومي هو بيان ما حتقق من أهداف املنهج. -
 سهولة حتديد مدى احلصول على اخلربة. -
 سهولة حتديد أداة التقومي. -
ف التعليمية على جتزئة حمتوى املادة الدراسية وتقسيمها إىل أقسام بسيطة ميكن تساعد األهدا -

 توضيحها وتدريسها بفعالة وجناح.
 تساعد األهداف املعلم على وضع أسئلة أو فقرات االختبارات املناسبة، وبطريقة سهلة وسريعة. -

 مصادر اشتقاق األهداف:
لفراغ، وهذا التصور اخلاطل أدى إىل نتائج سلبية يف كثري من الناس يتصورون أن األهداف تنبثق من ا

وضع أهداف املناهج، حيث ترى بعض أهداف املناهج صنفت من هنا وهنا دون خط فكري واضح 
 ، ومن هذه املصادر:(8)معني، بينما ختضع االهداف يف اختيارها وحتديدها ملصادر معينة ومتعددة 

 .فلسفة اجملتمع وحاجاته -8
 .الطالبدراسة  -9
 اسة اقرتاحات الرتبويني املتخصصني.در  -3
 الفلسفة الرتبوية. -3
 دراسة املعرفة العاملية. -5
 دراسة القيم الروحية واخللقية. -6
 .طبيعة العصر -7

 فلسفة المجتمع وحاجاته:
إن كل جمتمع له حاجات وآمل وطموحات، وظروف خاصة به، من حيث االمكانيات االقتصادية 

الثقايف واالجتماعي، ونظريته يف احلياة، ولذلك فإن اجملتمع حباجة  والبشرية والسياسية، وله أيضًا تراثه
إىل أفراد ميتلكون العديد من السمات واملهارات واملعارف، وطرائق التفكري، اما يؤهلهم لتحقيق 

 أهداف هذا اجملتمع.
                                                           

 .911ص،  د.ط،، المناهج بين النظرية والتطبيق اللقاني، (8)
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يم وخلق وتساعد دراسة البيئة واجملتمع يف حتديد األهداف واشتقاقها اما فيها من فلسفة ونشاطات وق
 .(8)وآمال واهتمام ومعلومات ومعرفة... 

 :الطالبدراسة 
ورغباهتم وميوهلم وحاجاهتم واجتاهاهتم واهتماماهتم اليت يف ضوئها  الطالبوهي تكشف حاالت 

 .(9)ميكن أن حندد األهداف اليت تساعدهم يف منوهم منواً شامالً 
  دراسة اقتراحات التربويين المتخصصين:

رتبويني واملتخصصني يف املواد الدراسية مصدرا مهما من مصادر اشتقاق األهداف اما أهنم تعترب آراء ال
هم الذين يقدرون على كشف ما فيها من نقس وعيب. وما حتتاجه املناهج واملواد الدراسية من 
وسائل التطوير. فينبغي دراسة هذه االتقراحات دراسة عميقة ودقيقة حيث أن اقرتاحاهتم وتوصياهتم 

 .(3)تعكس وجهة نظرهم الشخصية
  الفلسفة التربوية:

كل جمتمع ال يأن حيمل فلسفة معينة، يؤمن هبا ، ويثق فيها ، ويسعى إىل تربية أبنائه يف إطارها، 
 فمعرفة هذه الفلسفات ودراستها يؤدى إىل أن تضمن املناهج أهم قيم اجملتمع ومبادئه وعاداته 

 .(3)وثقافته 
   لمية:دراسة المعرفة العا

من املمكن أن حيتوى املنهج على مجيع اجملاالت العلمية وذلك للرتاكم العلمي، وتشعب مل يعد 
املعارف، واحلقائق. وهلذا جيب على املنهج أن خيتار ما هو أفضل وأنفع من اخلرب اليت تالئم قدرات 

 .(5)وتناسب نضوجهم. الطالب
  دراسة القيم الروحية والخلقية:

نية واخللقية حتتل مكانا كبريا من نفوس الناس، وهي اليت تربط اإلنسان بربه، وهبا تتوطد إن القيم الدي

                                                           

 .36ص ،دط ،المناهج، سليم (8)
 .87ص ،3، طالتربية والمناهج، فرنسي  (9)
 37صد،ط، ،أساسيات المنهج ،رالف (3)
 .879. ص 3، طالتربية والمناهج ، فرنسي (3)
 .31ص   دط، ،المناهج سليم ،( 5)
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العالقات بينه وبني أخيه، وتلعب الكتب السماوية دورًا كبريا يف إرساء املبادئ والقواعد والقيم يف 
 .(8)نفوس الناس، فدراسة القيم الدينية والروحية متهد السبيل الختيار األهداف 

  عة العصر:طبي
عصر يتسم بسمة االنفجار املعريف والتقدم التكنولوجي السريع، وهو أيضا  إن العصر الذي نعيشه هو

 . (9)البشرية  بيق العلم تبعا حلاجات اجملتمعاتعصر االبتكار والتجدد، والتطور السريع، وتط
 معايير صياغة األهداف وشروطها: 

، اختاذ العديد من اخلطوات املنهجية والتدريسية، تستدعي عملية صياغة األهداف التعليمية 
وتستدعي من الرتبويني أيضا حتديد الوسائل اإلجرائية والسلوكية لتنفيذ هذه األهداف واخلطوات، 
وذلك للمساعدة يف عملية قياس مدى التعلم، واالستفادة من اخلربات التعليمية للمتعلمني. ونتلخص 

 :(3)هذه املعايري اما يأيت 
 تصاغ األهداف بشكل واضح ودقيق، وال تسمح بالعديد من التفسريات والتأويالت.أن  -
 أن تكون مرنة وقابلة  للتغيري والتعديل، حبسب املعطيات واملتطلبات املستجدة.  -
 أن تصاغ بشكل جيعلها قابلة للقياس. -
 أن حتتوي على ناجني تعليميني يف وقت واحد، وأن تكون خالية من التناقض. -
 بشكل يعكس ناتج التعلم وليس عملية التعلم ذاهتا أو موضوع التعلم. أن تصاغ -

 
 أنواع األهداف:

 تنقسم األهداف إىل عدة أقسام منها: 
 أهداف اجملتمع العامة. -8
  أهداف اجملتمع اخلاصة. -9
 علم.أهداف امل -3
 أهداف املتعلمني. -3

                                                           

 .879مرجع سابق، ص  ،فرنسي( 8)
 .15ص، 8ط ،المناهج بين التقليد والتجديد، الدليمي(9)
 .17، ص8ط ،التقليد والتجديد المناهج بين الدليمي، (3)
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 أهداف المجتمع العامة: 
قًتا طوياًل وجهًدا بالًغا ومتواصالً. وهذه األهداف تتعلق وهي ال تتحقق يف فرتة وجيزة بل إهنا حتتاج و 

 اما يلي: 
 بناء اإلنسان من الداخل حبيث يكون متمسكا بالقيم الروحية واخللقية. -8
 على اإلميان بوطنه الصغري والكبري والدفاع عنه ضد أطماع اآلخرين. النشءتربية  -9
 جديدة. بناء اجتاهات وقيمو  تعلم الفرد كيفية التفكري العملي -3
 . (8)تربية الفرد حبيث يكون قادرا على تعليم ذاته وتقوميها  -3

إن هذه األهداف املذكورة يتوقع حتقيقها من خالل املناهج املتوقع تدريسها يف فرتة دراسية ممتدة 
 عشرات السنني. 

 أهداف المجتمع الخاصة: 
لمجتمع حتقيقها، وهي تتمثل يف ويقصد هبا تلك احلاجات واألغراض االجتماعية اخلاصة اليت ينبغي ل

 األهداف التالية:
 احملافظة على الذات. -8
 احلصول على ضروريات احلياة.  -9
 تكوين األسرة. -3
 اقامة العالقات االجتماعية والسياسية السليمة. -3
 .(9)االستمتاع بوقت  الفراغ  -5

  أهداف المعلم:
م هارات وغري ذلك يريد املعلتلك األهداف اليت تصاغ بشكل املفاهيم والقيم وأمناط السلوك وامل

ه يف داخل الفصل باختاذ الدروس والوحدات الدراسية  واألنشطة طالبحتقيقها خالل ممارسته مع 
بدون هذه األهداف عملية متقلصة ومنحصرة يف  الالصفية، وتعترب العملية الرتبويةاألخرى الصفية و 

 .(3)ت الدراسية ار املعلومات إلهناء مقرر من املقر  جمرد نقل

                                                           

 .99، ص 8ط ،اللقاني، المناهج بين النظرية والتطبيق(  8)

 .879ص، 3، طالتربية والمناهج فرنسي ، ( 9)
 .33صرسالة دكتوراه،  ،دارس العربية اإلسالمية في الهندمنهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية في الم السكري،(  3)
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  أهداف المتعلمين:
تلك األهداف اليت تكون مرتبطة باملواقف التعليمية املدرسية واليت يريد التلميذ  حتقيقها يف زمن 

هذه ووقت حمدد ومعني. وهي اليت جتعله يتتلمذ على أساتذته ويقيد نفسه يف قوانني املدرسة 
 ف املدى القريب.األهداف يطلق عليها اسم أهدا

حيث عضها البعض األربعة من األهداف متداخلة ومرتبطة مع ب األمناط ويالحظ أن هذه 
داف تنسجم يف غايتها، وتتطلب الوقت واجلهد لتحقيقها وتعاون كل واحدة ترى أن مجيع األه

 األخرى يف سبيل الوصول إىل الغاية.
 

 تصنيف األهداف التربوية:
يدين هوك، وكالرك كري، وجيزوم برونر، شارك كثري من الرتبويني يف تصنيف األهداف  ومن بينهم س

وروبرت هوتشنر، وبول درينج لكن أشهرهم تصنيف بنامني بلوم الذي يعترب صاحب فكر تربوي 
متميز والذي حاول أن يقدم ملختلف جوانب التعلم وموقف التعلم منها وعالقة ذلك باملواد التعليمية 

 اليت تساعد على:  (8)حركية  نية ونفسإىل أهداف معرفية ووجدااملتاحة له. وقسم األهداف 
 التأكد من عدم الرتكيز على جانب معني من جوانب السلوك على حساب اجلوانب األخرى. -8
التأكد من أن األهداف التعليمية املكتوبة للمناهج املدرسية ال متثل أنواع السلوك الثالثة فحسب  -9

 ثالثة.ولكنها متثل املستويات املختلفة لكل نوع من األنواع ال
 التأكد من أن أساليب التقومي تقيس فعال مدى ما حتقق من األهداف التعليمية .  -3
 اختيار اخلربات الرتبوية املناسبة لألهداف املقررة ومستوياهتا. -3
؛ ألن وضوح اهلدف يسهل اختيار الطريقة هدافاختيار أنسب الطرق التعليمية لتحقيق األ -5

 .(9)والوسيلة التعليمية 
قد إىل هذا التصنيف وقيل إن املتعلم هو وحدة واحدة تتميز بالشمول والتكامل، وقد وجه الن

واما أن تنمية مهارة معرفية ما مثال ال يعين أهنا تنمي الناحية الوجدانية واحلركية. ورد بلوم قائال إن هذا 
 التصنيف مل يقصد به سوى معاجلة حتليلية لتيسري الدراسة.

                                                           

 .916، ص8ط،بين النظرية والتطبيقالمناهج  اللقاني،(  8)

 .35ص رسالة دكتوراه،  منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية في المدارس العربية اإلسالمية في الهند"، السكري،(  9)
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 ية إىل ثالثة جماالت رئيسة كما يأيت:وقد صنف بلوم األهداف الرتب
 األهداف المعرفي (Cognitive)  وهي تشمل على عدد كبري من األهداف املتنوعة واليت تركز

 على املعرفة والقدرات واملهارات العقلية ويشتمل على املستويات الرئيسة اآلتية:
ويتذكرها ويسرتجعها  من املتعلم أن يتعرف على احلقائق  اليت تطلب (Knowledge) المعرفة: -8

ويستخدمها يف حينها، وهذا النوع يف حد ذاته ليس هو إال خطوة حنو واجبات التعليم األكثر 
 .تعقيدا وليس غاية يف ذاته

ن هذا املستوى يتضمن على: التعريف على املكونات الدقيقة ملعلومات والتعرف أ (8)ويقول عبد النور 
ألشخاص واألماكن وطرق التنظيم والدراسة واحلكم والنقد هلذه على املصطلحات والتواريخ األحداث وا

 املكونات ومعرفة التصنيفات واألقسام والعموميات واجملردات واألسس والتعميمات والنظريات.
وهذا املستوى يتطلب من املتعلم استخدام املعلومات املختزنة يف الذاكرة كي ترتبط هذه  الفهم: -9

دة وكي نعرف مدى فهم الطالب شيئا ما نطلب منه ترمجة العبارات املعلومات باملعلومات اجلدي
 وشرحها وتوضيح األفكار واملفاهيم.

وهذا يعين أن يستخدم الطالب حصيلته يف مواقف جديدة وخمتلفة باستخدام النشاط  التطبيق: -3
ج باستخدام املعريف السليم يف املواقف  اليت مل يقدم هبا طريقة احلل أو مل حيدد فيها طريقة العال

املعرفة والفهم الذين سبق أن حيصل عليها من قبل. وال ميكننا أن نتأكد من نضج هذا املستوى 
 نقدم للمتعلم طريقة حل املشكلة يف مشكلة جديدة. إال بأن ال

هذا املستوى يقدر قدرة املتعلم على جتزئة املشكلة وتشريح املوقف إىل مكوناهتا عقليا   التحليل: -3
لة أو املوقف. وهو يتضمن كالوصول إىل املسلمات اليت تنيب عليها هذه املش كي يتمكن على

 على الواجبات كهذه: 
 التعرف على أمناط املعرفة املتوفرة، ومعرفة املشكالت اليت يعاجلوهنا. -
البحث عن أساليب اإلقناع والتعرف على الفرق بني احلقيقة والرأي والعلة واملعلول والفرض  -

 .(9)املوقف غري املذكورة كاملسلمات  والدوافع والتحيز  والنتيجة وعناصر
يتطلب هذا املستوى من الطالب أن يقوم خبلق شيء جديد ، وهذا ال يعين أن يكون  التركيب: -5

                                                           

 .877ص  ،3، طالتربية والمناهج ،فرنسي (8)
 .871ص  ،3، طالتربية والمناهج فرنسي،( 9)
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هذا الشيء مل يقم به أحد، بل أن يكون هذا الشيء جديد يف خرباته، ويف هذا املستوى ينبغي 
 لة ووسائل مناسبة.أن يتوفر للطالب وقتا كافيا وحرية كام

هذا املستوى خيترب الطالب مدى قدرته على إصدار حكم أو تقرير أو تقومي باختبار  التقويم: -6
أو القدرة على إصدار حكم على قيمة ما أو عمل أو موقف ما استنادا  أسس ومعايري مناسبة.

 إىل بيانات داخلية أو معايري خارجية.
 :بتنمية مشاعر املتعلم وتطويرها ، وتنمية عقائده وأساليبه يتعلق هذا اجملال  األهداف الوجدانية

 يف التكيف مع الناس، وصنف هذا اجملال إىل مستويات هي:
عند هذا املستوى يرغب الطالب إىل معرفة شيء معني من بني األشياء وينتبه إىل  االستقبال: -8

يكون أول خطوة إىل ظاهرة أو متغري معني مث يرغب  فيها ويهتم إىل دراسته، وهذا املستوى 
 جانب التعلم.

هذا املستوى هو إجابة أو تقبل املستوى األول امعىن أنه يتفاعل مع املثري أو الظاهرة  االستجابة: -9
 أوي خيتار موقفا نشطا جتاهها.

يقصد هبذا املستوى أن يقدر املتعلم على تفسري األشياء والظواهر والسلوك بقبول  قيمة  التقييم: -3
 الدفاع عن القيمة وااللتزام هبا.معينة احلماس و 

ويف هذا املستوى خيتار الطالب من بني األنشطة ما هو أفضل لتحديد القيم  التنظيم التقييمي: -3
 اليت تتفق معه. 

ويف هذا املستوى ينظم الفرد القيم، فيأخذ ما هو أفضل ويرتك ماال ينفع  صي القيمي:التخص -5
 ياته وسلوكه.مع حياته وجمتمعه وجيعلها فلسفة متسقة حل

 
 :األهداف النفسية الحركية 

هذا اجملال أو األهداف يتعلق باألهداف احلركية أو املهارات البدنية كالسباحة، والطباعة، 
والكتابة، والعزف والرسم وحنو ذلك من أنواع األداء اليت تتطلب التناسق احلركي والنفسي والعصيب،  

 ام ، أو أن يعرف الطالب على الناي امهارة.كأن يقفز الطالب عن حاجز ارتفاعه مخسة أقد
ن هذه اجملاالت الثالثة متكاملة ومتداخلة ال تكتمل واحدة امعزل عن األخرى، أوقد يالحظ 

بل تعمل معا لتكون كال متكامال، ألهنا تشكل يف جمموعها جوانب النمو االنساين ويظهر الرسم 
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 التايل ترابطها وتداخلها مع بعض.
 
 

 
 
 

 ( أنواع جماالت األهداف8م )شكل رق
 معايير األهداف: 

تستدعي عملية صياغة األهداف التعليمية، اختاذ العديد من اخلطوات املنهجية والتدريسية، وتستدعي 
من الرتبويني أيضا حتديد الوسائل اإلجرائية والسلوكية لتنفيذ هذه األهداف واخلطوات، وذلك 

واالستفادة من اخلربات التعليمية للمتعلمني، ونتلخص هذه للمساعدة يف عملية قياس مدى التعلم، 
 : (8)املعايري اما يأيت

 أن تكون مرنة وقابلة للتغيري والتعديل، حبسب املعطيات واملتطلبات املستجدة.  -
 قابلة للقياس.  علأن تصاغ بشكل جي -
 أن ال حتتوى على تعليميني يف وقت واحد، وأن تكون خالية من التناقض. -
 غ األهداف بشكل واضح ودقيق.أن تصا   -
 س عملية التعلم ذاهتا أو موضوع التعلم.يقين تصاغ بشكل يعكس ناتج التعلم و أ -
أن يشتمل كل هدف تعليمي على عناصر السلوك الواجب برهنته، ووضوح شروط أداء السلوك،  -

 ومعايري قبول هذا األداء.
 أن يستجيب ملتطلبات العصر الراهن. -

 المنهج األخرى: عالقة األهداف بعناصر
إن األهداف متثل نقطة البداية يف العمليات التخطيطية والتعليمية للمنهج الدراسي، فهي حتمل صلة 
وثيقة باحملتوى الدراسي وأسلوب تنظميه ومستواه، ألن واضعي املناهج خيتارون احملتوى يف ضوء 

 اماً لألهداف.األهداف اليت سبقت حتديدها ، وهذا يعين أن اختبار احملتوى خيضع مت
                                                           

 .17ص  ،8ط ،والتجديدالمناهج بين التقليد  الدليمي،(8)

المجال 
 المعرفي

المجال 
النفسي 
 الحركي

المجال 
 الوجداني
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وكذلك هلا عالقة وثيقة بالطرق والوسائل وأشكال النشاط املدرسي امعىن أن خمططي املناهج عندما 
خيتارون احملتوى يف ضوء األهداف حيددون الطرق والوسائل وأشكال النشاط املدرسي، الذي ميكن به 

 التوصل إىل تلك األهداف وحتققها.
نهج يف ضوء األهداف واحملتوى والطرق والوسائل وأشكال وهكذا التقومي حيث يقوم خمطط امل

النشاط املدرسي بتحديده ألساليب التقومي واليت يتم من خالهلا معرفة مدى جناح املتعلمني يف بلوغ 
 . (8)املنهج  عناصر األهداف، والرسم التايل يوضح هذه العالقة جبميع

 
 

 
 
 
 

 
 

 ر املنهجعالقة األهداف بعناص( 9شكل رقم )
 

 ثانياً: المحتوى: 
ن إيعترب اختيار احملتوى واخلربات التعليمية من أهم وأكرب املشكالت يف ختطيط ووضع املناهج حيث 

قليال من اخلطأ واإلمهال يؤدي إىل نتائج مرفوضة وخطرية. وخاصة يف هذا العصر الذي هو عصر 
سية أمرا صعبا لرتاكم كمية املعرفة وكثرة التقدم ، والذي أصبح فيه اختيار اخلربات واملادة الدرا

االكتشافات وزيادة العلوم احلديثة وكثرة التغيريات االجتماعية السريعة، ويتطلب اختياره جهودا شاقة 
 . (9)وعمال منهكاً 

                                                           

 .38ص  رسالة دكتوراه، ،دارس العربية اإلسالمية في الهندمنهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية في الم السكري، (8)
 .39ص ، مرجع سابق ، السكري( 9)

 األهداف   
 

الطرق والوسائل التعلمييمية المحتوى التقويم األنشطة التعليمية
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ات اليت احملتوى هو املعرفة اليت يقدمها املنهج بأشكاهلا املتنوعة، أو هو املوضوع  (8)ويقول الدليمي
د عناصر املناهج وأوهلا تأثريا يف األهداف اليت يرمي ح. ويعد احملتوى أا مقرر دراسي معنييتضمنه

 هذا املناهج إىل حتقيقها . وتتبع يف عملية اختيار احملتوى ثالث خطوات مرتبة على التوايل هي:
 اختيار املوضوعات الرئيسة، يف ضوء ارتباط هذه املوضوعات ومناسبتها لألهداف. -8
فكار األساسية اليت حتتويها املوضوعات، وتعد هذه األفكار األساسيات املكونة اختيار األ -9

 للمادة.
اختيار املادة اخلاصة باألفكار الرئيسة ، فبعد اختيار احملور الذي تتمركز حوله األفكار الرئيسة  -3

 للموضوع جيري اختيار املادة اخلاصة لكل فكرة رئيسة.
 أهم األدوات اليت ميكن هبا حتقيق األهداف التعليمية احملتوى هو من  (9)ويالحظ اللقاين

والذي خيضع لألهداف مباشرة، ويتأثر هبا من أول وهلة من العملية التعليمية، ويقصد به   
 "نوعية املعارف اليت يقع عليها االختيار واليت يتم تنظيمها على حنو معني" .

ة وصياغتها بشكل وحدات تعليمية، مع وجيب أن ينقل حمتوى املنهج املبادئ واملعارف العلمي
األخذ باالعتبار قدرة الطلبة على فهم املعارف واستيعاهبا، كما ينبغي أن يستجيب حمتوى املنهج حلاجات 
الفرد واجملتمع املعاصرة، وأن اختيار حمتوى املنهج يعين اختيار نوع الثقافة اليت تعطي للجيل اجلديد، إذ 

املنهج الدراسي، واالختالف بني البشر طبيعة جوهرية وجدت منذ وجود تربز هذه الثقافة يف حمتوى 
اإلنسان على هذه األرض، ويشمل حمتوى املنهج مجيع اجلوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية 

 .(3)وغريها
 معايير اختيار المحتوى: 

 كالتايل:  إن عملية اختيار احملتوى هلا معايري معينة ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار وهي
 أن يكون احملتوى مرتبطا باألهداف. -
 أن يكون احملتوى صحيحا وله أمهية. -
 أن يكون احملتوى مالئما للواقع االجتماعي  والثقايف الذي يعيش فيه املتعلمون. -

                                                           

 .12،21ص  ،8ط ،المناهج بين التقليد والتجديد الدليمي، (8)
 .985، ص 8ط ،يقالمناهج بين النظرية والتطب اللقاني، (9)

 .383، ص 8ط ،نهج تربوي في ضوء التنوع الثقافيالمنهج التربوية أسس تصميم م ابراهيم،( 3)
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 أن يكون هناك توازن بني مشول احملتوى وعمقه. -
 يراعي احملتوى الفروق الفردية. أن -
 وحاجتهم.أن يراعي احملتوى ميول الطلبة  -

 
 مشكالت اختيار المحتوى:

إن عملية اختيار احملتوى واخلربات التعليمية ليست سهلة كما يتصور البعض. فاحملتوى واخلربات 
التعليمية جيري اختيارمها يف ضوء دراسة اجملتمع واملتعلم وطبيعة العملية الرتبوية واملستجدات العصرية، 

انب من حقائق ميكن أن يتخذ دليال يف اختيار احملتوى. ومن وبناء عليه فإن كل ما يرتبط هبذه اجلو 
 هنا تربز املشكلة املتمثلة يف احلاجة إىل املعايري األساسية اليت جيري يف ضوئها اختيار حمتوى املنهج.

 
 تنظيم المحتوى :

ة من تعلمه، إن اختيار احملتوى وفقا للمعايري املذكورة ال يعين بناء حمتوى ميكن تدريسه. ويتمكن الطلب 
فاألمر يتطلب أن نتناول هذا احملتوى بالتنظيم حبيث تبدأ من املعلوم إىل اجملهول، أو من احملسوس إىل 

 اجملرد، أو من املباشر إىل غري املباشر.
 ولتحقيق التنظيم الفعال حملتوى املنهج يتطلب أن يراعي يف هذا التنظيم املعايري التالية:

 قة رأسية فيما بني عناصر املنهج الرئيس.أي إجياد عالاالستمرارية  -
 أي إجياد عالقة أفقية بني عناصر املنهج مما يؤدي إىل فاعلية أكثر يف التعليم. التكاملية، -
أي تنظيم احملتوى يف تتابع معني بأن يتكون كل خربة تالية مبنية على اخلربة اليت سبقتها،  التتابع، -

 ويؤدي ذلك إىل تيسري عملية التعلم.
 ويقصد به تنظيم اخلربات التعليمية ، حبيث يعزز بعضها البعض اآلخر. راكم،الت -
ويقصد به حتقيق التوازن بني التنظيم املنطقي للمادة، والتنظيم السيكولوجي للتعلم  التوازن، -

حبيث يراعي يف التنظيم الرتتيب الذي يتماشى وطبيعة املادة ومنطقها من جهة ومستوى الطلبة 
 ة أخرى.وخصائصهم من جه

أي أن يكون هناك مركز أو حمور أو نقطة ارتكاز بتمركز حوهلا احملتوى، وذلك لتحديد  التمركز، -
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 .(8)األفكار الرئيسة اليت جيب الرتكيز عليها 
 

 عالقة المحتوى بعناصر المنهج:
مل   . ولوع متاما لألهداف، وهذا يعين أن احملتوى خيضجودة املنهج معايريإن احملتوى ينبثق يف ضوء 

حيقق األهداف ويبلغها يكن اهلدف واضحا وحمددا فال يستطيع أي حمتوى على املفاهيم واخلربات أن 
، ومن مث احملتوى هو حيدد الطرق والوسائل لوصول وحتقيق األهداف. كما أنه حيدد طرق إىل مبلغها

وبني مجيع عناصر  التقومي ملعرفة مدى جناحه يف حتقيق األهداف. والشكل التايل يوضح العالقة بينه
 املنهج.

 
 
 
 
 
 

 
 عالقة احملتوى بعناصر املنهج( 3شكل رقم )

 
 ثالثاً: طرق التدريس والوسائل التعليمية:

طرق التدريس والوسائل التعليمية مها من أهم العناصر للمنهج، بل مها عنصران منفصالن يف حد 
 تفاعل مستمرين بينهما يف أثناء عملية التدريس.ذاهتما، ولكن اعتربناها عنصرا واحدا لوجود تكامل و 

ويتكون بعدد من الوسائل  الطالبوالتدريس هو عملية هتدف إىل إحداث تأثري يف شخصية 
لتحقيق أهداف تربوية معينة، وهو أسلوب  الطالبواألنشطة يقوم هبا املدرس بقصد مساعدة 

 كامل.تعديال يساعد على منوهم املت الطالبمساعد لتعديل سلوك 
والوسيلة التعليمية هي كل أداة يستخدمها املدرس لتحسني عملية التعليم والتعلم، والوسائل 

                                                           

 .29ص ، 8ط ،المناهج بين التقليد والتجديد الدليمي،(  8)

 المحتوى   

الطرق والوسائل التعلمييمية األهداف التقويم األنشطة التعليمية
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التعليمية ال تغين عن املدرس وإمنا تعينه على أداء مهمته، وال بد للمدرس من أن حيسن اختيارها 
تعاجلها الوسيلة،  وتقدميها يف املوعد املناسب، والعمل على وصل اخلربات اليت يقدمها املدرس واليت

وال يقتصر استخدام الوسائل التعليمية على مرحلة تعليمية دون املراحل األخرى فهي تصلح مع 
 .(8)الصغار والكبار على السواء 

 : (9)والعملية تدريسية تتألف من ثالثة أركان هي 
 املعلم -8
 املتعلم -9
 املادة التعليمية أو اخلربة الرتبوية. -3

ة بفقد أي واحد من هذه األركان الثالثة، وهي العملية اليت تتصف وتتعطل العملية التعليمي
واملادة التعليمية. وهي نوع من السلوك الذي ميكن  الطالب، وبني الطالببالتفاعل بني املدرس و 

 .(3)مالحظته وقياسه وضبطه وتقوميه وحتسينه 
 إن العملية التدريسية متر بثالثة مراحل:  (3)كما يذكر عبد املوجود 

مرحلة التخطيط أي مرحلة النشاط الذهين الذي يهدف إىل حتديد األهداف  المرحلة األولى:
كما أهنا واختيار أفضل السبل لتحقيقها، فهي مرحلة خالية من التفاعل وذلك ألهنا تتم خارج الفصل  

 فيه املوقف التدريسي على أنه موقف سهل ومنسجم احللقات. متثل نشاطا منطقيا مقصودا يبدأ
ه، ولذلك فهي مرحلة تفاعل طالبالتفاعل أي مواجهة املدرس لمرحلة التنفيذ أو  لمرحلة الثانية:ا

حي، وهي مرحلة سريعة بأحداثها وما كان يبدو منطقيا يف مرحلة التخطيط يصبح موقفا سيكولوجيا 
 معقداً.

ريس وحياول أن مرحلة املتابعة، فاملدرس حياول أن يقف على مدى فاعلية التد المرحلة الثالثة:
 يستفيد هبذه املتابعة يف عملية التدريس.

 :أساليب وطرق التدريس 

                                                           

 .38-96. ص3، 8، ط الوسائل التعليمية، مطاوع( 8)
 .37ص رسالة دكتوراه،  دارس العربية اإلسالمية في الهند،منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية في الم، السكري (9)
 . 895ص  د.ط،، أساسيات المنهج وتنظيماته عبد الموجود،( 3)
 .896مرجع سابق، ص  عبد الموجود،( 3)
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ولكةةل منهمةةا أدوراه الةةيت  الطةةالبتعتةةرب عمليةةة التةةدريس مةةن املواقةةف الةةيت تتميةةز بالتفاعةةل بةةني املعلةةم و 
يف عمليةةة التةةدريس جيةةب أن يكةةون  علةةمف خمطةةط هلةةا، وهةةذا يعةةين أن املميارسةةها مةةن أجةةل حتقيةةق أهةةدا

راً فاعاًل واجيابياً ، فلديه اخلربات واملعلومات واملعارف السةابقة عنةدما يةأيت إىل املدرسةة، كمةا لديةه عنص
 تساؤالت كثرية حباجة أن يعرف اإلجابة عنها، وامعىن آخر فهو يأيت للمدرسة ليتعلم كيف يتعلم.

سةياً مةن عناصةر كما تعد عمليةة التةدريس ركنةا مهمةا مةن أركةان العمليةة التعليميةة، وعنصةرا أسا
املةةةةنهج الةةةةيت ال ميكةةةةن االسةةةةتغناء عنهةةةةا حيةةةةث جنةةةةد أن طريقةةةةة التةةةةدريس أكثةةةةر عناصةةةةر املةةةةنهج حتقيقةةةةاً 
لألهةةةةداف ألهنةةةةا هةةةةي الةةةةيت حتةةةةدد دور كةةةةل مةةةةن املعلةةةةم واملةةةةتعلم يف العمليةةةةة التعليميةةةةة وهةةةةي الةةةةيت حتةةةةدد 

 قيام هبا.  األساليب الواجب اتباعها والوسائل الواجب استخدامها واألنشطة الواجب ال
ويف ضةةوء هةةذا ميكةةن القةةول بأهنةةا جمموعةةة مةةن اخلةةربات التعليميةةة املخطةةط هلةةا مسةةبقاً مةةن قبةةل 

 على حتقيق أهداف حمددة. الطالباملعلم وينفذها من أجل مساعدة 
 
 :مفهوم الطريقة 

 فقد تعددت تعريفاهتا و فيما يلي بعضاً منها: 
 الطةالبناسبة لزيادة فعالية الدرس وشد وجذب انتباه الطريقة هي اليت حتدد الوسيلة التعليمية امل -

 له، كما أهنا حتدد الوقت والكيفية املناسبة الستخدامها.
 كما تعين الكيفيات اليت حتقق األثر املطلوب يف املتعلم فتؤدي إىل التعلم.  -
هةداف حمةددة ويقصد هبا اإلجراءات الةيت يؤديهةا املةدرس أو املعلةم ملسةاعدة املتعلمةني يف حتقيةق أ -

وتشةةةةةمل كافةةةةةة الكيفيةةةةةات واألدوات والوسةةةةةائل الةةةةةيت يسةةةةةتخدمها املعلةةةةةم يف أثنةةةةةاء أدائةةةةةه العمليةةةةةة 
 . (8)التعليمية حتقيقا ألهداف حمددة 

 
  :مفهوم التدريس( The Teaching  Methods ) 

، حيةةث مةةن أكثةةر األلفةةا  شةةيوعاً واسةةتعماالً يف احليةةاة العمليةةة واالجتماعيةةة " التــدريس"ويعتةةرب لفةةظ 
انتشر التعليم لدى مجيع فئات اجملتمع وطبقاته، وزاد إقبال الناس عليه، وصار يةتم يف مؤسسةات كثةرية 

 وخمتلفة، وبوسائل متنوعة ومتعددة وخمتلفة.
                                                           

 ،د ص.8، طاالستراتيجية الحديثة في التدريس الفعال، عطية( 8)
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ن التةةدريس هةةو كافةةة الظةةروف واإلمكانةةات الةةيت يوفرهةةا املةةدرس يف إكمةةا أورد تعريفةةا آخةةر حيةةث قةةال:
ءات اليت يتخذها يف سبيل مساعدة املتعلمني على حتقيةق األهةداف موقف تدريسي معني وكافة اإلجرا

 احملددة لذلك املوقف.
وهنةةاك مةةن يةةرى أن التةةدريس هةةو اجلانةةب التكنولةةوجي للرتبيةةة ، وختتلةةف النظةةرة إليةةه بةةاختالف 
األهةةداف الرتبويةةةة وفلسةةفات الرتبيةةةة واجتاهاهتةةةا ، فأصةةحاب االجتةةةاه التقليةةةدي يةةرون أن التةةةدريس يقةةةوم 

 . (8)التلقني واحلفظ فيما يرى أصحاب االجتاه احلديث أنه يقوم على التوجيه واإلرشاد  على
وقةةد عرفهةةا زيتةةون بأهنةةا:" جمموعةةة مةةن إجةةراءات التةةدريس املختةةارة سةةلفا مةةن قبةةل الةةتعلم والةةيت خيطةةط 

 ضةوء الستخدامها عند تنفيةذ الةدرس، امةا حيقةق األهةداف التعليميةة املرجةوة بأقصةى فاعليةة ممكنةة، ويف
 . (9)اإلمكانات املتاحة" 

و عرفهةةةةةا العياصةةةةةرة علةةةةةى أهنةةةةةا: "جمموعةةةةةة اخلطةةةةةوات و اإلجةةةةةراءات و النشةةةةةاطات املتسلسةةةةةلة 
 . (3)واملخطط هلا اليت يستخدمها املعلم أثناء التدريس يف سبيل حتقيق األهداف التعليمية" 

لنشةاطات ووسةائل التقةومي الةيت أما جابر فةريى أن طريقةة التةدريس هةي: "مجيةع الوسةائل و اإلجةراءات وا
 . (3)يهيئها املعلم من أجل حتقيق األهداف التعليمية لدى الطالب يف غرفة الصف وخارجها" 

باإلضةافة إىل أن طريقةة التةدريس تعتةرب عمليةة اجتماعيةة نتفاعةل فيهةا كافةة أطةراف الةيت هتمهةم 
و املتعلمةةةني واالسةةةتجابة لرغبةةةاهتم العمليةةةة الرتبويةةةة مةةةن إداريةةةني وعةةةاملني ومعلمةةةني وتالميةةةذ، لغةةةرض منةةة

وخصائصةةهم، واختيةةار املعةةارف واملبةةادئ واألنشةةطة واإلجةةراءات الةةيت تناسةةب معهةةم وتنسةةجم يف نفةةس 
 .الوقت مع روح العصر ومتطلبات احلياة االجتماعية

، الطالبونتيجة الختالف الفلسفات الرتبوية، والختالف فهمنا لطبيعة النشاط العقلي لدى 
أهةةداف الرتبيةةة والتعلةةيم يف العصةةور املختلفةةة، والخةةتالف طبيعةةة املةةواد الدراسةةية واألنشةةطة والخةةتالف 

التعليمية اختلفت طرق التةدريس وتنوعةت وتعةددت، ولقةد كانةت مهمةة املعلةم قةدمياً عةرض املعلومةات 

                                                           

 .، دص8مرجع سابق،ط، عطية(  8)

 .دص ،8ج د،ط،  ،س رؤية منظومية، الكتاب الثانيريتصميم التد زيتون،(  9)

جملة دراسات يف  ،ة بسلطنة عمان لطرق أساليب لديهمتقديرات معلمي التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوي العياصرة،(  3)
 (.13املناهج وطرق التدريس، العدد )

 .دط،دص، طرق التدريس العامة: تخطيطها، وتطبيقاتها التربوية جابر،(  3)
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ا، ال يستطيع إال استقبال هذه املعلومات وحفظهة الطالبليحفظوها، اعتقاداً بأن عقل  الطالبعلى 
 وأن هدف التعليم هو ختليد الرتاث الثقايف واالهتمام باملعرفة يف حد ذاهتا.

ويف ضوء ما سبق يرى الباحث أن طةرق التةدريس هةي: كةل مةا خطةط لةه املعلةم مةن أنشةطة و 
 .معايري جودة املنهجإجراءات الستخدامها أثناء تنفيذ الدرس بغية حتقيق 

 ،واستراتيجيات التدريس: الفرق بين طرق التدريس، وأساليب التدريس 
تعةين خةط السةري املوصةل إىل اهلةدف وتشةمل اخلطةوات األساسةية الةيت خطةط  (Strategy)اإلسرتاتيجية 

 هلا املدرس لغرض حتقيق أهداف املنهج.
كمةةةةةا تعةةةةةين بأهنةةةةةا خطةةةةةة منظمةةةةةة مةةةةةن أجةةةةةل حتقيةةةةةق األهةةةةةداف التعليميةةةةةة تتضةةةةةمن الطرائةةةةةق والتقنيةةةةةات 

 . (8)لتحقيق األهداف احملددة يف ضوء اإلمكانيات املتاحة واإلجراءات اليت يتخذها املعلم 
 
  :الفرق بين إستراتيجية التدريس وطريقة التدريس 
اإلسرتاتيجية خطة تتضمن األهداف والطرق والتقنيات واإلجراءات اليت يقوم هبةا املةدرس لتحقيةق  -

م هبةةا املةةدرس لنقةةل أهةةداف تعليميةةة حمةةدودة، بينمةةا الطريقةةة هةةي اإلجةةراءات والكيفيةةات الةةيت يقةةو 
 حمتوى مادة التعلم إىل املتعلم.

اإلسةةةةرتاتيجية تتضةةةةمن كةةةةل مواقةةةةف العمليةةةةة التعليميةةةةة مةةةةن أهةةةةداف ، وطرائةةةةق ووسةةةةائل تقنيةةةةة، أو  -
معينةات ، وتقةومي نتةةائج العمليةة التعليمليةة، بينمةةا الطريقةة تتضةمن خطةةوات متسةقة مرتابطةة تتصةةل 

 بطبيعة املادة وتعليمها.
ضمن الطريقة واالجراءات وكل ما يشكل عملية التدريس بينما الطريقةة ال تتضةمن اإلسرتاتيجية تت -

 . (9)إال مكونا من مكونات االسرتاتيجية 
ن إسرتاتيجية التدريس هي: جمموعةة اإلجةراءات والوسةائل الةيت إويف ضوء ما سبق ميكن القول 

دة مةةةن اخلةةةربات التعليميةةةة مةةةن اإلفةةةا الطةةةالبتسةةةتخدم مةةةن قبةةةل املعلةةةم ويةةةؤدي اسةةةتخدامها إىل متكةةةني 
املخططةةة وبلةةوغ األهةةداف الرتبويةةة املنشةةودة ، وطريقةةة التةةدريس هةةي األداة أو الوسةةيلة أو الكيفيةةة الةةيت 

 يستخدمها املعلم يف توصيل حمتوى املنهج للدارسني يف أثناء قيامه بالعملية التعليمية.
                                                           

 .، د،ص8، طاالستراتيجية الحديثة في التدريس الفعال، عطية(8)

 .دط، دص ،نظريات التعلم والتعليم، قطامي( 9)
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 :الفرق بين طريقة التدريس وأساليب التدريس 
  طريقة التدريس:

كل ما خطط له املعلم من أنشةطة و إجةراءات السةتخدامها أثنةاء تنفيةذ الةدرس بغيةة حتقيةق األهةداف 
 املنشودة.

  أسلوب التدريس:
 هو الكيفية اليت يتناول هبا املعلم تلك الطريقة أثناء قيامه بعملية التدريس.

ثةةةر مةةةن إذن الطريقةةةة أمشةةةل مةةةن األسةةةلوب وهلةةةا خصةةةائص ومميةةةزات، وميكةةةن أن يسةةةتخدمها أك
 معلم، يف حني أن األسلوب خاص باملعلم، ويرتبط باخلصائص الشخصية له.

 :الفرق بين إستراتيجية التدريس وطريقة وأسلوب التدريس 
أمشةةةل مةةةن الطريقةةةة فاالسةةةرتاتيجية هةةةي الةةةيت ختتةةةار الطريقةةةة املالئمةةةة مةةةع خمتلةةةف  اســـتراتيجية التـــدريس

 .الظروف واملتغريات املؤثرة يف املوقف التدريسي
 فإهنا باملقابل أوسع من األسلوب. أما الطريقة
 هو الوسيلة اليت يستخدمها املعلم لتوظيف الطريقة بصورة فعالة.واألسلوب 

 :مواصفات طريقة التدريس الفعالة 
 لكي تتصف طريقة التدريس بالنجاح جيب أن تتوفر فيها األسس اآلتية:

  تنمية ميوله وقدراته.هتتم طرق التدريس احلديثة بإثارة تفكري التلميذ و 
  ومع اآلخرين خارج املدرسة. الطالبيتم التعلم بطريق التعاون بني 
  وتنميتهم و مراعاة فروق الفردية بينهم. الطالباحرتام شخصية 
 .أن يكون غري مكلفة يف اجلهد ويف املال وخمتصرة يف الوقت 
 .التعلم عن طريق إثارة املشكلة والبحث عن حل هلا 
 واستعداداهتم وميوهلم. الطالبت مراعاة مستويا 
 .توفري الوسائل التعليمية اليت تساعد على الفهم الكامل للدرس 
 .إثارة النواحي الوجدانية حنو املدرسة والعمل املدرسي وحنو العادات والتقاليد املرغوبة 
  جي أن توازن بني الرتتيب النطقي القائم علةى التةدرج يف عةرض مةادة الةتعلم والرتتيةب السةيكولو

 املستند إىل ميول ورغبات وقدرات واستعدادات وطريقة تفكري املتعلمني.
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 :تصنيف طرق التدريس الفعالة 
وقةةةةد أشةةةةارت العديةةةةد مةةةةن الدراسةةةةات والبحةةةةوث الرتبويةةةةة الةةةةيت اهتمةةةةت بطةةةةرق وأسةةةةاليب التةةةةدريس إىل 

 تصنيفات متعددة لطرق التدريس ميكن إمجاهلا فيما يلي:
  ق حديثة.تصنيفها إىل طرق تقليدية وطر 
  .تصنيفها إىل طرق فردية وطرق مجاعية 
 .تصنيفها إىل طرق دميوقراطية وطرق استبدادية 
 .تصنيفها إىل جمموعات مثل: جمموعة االكتشاف، وجمموعة التعلم الذايت، وجمموعة العرض 
 .تصنيفها إىل طرق تدريس عامة وطرق تدريس خاصة 
  .تصنيفها على نشاط املعلم واملتعلم 

عديةةدة للتةةدريس علةةى مةةر العصةةور وكةةل طريقةةة تتميةةز علةةى اآلخةةر بناحيةةة معينةةة  وظهةةرت طةةرق
ولةةيس هنةةاك بةةالقطع طريقةةة واحةةدة أفضةةل أو أنسةةب مةةن غريهةةا. و ينبغةةي للمعلةةم أن يراعةةي يف طريقةةة 

 التدريس ما يلي:
 .التدرج من املعلوم إىل اجملهول 
 .االنتقال من السهل إىل الصعب 
 التدرج من البسيط إىل املعقد. 
 .التدرج من الكل إىل اجلزء 
 .التدرج من احملسوس إىل اجملرد 
 .التدرج من اجلزئيات إىل الكليات 
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 أهم نماذج لطرق التدريس:
إىل أن طرق التدريس  (8)هناك عدة طرق التدريس الشائعة يف أوساط الرتبويني كما أشار املعيقل

، رية التغري يف شىت جماالت احلياةرع فيه وتتتطور مع مرور الزمن و خباصة يف الوقت احلاضر الذي تتسا
ومن تلك اجملاالت الرتبية و التعليم، حيث سامهت األحباث والدراسات الرتبوية يف تغري الكثري من 
املفاهيم و االهتمامات لدى الرتبويني عامة و املعلمني خاصة، ونتيجة لذلك ظهرت الكثري من 

ل التدريس مما يساعد يف إعداد الطالب الذي يستطيع الطرق احلديثة اليت ميكن تطبيقها يف جما
 التعامل بفاعلية مع طبيعة العصر ومتطلباته و أحداثه و متغرياته.

ألمهية طرق التدريس الشائعة احلديثة "و اليت ينظر إليها يف الغرب على أهنةا  (9)ويقول احلارثي 
 و التعليم". جتديدات تربوية معاصرة و عليها يدور مدار البحث يف الرتبية

 
 وهناك عدة طرق تدريس حديثة شائعة لدى الرتبويني ومن أمهها ما يلي:

 (Problem Solving )طريقة حل المشكالت:  (9)
 أهمية طريقة حل المشكالت:

تعد هذه الطريقة من أهم الطرق اليت اكتشفت يف ضوء املنهج احلديث الذي يؤكد دور الطالب يف 
ية تابعة من أن هذه الطريقة هتيل الفرصة املالئمة للطالب للقيام بأنواع العملية التعليمية، و هذه األمه

النشاط الذهين و العاطفي املوجه حنو دراسة مشكلة معينة، كما أن طريقة حل املشكالت ميكن 
استخدامها يف خمتلف مراحل التعليم، حبيث توظف وقفا ملستويات الطالب واستعداداهتم، ألن إعداد 

للحياة ال حيتاج فقط إىل املعارف و املهارات العلمية ، بل البد هلم من اكتساب هوالء الطالب 
      املهارات الالزمة للتعامل بنجاح مع معطيات جديدة و مواقف مشكلة مل متر خبرياهتم ومل 

 . (3)يتعرضوا هلا 
بقةدر ويرى علماء الرتبيةة أن طريقةة حةل املشةكالت ميكةن أن تسةتخدم يف تةدريس مجيةع املةواد 

                                                           

جامعة امللك سعود، عمادة البحث العلمي، مركز حبوث   ،مفهومه، فوائده، أسسه، تطبيقاته التعلم التعاوني: المعيقل،( 8)
 كلية الرتبية.

 .86، صد.ط ،التدريب الحديثةلجديد في أساليب ،ا الحارثي( 9)

 .، دصد.ط،، المنهج المدرسي المعاصر الخليفة،( 3)
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 . (8)املستطاع، كما أنه ميكن استخدامها مع أي مرحلة عمرية بشرط مراعاة النمو العقلي لكل مرحلة 
 تعريف طريقة حل المشكالت:

تعةةرف طريقةةة حةةل املشةةكالت بأهنةةا: " اختةةاذ إحةةدى املشةةكالت الةةيت تتصةةل اموضةةوع الةةدرس حمةةورا و 
رسةةةة أنةةةواع النشةةةاط التعليمةةةي املختلفةةةة نقطةةةة بدايةةةة ومةةةن خةةةالل التفكةةةري يف حةةةل هةةةذه املشةةةكلة و مما

يكتسب الطالب املعةارف واحلقةائق واملفةاهيم بأسةلوب يعتمةد علةى املشةاركة اإلجيابيةة بيةنهم و تةربز يف 
 . (9)هذه العمليات ذاهتم" 

بينمةةةا عرفةةةت اجلمعيةةةة الوطنيةةةة ملشةةةريف الرياضةةةيات طريقةةةة حةةةل املشةةةكالت علةةةى أنةةةه " أسةةةلوب 
 . (3)لمها الفرد ملواجهة موقف جديد غري مألوف" استخدام معلومات سبق أن تع

و يعرفهةةا عايةةل و املنةةويف علةةى أهنةةا سةةؤال حمةةري أو مؤقةةف مربةةك، ال ميكةةن إجابتةةه أو حلةةه عةةن 
 .(3)طريق املعلومات واملهارات اجلاهزه لدى الشخص الذي يواجهه هذا السؤال أو املوقف"

الطةةالب أمةةام مشةةكلة تثةةري تفكةةريهم و  بأهنةةا الطريقةةة الةةيت تعتمةةد علةةى وضةةع (5)ويةةري احلمةةزي
 تتطلب منهم البحث والتقصي للوصول إىل احلل املناسب.

 شروط طريقة حل المشكالت:
لكي يتحقق النجاح لطريقة حل املشكالت يف التدريس فان هناك شروط يتعني استخدامها وهي كما 

 يلي:
  عها تصبح شيئا ال يشغل باهلم.باملشكلة فما مل حيسوا هبا و يتفاعلوا م الطالبالبد من شعور 
  الطةةةالبعلةةةى املعلةةةم أن يتأكةةةد أن هنةةةاك مشةةةكلة حقيقةةةة، وأهنةةةا تسةةةتحق أن يضةةةيع فيهةةةا جهةةةد 

 طالبا. 95يف الصف عن  الطالبأال يزيد عدد  ووقتهم.
  أن يبحثوهةةا تكةةون يف مقةةدورهم ويف  الطةةالبينبغةةي علةةى املعلةةم أن يةةدرك أن املشةةكلة الةةيت يريةةد

                                                           

 د.ط،د،ص. ،طرق التدريس العامة ،صقر ( 8)

 .66ص د.ط،  ،يس الكيمياء في المرحلة الثانويةاالتجاهات الحديثة في تدر ، جاسم( 9)

الرياضية اللفظية لدى تالميذ الصف السادس  أثر استخدام حل المشكالت على تنمية مهارات حل المسائل، القحطاني( 3)
 رسالة ماجستري. االبتدائي بمدينة الخرج"،

 دط، دص.، المدخل إلى التدريس الفعال، عايل ( 3)

عند استخدام طرق الحمزي، أحمد بن حمد أحمد، "الصعوبات التي تواجه معلمي المرحلة المتوسطة بمنطقة جازان التعليمية ( 5)
  رسالة ماجستري. ، التدريس الحديثة
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 ي واالجتماعي واالنفعايل.مستوى نضجهم العقل
  (8)املشكالت  يكون الوقت املتاح كافيا حللمن األمور اليت جيب أن يراعيها املعلم أن. 
  الذين يعملون على  طالبللينبغي أال يكون حل املواقف واضحا أو ممكنا بطريقة مباشرة بالنسبة

 إجياد حل هلذا املوقف.
 بدراسة املشكلة يف أكثر من حصة متتالية. املرونة يف تنظيم اجلدول املدرسي اما يسمح 
  املشكالت واختاذ أن يكون اهلدف من التدريس تنمية مهارات التفكري العليا و خاصة مهارة حل

 . (9)التفكري الناقد القرار و 
 

 خطوات طريقة حل المشكالت :
الف شةةكليا، مةةع بقةةاء رغةةم اخةةتالف املةةربني حةةول اخلطةةوات الةةيت اقرتحوهةةا هلةةذه الطريقةةة، إال أن هةةذا االخةةت

 اجلوهر على حالته وتأثره بدرجة كبرية اما طرحه ديوي. و متثل خطوات هذه الطريقة حل يف اآليت:
 :إن إثةةارة انتبةةاه الطةةالب للمشةةكلة و إحساسةةهم هبةةا و فهمهةةم ملضةةموهنا جيعلهةةم  إثــارة المشــكلة

 متشوقني لدراستها، و تتم إثارة املشكلة عن طريق سؤال بطرحه املعلم.
 :يف صيغة سؤال إجرائي قابل للبحث توجيه الطالب لتحديد املشكلة تحديد المشكلة. 
  مجع املعلومات: يقوم الطالب جبمع معلومات و بيانات حول املشكلة من مصةادر  متعةددة بغيةة

 اقرتاح حلول مؤقته هلا.
 :ى أن حيةث املعلةم يقةوم الطةالب بصةياغة الفرضةيات أو احللةول املؤقتةه علة توليد حلول مؤقتة للمشـكلة

 الطالب على تقدمي أكرب عدد ممكن من احللول املمكنة للمشكلة.
 :يقةوم الطةالب بفحةص احللةول املؤقتةة و اختبةار  المفاضلة بين الحلول و اختيار األفضـل منهـا

 املناسب منها.
 :يتم إرشاد الطالب لوضع خطة لتنفيذ احلل مث القيام بعملية التنفيذ التخطيط للحل و تنفيذه. 
 :(3)املفضل احلكم على مدى كفاءة احللويف هذه اخلطوة يتم توجيه الطالب إىل  تقيم الحل. 

                                                           

 .د،ص، 9ط ،المعلم و المناهج و طرق التدريس، مرسي (  8)

 .332ص د.ط، ،  تدريس التاريخ في القرن الحادي و العشرين، الجمل (  9)

 . ، دص8ج د،ط،،منظومية، الكتاب الثاني تصميم التدريس رؤية ،زيتون ( 3)
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 مميزات طريقة حل المشكالت:
تتخذ هذه الطريقة إحدى املشكالت اليت تتصل اموضوع الةدرس حمةورا هلةا و نقطةة بدايةة، ومةن خةالل 

ملختلفةة يكتسةب الطةالب املعلومةات، التفكري يف حل هذه املشةكلة و ممارسةة أنةواع النشةاط التعليمةي ا
و الطريقةةة العلميةةة يف التفكةةري، و عةةدد مةةن املهةةارات العقليةةة والعمليةةة املفيةةدة، واألخةةذ هبةةذه الطريقةةة يف 

 التدريس له مميزات تتلخص كما يلي:
  (8)الطالب على نشاطه الذايت لتقدمي حلول املشكالت املطروحة اعتماد. 
 ملعلم وغري ذلك.تقلل من اعتماد التلميذ على ا 
  .جتعل هذه الطريقة الطالب حمورا أساسيا يف العملية التعليمية 
  على مواجهة املشكالت يف حياهتم. الطالبتشجع 
  تنمةةةةي يف الطالةةةةب حةةةةب العمةةةةل اجلمةةةةاعي و ذلةةةةك عنةةةةدما يةةةةتم اجلمةةةةع بةةةةني هةةةةذه الطريقةةةةة الةةةةتعلم

 التعاوين. 
  ة إجيابية.بذاته وشخصيته ومشاركته يف الدرس مشارك الطالبتشعر 
 القدرة على املناقشة. الطالبى تنمي لد 

 صعوبات طريقة حل المشكالت:
وطريقةةة تفكةةريهم ومسةةتوى الطالبنظةةرا ألن فاعليةةة أسةةلوب حةةل املشةةكالت تعتمةةد علةةى درجةةة اهتمةةام 

عطةةةاء حريةةةة أكةةةرب إم يتطلةةةب املعلةةة إىل آخةةةر، ونظةةةرا ألن دور خةةةرباهتم وهةةةى أمةةةور تتفةةةاوت مةةةن تلميةةةذ
تظهر بعض الصةعوبات واملشةكالت الةيت يةرى  النشاطات وتنفيذها فمن املتوقع أن يطيف ختط طالبلل

 :ذلك تعوق من فاعلية التعليم ومن املعلمون أهنا
إن مل حتةةدد املشةةكلة بدقةةة ووضةةوح ، فسةةوف يتسةةع البحةةث ممةةا يةةؤدي إىل ضةةياع اجلهةةود املبذولةةة  -

 دون التوصل إىل النتائج املرجوة.
تةةوافر املراجةةع والةةدوريات القدميةةة و احلديثةةة الةةيت يرجةةع إليهةةا الطالةةب  يسةةتدعي جنةةاح هةةذه الطريقةةة -

جلمةةع البيانةةات، وهةةذا غةةري متةةوفر يف كثةةري مةةن املةةدارس بالقةةدر املطلةةوب، ممةةا ميثةةل صةةعوبة حقيقةةة 
 حتول دون استخدام هذه الطريقة يف التدريس.

ات األخةرى، ممةا أدى إىل حتتاج لوقت طويل نسبيا مما يؤدي إىل تأخري الطالب عن دراسة املقةرر  -
                                                           

 .د.ط،د،ص ،أساليب تدريس العلوم زيتون،(  8)
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 . (8)عزوف املعلمني عن استخدام هذه الطريقة يف التدريس 
 حتتاج إىل إمكانات، وتتطلب معلما ذا كفاءة عالية. -
تتلخص هذه الطريقة يف اختاذ إحدى املشكالت ذات الصلة اموضوع الدراسة حمورا هلا ونقطة   

املشكلة وعمل اإلجراءات الالزمة ومجع  البداية يف تدريس املادة فمن خالل التفكري يف هذه
املعلومات والنتائج وحتليلها وتفسريهامثوضعاملقرتحاتاملناسبة هلا ويكون التلميذ قد اكتسب املعرفة 

 إىل إحداث التنمية املطلوبة ملهاراته العلمية أسلوب التفكري العلمي مما أدى العلمية وتدرب على
 والعقلية.

 
  (Brain Storming) ت:العصف الذهني وحل المشكال (8)

 طبيعة أسلوب العصف الذهني:
يعةةرف بالقصةةف الةةذهين أو التفتةةق  يطلةةق عليةةه مسةةميات كثةةرية منها:أسةةلوب العصةةف الةةذهين، أو مةةا 

 الذهين، أوحفز الذهن، أو إمطار الدماغ، أو توليد األفكار، أو القدح الذهين.
ث أقرهبا للمعىن، فالعقل يعصف إن مصطلح العصف الذهين يعد أكثر استخداماً وشيوعاً حي

 .ويفحصها و ميحصها هبدف التوصل إىل احللول اإلبداعية املناسبة هلا باملشكلة
 : مفهوم العصف الذهني

أمريكةا  العصف الذهين واحدة مةن أسةاليب حتفيةزا للتفكةري واإلبةداع الكثةرية الةيت تتجةاوز يف اسرتاتيجية
ويسةتخدم  .األمريكيةة ر من مئة أسلوب من ضمنها األساليبأكثر من ثالثني أسلوبًا، ويف اليابان أكث

يف حةةل كثةةري مةةن املشةةكالت العلميةةة واحلياتيةةة  العصةةف الةةذهين كأسةةلوب للتفكةةري اجلمةةاعي أو الفةةردي
ويعةين تعبةري العصةف الةذهين اسةتخدام العقةل يف  . املختلفة، بقصد زيةادة القةدرات والعمليةات الذهنيةة

 التصدي النشط للمشكلة.
ارتبط استخدام طريقة العصف الذهين يف التدريس باإلبداع ، فهةي تسةعى إىل تنميتةه و تطةويره  و قد

 . (9) الذين ال تتاح هلم الفرصة إلظهاره الطالب، و الكشف عما هو خمتزن يف عقول الطالبعند 

                                                           

 .، د،صد.ط ،المنهج المدرسي المعاصر ليفة،الخ(  8)

 .د.ط،دص، أصول التدريس و طرائقه" القال،(  9)
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 أهداف العصف الذهني:
  : العصف الذهين إىل حتقيق اآليت هتدف جلسات 

 عياحل املشكالت حال إبدا .  
 خلق مشكالت للخصم .  
 مشكالت، أو مشاريع جديدة إجياد .  
 حتفيز وتدريب تفكري وإبداع املتدربني .  

 مراحل العصف الذهني:
مراحةل  ميكن استخدام هذا األسلوب يف املرحلة الثانيةة مةن مراحةل عمليةة اإلبةداع، والةيت تتكةون مةن ثةالث 

 أساسية هي: 
ويتم فيها توضيح املشكلة وحتليلها إىل عناصرها األولية اليت تنطوي حتديد املشكلة  المرحلة األولى:

-81عليها، تبويب هذه العناصر من أجل عرضها على املشاركني الذين يفضل أن ترتاوح أعدادهم مابني )
 ( فرداً، ثالثة منهم على عالقة باملشكلة موضوع العصف الذهين واآلخرون بعيدوا الصلة عنها.89

إجياد األفكار، أو توليدها: ويتم فيها وضع تصور للحلول من خالل إدالء احلاضرين  ية:المرحلة الثان
 بأكرب عدد ممكن من األفكار وجتميعها وإعادة بنائها.

 .إجياد احلل: ويتم فيها تقدمي احللول واختيار أفضلها المرحلة الثالثة:
 مبادئ العصف الذهني:

 أساسيني مها:يعتمد استخدام العصف الذهين على مبدأين 
 تأجيل الحكم على قيمة األفكار: (9

األفكةةار املنبثقةة مةن أعضةةاء جلسةة العصةةف الةذهين، وذلةةك يف  يةتم التأكيةد علةةى: تأجيةل احلكةةم علةى
صاحل تلقائية األفكار وبنائها ، فإحساس الفرد بأن أفكاره سةتكون موضةعاً للنقةد والرقابةة منةذ ظهورهةا 

 كار أخرى.يكون عامالً  كافياً إلصدار أية أف
 كم األفكار يرفع ويزيد كيفها: (8

ولةةد الكيةةف علةةى رأي املدرسةةة الرتابطيةةة، والةةيت تةةرى أن األفكةةار مرتبةةة يف شةةكل هرمةةي  قاعةةدة الكمةةي
وأن أكثر األفكار احتمةااًل للظهةور والصةدور هةي األفكةار العاديةة والشةائعة املألوفةة، وبالتةايل فللتوصةل 

 جيب أن تزداد كمية األفكار. إىل األفكار، غري العادية واألصلية
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 القواعداألساسية للعصف الذهني:
 أي نوع من احلكم أو النقةد يف أثنةاء جلسةات  ضرورة جتنب النقد لألفكار املتولدة: أي استبعاد

 هذه القاعدة تقع على عاتق املعلم وهو رئيس اجللسة. العصف الذهين، ومسؤولية تطبيق
 مهما يكن نوعها: واهلةدف هنةا هةو إعطةاء قةدر أكةرب مةن  حرية التفكري والرتحيب بكل األفكار

احلرية للطالب أوالطالبةة يف التفكةري يف إعطةاء حلةول للمشةكلة املعروضةة مهمةا تكةن نوعيةة هةذه 
 احللول أومستواها.

  التأكيةةد علةةى زيةةادة كميةةة األفكةةار املطروحة:وهةةذه القاعةةدة تعةةين التأكيةةد علةةى توليةةد أكةةرب عةةدد
زاد احتمةةال  الطةةالبرتحةةة ألنةةه كلمةةا زاد عةةدد األفكةةار املقرتحةةة مةةن قبةةل األفكةةار املق ممكةةن مةةن

 بلوغ قدر أكرب من األفكار األصلية أواملعينة على احلل املبدع للمشكلة.
 أفكار اآلخرين وتطويرها:  ويقصد هبا إثارة محاس املشاركني يف جلسات العصف الذهين تعميق 

 .اآلخرين، وأن يقدموا ما ميثل حتسيناً أوتطويرا من الطالب أو من غريهم ألن يضيفوا ألفكار
 مراحل حل المشكلة في جلسات العصف الذهني:

هنةةاك عةةدة مراحةةل جيةةب اتباعهةةا يف أثنةةاء حةةل املشةةكلة املطروحةةة يف جلسةةات العصةةف الةةذهين وهةةي  
 كالتايل:

العصةةةف الةةةذهين بطةةةرح املشةةةكلة علةةةى  يقةةةوم املعلةةةم وهةةةو املسةةةؤول عةةةن جلسةةةات صـــياغة المشـــكلة:
 .طالبتقدمي املشكلة لل وشرح أبعادها ومجع بعض احلقائق حوهلا بغرض الطالب

وذلةةك بإعةةادة صةةياغتها وحتديةةدها مةةةن  وفيهةةا يقةةوم املعلةةم بتحديةةد دقيةةق للمشةةكلة بلــورة المشــكلة:
 خالل جمموعة تساؤالت على منط.

 ورة؟ة إذا استمر التلوث هبذه الصالنتائج املرتتبة على الكرة األرضي ما هيمثال: 
 البحث عن بدائل جديدة ملصادر طاقة غري ملوثة مستقبالً ؟ كيف ميكن  

إن إعادة صياغة املشكلة قد تقدم يف حدذاهتا حلوالً مقبولة دون احلاجة إىل إجراء املزيةد مةن  
 عمليات العصف الذهين.

 توليد األفكار التي تعبر عن حلول للمشكلة:
لةذهين حيةث يةتم مةن خالهلةا إثةارة فةيض حةر مةن األفكةار، اخلطةوة مهمةة جللسةة العصةف ا وتعترب هذه

 وتتم هذه اخلطوة مع مراعاة اجلوانب التالية:
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 . عقد جلسة تنشيطية -
 عرض املبادئ األربعة للعصف الذهين. -
 استقبال األفكار املطروحة حىت لو كانت مضحكة. -
 .(تدوين مجيع األفكار وعرضها ) احللول املقرتحة للمشكلة -
 جتنب ذلك. باإلحباط أو امللل، وجيب الطالبحيدث أن يشعر بعض قد  -

 تقييم األفكار التي تم التوصل إليها:
مةن األفكةار املطروحةة حةول مشةكلة  تتصف جلسات العصف الذهين بأهنا تؤدي إىل توليةد عةدد كبةري

 نفيذ.معينة، ومن هنا تظهر أمهية تقييم هذه األفكار وانتقاء القليل منها لوضعه موضع الت
 عناصر نجاح عملية العصف الذهني:

 التأكيد على عناصر جناح عملية العصف الذهين وتتلخص يف اآليت: ال بد من
 املشكلة مدار البحث لدى املشاركني وقائد النشاط مدار البحث. وضوح -
وضةةوح مبةةادئ، وقواعةةد العمةةل والتقيةةد هبةةا مةةن قبةةل اجلميةةع ، حبيةةث يأخةةذ كةةل مشةةارك دوره يف  -

 األفكار دون تعليق، أو جتريح من أحد. طرح
العصةف الةذهين كأحةد االجتاهةات املعرفيةة  خربة قائد النشةاط، أو املعلةم، وقناعتةه بقيمةة أسةلوب -

 .يف حفز اإلبداع
 مآخذ العصف الذهني:

العصف الذهين يعين وضع الذهن يف حالة من اإلثارة واجلاهزية للتفكري يف كل االجتاهات لتوليةد أكةرب 
مةةةن األفكةةةار حةةةول القضةةةية أو املوضةةةوع املطةةةروح، وهةةةذا يتطلةةةب إزالةةةة مجيةةةع العوائةةةق التحفظةةةات قةةةدر 

الشخصية أمام الفكر ليفصح عن كل خلجاته وخياالتةه ، وكةل منةا ميتلةك قةدراً ال بةأس بةه مةن القةدرة 
ع على التفكري اإلبداعي أكثر مما نعتقد عن أنفسنا ولكن حيول دون تفجةر هةذه القةدرة ووضةعها موضة

 االستخدام والتطبيق عدد من املآخذ اليت تقيد الطاقات اإلبداعية ومنها:
وتتمثل املعوقات اإلداركية بتبين اإلنسان طريقة واحده للنظر إىل األشياء واألمور المعوقات اإلدراكية:

ذا فهو ال يدرك الشيء إال من خالل أبعاد حتددها النظرة املقيدة اليت ختفي عنه اخلصائص األخرى هل
 .الشيء

وتتمثل يف اخلوف من الفشل، ويرجع هذا إىل عدم ثقة الفرد بنفسه وقدراته على العوائق النفسية:
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ابتكار أفكار جديدة وإقناع اآلخرين هبا، وللتغلب على هذا العائق جيب أن يدعم اإلنسان ثقته 
يد من العلماء الذين أبدعوا بنفسه وقدراته على اإلبداع وبأنه ال يقل كثرياً يف قدراته ومواهبه عن العد

الرتكيز على ضرورة التوافق مع اآلخرين: يرجع ذلك إىل اخلوف أن يظهر و  واخرتعوا واكتشفوا.
 الشخص أمام اآلخرين امظهر يدعو للسخرية ألنه أتى بشيء أبعد ما يكون عن املألوف بالنسبة هلم.

لتفكري اإلبداعي صعوبة، ذلك أنه يعين أن يقوم هذا العائق من أكثر عوائق ا يعترب :القيودالمفروضة ذاتياً 
  . الشخص من تلقاء نفسه بوعي أو بدون وعي بفرض قيود ملتفرض عليه لدى تعامله مع املشكالت

كثريًا ما يذهب البعض إىل اختيار منط معني للنظر إىل األشياء مث : التقيد بأنماط محدده للتفكير
،كذلك قد يسعى البعض إىل افرتاض أن هناك حالً يرتبطبهذا النمط مطواًل ال يتخلى عنه 

 للمشكالت جيب البحث عنه.
العديد منا بغرض تسهيل حل املشكالت وتقليل  عملية يقوم هبا وهيالتسليم األعمى لالفتراضات:

 االحتماالت املختلفة الواجب دراستها.
ية التفكري اإلبداعي ومن وهو من العوائق االجتماعية األساسية يف عمل التسرع في تقييم األفكار:

العبارات اليت عادة ما تفتك بالفكرة يف مهدها ما نسمعه كثريًا عند طرح فكرة جديدة مثل : 
، هذه الفكرة سابقة جداً لوقتها، وهذه ن قبل ، من يضمن جناح هذه الفكرةلقدجربنا هذه الفكرة م

 الفكرة لن يوافق عليها املسئولون.
أقوى العوائق االجتماعية للتفكري اإلبداعي  وهو من فكارنا بالسخافة:الخوف من اتهام اآلخرين أل

 . هذا ويعترب العصف الذهين أحد أمهال أساليب الناجحة يف التفكري اإلبداعي
وموقف تعليمي يستخدم من أجل توليد أكرب عدد من  ن العصف الذهينإمما سبق ميكن القول 

ل فرتة زمنية حمددة يف جو تسوده احلرية واألمان يف طرح األفكار للمشاركني يف حل مشكلة مفتوحة خال
. ومن خالل القيام بعملية العصف الذهين حسب القواعد عن املصادرة والتقييم أو النقد األفكار بعيداً 

واملراحل السابقة فان العصف الذهين يعترب فعال يف كثري من املواقف اليت حتتاج إىل حلول إبداعية ألنه يتسم 
أفكار األفراد دون تقييم، وذلك ألن انتقاد األفكار أو اإلسراف يف تقييمها خاصة عند بداية ظهورها بإطالق 

 هتمامه بالكيف أكثر من الكم يف بطل تفكريه وتنخفض نسبته.إ قد يؤديان إىل خوف الشخص أو إىل
 



 

93 

  (Cooperative Learning)التعلم التعاوني: (4)
 أهمية التعلم التعاوني:

لتةةدريس لفةةرتات طويلةةة، يتبةةع الطةةرق التقليديةةة الةةيت تعتمةةد علةةى حصةةر دور املعلةةم يف اإللقةةاء و دور اسةةتمر ا
الطالةةب يف االسةةتماع، و امةةا أن الطالةةب حباجةةة إىل إثةةارة مواقةةف جتعلةةه أكثةةر اسةةتعدادا لرتكيةةز االنتبةةاه، فةةإن 

عمةق مةن جمةرد كوهنةا حتصةيال للمعرفةة، االجتاه احلايل يف الرتبية، ينادي بأن تكون العملية التعليمية أوسع و أ
لذا فالنظم الرتبويةة احلديثةة تؤكةد أن يكةون الطالةب حمةور العمليةة التعليميةة، و هلةذا تغةري دور املعلةم فلةم بعةد 
امللقن، و إمنا أصبح املوجه واملرشد للطالب. مةن هنةا كانةت احلاجةة امللحةة لطريقةة الةتعلم التعةاوين مةن أجةل 

حيةةث تعةةةد إحةةدى الطةةرق احلديثةةة الةةيت انتشةةةرت أخةةريا يف جمةةال التةةدريس و حظيةةةت  زيةةادة فاعليةةة الةةتعلم،
 . (8)بالكثري من االهتمام و املتبعة ، ملا أظهرت األحباث والدراسات متيزها و إجيابياهتا العديدة 

 تعريف التعليم التعاوني:
داخةةل  الطةةالبايب بةةني ميكةةن تعريةةف الةةتعلم التعةةاوين علةةى أنةةه طريقةةة تةةدريس تقةةوم علةةى التفاعةةل االجيةة

اجملموعة حيث يظهر كل طالب كعضو نشط يؤثر ويتأثر بةآراء اآلخةرين وبةذلك تتةاح لطةالب مسةاحة  
 . (9)بنشاط ما  كبرية للمناقشة وإبداء الرأى حلل مشكلة ما أو القيام

 الية:ميكن تلخيص دور املعلم يف التعلم التعاوين يف املهام الت دور المعلم في التعلم التعاوني: 
 وضع خطة واضحة للدرس حيدد فيها األهداف التعليمية واملهارات التعاونية والفكرية. -8
، وخةةةرباهتم، واملهمةةةة املنشةةةودة، الطةةةالبتشةةةكيل جمموعةةةات العمةةةل، ويتوقةةةف هةةةذا علةةةى أعمةةةار  -9

 واإلمكانات املتاحة، ويفضل أن يتم توزيعهم يف جمموعات غري متجانسة. 
 ات املعاجلة.حتضري بطاقات املالحظة و بطاق -3
 توصيف موضوعات التقومي و شرحها للطالب ليكونوا على بينة من أمرهم. -3
 شرح املهمة التعليمية، مع بيان معايري النجاح، و األمناط السلوكية املرغوبة، وغري املرغوبة. -5
، وتفقةةد سةةري العمةةل يف اجملموعةةات، الطةةالبالتفقةةد و املسةةاعدة، و يةةتم ذلةةك امالحظةةة سةةلوك  -6

 اعدة عند اللزوم، و تعبئة بطاقة املالحظة.وقدمي املس

                                                           

جامعة امللك سعود، عمادة البحث العلمي، مركز حبوث   التعلم التعاوني: مفهومه، فوائده، أسسه، تطبيقاته، المعيقل،( 8)
 كلية الرتبية.

 .333ص ، 9جد.ط، ، الحديثة في تعليم العلوم أساليب تعليم العلوم : االتجاهات،  فتح اهلل(  9)
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 .(8)غلق الدرسمناقشة بطاقة املالحظة، و ميها و االستماع إىل اجنازات اجملموعات و تقو   -7
 في التعلم التعاوني: الطالبدور 

يف الةةتعلم التعةةاوين ال يقةةل أمهيةةة ن دور املعلةةم، فاقتنةةاهم جبةةدوى  الطةةالبإىل أن دور ( 9)يشةةري الغبيسةةي
ع مةةن الةةتعلم و مشةةاركتهم الفاعلةةة فيةةه و علمهةةم باملسةةئوليات امللقةةاة علةةى عةةاتقهم يةةؤدي إىل هةةذا النةةو 

للمسامهة يف إجناح هذا النوع من التعلم  الطالبجناح التعلم التعاوين. ومن األدوار اهلامة اليت يقوم هبا 
 ما يلي:

يف  الطةةةةالباط املشةةةاركة يف ختطةةةةيط األنشةةةطة التعاونيةةةةة، و هةةةذا مةةةةن أكةةةرب الةةةةدالئل علةةةى نشةةةة -8
 املوقف التعليمي.

 املشاركة يف التقومي الذايت و التقومي االجتماعي سواء كان بنائيا أو هنائيا. -9
 طرق تنفيذ التعلم التعاوني:

توجد عدة طرق تدريسية يتم من خالهلةا تنفيةذ الةتعلم التعةاوين داخةل الصةف الدراسةي، حيةث ختتلةف 
إىل  الطةالبالفصل الدراسةي ، إال أهنةا تنفةق علةى تقسةم  تلك الطرق نوعا ما يف إجراءات تطبيقها يف

جمموعات متعاونة يتبادل أفراد كل جمموعة األفكةار و املعلومةات والعمةل فيمةا بيةنهم، إلجنةاز مهمةة أو 
 و سيعرض الباحث هنا طرق التعلم التعاوين كالتايل:(3)حتقيق أهداف معينة، 

 يل.إىل فرق للتحص الطالبالطريقة األوىل: تقسيم 
 ية.الطالبالطريقة الثانية: فرق األلعاب واملباريات 

 الطريقة الثالثة: البحث اجلماعي.
 الطريقة الرابعة: التعلم معا.

 الطريقة اخلامسة: طريقة التعاون التكاملي يف القراءة واإلنشاء.
 الطريقة السادسة: التكامل التعاوين للملومات اجملزأة.

 امنة: املساعدة الفردية للفريق.الطريقة السابعة: الطريقة الث
 

                                                           

 .832ص  ،د.ط ،لجديد في أساليب التدريب الحديثةا الحارثي ، (8)

 د.ط، دص. تدريس الدراسات االجتماعية تخطيطه وتنفيذه وتقويم عائده التعليمي الغميسي،(  9)

 ، د،ط، د،ص.8ج ،ريس رؤية منظومية، الكتاب الثانيتصميم التد زيتون،(  3)
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 مميزات التعلم التعاوني:
 هناك العديد من املميزات هلذه الطريقة يف التدريس منها :

 على تنمية قدراهتم على العمل اجلماعي و تقبل آراء اآلخرين. الطالبمساعدة  -8
 .الطالبالتخلص من بعض املشكالت الشخصية مثل اخلجل الزائد لدى بعض  -9
 على بناء املعرفة بأنفسهم و عدم استقباهلا بصورة سلبية من اآلخرين. بالطالتدريب  -3
 . (8)بالنفس حنو اجناز املهام املطلوبة ؛ وبالتايل اكتساب الثقة الطالبزيادة دافعية  -3

يسةهم يف بقةاء  و يقلل من اجلهد املبذول من قبل املعلم إذ يعتمد دوره على التوجيةه و اإلرشةاد (2)
 فرتة أطول.  املعلومات يف الذاكرة

 (Discovery learning)التعلم باالكتشاف:  (3)
 أهمية طريقة التعلم باالكتشاف:

تعتةةرب طريقةةة الةةتعلم باالكتشةةاف مةةن الطةةرق احلديثةةة يف التةةدريس و الةةيت يرجةةع الفضةةل جلةةريوم برونةةر يف 
وقةةف إطةةالق كلمةةة "الةةتعلم باالكتشةةاف " حيةةث أكةةد علةةى أنةةه كلمةةا انغمةةس الطالةةب و أهنمةةك يف امل

التعليمةةي كمةةا تعلةةم أكثةةر. وقةةد حةةدد برونةةر أربعةةة مبةةادئ رئيسةةة تسةةهم يف حتسةةني خمرجةةات التةةدريس 
 باالكتشاف وهي:

 زيادة الفاعلية الذهبية أو العقلية و ممارسة التفكري العلمي. -8
الرتكيةةةز علةةةى الةةةدوافع الداخليةةةة و لةةةيس اخلارجيةةةة ، ألن التةةةدريس باالكتشةةةاف يسةةةاهم يف اسةةةتمرارية  -9

 يف البحث و االكتشاف حىت يشعر الطالب بالرضا عن اجنازه وهذا حيقق ذاته. النجاح
 تعلم الطالب مهارات االكتشاف جتعله تدرجيا أن ينظم جهوده و يواصل عمليات البحث. -3

 تعريف التعلم باالكتشاف:
قةةوم مةةن خالهلةةا الطالةةب باستقصةةاء يعةةرف صةةربي الةةتعلم باالكتشةةاف بأنةةه: طريقةةة مةةن طةةرق الةةتعلم ي

 . (9)اكتشاف املعلومات و اخلربات بنفسه من خالل حبثه يف مصادر التعلم املختلفة و 
ويعرفةةه فةةتح اهلل بأنةةه: الطريقةةة الةةيت تقةةوم علةةى عمليةةات االسةةتقراء أو االسةةتنباط و الةةيت حيةةدث  

                                                           

 دط، دص.،  تصميمات جديدة للتعلم ، دنيس ( 8)

 د.ط، دص. ،حات التربية و تكنولوجية التعليمالموسوعة العربية لمصطل،  صبري ( 9)
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 . (8)من خالهلا معاجلة الطالب للمعلومات و تركيبها و حتويلها حىت يصل إىل املعلومات جديدة 
رفةةةةه البكةةةةري و عفةةةةاف بأنةةةةه : اسةةةةتخدام جمموعةةةةة واسةةةةعة مةةةةن النشةةةةاطات واملهةةةةارات التفكرييةةةةة و و تع

 .(9)عمليات العلم هبدف التوصل إىل املفاهيم و املبادئ العلمية 
ويف ضوء ما سبق ميكن أن نقول هو عرض موقأو تساؤل يثري أذهان الطلبة، ويعرضهم ملوقف  

السةةةةتخدام اخلةةةةربات واملعلومةةةةات املخزونةةةةة؛ لةةةةتعلم خةةةةربات  جديةةةةد، يةةةةؤدي إىل حةةةةث واسةةةةتثارة الطلبةةةةة
جديةةدة، مةةع توجيةةه الطلبةةة لسلسةةلةمن األفكةةار واألمثلةةة املنتميةةة وغةةري املنتميةةة؛ حةةىت يصةةل الطلبةةة إىل 
 صةةحة املعلومةةة،ودور املعلةةم يتمثةةل بتوجيةةه الطلبةةة لةةربط األفكةةار واملفةةاهيم اجلديةةدة خبةةربات خمزونةةة عةةن

 .األسئلةطريق توجيه سلسلة من 
 خطوات التعليم باالكتشاف:

 لكي يصل التعلم باالكتشاف إىل اهلدف املأمول فإنه مير باخلطوات التالية:
، و يتحةةدى تفكةةريهم ، و يعجةةزون عةةن تفسةةريه باسةةتخدام الطةةالبعةةرض موقةةف يثةةري ذهةةن  -8

 األنظمة املعرفية واخلريات املخزونة لديهم.
 ري ذلك املوقف.على تكوين فرضيات تنجح يف تفس الطالبحث  -9
 اختبار صحة الفرضيات و مناقشها، للتوصل إىل الفرضية الصحية. -3
 التوصل إىل االستنتاج أو التعميم. -3
             إتاحةةةةةةة الفرصةةةةةةة للطةةةةةةالب املفهةةةةةةوم أو التعمةةةةةةيم  املتوصةةةةةةل إليةةةةةةه إىل مواقةةةةةةف جديةةةةةةدة أخةةةةةةرى -5

 .(3)مشاهبة 
 مميزات طريقة التعلم باالكتشاف:

ن يطةةةور عقلةةةه عةةةن طريةةةق مزيةةةد مةةةن االسةةةتخدام، أن تكةةةرار النجةةةاح يف طريقةةةة يعتقةةةد برونةةةر أن اإلنسةةةا
ذا أفضةةل مةةن كلمةةات االكتشةةاف تعطةةي الطالةةب مكافةةأة الذهنيةةة ذاتيةةة أي يشةةعر بالثقةةة بةةالنفس و هةة

و يعتقد أيضا أن الطريقة الناجحة لتعليم اإلنسان االكتشةاف هةو إعطةاءه الفرصةة ألن  .املدح و الثناء

                                                           

 .95، ص9جد.ط، ،أساليب تعليم العلوم : االتجاهات الحديثة في تعليم العلوم، فتح اهلل (  8)

 د.ط.، أساليب تعليم العلوم و الرياضيات البكري،(  9)

 د.ط، د،ص.، أساليب تعليم العلوم و الرياضيات البكري،(  3)



 

97 

 .(8)يكتشف 
 :يف عدة نقاط أساسية هي املوجه باالكتشاف إمجاملزايا وخصائص التعلم ميكن

 املوجه، بعض الطرق للكشف  باالكتشاف اندماجهم يف دروس التعلم يتعلم الطلبة من خالل
  .عن أشياء جديدة بأنفسهم

 التحليل والرتكيب لدى الطلبة تساعد على زيادة قدرات.  
 هلم إىل اكتشاف ما.املتعة عند وصو  تشعر الطلبة بشيء من 
 لعملية التعلم دور املعلم هنا موجه ومنظم.  
 ،ويكتشفون املعلومات بدال من أن يتلقوها من املعلم، حبيث يصبح  جتعل الطلبة يفكرون

  .الطلبة منتجني للمعرفةال مستهلكني هلا
 از.االهتمام ببناء الطلبة منحيث يثقهم بأنفسهم، واعتمادهم على ذاهتم، وشعورهم باإلجن 
 جتاه التعلم تزيد نشاط الطلبة، ومحاسهم. 
 .جتعل الطالب حمورا أساسيا يف العملية التعليمية 
  مهارات القيام بعمليات العلم. الطالبتنمي لدى 

 التعليم باالكتشاف تمر بثالث مراحل هي:
  المرحلةاألولى:

 :يف هذه املرحلة بتحديد التخطيط: يقوم املعلم
  للطالب بدقةاملفهوم املراد تعليمه.  
 األمثلة ذات الصلةباملفهوم اليت سيقدمها سواء أكانت منتمية أم غري منتمية.  
 األمثلة طريقة عرض. 
  المرحلةالثانية:

 :يف هذه املرحلة العرض والتقدمي:  يقوم املعلم
 املراد تعليمه للمتعلمني عرض أمثلة على املفهوم.  
 والسمات املشرتكة لكل جمموعة العالقات والرتابطات تكليف الطلبة باكتشاف.  
 صياغة دقيقة القيام بصياغة املفهوم.  

                                                           

 .66، صد.ط ،يس الكيمياء في المرحلة الثانويةالتجاهات الحديثة في تدر ا ،جاسم(  8)
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  المرحلةالثالثة:
 يف هذه املرحلة: التقومي: يقوم املعلم

 الراجعة حول مدى استيعاهبم للمفهوم تزويد الطلبة بالتغذية.  
 

 (Self- Learning ) طريقة التعلم الذاتي: (5)
 أهمية طريقة التعلم الذاتي:

ذه الطريقةةة نتيجةةة التقةةدم العلمةةي والتكنولةةوجي يف مجيةةع اجملةةاالت ونتيجةةة للزيةةادة يف املعرفةةة ظهةةرت هةة
اإلنسانية  بدرجة كبرية فكان البد من النظر يف طرق التدريس التقليدية السائدة يف املدارس واليت تركز 

وعةةة وكةةان مةةن هةةذه علةى احلفةةظ واالسةةتظهار والبحةةث عةةن طةةرق حديثةةة تتفةةق مةةع الثةةورة املعلوماتيةةة املتن
 .(8)الطرق التعلم الذايت 

والةةتعلم الةةةذايت كةةةان ومةةةا يةةةزال يلقةةةى اهتمامةةةا كبةةةريا مةةةن علمةةةاء الةةةنفس والرتبيةةةة باعتبةةةاره  الةةةتعلم 
 األفضل وتربز أمهية يف أنه حيقق لكل طالب تعلمةا يتناسةب مةع قدرتةه وسةرعته الذاتيةة ودافعيةة للةتعلم،

مةةةن خاللةةةه أيضةةةا فةةةإن الطالةةةب خيتصةةةر زمةةةن تعلمةةةه ذاتيةةةا وميةةةنح ويكةةون للطالةةةب دورا إجيابيةةةا ونشةةةيطا و 
للمسةتقبل وتعويةدهم  الطةالبويسةاهم يف إعةداد الطالب الفرصة إلطالق عنان قدراته اإلبداعية اخلالقةة 

وإمنةا متتةد إىل املعلةم، حيةةث  ،قتصةر تلةك األمهيةةة علةى الطالةب فقةطحتمةل مسةؤولية تعلمهةم بأنفسةهم وال ت
و يتحةةةول إىل مسةةةري  للمعلةةةم الوقةةةت و اجلهةةةد لكةةةي يغةةةري مةةةن دوره يف العمليةةةة التعليميةةةة يةةةوفر الةةةتعلم الةةةذايت

  .(9)هلا  وموجه
ومما يزيد من أمهية هذه الطريقة أنه ميكن تطبيقها يف مجيع مراحل التعلةيم كةل حسةب مادتةه و 

 . (3)قدرته العقلية ومستواه العمري 
 تعريف التعلم الذاتي:

لةةةذايت إال أهنةةةا تشةةةرتك مجيعهةةةا يف املفةةةاهيم العامةةةة و مكوناهتةةةا األساسةةةية و تعةةةددت تعةةةار يةةةف الةةةتعلم ا
تنصب يف بوتقة واحدة. فقد عرف عابدين التعلم الذايت بأنه: طريقة للتعلم و التعليم تتاح فيه الفرصة 

                                                           

 .د.طتدريس الدراسات االجتماعية، ،  السيد ( 8)

 .د.ط لتعليم المستمر و التثقيف الذاتيا،  محامدة(  9)
 د.ط.يس و استراتيجياته"، طرائق التدر ، الحيلة(  3)
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 للطالةةب املشةةاركة بفعاليةةة يف جوانةةب العمليةةة التعليميةةة . وفقةةا ل مكانةةات املتاحةةة أساسةةا علةةى ذاتةةه و
 . (8)مستفيدا من املبادئ الرتبوية و التكنولوجية للتعليم بإشراف معلمه 

التعلم الذايت بأنه: " طريقة يف التعلم تقوم على حتميةل  الطالةب مسةؤولية الةتعلم  (9)بينما يعرف زيتون 
بشكل أساسي، و جعلةه صةانع تقدمةه الثقةايف و العلمةي مةن خةالل توظيةف مهةارات الةتعلم الةذايت يف 

ق هةذا اهلةدف، و بالتةايل حتمةل مسةؤولية القةرارات الةيت يتخةذها بعةد أن يقةدم لةه املعلةم اإلرشةاد و حتقي
 .كتساب مهارات التعلم الذايت"التوجيه يف ا 
علةى أن يتعلمةوا   الطالبتؤكد االجتاهات احلديثة يف التعليم و التعلم باستمرار على مساعدة  

علمهةم و أن يفكةروا ألنفسةهم، و بةذلك خيتلةف دور كيف يتعلمون، وعلى أن يصبحوا مسةتقلني يف ت
املعلةةم يف الةةتعلم الةةذايت عنةةه يف الطةةرق التقليديةةة، و خباصةةة دوره كناقةةل للمعرفةةة مةةن خةةالل الطةةرق الةةيت 

 تركز على إجيابية املعلم و سلبية الطالب. 
فهةةو يقةةةوم  أمةةا يف الةةتعلم الةةذايت فةةإن املعلةةةم يأخةةذ دور املرشةةد و املسةةهل لعمليةةةة الةةتعلم الةةذايت

        و مسةةةةةةةاعدهتم يف حتقيةةةةةةةق أهةةةةةةةدافهم وإرشةةةةةةةادهم للوصةةةةةةةول إىل  الطةةةةةةةالببالتوجيةةةةةةةه واإلشةةةةةةةراف  علةةةةةةةى 
 .(3)غاياهتم 

 و تتحد أدوار املعلم يف التعلم الذايت فيما يلي:
  و حتديةد نقطةة البدايةة لكةل  الطةالبإجراءات االختبارات الشخصةية للتعةرف علةى مسةتويات

 منهم.
  تبار أهداف تناسب مع مستوياهتم.الخ الطالبتوجيه 
  من  الطالبإعداد املواد التعليمية الالزمة، مثل جممعات التعليمية، و رزم التعلم األيت، لتمكن

 ممارسة عملية التعلم.
 .توفري الوسائل التعليمية الالزمة للطالب للقيام بالنشاطات املختلفة 
  اسبهم من أنشطة.أثناء التعليم ، و توجيهم إىل ما ين الطالبمتابعة 

                                                           

دراسة حتليلية آلراء معلمي املرحلتني اإلعدادية و الثانوية يف سلطنة عمان،  ،التعلم الذاتي بين الفكر و التطبيق عابدين،(  8)
 وزارة الرتبية والتعليم، جلنة التوثيق و النشر.

 .33ص  د.ط، التعلم الذاتي إستراتيجية تربوية معاصرة،زيتون، (  9)

 د.ط. .تطبيق المعلمين ألسلوب التعلم الذاتي في مراحل التعليم العام السعادات،(  3)
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  (8)وضع اخلطط العالجية الستكمال اخلريات الالزمة و تصحيح أخطاء التعلم . 
 

 أنواع التعلم الذاتي:
يأخةذ الةتعلم الةةذايت صةورا كثةةرية متنوعةة يةةتم مةن خالهلةا، فهةةي تشةابه مةةن حيةث  اعتمةةاد الطالةب علةةى 

لةةف يف تصةةميماهتا بةةاختالف طريقةةة نفسةةه يف التعلةةيم و تقدمةةه حسةةب قدراتةةه و إمكاناتةةه، إال أهنةةا ختت
 الربنامج، ويف هذا جلزء سوف يستعرض الباحث بإجياز بعض أنواع التعلم الذايت أمهها ما يلي:

ــة: - أ يعةةرف اجملمةةع التعليمةةي بأنةةه تنظةةيم لوحةةدة تعليميةةة حبيةةث يقةةوم الطالةةب  المجمعــات التعليمي
 . (9)الذي يظهر بلوغه األهداف باألنشطة بنفسه لتحقيق األهداف ومن مث يقوم بالتقومي الذايت

وهةةي عبةارة عةةن نظةام تعليمةي يشةةمل جمموعةة مةةن املةواد املرتابطةةة  الحقائـب و الــرزم التعليميـة: - ب
ذات أهداف متعددة و حمددة و يستطيع الطالب أن يتفاعل معها معتمدا علةى نفسةه و حسةب 

صةةةول بالطالةةةب ملسةةةتوى سةةةرعته، وبتوجيةةةه مةةةن املعلةةةم عنةةةد احلاجةةةة أو مةةةن الةةةدليل املرفةةةق معهةةةا للو 
 . (3)اإلتقان

يسةهم الةتعلم باحلاسةب اآليل يف العمليةة التعليميةة وخاصةة يف  التعلم الذاتي بالحاسـب اآللـي: -ج
مجاعيةة وذلةك عةن طريةق  التعلم الةذايت ويةؤدي دورا هامةا يف تعلةم املةواد الدراسةية بطريقةة فرديةة أو

دة املقةررة وفقةا لقدراتةه و إمكاناتةه والوقةت املتةاح برجمة املواد باحلاسب اآليل، ويسةتطيع دراسةة املةا
 .  (3)له 

أن احلاسةةب اآليل يتميةةز بقةةدرة كبةةرية مةةن حيةةث الدقةةة و السةةرعة والسةةيطرة  (5)و تةةذكر السةةيد 
يف تقدمي احملتوى التعليمي، كذلك يساعد يف عمليات التقومي املستمر وتصةحيح إجابةات الطالةب أوال 

تغذيةة راجعةة فوريةة وفعالةة، ومةن شةأن طريقةة الةتعلم باحلاسةب اآليل تقةدمي بأول و توجيهه، و إمةداده ب
 التعلم املناسب لطبيعة الطالب كفرد له مستواه واهتماماته و سرعته.

                                                           

 .991. ص د.ط، تدريس التربية الدينية اإلسالميةاالتجاهات الحديثة في طرائق موسى، (  8)

 .887، صد.ط،، التعليم المفرد بين النظرية و التطبيق ،نشوان(  9)

 .815ص ط، د. ،طرائق تدريس العامة مرعي،(  3)

 .39ص ، 9، ططرق التدريس العامة و مهارات تنفيذ و تخطيط  عملية التدريس جامل،(   3)

 .881ص  د.ط، ،تدريس الدراسات االجتماعية، السيد (  5)
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 (Role-playing)طريقة تمثيل الدور:  (2)
 أهمية طريقة تمثيل الدور:

يميةةة، و ذلةك ألن هةةذه الطريقةةة هتةدف هةةذه الطريقةة إىل رفةةع مسةتوى مشةةاركة الطالةةب يف العمليةة التعل
و قدرهتم على استيعاب املوقف ومن مث متثيله، و هذا من شةأنه أن  الطالبتعتمد أساسا على نشاط 

جيعل من عملية التعليم خةربة سةارة و مشةوقة. و تعتةرب هةذه الطريقةة إحةدى طةرق التعلةيم القائمةة علةى 
طوي على مشكلة حقيقة و الرغبةة يف التوصةل يف موقف ين  –املشاركني و املراقبني  – الطالبإشراك 

 . (8)إىل احلل و الفهم اللذين يولدامها هذا االشرتاك 
لذا فإن هذه الطريقة تعين امعاجلة املشةكالت مةن خةالل متثيةل األدوار. فتحةدد املشةكلة أوال،  
 . (9)مث تناقش 
 

 مفهوم طريقة تمثيل الدور:
ة تتضةةمن التمثيةةل التلقةةائي ملوقةةف بواسةةطة طةةالبني أوأكثةةر هةةذه الطريقةةة أهنةةا طريقةة (3)و يعةةرف زيتةةون 

الةذين يقومةون بالتمثيةل، و يقةوم   الطةالببتوجيه من املعلم، و ينمو احلوار من واقع املوقف الذي رتبةه 
الةذين ال يقومةةون بالتمثيةل فةةإهنم  الطةةالبكةل طالةةب مةن املمثلةةني بةأداء الةةدور طبقةا ملةةا يشةعر بةةه، أمةا 

 ظني و الناقدين و يف النهاية تقوم اجملموعة باملناقشة.يقومون بدور املالح
طريقة لتوفري خربة يتمكن املتعلمون من خالهلا تعلم موضوع معني فيصمم املعلم موقفا يتشابه 
يف أمور هامة مةع الظةاهرة موضةوع الدراسةة ويعةني املعلةم أدوار املتعلمةني والقواعةد الةيت تسةمح هلةم بةأن 

الةةةذين ال  الطةةةالباملرتبطةةةة بةةةاملوقف وأن يكسةةةبوا التبصةةةر باملوضةةةوع ويةةةؤدي جيةةةدوا بأنفسةةةهم املعيقةةةات 
 يقومون بالتمثيل أدوارا تتحدد بردود أفعاهلم اخلاصة جباه املعيقات والفرص اليت يهيئها املوقف.

 مميزات طريقة التدريس بتمثيل الدور:
خبيةةال خصةةب، مةةن  الطةةالبد يف التمثيةةل يزيةةد مةةن الةةتعلم الفعةةال و احلركةةة، و ميةة الطةةالبإن اشةةرتاك 

مةن خاللةةه  الطةالبخاللةه يعةاد صةياغة  احلقةائق و املفةاهيم و تعزيةز الفكةرة طويلةة املةدى، و يكشةف 
                                                           

 . 931ص د.ط، طرق التدريس العامة: تخطيطها، وتطبيقاتها التربوية، جابر،(  8)

 .872ص د.ط، ،ج التربوي )نماذج تعليمية معاصرةاستراتيجيات تعليم محتوى المنها  فرحان،( 9)

 .963ص  د.ط، التدريس نماذجه و مهاراته، زيتون،( 3)
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 . (8)املفاهيم و املشاعر والقيم
 ومن أهم مزايا هذه الطريقة ما يلي:

  لدراسة املوضوع و يثري دافعتهم، و تنمي لديهم العمل اجلماعي التعاوين: الطالبحتفز 
  القةةةدرة علةةةةى احلةةةوار و املناقشةةةة، و االجيابيةةةةة و التفاعةةةل فيمةةةةا بيةةةنهم و بةةةةني  الطةةةةالبتنمةةةى لةةةدى

 اآلخرين.
  (9)تقلل من امللل و جفاف املادة الدراسية . 
 .أهنا خترج اخلربات واملعارف يف شكل متثيلي مما جيعل املتعلمني يقبلون عليها بضعف 
 شخص مشرتك أن يتفاعل مع دوره بصدق تام. تساعد على التعبري الصادق، إذ تتطلب من كل 
  الطالبتنمي مهارات التحدث واإللقاء لدى. 
  ملكةةةة التفكةةةري واملناقشةةةة وتبةةةادل الةةةرأي مةةةع اآلخةةةرين حةةةول قضةةةايا ومشةةةكالت  الطةةةالبتنمةةةي يف

 هامة.
 .التعلم من خالل هذه الطريقة يتم عن طريق العمل و اخلربة املباشرة 
  جو للتعلم و التدريب بعيدا عن االنتقاد و السخريةقدرة هذه الطريقة على توفري. 
 .قد ينتقل بعض أمناط السلوك اإلجيايب املمارس أثناء متثيل الدور إىل املواقف احلياتية احلقيقة 
  التدريب علةى املبةادأة و االرجتةال و اختةاذ القةرارات الفوريةة و حتمةل املسةؤولية مةن خةالل املشةاركة يف متثيةل

  .(3)أدوار جديدة 
 مآخذ طريقة التدريس بتمثيل الدور: 

 .ال تناسب كل املواد الدراسية، وال كل املوضوعات يف املادة الدراسية الواحدة 
 .حتتاج إىل إعداد سابق وتدريب راما ال يسمح هبما الوقت 
 .حتتاج  إىل فئة خاصة من املتعلمني ميتلكون قدرات عالية يف االستيعاب واألداء واإللقاء 
 إمكانات عالية. حتتاج إىل 

 
                                                           

 .963مرجع سابق، ص  زيتون،(  8)
 .871ص  د.ط، تدريس التاريخ في القرن الحادي و العشرين الجمل ،(  9)

 .812ص د.ط،، طرائق تدريس االجتماعات و تطبيقاتها العلمية نبهان،(  3)
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  (Lecture )طريقة  المحاضرة ) اإللقائية( (7)
 أهمية الطريقة المحاضرة.

سةةلمون أيةةام لقةةد مت اسةةتخدام طريقةةة احملاضةةرة منةةذ العهةةود اليونانيةةة والروميةةة القدميةةة، وطبقهةةا العةةرب وامل
املغةةرب، أمةةا يف أوربةةا ا مةةن دويةةالت يف املشةةرق و األمويةةة والعباسةةية ومةةا بعةةدمه يتالنهضةةة العلميةةة يف دولةة

خةةالل فةةرتة العصةةور الوسةةطى، فقةةد زاد االهتمةةام هبةةا نظةةرا لنةةدرة الكتةةب املطبوعةةة يف اجلامعةةات، وقبةةل 
األملةةاين آللةةة الطباعةةة يف القةةرن اخلةةامس عشةةر وكةةان ال ميتلةةك الكتةةب  (Guenburg) اخةةرتاع جةةوتنربغ

ل هذه الظةروف، أن جنةد املعلمةني وقةد القليلة وقتها غري أساتذة تلك اجلامعات، ومن الطبيعي، ويف ظ
 يف املدارس. الطالباعتادوا على احملاضرة عند تدريسهم 

ومتثلت احملاضرة يف قراءة حمتويات الكتب اليت يؤلفها أو ميتلكها أساتذة اجلامعات، وقد اشةتقت كلمةة 
(Lecture) من الكلمة الالتينية ليكتوس(Lectus) بعد تشبه كلمةة  ومعناها )يقرأ( واليت أصبحت فيما

 .(8)يف معناها ووظيفتها   (Teaching)التدريس أوالتعليم
Reading a Load))ويرى بعض املربني أن احملاضرة تعين القراءة بصوت عال أو مسموع 

(9) . 
ويعتمد بعض علماء الرتبية أن من بني األسباب األخرى اليت أدت إىل شيوع اسةتخدام طريقةة 

يةةةةا واجلامعةةةةات املختلفةةةةة، أهنةةةةا أسةةةةهل طريقةةةةة يف التطبيةةةةق، وأكثرهةةةةا قبةةةةوالً مةةةةن احملاضةةةةرة يف املعاهةةةةد العل
. وهةةذا مةةا شةةجع أسةةاتذة اجلامعةةات علةةى اسةةتخدامها كطريقةةة (3)، وأكثرهةةا ضةةمانا يف النتةةائج الطةةالب

 تدريس مع طالهبم. 
وانتشةةرت هةةذه الطريقةةة فيمةةا بعةةد يف خمتلةةف املراحةةل التعليميةةة، حةةىت أصةةبحت مةةن أكثةةر طةةرق 

دريس شيوعاً يف العامل، وأصبح هلا أنصارها ومؤيدوها، علةى الةرغم مةن كثةرة املعارضةني السةتخدامها الت
 واملطالبني بني احلني واآلخر بضرورة االنتقال إىل غريها، أوعلى األقل إىل تطويرها حنو األفضل.

 

                                                           

(8  )Pulliam, Lioyd (1973). The Lecture – Are We Reviving Discredited Teaching Methods. Phi Delta Kappa. 

54 (May 1973). PP.382-385. 

(2)Brown, G.A (1987) Lectures and lecturing in the International Encyclopedia of Teaching and Teacher 

Education First Edition. Oxford Press, PP.284-288.  

(3    )Eble, Kenneth E. (1977). The Craft of Teaching , San Francisco , California; Jossey-Bass Publishers .p.42. 
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 عريف طريقة المحاضرة:ت
خةةرى مةةن األشةةخاص، يتةةوىل فيهةةا  احملاضةةرة هةةي عمليةةة اتصةةال شةةفوي بةةني شةةخص واحةةد، وجمموعةةة أ

احملاضر مسةؤولية االتصةال مةن جانةب واحةد، إهنةا طريقةة تعليميةة أو طريقةة أعةدت لغةرض تعليمةي يةتم 
علةةى تنظيمهةةا وتسةةهيلها بشةةكل يسةةاعدهم علةةى إدراك أو فهةةم  الطةةالبفيهةةا نقةةل املعرفةةة، ومسةةاعدة 
 . (8)العالقات بني أجزائها املختلفة 
ماء بأن مفهوم احملاضرة يعين تزويد جمموعة من الناس بتوضيحات عن ويرى فريق آخر من العل

موضوع ما، أو فكرة من األفكار، أو مشةكلة مةن املشةكالت، أو ظةاهرة مةن الظةواهر، وتعةين يف جمةال 
 .(9)هلم  باحلقائق واألفكار واملعلومات األخرى الضرورية الطالبالتعليم قيام احملاضر بتزويد 

ربني اآلخةةرين بتعريفهةةا علةةى أهنةةةا تلةةك الطريقةةة الةةيت يقةةةوم فيهةةا شةةخص معةةةروف بينمةةا يقةةوم بعةةض املةةة 
 . (3)بتزويد اآلخرين عما يعرفه عن موضوع ما 

تتوقف احملاضرة يف كثري من جوانبها على احملاضر ذاته، ومساته الشخصية  (3)و قد عرفها أمحد 
مةي، وخرباتةه املتعلقةة اموضةوع احملاضةرة، واالنفعالية، وطريقة عرضه لألفكار واملوضةوعات، ومسةتواه العل

 وقدرته على استخدام الوسائل املعنية.
ويف ضةةةةوء مةةةةا سةةةةبق ميكةةةةن القةةةةول هةةةةي طريقةةةةة التةةةةدريس الةةةةيت تعتمةةةةد علةةةةى قيةةةةام املعلةةةةم بإلقةةةةاء 

مةةةع اسةةةتخدام السةةةبورة أحيانةةةا يف تنظةةةيم بعةةةض األفكةةةار وتبسةةةيطها يف حةةةني  الطةةةالباملعلومةةةات علةةةى 
 معا مرتقبا دعوة املعلم له لرتديد بعض ما مسعه من املعلم. هادئا مست الطالبجيلس 

 مميزات طريقة اإللقاء:
 االقتصاد يف وقت التدريس. ويف التجهيزات اخلاصة. -
 ه وضبط النظام يف الفصل.طالبتعطي فرصة أكرب للمعلم بالسيطرة على  -
 .الطالبيتم هبذه الطريقة تعليم أعداد كبرية من  -

                                                           
(1  )Day,Peter R (1977). Methods of Learning Communication Skills. New York; Pergamon Press P.64. 

(2  )Jarolimek,John, and Clifford D Foster (1976). Teaching and Learning in the Elementary School. New York; 

Macmillan Publishing company, Inc.P.94. 

(3  )Maxim.George W. (1983) . Social Studies and the Elementary School Child, Second Edition. Columbus, 

Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company. P.39.
 

 .، دص8، ططرق التدريس العامة أحمد،( 3)
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 مآخذ طريقة اإللقاء:
 يف هذه الطريقة دور املستمع وهو دور سليب. الطالبور د -
 بامللل والكسل. الطالبتؤدي إىل شعور  -
 ال تتيح هذه الطريقة الفرصة للتلميذ كي يكتشف مع خربات التعلم وغري ذلك. -

بكةةوهنم أفةةراداً وهةةذا يفةةرض علةةةى  الطةةالبوميكةةن القةةول لتحسةةني هةةذه الطريقةةة التحةةةدث إىل  
عاً يف احملاضةةةرة، وتوجيةةه بعةةض األسةةئلة اخلفيفةةةة للتالميةةذ للتأكةةد مةةن متةةةابعتهم املعلةةم أن يكةةون متواضةة

للدرس، وترك فرصة للتالميةذ لطةرح أسةئلتهم لتحديةد النقةاط الةيت ميكةن الرجةوع إليهةا لزيةادة التوضةيح، 
 وميكن للمعلم أن حيةدد وقتةاً معينةاً يف هنايةة الةدرس إلعةادة شةرح بعةض النقةاط الةيت دارت حوهلةا أسةئلة

 .الطالب
 

 (Discussion and Dialogue )طريقة المناقشة أو الحوارية:  (2)
الطريقةةة احلواريةةة الةةيت هتةةتم بةةاملعلم واملةةتعلم، والةةيت تتةةاح فيهةةا فةةرص املشةةاركة للتالميةةذ يف مواقةةف الةةتعلم، 
ويكةةةون هلةةةم دور إجيةةةايب يف تنفيةةةذ األنشةةةطة التعليميةةةة، فهةةةم يطرحةةةون أسةةةئلتهم ويبةةةدون مالحظةةةاهتم، 

يسامهون يف حماورة زمالئهم ومعلمهم امقدار ما متسح به قدراهتم وبالقدر الةذي يتيحةه املعلةم هلةم مةن و 
 احلرية يف هذا اجملال.

وهذه الطريقة تعترب من أقدم طرق التدريس وجود لدى املربني، واستعملها بوذا وبرامهة اهلند 
 " احلوارية" أو "السقراطية". وكذلك سقراط الذي اشتهر امحاوراته مع طالبه ، ولذا قد مسي

والرسول صلى اهلل عليه وسلم جيلس بني أصحابه يتلقى منهم أسئلة ويطلب منهم إجابة 
لكي تستقر يف أذهاهنم. وجاء يف حديث الذي روى أيب هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل 

قيل:  ذكرك أخاك بما يكره"" قال:؟" قالوا: اهلل ورسوله أعلم. " أتدرون ما الغيبةعليه وسلم قال: 
"إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد  أفرأيت إن كان يف أخي ما أقول؟ قال:

 . (9) بهتة"
 

                                                           

 (.8521) 8119/ 3مسلم في كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الغيبة أخرجه (   9)
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 فوائد طريقة الحوارية:
 فمن ذلك : ،الطالبإن الطريقة احلوارية هلا فوائد مجة يف خمتلف مراحل الطفولة وخاصة لصغار  

 ري عما جيول يف خواطرهم واجلهر بآرائهم من غري خوف وال وجل.أهنا تعودهم التعب 
 .أهنا حتفزهم على النشاط، وتزيل من نفوسهم رهبة اجلديد 
 . أهنا تبعث فيهم الثقة بالنفس، وترىب لديهم ملكات التفكري 
 .أهنا تنمى فيهم حب االستطالع والرغبة يف الكشف عن اجملهول 

 الطةةةالباألسةةةئلة املتسلسةةةلة املرتابطةةةة، تعةةةرض علةةةى  وهةةةذه الطريقةةةة تتكةةةون مةةةن جمموعةةةة مةةةن
بغةةةرض مسةةةاعدهتم علةةةى الةةةتعلم بإيصةةةال املعلومةةةةات اجلديةةةدة إىل عقةةةوهلم ، وهلةةةا شةةةروط، وأهةةةةداف، 

 وخطوات، وإجيابيات، وسلبيات وأذكر هنا كل واحد منها اختصاراً.
 شروط طريقة الحوارية:

نبغي اتباعها حىت تةؤدي هةذه الطريقةة مثارهةا بالنسةبة يهتم الباحثون يف هذه الطريقة شروطاً هامة اليت ي
 ه. وهي كالتايل:طالبلكل من املعلم و 

 قبل احلوار. الطالبأن يكون املعلم حيدد املوضوع سابقاً لكي يقرأ  -8
 جيب أن ال يتجاوز حجم اجملموعة عشرين طالباً، وأن ال يقل عن اثنني. -9
 وضوع املراد مناقشته.أن يكون الطلبة على قدر من الدراية والعلم بامل -3
 أن تكون األسئلة سليمة لغوياً إعرابياً وصرفاً. -3
 .طالبأن تكون األسئلة يف حدود مستوى العقلي والعلمي لل -5
 الوعي باألهداف املرجوة من املناقشة واحلوار. -6
 السابقة. الطالبأن تكون األسئلة مرتبطة خبربات  -7
 . الطالبأن تكون األسئلة موجهة جلميع  -1

 ريقة احلوار:مميزات ط
 وهناك جمموعة من اإلجيابيات ميكن أن نلخصها فيما يلي:

 تبعد امللل والسأم والضجر عند الطلبة ومعلمهم. -8
 من معلومات أو أفكار. الطالبتساعد املدرس على اكتشاف ما يف أذهان  -9
 تعتمد على أسلوب الفهم وليس احلفظ كأسلوب للتعليم والتعلم. -3
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 فيما بينهم وكذلك معلمهم. بالطالغرس روح التعاون  بني  -3
 . الطالبتعني املدرس على إثارة الفاعلية لدى  -5
 وذلك بتكليف كل شخص اما يناسبه. الطالبأهنا تراعي فروق الفردية بني  -6

 مآخذ طريقة احلوار: 
وهةي   الطةالبكر بعض السلبيات الةيت تتعلةق هبةذه الطريقةة سةواء كةان مةن جانةب معلةم أو مةن جانةب يذ 
 كالتايل:
مل يطلب املعلم من طالبه أن يقرؤوا املوضوع سابقاً حول موضوع املناقشة فقد تكون سبباً  إذا -8

 من الدرس واملدرس . الطالبلنفور 
 إذا مل حيدد املعلم موضوعه مسبقاً فقد تكون سبباً لضياع الوقت. -9
حةةةةدوث بعةةةةض املشةةةةكالت االنضةةةةباطية بةةةةني الطلبةةةةة نتيجةةةةة عةةةةدم ممارسةةةةتهم هلةةةةذه الطريقةةةةة يف  -3

 تهم السابقة.دراس
 إذا مل يضبط املعلم إدارة احلوار والنقا  بني طالبه فإن الدرس يتحول إىل مكان للفوضى. -3
 

 :الطالبموقف المعلم من إجابات 
 كالتايل:  الطالبالبد للمدرس أن يراعي على إجابات 

 استحسان اإلجابة وإن كان فيها نوع من القصور. -1
 اء.قبول اإلجابات، وإن كان فيها بعض األخط -2
السةةةةماح للطةةةةالب امناقشةةةةة أجوبةةةةة املةةةةدرس وزمالئهةةةةم مةةةةع مالحظةةةةة تةةةةوجيههم إىل آداب  -3

 املناقشة واحملاورة. 
 
 

 عالقة طرق التدريس والوسائل التعليمية بعناصر المنهج:
حتمل الطريقة والوسائل التعليمية كعنصر من عناصر املنهج عالقة متكاملة ومتداخلة ومرتابطة جبميع 

ألخرى، وال ميكن الفصل بينها وبني العناصر األخرى، وهي يتم حتديدها وأشكاهلا عناصر املنهج ا
وأنواعها يف ضوء األهداف واحملتوى، وتعرف مدى قوهتا وتأثريها وفعاليتها بالعملية التقوميية كما تتبني 



 

118 

 هذه العالقة بالشكل التايل: 
 

 
 
 
 
 

 
 نات املنهج( العالقة بني طرق التدريس ومكو 3شكل رقم )

 :نشطة التعليمية األ -3
هي تلك الربامج واألنشطة اليت هتتم باملتعلم وتعين اما يبذله من جهد عقلي أو األنشطة التعليمية 

بدين يف ممارسة أنواع النشاط الذي يتناسب مع قدراته وميوله واهتماماته داخل املدرسة وخارجها 
متعددة اما خيدم مطالب النمو البدين والذهين لدى  حبيث يساعد على إثراء اخلربة وإكساب مهارات

 التالميذ ومتطلبات تقدم اجملتمع وتطوره.
 
 واع االنشطة التعليمية :أن

 مها : نوعني إىل التعليمية األنشطة تنقسم
 أوالً / االنشطة الصفية : 
خارجه مثل  أو سيرا الد الصف داخل املتعلم وميارسها  الدراسية باملواد وهي تلك االنشطة املرتبطة

 صورة يف تكون أما أن األنشطة وهذه) املعملية  التجارب إجراء ،امليدانية  رات الزيا، املعارض إقامة
الدراسية وتتخلل احلصص الدراسية  للمادة مصاحبة تكون أن أو، حصص خاصة  هلا ويفرد جماالت

 .وحيدد املعلم االوقات املناسبة هلا
 
 ة :ثانياً / االنشطة الالصفي 

 الصف خارج ومتارس، العمليات التعليمية  حنو املوجهة الدراسية للقيود ختضع ال األنشطة اليت وهي

 الطرق والوسائل التعليمية

  المحتوى    األهداف األنشطة التعليمية التقويم 
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يف  عامة على سياسة تقوميها ويعتمد الصفوف جلميع عامة أو حىت خارج املدرسة وتكون الدراسي
ية والور  العلم الندوات وعقد الرياضية للفرق بالتخطيط وتتمثل والتنفيذ والتخطيط االختيار

 .والسفرات 
يقوم املنهج احلديث على أساس نشاط الطالب وإجيابيتهم ومشاركتهم يف مجيع األمور، و   

وم إىل مرشد وموجه للظروف املناسبة أمام الطالب لكي هولقد حتول عمل املعلم يف ظل هذا املف
 ينشطوا ويشاركوا يف حتقيق مجيع األهداف املرجوة.

ا ميارسه الطالب خارج الصفوف من نشاطات تروحيية أو ثقافية، والنشاط ال يقتصر على م
ولكنه هو األساس الذي ينبغي أن تقوم عليه كل دارسة، فعن طريق هذا النشاط يكتسب الطالب 
املعلومات وامليول واالجتاهات والقيم واملهارات، وعن طريقه يتعدل أسلوب تفكريهم وتوضع 

 أساسيات بناء شخصياهتم.
 تعترب الكتب واملراجع املدرسية ترمجة للمقررات، وهي تؤثر يفألهنا  الكتب واملراجع إضافة إىل 

واملنهج جبميع مكوناته، لذلك ينبغي أن يعتىن بتأليف هذه الكتب حبيث يتوافر  تعلمعمل املدرس وامل
بني ، وحمققة للربط الوثيق الطالبفيها التدرج والرتابط والتكامل، وحبيث تكون مناسبة ملستوى 

 الدراسة واحلياة، وداعية إىل حتقيق مجيع األهداف الرتبوية ومعينة على ذلك.
 الطالبتلعب املرافق واملباين واملعدات دورا أساسيا يف هتيئة املناخ الرتبوي املناسب أمام كما   

 الطالبلكي يتعلموا وتنمو شخصياهتم، وإذا كانت  الرتبية احلديثية تقوم على أساس إجيابية 
شاطهم ومشاركتهم يف التخطيط والتنفيذ واملتابعة والتقومي، فإن كل ذلك يتطلب أن تكون املباين ون

واملرافق املدرسية بشكل يساعد على حتقيق هذه الغايات، واملدرسة ذات احلجرات املناسبة واملالعب 
ت اليسرية اهلينة حتبب الفسيحة، واملختربات الوافية، واجلو املكيف واللمسات الفنية الرائعة، واملواصال

 الطالباملناخ املدرسي إىل تالميذها، وتشدهم إليها، وتيسر أداء املدرسة لرسالتها، وتزيد من اعتزاز 
 .(8) هبا ووالئم هلا

 
 التعليمية بعناصر المنهج:األنشطة عالقة 
ميع عناصر كعنصر من عناصر املنهج عالقة متكاملة ومتداخلة ومرتابطة جب  األنشطة التعليميةحتمل 

                                                           

 .82-83. صد.ط،، المناهج المعاصرة سرحان،( 8)



 

111 

املنهج األخرى، وال ميكن الفصل بينها وبني العناصر األخرى، وهي يتم حتديدها وأشكاهلا وأنواعها 
يف ضوء األهداف واحملتوى، وتعرف مدى قوهتا وتأثريها وفعاليتها بالعملية التقوميية كما تتبني هذه 

 العالقة بالشكل التايل: 
 

 
 
 
 
 

 
 ومكونات املنهج األنشطة التعليمية ( العالقة بني5شكل رقم )

 األنشطة التعليمية
 

  المحتوى     األهداف الطرق والوسائل التعليمية  التقويم 
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 أنواع المناهج: (5)
تتعدد أنواع املناهج بتعدد اهلدف منها، وتعدد الفئة املستهدفة ، وطبيعة نظرية تصنيف العلوم لدى 

 :(8)األمة، ولعل أكثر أنواع املناهج اليت مت اعتمادها يف نظم التعليم ما يلي
 المنهج األساسي: -9
سي أن يبين املنهج على الواقع املعا  للمتعلم سواء من ناحية حمتوى املنهج أو يقصد باملنهج األسا 

  طريقة التدريس أو التقومي. 
وهذا املنهج الذي يتم تبنيه من قبل احلكومة ممثلة يف وزارة الرتبية والتعليم، ويتم تطبيقه على  

 –البيئات وشرائحهم )ريف  كافة املتعلمني يف املؤسسات التعليمية التابعة للدولة، على اختالف
بوادي(، وتعد صناع هذا النوع من املناهج أمرا غري هني، لتعدد الفئات املطبق  –سواحل  -حضر

عليهم، والشرتاك فئات يف تنفيذه، ولتعلق آمال األمة كلها عليه، ولتحكمه يف حتقيق توجهات األمة 
 جمتمعة، وطموحاهتا وآماهلا.

درسة مباشرة يف قلب احلياة املعاشة واجملتمع احمليط بالطالب، ومزية هذا املنهج هو يضع امل
 فالتعليم املدرسي ليس امعزل عن احلياة املمارسة بل يستمد منها حمتواه وطريقته.

 ويركز على املهارات العقلية واجلسمية واالجتماعية فيبين فردا صحيحا متكامل الشخصية.
تعلم والتعلم الذايت، وهذا أيضا حيتاج إىل ومن عيوب هذا املنهج بأنه يركز على دور امل

 مراجعة، فالتعلم حيتاج إىل شخص أكثر خربة هو املعلم أو طالب أكرب يعلم الصغري.
 المنهج اإلثرائي: -9

وهو املنهج املصاحب للمنهج الرمسي العام للدولة، وهو منهج يعتمد يف مرتكزاته وحتقيق أهدافه علي 
كتسبه املتعلم يف املنهج األساسي، ويتكون هذا املنهج من معلومات وأنشطة إثراء التعلم بناء علي ما ا 

 إضافية، وممارسات، ومهارات تعضد عمليات التعلم اليت متت يف املنهج األساسي.
 : المنهج الخفي-3

ويطلق عليه املنهج املوازي، واملنهج املسترت، واملنهج غري املقصود، وهو املنهج الذي يتحقق من خالل 
لة األنشطة داخل املدرسة وخارجها، والذي حيقق تعليما وتعلما موازيا، ويعده البعض تعليما موازيا مج

                                                           

 .61-57، ص8، طالمناهج التعليمية صناعتها وتقويمها الضبع،( 8)



 

112 

ألنه غري نظامي غلي الرغم من حتقق بعضه مرتبطا باملؤسسة التعليمية واملناهج املطبقة فيها،أما 
واحملاضرات، البعض اآلخر فيتحقق من خالل أماكن ودور العبادة الدينية،وامللتقيات الفكرية، 

جمالت صحف( واألشرطة  -واملنازل، واإلذاعة بنوعيها املرئية واملشاهدة، واملطبوعات املقروءة )كتب
 -دروس –السمعية )الكاسيت( والبصرية )الفيديو( ووسائل التثقيف والتوعية األخرى )حماضرات

 أناشيد( وأنشطة أخرى خمتلفة.–ندوات  -خطب
 المناهج البينية: -3

العلم واالنفجار املعريف انقسمت العلوم اىل علوم فرعية. مثال مل تعد هناك كيمياء واحدة بل مع تقدم 
العديد من علوم الكيمياء مثال الكيمياء البحتة، والكيمياء غري العضوية ويف نفس الوقت وجدت 

 الفيزيائية.  العلوم أن هناك ارتباطا بينها على مستوى الفروع فظهرت علوم الكيمياء احلوية والكيمياء
كما ظهرت علوم بينية يف الدراسات االنسانية كذلك مثل علم اللغة االجتماعي وعلم اللغة 

 النفسي.
وأصبح من املسلم به أن التطور يف حجم املعرفة ال ميكن أن يشمله منهج، وال ميكن أن 

ه مقررات حتويه كتب دراسية، كما أن اجلديد الذي يطرحه العلم كل يوم ال ميكن أن ختصص ل
تضاف إىل ما هو معمول به يف أي نظام تعليمي، ومن مث كانت احلاجة ماسة لوجود حل يستوعب 
 هذا التدفق املعلومايت املتسارع، وإشكالياته فيما يتعلق باملناهج، حيث توجه التفكري إلعادة النظر يف

دراسية اما حيقق أهدافا ، وإحداث تدخالت وتقاطعات مع أهدافها المصفوفة املواد الدراسية جمتمعة
 جديدة مل تكن موجودة يف املنهج قبال، وهو ما أوجد ما ميكن تسميته املناهج البينية.

وهذا املنهج يستجيب لطبيعة املعرفة وهي طبيعة مشولية بعد أن عانت املعارف من النظرة 
وكذلك يساعد على  .التجزيئية ، وهي ال تعود إىل النظرة الشمولية كما كان االمر يف بداية العلم

تفحص ظاهرة ما من مجيع جوانبها حسب منهج علمي واضح وموجه. ولكن عيب هذا املنهج بأنه 
 يتطلب معلما متخصصا يف أكثر من علم أساسي. 

 المنهج التكاملي: -5
ظهرت احلاجة إىل املناهج التكاملية مع التفكري يف طبيعة املعرفة االنسانية، والتسليم بكوهنا وحدة 

املة متكاملة، والتفكري يف املناهج من منظور العالقات القائمة بينها، والتفكري يف املتعلم وعمليات ش
 اشتغال املعرفة يف ذهنه.
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والتكامل بني املناهج نظام يتم اعتماده للنظر إىل املواد الدراسية بوصفها عالقات متواصلة ومتصلة 
حول البدء بالكل وصوال إىل اجلزء ، وبالعام  استفادة من نظرية اجلشطالت وما أقرته من مبادئ

 وصوال للخاص .
ويهتم املنهج التكاملي بدراسة أوجه التشابه والرتابط بني الظواهر املختلفة بدال من الرتكيز 
 علي أوجه االختالف والتباين بينها ،وصوال إىل إحداث وعي أكرب حنو وحدة املعرفة وتكامل جماالهتا.

بأنه حييط بالظاهرة الطبيعية أو االجتماعية أو النفسية إحاطة شاملة. ومزايا هذا املنهج 
 يتناوهلا من خمتلف العلوم ذات الصلة.

ولكنه حيتاج إىل عمل فريق من خمتلف التخصصات عند تصميمه وحيتاج إىل إعداد معني 
 ا املنهج.للمعلم يتطلب إعادة النظر يف التخصصات احلالية بكليات الرتبية.وهذا يعترب عيب هلذ

 المنهج المبني على األنشطة: -2
وهو أحد أنواع املناهج اليت تعتمد التعلم النشط مدخال للتعليم، وتنطلق من االهتمام، باملتعلم وميوله 
وحاجاته ،وتسعي لتنميه قدراته واستعداداته، من خالل إتاحة الفرصة له للقيام بأنشطة خمتلفة تشبع 

 حاجاته.
ى أنشطة ينظر إىل عمليات التعلم بوصفها سلسلة من األنشطة واملشاريع اليت إن املنهج املبىن عل

ميارسها املتعلمون، ومن خالهلا يكتسبون املعارف واملعلومات واملهارات، وتتكون لديهم العادات واالجتاهات، 
 وتنمو القيم، مما يعمل يف إمجاله على حتقيق أهداف التعلم ذاهتا.

غري بأن حمتواه يتحدد يف ضوء ميول الطلبة وحاجاهتم، ويهتم بوحدة املعرفة وهذا املنهج يتميز عن ال
وتكاملها، وال يعد منهج النشاط مسبقا ألنه يقوم على أساس امليول واحلاجات اليت تتسم بالتغري تبعا لتغري 

 والبيئة والوقت. الطالبالظروف و 
 ي والتخطيط املشرتك.كما يشدد هذا املنهج على أسلوب حل املشكالت والعمل اجلماع

 واملنهج النشاط له أشكال: 
وحاجاهتم اليت يلتزم  الطالب: منهج النشاط التلقائي وهو املنهج القائم على ميول الشكل األول 

 اليت يقوم عليها منهج النشاط. الطالبإلتزاما تاما خبصائص 
التطبيقية ملنهج النشاط منهج املشروعات: وهذا يعد منهج املشروعات أحد الصور  الشكل الثاني: 

أول من أطلق عليه هذا االسم.  (وليم كلباترك)املتمركز حول املتعلم وأكثرها شيوعا يف امليدان الرتبوي ويعد 
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              ويعترب املشروع قيام الفرد، أو اجلماعة بسلسلة من ألوان النشاط اليت تؤدي إىل حتقيق أهداف ذوات 
 أمهية هلم.

 نى على الوحدات:المنهج المب -7
وقد ظهر هذا النوع من املناهج لتاليف املشكالت اليت أحدثها نظام املنهج املبىن علي الدروس حث  
كانت عمليات التعليم فيه شبه منفصلة، اعتمادا على انفصال دروس املادة الواحدة وعدم ترابطها ، 

منهجي يقوم على أساس النظر إىل واالهتمام باملعلومات دون األهداف. وتعرف الوحدة بأهنا "تنظيم 
 (8)املنهج بأنه كل يتكون من عدد من الوحدات املتجانسة واملرتابطة".

وهو ما يعين أن املناهج املبىن على وحدات يتم تقسيمه إىل عدد من الوحدات يتم تقسيمه  
ذلك،  ، ويفضل هلا أن تقل عنيد عن مثاين وحدات يف املقرر كلهإىل عدد من الوحدات قد ال تز 

، وقد يكون هذا احملور موضوع من حمور ارتكاز واحد أو قيمة واحدة تدور كل وحدة حول
املوضوعات املادة الدراسية )الوحدات القائمة على املادة الدراسية باعتبارها أحد تشكيالت منهج 

ة(، أو الوحدات(، وقد يكون خربات املتعلمني واحتياجاهتم ومشكالهتم )الوحدات القائمة على اخلرب 
 غريها من التشكيالت العديدة للمناهج املعتمدة على الوحدات.

وهذا املنهج مييز بأنه حيقق مبدأ وحدة املعرفة، وحيقق التواصل والرتابط بني عناصر املنهج من  
أهداف وحمتوى وطرق تدريس وأنشطة وأساليب تقومي.ويشارك منهج الوحدات الدراسية يف توفري 

 .(9)دد احلصص وإطالة زمن احلصة بالشكل الذي يناسب املتعلم جمهود املعلمني، وع
بالقدر الكايف من  الطالبوعيوب هذا املنهج بأنه ال يعطي الفرصة الكاملة لتزويد  

املعلومات. وكذلك ال يسمح بإعداد أو طبع كتب دراسية بطريقة منظمة ومستمرة ألنه ال تلتزم أية 
حلصول على املراجع الالزمة. كما حيتاج إىل معلمني قد مت جهة بطباعتها وبالتايل فإنه يصعب ا

 .(3)إعدادهم أو تدريبهم خصيصا بتدريس الوحدات الدراسية 
 المنهج المحوري: -2

مسي املنهج احملوري ألنه يركز من حمور من حماور العملية التعليمية وهي املادة، واملتعلم واجملتمع، وهذا 

                                                           

 .835ص9، ططرق التدريس العامة و مهارات تنفيذ و تخطيط  عملية التدريس جامل، (8)

 .899-898، ص:8ط، تنظيمات، المناهج وتخطيطها وتطويرها سعادة،( 9)
 . 377-376ص: ،د.ط، أسس المنهج وتنظيماتها الوكيل،( 3)
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راحل التعليمية املتأخرة مثل مرحلة ما بعد التعليم األساسي، أو التعليم املنهج يصلح التعامل معه يف امل
الثانوي، ألنه منهج يقتضى االختيار بني بدائل ويفضل أن يتم التعامل به مع املتعلمني القادرين على 

 التمييز واالختيار.
رة متجهة إىل ويعتمد املنهج احملوري على تقسيم املواد الدراسية إىل جمموعات تبدأ من البؤ  

اخلارج، ويتم فيه تنظيم اخلربات الرتبوية بطريقة مسلسلة ومستمرة مبنية على املشكالت ذات األمهية 
الشخصية واالجتماعية للمتعلم واملهارات الالزمة له، للتمكن من تلبية احتياجات اجملتمع احلالية 

 واملستقبلية.
 وهذا املنهج له عدة مزايا ومن أمهها: 
 كيز ووضوع اهلدف، ويعقبه قيام وتغذية راجعة ويقوي دافعية املتعلم.يتسم بالرت  -
 ميكن للمحور أن يتخطى حدود املادة الدراسية ويتيح الربط بني العديد منها. -
 يربط التعلم بالعمل. -
 يستم باملرونة يف اختيار احملاور. -
وأحيانا يعصب ضمان وعليه بعض املآخذ مثل: ميكن أن يشوه البنية العامة للمواد الدراسية،  

اتساق احملاور يف املناهج بصورة عامة. وقد ال حيتاج املنهج احملوري طموح املتفوقني الذين يرغبون يف 
 االبتكار.
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 : واقع تقويم منهج اللغة العربية في جمهورية الهندالرابعالمحور 
 

ألهداف املتوقعة. وله وهو عنصر مهم من عناصر املنهج حيث يقدر به مدى جناح املنهج يف حتقيق ا
عالقة مباشرة بعناصر املناهج األخرى عالقة متداخلة ومتشابكة ومرتابطة. وهو ينظر إىل فعالية 

 احملتوى التعليمي وطرق التدريس ومدى صالحيتهما وقوهتما  يف حتقيق األهداف املطلوبة.
اخللفيات املعرفية  واختلف املربون حول تعريف التقومي، ولعل ذلك االختالف يعود إىل تفاوت

واملهارية للعلماء الذين طرحوا هذه التعاريف بعامة، وإىل التطورات العلمية املتالحقة، وإىل كثرة 
 . (8) الدراسات والبحوث يف جمال الرتبية وعلم النفس وميدان التقومي خباصة

 أوال: التقويم ومفهومه:
  التقويم لغة:

: قةةةوم املعةةوج أي عدلةةةه وأزال عوجةةه، وقةةةوم يقةةال يف اللغةةة ن جةةةذور: ق ، و، م،التقةةومي لغةةة مشةةةتقة مةة
 . (9)وهي مثن الشيء بالتقومي  القيمة واحدة القيم وأصلها الواؤالسلعة أي سعرها ومثنها، و 

وأما التقييم فمشةتق مةن القيمةة مةن قبيةل االشةتقاق مةن الفةرع باعتبةاره أصةال آخةر، وقةد أجةازه 
 . (3)جممع اللغة العربية 

عةةدة مشةةتقات للفعةةل قَةةةَوَم يف القةةرآن الكةةرمي منهةةا لفظةةه أقةةوم الةةيت وردت يف قولةةه وقةةد وردت 
 .(3) َّ جي يه ىه مه جه ين ىن ٱٱُّٱ تعاىل:

َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱٱوقةةد جةةاء لفةةظ تقةةومي يف القةةرآن الكةةرمي  قةةال تعةةاىل: 
 (5)، 

 فالتقومي يعين أعدل ما يكون.
ولكةةن  قيةةيم للحكةةم علةةى القيمةةة،واألصةةل أن يكةةون التقةةومي للتعةةديل والتصةةحيح ، ويكةةون الت
 ري من الرتبويني.أصبح لفظ التقومي والتقييم يدالن على شيء واحد يف اصطالح كث

                                                           

 .958، ص 8ط ، المنهج وعناصره عميرة،( 8)
 .326، ص 8،89ج، 8، طلسان العرب ابن منظور، (9)
 .115م(، مادة : قيم، ص 8279، )المعجم الوسيط،  مجمع اللعة العربية( 3)

 .87-2اآلية: جزء من (  سورة اإلسراء: 3)
 .25-3( سورة التني: اآلية:5)
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  أما التقويم اصطالحاً:
 فقد ذكر الرتبويون له تعريفات عدة منها: 

عرفه شحاتة والنجار بأنه: "عملية تقدير قيمة الشيء، أو كميته، واحلكم املوضوعي على 
 .(8)م، صالحاً وفساداً، جناحاً وفشالً"العمل املقو 

كما عرَّفه فيلية بأنَّه: "عملية تشخيصية عالجية ووقائية تستهدف الكشف عن مواطن 
الضعف؛ للعمل على إصالحها، أو حتاشيها، ومواطن القوة للعمل على إثرائها بقصد حتسني العملية 

 .(9)دة" التعليمية والرتبوية، وتطويرها اما حيقق األهداف املنشو 
أما اهلويدي فقال أن التقومي: "قياس مدى حتقق األهداف عند الفرد، أي يتضمن القياس، مث 

 .(3)إصدار احلكم، أي إعطاء قيمة لذلك القياس بالوصف أو بالنوع"
وقد أشار اخلطيب بأنه: "عملية تشخيصية وقائية وعالجية تستهدف الكشف عن مواطن 

 .(3)حتسني علمية التعليم وتطويرها اما حيقق األهداف املنشودة" الضعف والقوة يف التدريس بقصد 
وذكر البجة أن التقومي: "عملية منهجية منظمة خمططة حتتوي على إصدار األحكام على 
السلوك، أو الفكرة، أو الوجدان، أو الواقع املقيس، وذلك بعد موازنة املواصفات واحلقائق لذلك 

 .(5)ليه عن طريق القياس مع معيار جرى حتديده بدقة ووضوح" السلوك، أو الواقع الذي توصل إ
( التقومي هو: برنامج يقصد به وضع الرأي واحلكم على معىن Oemar Hamalik بينما قال:)
 .(6)وفائدة املعلومات 

 وللتقويم مفهومان:
اس اجلانةةةب كةةةان التقةةةومي قةةةدميا مرادفةةةا ملفهةةةوم االمتحانةةةات ومهةةةة األول قيةةةالمفهـــوم القـــديم للتقـــويم: 

 املعريف دون اهتمام جبوانب النمو األخرى لدى التلميذ.

                                                           

 .831ص ، 8ط ،معجم المصطلحات التربوية والنفسية شحاته،( 8)
 .893ص  ،د.ط ،مصطلحات التربية لفظاً واصطالحاً معجم  فيلة،( 9)
 .331ص،  8ط ،األساليب الحديثة في تدريس العلوم، الهويدي( 3)
العربية تقويم طرق تعليم القرآن الكريم في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي. ندوة عناية المملكة  الخطيب،( 3)

 .5ص املدينة املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.  ،السعودية بالقرآن الكريم
  .897،ص 8ط ،أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة البّجة،( 5)
(6 )Oemar Hamalik , Kurikulum dan Pembelajaran, (Cetakan 11 jakarta: Bumi Akasara 1999. 
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هةةو حتديةةد مةدى مةةا بلغنةةاه مةن جنةةاح يف حتقيةةق األهةداف الةةيت نسةةعى إىل  المفهـوم الحــديث للتقــويم:
حتقيقها، حبيث يكون عونا لنا على حتديد املشكالت وتشةخيص األوضةاع ومعرفةة العقبةات واملعوقةات 

 تعليمية ورفع مستواها ومساعدهتا على حتقيق أهدافها.بقصد حتسني العملية ال
 هو تثمني الشيء وحتديد قيمته. التقييم:

وعرف بلوم: التقييم هو تقدير قيمةة الوحةدة املعرفيةة املتقدمةة إىل املةتعلم حيةث يكةون الباعةث احلقيقةي 
املةةتعلم للقيمةةة الةةيت ليسةةت الرغبةةة يف عملةةه أو الطاعةةة للتمشةةي اموجةةب الةةنظم واللةةوائح وإمنةةا هةةو التةةزام 
 (8)حتويها الوحدة املعرفية أو اخلربة التعليمية اليت تقوده إىل ذلك النوع من السلوك. 

 الفروق بين التقويم والتقييم :
أي قيمة وتغين إعطاء قيمة أو إصدار حكم على شل ما بأنه  valueوالكلمة مشتقة من لتقييم: ا

 ض .جيد أو رديء أو مستوى عال أو مستوى منخف
يقصد بعملية التقومي تلك العملية اليت اموجب وسائلها وأساليبها وأدواهتا يتم مجع املعلومات التقويم: 

 والبيانات والدرجات اخلاصة بالتلميذ مثل أن يصدر احلكم بتحديد مستواه.
وهناك نقطة خلط أخرى ، اليت اعتربت أن التقومي هو قياس، مع أن القياس جانب واحد 

نب التقومي، ألنه يشري إىل عملية احلصول على قيمة رقمية متثل خاصية معينة، مثل أنواع فقط من جوا
خاصة من التحصيل، ومييل القياس الرتبوي عادة إىل الرتكيز على خصائص معرفة تعريفًا جيداً، بينما 

 يعتمد التقومي على القياس، إال أنه يهتم بدراسة خصائص التلميذ وإجنازاته.
ة التقومي من مراحل عدة، منها حتديد األهداف الرتبوية حتديدا دقيقا وخاصة يف وتتألف عملي

بعد  الطالبصورة أهداف تعليمية مصاغة يف عبارات سلوكية إجرائية، ومجع البيانات عن سلوك 
 .(9)والشمول  القيام بعملية التعلم، كاستخدام املناهج املناسبة وتكون على درجة كافية من التنوع

ء ما ذكره الباحث ال حظ أن التقومي هو العملية اليت ينحصر فيها تشخيص للواقع، ويف ضو 
بل هي أيضًا عالج ملا به من عيوب، إذ ال يكفي أن حتدد أوجه القصور، وإمنا جيب العمل على 

 ، وإمنا يف مجيع جماالت احلياة،ية هامة ليس يف جمال الرتبية فقطتالفيها والتغلب عليها، والتقومي عمل
، كذلك عليه معرفة األخطاء اليت وقع ا فعليه أن يعرف نتيجة هذا العملفطاملا يقوم اإلنسان بعمل م

                                                           

 .883ص  ،،دط أسس المناهج المعاصرة، السبحي( 8)
 .536-535، ص9، ط علم النفس التربوي،  فؤاد( 9)
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 فيها حىت ال تتكرر منه للمرة الثانية، وهبذه العملية يتوصل إىل أداء أفضل ونتاج أحسن.
 ثانيا: أهمية التقويم:

عملية تشخيصية عالجية هتدف إىل  حتتل عملية التقومي مكانة هامة يف عملية التقومي والتقومي هو
ته على النمو، حتديد مدى التقدم الذي أحرزه الطالب يف الوصول لألهداف التعليمية، بغية مساعد

 .(8)التقومي  ، يف ضوء نتائج عمليةوبلوغ هذه األهداف
 ثالثا: أهداف التقويم:

 .(9)يهدف التقومي إىل حتقيق بعض األهداف منها 
ا درسه من حقائق ومعلومات، ومدى قدرته على استخدام مصادر مل الطالبمعرفة فهم  .8

املعلومات املختلفة، وتصنيفها والربط بينهما، ومدى قدرته على استخدام املعلومات املركزة 
 وقراءة اإلحصاءات، وختليص املعلومات وكتابة التقارير.

حص يف حدود سنه، ومدى معرفة منو قدرة التلميذ على التفكري املستنري املستقبل الناقد الفا .9
 منو قدرته على االستدالل واالستنباط يف حدود سنه.

 الوقوف على ما تكون عند التلميذ من اجتاهات.  .3
وميوهلم وقدراهتم واستعداداهتم اليت نراعيها يف  الطالباملساعدة على الكشف عن حاجات  .3

 نشاطهم.
 ي وخطط التعليم عامة.الوقوف على معلومات وبيانات تفيد يف تعديل املنهج املدرس .5

ويرى الباحث أن التقومي املبين على أسس علمية سليمة هو الوسيلة اليت ميكن بواسطتها 
التأكد من مدى جناح املنهج يف حتقيق أهدافه، فالتقومي يعترب عنصرا مهما من عناصر املنهج، ملا له 

ومي املنهج قد نلجأ إىل تغيري أوتعديل من قدرة على التأثري يف عناصر املنهج األخرى والتأثر هبا فعند تق
صعوبة حتقيقها يف ظل اإلمكانات املتاحة أو عدم  يف بعض أهدافه إذا ثبت عدم صالحيتها أو

مناسبتها للدارسني وقد نضطر إىل تعديل أو حذف بعض أجزاء حمتوى املنهج أو أنشطته إذا ثبت 
 عدم فعاليتها يف حتقيق األهداف بصورة مرضية.
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 أسس التقويم: رابعاً:
 فالتقومي للمنهج البد أن يبين على األسس التالية:

 يقصد بالتقومي عملية شاملة لألهداف الرتبوية ومكونات املنهج، وجوانب منو الطالب. الشمول: و
 ، ويشمل كذلك وسائل التقومي.ذلك كل من يقومون بعملية التقوميويشمل ك

 :أجزاء املنهج، جزء ال يتجزأ، يستمر مع كل نشاط أي أنه عملية مستمرة تسري مع  االستمرارية
يقوم به الطالب، ويف كل درس وكل موضوع، لقياس جوانب القوة والضعف يف كل جوانب 
العملية الرتبوية، ولكل وسيلة أو نشاط، للوقوف على مدى مساعدهتا للنمو أو إعاقته بقصد 

  ختبار النهائي الذي يشخص وال يعاه.التشخيص والعالج، ذلك أن التقومي ليس عملية هنائية كاال
 :فهو عملية تعاونية يشرتك فيها كل من له عالقة بالطالب ابتداًء باملعلم واملشرف الرتبوي  التعاون

 واملدير وويل أمر الطالب والطالب ذاته، وذلك ألن لكل منهم مهمة يف توجيه منو الطالب .
 :بل وسيلة لتحسني وتطوير املنهج امفهومه ذلك أن التقومي ليس هدفًا حبد ذاته أنه وسيلة ،

 (8)الشامل. 
 :أي ال يكون التقومي ذاتيًا ، ولكي تتحقق املوضوعية جيب أن يكون تكون هناك  الموضوعية

مؤشرات أداء لكل جانب من جوانب التقومي يسرتشد هبا املقوم عند تقدير مستوى األداء أثناء 
 قومي بذاتية من يقوم.قيامه بالتقومي، وال يتأثر بالتايل الت

 :أي أنه جيب أن توضح نتائج التقومي مدى القرب أو البعد عن أهداف  االرتباط باألهداف
العملية التعليمية، ذلك ألن اهلدف هو التعرف على مدى حتقيق تلك األهداف واليت تشري إىل 

 هداف.إحداث تغريات سلوكية يف شخص املتعلم، ولذا جيب أن ترتبط عملية التقومي باأل
 :واملراد باالقتصاد هنا أن يكون التقومي اقتصاديا يف الوقت واجلهد  أن يكون التقويم اقتصاديا

 والتكاليف.
 :أي أن يبين التقومي على الصدق والثبات واملوضوعية  أن يبني التقويم على أساس علمي

 والتنوع والتمييز.
 :العملية التعليمية بل يقع يف  إن التقومي ليس غاية أن يكون التقويم وسيلة وليس غاية
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اخلطوة الرابعة، ونتائجه هي تغذية راجعة لتلك العملية فمن خالله حيكم على مدى جناحها أو 
 فشلها.
وجتب مالحظة أن تلك اخلصائص ليست منفصلة عن بعضها البعض، وإمنا تتفاعل مكوناهتا   

 . (8)بالشكل الذي حيقق يف النهاية التقومي اجليد
 جاالت التقويم:خامساً: م

 إن جماالت التقومي متنوعة تتسع لتشمل مجيع جوانب العملية التعليمية، ولعل من أبرزها ما يلي:
 يتضمن هذا التقومي على عدة مستويات منها: تقويم هدف المنهج:

 عالقة اهلدف بالتلميذ واجملتمع وطبيعة املادة. -
 مدى إجرائية اهلدف. -
 مدى إمكان حتقق اهلدف. -
 أهداف منهج معني مع أهداف منهج آخر. مدى تدخل -
 تصنيف األهداف وترتيبها. -
 مدى مشول األهداف ألنواع ومستويات السلوك املختلفة. -

 تقويم محتوى المنهج: 
من الضروري أن نقوم بتقومي املنهج احلايل واالستفادة من نتائج التقومي إعادة بناء املنهج أو يف حتسني 

  يهتم هبا املقوم الرتبوي عندما يتعرض لتقومي حمتوى املنهج ما يلي:بعض جوانبه، ومن األسئلة اليت
 هل مت اختيار اإلمكانية الرتبوية لوضع حمتوى املنهج يف ترتيب مسبق قبل تنفيذه؟ -
 ؟الطالبهل يربط تسلسل حمتوى املنهج امستويات منو  -
 ما مدى ترابط عناصر احملتوى وتكاملها؟ -
 ملقرتح؟ما مدى ضرورة وأمهية احملتوى ا -
 ما هي أنشطة التقومي اخلتامي الذي يهدف إىل تقومي فاعلية العائد من هذا املنهج؟ -
 ؟الطالبهل يهتم احملتوى املقرتح امراعاة الفرورق الفردية بني  -

يتم فيها من من حيث كفاءته سواء كانت تتعلق بشخصية املعلم، أو التدريس وما  تقويم المعلم:
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هو أساس التعليم وهو  تعلم أن التفاعل بني املعلم واملاالجتاه يعترب وهذا تعلمسلوك للمدرس وامل
 مؤثر صحيح لكفاءة التدريس.  

يف خمتلف جوانب سلوكه، وخمتلف مراحل منوه العمرية؛ ملعرفة مدى حتصيله  تقويم المتعلم:
 ه.للمعلومات، ومدى اكتسابة للقدرات وامليول واالجتاهات، ومدى رسوخ القيم واملبادئ لدي

 سادساً: أغراض التقويم:
 للتقومي الرتبوي العديد من األغراض اليت حيققها ومن أمهها.

نتيجة للتقومي يقوم املعلم بتوجيه الطالب إىل قراءات معينة، أونشاطات  التوجيه واإلرشاد: -8
 صفية أو بيتية أو تشجيع باالستمرار على حنو األفضل .

يتمثل يف االختبارات الفصلية واختبارات هناية وهذا  نقل أو ترفيع الطالب من صف آلخر: -9
 العام، أو ما يطلق عليه اختبارات النقل.

وذلك قبل التدريس، حيث يفيد ذلك يف عملية بناء  وقدراتهم: الطالبمعرفة مستوى  -3
 وتصميم األهداف التعليمية واألنشطة بوجه عام. 

ذلك أن التقومي يزود املعلم  يم:معرفة أثر المواد وطرق التدريس المستعملة في عملية التعل -3
، وقدراهتم الطالببتغذية راجعة عن مدى مالئمة املواد وطرق التدريس املستعملة ملستوى 

 ورغباهتم، مث تعديل ما يلزم يف ضوء ذلك.
وذلك لنقل تلك الصورة بثقة إىل املسئولني  معرفة مدى ما تحققه المدرسة من واجبات وأعباء: -5

مور، للحد من االنتقادات املوجهة من قبل أفراد اجملتمع للمدرسة، وبيان رسالتها واملهتمني وأولياء األ
 .  (8)الرتبوية، مع ما تقوم به من مسؤوليات إلعداد وتربية األجيال الناشئة 

وذلك من خالل املعلومات الواقعية واملوضوعية  تعريف أولياء األمور بمستوى أبنائهم: -6
 عن الطالب، مما يساعد يف وضع األسس الصحيحة للتعاون بني والشاملة اليت يوفرها التقومي

 البيت واملدرسة.  
فالتقومي يساعد اإلدارة املدرسية على حتقيق األهداف التعليمية تيسير مهمة اإلدارة المدرسية: -7

واإلدارية وتشخيص مواطن القوة والضعف يف املنهج، واألساليب واألنشطة وتصنيف 
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الكشف عن الضعف يف التسهيالت املدرسية من معامل، ومكتبة  ، ويفيد كذلك يفالطالب
 ومالعب...اخل.

نظراً لثبوت سلوك الفرد نسبياً فإنه ميكننا التنبؤ بسلوكه، وبواسطة التقومي ميكننا التعرف  التنبؤ: -1
على املستوى احلايل للفرد وما لديه من قدرات وإمكانات ميكن االستفادة منها ملعرفة أداءه 

 .مستقبالً 
حيث ميكن االستفادة من التقومي يف معرفة أثر تطبيق برنامج  خدمة أغراض البحث العلمي: -2

تعليمي معني، أو مدى مالئمة طريقة من طرق التدريس، أو احللول املقرتحة للمشكالت 
 .(8)التعليمية 

 سابعاً: خطوات التقويم:
التعليمي ميكن أن يسري وفق املسؤول عن خطوات التقومي يف أي مستوى من مستويات الربنامج 

خطوات يف بنائه هلذا الربنامج على أن هتديه يف مجيع خطواته نظرة صحيحة للتقومي على أنه يهدف 
 إىل التغذية الراجعة وتصحيح املسار.

 وهذه اخلطوات ميكن إجيازها على النحو التايل:
الدقة والوضوح، غري قابل ينبغي أن يكون اهلدف من التقومي متسما بتحديد الهدف من التقويم: 

 للتأويل وأن يركز على اجملال املراد قياسه فعال.
يعتمد ذلك على حتديد اجملال املراد تقوميه، حيث إن جماالت الرتبية تحديد المجال المراد تقويمه: 

 واملدرسة وغريها. تعلمعددة منها: املنهج واملعلم واملوالتعليم مت
من عملية التقومي، وبعد حتديد اجملال املراد تقوميه هنيأ أدوات  يف ضوء اهلدفاإلعداد والتخطيط: 

القياس الالزمة لعملية التقومي. وتعد خطة مفصلة تتضمن توقيت التطبيق وحتديد العينات ، والكوادر 
 الفنية واإلدارية اليت تطبق ذلك.

هدفهم التقومي ، مث يتم ذلك بتطبيق االختبارات واملقاييس على من يستالتنفيذ وجمع المعلومات: 
 تسجيل هذه البيانات بطريقة واضحة تساعد يف سرعة قراءهتا ومقارنتها بغريها من املعلومات.

ويف هذه اخلطوة يتم حتليل البيانات حتليال علميا دقيقا، واكتشاف العالقات تحليل البيانات: 
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أحداها منفردة أو جمتمعة يف  املتداخلة بني الوسائل املتنوعة املستعملة يف التقومي. وذلك الختبار
 عمليات التقومي املقبلة.

ويتم تفسري هذه البيانات تفسريا واضحا ومبسطا على أساس  تفسير البيانات واستخالص النتائج: 
املعايري املتضمنة يف األهداف، مع حتديد مواطن القوة أو ما حيتاج إىل عالج، واستخالص أهم 

 النتائج متهيدا إلصدار القرار.
 ترفع التوصيات إىل اجلهات املعنية باختاذ القرار.فع التوصيات: ر 

 فيها تقوم املؤسسات التعليمية باختاذ القرارات األنسب واألفضل.إصدار القرارات: 
 ثامناً: أساليب التقويم: 

التقومي يشتمل على أشكال متنوعة لالختبارات املوضوعية راما أساليب للتقومي الذايت وأساليب تقومي 
اجلماعة، وهذا يعين أهنا تغطي كافة أوجه التعلم إذ أهنا ال تقتصر على قياس حتصيل املعارف 
واحلقائق، كما هو احلال يف املنهج التقليدي، ولكنها حتتوي على ما يقيس كل اجلوانب املعرفية 

 .(8)والوجدانية واملهارية ومهارات التفكري املستهدفة 
 دة ومن أمهها: ويستخدم يف التقومي أساليب متعد

والتصنيف هو وضع األفراد يف جمموعات منفصلة يطلق على كل جمموعة اسم  التصنيف: (8)
صنف معني، مثل: صنف األذكياء أو األغبياء، أو صنف متقدمون يف التحصيل الدراسي أو 

 ضعاف يف التحصيل الدراسي.
خيتلف تبعا للوسيلة أو  ويقصد بالرتتيب وضع رتب متتابعة لألشياء املقومة،والرتتيب الترتيب: (9)

األداة اليت تستخدم يف هذه العملية. وكذلك أن عملية الرتتيب ال تفرتض تساوي الفروق بني 
فالفرق بني األول والثاين قد يكون أكرب من الفرق بني الثاين والثالث أو  الوحدات املتتابعة.

 الرابع. 
راد اجملموعة، يف هذه الطريقة ال ويقصد بالتدرج إعطاء درجة حمددة لكل فرد من أف التدرج: (3)

يوصف الشخص بأنه ذكي أو متخلف عقليا، بل يوصف الشخص بأن درجته يف اختيار 
 وغري ذلك. 31أو  95الذكاء هي 

                                                           

 .383ص : ، 8ط ،هج بين النظرية والتطبيقالمنا اللقاني، (8)



 

125 

 تاسعاً: أدوات التقويم: 
هي األداة اليت من خالل استخدامها ميكن الوصول إىل األحكام وإصدار القرارات بالنسبة لقيمة 

ات، حيث هناك شروط أساسية للوصول إىل ذلك من خالل حتديد أهداف أو وضع خربة من اخلرب 
 .(8)التقدم   معايري للخربة اليت تقام بتقوميها إضافة إىل قياس للكمية أو وصف للحالة أو مدى

 وميكن أدواته ما يلي:
  أواًل: االختبارات.
 ثانياً: المالحظة.
 ثالثاً: االستبانة:
 رابعاً: المقابلة:

 
  : االختبارات.أوالً 

تعد االختبارات من أهم وسائل التقومي. فقد كانت ومازالت أكثر األدوات انتشاراً. وحدث تطور  
كبري يف جمال االختبارات إذ ظهرت أنواع جديدة منها، مل تكن معروفة من قبل. وتصنف االختبارات 

 إىل ثالثة أقسام هي:
 االختبارات الشفوية.

قدم الوسائل اليت استخدمت لتقومي التحصيل، وما زالت تستخدم حىت اآلن االختبارات الشفوية من أ
استخداما واسعاً. وتعد أفضل وسيلة لتقومي بعض األهداف الرتبوية، وخباصة ما يتعلق منها بقدرة 

 الطالب على التعبري عن نفسه لفظيا وشفويا.
ب منهم االجابة عنها ويقصد باالمتحانات الشفوية أسئلة غري مكتوبة تعطى للطلبة، ويطل

دون كتابة، والغرض منها معرفة مدى فهم الطالب للمادة الدراسية ، ومدى قدرته على التعبري عن 
نفسه، وحتظى بقدر كبري من الدقة واالهتمام يف االختبار والصياغة واإلعداد، ولكنها تعاين بعض 

 العيوب مثل: 
 خل الفصل.عدم اهتمام املدرسني بإعدادها بل ترتك للظروف دا -8
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 صفة الذاتية. الطالبيغلب على تقدير املدرس اإلجابات  -9
ال يستطيعون اإلجابة عن األسئلة الشفوية بسبب رهبة املوقف الذي  الطالبكثري من  -3

 .الطالبجييبون فيه عن األسئلة أمام باقي 
 اختالف مستوى صعوبة األسئلة اليت توجه للطلبة. -3
رات الطالب.وال يسهل االحتفا  باألسئلة إلعادهتا ال تقيس االختبارات الشفوية مجيع قد -5

مرة أخرى و ال جدوى تربويه هلا إذا كان عدد الطلبة كبريًا ، أضافه إىل عدم توحيد مستوى 
 األسئلة بني مجيع الطلبة .

ومع ذلك أهنا ال تتعارض مع اختبارات املقال أو االختبارات املوضوعية، وإمنا تعد مكملة هلا 
 زات من أمهها:وهلا عدة ممي

 تستطيع التعرف املباشر على قدرة الطلب يف التعبري عن نفسه. -8
 يتلقى الطالب تغذية راجعة فورية.  -8
التعبري عن آرائه، احرتام اآلخرين،  :التعرف على بعض خصائص شخصية الطالب مثل -9

 .قف معينةحتكمه يف سلوكه يف موا
 االختبارات الموضوعية:

باهتا الصةحيحة حمةددة ال خةالف افيه االختبارات على أسئلة مغلقة وإج هي ذلك النوع الذي تشتمل
حوهلا، ويقيس كل منها شيئا واحدا أو جزئية واحدة من جزئيات املوضوع، وال تسمح بتدخل عوامةل 

 .(8)أخرى تؤثر يف صورة اإلجابة املطلوبة من الصياغة اللغوية وتنظيم أسلوب اإلجابة املطلوبة 
 الختبارات أهنا : ومن مميزات هذه ا

 ختتصر وقت اإلجابة. -8
 ميكن اختيار عدد كبري من األسئلة اليت تغطي املنهج أو املادة كلها. -8
 ميكن تصحيحها بسهولة وبسرعة مع البعد عن التأثر بالنواحي الشخصية والذاتية للمصحح. -4
 متنع اإلجابات اخلارجة عن املوضوع. -3
 رأي ، وإصدار احلكم على عبارة أو فكرة. تساعد على تنمية قدرة الطلبة على إبداء ال -5

                                                           

 .68ص،  وراه،رسالة دكت ،دارس العربية اإلسالمية في الهندمنهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية في الم ،السكري (8)
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تعد من أنسب أنواع االختبارات للطلبة الذين مل يصلوا بعد إىل اكتساب مهةارة الكتابةة والتعبةري  -2
 .(8)اللغوي 

 مآخذ االختبارات الموضوعية:
 ال ميكن استخدامها يف كل مواد، وخباصة تلك اليت حيتاج األداء فيها سلوكا حلل املشكلة. .8
 س قدرة الطلبة على عرض األفكار بطريقة منظمة وأهنا ال تقيس قدرة الطلبة على التعبري.ال تقي .9
 ال تؤدي إىل الرتابط احلقائق وال تساعد على القيام بتطبيق ما تعلمه الطالب يف حياته العملية. .3
ال هتةةتم باطالعةةات الطلبةةة خةةارج املدرسةةة، بةةل تقتصةةر علةةى الكتةةاب الدراسةةي، وعلةةى مةةا شةةرحه  .3

 لم.املع
 تكثر فيها نسبة التخمني وخصوصا يف أسئلة الرتتيب والصح واخلطأ واخرت اإلجابة. .5

 أنواع االختبارات الموضوعية:
ويطلةب منةةه وضةةع  الطةةالبيف هةةذا النةوع تعةةرض النصةوص علةةى  اختبـارات الصــواب والخطــأ: -8

 يف عالمةةة خاصةةة لتمييةةز الصةةواب مةةن اخلطةةأ أو اخلطةةأ مةةن الصةةواب. وهةةذا النةةوع ال يصةةلح إال
 العبارات اليت ال جدال يف صحتها.

هةةذا النةةوع مةةن االختبةةار يتكةةون بعةةرض السةةؤال أو مشةةكلة رئيسةةية يتبعهةةا  االختبــار مــن متعــدد: -9
عةةةدة إجابةةةات. مةةةن بينهةةةا إجابةةةة واحةةةدة صةةةحيحة. وقةةةد يكةةةون أكثةةةر مةةةن إجابةةةات صةةةحيحة، 

 ويطلب من اجمليب أن خيتار أفضل إجابة.
قةةائمني، أحةةدمها حيةةوي عةةددا مةةن املشةةكالت بينمةةا حيةةوي  وهةةي تتكةةون مةةن عمةةودين المزاوجــة: -3

أن يةةربط مةةا بةةني املشةةكلة وحلهةةا  الطةةالبالثةةاين اإلجابةةات ولكةةن برتتيةةب خمتلةةف، ويطلةةب مةةن 
 .(9)بأن يكتب على ميني املشكلة رقم اإلجابة 

 أجوبة صحيحة من بني أسئلة غري مرتبة. الطالبيطلب فيها أن يرتب  التكملة: -3
 أخرى مثل الرتتيب والرسوم. وهناك اختبارات

  االختبارات المقالية:
وهي من أكثر أنواع االختبارات التحريرية شيوعًا وهي اختبار كتايب يطلب فيه من الطالب أو 

                                                           

 .895،896ص ، 8ط، المناهج بين التقليد والتجديد الدليمي،(  8)
 .923ص  ،3، طالتربية والمناهج ،فرنسي(  9)
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جابته عن األسئلة املوجهة له، وحيتاج تقدير عالماته إىل أحكام ذاتية عن نوعية إاملفحوص أن يكتب 
، ويستعمل هذا النوع عندما نريد القيام بقياس مباشر ألهداف اإلجابة ومدى استيفائها للمطلوب

 تنطوي على اجتاهات سلوكية كما يف ألسئلة اليت تبدأ بكلمات مثل:اشرح، قارن، وضح ...اخل.
ة بوقد تستخدم لتقييم قدرات أشد تعقيداً  كقدرة الطالب أو املفحوص على التعبري عن نفسه كتا

 يم أفكاره إليضاح نقطة معينة أو الدفاع عنها.بأسلوب واضح صحيح، أو على تنظ
ومن أبرز عيوبه أنه تتم تقدير العالمات بطرية ذاتية، ومن الصعب أن تكون أسئلته شاملة 

 جلمع املادة كما يف االختبارات املوضوعية. 
 المالحظة:

بغرض  معينةيف ظل ظروف وعوامل بيئية هي املشاهدة واملراقبة الدقيقة لسلوك ما أو ظاهرة معينة 
 لتشخيص هذا السلوك أو هذه الظاهرة.احلصول على معلومات دقيقة 

االستبانة.  وكما تعترب هي أسلوب من أساليب مجع البيانات ختتلف متاما من املقابلة أو
 فطريقة املالحظة تعتمد على رؤية الباحث أو مساعه لألشياء وتسجيل ما يالحظه.

 الباحث يف الصرب لفرتات طويلة لتسجيل املعلومات. وتعتمد املالحظة على خربة وقابلية
 : الخطوات الضرورية إلجراء المالحظة

  حتديد اهلدف الذي يسعى الباحث يف احلصول عليه. -8
حتديد األشخاص املعنيني باملالحظة مع األخذ يف االعتبار ضرورة االختيار اجليد واملالئم هلؤالء  -9

 . األشخاص
 . مة للمالحظة حبيث يتناسب مع الوقت املخصص للباحثحتديد الفرتة الزمنية الالز  -3
 . ترتيب الظروف املكانية املالئمة للمالحظة -3
 حتديد النشاطات املعنية باملالحظة ) ما يتطلب معرفته من املالحظة(. -5
 . مجع املعلومات بشكل نظامي مث تسجيلها -6

 أنواع المالحظة:
 املالحظة تنقسم إىل قسمني:

قوم الباحث امالحظة سلوك معني من خالل اتصاله مباشرة حيث ي مالحظة مباشرة: (8
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 .(8)باألشخاص أو األشياء اليت يدرسها 
 .(9)اآلخرون  ث بالسجالت والتقارير اليت أعدهاحيث يتصل الباح مالحظة غير مباشرة:  (9

 االستبانة:
لك إىل االستبانة أكثر الوسائل استخداما للحصول على معلومات وبيانات عن األفراد. ويرجع ذ

أسباب عديدة منها: أن االستبانة اقتصادية نسبيا، وميكن إرساهلا إىل أشخاص يف مناطق بعيدة. وإن 
اإلسئلة أو البنود مقننة من فرد إىل آخر. وميكن ضمان سرية االستجابات. وإنه ميكن صياغة األسئلة 

 لتناسب أغراضا حمددة. 
،أو الصيغة االخبارية، دون أن يؤثر ذلك يف وميكن أن تستخدم االستبانة الصيغة االستفهامية

 .(3)مضمون السؤال أو الفقرة. ويف أي من احلالتني فإن األفراد يستجيبون كتابة ملا هو مطلوب منهم
 المقابلة: 

املقابلة هي استبانة منطوقة وحمادثة أو حوار موجه بني الباحث من جهة وشخص أو أشخاص آخرين 
ومات الالزمة للبحث واحلوار يتم عرب طرح جمموعة من األسئلة من من جهة أخرى بغرض مجع املعل

 . الباحث اليت يتطلب اإلجابة عليها من األشخاص املعنيني بالبحث
واملقابلةةةةةة مرنةةةةةة ميكةةةةةن تعةةةةةديلها حبسةةةةةب املواقةةةةةف، وميكةةةةةن اسةةةةةتخدامها مةةةةةع أنةةةةةواع خمتلفةةةةةة مةةةةةن 

الةذي ال يسةتطيعون القةراءة أو  املشكالت واألشخاص. فيمكن مثال استخدمها مع األميةني واألطفةال
 الكتابة. وميكن مالحظة السلوك اللفظي وغري اللفظي للمستجيب أثناء املقابلة.

 : مميزات املقابلة  
 تقدم معلومات غزيرة ومميزة لكل جوانب املوضوع . 
  معلومةةةات املقابلةةةة أكثةةةر دقةةةة مةةةن معلومةةةات االسةةةتبيان إلمكانيةةةة شةةةرح األسةةةئلة وتوضةةةيح األمةةةور

 بة.املطلو 
 من أفضل الطرق لتقييم الصفات الشخصية لألشخاص املعنيني باملقابلة واحلكم على إجاباهتم . 
 وسيلة هامة جلمع املعلومات يف اجملتمعات اليت تكثر فيها األمية . 

                                                           

 .835، ص 6ط ،البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه عبيدات،( 8)
 .835مرجع سابق، ص  عبيدات،(  9)
 .831ص ،، 8ط ،المناهج بين التقليد والتجديد الدليمي،(3)
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 يشعر الفرد بأمهيتهم أكثر يف املقابلة مقارنة باالستبيان . 
 : عيوب املقابلة

  ج إىل وقت أطول ل عداد وجهد أكرب يف احلركةمكلفة من حيث الوقت واجلهد وحتتا. 
 قد خيطل الباحث يف تسجيل بعض املعلومات . 
  جناحها يتوقف على رغبة املبحوث يف التعاون وإعطاء الباحث الوقت الكايف للحصول على

 . املعلومات
 ثإجراء املقابلة يتطلب مهارات وإمكانيات تتعلق باللباقة واجلرأة قد ال تتوافر لكل باح.  
  صعوبة الوصول إىل بعض الشخصيات املطلوب مقابلتهم بسبب املركز السياسي أو اإلداري هلذه

 . الشخصيات
  :مواصفات االختبار الجيد

هنةةاك عةةدد مةةن الشةةةروط جيةةب توافرهةةا يف االختبةةةار التحصةةيلي ليكةةون اختبةةةاراً موضةةوعياً جيةةداً يةةةؤدي 
ذلةةةك االختبةةار ال يكتمةةةل إال إذا تةةةوافرت الغةةرض الةةةذي وضةةع مةةةن أجلةةةه علةةى الوجةةةه األكمةةل. ومثةةةل 

 معلومات عن مدى صالحيته كأداة للقياس تشتمل على خصائص معينة هي:
 الصدق: -أوالً  
يقصةد بةةه أن االختبةةار يقةةيس مةةا أعةةد لقياسةةه وال يقةةيس شةةيئاً آخةةر خمتلفةةاً عنةةه. فاالختبةةار الةةذي أعةةد  

بقيةةاس الةةذكاء، فيتحةةول تتعلةةق ته أسةةئلة لقيةةاس التحصةةيل يف مةةادة معينةةة ال جيةةب أن يكةةون بةةني أسةةئل
االختبةار إىل قيةةاس للةةذكاء، أو أي جمةال آخةةر ال يهةةدف االختبةةار إىل قياسةه. ويةةرتبط صةةدق االختبةةار  

 الطةالبككل بصدق كل سؤال فيه، واالختبار الصادق الذي يصلح للقياس على جمموعةة معينةة مةن 
ختبةةةةار وتعديلةةةةة يرفةةةةع مةةةةن درجةةةةة الصةةةةدق، قةةةةد ال يكةةةةون صةةةةادقاً جملموعةةةةة أخةةةةرى، كمةةةةا أن جتريةةةةب اال

 ولتحديد معامل صدق االختبار تستخدم إحدى الطرق التالية:
 صدق المحتوى او المضمون. -9

أي مةةدى متثيةةل االختبةةار للجوانةةب املعةةين بقياسةةها، ولتحقيةةق ذلةةك نقةةوم بفحةةص مضةةمون االختبةةار فحصةةاً 
بالنسةبة جلوانةب السةلوك ككةل. فعنةد وضةع  دقيقاً بقصد حتديد جوانب السلوك اليت يقيسها ووزن كل جانب

 -اختبةةةار مةةةادة الرياضةةةيات مةةةثالً جيةةةب أن يشةةةمل كةةةل عنصةةةر مةةةن عناصةةةر االختبةةةار علةةةى عمليةةةات رياضةةةية 
كما نتأكد من أن مجيع العناصةر جمتمعةة تتنةاول وتغطةي عمليةات الرياضةيات فقةط وال تتنةاول جمةال   -حسابية
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 آخر غريها.
 الصدق التطابقي. -8

ائج االختبةةار التحصةةيلي اجلديةةد بنتةةائج اختبةةار حتصةةيلي آخةةر يقةةيس النةةواحي واألغةةراض أي مقارنةةة نتةة
الةةةيت يقيسةةةها االختبةةةار اجلديةةةد، وقةةةد اجريةةةت علةةةى االختبةةةار القةةةدمي حبةةةوث ودراسةةةات سةةةابقة متعةةةددة 

 وثبت صدقه وثباته.
ل نفسةةةه، وإذا تعةةةذر وجةةةود اختبةةةار للمقارنةةةة ميكةةةن االسةةةتعانة بةةةرأي اخلةةةرباء واملختصةةةني يف اجملةةةا

نفسها ومقارنة النتةائج الةيت  الطالبويكون حتقيق الصدق التطابقي بتطبيق االختبارين على العينة من 
تعةةةارض االختبةةةار اجلديةةةد مةةةع حنصةةةل عليهةةةا، وحبسةةةاب معامةةةل االرتبةةةاط بةةةني نتةةةائج االختبةةةارين، فةةةإن 

 ، دل ذلك على عدم صدق االختبار اجلديد.القدمي
 الصدق التنبؤي. -4
االختبةةار علةةى عينةةة مةةن ختبةةار علةةى التنبةةؤ بنتيجةةة معينةةة يف املسةةتقبل، وملعرفةةة ذلةةك يطبةةق أي قةةدرة اال 

خةالل العةام الدراسةي، وحيةتفظ بتلةك الةدرجات وال تسةتخدم يف اختةاذ أيةة قةرارات خاصةة هبةم، وتةتم  الطالب
د املةدى الةذي تتفةق متابعة أفراد العينة إىل أن يتم اختبارهم يف وقت الحق كمحك أو ميزان نقةارن بةه أو حنةد

   فيه درجات االختبار مع درجات احملك  وهذا االتفاق حيدد لنا مدى تنبؤية االختبار على أسس إحصائية.
 الثبات:  -ثانياً 

االختبار الثابت هو الذي يعطي النتائج نفسها للمجموعة نفسةها إذا مةا طبةق مةرة أخةرى يف الظةروف 
فةةرتات االختبةةار، أي أن وضةةع الطالةةب أو ترتيبةةة يف نفسةةها بشةةرط عةةدم حةةدوث تعلةةم أو تةةدريب بةةني 

جمموعته ال يتغري إذا أعيد تطبيق االختبةار عليةه مةرة أخةرى. وثبةات االختبةار مةرتبط بصةدقه، فةإن كةان 
االختبار صداقاً البد أن يكون ثابتاً، وليس الثبات دليل على الصدق. ولذلك البد من البدء بتحديد 

 د من صدق االختبار.الصدق مث حندد الثبات للتأك
والثبةةةةات كالصةةةةدق يتةةةةأثر بعوامةةةةل عديةةةةدة منهةةةةا مةةةةا يتعلةةةةق امةةةةادة االختبةةةةار، ومةةةةدى صةةةةعوبتها، 
 والغموض وسوء فهم التعليمات، والتخمني...اخل. وهناك عدد من الطرق لتعيني ثبات االختبار هي:  

 طريقة إعادة تطبيق االختبار. -9
تني متباعةدتني حتةت الظةروف نفسةها، ونقةارن النتةةائج أنفسةهم مةر  الطةالبوفيهةا يطبةق االختبةار علةى  

حبسةةةاب معامةةةل االرتبةةةاط بينهمةةةا، وكلمةةةا كةةةان معامةةةل االرتبةةةاط عاليةةةاً وموجبةةةاً دل ذلةةةك علةةةى ثبةةةات 
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 االختبار، مع مالحظة صعوبة القيام هبذا النوع.
 طريقة الصورتين المتكافئتين. -8

كل منهما على حدة وبطريقة مسةتقلة، مةع   وفيها تصاغ صورة أخرى من االختبار الواحد، ويتم إعداد
مراعةةةاة تةةةوافر املواصةةةفات والصةةةياغة نفسةةةها، وأن تتعةةةادل األسةةةئلة مةةةن حيةةةث السةةةهولة والصةةةعوبة وزمةةةن 
اإلجابة، وطريقة التطبيق والتصحيح ويطبق االختبار يف املرة األوىل والصورة املكافئة يف املرة الثانية ، مث 

لصةةةعوبة يف إعةةةداد صةةةورة متكافئةةةة متامةةةاً، وهةةةذا يضةةةاعف الوقةةةت حيسةةةب معامةةةل االرتبةةةاط ، وتكمةةةن ا
 واجلهد.

 طريقة التجزئة النصفية.  -4
أي تقسةةيم االختبةةار إىل نصةةفني، حبيةةث يكةةون كةةل نصةةف صةةورة قائمةةة بةةذاهتا، ميكةةن املقارنةةة بينهمةةا، 
وبعةةةد التصةةةحيح نقةةةارن الةةةدرجات حبسةةةاب معامةةةل االرتبةةةاط، والصةةةعوبة هنةةةا يف احلصةةةول علةةةى أفضةةةل 

 مني للمقارنة.  قس
 عاشرًا: أنواع التقويم:

ميكن أن جيري التقومي يف أوقات خمتلفة من حيث زمن التعامل مع املنهج، وعلى هذا األسةاس يصةنف 
 التقومي إىل األنواع التالية:

 : التقويم المبدئي: 9-9
ىت تتةةوفر صةةورة  ويسةةمى أحيانةةا التقةةومي القبلةةي: وهةةو التقةةومي الةةذي يةةتم قبةةل البةةدء يف تطبيةةق املةةنهج حةة

كاملة عن الوضع الكائن قبل التطبيق ويساعد التقومي املبةدئي يف حتديةد وضةع املةتعلم مةن حيةث نقطةة 
البدايةةة يف التعامةةل مةةع املةةةنهج ومعرفةةة األوضةةاع الةةةيت سةةيتم فيهةةا تطبيةةق املةةةنهج مةةن حيةةث اإلمكانةةةات 

 س من معرفة الواقع ومعرفة سليمة.وذلك لبدء املنهج أو الربنامج على أسا الطالباملادية، واملعلمني و 
 التكويني: : التقويم البنائي أو9-8

وهو التقومي الذي يستمر ويصاحب جهود التنمية والتطوير يف ميدان املنهج أو يصاحب عملية 
التغيري، وهو يعمل على توفري الوسائل للمعلمني واملدبرين ملتابعة مدى تقدم عمليات التنفيذ كما أنه 

للكشف عن مشكالت التطبيق والعمل على حلها قبل تفاقمها، كما أن أساليب التقومي ميدهم بأداة 
 التكويين ترتبط بفاعلية وجودة املنهج والتدريس.
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 : التقويم النهائي أو الختامي:9-4
وهذا التقومي يشري إىل إصدار األحكام اخلتامية على القيمة أو الفائدة االمجالية للجهود التعليمية 

ا وبراجمها، وعادة هتدف إىل مجع املعلومات وحتليلها كذلك قياس الناتج ومستويات االجناز ومناهجه
 يف ضوء ما تقرر سلفاً.

باعتباره  الطالبكما يستخدم كل من التقومي التكويين والتقومي النهائي أيضا يف تقومي تعلم 
 .(8)ناجتا من نواتج تعلم املنهج

 :(9)إىل ست أقسام وهي كما يلي اما التقومي من حيث أهدافه فينقسم 
وهذا التقومي يهدف إىل الكشف عن املشكالت والصعوبات وإبرازها  تقويم تشخيصي:  -8

 ومعرفة أسباهبا للمساعدة على عالجها.
وهذا يهدف إىل انتقاء واختيار أفضل مدخالت وعمليات منظومة التعليم،  تقويم انتقائي: -9

 تلك املنظومة. ومن مث احلصول على أفضل خمرجات ونواتج
وهذا يهدف إىل تقدمي تغذية راجعة عن مجيع عناصر منظومة التعليم جبميع  تقويم بنائي:  -3

مراحلها وخطواهتا، وبيان مؤشرات القوة الضعف يف كل منها، وتعديل ما قد يوجد من 
 مواطن القصور أوال بأول، وبشكل بنائي مرتاكب.

حكم هنائي على خمرجات منظومة التعليم ويهدف إىل إصدار  تقويم تجميعي أو نهائي:  -3
 بكامل عناصرها.

، مثل: تتبع ت العملية التعليمية ومدى جودهتاويهدف إىل تتبع خمرجات ونتاجا تقويم تتبعي: -5
خرجيي التعليم اجلامعي يف جمال معني ملعرفة مدى استفادهتم من دراستهم يف احلياة العملية ومدى 

 جناحهم يف وظائفهم. مالءمة تكوينهم لسوق العمل. ومدى
ويهدف إىل اختاذ قرارات وإجراءات إصالحية وعالجية ملواطن القصور أو  تقويم عالجي:  -6

، ي نظام تعليمي أو عنصر من عناصرهالضعف، أو املشكالت والعقبات اليت قد تعرتض أ
 والعالج وظيفة أساسية ألية عملية تقومي يف اجملال الرتبوي.

 
                                                           

 .935ص  .د.ط ،تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية طعيمه، (8)
 .59ص: د.ط،، التقويم التربوي أسسه وإجراءاته، صبري( 9)
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 :منهجعالقة التقويم بعناصر ال
إن عالقة التقومي باملنهج عالقة دائرية فالتقومي يؤثر يف مجيع عناصر املنهج ويتأثر هبا، فهو يسجل 
مقدار ما يتحقق من األهداف الرتبوية أي التغيريات اليت تطرأ على سلوك املتعلمني بالفعل، ودراسة 

حقق األهداف إىل قصور مت زيل إىل األهداف أو تعطلها، ويعالعوامل والظروف اليت تسهل الوصو 
فيأخذ عناصر املنهج األخرى، فاملنهج  الذي يقوم على أساس دراسة  املعلومات واحلقائق وعلى 
أساس التنظيم املنطقي للمادة يكون هدفه  تزويد املتعلمني باملعارف واملهارات ال حيتاج لتقوميه أكثر 

لبا ما تتحول عملية التقومي إىل عملية هنائية من قياس ما حصل عليه املتعلمون من املادة الدراسية، وغا
ال تزيد عن االمتحان ويقدر هلا تقومي منو املتعلمني، ال تقومي املنهج والعمل الدراسي من مث ال يكون 

 .(8)هلا أثر يف تطوير املنهج وميثل هذا النوع من التقومي 
حيته ومدى فعالية الطرق إن التقومي يكشف مدى قوة احملتوى وتأثريه وصال (9)ويقول السكري

والوسائل يف حتقيق األهداف املرجوة، وهي عملية ختضع أمامها مجيع عناصر املنهج حيث تتم مراجعة 
األهداف واحملتوى والطرق والوسائل يف ضوء نتائج التقومي، واليت تؤدي إىل تعديل املنهج وتطويره أو 

 تغيريه وتبديله.
 تداخلة املتكاملة واملرتابطة جلميع عناصر املنهج.والرسم الذي أدناه يبني عالقته امل

 
 
 
 
 
 

 
 ( عالقة التقومي بعناصر املنهج6شكل رقم )

 

                                                           

 .915-913، ص 8ط ،مفاهيم جديدة لتطوير التعليم في الوطن العربي شحاته،( 8)
 .63ص ، رسالة دكتوراه سالمية في الهند،منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية في المدارس العربية اإل ،السكري(9)

 التقويم

المحتوى األهداف األنشطة التعليمية الطرق والوسائل التعليمية  
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 الخامس: واقع نظام الدراسة بالثانوية وأهميتها وأهدافها العامة والخاصة  محورال

 في تدريس مادة اللغة العربية.

 أواًل: مفهوم المرحلة الثانوية:
 فرداً  ألن يكون اليت تعده فهي الدراسية الطلبة حياة يف املتميزة املراحل من الثانوية حلةاملر  أن شك وال

 جمتمعه. يف صاحلاً 
 يف تشكيل هام أثر من هلا ملا األبناء هبا مير اليت املراحل أخطر من الثانوية املرحلة ولذا تعد

 الصاحل املواطن تكوين يف تلعبه الذي اهلام وللدور الثانوي، التعليم تقابل اليت املراهقة فرتة الشباب
 .(8)للحياة املنتجة  وإعداده

هي قمة اهلرم يف التعليم العام  (9)وهي املرحلة األعلى من مراحل التعليم العام يقول )احلدري(
الذي يسبقه التعليم املتوسط ويتلوه مباشرة التعليم اجلامعي، وهي الفرتة ما بني السادسة عشرة 

 اً.والعشرين تقريب
وميكن وصف املرحلة الثانوية بأهنا" القاعدة اليت تعد الطالب ملزاولة األعمال والوظائف 

 .(3)الصغرية، ويف الوقت نفسه تعد الطالب ملتابعة السلم التعليمي يف اجلامعات واملعاهد العليا 
 ثانياً: أهمية المرحلة الثانوية:

لتعليم الثانوي مرحلة نضج توصل املراهق إىل لكل مرحلة من مراحل التعليم أمهية خاصة ومرحلة ا
مرحلة الشباب ومنطلق الرجولة واالعتماد على النفس وهي قمة اهلرم التعليمي العام، وذلك ألهنا 

املرحلة املتوسطة واالبتدائية من جانب واملرحلة اجلامعية من جانب  مرحلة فاصلة بني مرحلتني مهمتني
املراحل اليت مير هبا الطالب، فالطالب يف هذه املرحلة يشعر أنه آخر، وهذه املرحلة تعترب من أهم 

دخل يف مرحلة الرجولة اليت يستقل فيها بشخصيته، وحياول أن يربز مكانته، وأن ميارس دور الرجل 
الكامل الذي يستحق التقدير واالحرتام، فيلتزم اآلخرون امعاملته وفق هذه الشروط، وهي مرحلة 

فيها  الطالبلتغريات لدى الطالب سواء جسمية أو عقلية أو نفسية كما يواجه حتدث فيها كثري من ا

                                                           

 .2ص د.ط، ،العربية البالد في الثانوي التعليم صبيح،(  8)

 .535ص ،رسالة ماجستري التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة الثانوية منها، الحدري،( 9)

 .82 ص د.ط، ،تعليمي وبنية السياسة التعليميةفلسفة النظام ال،  أحمد ( 3)
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 خربات جديدة، ويصادفهم الكثري من الصعوبات اليت تتطلب حلوال هلا.
وتعد هذه املرحلة من أصعب املراحل يف حياة الطالب لكوهنا تتوافق مع أصعب فرتات عمره 

فإن هذه املرحلة هلا أثر كبري يف حتديد مستقلة الوظيفي وهي فرتة املراهقة من ناحية ومن ناحية أخرى 
 واالجتماعي. 
وحب  والصالبة الشجاعة من كبري قدر إىل املرحلة هذه يف الشباب حيتاج كذلك
 على ومساعدة الشباب املرحلة، هلذه الفهم من كبري قدر إىل الكبار جانب من وحيتاج االستطالع
 آراء اجرتاء وعن إىل االستقالل، التبعية عن بعيداً  بيدهم األخذو  حقائق، من يريدونه ما إىل الوصول
 . (8)النفسي النضج حتقيق إىل الطفلي االجتاه وعن البناء، إىل اهلدم وعن هلم، آراء تكوين إىل الغري

 يتعاملوا الثانوية وأن املراهقة املرحلة مرحلة يف ألبنائهم عميقاً  تفهماً  املربني من ذلك ويتطلب
 حياة هلم وليحققوا النفسية واالنفعالية لألزمات التعرض ليجنبوهم املرحلة طبيعة مع يتناسب اام معهم
 .والقلق والصراع األزمات من خالية متوافقة

 اإلحساس بالقيم يزداد فراغهم وقت استثمار فرص ألبنائها الدولة حتقق ما امقدار وكذلك
 الشباب لدى هلا تصريفاً  جتد ال اليت املختزنة الطاقة ألن سبيله، يف والبذل للوطن واالنتماء األخالقية
 واالقتصادية االجتماعية يف اجملاالت التخريب حوادث ولعل والتخريب، لالحنراف عرضة جتعلهم

 لدى الفراغ أوقات استثمار وتدين البطالة ظاهرة تفشي  إىل مردها املنحرفون هبا يقوم اليت والسياسية
 . (9)الشباب 

 لدى السلوك منو على العمل إىل ضرورة (3)يشري زهران الثانوية املرحلة وأمهية رةخلطو  ونظراً 
 والتواضع واألمانة والصدق النفس، وإصالح االستقامة ذلك الثانوية املراهق ودعائم املرحلة طالب
والتعاون  الظن، وحسن الناس، بني واإلصالح الغري، واحرتام احلسن، األخيار والكالم ومعاشرة

 تعاليم مستنبطة من فاضلة أخالقية قيم وكلها "والسالم واإلحسان والعفة والعفو واإليثار عتدالواال
 لألفراد وحتقيق السعادة النفوس هتذيب على القادر وحده اإلسالمي فالدين اإلسالمي، الدين

 .واجملتمعات

                                                           

 .811 ص ،9 ط ،التربوي الفكر في النجيحي،(  8)
 .25 ص د.ط، وتطبيقاتها التربية أصول الخطيب،(  9)

 .82 ، ص 9 ط ،والمراهقة الطفولة النمو نفس علم زهران،( 3)



 

137 

 وميكن إمجال أمهية املرحلة الثانوية يف النقاط التالية:
  ة يف نفوس األبناء واآلباء على حد سواء، لكوهنا تتيح الفرص التعليمية تتمتع امنزلة كبري

 واالجتماعية للملتحقني هبا.
 .تعد مرحلة هامة من مراحل التعليم ألهنا تعد للعمل واإلنتاج 
  تغطي مرحلة مهمة من العمر وهي مرحلة املراهقة، ملا يصاحبها من تغريات جسمية وعقلية

تبعها من متطلبات أساسية لكل ناحية من هذه النواحي اليت ُتكّون ونفسية واجتماعية ، وما ي
 شخصية املراهق وحتدد سلوكه وعالقته.

 .تعد الطالب ملواصلة التعليم اجلامعي 
  تعد القوى البشرية الالزمة لتنفيذ خطط التحول االجتماعي واالقتصادي والوفاء امتطلبات

 التنمية.
 أثر اما جيري يف اجملتمع من أحداث وأفكار وأزمان وعوامل .  تؤثر يف جوانب احلياة املختلفة وتت

 كما ترتبط حبركات اإلصالح والتجديدات التعليمة.
  للوعي الكامل باملشكالت اليت تعرتض جمتمعهم وتزرع فيهم القدرة على حلها. الطالبتعد 

ية االنتقالية سنة حيث تعترب البدا 81سنة إىل 86ما بني سن  الطالبويف هذه املرحلة مير هبا 
 من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرشد.

 النمو الجمسي لطالب المرحلة الثانوية:
حيدث مع البلوغ تغريات جسمية كثرية كحدوث تغريات يف الطول والوزن حيث حيدث  االنفجار يف 

ملرحلة إىل أن عمليات النمو يف هذه ا (8)منو الطول قبل الوزن، وتنمو العضالت كما يشري الزغبالوي 
تتسم بالسرعة عنها يف أي مرحلة من مراحل النمو األخرى ، فاملتغريات اجلسمية اليت تطرأ على 

 األوالد تكسبهم رجولة، والتغريات اجلمسية اليت تطرأ على اإلناث تكسبهم أنوثة.
املراهقني إىل جتنب  التخمة واألنيميا، وأن ينام ما يقرب من تسع ساعات  (9)ويوجه السيد

يوفر جلسمه الطاقة الضرورية له، وجيب على الوالدين أن يهيئا اجلو املناسب للفرد لتقبل التغريات حىت 
 السريعة يف البلوغ واملراهقة وذلك عن طريق املعلومات واملناقشة اجلادة.

                                                           

 .91ص د.ط،،  تريبية المرافق بين اإلسالم وعلم النفسالزعبالوي، ( 8)
 .965، ص3ط ،ولة إلى الشيخوخةاألسس النفسية للنمو من الطف السيد،( 9)
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إىل أن من واجب املدرسة الثانوية" أن تكسب الطالب العادات اجلسمية  (8)ويشري مطاوع وعبود
سليمة وذلك بإتاحة الفرصة ملمارسة النشاط الرياضي املناسب، وإقامة املعسكرات والصحية ال

 الصحة والقوة واملران على املعيشة اخللوية". الطالبالكشفية والرتبية الرياضية لتكسب 
لذلك جيب أن يكون الوالدان على قدر من الثقافة والدراية اما حدث ألبنائهم من تغريات 

ن يقدموا املعلومة بطريقة علمية. وكذلك من واجب املدرسة الثانوية أن تثقف ناجتة عن البلوغ، وأ
 أبناءها اما يتناسب مع هذه املرحلة.

ويف ضوء ما سبق على املربني أن يوجهوا الشبيبة املسلمة يف مثل هذا السن إىل استغالل هذه 
فرتض اهلل تعاىل عليهم من القدرات اجلسمية يف التسابق يف اخلريات وترغيب الناشئة يف أداء ما ا

 الفرائض كأداء الصالة ومساعدة احملتاجني، واجلهاد يف سبيل اهلل.
 النمو العقلي والمعرفي لطالب المرحلة الثانوية:

 يف بداية مرحلة املراهقة يزداد منو القدرات العقلية، ويظهر االبتكار وتزداد القدرة على التحصيل.
ن املراهق يكون أكثر وعيا بالتمييز بني جمرد إدراك إىل أ (9)ويشري أبو حطب، وصادق 

 األشياء واختزاهنا يف الذاكرة، وتنمو القدرة على التفكري.
كذلك جيب أن خياطب العقل يف حث املراهق على ضرورة االلتزام بالقيم األخالقية ذلك أن 

اكاة والتقليد والعادة كما  " الرتبية يف هذه املرحلة جيب أن تقوم أساسا على الوعي العقلي ال جمرد احمل
كان يف الطفولة، وذلك عن طريق تعليم مبادئها وقوانينها وعللها، وما يرتتب على الفضيلة والرذيلة 
من خري وشر ومدى ضرورة الفضيلة حلياة األفراد اجلماعات، وإعطاء صورة كاملة عن مبادئ الفضيلة 

دارك ذلك، ويستطيع أن يتعقل عواقب الفضيلة وعن احملرمات والرذائل على حد سواء ألنه يستطيع إ
أو الرذيلة، وأكثر االحنرافات يف مرحلة املراهقة حتصل نتيجة عدم إقناع املراهق فكريا بضرورة االلتزام 

 .(3)بالقيم األخالقية 
فاالستقاللية واالعتماد على الذات مسة أساسية من مسات النمو االجتماعي لدى طالب 

فهو حياول أن جيد ارتباطات جديدة يقيمها بنفسه وامحض إرادته بعيدًا عن السلطة املرحلة الثانوية، 

                                                           

 .832ص  د.ط، ،في التربية المعاصرة مطاوع ،(  8)
 .956-959ص  د.ط،، نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين أبوحطب،( 9)
 .881-886صدط، ،علم النفس التربوي في اإلسالم القاضي،( 3)
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األبوبة، ويف نفس الوقت مييل إىل حب الريادة والزعامة وإثبات الذات. وتشتد لدى املراهق نزعة 
الوالء الشديد جلماعة األقران، ألهنا البديل عن مجاعة األسرة اليت يرغب يف االنفصال عنها 

 .(8)قالل بعيداً عن تأثريها وسلطتها واالست
نلمس ذلك جيدًا فهم يسعون دائمًا إىل  الطالبومن خالل االحتكاك هبذه الفئة من 

مقاومة السلطة وانتقاد الوالدين واملربني والتحرر من سلطتهم ولعل أسباب اخلالف بني املراهقني 
 وأبائهم يرجع إىل ثالثة عوامل رئيسية:

 قيود على املراهقني إلقرار احلزم وتدريبهم على النظام. ما يفرضه اآلباء من -8
 مبالغة املراهق يف نقده لوالديه وحلياته العائلية.  -9
 .(9)ينبع من نوع احلياة االجتماعية اليت حيياها الفرد يف مراهقته   -3

ة وأيا كان اخلالف بني املراهقني وآبائهم، البد من اآلباء أن يتفهموا أبناءهم وأن يضيقوا فجو 
 هذا اخلالف بالتوجيه واإلرشاد.
املزيد من الفرص للتدريب العملي فيما  الطالباملدرسة إىل إعطاء  (3)ويوجه مطاوع ، وعبود 

يتصل باالجتاهات والقيم يف قواعد التعامل االجتماعي وآداب السلوك، وأصول العالقات بني الناس 
لك عن طريق اجملالس املدرسية، مثل: وتكوين الصداقات والعمل اجلماعي، وتستطيع أن متارس ذ

. فاملدرسة تستطيع أن تغرس يف طالهبا القيم الطالبجملس الشعبة، وجملس الفصل، واحتاد 
االجتماعية السليمة، وتستطيع أن ترتقي بأبنائها اجتماعيًا حبيث يكونوا قادرين على إقامة عالقات 

 اجتماعية صحيحة متأدبني بآداب السلوك املختلفة.
 مو االنفعالي لطالب المرحلة الثانوية:الن

إىل أن املراهق حباجة إىل من يساعده على حتقيق االتزان يف حياته النفسية، (3)ويشري عبد الرحيم
ويالحظ يف هذه املرحلة اخلجل وامليول ل نطوائية والتمركز حول الذات، ولعل التغريات اجلسمية اليت 

 يل إىل اإلنطوائية واخلجل والتمركز حول الذات.تطرأ على املراهق ملا أثر كبري يف امل

                                                           

 .37ص  ، 1ج دط،،التربية النفسية للطفل والمراهق العيسوي،( 8)
 .387،  ص3ط ، األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة، السيد( 9)
 .858-851، ص  د.ط، ،في التربية المعاصرة مطاوع ، (3)
 .925، ص 3ط ،األسس النفسية للنمو اإلنساني عبد الرحيم،( 3)
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ويذكر مظاهر أخرى للنمو االنفعايل للمراهق حيث تتطور مشاعر احلب ويتضح امليل حنو اجلنس 
اآلخر، ومييل املراهق إىل الرتكيز على عدد حمدود من أفراد اجلنس اآلخر مث على واحد فقط، ويتعرض 

اليأس والقنوط واحلزن واآلالم النفسية نتيجة ما يالقونه من بعض املراهقني حلاالت من االكتئاب و 
إحباط، وما يعانونه من صراع بني الدوافع وبني تقاليد اجملتمع ومعايريه، كذلك نالحظ مشاعر 
الغضب والثورة حنو مصادر السلطة واملدرسة واجملتمع خاصة تلك اليت حتول بينة وبني تطلعه إىل 

 .(8)التحرر واالستقالل
      اء عنديستخدم املراهق يف هذه املرحلة العنف البدين عند الذكور، الصراخ والبك وقد
 .(9)اإلناث 

فاملراهق حياول أين يلفت انتباه اجلنس اآلخر بلباسه وأناقته، ويرغب يف إقامة عالقات غرامية 
يف حلظات،  تبوء معظمها بالفشل مما يسبب له اإلحباط االكتئاب، يتمىن أن حتقق أحالمه وآماله

 ولكنها إذا اصطدمت بواقعه تصبح بعيده املنال. 
 ومما سبق ميكن إمجال مظاهر النمو االنفعايل للمراهق منها:

 الرهافة االنفعالية. -
 اخلجل وامليول لالنطوائية والتمركز حول الذات. -
 التعرض حلاالت من االكتئاب واليأس واحلزن واإلحباط. -
 احلدة والعنف. -
 .التقلب والتذبذب -

وهلذا فإن على املربني سواء كانوا اآلباء واألمهات يف البيوت، أواملعلمني يف املدارس وغريهم 
ممن يعين بالرتبية والتوجيه أن ينظروا إىل الشباب يف مثل هذا السن نظرة خاصة، ألن الشباب يف مثل 

حيتاجون معها إىل أشياء كثرية  -يف حياهتم -هذ السن دخلوا مرحلة عمرية جديدة تغريت على أثرها
 احلكمة يف املعاملة والتعقل يف الرتبية.
إىل مدارة ومسايسة،  ونأن الشباب يف مثل هذا السن حيتاج (3)ويف هذا الصدد يؤكد احلدري

                                                           

 .331،  ص 3ط  ،لم نفس النمو، الطفولة والمراهقةع،  زهران (8)
 .956ص د.ط، ،لة المسنينمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحن، أبوحطب(  9)
 .573ص  ،رسالة ماجستري،م ومدى استفادة المدرسة الثانويةمنهااإلسال التربية الوقائية في الحدري، (3)
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ومعرفة األساليب اليت تنفذ إىل قلبه ويتأثر هبا، لكي يتخذها املريب سبياًل إىل ضبط عواطفه، وتوجيه 
 صالح.انفعاالته حنو اخلري وال

 النمو الخلقي لطالب المرحلة الثانوية:
تتميز املراهقة بأهنا فرتة يقظة دينية يصبغها االهتمام الديين، ويزيد من اهتمام املراهق باملسائل الدينية 
أنه مطالب اممارسة العبادات بشكل أكثر جدية مما كان عليه احلال يف الطفولة،وجند أن مناقشاته مع 

و  أ ضوعاهتا املسائل الدينية، كما أن احلوادث اليت تقع له كموت صديقأصدقائه يغلب على مو 
 .(8)الدين  قريب جتعله يزداد تركيزاً على 

فمرحلة الطفولة قد انتهت، وحلت مرحلة البلوغ واحللم اليت إن جاءت تعلن بأن القلم جيري 
عن احلالل ليتبعه، وعن  على صاحبها، لذلك يكون املراهق أكثر اهتمامًا باملسائل الدينية ويسأل

 احلرام بتجنبه.
أن معظم الدراسات اليت أجريت وجدت أن الغالبية الساحقة من املراهقني  (9)ويؤكد العيسوي

 يؤمنون بالقيم الدينية ويرتادون أماكن العبادة، فالدين عامل قوي يف حياة الشباب.
على تربية الضمري اخللقي، وعلى املدرسة أن تعمل على تثبيت العقيدة لدى طالهبا، وتعمل 

والوازع الديين لديهم من خالل دروس الرتبية الدينية وغريها والبد من الربط بني التقدم العلمي 
 .(3)واحلضاري والقيم اخللقية والدينية 

من خالل العرض السابق خلصائص النمو العامة لطلبة املرحلة الثانوية يف مرحلة عمرية هامة 
علنا على دراية بشخصية املراهق ويقربنا إىل فهمه، ويف ضوء ما سبق يتوجب هي مرحلة املراهقة جي

 على املربني مراعاة ما يلي:
، واالهتمام امجاالت النشاط اليت عية يف األسرة واملدرسة واجملتمعاالهتمام بالرتبية االجتما -8

 حتقق الرتبية االجتماعية عن طريق التوجيه واإلرشاد النفسي.
القيم واملعايري السلوكية يف مجيع نواحي العملية الرتبية واستعمال املدرسة كل م االهتمام بتعلي -9

 إمكاناهتا يف تعليم القيم اخللقية والروحية بصفة عامة.

                                                           

 .967، ص د.ط ،مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين نمو اإلنسان من أبوحطب، (8)
 .931ص  د.ط،، لمسلم المعاصرسيكولوجية المراهق ا العيسوي،( 9)
 .858ص  د.ط ،في التربية المعاصرة، مطاوع  (3)
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 إشراك املراهق بقدر اإلمكان يف النشاط االجتماعي. -3
غري مباشر  احرتام ميل املراهق ورغبته يف التحرر واالستقالل دون إمهال رعايته وتوجيهه توجيهاً  -3

مع عدم إشعاره بفرض اإلدارة عليه، وجيب مناقشته دائمًا يف آرائه، وأخذ رأيه يف القرارات 
 اليت تصل به حىت نكسب ثقته.

ترك احلرية للمراهق بقدر اإلمكان يف اختيار أصدقائه مع توجيهه إىل حسن اختيارهم والتأكد  -5
 ليت ينضم إليها.من سالمة املعايري االجتماعية السائدة يف الشلة ا

 .(8)توسيع خربات املراهق ومعارفه بالنسبة للجماعات الفرعية يف اجملتمع الكبري -6
إكساب املراهق العادات اجلسمية والصحية السليمة بإتاحة الفرصة ملمارسة النشاط الرياضي  -7

 املناسب.
لنقدي إزاء العناية برتبية املراهق تربية فكرية صحيحة، وتشجيعه على التفكري املوضوعي وا -1

 خمتلف املواد الدراسية.
استخدام األساليب الرتبوية اليت تنفذ إىل قلب املراهق فتعمل على ضبط عواطفه وتوجيه  -2

 انفعاالت حنو اخلري والصالح.
 العمل على تثبيت العقيدة لدى املراهق، والعمل على تربية الضمري اخللقي والوازع الديين. -81

ة يف املرحلة الثانوية امدينة دهلي مع خصائص منو الطالب وعالقة عناصر منهج اللغة العربي
 لمرحلة الثانوية عالقة قوية من حيث ميوهلم وقدراهتم منوا شامال.ل

 
 :اً: مفهوم األهدافلثثا

 (.9)هدف ومعناه" القصد أو املرمى أو الغرض الذي نسعى لتحقيقه"  األهداف مجع لغة:
حتقيقها، ولكل فرد أهدافه اليت ختتلف عن أهداف  األهداف غايات يسعى الفرد إىل اصطالحا:
 اآلخرين.

وتتسم األهداف بأهنا متغرية تبعًا ملراحل العمر املختلفة، وتبعًا للمستوى الثقايف والعلمي 
 للفرد. 

                                                           

 .311-317، ص 3ط  ،لم نفس النمو، الطفولة والمراهقةعزهران ،  (8)
 .818، ص8، ج8، طلسان العرب ابن منظور،(9)
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 األهداف التعليمية تنقسم إىل ثالثة مستويات هي:
 األهداف الرتبوية العامة.  -
 األهداف التعليمية العامة.  -
    األهداف التدريسية.  -

 األهداف التربوية العامة: 
هي عبارات تصف نواتج حياتية مرغوبة. ومن أمثلتها أهداف املراحل التعليمية أو الربامج التعليمية.  

وتتصف األهداف الرتبوية العامة. بالشمول وصعوبة املالحظة والقياس والزمن الطويل لتحقيقها ومن 
 أمثلتها:
 السليم للتلميذ يف إطار اجتماعي واضح.حتقيق النمو   -
 تعميق الفهم الجتاهات العصر وأساليبه.  -
 (8)تنمية الثقافة العربية. "  -

 مصادر اشتقاق األهداف:
 حىت تكون األهداف صحيحة ومقننة البد من اشتقاقها من عدة مصادر ابرزها:

 طبيعة المجتمع ومطالبه:  -9
الرتبية أن تبصر الناشئة بأوضاعه املختلفة وحتليل خصائص  أي جمتمع من اجملتمعات يتطلب من 

اجملتمع، وثقافته مما يلزم للمحافظة على متاسك هذا اجملتمع واستمرار تلك الثقافة وفق املعايري والقيم 
 واملبادئ السائدة يف جمتمع ما يف فرتة معينة ولذلك تعترب الرتبية وأهدافها انعكاساً لفلسفة اجملتمع .

 بيعة التلميذ وحاجاته :ط  -8
فالتلميذ هو حمور العملية التعليمية الرتبوية، وحمور غايات الرتبية وبرغم أنه ينظر فيها لصاحل اجملتمع  

واستمرار وتقدم الثقافة فيه، إال أن اجملتمع يقوم على أفراده. ومن هنا ينبغي مراعاة طبيعة التلميذ عند 
 ا حاجاته واهتماماته.اشتقاق غايات الرتبية وأهدافها، وكذ

 طبيعة المادة الدراسية :  -4
فاملادة الدراسية وجمال دراستها يعد جانًبا مهًما ومصدرًا رئيًسا من مصادر اشتقاق األهداف، وذلك  

                                                           

 د.ط، د، ص.، مهارة صياغة األهداف التعليمية،  عبد الفتاح( 8)
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 اما يوضحه عن فلسفة تعلم املادة الدراسية وأركاهنا، ومكوناهتا.
 القيم الروحية والخلقية في المجتمع :  -3

ملبادئ والتوجهات اجلماعية اليت يؤمن هبا اجملتمع ويعتز هبا وحيرص عليها "ومعظم تلك القيم متثل ا
القيم مستمد من الدين والعقيدة يف اجملتمع الذي حيرص على تطبيقها ومتثل القيم بالنسبة لألفراد 

 على اختالف معتقداهتم ومذاهبهم املبادئ السامية اليت تنري الطريق لوضع وصياغة األهداف.
 اإلطار القومي والمقومات التاريخية للمجتمع :  -5

فلكل جمتمع أمة ينتمي إليها ويعتز بذلك االنتماء وحياول أن حيافظ على قيمها وعاداهتا وتقاليدها 
وأساليب حياهتا. لذا وجب على واضعي األهداف الرتبوية االهتمام باإلطار القومي للمجتمع 

 .(8)ومقوماته التارخيية
 هداف التعليمية العامة:األرابعاً: 

يود الباحث اإلشارة إىل أن اهلدف العام خيتلف عن اهلدف اخلاص أو اهلدف التنفيذي يف الصياغة 
واإلجراء فاهلدف العام "هو اإلطار العام لألهداف املباشرة، وجيب أن يكون واضحا والجمال فيه 

نوعا، وغالبا ما تكون األهداف العامة للغموض أو التأويل، وهو رغم كونه غري حمددا كما لكنه حمدد 
ال  حيتاج فرتة زمنية لتحقيقه، ممثلة يف هدف اسرتاتيجي عام "ومن ناحية الفرتة الزمنية فاهلدف العام "

 (.8) ميكن مالحظته وقياسه ،بعيد املدى، يوضع من قبل املختصني و ينفذ يف أي مؤسسة تعليمية"
 وية:األهداف العامة للمرحلة الثانخامساً: 

وخصائص منوهم فيها وهي تستدعي ألواناً  الطالبللمرحلة الثانوية طبيعتها اخلاصة من حيث سن 
من التوجيه واإلعداد، وتضم فروعًا خمتلفة يلتحق هبا حاملو الشهادة املتوسطة وفق األنظمة اليت 

 تضعها اجلهات املختصة وهلا عدة أهداف ومن أمهها:
 املرحلة الثانوية من مجيع اجلوانب الروحية واجلسمية  طالبتكامل لو املارتفاع امستوى درجة النم

 والعقلية والوجدانية.
 .إعداد طالب هذه املرحلة للمسامهة يف خدمة املدرسة والبيئة واجملتمع 
  للحياة العملية يف البيئة اليت يعيشون فيها. الطالبإعداد 

                                                           

 د.ط، د، ص.، غة األهداف التعليميةمهارة صيا عبد الفتاح (8)

 .391ص:  ،5، ط الموسوعة الفلسفية، م. روزنتال( 9)
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  ختلفة يف خمتلف التخصصات.القادرين ملواصلة الدراسة امستوياهتا امل الطالبإعداد 
  للعمل يف ميادين احلياة امستوى الئق. الطالبهتيئة سائر 
 .ختريج عدداً من املؤهلني لسد حاجة البالد 

 األهداف العامة لتدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية:سادساً: 
تنفيذه وتقوميه، وإذا خال إن حتديد األهداف الرتبوية هو اخلطوة األساسية يف بناء املنهج املدرسي و  

عمل من األعمال من وجود أهداف حمددة املعامل واضحة املفهوم فإنه يتعرض للعشوائية واالرجتال، 
وإن حتديد األهداف يف الرتبية يساعد يف تدريب املعلمني على تنفيذ املنهج، وبدون وضوحها يسري 

 لتعليم اللغة العربية ومن أمهها أن:عمل املعلمني عشوائيا وارجتاليا.وهناك كثري من األهداف 
 .يتمكن من دراسة اللغة العربية والدراسات اإلسالمية جبدارة 
  يتمكن الطالب من اإلملام بفروع ماديت اللغة العربية والدراسات اإلسالمية وتأهيله ملواصلة

 الدراسة يف اجلامعات واملعاهد العليا.
 قاهتا استعمااًل، وتفسرياً وتصويباً.يتمكن الطالب من قواعد النحو و الصرف وتطبي 
  يكتسب قدرًا من املفاهيم األساسية للبالغة و النقد األديب وتطبيقاهتا من خالل النصوص

 األدبية.
 .يتمكن من قراءة القرآن الكرمي و احلديث الشريف متدبراً معانيهما 
 .يتمكن من مهارات التفكري العلمي و املنطقي و االبتكاري 
  اللغوية من األلفا  و الرتاكيب و األساليب.ينمي حصيلته 
  يعرب تعبرياً صحيًحا شفهيًّا وحتريريًّا عن خواطره ومطالبه وآرائه وخرباته، بلغة صحيحة و أساليب

 متنوعة وعرض منظم.
 .ينمي اجتاهه اإلجيايب حنو استعمال اللغة الفصيحة معتزًّا بوصفها لغة القرآن ولسان األمة 
 رتاث األديب ويتمكن من فهمها.يقرأ نصوًصا من ال 
 .خيتار النشاطات اللغوية اليت تنمي مواهبه األدبية 
  اليت تعضد انتماءه وحتكم سلوكه من القيم اإلسالمية و االجتماعيةيتمثل قدراً مناسًبا. 
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 مفهوم تحليل المحتوى:
 التحليل لغًة واصطالحاً:

 .(8)درسه وكشف خباياه : زّأه، وحّلل الشيءأرجعه إىل عناصره أي ج: حّلل الشيء: التحليـل لغـةً 
جتزئة الشيء إىل مكوناته األساسية وعناصره اليت يرتكب منها، فعل سبيل املثال  :التحليل اصطالحاً 

إنّه يتكون من فكرة عامة وأفكار جزئية، وشواهد قرآنية ( التعبريي)نقول يف حتليل املوضوع اإلنشائي 
أما عند حتليل القصيدة الشعرية . وعرض وخامتةقيم واجتاهات ومقدمة وأحاديث نبوية، وأبيات شعرية و 

إذَا فكل شيء إذا قمنا . فنقول إهنا تتكون من مفردات وأفكار وعاطفة وخيال وصور بيانية ومجالية وقيم
بتحليله لوجدنا بأنه يتكون من عناصر ومكونات وأجزاء تشكل امجموعها وعند تآلفها وتناغمها ذلك 

 .(9) الشيء
 اخللةةوص إىل أّن املقصةةود بةةاحملتوى هةةو املعاجلةةة التفصةةيلية ملوضةةوعات املقةةرر يف الكتةةب. وميكةةن 

 المحتوى لغة واصطالحاً: 
 . (3)ماء  بيوت الناس من الوبر جمتمعة على حوى الشيء حوايًة، جتّمع، واحملتوى: المحتوى لغًة:

احملتةوى االصةطالحي، ونقصةد بةه كةّل  من التصور اللغوي السةابق ينطلةق مفهةوم المحتوى اصطالحاً:
مةةا تضةةمنته دفّتةةا كتةةاب مةةن معلومةةات وحقةةائق وأفكةةار ومفةةاهيم، حتملهةةا رمةةوز لغويةةة، وحيكمهةةا نظةةام 
معنّي من أجل حتقيق هدف ما، كأن يكون هذا اهلدف تزويةد اآلخةرين باجلديةد يف موضةوع معةنّي، أو 

لةى إدراك أمهيةة أفكةار معينةة، أو التعةاطف مةع تغيري بعض ما يعرفونه يف هذا املوضةوع، أومسةاعدهتم ع
مواقف حمددة، أو املشاركة بةني املؤلةف وبيةنهم علةى مسةتوى األفكةار واحلقةائق، أو القةيم واالجتاهةات، 

 .(3)أو املشاعر واألحاسيس
 مفهوم تحليل المحتوى:

يةةةث يتسةةةع عنةةةد ختتلةةةف تعريفةةةات حتليةةةل احملتةةةوى تبعةةةاً للزاويةةةة الةةةيت ينطلةةةق منهةةةا واضةةةعو التعريفةةةات، ح
. ر تعريفةه علةى أداة مةن أدوات الدراسةةبعضهم ليشمل اخلطوات اإلجرائية، ويضيق عند آخرين ليقتص

                                                           

 8، ج8، طلسان العرب ابن منظور، (1)

 .33ص . د.ط، .المحتوى في مناهج الدراسات التربوية اليوسف،  (9)
 .املرجع سابق  ابن منظور،  (3)
 .دص د.ط، ،تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية ،طعيمه (4)
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ولو تتبعنا تعريفات حتليل احملتةوى منةذ أربعينيةات القةرن املاضةي إىل الوقةت الةرّاهن فإننةا ال نكةاد نلمةس 
 يفات اليت تبني ما ذكرناه آنفاً:فرقاً جوهرياً أو اختالفاً ملحوظاً يف تعريفه، وهذه بعض التعر 

يةةذكر بريلسةةون بةةأن حتليةةل احملتةةوى هةةو أحةةد أسةةاليب البحةةث العلمةةي الةةيت هتةةدف إىل الوصةةف 
 .(8)املوضوعي واملنظم الكمي للمضمون الظاهر ملادة من مواد االتصال

 ية:يطلق على األسلوب البحثي الذي يغّطي املتطلبات اآلت (9)وحتليل احملتوى كما يراه حسني 
 حتليل اخلصائص اللغوية أو الداللية للرموز االتصالية املستخدمة. -
حتديد تكرارات أو ظهور أو ورود أو حدوث هذه اخلصائص بدجة عالية، وحتديد القيم الكمية  -

 هلذه التكرارات.
 إمكانية متييز هذه اخلصائص امصطلحات ذات صبغة عاّمة. -
 لدراسة وجماالهتا.إمكانية متييزها باصطالحات ذات صلة بفروض ا -
الضبط الدقيق احملكم هلذه االصطالحات املستخدمة يف إمكانية التعرف على اخلصائص الرمزية  -

 اليت متت دراستها.
بةةأن حتليةةل احملتةةوى هةةو: أحةةد األسةةاليب الشةةائعة الةةذي يسةةتخدم يف وصةةف  (3) وذكةةر اللقةةاين

 املواد التعليمية ولتقومي املناهج من أجل تطويرها.
بةأن مفهةوم حتليةل احملتةوى يقصةد بةه جتزئةة املةنهج وتقسةيم مةا يتضةمنه مةن  (3)املطلةس فيما يرى

 معارف واجتاهات وقيم ومهارات إىل عناصرها املكونة، ويشمل ذلك ما يلي:
 حتديد األجزاء املكونة للمحتوى، أي حتليل العناصر. -
 حتديد العالقات بني هذه األجزاء، أي حتليل العالقات. -
 يم العالقات بني األجزاء يف بنية احملتوى، أي حتليل املبادئ واألسس.حتديد طرق تنظ -

 وقد أورد موقع املنشاوي اإللكرتوين تعريفات عدة لتحليل احملتوى، نذكر منها: 
أنه جمموعة اخلطوات املنهجية الةيت تسةعى إىل اكتشةاف املعةاين الكامنةة يف احملتةوى، والعالقةات  

خةةةالل البحةةةث الكمةةةي املوضةةةوعي، واملةةةنظم للسةةةمات الظةةةاهرة يف هةةةذا االرتباطيةةةة هبةةةذه املعةةةاين، مةةةن 
                                                           

(1)
 www.gslis.utexas.edu. 

 ،د ص .8ط. تحليل المضمون حسين، (2)
 .، دص،  د. طالمناهج بين النظرية والتطبيق اللقاني، (3)

 ، دص.، د. طالدليل في تحليل المناهج طلس،الم(4)  
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 .(8)احملتوى. 
تعريفةةات حتليةةل احملتةةوى وتتبعهةةا تارخييةةاً لةةيخلص يف هنايةةة املطةةاف يف  (9)وقةةد اسةةتعرض حسةةني  

تعريفةةةةةه اإلجرائةةةةةي اآليت: حتليةةةةةل احملتةةةةةوى هةةةةةو أسةةةةةلوب أو أداة للبحةةةةةث العلمةةةةةي ميكةةةةةن أن يسةةةةةتخدمها 
ت حبثيةةة متنوعةةة... لوصةةف احملتةةوى الظةةاهر واملضةةمون الصةةريح للمةةادة املةةراد حتليلهةةا البةةاحثون يف جمةةاال

مةةةن حيةةةةث الشةةةةكل واحملتةةةوى، تلبيةةةةة لالحتياجةةةةات البحثيةةةةة املصةةةاغة يف تسةةةةاؤالت البحةةةةث أو فروضةةةةه 
األساسةةية، طبقةةاً للتصةةنيفات املوضةةوعية الةةيت حيةةددها الباحةةث، وذلةةك هبةةدف اسةةتخدام هةةذه البيانةةات 

ما يف وصف هذه املادة العلمية الةيت تعكةس السةلوك االتصةايل العلةين للقةائمني باالتصةال، بعد ذلك، إ
الكتشةةاف اخللفيةةة الفكريةةة أو الثقافيةةة أو السياسةةية أو العقائديةةة الةةيت تنبةةع منهةةا املةةادة العلميةةة، أو  أو

سةةةاليب للتعةةةرف علةةةى مقاصةةةد القةةةائمني باالتصةةةال مةةةن خةةةالل الكلمةةةات واجلمةةةل والرمةةةوز والصةةةور واأل
اليت يعرب هبةا القةائمون باالتصةال عةن أفكةارهم ومفةاهيمهم، وذلةك  -شكاًل ومضموناً  –التعبريية كافة 

بشةةرط أن تةةتم عمليةةة التحليةةل بصةةفة منتظمةةة، ووفةةق أسةةس منهجيةةة، ومعةةايري موضةةوعية، وأن يسةةتند 
 ة.الباحث يف عملية مجع البيانات وتبويبها وحتليلها على األسلوب الكمي بصفة أساسي

 أهمية تحليل المحتوى وفوائده:
لقد بلغت أمهية حتليل املستوى درجة كبةرية، فقةد تعةّدت اإلجابةة عةن األسةئلة املتعلقةة امحتةوى الكتةب 

فقةةد . املدرسةةية، وحةةل بعةةض املشةةكالت املختلفةةة، واملسةةاعدة يف اختةةاذ القةةرار إىل جمةةاالت أوسةةع وأمشةةل
م بأمهيةة 8223ادي والعشرين الذي عقد يف القاهرة عةام أوصى أحد املؤمترات املتعلقة بآفاق القرن احل

حتليل حمتوى الرسائل اإلعالمية واألدبيةة والتعليميةة، والرتكيةز علةى بثهةا لقةيم تُعلةي قةدر التعلةيم والثقافةة 
 .(3) والعمل دون تفرقة بسبب اجلنس أو الّنوع

ام بةه احللفةاء مةن حتليةل ملضةمون ومما تتناوله كتب حتليل احملتوى من أمهية لتحليل احملتوى، ما ق 
 .  اإلذاعات األملانية أثناء احلرب، مما أعطى احللفاء أدلة مفيدة عن اسرتاتيجية احلرب لدى العدو

وكةةةةةةذلك فةةةةةةإن حتليةةةةةةل مضةةةةةةمون الدعايةةةةةةة السةةةةةةوفيتية أثنةةةةةةاء احلةةةةةةرب البةةةةةةاردة قةةةةةةد سةةةةةةاعد وكالةةةةةةة  
الكشةةف عةةن األفكةةار الةةيت جةةرى االسةةتعالمات األمريكيةةة يف تشةةكيل دعايتهةةا اخلاصةةة هبةةا، مةةن حيةةث 

                                                           
(1)www.minshawi.com 

 ، د ،ص .8ط. تحليل المضمون حسين،(2) 
 .، دصد.ط. م اإلنسانيةتحليل المحتوى في العلو  طعيمه،(3) 
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 .(8) التأكيد عليها لتسهيل مكافحتها من طرف الواليات املتحدة
 :ويف جمال الرتبية والتعليم تتحدد أمهية حتليل احملتوى يف 

 .جمال البحث العلمي، حيث إنّه أسلوب حبثي يكشف متغريات الدراسة والتعرف إىل خصائصها -
 .نتائج التعّلم، وحتديد عناصر احملتوىجمال املناهج، من خالل اختيار  -
 .جمال التعليم، من خالل حتديد طرق التعليم والتعّلم، وتقوميها -
 .جمال التعّلم، من خالل املقارنة بني ما درسه الطلبة وما تعلموه بالفعل -
 .(9)جمال التقومي، من خالل الكشف عن مفردات االختبار  -

 :طرق تحليل المحتوي
لتحليةةةل احملتةةةوي والةةةيت تعتةةةربان األكثةةةر شةةةيوعاً يف االسةةةتخدام علمةةةاً بةةةأن لكةةةل موضةةةوع توجةةةد طريقتةةةان 

دراسةةي طريقتةةه اخلاصةةة يف حتليةةل حمتةةواه تتناسةةب مةةع طبيعتةةه. وقةةد يعمةةد واضةةع االختبةةار إيل تفحةةص 
 :(3)الكتاب وتصنيف حمتواه أو تقسيمه كما يراه مناسباً، مها كما ذكرمها 

الطريقة على جتميةع العناصةر املتماثلةة يف املةادة الدراسةية يف جمموعةة واحةدة تقوم هذه  :األولي الطريقة
 .مثل: جمموعة املفاهيم، جمموعة الرموز، جمموعة التعميمات إخل

تعتمةد هةذه الطريقةة علةى تقسةيم املةادة الدراسةية إىل موضةوعات رئيسةية مث جتزئةة هةذه  :الطريقة الثانية
 .املوضوعات إىل موضوعات فرعية

 :ت تحليل المحتويخطوا
 :يف املراحل التاليةبصورة عامة  ىأنه يتم حتليل احملتو  (3) يذكر أوزي

الةةذي سيخضةةع للتحليةةل، فقةةد يقةةوم  حيةةدد الباحةةث أوال احملتةةوى :تحديــد المحتــوي المــراد تحليلــه  – أوالً 
الةذي سيخضةع  ىالباحث بتحليل عينة مةن دروس كتةاب، وقةد حيلةل مجيةع الةدروس. والواقةع أن مقةدار احملتةو 

 .للتحليل يعتمد على عوامل عدة أمهها الزمن املتوافر للباحث
ميكةةن اعتمةةاد مفةةردة التحليةةل علةةى اجلزئيةةات الةةيت وردت بةةاملنهج  :تحديــد وحــدة التحليــل –  ثانيــاً 

                                                           

 .، دصد.ط. تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية طعيمه،(8) 
 .مرجع سابق طعيمه، (9)
 .32- 31، 31، ع 7س  - التطوير التربويتحليل المحتوى تعريفه وأهميته وخطواته.  العبري، (3)
 .د.ط تحليل المضمون ومنهجية البحث، أوزي (3)
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 –جتربةةةة  –نشةةةاط  –صةةةورة  –عنةةةوان فرعةةةي  –عنةةةوان رئيسةةةي  –فقةةةرة  –مجلةةةة  –شةةةكل كلمةةةة  ىعلةةة
 .أسئلة تقومي

قةد تصةل إىل املئةات، فةإن  الوحدات اليت يتكون منهةا احملتةوى نظرا ألن :تحديد فئة التحليل –  ثالثاً 
 .الباحث يقوم بتصنيفها يف فئات، حبيث تضم الفئة الواحدة عدداً من الوحدات

 
 منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية:محتوى حليل ت

كمةةا هةةو موضةةح املرحلةةة الثانويةةة امدينةةة دهلةةي   نهج اللغةةة العربيةةة يفمةةيف لتحليةةل فئةةات االباحةةث  حةةدد 
 التايل: 

 الموضوعاتاألبواب و  مواد اللغة المراحل الدراسية

 الصف األول

 النحو والصرف

الكلمةةةةةة وانواعهةةةةةا ، عالمةةةةةات االسةةةةةم، عالمةةةةةات الفعةةةةةل، اجلملةةةةةة 
اعةةةراب األصةةةلية  املتبةةةدا واخلةةةرب، الفعليةةةة واالمسيةةةة، أمسةةةاء اخلمسةةةة،

عراب مجع املؤنةث ثىن واجلمع املذكر السامل، وإب املعراإوالفرعية، 
السةةةةامل، وأعةةةةراب األفعةةةةال اخلمسةةةةة.كان وأخواهتةةةةا، إن وأخواهتةةةةا، 
األفعةال اخلمسةةة،  تقسةةيم الفعةةل الصةحيح واملعتةةل ، الفعةةل املعتةةل 
واملهمةةةوز، والناقص،الفعةةةل الثالثةةةي اجملةةةرد واملزيةةةد والفعةةةل الربةةةةاعي 

فعةةةل املتعةةةدي، املبةةةين للمجهةةةول، اجملةةةرد واملزيةةةد، الفعةةةل الةةةالزم، وال
  صةةةةةةةةدر واملشةةةةةةةةتق والتأنيةةةةةةةةثامل ونائةةةةةةةةب الفاعةةةةةةةةل، أنةةةةةةةةواع املعرفةةةةةةةةة،

 .وعالماته

األدب العربي 
 واالنشاء

بةةاب األسةةد والثةةور، بةةاب الفحةةص عةةن أمةةر دمنةةة، بةةاب احلمامةةة 
ومئة بيت مةن  )من كتاب كليلة دمنة(القرد والغيلم، املطوقة، باب

 .هار العربأز 

مةةةةة يف معةةةةىن الفصةةةةاحة والبالغةةةةة ، التشةةةةبيه، واحلقيقةةةةة واجملةةةةاز مقد البالغة
 .واالستعارة والكناية

 النحو والصرف الصف الثاني

كةةةةان وأخواهتةةةةا، إن وأخواهتةةةةا، العطةةةةف، ظةةةةن وأخواهتةةةةا، املنةةةةادى، 
الرتخةيم، املسةتغاث بةه ومعنةاه، مفاعيةل مخسةه، املسةتثىن، التمييةةز، 

املنةةةةةادى، املمنةةةةةوع مةةةةةن  إعةةةةةراب امللحةةةةةق باملةةةةةذكر السةةةةةامل واملثةةةةةىن،
الصرف، اسم الفعل، عمل اسةم الفاعةل واملفعةول،إعراب اجلمةل، 
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 عطف البيان. 

األدب العربي 
 واالنشاء

األدب اجلةةاهلي ، نظةةرة عامةةة، ظةةروف النشةةاء ، األغةةراض، منةةاذج 
مةةن الشةةعراء اجلةةاهلي )النابغةةة الةةذبياين، امةةرؤ القةةيس( ومنةةاذج مةةن 

 ضحة وكليلة دمنة.النثر من  كتاب القراءة الوا

 مقدمة الكتاب علم البيان وعلم البديع. البالغة

العةةروض، املقةةاطع العروضةةةية ، التفعةةيالت، كيفيةةة تقطيةةةع مفهةةوم   العروض
 .الشعر، أجزاء البيت الشعري

 
 

  مواد اللغة العربية وساعاتها األسبوعي ( يبين 9)جدول
 في السنة األولى للمرحلة الثانوية

 ساعات في األسبوع اسم المواد
 5 النحو والصرف

 2 األدب العريب واالنشاء
 3 البالغة

 97 المجموع
 

 مواد اللغة العربية وساعاتها األسبوعي ( يبين 8)جدول 
 في السنة الثانية للمرحلة الثانوية

 ساعات في األسبوع اسم المواد
 5 النحو والصرف

 7 األدب العريب واالنشاء
 3 البالغة
 3 العروض

 92 المجموع
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 :بالهند كتب منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية
حسب المدارس الثانوية بمدينة منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية ( يبين 4رقم ) جدول

  (9)الهند دلهي 

 اسم املدرسة م
 السنة الثانية السنة األولى

 النحو الصرف
األدب 
 البالغة العربي

التمرين 
 النحو الصرف لعربيا

األدب 
 البالغة العربي

التمرين 
 العربي

 - جامعة إسالمية سنابل شاهين باغ  .9
قطر الندى من 

بداية الكتاب إلى 
 مبحث نواسخ

 كليلة ودمنة
  8معلم اإلنشاء ج دروس البالغة أزهار العرب

 - 41-9من تمرين 
قطر الندى من 
مبحث الفاعل 
 إلى نهاية الكتاب

مجموعة من 
 البالغة الواضحة والنثر النظم

 8معلم اإلنشاء ج
-49من تمرين 
51 

كلية شريعة عائشة صديقة جوغا بائي   .8
 ذاكر نغر

- 
قطر الندى من 

بداية الكتاب إلى 
 مبحث نواسخ

 كليلة ودمنة
  8معلم اإلنشاء ج دروس البالغة أزهار العرب

 - 41-9من تمرين 
قطر الندى من 
مبحث الفاعل 
 إلى نهاية الكتاب

موعة من مج
 البالغة الواضحة النظم والنثر

 8معلم اإلنشاء ج
-49من تمرين 
51 

جامعة البنات اإلسالمية زايد كالج   .4
 قصص النبيين النحو الواضح علم الصرف شاهين باغ

 علم الصرف  دروس البالغة القراءة الواضحة
 علم الصيغة

 علم النحو
 - - نفحة العرب هداية النحو

ب كشميري مسجد مدرسة عبد الر   .3
 غيت

 بنج كنج ميزان الصرف
 نحو مير

القراءة الواضحة  دروس البالغة -
 9ج

 
 هداية النحو

 كافية
 

القراءة الواضحة  - -
 8ج

 ميزان منشعب مدرسة أمينية إسالمية كشميري غيت  .5
 بنج غنج

 نحو مير
 شرح مائة عامل

 علم الصيغة - - -
 

 هداية النحو
 كافية

 القراءة الواضحة - -

ة حسين بخش جامع مسجد مدرس  .2
 اردو بازار

 ميزان منشعب
 بنج غنج

 نحو مير
 - - - شرح مائة عامل

 علم الصيغة
 

 هداية النحو
 القراءة الواضحة - - كافية

جامعة رياض العلوم جامع مسجد   .7
 - اردو بازار

 هداية النحو
 - األدب واإلنشاء دروس البالغة - فصول أكبري

شرح شذور 
 األدب واالنشاء ةدروس البالغ - الذهب

 ميزان منشعب جامعة عالية فتح فوري جاندني جوك  .2
 بنج غنج

 نحو مير
 علم الصيغة - - - شرح مائة عامل

 
 هداية النحو

 القراءة الواضحة - - كافية

 ميزان منشعب معهد ام سلمه شاهين باغ  .1
 بنج غنج

 نحو مير
 علم الصيغة - - - شرح مائة عامل

 
 هداية النحو

 ءة الواضحةالقرا - - 

جامعة سيد ميان نذير حسين فاتك   .91
 حبش خان

 دروس اللغة دروس البالغة - أمين النحو أمين الصرف
 معلم اإلنشاء

 أمين الصيغة
قواعد العربية 

 الميسرة
 هداية النحو

 معلم اإلنشاء البالغة الواضحة -
 دروس اللغة

 ميزان منشعب ملي مادل اسكول اوكهال  .99
 بنج غنج

 نحو مير
 مائة عاملشرح 

 علم الصيغة - - -
 

 هداية النحو
 كافية

 القراءة الواضحة - -

 ميزان منشعب مدرسة مهديان نيو دلهي  .98
 بنج غنج

 نحو مير
 شرح مائة عامل

 علم الصيغة - - -
 

 هداية النحو
 كافية

 القراءة الواضحة - -

 انكلو عربك نيو دلهي  .94
 ميزان منشعب

 بنج غنج
 نحو مير

 - - - شرح مائة عامل
 علم الصيغة

 
 هداية النحو

 القراءة الواضحة - - كافية

                                                           

 :Ansari, M . Shoyeb. (1997) Education In Dini Madaris. New Delhi .ة غالف الكتبانظر يف أخر الرسالة صور ( 8)

Institute of Objective Studies 



 

153 

 السادس: الدراسات السابقة: محورال

 
تناول الباحث فيما يلي الدراسات السابقة ذات الصلة امشكلة الدراسة احلالية تقومي منهج اللغة 

هبدف االستفادة امدينة دهلي منوذجًا   جودة املنهجمعايريالعربية يف املرحلة الثانوية باهلند يف ضوء 
منها يف إعداد أداة الدراسة وإجراءاهتا، واالستفادة من النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسات 
ومقارنتها مع نتائج الدراسة احلالية. وحىت تكون منطلقا إلضافة جهود علمية جديدة إىل تلك 

 .الدراسات وللبدء من حيث انتهى اآلخرون
 ات السابقة ذات الصلة باملوضوع يف حمورين رئيسني مها:وسوف يتم عرض البحوث والدراس

 اللغة العربية. تقويم منهجالمحور األول: دراسات تناولت 
 .اللغة العربية منهجمعايير جودة المحور الثاني: دراسات تناولت 

وتناول كل دراسة من حيث اهلدف واملنهج واألدوات والنتائج مع كتابة اسم املؤلف وتاريخ السنة 
ويف هناية الدراسات يذكر الباحث تعقيباً على الدراسات يبني فيه مدى اإلفادة منها  وعنوان الدراسة.

 يف دراسته، وأوجه الشبه واالختالف فيما بينها.
 

 اللغة العربية. تقويم منهجالمحور األول: دراسات تناولت 
 م(.8113دراسة عمر)( 9)

    االبتدائية بإندونيسيا )دراسة حتليلية وهي دراسة بعنوان: مناهج تعليم اللغة العربية يف املدارس 
 .(8)تقوميية( 
هدفت الدراسة إىل تقريب قاعدة مهمة من املعلومات املتعلقة باملنهج إىل املشتغلني يف منهج  

تعليم اللغة العربية يف املدارس االبتدائية وتقدمي احللول عن املشكالت حول منهج تعليم اللغة العربية 
 ائية بإندونيسيا.يف املدارس االبتد

وقام الباحث بإعداد االستبانة وطبقها على عينة مكونة من معلمي اللغة العربية، واستخدم  
 الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناول املوضوع املراد حبثه بالوصف والتحليل.

                                                           

 .كتوراه، رسالة د مناهج تعليم اللغة العربية في المدارس االبتدائية بإندونيسيا)دراسة تحليلية تقويمية( عمر،( 8)
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ري مناسب، وأسفرت نتائج الدراسة إىل أن املنهج اإلجرائي للمدارس االبتدائية بإندونيسيا غ 
وقلة اهتمام تعليم اللغة العربية يف هذه املدارس ملهاريت االستماع والكالم، واستخدام الطريقة التقليدية 

بالرتمجة، وكذلك ال يوجد لدى منهج تعليم اللغة  الطالبوطريقة الرتمجة وذلك تؤدي إىل اهتمام 
 .العربية تقومي كايف مما يؤدي إىل عدم متشيه مع متطلبات العصر

 
 م(. 8112دراسة مهاج) ( 8)

       وهي دراسة بعنوان: حتليل وتقومي منهج اللغة العربية للصف األول باملدارس الثانوية احلكومية 
 . (8)الكينية" 
هدفت الدراسة التعرف على حتليل وتقومي منهج اللغة العربية للصف األول باملدارس الثانوية  

 احلكومية الكينية.
هلدف استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي وتوصلت نتائج الدراسة ولتحقيق هذا ا 

إىل وجود صعوبات يف فهم ونطق اللغة العربية لدى طلبة الصف األول الثانوي احلكومي جبمهورية  
كينيا وعدم وضوح املنهج املقرر للغة العربية يف املدارس احلكومية الثانوية بكينيا، وبدون مراعاة املقرر 

، وضعف مالءمة املنهج ملستوى الدارسني، وقلة اهتمام إدارة املدرسة الطالبوق الفردية بني للفر 
بتوفري كتب اللغة العربية يف املكتبة املدرسية و طرق تقومي املنهج ال تتمتع بالفعالية واملواكبة وال يتم 

 استعمال الوسائل التعليمية من قبل املعلمني عند التدريس.
 

 م(.8199بدين)دراسة العا( 4)
حتليل وتقومي منهج اللغة العربية يف اجلامعات االندونيسية يف ضوء مناهج تعليم ” وهي دراسة بعنوان:

 .(9)اللغة العربية للناطقني بغريها" 
هدفت الدراسة التعرف على اجلوانب االجيابية والسلبية من منهج تعليم اللغة العربية على  

 من خالل التحليل والتقومي.املستوى اجلامعي يف إندونيسيا 

                                                           

 .. رسالة دكتوراه ية للصف األول بالمدارس الثانوية الحكومية الكينيةتحليل وتقويم منهج اللغة العرب مهاج،( 8)
تحليل وتقويم منهج اللغة العربية في الجامعات االندونيسية في ضوء مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين العابدين،( 9)

 .رسالة دكتوراه بغيرها"، 
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على املنهج الوصفي التحليلي الذي حيلل ويقوم وذلك  اعتمد الباحث يف هذه الدراسة 
 بوصف ما هو كائن وتفسريه. وهو يهتم بتحديد الظروف والعالقات اليت توجد بني الوقائع.

ي يف إندونيسيا وتوصلت نتائج الدارسة إىل أن منهج تعليم اللغة العربية على املستوى اجلامع 
تتناغم إىل حد كبري مع مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ضوء االجتاهات احلديثة، رغم 
أهنا يف بعض جوانبها مل تتخل متاما من االجتاه التقليدي وأهداف مناهج تعليم اللغة العربية على 

ناهج تعليم اللغة العربية على اجلامعي املستوى اجلامعي يف اندونيسيا واضحة وحمددة كما أن أهداف م
يف إندونيسيا تشمل بشكل عام التعرف على الثقافة العربية اإلسالمية وحمتوى مناهج تعليم اللغة 
العربية على املستوى اجلامعي يف اندونيسيا يشتمل إىل حد كبري على مجيع املهارات اللغوية، ويناسب 

ة يف مناهج تعليم اللغة العربية على املستوى اجلامعي يف . وأدوات التقومي املستخدمالطالبمستوى 
 اللغوية فقط وإمنا قدرهتم اللغوية على السواء. الطالباندونيسيا ال تقيس معرفة 

 
 (8198دراسة )بن حميد، ( 3)

وهي دراسة بعنوان: " حتليل وتقومي سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف معهد اللغة العربية 
 (8)امعة امللك سعود" جب

هدفت الدراسة إىل تقومي ما هو موجود من املناهج املتداولة وإعادة طبعها يف ضوء الدراسات 
ونتائج البحوث، وتصميم منهج جيد يراعي حاجات طالب اللغة العربية الناطقني بغريها، وخيضع 

ناطقني بغريها، وعن مناهجها للتطوير والتجريب، إضافًة إىل الكشف عن واقع تعليم اللغة العربية لل
 يف معهد يعد من املعاهد الرائدة يف العامل العريب واإلسالمي يف هذا اجملال.

واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، ومنهج حتليل احملتوى، وتوصلت الدراسة إىل النتائج 
باستمرار بعد  اآلتية: ضرورة إعادة طباعة هذه السالسل مع تنقيحها، وإضافة ما ينقصها، وتطويرها

جتريبها، واالهتمام بالرحالت امليدانية داخل املدينة وخارجها، ومشاركة الطالب على تبادل املعارف 
واملهارات مع اجلامعات األخرى، االهتمام بأداة التقومي وتطبيقها على ما هو متوفر من كتب اللغة 

 ية.العربية واالهتمام حباجات وميول واجتاهات متعلمي اللغة العرب
                                                           

 ،للناطقين بغيرها في معهد اللغة العربية بجامعة الملك سعودتحليل وتقويم سلسلة تعليم اللغة العربية  ابن حميد،  (1)
 .رسالة دكتوراه 
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 م(.  8193دراسة التويجري )( 5) 
وهي دراسة بعنوان: "تقومي منهج اللغة العربية املطور للصف األول االبتدائي بدولة الكويت يف ضوء 

 .(8)أراء معلمي وموجهي مادة اللغة العربية" 
هدفت الدراسة إىل تقومي منهج اللغة العربية املطور للصف األول االبتدائي من وجهة نظر 

لمني ملادة اللغة العربية يف مدارس دولة الكويت. والكشف عن مواطن القوة والضعف يف املنهج، املع
 والوقوف على مقرتحاهتم الزامية إىل حتسني بناء املنهج وتطويره.

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي واعتمدت على أداة االستبانة، وتوصلت نتائج الدراسة 
 جملاالت االستبانة وعباراهتا كانت يف املستوى املرتفع بوجه عام، غري أن تقديرات املعلمني واملوجهني

أن املعلمني واملوجهني قدموا عددا من املقرتحات املهمة لتطوير املنهج واملواءمة بني حمتوى املنهج 
وعمر التلميذ، وخرباته السابقة، ودمج كتب اللغة العربية يف كتاب واحد، وإعادة النظر يف الطريقة 

 صوتية واالنتقال إىل الطريقة التوليفية يف عرض احملتوى. ال
 

 م(. 8195دراسة محمد)( 2)
وهي دراسة بعنوان: "تقومي منهج اللغة العربية للصف الثاين الثانوي: دراسة حتليلية وصفية يف حملية 

 .(9)أمدرمان" 
ر أساليب هدفت الدراسة إىل معرفة مدى حققها طرق تدريس هذا احملتوى والكشف عن أكث

التقومي املستخدمة يف امتحانات القواعد. والصعوبات اليت تواجه املعلمني يف تدريس قواعد اللغة 
 العربية.

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي القائم على التحليل الذي يقوم بوصف ما هو كائن دون 
( 857مدرمان وعددهم )التدخل فيه. أما جمتمع الدراسة فيتكون من معلمي اللغة العربية امحلية أ

معلم ومعلمة، واختارت الباحثة العينة عشوائيا إذ أخذت عند عشوائي من مدارس البنني والبنات 

                                                           

تقويم منهج اللغة العربية المطور للصف األول اإلبتدائي بدولة الكويت في ضوء أراء معلمي وموجهي مادة  التويجري،( 8)
 .92. ص:68، عدد 86جملة الطفولة العربية ، الكويت.جملد:، اللغة العربية

رسالة  ،تقويم منهج اللغة العربية المطور للصف الثاني الثانوي : دراسة تحليلية وصفية في محلية أمدرمان حمد،م( 9)
 ماجستري.
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 % معلم ومعلمة.71% أي 35وزعت عليهم االستبانة بنسبة 
واعتمدت الباحثة على أداة االستبانة وذلك ألهنا تتميز بسهولة التطبيق وثبوهتا وحتليلها 

 ئج عنها. واستخراج النتا
وبينت نتائج الدراسة إىل أن األهداف الرتبوية املستهدفة من تدريس القواعد تتحقق بدرجة  
كبرية وأهم خصائص تدريس منهج قواعد النحو للغة العربية للمستوى الثاين الثانوي أن املعلمني 

يس منهج يركزون على طريقة التدريس أثناء التحضري للدرس وأكثر طرق التدريس شيوعا يف تدر 
قواعد النحو للصف الثاين الثانوي هي الطريقة االستقرائية االستنباطية والوسائل التعليمية استخداماً 

 هي الطباشري امللون.
 

 م(. 8195دراسة صادق)( 7)
 .(8)وهي دراسة بعنوان: "تقومي مناهج تعلم اللغة العربية يف املعاهد الدينية بإندونيسيا"

مشكالت اللغة العربية يف املعاهد الدينية والكشف عن أكثر  هدفت الدراسة إىل معرفة
أساليب التقومي املستخدمة يف امتحانات القواعد. والصعوبات اليت تواجه املعلمني يف تدريس قواعد 

 اللغة العربية وحتليل وتقومي مناهج تعلم اللغة العربية.
وم بوصف ما هو كائن دون واستخدم الباحث املنهج الوصفي القائم على التحليل الذي يق

 التدخل فيه. 
واعتمد الباحث على أداة االستبانة وذلك ألهنا تتميز بسهولة التطبيق وثبوهتا وحتليلها 

 واستخراج النتائج عنها. 
وبينت نتائج الدراسة إىل أن املناهج املتبعة لتعليم اللغة العربية يف املعاهد الدينية تتماشى إىل 

لغة العربية للناطقني بغريها يف ضوء االجتاهات احلديثة، وأهنا حتتاج أيضًا إىل حٍد كبري مع مناهج ال
تطوير بعض اجلوانب املتعلقة باملهارات اللغوية. وأن األهداف الرتبوية املستهدفة من تدريس اللغة 

 العربية تتحقق بدرجة كبرية.
 

                                                           

  .رسالة دكتوراه ،تقويم مناهج تعلم اللغة العربية في المعاهد الدينية بإندونيسيا صادق،( 8)
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 .اللغة العربية منهجمعايير جودة دراسات تناولت المحور الثاني: 
 

 م(،8119دراسة الحراصي )( 9) 
بعنوان: "تقومي أداء معلمات اللغة العربية يف ضوء املهارات التدريسية واللغوية باحللقة  وهي دراسة

 .(8)األوىل من مرحلة التعليم األساس" 
هدفت هذه الدراسة إىل تقومي أداء معلمات اللغة العربية يف املرحلة األساسية يف عمان يف 

 املهارات التدريسية واللغوية. ضوء 
( 61ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانًة وبطاقة مالحظة وطبقها على )

 معلماً يف التعليم األساسي.
واستخدم الباحث املنهج الوصفي وبينت نتائج الدراسة إىل وجود ضعف يف األداء التدريسي 

 ألداء اللغوي عند معلمي هذه املرحلة.عند معلمي املرحلة األساسية ووجود ضعف يف ا
 

 م(.8114) دراسة اآلنسي( 8)
"تقومي أداء معلمي اللغة العربية يف تدريس النحو باملرحلة الثانوية بأمانة  وهي دراسة بعنوان:

 .(9)العاصمة"
هدفت الدراسة إىل تقومي أداء معلمي اللغة العربية يف تدريس مادة النحو باملرحلة الثانوية يف 

 ليمن يف ضوء الكفايات التدريسية العامة واخلاصة بتدريس مادة النحو. ا
( معلمًا من معلمي 31ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحث بطاقة مالحظة وطبقها على )

 املرحلة الثانوية.
واستخدم الباحث املنهج الوصفي وأظهرت نتائج الدراسة إىل تدين مستوى حتقق الكفايات 

لدى معلمي مادة النحو، وحتقق كفاية تدريسية خاصة واحدة بدرجة متوسطة من  التدريسية العامة
أصل ست كفايات، واالستفادة من قائمة الكفايات التدريسية يف تعليم النحو، وتقومي أداء املعلمني 

 يف ضوئها.
                                                           

ارات التدريسية واللغوية بالحلقة األولى من مرحلة التعليم تقويم أداء معلمات اللغة العربية في ضوء المه الحراصي،( 8)
  .رسالة ماجستري ،األساس

 .رسالة ماجستري  ،تقويم أداء معلم اللغة العربية في تدريس النحو بالمرحلة الثانوية بأمانة العاصمة اآلنسي،( 9)
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 م(. 8198دراسة صباري )( 4)

األهداف التعليمية دراسة حالة اجلامعة  بعنوان: "تقومي منهج تعليم اللغة العربية يف حتقيقوهي دراسة 
 .(8)احلكومية ماالنج بإندونيسيا 

هدفت الدراسة التعرف على تقومي منهج تعليم اللغة العربية يف حتقيق األهداف التعليمية يف 
 اجلامعة احلكومية ماالنج بإندونيسيا يف ضوء املناهج احلديثة لتعليم اللغة العربية للناطقني هبا.

الباحث املنهج الوصفي التحليلي التقوميي. وأسفرت نتائج الدراسة إىل أن مناهج واستخدم 
تعليم اللغة العربية يف اجلامعة احلكومية ماالنج أهدافها واضحة وحمددة وتتناسب أهداف مناهج 

وكذلك تشمل أهداف مناهج  الطالبتعليم اللغة العربية يف اجلامعة احلكومية ماالنج مع مستوى 
لغة العربية يف اجلامعة احلكومية ماالنج بشكل عام مجيع املهارات اللغوية ويشمل حمتوى تعليم ال

مناهج تعليم اللغة العربية يف اجلامعة احلكومية ماالنج إىل حد كبري التعرف على الثقافة العربية 
 الطالبتطور  اإلسالمية و يقيس نظام التقومي يف مناهج تعليم اللغة العربية يف اجلامعة احلكومية مدى

 وتقدمهم بعد أن ميروا بدراسة اللغة العربية.
 

 تعليق عام على الدراسات السابقة:
 من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة يتضح ما يلي:

من حيث اهلدف واملنهج واألدوات واملراحل  الدراسات السابقةو الدراسة احلالية الشبه بني أوجه 
 :الدراسية

 دف:أوالً من حيث اله
م(، صباري 9188م(، العابدين )9111مهاج ) ،م(9113دراسة عمر)تتفق الدراسة احلالية مع 

دراسة  من حيث اهلدف، وختتلف مع دراسة  م(.9185م(، حممد )9183م(، التوجيري )9189)
من حيث اهلدف فالدراسة احلالية هدفت إىل تقومي  م(9113دراسة اآلنسي )و  م(،9118احلراصي )
 حني هذه الدراسات هدفت إىل تقومي أداء املعلمني أو املعلمات من خالل املنهج.املهنج يف 

                                                           

دراسة حالة الجامعة الحكومية ماالنج تقويم منهج تعليم اللغة العربية في تحقيق األهداف التعليمية  صباري،( 8)
 رسالة دكتوراه. ،بإندونيسيا
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 ثانياً : من حيث المنهج:
دراسة ، و م(9183دراسة التوجيري )، و م(9188العابدين)تتفق الدراسة احلالية مع دراسة 

دراسة اآلنسي ، و م(9118دراسة احلراصي )، و م(9185دراسة صادق)، و م(9185حممد)
من حيث تناوهلا املنهج الوصفي التحليلي، وختتلف مع م(. 9189دراسة صباري )و  ،م(9113)

 ( اليت تناولت إىل جانب املنهج الوصفي منهج حتليل احملتوى.9189دراسة بن محيد )
 ثالثاً: من حيث األدوات:

دراسة ، و م(9183دراسة التوجيري )، و م(9188العابدين)تتفق الدراسة احلالية مع دراسة 
دراسة اآلنسي ، و م(9118دراسة احلراصي )، و م(9185دراسة صادق)، و م(9185حممد)

( اليت تناولت إىل االستبانة 9189، ودراسة بن محيد )م(9189دراسة صباري )، و م(9113)
واملالحظة كأدوات للدراسة، وهي األدوات اليت استخدمتها الدراسة اليت قمت هبا، إىل جانب 

ة مجعيها يف أهنا استخدمت أداة حتليل احملتوى كأداة ثالثة يف الدراسة، اختالفها مع الدراسات السابق
 ( اليت استخدمت نفس األداة.9189ما عدا دراسة بن محيد )

 رابعاً: من حيث المراحل الدراسية:
 م( املرحلة االبتدائية،9113عمر )تناول الدراسة على املراحل الدراسية: كما ورد يف دراسة كل من: 

م( الصف األول 9183م(، اجلامعات، التوجيري )9189(، اجلامعات، صباري )9188العابدين )
: دراسة كل من املرحلة الثانوية وذلك كما ورد يفكما تناول الدراسة على طالب   االبتدائي.
 م(.9185م(، حممد )9181م(، العجمي )9113م(، اآلنسي )9118)احلراصي

 
 ت السابقة:أوجه االتفاق الدراسة الحالية مع الدراسا

   تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة اليت تناولت تقومي منهج اللغة العربية بشكل مباشر
م(، صباري 9188م(، العابدين )9111م(، مهاج )9117م(، أمني )9113كدراسة عمر )

 م(. 9185م(، حممد )9183م(، التوجيري )9189)
 اهتمامها من حيث تناوهلا اللغة العربية أو أحد تتفق الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف 

 م(،9113م(، اآلنسي )9118حلراصي )فروعها، كما جاءت يف الدراسات السابقة كل من: ا
 م(.9185م(، حممد )9183التوجيري )
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 أهمية الدراسات السابقة وأوجه االستفادة منها للدراسة الحالية:
 عام يف النواحي التالية:استفاد الباحث من الدراسات السابقة بوجه 

  ساعدت الدراسات السابقة يف تكوين تصور لدى الباحث عن تقومي منهج اللغة العربية
 واملعوقات اليت حتد من االستفادة منها.

 .حتديد جوانب املنهجية اليت ينبغي الرتكيز عليها يف حتليل وتقومي منهج اللغة العربية 
 ة احلالية.التعرف يف كتابة اإلطار النظري للدراس 
 .استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف اختيار املنهج املالئم هلذه الدراسة 
  استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف حتديد املشكلة، وبناء أدوات الدراسة، والتحقق من

 ثباهتا وصدقها، وحتليل نتائج الدراسة وتفسريها.
 نهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية حيث أن هذه الوقوف على الظواهر السلبية واإلجيابية يف م

 الدراسات دراسة تقوميية.
 .التعرف يف كيفية حتليل النتائج وتفسريها، ومناقشتها وصياغة التوصيات 
 .الوصول إىل بعض الدراسات واألحباث اليت هلا صلة وثيقة يف تقومي مناهج اللغة العربية 
  احلالية. الكشف يف تأييد ودعم مشكلة الدراسة 
 .مدى مراعاة مناهج اللغة العربية للطرق احلديثة لبناء املناهج 
 

 أوجه االختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة:
  بعض الدراسات السابقة تقوم بتقومي جزئي ال تغطي مجيع عناصر املنهج إذ أن هذه الدراسة

 ستقوم بتقومي مجيع عناصر املنهج.
 ة مع الدراسات السابقة من حيث تناول الدراسة احلالية تقومي منهج اللغة ختتلف الدراسة احلالي

 العربية لطالب املرحلة الثانوية امدينة دهلي.
  متتاز الدراسة احلالية عن البحوث السابقة يف جمال الدراسة كوهنا تعد أول دراسة علمية )حسب

تبحث يف تقومي منهج اللغة علم الباحث( على مستوى الوالية بل على املستوى الدولة اليت 
 العربية يف املرحلة الثانوية امدينة دهلي.
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 من أهم السمات التي تميزت بها الدراسة الحالية:
 .اقتصارها على تقومي منهج اللغة العربية لطالب املرحلة الثانوية امدينة دهلي 
 ملناهج اللغة العربية  تقدم إضافة علمية يف ميدان مناهج وطرق التدريس يف جمال التقومي والتطوير

 .معايري جودة املنهجيف ضوء 
  مييز الدراسة احلالية هو سعيها إىل تقومي منهج اللغة العربية مجيع جوانبه، اما يف ذلك من إخراج

الكتاب الفين ولغة الكتاب، وأهداف الكتاب، واحملتوى املعريف، والوسائل التعليمية والتقومي، 
 وحتديد نقاط القوة والضعف فيه.

استعرض الباحث يف الفصل الدراسي الثاين نظام التعليم يف اهلند والعوامل املؤثرة فيه ونشأة 
دراسة اللغة العربية وأمهيتها وتقوميها وأسسها كما استعرض الدراسات السابقة املتعلقة امنهج اللغة 

 العربية.
منهجية  اهتا يفالباحث يف إعداد أدوات الدراسة وتصميمها وإجراء ت تلك الدراساتساعدو 
 . التايلالفصل  الدراسة يف
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة

 
 ويشتمل على المحاور اآلتية:

 دراسةال منهج. 
 .حدود الدراسة 
  دراسة وعينتهالمجتمع. 
 اوإجراءاته دراسةال دواتأ. 
 اوإجراءاته دراسةال تطبيق خطوات. 
 للبيانات. اإلحصائية المعالجة أساليب 

 
 

 



 

164 

 لثالث الفصل ا

 منهجية الدراسة

 
بناء أدوات الدراسة من خالل االستفادة من االطار النظري للدراسة والدراسات  الفصل يهدف هذا 

 السابقة وحبث الية صدق وثبات تلك االدوات وحتديد عينة الدراسة .
تناول هذا الفصل عرضًا للمنهج الذي اتبعه الباحث من أجل الوصول إىل األهداف و 
حيث ذكر الباحث منهج الدراسة، وحتديد جمتمعها، وأدواهتا وكيفية تصميمها، )االستبانة احملددة، 

والبطاقة( وطريقة التأكد من صدقها وثباهتا، وبيان إجراءاهتا، وأساليب املعاجلة اإلحصائية لبياناهتا. 
 وفيما يلي تفصيل ذلك:

 
 دراسة:منهج ال أواًل:

بعد أن قام الباحث بتحديد مشكلة الدراسة، ومعرفة أسئلتها واالطالع على البحوث السابقة، 
ومطالعة العديد من املناهج البحثية، تبني للباحث أن املنهج املالئم للدراسة احلالية هو املنهج 

دقيقا ويعرب  الوصفي الذي "يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع، ويهتم بوصفها وصفا
 التعبري أما خصائصها، ويوضح الظاهرة لنا يصف الكيفي عنها تعبريًا كيفيا أو تعبريًا كميا، فالتعبري

 الظواهر مع ارتباطها ودرجات حجمها، أو الظاهرة هذه مقدار يوضح رقمياً  فيعطينا وصفاً  الكمي
 . (8) األخرى"
إىل وصف واقع الظاهرة املراد دراستها وقد ذكر العساف: ذلك النوع من البحوث اليت هتدف  

بواسطة استجواب مجيع أفراد جمتمع البحث أو عينة منه، وذلك هبدف وصف الظاهرة املدروسة من 
 حيث طبيعتها ودرجة وجودها فقط. 

 
 : حدود الدراسة: ثانياً 

ألول والثاين  يف الصف ا تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانويةتتمثل ىف  الحدود الموضوعية:
                                                           

 .817ص.، 6ط ،البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه،  عبيدات(   8)
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 . 953( ص89كما يف ملحق رقم )  مدينة دهلي منوذجاً  معايري جودة املنهجيف ضوء  باهلند
 (89)كما يف ملحق رقم  منوذجا مدينة دهليتقومي منهج اللغة العربية ىف  مت الحدود المكانية:

 .953ص
 .م9181-9187العام الدراسي أجرت الدراسة ىف  الحدود الزمانية:

طالب اهلنود الذين يدرسون يف املرحلة الثانوية مجيع اللغة العربية و  يمعلممجيع هم  البشرية: الحدود
 .كما هو موضح يف عينة الدراسة  امدينة دهلي

 
 : مجتمع الدراسة وعينتها: اً ثالث

 أو األفراد مجيع وهي الباحث؛ يدرسها اليت الظاهرة مفردات مجيع بأهنا الدراسة جمتمع يعرف
 البحث.  مشكلة موضوع يكونون الذين و األشياءأ األشخاص
املستهدف أن يتكون من مجيع معلمي اللغة العربية الذين  اجملتمع حتدد ذلك فقد وبناًء على 

هة املوافق 8332-8331يقومون بالتدريس يف املدارس الثانوية امدينة دهلي يف العام الدراسي 
الثانوية امدينة دهلي يف العام الدراسي  الدارسني يف املدارس الطالبم ومجيع 9187-9181
 .(8) م9181-9187هة املوافق 8331-8332

بعد أخذ اإلذن من سعادة املشرفة واجلامعة على  املعلمني تبانةسوقام الباحث بنفسه بتوزيع ا  
( استبانات بسبب مل تكمل 3(، واستبعد منها )63( معلما ومعلمة واسرتدت منها )67مجيع العينة )

 ( استبانات مل تعاد للباحث مرة أخرى. 5انات، وعدد )البي
الدارسني يف املرحلة الثانوية امدينة دهلي يف  طالبالأما بالنسبة لعينة الطلبة فقد اختار الباحث مجيع  

على الطالب استبانة م،  وقد مت توزيع 9181-9187افق هة املو 8332-8331العام الدراسي 
( استبانات 7(، واستبعد منها )665وطالبة، واسرتدت منها ) ( طالب621العينة )أفراد مجيع 

( استبانات مل تعاد للباحث. وقد طبق الباحث بطاقة املالحظة 95بسبب مل تكمل البيانات وعدد )
 ( معلما ومعلمة.67( معلًما ومعلمًة عشوائيا من اجملتمع األصلي )38على)
 
 

                                                           

 .وفقا ملراجعة الباحث ملدارس العينة (8)
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 ى النحو التايل:وتفصيل املدارس اليت مت فيها إجراء االستبيان عل
 أسماء المدارس التي تم تطبيق أدوات الدراسة فيهايبين  (3جدول رقم )

 اسم املدرسة م
 جامعة إسالمية سنابل شاهني باغ  .8
 بائي كلية شريعة عائشة صديقة جوغا  .9
 جامعة البنات اإلسالمية زايد كاه  .3
 مسجد مدرسة عبد الرب  .3
 مدرسة أمينية إسالمية كشمريي غيت  .5
 درسة حسني خبش جامع مسجد اردو بازارم  .6
 جامعة رياض العلوم جامع مسجد اردو بازار  .7
 جامعة عالية فتحبوري جاندين جوك  .1
 معهد ام سلمه شاهني باغ  .2
 جامعة سيد ميان نذير حسني فاتك حبش خان  .81
 ملي مادل اسكول اوكهال  .88
 مدرسة مهديان نيو دهلي  .89
 انكلو عربك نيو دهلي  .83

 
 وات الدراسة: : أداً رابع
ث الذي سبق أن عرضته يف لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث باالطالع على األدب الرتبوي احلدي 

الذي مت االطالع عليها، ومن  ات السابقة املتعلقة امشكلة الدراسة، ويف ضوء الدراسهذه الدراسة
من األدوات العلمية املهمة أجل أن حيقق البحث أهدافه املطلوبة ونظرا لكون االستبانة واملالحظة 

جلمع املعلومات وحتقيق ما هو مطلوب لذا استخدم الباحث أسلوب االستبانة واملالحظة جلمع 
البيانات املطلوبة. ويعتمد األسلوب األول على تقدمي األسئلة املكتوبة يف منوذج يُعد هلذا الغرض 

الثاين على املالحظة يالحظها الباحث ويقوم اجمليب بنفسه كأداة جلمع البيانات، ويعتمد األسلوب 
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 إىل العينة اخلاصة اليت مت إعدادها من قبل.   
وهي تنقسم إىل  إىل اإلجابة عن أسئلة الدراسةهبدف الوصول  أداوت أربعاستخدم الباحث  

 قسمني: 
أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات، و حقائق مرتبطة واالستبانة هي االستبانة:  -8

 ويشمل على:.عنيبواقع م
 االستبانة للمعلمني ملعرفة تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية امدينة دهلي.  -8
 االستبانة للمتعلمني ملعرفة تقومي منهج اللغةالعربية يف املرحلة الثانوية امدينة دهلي. -9
 انوية امدينة دهلي.استبانة حتليل حمتوى منهج اللغة العربية يف الصف األول والثاين للمرحلة الث -3

 
واملالحظة هي االنتباه لشيء ما والنظر إليه، أي االنتباه املقصود املوجه بطاقة المالحظة:   -8

حنوسلوك فردي أو مجاعي معني بقصد متابعته ورصد تغرياته، ليتمكن الباحث بذلك من وصف 
 السلوك وحتليله وتقوميه.
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 : االستبانة: الهدف من االستبانة:اً خامس
 الستبانة هي أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات، و حقائق مرتبطة بواقع معني. ا 

الضعف يف منهج اللغة العربية  وهدفت االستبانة إىل التعرف عن اجلانب القوة واجلانب 
 املرحلة الثانوية. طالبل
 

 تصميم مبدئي لالستبانة المعلمين:
 :مصادر الحصول على بنود االستبانة

 الدراسة يف بناء االستبانة على عدة مصادر منها: اعتمدت
 البحوث والدراسات السابقة يف جمال تقومي منهج اللغة العربية. -
 حمتوى كتاب اللغة العربية ملرحلة الثانوية. -
 األدبيات ذات الصلة بالدراسة احلالية. -

 
 المرحلة األولى: التصميم األولي لالستبانة:

ري واطالع الباحث على عدد من البحوث السابقة ذات العالقة اموضوع بعد االنتهاء من اإلطار النظ 
الدراسة، واالستفادة من آراء املختصني، قام الباحث بإعداد األداة بصورهتا األولية وقد مشلت األداة 

 بصورهتا األولية األجزاء التالية:
 

شخصياهتم إلبداء يتضمن خطابا موجهًا إىل األعضاء احملكمني ومعلومات عن  الجزء األول:
 (.921( ص 8آرائهم على االستبانة كما يف ملحق رقم )

 
(. كما يف ملحق رقم بيانات األولية ألفراد عينة الدراسة ) متغريات الدراسةويتضمن ال الجزء الثاني:

 (.921ص ( 8)
 

أسئلة  ( فقرة تغطي يف جمموعها اإلجابة عن12تتكون من )قائمة تقومي املناهج وهي  الجزء الثالث:
 الدراسة مقسمة إىل سبعة حماور كما هو يف اجلدول التايل:
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  (5جدول رقم )
 توزيع المحاور وعدد بنودها

 عدد البنود احملاور
 2 لغة الكتاب وأسلوب العرض

 89 إخراج الكتاب
 83 أهداف منهج اللغة العربية
 98 حمتوى منهج اللغة العربية

 88 طرق التدريس
 81 الوسائل التعليمية

 83 التقومي
 12 المجموع 

  
وقد تضمن كل حمور إضافة ما يراه اجمليب من فقرات مل ترد ذكرها ضمن فقرات االستبانة، )انظر 

 (. 921ص ( يف صورهتا األولية 8ملحق رقم )
ولتسهيل تفسري النتائج استخدم الباحث أسلوب تقدير الدرجات مستخدما مقياس ليكرت 

( يف العمود الذي √( حيث يضع املعلم عالمة )5،3،3،9،8مس وهي: )املتدرج ذي النقاط اخل
 يدل على درجة مطلوبة حبيث يأخذ هذا املقياس األوزان التالية: 

(، مث مت تصنيف تلك اإلجابات إىل 8، قليلة جدًا=9، قليلة=3، متوسطة=3، كبرية=5)كبرية جدًا=
 ية:مخسة مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة التال

 
 1821=  5( ÷ 9-5عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكبر قيمة

 لنحصل على التصنيف التايل:
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 (2جدول رقم )
 فق التدرج المستخدم في أداة الدراسةتوزيع للفئات و 

 مدى املتوسطات الوصف
 5111 – 3198 كبرية جداً 
 3191 – 3138 كبرية
 3131 – 9168 متوسطة
 9161 – 8118 قليلة

 8111 – 8111 قليلة جداً 
 

 المرحلة الثانية: قياس صدق األداة ) االستبانة(:
 مشول" بالصدق صدق األداة يعين التأكد من أهنا سوف تقيس ما أعدت لقياسه كما يقصد 

 ومفرداهتا من فقراهتا ووضوح ناحية، من التحليل يف تدخل أن جيب اليت العناصر لكل االستمارة
 صدق أداة من التحقق أجل ومن ،(8) يستخدمها" من لكل مفهومة تكون حبيث ثانية، ناحية
 التالية: الصدق اختبارات الباحث أجرى ،ةاحلالي الدراسة

 
 الصدق الظاهري لالستبانة: -أوالً 
بعد االنتهاء من تصميم االستبانة يف صورهتا األولية قام الباحث بالتحقق من صدق االستبانة من  

من أعضاء هيئة التدريس جبامعة املدنية العاملية اماليزيا وجامعة امللك ( 83عدد )رضها على خالل ع
 (.381( ص3كما يف ملحق رقم )  سعود الرياض وجامعة مومبائي باهلند وجامعة كولكاتا باهلند.

وقد طلب الباحث من احملكمني يف خطاب موّجه إليهم إبداء رأيهم وملحوظاهتم من حيث 
وح لكل فقرة، مع إبداء رأيهم إن كان هناك فقرات أخرى يرون إضافتها،أو مالحظات درجة الوض

 يرون إيضاحها أو حذفها أو تعديلها. 
 وقد قدم احملكمون جمموعة من املقرتحات متثلت فيما يأيت:

 حذف أو إضافة بعض الفقرات. -8

                                                           

 .911. ص.6ط ،البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه،  عبيدات (8)
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 تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات. -9
 دمج بعض الفقرات مع البعض.  -3
 بعض الفقرات من حمور إىل حمور آخر. نقل -3
قد قام الباحث بفرز استجابات احملكمني، ومجع ملحوظاهتم، وعلى ضوء ذلك مت تنفيذ و 

 بعض التعديالت املناسبة اليت اتفق عليها معظم احملكمني وهي على النحو التايل: 
 

  (7جدول رقم)
 يبين البنود المستبعدة من استبانة المعلمين

 ترتيبها في االستبانة راتالعبا المحور
 3 يتضمن قائمة باألشكال والصور واخلرائط... إخراج الكتاب

 3 الطالبترتبط أهداف املنهج بواقع  أهداف منهج اللغة
 83 يرتبط احملتوى باألهداف املوضوعة محتوى منهج اللغة

 91 يقدم حمتوى املنهج من خالل الكتاب املدرسي
املعلمون باستخدام الوسائل التعليمية م تهي الوسائل التعليمية

 على اعتبار أهنا تساعد كثريا يف عملية التعليم.
81 

 83 هتتم التدريبات على اجلوانب العقلية التقويم
 (. 393ص (  يف صورهتا األولية 8انظر يف حملق رقم ) 
انظر يف  وبعد التعديالت أصبحت االستبانة يف صورهتا النهائية متصفة بالصدق الظاهري   

 .( 391ص( يف 5ملحق رقم )
 

 صدق االتساق الداخلي لالستبانة: -ثانيا
على عينة استطالعية البالغ  هري قام الباحث بتطبيق أداة الدراسةوبعد التأكد من الصدق الظا 

بريسون  ارتباط معامل حساب ( فردًا للتأكد من صدق االتساق الداخلي ومت31عددهم )
(Pearsoneبني ) تنتمي الذي احملور فقرات الكلية جلميع والدرجة فقرات احملور فقرة من لك درجة 

 يف اجلدول التايل: موضح هو كما الفقرة، تلك إليه
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معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود استبانة المعلمين، بالدرجة الكلية  -9-9
 للمحور المنتمية إليه:

 (2جدول رقم )
 د استبانة المعلمين بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليهيبين معامالت ارتباط بنو 

 معامل االرتباط الفقرات م احملاور م

8 
 

لغة الكتاب 
 وأسلوب العرض

 **113989 يتسم عرض احملتوى العلمي بالسالمة اللغوية.  .8
 **117917 يتنوع أسلوب عرض احملتوى العلمي اما يتناسب مع طبيعته.  .9
 **117533 يق يف العرض.يراعى عنصر التشو   .3
 **116599 استخدام أشكال ورسوم بيانية وخرائط واضحة.  .3
 **117511 ترتبط الصورة أو الشكل ارتباطا جذريا بالنص.  .5
 **116981 بتنظيم الكتاب وأسلوبه بوضوح. الطالبيعرف   .6
 **116615 حيتوي الكتاب على قائمة باملراجع واملصادر املعينة.  .7
 **113291 مل الكتاب على قائمة مناسبة باحملتويات )الفهرس(.يشت  .1
 **116951 يتضمن الكتاب قائمة مناسبة باملصطلحات الضرورية.  .2

 إخراج الكتاب 9

 **116123 يراعي التنظيم يف عرض العناوين الرئيسية والفرعية.  .8
 **115369 تتابع أبوابه على نسق واحد يف الشكل والصورة.  .9
 **113617 م الفهرس بدقة التنظيم وسهولة االطالع.يتس  .3
 **115362 خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية.  .3
 **116633 يتضمن الغالف بعض األشكال التوضيحية ذات الصلة باملقرر.  .5
 **115559 .الطالبيناسب حجم حروف الطباعة لعمر   .6
 **115853 حجم الكتاب مالئم لالستخدام.  .7
 **116198 رسوم والصور الواردة يف الكتاب واضحة.ال  .1
 **116331 يتميز الغالف باجلودة من حيث نوعية الورق.  .2
 **116382 ورق الكتاب من النوع املصقول اجليد.  .81
 **115289 .طالبستخدمة يف الكتاب جاذبة للاأللوان امل  .88

4 
أهداف منهج 
 اللغة العربية

 **115353 انب النظري. مع اجلتراعي أهداف املنهج   .8
 **116851 .الطالبأهداف املنهج برغبات ترتبط   .9
 **115399 التكامل مع أهداف العلوم األخرى.أهداف املنهج حتقق   .3
 **116315 .الطالبخصائص منو تراعي أهداف املنهج   .3
 **116382 .تتسم أهداف املنهج بالوضوح والتحديد  .5
 **116323 .الطالبتطلبات بيئة متراعي أهداف املنهج   .6
 **117331 بقابليتها للمالحظة والقياس.تتسم أهداف املنهج   .7



 

173 

 **116185 .طالبملنهج مع املستوى اللغوي للتناسب أهداف ا  .1
 **116356 تشمل أهداف املنهج مجيع املهارات اللغوية )االستماع، الكالم، القراءة والكتابة(.  .2
 **116933 نهج اجلوانب املعرفية املرتبطة خبصائص اللغة العربية.تتضمن أهداف امل  .81
 **116811 .الطالبتراعي أهداف املنهج الفروق الفردية بني   .88
 **116316 )الوجدانية ، املعرفية، املهارية(. طالبوانب السلوكية االجرائية للتنّمي أهداف املنهج اجل  .89

4 
محتوى منهج 

 اللغة العربية

 **115931 توى فرصا كافية ملمارسة اللغة العربية بطالقة.يعطي احمل  .8
 **113993 وميوهلم. الطالبيليب احملتوى باحتياجات   .9
 **113111 .الطالبتوى الفروق الفردية بني يراعي احمل  .3
 **113633 .الطالبيرتبط احملتوى باجتاهات   .3
 **113225 يرتكز احملتوى مبدأ الكلية يف التدريس.  .5
 **116983 يرتكز احملتوى مبدأ االستقرائية يف التدريس.  .6
 **116185 احملتوى التوازن بني اجلوانب املعرفية واالنفعالية والنفسية.يراعي   .7
 **116116 توى القيم االجتماعية والثقافية واالقتصادية يف اجملتمع.يراعي احمل  .1
 **117376 .الطالبيدعم احملتوى األخالق احلسنة لدى   .2
 **113351 على القراءة الصحيحة. الطالبيساعد احملتوى   .81
 **113668 على فهم اللغة العربية. الطالباحملتوى يساعد   .88
 **115668 .الطالبيراعي احملتوى خصائص منو   .89
 **116913 يتناسب احملتوى مع الزمن املخصص لتدريسه.  .83
 **115782 اجلها. يرتبط احملتوى امشكالت البيئة ويع  .83
 **115236 على التعبري الصحيح باللغة العربية كتابة. الطالبيساعد احملتوى   .85
 **116988 يركز احملتوى على تنمية التفكري واإلبداع.  .86
 **115987 ينمي احملتوى مهارات التعلم الذايت.  .87
 **115261 بثروة لغوية متناسبة مع مستواهم العقلي. الطالبيزود احملتوى   .81
 **115722 توى يف حتقيق أهداف املرحلة الثانوية.يساعد احمل  .82

 طرق التدريس 3

 *113153 تعتمد غالبية طرق التدريس على شرح القواعد وترمجة النص إىل اللغة األردية.  .8
 **113368 تسهم طرق التدريس يف حتقق األهداف.  .9
 **116968 تسهم طرق التدريس يف حتقق احملتوى.  .3
 **116125 .الطالبحترص طرق التدريس على تدعيم املشاركة بني   .3
 **116119 .الطالبتتنوع طرق التدريس ملراعاة الفروق الفردية بني   .5
 **117899 تقوم طرق التدريس على التدرج من السهل إىل الصعب.  .6
 **116168 القراءة، الكتابة والكالم(.هتم طرق التدريس بتنمية مجيع املهارات اللغوية )االستماع، ت  .7
 **117315 تستخدم طرق متنوعة ومتعددة يف عرض احملتوى العملي.  .1
 **115599 تراعي طرق التدريس الربط بني فروع مادة اللغة العربية.  .2
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 **115293 تراعي طرق التدريس الربط بني فروع املادة واملواد الدراسية األخرى.  .81
 **115925 يستخدم املعلمون أكثر من طريقة لتدريس املوضوع الواحد.  .88

5 
الوسائل 
 التعليمية

 **117152 تتنوع الوسائل التعليمية املستخدمة ما بني )مسعية وبصرية، ومسعية بصرية معاً(.  .8
 **117621 تتناسب الوسائل التعليمية املستخدمة مع طبيعة احملتوى العلمي.  .9
 **117916 ة.ئل التعليمية املستخدمة األهداف املنشودحتقق الوسا  .3
 **116273 تسهم الوسائل التعليمية املستخدمة يف تسريع عملية الفهم.  .3
 **116737 .الطالبتزيد الوسائل التعليمية املستخدمة من التفاعل بني املعلم و   .5
 **115113 ل الدراسي.يهتم املعلمون بتحضري الوسائل التعليمية قبل الدخول يف الفص  .6
 **116388 تعترب الوسائل التعليمية عنصراً مهماً يف التعليم .  .7
 **115787 تتوفر الوسائل التعليمية باملدارس.  .1
 **116611 مع احلصص اليت تستخدم فيها وسائل تعليمية. الطالبيتفاعل   .2

 التقويم 2

 **115795 اح أهداف املنهج.تسهم أساليب االختبارات احلالية يف معرفة مدى جن  .8
 **115328 تكتب أسئلة االمتحانات بلغة سهلة ومفهومة.  .9
 **113163 .الطالبتراعي التدريبات الفروق الفردية بني   .3
 **115938 تتناسب أسئلة االمتحانات مع زمن اإلجابة املتاح عليها.  .3
 **113218 تغطي أسئلة االمتحانات كافة جوانب احملتوى.  .5
 **117195 .الطالبتقيس أسئلة االمتحانات مهارات متعددة لدى   .6
 **115183 تشتمل أسئلة االمتحانات مجيع أنواع التقومي.  .7
 **116575 تكتب أسئلة االمتحانات يف ضوء أهداف املنهج.  .1
 **113337 يتناسب منوذج تقومي الوحدة الدراسية الواردة يف الكتاب.  .2
 **116656 وتقوميه. الطالببات الواردة يف الكتاب لقياس أداء تكفي التدري  .81
 **116176 العقلي. الطالبتتناسب األسئلة الواردة يف الكتاب ملستوى   .88
 **113231 تركز التدريبات على اجلوانب التطبيقية.  .89

 1118** دالة عند مستوى       1115* دالة عند مستوى 
ت االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور والدرجة الكلية يتضح من اجلدول السابق معامال 

(، 1118، 1115لفقراته، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة )
( وبذلك تعد فقرات احملور صادقة ملا  117331-113989ومعامالت االرتباط حمصورة بني املدى )

 وضعت لقياسه.
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ط بيرسون لقياس العالقة بين بنود استبانة المعلمين، بالدرجة الكلية معامالت ارتبا -9-8
 لالستبانة:

 (1جدول رقم )
 يبين معامالت ارتباط بنود استبانة المعلمين بالدرجة الكلية لالستبانة

 معامل االرتباط الفقرات م
 *119131 يتسم عرض احملتوى العلمي بالسالمة اللغوية.  .8
 **115265 وى العلمي اما يتناسب مع طبيعته.يتنوع أسلوب عرض احملت  .9
 **116367 يراعى عنصر التشويق يف العرض.  .3
 *119561 استخدام أشكال ورسوم بيانية وخرائط واضحة.  .3
 **115116 ترتبط الصورة أو الشكل ارتباطا جذريا بالنص.  .5
 **115319 بتنظيم الكتاب وأسلوبه بوضوح. الطالبيعرف   .6
 **115699 قائمة باملراجع واملصادر املعينة. حيتوي الكتاب على  .7
 **113778 يشتمل الكتاب على قائمة مناسبة باحملتويات )الفهرس(.  .1
 **115651 يتضمن الكتاب قائمة مناسبة باملصطلحات الضرورية.  .2
 **115588 يراعي التنظيم يف عرض العناوين الرئيسية والفرعية.  .81
 **113533 شكل والصورة.تتابع أبوابه على نسق واحد يف ال  .88
 **113369 يتسم الفهرس بدقة التنظيم وسهولة االطالع.  .89
 **115391 خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية.  .83
 **115791 يتضمن الغالف بعض األشكال التوضيحية ذات الصلة باملقرر.  .83
 **113996 .الطالبيناسب حجم حروف الطباعة لعمر   .85
 **113695 ام.حجم الكتاب مالئم لالستخد  .86
 **115132 الرسوم والصور الواردة يف الكتاب واضحة.  .87
 **115189 يتميز الغالف باجلودة من حيث نوعية الورق.  .81
 **116551 ورق الكتاب من النوع املصقول اجليد.  .82
 **115315 .طالبستخدمة يف الكتاب جاذبة للاأللوان امل  .91
 **113232 مع اجلانب النظري. تراعي أهداف املنهج   .98
 **113771 .الطالبأهداف املنهج برغبات ترتبط   .99
 **115195 التكامل مع أهداف العلوم األخرى.أهداف املنهج حتقق   .93
 **115313 .الطالبخصائص منو تراعي أهداف املنهج   .93
 **113327 .تتسم أهداف املنهج بالوضوح والتحديد  .95
 **115317 .الطالبمتطلبات بيئة تراعي أهداف املنهج   .96
 **117853 بقابليتها للمالحظة والقياس.تتسم أهداف املنهج   .97
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 **115573 .طالبملنهج مع املستوى اللغوي للتناسب أهداف ا  .91
 **115733 تشمل أهداف املنهج مجيع املهارات اللغوية )االستماع، الكالم، القراءة والكتابة(.  .92
 **113159 ئص اللغة العربية.تتضمن أهداف املنهج اجلوانب املعرفية املرتبطة خبصا  .31
 **115316 .الطالبتراعي أهداف املنهج الفروق الفردية بني   .38
 **115836 )الوجدانية ، املعرفية، املهارية(. لطالبهج اجلوانب السلوكية االجرائية لتنّمي أهداف املن  .39
 **113331 يعطي احملتوى فرصا كافية ملمارسة اللغة العربية بطالقة.  .33
 **113223 وميوهلم. الطالبتوى باحتياجات يليب احمل  .33
 **113827 .الطالبتوى الفروق الفردية بني يراعي احمل  .35
 **113731 .الطالبيرتبط احملتوى باجتاهات   .36
 **113185 يرتكز احملتوى مبدأ الكلية يف التدريس.  .37
 **116592 يرتكز احملتوى مبدأ االستقرائية يف التدريس.  .31
 **115392 توازن بني اجلوانب املعرفية واالنفعالية والنفسية.احملتوى اليراعي   .32
 **116311 توى القيم االجتماعية والثقافية واالقتصادية يف اجملتمع.يراعي احمل  .31
 **116665 .الطالبيدعم احملتوى األخالق احلسنة لدى   .38
 **113927 على القراءة الصحيحة. الطالبيساعد احملتوى   .39
 **113253 على فهم اللغة العربية. طالبالاحملتوى يساعد   .33
 **115693 .الطالبيراعي احملتوى خصائص منو   .33
 **115228 يتناسب احملتوى مع الزمن املخصص لتدريسه.  .35
 **115613 يرتبط احملتوى امشكالت البيئة ويعاجلها.   .36
 **113533 على التعبري الصحيح باللغة العربية كتابة. الطالبيساعد احملتوى   .37
 **116116 يركز احملتوى على تنمية التفكري واإلبداع.  .31
 **115972 ينمي احملتوى مهارات التعلم الذايت.  .32
 **115393 بثروة لغوية متناسبة مع مستواهم العقلي. الطالبيزود احملتوى   .51
 **113216 توى يف حتقيق أهداف املرحلة الثانوية.يساعد احمل  .58
 *119719 شرح القواعد وترمجة النص إىل اللغة األردية.تعتمد غالبية طرق التدريس على   .59
 **113119 تسهم طرق التدريس يف حتقق األهداف.  .53
 **113261 تسهم طرق التدريس يف حتقق احملتوى.  .53
 **115726 .الطالبحترص طرق التدريس على تدعيم املشاركة بني   .55
 **115123 .الطالبتتنوع طرق التدريس ملراعاة الفروق الفردية بني   .56
 **115196 تقوم طرق التدريس على التدرج من السهل إىل الصعب.  .57
 **113132 هتتم طرق التدريس بتنمية مجيع املهارات اللغوية )االستماع، القراءة، الكتابة والكالم(.  .51
 **115276 تستخدم طرق متنوعة ومتعددة يف عرض احملتوى العملي.  .52
 **115912 روع مادة اللغة العربية.تراعي طرق التدريس الربط بني ف  .61
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 **115336 تراعي طرق التدريس الربط بني فروع املادة واملواد الدراسية األخرى.  .68
 **115735 يستخدم املعلمون أكثر من طريقة لتدريس املوضوع الواحد.  .69
 **116377 تتنوع الوسائل التعليمية املستخدمة ما بني )مسعية وبصرية، ومسعية بصرية معاً(.  .63
 **116551 تتناسب الوسائل التعليمية املستخدمة مع طبيعة احملتوى العلمي.  .63
 **115162 حتقق الوسائل التعليمية املستخدمة األهداف املنشودة.  .65
 **116822 تسهم الوسائل التعليمية املستخدمة يف تسريع عملية الفهم.  .66
 **115732 .الطالبعلم و تزيد الوسائل التعليمية املستخدمة من التفاعل بني امل  .67
 **113721 يهتم املعلمون بتحضري الوسائل التعليمية قبل الدخول يف الفصل الدراسي.  .61
 **115172 تعترب الوسائل التعليمية عنصراً مهماً يف التعليم .  .62
 **113953 تتوفر الوسائل التعليمية باملدارس.  .71
 **113953 عليمية.مع احلصص اليت تستخدم فيها وسائل ت الطالبيتفاعل   .78
 **113918 تسهم أساليب االختبارات احلالية يف معرفة مدى جناح أهداف املنهج.  .79
 **113731 تكتب أسئلة االمتحانات بلغة سهلة ومفهومة.  .73
 *119113 .الطالبتراعي التدريبات الفروق الفردية بني   .73
 **113551 تتناسب أسئلة االمتحانات مع زمن اإلجابة املتاح عليها.  .75
 **113183 تغطي أسئلة االمتحانات كافة جوانب احملتوى.  .76
 **115372 .الطالبتقيس أسئلة االمتحانات مهارات متعددة لدى   .77
 **113758 تشتمل أسئلة االمتحانات مجيع أنواع التقومي.  .71
 **115991 تكتب أسئلة االمتحانات يف ضوء أهداف املنهج.  .72
 **113331 اسية الواردة يف الكتاب.يتناسب منوذج تقومي الوحدة الدر   .11
 **115835 وتقوميه. الطالبتكفي التدريبات الواردة يف الكتاب لقياس أداء   .18
 **115932 العقلي. الطالبتتناسب األسئلة الواردة يف الكتاب ملستوى   .19
 **113673 تركز التدريبات على اجلوانب التطبيقية.  .13

  1118د مستوى ** دالة عن     1115* دالة عند مستوى 
يبني من اجلدول السابق معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور والدرجة الكلية  

(، 1118، 1115لفقراته،والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة )
ور (  وبذلك تعترب فقرات احمل116665  - 119561ومعامالت االرتباط حمصورة بني املدى )

 صادقة ملا وضعت لقياسه.
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معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين محاور استبانة المعلمين، بالدرجة الكلية  -9-4
 لالستبانة:

 (91جدول رقم )
 معامالت ارتباط محاور استبانة المعلمين بالدرجة الكلية لالستبانة

 معامل االرتباط المحور
 **117613 لغة الكتاب وأسلوب العرض

 **111721 إخراج الكتاب
 **111322 أهداف منهج اللغة العربية
 **112333 حمتوى منهج اللغة العربية

 **111755 طرق التدريس
 **117213 الوسائل التعليمية

 **117261 التقومي
  1118** دالة عند مستوى 

عض وبالدرجة الكلية يتضح من اجلدول السابق معامالت االرتباط أن مجيع احملاور ترتبط ببعضها الب
(، وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية 1118لالستبانة ارتباطا ذا داللة عند مستوى داللة ) 

 من الثبات واالتساق الداخلي.
 

 المرحلة الثالثة: التصميم النهائي لالستبانة: 
، والتأكد من صدقها، بعد إجراء التعديالت يف االستبانة حسب توجيهات احملكمني ومرئياهتم أواًل:

 وثباهتا استطاع الباحث تصميمها بصورهتا النهائية، وتنقسم االستبانة إىل قسمني:
 

( 9( اجلنس. )8حيتوي على  البيانات الشخصية ألفراد العينة من حيث: ) القسم األول:
 ( و دورات تدريبية. 5( سنوات اخلربة. )3( املؤهل العلمي. )3التخصص.  )

 
( فقرة موزعة.  13حيتوي على فقرات تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية ذات ) :القسم الثاني
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 كاآليت: 
 ( 99جدول رقم )

 يبين عدد فقرات أداة الدراسة
 عدد الفقرات احملاور م
 2 لغة الكتاب وأسلوب العرض 8
 88 إخراج الكتاب 9
 89 أهداف املنهج 3
 82 احملتوى 3
 88 طرق التدريس 5
 2 الوسائل التعليمية 6
 89 التقومي 7

 13 اجملموع
 .(335( ص 5)انظر يف ملحق رقم )

 
 المرحلة الرابعة: اختبار ثبات األداة)االستبانة(:

 األفراد على نفسها األداة تطبيق أعيد ما إذا نفسها النتائج على احلصول إمكانية إىل الثبات يشري
 ما أو فيها؟ يستخدم  مرة كل عند متقاربة قراءات املقياس يعطي درجة أي إىل "به أنفسهم، ويقصد

 .خمتلفني أناس وعلى خمتلفة، أوقات يف استخدامه تكرار عند واستمراريته اتساقه وانسجامه درجة هي
( للتوصل إىل معرفة ثبات Chronbach Alphaوقد استخدم الباحث اختبار الفا كرونباخ )

( وهذه الدرجة عالية تدل على صالحية األداة 27)االستبانة، حيث بلغ مستوى الثبات 
حول تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة  ائجها فيما يراه أفراد عينة الدراسةللتطبيق واألخذ بنت
 (.89كما هو موضح يف جدول رقم )  الثانوية امدينة دهلي.
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 (98جدول رقم )
 كرونباخ: ألفا املمع باستخدام الدراسة أداة لمحاور الثبات معامالت يبين

 معامل ثبات عدد البنود المحور
 1119 2 لغة الكتاب وأسلوب العرض

 1113 88 إخراج الكتاب
 1116 89 أهداف منهج اللغة العربية
 1111 82 حمتوى منهج اللغة العربية

 1118 88 طرق التدريس
 1116 2 الوسائل التعليمية

 1111 89 التقومي
 1127 13 الثبات الكلي لالستبانة

 
( أن معامالت ثبات حماور االستبانة مجيعها مرتفعة، حيث ترتاوح 89يتضح من اجلدول رقم)
( مما يعين ثبات 1127( وبلغ الثبات الكلي لالستبانة)1111-1111معامالت ثبات احملاور ما بني)

 االستبانة.
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 : الطالبتصميم مبدئي لالستبانة 
 :ستبانةالمرحلة األولى: التصميم األولي لال

السابقة ذات العالقة اموضوع بعد االنتهاء من اإلطار النظري واطالع الباحث على عدد من البحوث 
بصورهتا األولية وقد  الطالب، واالستفادة من آراء املختصني، قام الباحث بإعداد استبانة الدراسة

 مشلت األداة بصورهتا األولية األجزاء التالية:
با موجهاً إىل األعضاء احملكمني ومعلومات عن شخصياهتم إلبداء آرائهم يتضمن خطا الجزء األول:

 .(311( ص 9على االستبانة كما يف ملحق رقم )
(. كما يف ملحق رقم لدراسة ) متغريات الدراسةويتضمن البيانات األولية ألفراد عينة ا الجزء الثاني:

 (.311ص ( 9)
  جمموعها اإلجابة عن أسئلة الدراسة( فقرة تغطي يف33ن من )تتكو قائمة تقومي املناهج وهي  الجزء الثالث:

 مقسمة إىل مخسة حماور كما هو يف اجلدول التايل:
 (94جدول رقم )

 توزيع المحاور وعدد بنودها
 عدد الفقرات المحاور

 7 أهداف املنهج
 7 حمتوى املنهج

 3 املهارات
 7 طرق التدريس والوسائل التعليمية

 1 التقومي
 33 موع المج

 وقد تضمن كل حمور إضافة ما يراه اجمليب من فقرات مل ترد ذكرها ضمن فقرات االستبانة. 
ولتسهيل تفسري النتائج استخدم الباحث أسلوب تقدير الدرجات مستخدما مقياس ليكرت  

( يف العمود الذي √( حيث يضع املعلم عالمة )5،3،3،9،8املتدرج ذي النقاط اخلمس وهي: )
 درجة مطلوبة حبيث يأخذ هذا املقياس األوزان التالية:  يدل على
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(، مث مت تصنيف تلك اإلجابات إىل 8، قليلة جدًا=9، قليلة=3، متوسطة=3، كبرية=5)كبرية جدًا=
 مخسة مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة التالية:

 1821=  5( ÷ 9-5عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكبر قيمة
 المرحلة الثانية: قياس صدق األداة:

 أجرى الباحث اختبارات الصدق التالية: ةاحلالي من أجل التحقق من صدق أداة الدراسة
 الصدق الظاهري لالستبانة: -أوالً 

بعد االنتهاء من تصميم االستبانة يف صورهتا األولية قام الباحث بالتحقق من صدق االستبانة من خالل 
من أعضاء هيئة التدريس جبامعة املدنية العاملية اماليزيا وجامعة امللك سعود ( 83عدد ) عرضها على

 .381ص ( 3الرياض وجامعة مومبائي باهلند وجامعة كولكاتا باهلند. كما يف ملحق رقم )
وقد طلب الباحث من احملكمني يف خطاب موّجه إليهم إبداء رأيهم وملحوظاهتم من حيث  

فقرة، مع إبداء رأيهم إن كان هناك فقرات أخرى يرون إضافتها، أومالحظات درجة الوضوح لكل 
 يرون إيضاحها أو حذفها أو تعديلها. 

 وقد قدم احملكمون جمموعة من املقرتحات متثلت فيما يأيت:
 حذف أو إضافة بعض الفقرات. -8
 تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات. -9
 دمج بعض الفقرات مع البعض.  -3
 فقرات من حمور إىل حمور آخر.نقل بعض ال -3
وقد قام الباحث بفرز استجابات احملكمني، ومجع ملحوظاهتم، وعلى ضوء ذلك مت تنفيذ  

 بعض التعديالت املناسبة اليت اتفق عليها معظم احملكمني وهي على النحو التايل: 
 الطالبيبين البنود المستبعدة من استبانة   (93جدول رقم)

 يبها في االستبانةترت العبارات المحور
 8 يدرس اللغة العربية لكي جييدها أهداف املنهج

التدريس والوسائل طرق 
 التعليمية

يناسب الوقت احملدد لتدريس اللغة العربية 
 يف اجلدول املدرسي

5 

 (. 311( يف صورهتا األولية ص9ق رقم )لحانظر يف م 



 

183 

ة متصفة بالصدق الظاهري انظر يف وبعد التعديالت أصبحت االستبانة يف صورهتا النهائي  
 .( 391( يف ص6ملحق رقم )

 صدق االتساق الداخلي لالستبانة: -ثانيا
على عينة استطالعية البالغ  هري قام الباحث بتطبيق أداة الدراسةوبعد التأكد من الصدق الظا

بريسون  ارتباط معامل حساب ( فردًا للتأكد من صدق االتساق الداخلي ومت31عددهم )
(Pearsone بني ) تنتمي الذي احملور فقرات الكلية جلميع والدرجة فقرات احملور فقرة من كل درجة 

 يف اجلدول التايل: موضح هو كما االستبانة حماور من حمور لكل الفقرة، تلك إليه
 (95جدول رقم )

لعينة بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه )ا الطالبيبين معامالت ارتباط بنود استبانة 
 (21االستطالعية(: ن=

 معامل االرتباط الفقرات م المحاور م

8 
 األهداف 

 **111236 يدرس اللغة العربية استجابة لرغبة األسرة.  .8
 **116698 يتعلم اللغة العربية لكي حيقق طموحاته.  .9
 **117683 يدرس اللغة العربية لكي يلتحق بإحدى اجلامعات العربية.  .3
 **117389 العربية للحصول على لغة عاملية. يتعلم اللغة  .3
 **117873 يدرس اللغة العربية للبحث عن العمل يف دول العرب الثرية.  .5
 *119679 يتعلم اللغة العربية لفهم القرآن والسنة والعمل هبما على أحسن وجه.  .6

 المحتوى 9

 **117897 .الطالبحتقق مواد اللغة العربية أهداف   .8
 **117388 .الطالبضوعات اللغة العربية مع رغبة تتفق مو   .9
 **117851 تفيد مواد اللغة العربية املوجودة يف املرحلة الثانوية.  .3
 **117872 تكفي حصص مواد اللغة العربية املوجودة يف األسبوع.  .3
 **117192 حتتاج مواد اللغة العربية إىل شرح املفردات وتوضيحها.  .5
 **117171 املنهج مع املستوى العقلي لطالب املرحلة الثانوية.يتناسب حمتوى   .6
 **115381 .لطالبة يف رفع املستوى اللغوي لُيسهم حمتوى اللغة العربي  .7

 المهارات 4

 **111711 يقدر على قراءة اللغة العربية بشكل جيد.  .8
 **111877 باللغة العربية باجلدارة. يستطيع التخاطب  .9
 **117559 ة اللغة العربية بطريقة سليمة.يستطيع كتاب  .3
 **117366 يقدر على الرتمجة من اللغة العربية إىل لغته األم باجلدارة.   .3

 **115723 يقوم املعلم بشرح املادة باللغة العربية الفصحى.  .8طرق التدريس  4
 **111832 يقوم املعلم بشرح املادة باللغة األردية.  .9
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والوسائل 
 التعليمية

 **116187 يستخدم املعلم أساليب متعددة يف تدريس مادة اللغة العربية.  .3
 **117339 يستخدم املعلم الوسائل التعليمية املتنوعة يف تدريس اللغة العربية.  .3
 **117289 يتوفر العدد الكايف  لكتب اللغة العربية يف املدرسة.  .5
 **116131 تتوفر الوسائل التعليمية  يف املدرسة.  .6

 التقويم 3

 **117937 تكون أسئلة االمتحانات سهلة.  .8
 **116883 تتنوع أسئلة االمتحانات ما بني شفوية وحتريرية.  .9
 **116163 تتنوع أسئلة االمتحانات ما بني إجبارية واختيارية.  .3
 **113231 تكفي التدريبات املوجودة ملواد اللغة العربية .  .3
 **115276 . توجد أسئلة مقالية   .5
 **117821 توجد أسئلة موضوعية.  .6
 **117916 يوجد امتحان شهري.   .7
 **116773 يوجد امتحان فصلي.   .1

 1118** دالة عند مستوى      1115* دالة عند مستوى 
يتضح من اجلدول السابق معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور والدرجة الكلية  

(، 1118، 1115يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة ) لفقراته، والذي
(  وبذلك تعترب فقرات احملور صادقة 111236 -119679ومعامالت االرتباط حمصورة بني املدى )

 ملا وضعت لقياسه.
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 (92جدول رقم )
 بالدرجة الكلية لالستبانة الطالبيبين معامالت ارتباط بنود استبانة  

 (21نة االستطالعية: ن=)العي
 معامل االرتباط الفقرات م
 **116253 يدرس اللغة العربية استجابة لرغبة األسرة.  .8
 **115616 يتعلم اللغة العربية لكي حيقق طموحاته.  .9
 **115738 يدرس اللغة العربية لكي يلتحق بإحدى اجلامعات العربية.  .3
 **115216 يتعلم اللغة العربية للحصول على لغة عاملية.  .3
 **116152 يدرس اللغة العربية للبحث عن العمل يف دول العرب الثرية.  .5
 **113353 يتعلم اللغة العربية لفهم القرآن والسنة والعمل هبما على أحسن وجه.  .6
 **116169 .الطالبحتقق مواد اللغة العربية أهداف   .7
 **117768 .الطالبتتفق موضوعات اللغة العربية مع رغبة   .1
 **116396 تفيد مواد اللغة العربية املوجودة يف املرحلة الثانوية.  .2
 **116352 تكفي حصص مواد اللغة العربية املوجودة يف األسبوع.  .81
 **115773 حتتاج مواد اللغة العربية إىل شرح املفردات وتوضيحها.  .88
 **116728 يتناسب حمتوى املنهج مع املستوى العقلي لطالب املرحلة الثانوية.  .89
 **113597 .طالبُيسهم حمتوى اللغة العربية يف رفع املستوى اللغوي لل  .83
 **116123 يقدر على قراءة اللغة العربية بشكل جيد.  .83
 **115757 باللغة العربية باجلدارة. يستطيع التخاطب  .85
 **113537 يستطيع كتابة اللغة العربية بطريقة سليمة.  .86
 **115917 بية إىل لغته األم باجلدارة. يقدر على الرتمجة من اللغة العر   .87
 **115198 يقوم املعلم بشرح املادة باللغة العربية الفصحى.  .81
 **116335 يقوم املعلم بشرح املادة باللغة األردية.  .82
 **113351 يستخدم املعلم أساليب متعددة يف تدريس مادة اللغة العربية.  .91
 **117818 ة يف تدريس اللغة العربية.يستخدم املعلم الوسائل التعليمية املتنوع  .98
 **116879 يتوفر العدد الكايف  لكتب اللغة العربية يف املدرسة.  .99
 **116671 تتوفر الوسائل التعليمية  يف املدرسة.  .93
 **116691 تكون أسئلة االمتحانات سهلة.  .93
 **116185 تتنوع أسئلة االمتحانات ما بني شفوية وحتريرية.  .95
 **115971 المتحانات ما بني إجبارية واختيارية.تتنوع أسئلة ا  .96
 **113117 تكفي التدريبات املوجودة ملواد اللغة العربية .  .97
 **115388 توجد أسئلة مقالية.    .91
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 **115215 توجد أسئلة موضوعية.  .92
 **115161 يوجد امتحان شهري.   .31
 **115397 يوجد امتحان فصلي.   .38

  1118** دالة عند مستوى 
من اجلدول السابق معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور والدرجة الكلية يبني  

(، ومعامالت 1118لفقراته، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة )
(  وبذلك تعترب فقرات احملور صادقة ملا 117768. 1 -113353. 1االرتباط حمصورة بني املدى )

 اسه.وضعت لقي
 (97جدول رقم )

 بالدرجة الكلية لالستبانة الطالبيبين معامالت ارتباط محاور استبانة 
 (21)العينة االستطالعية: ن=

 معامل االرتباط المحور
 **111916 األهداف
 **112883 احملتوى
 **116112 املهارات

 **111796 طرق التدريس والوسائل التعليمية
 **111621 التقومي

 1118ة عند مستوى ** دال 
يتضةةح مةةن اجلةةدول السةةابق أن مجيةةع احملةةاور تةةرتبط ببعضةةها الةةبعض وبالدرجةةة الكليةةة لالسةةتبانة  

( وهذا يؤكد أن االستبانة تتمتع بدرجة عاليةة مةن 1118ارتباطاً ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 الثبات واالتساق الداخلي.

 تبانة:المرحلة الثالثة: التصميم النهائي لالس
بعد إجراء التعديالت يف االستبانة حسب توجيهات احملكمني ومرئياهتم، والتأكد من صدقها،  أواًل: 

 وثباهتا استطاع الباحث تصميمها بصورهتا النهائية.
 ( فقرة موزعة كاآليت: 38حيتوي على فقرات تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية ذات )  
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 ن محاور االستبانة وعدد فقراتها( يبي92جدول رقم )
 عدد الفقرات المحاور م
 6 أهداف منهج اللغة العربية 8
 7 حمتوى منهج اللغة العربية 9
 3 الطالبمهارات  3
 6 طرق التدريس والوسائل التعليمية 3
 1 التقومي 5

 49 المجموع
 (.311ص ( 6)انظر يف ملحق رقم )

 داة )االستبانة(:المرحلة الرابعة: اختبار ثبات األ
( للتوصةل إىل معرفةة ثبةات Chronbach Alpha)الفةا كرونبةاخ  وقةد اسةتخدم الباحةث اختبةار

( وهةةةذه الدرجةةةة عاليةةةة تةةةدل علةةةى صةةةالحية األداة 23االسةةةتبانة، حيةةةث بلةةةغ مسةةةتوى الثبةةةات )
املرحلةة  حةول تقةومي مةنهج اللغةة العربيةة يف ائجها فيما يراه أفراد عينة الدراسةللتطبيق واألخذ بنت
 كما يف اجلدول التايل:   الثانوية امدينة دهلي.

 (92جدول رقم )
 الطالبمعامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور استبانة 

 (21)العينة االستطالعية: ن=
 معامل ثبات  عدد البنود احملور

 1172 6 أهداف منهج اللغة العربية
 1119 7 حمتوى منهج اللغة العربية

 1118 3 الطالبمهارات 
 1172 6 طرق التدريس والوسائل التعليمية

 1172 1 التقومي
 1123 38 الثبات الكلي لالستبانة
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( أن معامالت ثبات حماور االستبانة مجيعها مرتفعة، حيث ترتاوح 81يتضح من اجلدول رقم)
د ( وهذا يؤك1123( وبلغ الثبات الكلي لالستبانة )1119-1172معامالت ثبات احملاور ما بني)

 .كانية قياس اهلدف املطلوب حتقيقهصالحية االستبانة وإم
 

 : بطاقة المالحظة: دساً سا
املالحظة هي "االنتباه لشيء ما والنظر إليه، أي االنتباه املقصود املوجه حنو سلوك فردي أو مجاعي 

  .(8) معني بقصد متابعته ورصد تغرياته، ليتمكن الباحث بذلك من وصف السلوك وحتليله وتقوميه"
 

 الهدف من اعداد بطاقة المالحظة:
هدفت الدراسة هو احلصول على معلومات دقيقة ومفصلة وبشكل علمي موضوعي عن سلوك املعلم 

 أثناء التدريس أوحتديد جوانب القوة والضعف يف تدريسه.
 

 مصادر الحصول على عبارات البطاقة.
 منها: اعتمدت الدراسة يف بناء بطاقة املالحظة على عدة مصادر

 البحوث والدراسات السابقة يف جمال تقومي منهج اللغة العربية. -
 األدبيات ذات الصلة بالدراسة احلالية. -
 املراجع واملصادر اخلاصة لبناء بطاقة املالحظة. -

  
 وقد مر تصميم بطاقة املالحظة باملراحل التالية: 

 المرحلة األولى: تصميم البطاقة بصورتها األولية: 
ع على األدب الرتبوي احلديث والدراسات السابقة املتعلقة بتقومي املناهج اليت مت االطالع بعد االطال

عليها، ويف ضوء استطالع رأي املتخصصني عن طريق املقابالت الشخصية قام الباحث ببناء بطاقة 
 املالحظة بصورهتا األولية األجزاء التالية:

                                                           

 .389ص:، 6ط ،البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه،  عبيدات(  8)
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راد العينة من حيث: اجلنس واملؤهل العلمي حيتوي على البيانات الشخصية ألف الجزء األول:
 وسنوات اخلربة. 

( فقرة موزعة  35حيتوي على فقرات تقومي ملعلمي اللغة العربية يف املرحلة الثانوية ذات ) الجزء الثاني:
 كما يف اجلدول التايل:  

 
 ( 91جدول رقم )

 محاور بطاقة المالحظة وعدد فقراتها
 عدد الفقرات احملاور م
 3 دام اللغة العربية الفصحىاستخ 8
 1 إدارة الفصل 9
 3 التمهيد للدرس 3
 6 عرض املادة العلمية 3
 1 الوسائل التعليمية 5
 85 التقومي 6

 35 المجموع 
 (. 383 ( ص3)انظر ملحق رقم )  
وقد تضمن كل حمور إضافة ما يراه اجمليب من فقرات مل ترد ذكرها ضمن فقرات بطاقة  
 املالحظة.
ولتسهيل تفسري النتائج استخدم الباحث أسلوب تقدير الدرجات مستخدما مقياس ليكرت  

( يف العمود الذي √( حيث يضع املعلم عالمة )5،3،3،9،8املتدرج ذي النقاط اخلمس وهي: )
 يدل على درجة مطلوبة حبيث يأخذ هذا املقياس األوزان التالية: 

(، مث مت تصنيف تلك اإلجابات إىل 8، قليلة جدًا=9=، قليلة3، متوسطة=3، كبرية=5)كبرية جدًا=
 مخسة مستويات متساوية املدى من خالل املعادلة التالية:

 1821=  5( ÷ 9-5عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكبر قيمة
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 المرحلة الثانية: قياس صدق أداة بطاقة المالحظة:
 أجرى الباحث اختبارات الصدق التالية: ةالياحل من أجل التحقق من صدق أداة الدراسة

 الصدق الظاهري لبطاقة المالحظة: -أوالً 
بعد االنتهاء من تصميم بطاقة املالحظة يف صورهتا األولية قام الباحث بالتحقق من صدق بطاقة املالحظة 

ا وجامعة امللك سعود من أعضاء هيئة التدريس جبامعة املدنية العاملية اماليزي( 83عدد )من خالل عرضها على 
( حمكماً. كما يف ملحق رقم 83الرياض وجامعة مومبائي باهلند وجامعة كولكاتا باهلند، وقد بلغ عددهم )

 (.381 ( ص3)
وقد طلب الباحث من احملكمني يف خطاب موّجه إليهم إبداء رأيهم وملحوظاهتم من حيث  

رات أخرى يرون إضافتها، أو مالحظات درجة الوضوح لكل فقرة، مع إبداء رأيهم إن كان هناك فق
 يرون إيضاحها أو حذفها أو تعديلها. 

 وقد قدم احملكمون جمموعة من املقرتحات متثلت فيما يأيت: 
 حذف أو إضافة بعض الفقرات. -8
 تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات. -9
 دمج بعض الفقرات مع البعض.  -3
 نقل بعض الفقرات من حمور إىل حمور آخر. -3
قام الباحث بفرز استجابات احملكمني، ومجع ملحوظاهتم، وعلى ضوء ذلك مت حذف وقد  

 جمموعة من الفقرات لكوهنا غري قابلة للمالحظة داخل حجرة الصف، كما موضح يف اجلدول التايل:
 (81جدول رقم)

 يبين البنود المستبعدة من بطاقة المالحظة:
 ةترتيبها في االستبان الكفاية المحذوفة المحاور

 1 ألدواهتم التعليمية. الطالبالتأكد من إحضار  إدارة الفصل
 1 حيضر مجيع أدواته اليت حيتاج إليها داخل الفصل. الوسائل التعليمية

 83 يهتم بوضوح الرسالة التعليمية وتغذيتها الراجعة. التقويم
 (.383( يف صورهتا األولية ص 3انظر ملحق رقم )

تبانة يف صورهتا النهائية متصفة بالصدق الظاهري انظر يف ملحق رقم وبعد التعديالت أصبحت االس
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 .(339 ( يف ص7)
 عرض نتائج بطاقة المالحظة:

 وصف عينة المعلمين المعلومات األساسية: -9
 (89جدول رقم )

 توزيع عينة المعلمين وفق معلوماتهم الشخصية
 النسبة العدد التصنيف املتغريات

 الصف الدراسي
 6813 82 األول
 3117 89 الثاين

 الجنس
 6315 91 ذكر
 3515 88 أنثى

 التخصص
 8912 3 لغة عربية

 1312 96 علوم شرعية
 319 8 ختصص آخر

 المؤهل العلمي
 3117 89 فأعلىماجستري 

 6813 82 بكالوريوس

 عدد سنوات الخبرة

 5816 86 أقل من مخس سنوات
 8213 6 سنوات81إىل أقل من 5من 
 9916 7 سنة 85 أقل من إىل 81من 
 615 9 سنة فأكثر 85من 

 91181 49 المجموع
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 (88جدول رقم )
 توزيع عينة المعلمين وفق اسم المدرسة

 
 النسبة العدد اسم املدرسة م
 217 3 جامعة إسالمية سنابل شاهني باغ  .8
 217 3 كلية شريعة عائشة صديقة   .9
 8912 3 جامعة البنات اإلسالمية زايد كاه  .3
 615 9 مسجد مدرسة عبد الرب  .3
 615 9 مدرسة أمينية إسالمية كشمريي غيت  .5
 615 9 مدرسة حسني خبش جامع مسجد اردو بازار  .6
 217 3 جامعة رياض العلوم جامع مسجد اردو بازار  .7
 615 9 جامعة عالية فتحبوري جاندين جوك  .1
 615 9 معهد ام سلمه شاهني باغ  .2
 615 9  فاتك حبش خانجامعة سيد ميان نذير حسني  .81
 615 9 ملي مادل اسكول اوكهال  .88
 615 9 مدرسة مهديان نيو دهلي  .89
 615 9 انكلو عربك نيو دهلي  .83

 91181 49 المجموع
 

 ثانياً: صدق االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة:
 تساقاال ملعرفة (81مكونة من ) استطالعية عينة على )بطاقة املالحظة(الدراسة  أداة تطبيق مت

فقرات البطاقة  فقرة من كل ( بني Pearsonبريسون ) ارتباط معامل حساب حيث مت الداخلي حملاورها
يف جدول  موضح هو (. كماSPPSالكلية للبطاقة، وذلك باستخدام الربنامج اإلحصائي ) والدرجة
 (.93رقم )



 

193 

 (84جدول رقم )
 المنتمية إليهللمحور  الكلية بالدرجة لكل فقرة االرتباط معامالت يبين

 (3) العينة االستطالعية: ن= 
 معامل االرتباط الفقرات م المحاور م

9 
استخدام اللغة 
 العربية الفصحى

 916773 .الطالبيستخدم لغة فصحى مناسبة حىت يفهمها   .8
 316773 يطرح األسئلة والتوجيهات بلغة واضحة.  .9
 316892 سبورة.يراعي قواعد اللغة العربية أثناء الكتابة على ال  .3
 316892 على التكلم بلغة فصحى. الطالبيساعد   .3

 إدارة الفصل 8

 311317 يهيل الصف قبل بدء الدرس.  .8
 318683 اموضوعية. الطالبيطبق القواعد واإلجراءات بني   .9
 318683 جيهز األدوات واملواد الالزمة للتدريس.  .3
 313996 يتحرك بطريقة مالءمة أثناء الشرح.  .3
 312677 حرارة(. -درجة  –إضاءة  -يراعي الظروف الطبيعية )هتوية  .5
 313823 غري املنتبهني للدرس بأسلوب مناسب. الطالبخياطب   .6
 319951 يوزّع الوقت على عناصر الدرس بشكل مالئم.  .7

 التمهيد للدرس 4

 318683 يف عملية التهيئة للدرس. الطالبيشارك   .8
 319213 اسب للتمهيد.يراعي الوقت املن  .9
 318683 خيطط لتهيئة مناسبة للدرس.  .3
 315868 حيرص على ربط الدرس بالدروس السابقة إذا دعت احلاجة.  .3

3 
عرض المادة 

 العلمية

 318683 حيدد طريقة التدريس املناسبة.  .8
ينوع يف طرق التدريس املستخدمة ما بني )حوا، مناقشة، استكشاف،   .9

 ... وغريها(حماضرة، القاء.
318683 

 319951 .الطالبيطرح املادة العلمية بأسلوب يثري انتباه   .3
 319518 أثناء تقدمي املادة العلمية. الطالبيراعي مستويات   .3
 311261 ينّمي مهارات التفكري أثناء عرض املادة العلمية.  .5
 313586 يستخدم األمثلة والعروض للتوضيح.  .6

 يةالوسائل التعليم 5

 318683 حيدد الوسائل التعليمية املناسبة للدرس.  .8
 313823 مجيعهم. الطالبيضع الوسائل التعليمية يف مكان مالئم لرؤية   .9
 313996 يتأكد أن تكون الوسيلة جاهزة قبل بدء الدرس.  .3
 319951 يعرض الوسائل  التعليمية يف الوقت املناسب.  .3
 313996 استخدام الوسيلة.يراعي الفروق الفردية أثناء   .5
 319213 يُنونع يف استخدام الوسائل التعليمية.  .6
 319951 يراعي عنصر اجلذب والتشويق يف الوسائل التعليمية.  .7
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 التقويم 2

 318921 يربط األسئلة الصفية بأهداف الدرس.  .8
 318683 .الطالبيصوغ أسئلة واضحة تناسب مستوى   .9
 319951 سؤال من السهل إىل الصعب.خيتار التدريج يف ال  .3
 313178 يستخدم أسلوب التعزيز املناسب.  .3
 313823 .الطالبينوع األسئلة امستويات خمتلفة ملراعاة الفروق الفردية بني   .5
 313996 الفرصة للتعرف على األخطاء بأنفسهم. الطالبيعطي   .6
 313531 يًحا.يف الوصول إىل اإلجابة الصحيحة تلم الطالبيساعد   .7
 318235 .الطالبيعطي تغذية راجعة إلجابات   .1
 318683 يقدم تقوميًا تكوينًيا بعد كل مهمة تعليمية.  .2
 313531 يف هناية الدرس. الطالبيقّوم تعلم   .81
 318683 يف سجل املتابعة داخل الفصل. الطالبيوّثق تقومي   .88
 313178 على احلوار واملناقشة. الطالبيّشجع   .89
 313823 يقدم ملخص الدرس يف هناية احلصة.  .83
 311635 حيرص على إعطاء الواجب املنزيل.   .83

  
( أن معظم فقرات حماور بطاقة املالحظة ترتبط ارتباطا موجبًا مع 93يتضح من جدول)

ن الدرجات الكلية للمحاور املنتمية إليها، وكانت مجيع تلك العالقات دالة عند مستوى الداللة م
(، مما يشري إىل صدق فقرات بطاقة املالحظة، ويؤكد صالحية البطاقة للتطبيق على  1118،1115)

( )يستخدم لغة 8العينة احملددة للبحث، ومن مث االطمئنان إىل النتائج. أما فقرة واحدة ذات رقم )
دالة،  .( من حمور استخدام اللغة العربية الفصحى كانت غريالطالبفصحى مناسبة حىت يفهمها 

( وبعد الرجوع إىل املتخصصني يف جمال اإلحصاء 916773حيث حصلت هذه الفقرة على قيمة)
حول مدى إمكانية إبقاء هذه الفقرة يف املقياس عند تطبيقه تقرر عدم حذفها واالحتفا  هبا 

 ألمهيتها.
 

 المرحلة الثالثة: التصميم النهائي لبطاقة المالحظة:
رتحة من قبل احملكمني وحذف الفقرات غري القابلة للمالحظة مت إعداد وبعد إجراء التعديالت املق

بطاقة املالحظة يف صورهتا النهائية من أهم مفردات االستبانة اليت ميكن مالحظتها لدى املعلم أثناء 
 قيامه بالتدريس كما يف اجلدول التايل:
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 ( يبين محاور بطاقة المالحظة وعدد فقرات كل محور83جدول رقم )
 عدد الفقرات احملاور م
 3 استخدام اللغة العربية الفصحى 8
 7 إدارة الفصل 9
 3 التمهيد للدرس 3
 6 عرض املادة العلمية 3
 7 الوسائل التعليمية 5
 83 التقومي 6

 38 المجموع 
 (.339 ( ص:7) انظر يف ملحق  رقم ) 

 
 المرحلة الرابعة: قياس ثبات األداة )البطاقة(:

فيما ( للتحقق من ثبات البطاقة يف مجيع احملاور Cooper) كوبرمعامل ثبات   م الباحثوقد استخد
 يلي: 

 = نسبة االتفاق
 عدد مرات االتفاق

 عدد مرات االتفاق +عدد مرات عدم االتفاق 811 ×
 

= 
8813 

× 811  

8813+71 
 

= 
8813 

× 811 
8873 

  وهي نسبة ثبات عالية. 23% =
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 : أداة تحليل المحتوى: اً عساب
 أداة تحليل المحتوى:

قبل الشروع يف تصميم أداة حتليل احملتوى كأحد األدوات البحثية اليت مت استخدامها يف هذه الدراسة 
)مدينة دهلي  معايري جودة املنهجمن أجل تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية باهلند يف ضوء 

من الوقوف على منهج حتليل احملتوى من حيث مفهوم حتليل احملتوى وأمهيته،  منوذجاً(، البد لنا
 وفوائده، وطرق حتليل احملتوى، وخطوات التحليل للمحتوى، وفيما يلي عرضاً موجزاً هلا:

 الهدف من أداة تحليل المحتوى:
طة بالكتاب أداة مالئمة للحصول على معلومات وبيانات، وحقائق مرتب هيإن أداة حتليل احملتوى 

ائله املدرسي املراد حتليله والوقوف على جوانب القوة والضعف يف حمتواه من حيث لغته وحمتواه ووس
 . التعليمية وإخراجه، وأسئلته

إىل التعرف عن جانب القوة وجانب الضعف يف منهج  هتدف عملية التحليل يف هذه الدراسة 
يل حمتواه العلمي ولغته وأهدافه، ووسائله التعليمية، املرحلة الثانوية من خالل حتليف اللغة العربية 

 وإخراجه، وأمناط أسئلة التقومي فيه.
 التصميم المبدئي ألداة تحليل المحتوى:
 :أوالً: مصادر الحصول على بنود أداة التحليل

 اعتمدت الدراسة يف بناء أداة التحليل حملتوى منهج اللغة العربية على عدة مصادر منها:
 الدراسات السابقة يف جمال حتليل منهج اللغة العربية.البحوث و  -
 أهداف تعليم اللغة العربية ملرحلة الثانوية. -
 حمتوى كتاب اللغة العربية ملرحلة الثانوية. -
 األدبيات ذات الصلة بالدراسة احلالية. -

 ثانياً: مراحل تصميم أداة تحليل المحتوى:
 المحتوى:المرحلة األولى: التصميم األولي ألداة تحليل 

بعد االنتهاء من اإلطار النظري واطالع الباحث على عدد من البحوث السابقة ذات العالقة اموضوع 
الدراسة، واالستفادة من آراء املختصني، قام الباحث بإعداد األداة بصورهتا األولية وقد مشلت األداة 

 بصورهتا األولية األجزاء التالية:
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إىل األعضاء احملكمني ومعلومات عن شخصياهتم إلبداء آرائهم  يتضمن خطابا موجهاً  الجزء األول:
 (.336( ص)1على االستبانة كما يف ملحق رقم )

( فقرة تغطي ستة حماور  كما هو يف 53تتكون من )قائمة بنود حتليل حمتوى املناهج وهي  الجزء الثاني:
 اجلدول التايل:

 دد بنودهاوع أداة تحليل المحتوى محاورتوزيع  (85جدول رقم )
 عدد البنود احملاور

 3 لغة الكتاب 
 81 إخراج الكتاب

 83 أهداف منهج اللغة العربية
 2 حمتوى منهج اللغة العربية

 7 الوسائل التعليمية
 88 التقومي

 53 المجموع 

ولتسهيل تفسري النتائج استخدم الباحث أسلوب تقدير الدرجات مستخدمًا مقياس ليكرت  
( يف العمود الذي يدل √( حيث يضع الباحث عالمة )3،9،8الثالث وهي: )نقاط املتدرج ذي ال

 على درجة مطلوبة حبيث يأخذ هذا املقياس األوزان التالية: 
 ومت حساب أوزان كل فقرة على النحو اآليت: 
أقل درجة معطاة للحد األدىن  –املدى = أكرب درجة معطاة للحد األعلى لبدائل الدراسة  
   9= 8-3املدى=   دراسة.لبدائل ال
 8=3/3طول الفئة= خارج قسمة املدى على عدد الفئات =  
 3=8+9، احلد األعلى=9=8+8، احلد املتوسط= 8= 1+8وعليه يكون احلد األدىن =   

مستويات  ثالث(، مث مت تصنيف تلك اإلجابات إىل 8، قليلة =9، متوسطة=3) كبرية=
 تالية:متساوية املدى من خالل املعادلة ال

 1827=  4( ÷ 9-4عدد بدائل األداة = )÷ أقل قيمة(  -طول الفئة = )أكبر قيمة
 لنحصل على التصنيف التايل:

 ( تعةين أن مسةتوى درجةة العبةارة 8166إىل8طها احلسةايب بةني )تالفقرات اليت يةرتاوح متوسة
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 قليلة.
  عةةةةةين أن ( ت9133إىل  8167الفقةةةةرات الةةةةيت يةةةةرتاوح متوسةةةةطها احلسةةةةةايب بةةةةني )أكةةةةرب مةةةةن

 مستوى درجة العبارة متوسطة.
  ( تعةةين أن مسةةتوى 3إىل  9133الفقةةرات الةةيت يةةرتاوح متوسةةطها احلسةةايب بةةني )أكةةرب مةةن

 .كبرية درجة العبارة  
 (82جدول رقم )

 فق التدرج المستخدم في أداة الدراسةتوزيع للفئات و 
 مدى املتوسطات الوصف
 3إىل  9133أكرب من  كبرية
 9133إىل  8167أكرب من  متوسطة
 8166إىل 8أكرب من  قليلة 

 
 المرحلة الثانية: قياس صدق أداة تحليل المحتوى:

 مشول" بالصدق كما يقصد  (8)صدق األداة يعين التأكد من أهنا سوف تقيس ما أعدت لقياسه 
 ومفرداهتا من فقراهتا ووضوح ناحية، من التحليل يف تدخل أن جيب اليت العناصر لكل االستمارة

 صدق أداة من التحقق أجل ومن ،(9)يستخدمها"  من لكل مفهومة تكون حبيث ثانية، احيةن
 التالية: الصدق اختبارات الباحث أجرى ،ةاحلالي الدراسة

 الصدق الظاهري ألداة تحليل المحتوى: -أوالً 
ق األداة من بعد االنتهاء من تصميم أداة حتليل احملتوى يف صورهتا األولية قام الباحث بالتحقق من صد

من أعضاء هيئة التدريس جبامعة املدنية العاملية اماليزيا وجامعة امللك ( 83عدد )خالل عرضها على 
 (.381( ص3سعود الرياض وجامعة مومبائي باهلند وجامعة كولكاتا باهلند. كما يف ملحق رقم )

هتم من حيث وقد طلب الباحث من احملكمني يف خطاب موّجه إليهم إبداء رأيهم وملحوظا  
درجة الوضوح لكل فقرة، مع إبداء رأيهم إن كان هناك فقرات أخرى يرون إضافتها، أو مالحظات 

                                                           

 .392، ص. 6ط ،البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه،  عبيدات (8)
 .911مرجع سابق . ص. ، عبيدات( 9)
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 يرون إيضاحها أو حذفها أو تعديلها. 
 وقد قدم احملكمون جمموعة من املقرتحات متثلت فيما يأيت: 
 حذف أو إضافة بعض الفقرات. -8
 تعديل الصياغة اللغوية لبعض الفقرات. -9
 الفقرات مع البعض. دمج بعض  -3
 نقل بعض الفقرات من حمور إىل حمور آخر. -3
وقد قام الباحث بفرز استجابات احملكمني، ومجع ملحوظاهتم، وعلى ضوء ذلك مت تنفيذ  

 بعض التعديالت املناسبة اليت اتفق عليها معظم احملكمني وهي على النحو التايل: 
 (87جدول رقم )

 حليل المحتوىيبين البنود المستبعدة من أداة ت
 ترتيبها في األداة العبارات المحور

 5 خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية. إخراج الكتاب
 1 الرسوم والصور الواردة يف الكتاب واضحة.

 89 .الطالبتراعي أهداف املنهج الفروق الفردية بني  أهداف منهج اللغة

 3 خصص لتدريسه.يتناسب حمتوى املنهج مع الزمن امل محتوى منهج اللغة
 6 .الطالبيرتبط حمتوى املنهج باجتاهات 

 الوسائل التعليمية

تتنوع الوسائل التعليمية املستخدمة ما بني )مسعية، 
 بصرية، ومسعية بصرية(.

8 

تزيد الوسائل التعليمية املستخدمة من التفاعل بني املعلم 
 .الطالبو 

5 

 6 لتعليم.تعترب الوسائل التعليمية عنصرا مهما يف ا

 التقويم
 3 تتناسب أسئلة التدريبات مع زمن اإلجابة املتاح عليها.

 1 تكتب أسئلة التدريبات يف ضوء أهداف املنهج.
 2 .الطالبتتناسب األسئلة الواردة يف الكتاب ملستوى 

 (. 336 ( األداة يف صورهتا األولية ص 1 انظر يف حملق رقم )
حتليل احملتوى يف صورهتا النهائية متصفة بالصدق الظاهري انظر يف وبعد التعديالت أصبحت أداة  
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 .(333( يف ص )2ملحق رقم )
 صدق االتساق الداخلي ألداة التحليل: -ثانياً 

على عينة استطالعية من منهج  هري قام الباحث بتطبيق أداة الدراسةوبعد التأكد من الصدق الظا
 ( كتب للتأكد من صدق االتساق الداخلي ومت81دها )بلغ عدغة العربية باملرحلة الثانوية و الل

الكلية  والدرجة فقرات احملور فقرة من كل درجة ( بني Pearsoneبريسون ) ارتباط معامل حساب
 يف اجلدول التايل: موضح هو كما الفقرة، تلك إليه تنتمي الذي احملور فقرات جلميع
أداة التحليل، بالدرجة الكلية للمحور  معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود -8

 المنتمية إليه:
 (82جدول رقم )

 يبين معامالت ارتباط بنود أداة تحليل المحتوى بالدرجة الكلية للمحور المنتمية إليه
معامل  الفقرات م احملاور م

 االرتباط

8 
 لغة الكتاب  

 **113989 متتاز لغة الكتاب بسهولتها ووضوحها  .8
 **117917 ب بقواعد ثابتة للتنقيط والرتقيميلتزم الكتا  .9
 **117533 تكون لغة الكتاب سليمة وخالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية  .3
 **116599 تتناسب لغة الكتاب من حيث املفردات والرتاكيب والسهولة والوضوح.  .3

 إخراج الكتاب 9

 **116123  طالبيتناسب غالف الكتاب لل  .8
 **115369 عناوين الرئيسية والفرعية ميتاز بوضوح  .9
 **113617 يتسم فهرس الكتاب بدقة التنظيم وسهولة االطالع.  .3
 **115362 يتضمن الكتاب قائمة باألشكال والصور واخلرائط...  .3
 **116633 الطالبيتناسب حجم حروف الطباعة لعمر   .5
 **115559 يتمتع الكتاب جباذبية يف األلوان والرسوم والصور.   .6
 **115853 يتميز الغالف باجلودة من حيث نوعية الورق.  .7
 **116198 ورق الكتاب من النوع املصقول اجليد.  .1

4 
أهداف منهج 
 اللغة العربية

 **115353 تراعي أهداف املنهج مع اجلانب النظري.   .8
 **116851 .الطالبترتبط أهداف املنهج برغبات   .9
 **115399 .الطالببواقع  ترتبط أهداف املنهج  .3
 **116315 حتقق أهداف املنهج التكامل مع أهداف العلوم األخرى.  .3
 **116382 .الطالبتراعي أهداف املنهج خصائص منو   .5
 **116323 تتسم أهداف املنهج بالوضوح والتحديد.  .6
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 **117331 .الطالبتراعي أهداف املنهج متطلبات بيئة   .7
 **116185 نهج بقابليتها للمالحظة والقياس.تتسم أهداف امل  .1
 **116356 .طالبتناسب أهداف املنهج مع املستوى اللغوي لل  .2
تشمل أهداف املنهج مجيع املهارات اللغوية )االستماع، الكالم، القراءة   .81

 والكتابة(.
116933** 

 **116811 ربية.تتضمن أهداف املنهج اجلوانب املعرفية املرتبطة خبصائص اللغة الع  .88
)الوجدانية،  طالبتنمي أهداف املنهج اجلوانب السلوكية االجرائية لل  .89

 املعرفية، املهارية(.
116316** 

3 
محتوى منهج 

 اللغة العربية

 **115931 .الطالبيراعي حمتوى املنهج ألعمار   .8
 **113993 يرتبط حمتوى املنهج  باألهداف املنشودة.  .9
 **113111 .الطالبنهج الفروق الفردية بني يراعي حمتوى امل  .3
 **113633 يرتبط حمتوى املنهج امشكالت البيئة ويعاجلها.  .3
 **113225 يركز حمتوى املنهج  على تنمية التفكري واإلبداع.  .5
 **116983 ينمي حمتوى املنهج مهارات التعلم الذايت.  .6
 **116185 بالطالينمي حمتوى املنهج الثروة اللغوية لدى   .7

5 
الوسائل 
 التعليمية

 *113153 .الطالبتتناسب الوسائل التعليمية يف الكتاب مع طبيعة   .8
 **113368 حتقق الوسائل التعليمية املستخدمة يف الكتاب األهداف املنشودة.  .9
تسهم الوسائل التعليمية املستخدمة يف الكتاب يف تسريع عملية الفهم   .3

 .الطالبلدى 
116968** 

 **116125 توجد الوسائل التعليمية املختلفة يف هناية كل درس   .3

 التقويم 2

 **115795 تغطي التدريبات واألسئلة األهداف التعليمية  .8
 **115328 تكتب أسئلة التدريبات بلغة سهلة ومفهومة.  .9
 **113163 .الطالبتراعي التدريبات الفروق الفردية بني   .3
 **115938 ات كافة جوانب احملتوى.تغطي أسئلة التدريب  .3
 **113218 .الطالبتقيس أسئلة التدريبات مهارات متعددة لدى   .5
 **117195 تشتمل أسئلة التدريبات مجيع أنواع التقومي.  .6
 **115183 تركز التدريبات على اجلوانب التطبيقية.  .7
 **116575 هتتم التدريبات على اجلوانب العقلية.  .1

 1118** دالة عند مستوى       1115ند مستوى * دالة ع
يتضح من اجلدول السابق معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور والدرجة الكلية لفقراته، 

(، ومعامالت 1118، 1115والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة )
( وبذلك تعد فقرات احملور صادقة ملا وضعت  117533-113153االرتباط حمصورة بني املدى )
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 لقياسه.
معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنود أداة تحليل المحتوى، بالدرجة الكلية  -8

 لألداة:
 (81جدول رقم )

 يبين معامالت ارتباط بنود أداة تحليل المحتوى بالدرجة الكلية لألداة
 معامل االرتباط الفقرات م
 *119131 الكتاب بسهولتها ووضوحها متتاز لغة  .8
 **115265 يلتزم الكتاب بقواعد ثابتة للتنقيط والرتقيم  .9
 **116367 تكون لغة الكتاب سليمة وخالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية  .3
 *119561 تتناسب لغة الكتاب من حيث املفردات والرتاكيب والسهولة والوضوح.  .3
 **115116  طالبيتناسب غالف الكتاب لل  .5
 **115319 ميتاز بوضوح عناوين الرئيسية والفرعية  .6
 **115699 يتسم فهرس الكتاب بدقة التنظيم وسهولة االطالع.  .7
 **113778 يتضمن الكتاب قائمة باألشكال والصور واخلرائط...  .1
 **115651 الطالبيتناسب حجم حروف الطباعة لعمر   .2
 **115588 الرسوم والصور. يتمتع الكتاب جباذبية يف األلوان و   .81
 **113533 يتميز الغالف باجلودة من حيث نوعية الورق.  .88
 **113369 ورق الكتاب من النوع املصقول اجليد.  .89
 **115391 تراعي أهداف املنهج مع اجلانب النظري.   .83
 **115791 .الطالبترتبط أهداف املنهج برغبات   .83
 **113996 .الطالبترتبط أهداف املنهج بواقع   .85
 **113695 حتقق أهداف املنهج التكامل مع أهداف العلوم األخرى.  .86
 **115132 .الطالبتراعي أهداف املنهج خصائص منو   .87
 **115189 تتسم أهداف املنهج بالوضوح والتحديد.  .81
 **116551 .الطالبتراعي أهداف املنهج متطلبات بيئة   .82
 **115315 اس.تتسم أهداف املنهج بقابليتها للمالحظة والقي  .91
 **113232 .طالبتناسب أهداف املنهج مع املستوى اللغوي لل  .98
 **113771 تشمل أهداف املنهج مجيع املهارات اللغوية )االستماع، الكالم، القراءة والكتابة(.  .99
 **115195 تتضمن أهداف املنهج اجلوانب املعرفية املرتبطة خبصائص اللغة العربية.  .93
 **115313 )الوجدانية، املعرفية، املهارية(. طالباجلوانب السلوكية االجرائية للتنمي أهداف املنهج   .93



 

213 

 **113327 .الطالبيراعي حمتوى املنهج ألعمار   .95
 **115317 يرتبط حمتوى املنهج  باألهداف املنشودة.  .96
 **117853 .الطالبيراعي حمتوى املنهج الفروق الفردية بني   .97
 **115573 البيئة ويعاجلها. يرتبط حمتوى املنهج امشكالت  .91
 **115733 يركز حمتوى املنهج  على تنمية التفكري واإلبداع.  .92
 **113159 ينمي حمتوى املنهج مهارات التعلم الذايت.  .31
 **115316 الطالبينمي حمتوى املنهج الثروة اللغوية لدى   .38
 **115836 .الطالبتتناسب الوسائل التعليمية يف الكتاب مع طبيعة   .39
 **113331 حتقق الوسائل التعليمية املستخدمة يف الكتاب األهداف املنشودة.  .33
 **113223 .الطالبتسهم الوسائل التعليمية املستخدمة يف الكتاب يف تسريع عملية الفهم لدى   .33
 **113827 توجد الوسائل التعليمية املختلفة يف هناية كل درس   .35
 **113731 يميةتغطي التدريبات واألسئلة األهداف التعل  .36
 **113185 تكتب أسئلة التدريبات بلغة سهلة ومفهومة.  .37
 **116592 .الطالبتراعي التدريبات الفروق الفردية بني   .31
 **115392 تغطي أسئلة التدريبات كافة جوانب احملتوى.  .32
 **116311 .الطالبتقيس أسئلة التدريبات مهارات متعددة لدى   .31
 **116665 ع أنواع التقومي.تشتمل أسئلة التدريبات مجي  .38
 **113927 تركز التدريبات على اجلوانب التطبيقية.  .39
 **113253 هتتم التدريبات على اجلوانب العقلية.  .33

  1118** دالة عند مستوى      1115* دالة عند مستوى 
يبني من اجلدول السابق معامالت االرتباط بني كل فقرة من فقرات احملور والدرجة الكلية  

(، 1118، 1115لفقراته، والذي يبني أن معامالت االرتباط املبينة دالة عند مستوى داللة )
( وبذلك تعترب فقرات احملور صادقة 117853- 119561ومعامالت االرتباط حمصورة بني املدى )

 ملا وضعت لقياسه.
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درجة الكلية معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين محاور أداة تحليل المحتوى، بال -3
 لألداة:

 (41جدول رقم )  
 معامالت ارتباط محاور أداة تحليل المحتوى بالدرجة الكلية لألداة

 معامل االرتباط المحور
 **117613 لغة الكتاب 
 **111721 إخراج الكتاب

 **111322 أهداف منهج اللغة العربية
 **112333 حمتوى منهج اللغة العربية

 **117213 الوسائل التعليمية
 **117261 التقومي

 1118** دالة عند مستوى 
يتضح من اجلدول السابق معامالت االرتباط أن مجيع احملاور ترتبط ببعضها البعض وبالدرجة  

(، وهذا يؤكد أن أداة حتليل احملتوى تتمتع 1118الكلية لألداة ارتباطًا ذا داللة عند مستوى داللة )
 ق الداخلي.بدرجة عالية من الثبات واالتسا

 
 المرحلة الثالثة: التصميم النهائي ألداة تحليل المحتوى: 

بعد إجراء التعديالت يف االستبانة حسب توجيهات احملكمني ومرئياهتم، والتأكد من صدقها،  أواًل:
وثباهتا استطاع الباحث تصميمها بصورهتا النهائية، وتتضمن أداة حتليل احملتوى على قسم واحد 

( بنداً 33ود أداة حتليل حمتوى منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية واليت تتكون من )حيتوي على بن
 موزعة كاآليت: 
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 ( 49جدول رقم )
 يبين عدد بنود أداة تحليل المحتوى في كل محور من محاور الدراسة

 عدد الفقرات المحاور م
 3 لغة الكتاب  8
 1 إخراج الكتاب 9
 89 أهداف املنهج 3
 7 احملتوى 3
 3 الوسائل التعليمية 5
 1 التقومي 6

 34 المجموع
 (.361( ص )2)انظر امللحق رقم )

 
 المرحلة الرابعة: اختبار ثبات أداة تحليل المحتوى:

 األفراد على نفسها األداة تطبيق أعيد ما إذا نفسها النتائج على احلصول إمكانية إىل الثبات يشري
 ما أو فيها؟ يستخدم  مرة كل عند متقاربة قراءات املقياس يعطي درجة أي إىل "به أنفسهم، ويقصد

 خمتلفني. أناس وعلى خمتلفة، أوقات يف استخدامه تكرار عند واستمراريته اتساقه وانسجامه درجة هي
( للتوصل إىل معرفة Chronbach Alphaوقد استخدم الباحث اختبار الفا كرونباخ )

( وهذه الدرجة عالية تدل على %1113بلغ مستوى الثبات ) ثبات أداة حتليل احملتوى، حيث
صالحية األداة للتطبيق واألخذ بنتائجها فيما يراه الباحث حول حتليل حمتوى مناهج اللغة 

 (.38كما هو موضح يف جدول رقم )  العربية باملرحلة الثانوية امدينة دهلي.
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 (48جدول رقم )
 كرونباخ: ألفا معامل باستخدام سة الدرا أداة لمحاور الثبات معامالت يبين

 معامل ثبات عدد البنود المحور
 1119 3 لغة الكتاب 
 1113 1 إخراج الكتاب

 1116 89 أهداف منهج اللغة العربية
 1111 7 حمتوى منهج اللغة العربية

 1116 3 الوسائل التعليمية
 1111 1 التقومي

 1113 33 الثبات الكلي لالستبانة
( أن معامالت ثبات حماور أداة حتليل احملتوى مجيعها مرتفعة، 39دول رقم)يتضح من اجل 

( وبلغ الثبات الكلي ألداة حتليل احملتوى 1111-1111حيث ترتاوح معامالت ثبات احملاور ما بني)
 ( مما يعين ثبات األداة.1113)

 
 :وإجراءاتها الدراسة اً: خطوات تطبيق أدواتثامن
 وهي ما يلي:  ،الث خطواتتضمن تطبيق االستبانة ث 

 األولى: ترجمة االستبانة: 
اللغةةة األرديةةة نظةةةرا  بعةةد االنتهةةاء مةةن تصةةميم االسةةتبانة يف صةةورهتا النهائيةةة، قةةام الباحةةث برتمجتهةةا إىل

، مث عرضها الباحث على جمموعة من املدققني املتخصصني بالرتمجة مةن أعضةاء اوعينته جملتمع الدراسة
امللةةك سةةعود الريةةاض و جامعةةة ريةةاض العلةةوم بةةدهلي  اهلنةةد للتأكةةد  مةةن سةةالمة هيئةةة التةةدريس جبامعةةة 

الرتمجةةةة ووضةةةوحها، ومطابقتهةةةا ملةةةا هةةةو بالعربيةةةة، وقةةةد مت إجةةةراء بعةةةض التعةةةديالت املقرتحةةةة مةةةن قةةةبلهم 
 واالستفادة من مالحظاهتم. 

كما مت اختيةار   أما بطاقة املالحظة فلم يتم ترمجتها ألن الباحث هو الذي قام املالحظة بنفسه 
املسةةاعد األخ عبةةد اخلةةالق السةةلفي عضةةو هيئةةة التةةدريس جبامعةةة ريةةاض العلةةوم بةةدهلي اهلنةةد الةةذي جييةةد 

 اللغة العربية فال داعي للرتمجة هلا.
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 الثانية: توزيع االستبانة:
حث بعد ترمجة االستبانة وطباعتها يف صورهتا النهائية وأخذ موافقة املشرف على توزيعها، قام البا 

 باخلطوات التالية:
استعان الباحث الزميل األخ الفاضل عبد اخلالق السلفي من أعضاء هيئة التدريس جبامعة  -8

 رياض العلوم أردو بازار بدهلي الذي يعرف املوقع جلميع املدارس الثانوية امدينة دهلي اهلند.
 مت االتصال مع اجلهات املعنية للحصول على املواعيد لتوزيع االستبانات. -9
واملعلمني بعد أخذ اإلذن من سعادة املشرفة  الطالبقام الباحث بنفسه بتوزيع استبانة  -3

من خالل  ( معلما ومعلمة67( طالبا وطالبة، و)621واجلامعة على مجيع العينة وعددهم )
 هةة.8331/8332هناية شهر ذي احلجة للعام الدراسي  إىلشوال الفرتة من شهر 

من خالل  ( معلما ومعلمة عشوائيا38ملعلمني وعددهم )ا وقام الباحث بنفسه مالحظة -3
 هةة.8331/8332هناية شهر ذي احلجة للعام الدراسي  إىلشوال الفرتة من شهر 

بعد مجع االستبانات وبطاقات املالحظات من املفحوصني قام الباحث بفرزها ومراجعتها  -5
وث بإدخال البيانات والتأكد من صالحيتها ومن مث قام الباحث بالتعاون مع مركز البح

 (.(SPSSوحتليلها ومعاجلتها إحصائيا باستخدام برنامج احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
هناية شهر  إىلشوال من خالل الفرتة من شهر  بدأ الباحث بتوزيع االستبانات واملالحظة من  -6

 هةة.8331/8332ذي احلجة للعام الدراسي 
 المستخدمة في الدراسة: : المعالجات اإلحصائيةتاسعاً 

 استخدم الباحث األساليب اإلحصائية اآلتية: 
 التكرارات والنسب املئوية لتحديد مدى استجابات أفراد العينة على فقرات األداتني. .8
 املتوسطات احلسابية حلساب متوسطات درجات استجابات أفراد العينة على فقرات األداتني. .9
 .دايت الدراسةاكرونباخ( لقياس ثبات أمعامل )ألف .3
 ( لقياس ثبات أدايت الدراسة.كوبرمعامل ) .3
 . الداخلي ألدايت الدراسةمعامل االرتباط ) بريسون ( حلساب االتساق  .5
من  الطالب( لدراسة الفروق بني آراء املعلمني و  One Way ANOVAحتليل التباين األحادي )  .6

 حيث اجلنس، املؤهل والتخصص وسنوات اخلربة وعدد الدورات.
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 ملعرفة الفروق لصاحل أي جمموعة.(Shefhe Test) ختبار شيفية ا .7
 اختبار )ت( لدراسة الفروق بني أراء عينة الدراسة.  .1

تناول الباحث يف هذا الفصل عناصر أساسية للدراسة وهي منهجية الدراسة وحدود الدراسة وفروض 
تها، وهذا يساعد الباحث يف  طريقة تطبيقها ومعاجلت الدراسة وتصميمها وإجراءاهتا و الدراسة وأدوا

ويقوم  كيفية استخراج نتائج االستبانات ومناقشتها وعرض نتائج أداة حتليل احملتوى ومناقشتها
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها. التايلالباحث يف الفصل 
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 الفصل الرابع

 ومناقشتها وتفسيرها عرض نتائج الدراسة

 

 اآلتية: ويتضمن على المحاور
 أواًل: عرض نتائج االستبانات ومناقشتها 

 ثانياً: عرض نتائج المالحظة ومناقشتها
 ثالثاً: عرض نتائج أداة تحليل المحتوى ومناقشتها
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 الفصل الرابع

 عرض نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها
د تطبيةةق األدوات، وبيةةان بعةة ةاحلاليةة إليهةةا الدراسةةةيهةةدف هةةذا الفصةةل إىل عةةرض النتةةائج الةةيت توصةةل  

، كمةةا ذلةةك ملعرفةةة مةةدى حتقيةةق أهةةداف الدراسةةةاملعاجلةةات اإلحصةةائية الةةيت أجريةةت وتفسةةري النتةةائج و 
عرض أهم النتائج العلمية اليت مت التوصل إليها من خالل الدراسةة امليدانيةة، ومةن مث  تناول هذا الفصل

الةةةيت تسةةةعى إىل اإلجابةةةة علةةةى  ف الدراسةةةةضةةةوء أهةةةداالتعليةةةق عليهةةةا، ومناقشةةةتها وتفسةةةري نتائجهةةةا يف 
 السؤال الرئيس للدراسة وهو: 

 . لمعايير جودة المنهجمنهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية بالهند ما مدى تحقيق 
 ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 األسئلة الفرعية التالية: نمن خالل اإلجابة ع
معايري جودة كتاب ولغته وأسلوب عرضه يف املرحلة الثانوية يف اهلند وتوافقه مع طبيعة إخراج الما  .8

 مدينة دهلي منوذجاً؟ املنهج
مدينة  معايري جودة املنهجيف املرحلة الثانوية باهلند يف ضوء أهداف منهج اللغة العربية واقع ما  .8

 ؟دهلي منوذجاً 
مدينة  معايري جودة املنهجملرحلة الثانوية باهلند يف ضوء يف اما واقع حمتوى منهج اللغة العربية  .9

 ؟دهلي منوذجاً 
ضوء يف املرحلة الثانوية باهلند يف  ما واقع اسرتاتيجيات التعليم والتعلم يف منهج اللغة العربية .3

 ؟مدينة دهلي منوذجاً  معايري جودة املنهج
معايري جودة ضوء يف املرحلة الثانوية باهلند يف بية ما واقع األنشطة التعليمية يف منهج اللغة العر  .3

 ؟مدينة دهلي منوذجاً  املنهج
يف املدارس الثانوية  معايري جودة املنهجما واقع عملية التقومي يف منهج اللغة العربية يف ضوء  .5

 ؟يف مدينة دهلي  باهلند
يف املدارس الثانوية باهلند  معايري جودة املنهجما التصور املقرتح ملنهج اللغة العربية يف ضوء  .2

  مدينة دهلي منوذجاً؟
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هةةةذا السةةةؤال الةةةرئيس للدراسةةةة مةةةن خةةةالل اإلجابةةةة علةةةى التسةةةاؤالت الفرعيةةةة اسةةةتخدم  عةةةنل جابةةةة   
الباحةةث التكةةرارات، والنسةةب املئويةةة، واالحنرافةةات املعياريةةة، واملتوسةةطات احلسةةابية، لتحليةةل بيانةةات االسةةتبانة 

وتشةمل: حمةور لغةة الكتةاب وأسةلوب العةرض، وحمةور إخةراج  ر السبعة اليت تضةمنتها أداة الدراسةةمحاو وفًقا لل
الكتةةاب، وحمةةور أهةةداف مةةنهج اللغةةة العربيةةة، وحمةةور حمتةةوى مةةنهج اللغةةة العربيةةة، وحمةةور طةةرق التةةدريس، وحمةةور 

ماسةةي لليكةةرت وأعطةةى لكةةل الوسةةائل التعليميةةة، وحمةةو التقةةومي. وقةةد اعتمةةد الباحةةث علةةى مقيةةاس التقةةدير اخل
 (:33رقم ) عبارة درجة كما يتضح من اجلدول

  (44جدول رقم )
 يبين توزيع الدرجات على عبارات مقياس التقدير

 الدرجة مستوى توافر األهداف
 9 تتوافر بدرجة قليلة جداً 

 8 تتوافر بدرجة قليلة
 4 تتوافر بدرجة متوسطة
 3 تتوافر بدرجة كبرية

 5 كبرية جداً تتوافر بدرجة  
( درجة توافر التقومي لدى َمَعلمين ومتعلمي اللغة العربية يف حماور 33يبني اجلدول رقم ) 

األداة، وحتقيقها، وترتيبها، وتشري األساليب اإلحصائية املستخدمة لتفسري النتائج إىل املتوسطات 
 اآلتية بالنسبة لتوافر التقومي لدى عينة الدراسة:

   (43جدول)
 :فق التدرج المستخدم في أداة الدراسةتوزيع الفئات و يبين 

 درجة المتوسطات الوصف
 5111 - 3198 األهداف متوافرة بدرجة كبرية جداً.

 3،91 – 3138 األهداف متوافرة بدرجة كبرية.
 3131 - 9168 األهداف متوافرة بدرجة متوسطة
 9161 -8118 األهداف متوافرة بدرجة ضعيفة

 8111 -811 1 رة بدرجة ضعيفة جداً األهداف متواف
( تكون األهداف متوافرة 5111( إىل )3198إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب تقع ما بني ) .8

 بدرجة كثرية جداً.
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( تكون األهداف متوافرة 3191( إىل )3138إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب تقع ما بني ) .9
 بدرجة كثرية.

( تكون األهداف متوافرة 3131( إىل )9168ع ما بني )إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب تق .3
 بدرجة متوسطة.

( تكون األهداف متوافرة 9161( إىل )8118إذا كانت قيمة املتوسط احلسايب تقع ما بني ) .3
 بدرجة قليلة.

( تكةةةةون األهةةةةداف متةةةةوافرة 8111( إىل )8111إذا كانةةةةت قيمةةةةة املتوسةةةةط احلسةةةةايب تقةةةةع مةةةةا بةةةةني) .5
 بدرجة قليلة جداً.

يما يلي يعرض الباحث النتائج اليت توصل إليها فيما يتعلق بنتائج استبيان َمَعلمين ومتعلمةي وف  
. ََعلمنين

 اللغة العربية يف املرحلة الثانوية امدينة دهلي ويبدأ باالستبيان امل
 أواًل: عرض نتائج االستبانات:

علمي اللغة العربية يف املدارس يتناول هذا اجلزء من الفصل الرابع عرض نتائج استبانة معلمي ومت 
 الثانوية امدينة دهلي اهلند.

 عرض نتائج استبانة المعلمين: المعلومات األساسية:  - أ
   (45جدول رقم )

 توزيع عينة المعلمين وفق معلوماتهم األساسية
 النسبة العدد التصنيف المتغيرات

 الجنس
 6618 32 ذكر
 3312 91 أنثى

 التخصص
 8612 81 لغة عربية

 1318 32 علوم شرعية

 المؤهل العلمي
 PhD 8 817دكتوراه 
 M.A  93 3211ماجستري 
 B.A 35 5213بكالوريوس 
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 النسبة العدد التصنيف المتغيرات

 عدد سنوات الخبرة
 3211 93 أقل من مخس سنوات

 3516 98 سنوات 81سنوات إىل أقل من  5من 
 9513 85 سنوات فأكثر 81من 

عدد الدورات في 
 تعليم اللغة العربية

 7111 36 دال يوج
 9911 83 دورة فأكثر

 91181 51 المجموع
علمي الشائع بني أفراد عينة ( يتبني أن املؤهل ال35لنظر إىل اجلدول السابق ذي رقم )با 
 ني% بينما بلغ عدد احلاصل 5213( بنسبة 35هو مؤهل )بكالوريوس( حيث بلغ عددهم ) الدراسة

عدد املعلمني احلاصلني على شهادات الدكتوراه  % بينما 32( بنسبة 93على شهادة املاجستري)
. واتضح مما سبق أن أعلى نسبة ألفراد العينة هي ملؤهلي % من عينة الدراسة817( بنسبة 8فقط )

 البكالوريوس وأدىن نسبة ملؤهلي  الدكتوراه. 
 (3-8كما يتبني من اجلدول السابق أن أعلى نسبة ألفراد العينة الذين متتد خربهتم إىل ) 

( 2-5% مث يليهم من كانت خربهتم ترتاوح بني ) 3211( وبنسبة 93سنوات حيث بلغ عددهم )
( 83-81% مث يليهم من كانت خربهتم ترتاوح بني )3516( بنسبة 98سنوات حيث بلغ عددهم )

سنة وأكثر( يبلغ  85و أما من كانت خربهتم ترتاوح بني ) 9513( بنسبة 85سنة، و البالغ عددهم )
ذا يدل على أن غالبية ، وهي أقل نسبة يف اجلدول. وهمن عينة الدراسة 8812( بنسبة 7دهم )عد

 تمتعون خبربة قليلة يف جمال عملهم.ت جمتمع الدراسة
ويتبني بالنظر إىل اجلدول السابق أن أعلى نسبة ألفراد العينة الذين مل حيصلوا على الدورات  

، أما الذين حصلوا على الدورات التدريبية 7111ة وبنسبة ( معلمًا ومعلم36التدريبية حيث بلغ عددهم )
 . من عينة الدراسة 9911معلما وبنسبة  (83حيث بلغ عددهم )
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 :الطالبعرض نتائج استبانة  - ب
 : المعلومات األساسية:الطالبوصف عينة 

 وفق الصفوف والجنس الطالبتوزيع عينة  (42جدول رقم )
 النسبة العدد التصنيف المتغيرات

 لصفا
 3113 959 األول
 6817 316 الثاين

 الجنس
 6716 335 ذكر
 3913 983 أنثى

 81111 651 اجملموع

 (47جدول رقم )
 وفق اسم المدرسة الطالبيبين توزيع عينة 

 النسبة العدد اسم المدرسة م
 8111 893 جامعة إسالمية سنابل شاهني باغ  .8
 8317 21 كلية شريعة عائشة صديقة جوغابائي  .9
 512 32 جامعة البنات اإلسالمية زايد كاه شاهني باغ  .3
 317 38 مسجد مدرسة عبد الرب كشمريي غيت  .3
 316 31 مدرسة أمينية إسالمية كشمريي غيت  .5
 311 91 مدرسة حسني خبش جامع مسجد اردو بازار  .6
 8618 816 جامعة رياض العلوم جامع مسجد اردو بازار  .7
 115 56 جوك جامعة عالية فتحبوري جاندين  .1
 319 98 معهد ام سلمه شاهني باغ  .2
 913 85 جامعة سيد ميان نذير حسني فاتك حبش خان  .81
 216 63 ملي مادل اسكول اوكهال  .88
 319 98 مدرسة مهديان نيو دهلي  .89
 613 39 انكلو عربك نيو دهلي  .83

 91181 252 المجموع
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 : نتائج تحليل استبانة الَمَعلميِّن:ثانياً 
 :إخراج الكتاب ولغته وأسلوب عرضه: المحور األول

 إخراج الكتاب: -أ
طبيعةة إخةراج الكتةاب ولغتةه مةا ونصةُه:  ولمن حماور استبانة املعلمني علةى السةؤال األ إخراج الكتابجييب  

 يف املدارس الثانوية باهلند؟ معايري جودة املنهجيف ضوء  وأسلوب عرضه يف املرحلة الثانوية
سةةؤال قةةام الباحةةث بقيةةاس درجةةة املوافقةةة علةةى فقةةرات احملةةور مةةن قبةةل عينةةة هةةذا ال نل جابةةة عةة

الدراسةةةةة، وتكةةةةرارات كةةةةل عبةةةةارة، ومةةةةن مث حسةةةةاب مسةةةةتوى املوافقةةةةة، واملتوسةةةةط احلسةةةةايب، واالحنةةةةراف 
املعيةةةاري، وترتيةةةب كةةةل عبةةةارة مةةةن عبةةةارات حمةةةور "لغةةةة الكتةةةاب وأسةةةلوب العةةةرض" باسةةةتخدام التحليةةةل 

 ( يبني التكرارات 38ل رقم )(، واجلدو (SPSSاإلحصائي 
ََعلمةةنين حةةول رأيهةةم يف 

والنسةةب املئويةةة واملتوسةةطات احلسةةابية وترتيبهةةا تنازليةةاً إلجابةةات عينةةة امل
 إخراج كتاب اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف مدراس اهلند.

 (42جدول رقم )
اً إلجابات عينة الَمَعلميِّن يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلي

 حول رأيهم بإخراج الكتاب في منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية

 العبارة م
 درجة التوافر

فقة
موا

ى ال
ستو

م
ابي 

حس
ط ال

وس
لمت

ا
ري 

معيا
ف ال

حرا
االن

 

يب
لترت

ا
 

كبيرة 
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جدا

 خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية. 3
 3 3 85 81 82 ت

 8 8183 3171 كبيرة
% 3919 3115 9513 611 518 

 حجم الكتاب مالئم لالستخدام. 7
 3 7 89 81 81 ت

 9 8181 3178 كبيرة
% 3811 3811 9117 8918 519 

81 
ورق الكتاب من النوع املصقول 

 اجليد.
 3 1 88 87 82 ت

 3 8198 3178 كبيرة
% 3911 9213 8211 8311 519 

يناسب حجم حروف الطباعة لعمر  6
 الطالب.

 3 5 87 87 87 ت
 3 8183 3161 كبيرة

% 9111 9111 9111 115 518 
 5 8181 3167 كبيرة 9 1 86 83 82 تيتميز الغالف باجلودة من حيث  2
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 313 8311 9716 9913 3911 % نوعية الورق.

هولة يتسم الفهرس بدقة التنظيم وس 3
 االطالع.

 9 6 89 91 81 ت
 6 8111 3166 كبيرة

% 8719 3113 9117 8113 313 

5 
يتضمن الغالف بعض األشكال 

 التوضيحية ذات الصلة باملقرر.
 3 5 83 98 85 ت

 7 8186 3163 كبيرة
% 9513 3516 9317 115 611 

الرسوم والصور الواردة يف الكتاب  1
 واضحة.

 3 5 81 85 86 ت
 1 8182 3152 كبيرة

% 9716 9512 3811 116 612 

يراعي التنظيم يف عرض العناوين  8
 الرئيسية والفرعية.

 3 3 85 31 7 ت
 2 1127 3151 كبيرة

% 8812 5111 9513 611 518 

األلوان املستخدمة يف الكتاب  88
 .طالبجاذبة لل

 7 7 86 83 85 ت
 81 8138 3132 متوسطة

% 9513 9317 9718 8812 8812 

تتابع أبوابه على نسق واحد يف  9
 الشكل والصورة.

 9 7 93 99 3 ت
 88 1121 3139 متوسطة

% 611 3713 3117 8812 313 
              4829المتوسط العام للمحاور                                                                   

( اخلاص بعةرض اسةتجابات أفةراد العينةة حةول حمةور "إخةراج 31ل نتائج اجلدول رقم )من خال  
 الكتاب" توصل الباحث إىل النتائج اآلتية:

( الةةةيت نصةةةها: "خيلةةةو الكتةةةاب مةةةن األخطةةةاء املطبعيةةةة" حصةةةلت علةةةى 8إن الفقةةةرة ذات الةةةرقم )  
امتوسةةةةط حسةةةةايب قةةةةدره  أعلةةةةى درجةةةةة يف احملةةةةور وجةةةةاءت يف الرتتيةةةةب األول مةةةةن بةةةةني إخةةةةراج الكتةةةةاب

( وهةةو أعلةةى متوسةةط حسةةايب ممةةا يعةةين أن هنةةاك اتفاقةةا بةةني أفةةراد العينةةة يف خلةةو الكتةةاب مةةن 3171)
 األخطاء املطبعية يف منهج اللغة العربية.

( الةةةةيت نصةةةةها: "حجةةةةم الكتةةةةاب مالئةةةةم لالسةةةةتخدام" و "ورق 7،81وجةةةةاءت الفقةةةةرة رقةةةةم ) 
يةةةةب الثةةةةاين حيةةةةث حصةةةةلتا علةةةةى متوسةةةةط حسةةةةايب قةةةةدره الكتةةةةاب مةةةةن النةةةةوع املصةةةةقول اجليةةةةد" يف الرتت

 ( درجة.3178)
( اليت نصها: "يناسةب حجةم حةروف الطباعةة لعمةر الطةالب " يف 6بينما جاءت الفقرة رقم )

 ( درجة. 3161الرتتيب الثالث حيث حصلت على متوسط حسايب قدره )
ية الورق" حصلت ( اليت نصها: "يتميز الغالف باجلودة من حيث نوع2وجاءت الفقرة رقم ) 

علةةةةى أدىن درجةةةةة يف احملةةةةور يف املرتبةةةةة الرابعةةةةة مةةةةن بةةةةني إخةةةةراج الكتةةةةاب احملةةةةور امتوسةةةةط حسةةةةايب قةةةةدره 
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(3167.) 
( اليت نصها:" يتسم الفهرس بدقة التنظةيم وسةهولة االطةالع" جةاءت 3إن الفقرة ذات الرقم )

( درجةةة. بينمةةا الفقةةرة 3166)يف املرتبةةة اخلامسةةة مةةن بةةني إخةةراج الكتةةاب احملةةور متوسةةط حسةةايب قةةدره 
( اليت نصةها "يتضةمن الغةالف بعةض األشةكال التوضةيحية ذات الصةلة بةاملقرر" جةاءت 7ذات الرقم )

 ( درجة.3،63يف املرتبة السادسة من بني إخراج الكتاب احملور متسوط حسايب قدره )
تةاب واضةةحة" ( الةيت نصةةها:" الرسةوم والصةور الةواردة يف الك1كمةا جةاءت الفقةرة ذات الةرقم )

 ( درجة.3152يف املرتبة السابعة من بني إخراج الكتاب احملور متوسط حسايب قدره )
( الةةيت نصةةها:" يراعةةةي التنظةةيم يف عةةرض العنةةاوين الرئيسةةية والفرعيةةةة" 8إن الفقةةرة ذات الةةرقم )

 ( درجة.3151جاءت يف املرتبة الثامنة من بني إخراج الكتاب احملور متوسط حسايب قدره )
" طةةةةالب( الةةةيت نصةةةها:" األلةةةوان املسةةةتخدمة يف الكتةةةاب جاذبةةةة لل88الفقةةةرة ذات الةةةرقم )إن 

 ( درجة.3132جاءت يف املرتبة التاسعة من بني إخراج الكتاب احملور متوسط حسايب قدره )
( الةةةيت نصةةةها:" تتةةةابع أبوابةةةه علةةةى نسةةةق واحةةةد يف الشةةةكل 9ويليةةةة جةةةاءت الفقةةةرة ذات الةةةرقم )

 ( درجة.3139العاشرة من بني إخراج الكتاب احملور متوسط حسايب قدره )والصورة" يف املرتبة 
وبالنظر إىل نتائج احملور الثاين يتضح أن مجيةع فقةرات حمةور )إخةراج الكتةاب( قةد تةوافرت لةدى 

( ماعدا 3151-3171أفراد عينة الدراسة بدرجة كبرية حيث تراوحت درجة املتوسط احلسايب ما بني )
(، وبلةةغ املتوسةةط 3139-3132يةةث بلةةغ درجةةة املتوسةةط احلسةةايب هلةةا مةةا بةةني )( ح88،9ذات الةةرقم )

(، وهةو ميثةل درجةة كبةرية مةن األمهيةة، وهةذا يةدل علةى اهتمةام أفةراد 3168العام جلميع عبةارات احملةور )
(، 9189جمتمع الدراسة إخةراج الكتةاب، وتتفةق هةذه النتةائج مةع مةا توصةلت إليةه دراسةة )ابةن مُحيةد، 

( مةن أن عمليةة طبةع الكتةاب وإخراجةه متتةاز خبلوهةا مةن األخطةاء ومناسةبتها 9183جةار، ودراسة )الن
 ألعمار الدراسني.

 لغة الكتاب وأسلوب عرضه: -ب 
من حماور اسةتبانة املعلمةني علةى السةؤال األول ونصةُه: مةا واقةع لغةة  لغة الكتاب وأسلوب عرضهجييب  

         يف املةةةةدارس الثانويةةةةة  معةةةةايري جةةةةودة املةةةةنهجوء الكتةةةةاب وأسةةةةلوب العةةةةرض امةةةةنهج اللغةةةةة العربيةةةةة يف ضةةةة
 باهلند؟

ل جابةة علةى هةةذا السةؤال قةةام الباحةث بقيةةاس درجةة املوافقةةة علةى فقةةرات احملةور مةةن قبةل عينةةة   
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الدراسةةةةة، وتكةةةةرارات كةةةةل عبةةةةارة، ومةةةةن مث حسةةةةاب مسةةةةتوى املوافقةةةةة، واملتوسةةةةط احلسةةةةايب، واالحنةةةةراف 
ارات حمةةور "لغةةة الكتةةاب وأسةةلوب العةةرض" باسةةتخدام التحليةةل ب كةةل عبةةارة مةةن عبةة املعيةةاري، وتةةريت
( يبني التكرارات والنسب املئوية واملتوسةطات احلسةابية وترتيبهةا 8(، واجلدول رقم )(SPSSاإلحصائي 

ََعلمةةنين حةةول رأيهةةم بلغةةة الكتةةاب وأسةةلوب العةةرض يف مةةنهج اللغةةة العربيةةة يف 
تنازليةةاً إلجابةةات عينةةة امل

 .املرحلة الثانوية
 (41جدول رقم )

الَمَعلميِّن  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينةيبين 
 حول رأيهم بلغة الكتاب وأسلوب العرض في منهج اللغة العربية

 في المرحلة الثانوية 

 العبارة م
 درجة الموافقة

فقة
موا

ى ال
ستو

م
ابي 

حس
ط ال

وس
لمت

ا
 

ف 
حرا

االن لمع
ا

ري
يا

 

يب
لترت

ا
 

كبيرة 
 قليلة متوسطة كبيرة جداً 

قليلة 
 جداً 

يتسم عرض احملتوى العلمي بالسالمة  8
 اللغوية.

  1 8 81 32 2 ت
 8 1163 3125 كبيرة

% 8513 6618 8612 817 1  

6 
بتنظيم الكتاب وأسلوبه  الطالبيعرف 
 بوضوح.

  1 6 83 95 85 ت
 9 1123 3113 كبيرة

% 9513 3913 9911 8119 1  

2 
يتضمن الكتاب قائمة مناسبة 

 باملصطلحات الضرورية.
 8 5 85 99 86 ت

 3 8111 3111 كبيرة
% 9718 3713 9513 115 817 

يتنوع أسلوب عرض احملتوى العلمي اما  9
 يتناسب مع طييعته.

  1 3 81 97 88 ت
 3 1118 3171 كبيرة

% 8116 3511 3115 518 1  

حيتوي الكتاب على قائمة باملراجع  7
 واملصادر املعينة.

 9 5 86 91 86 ت
 5 8116 3173 كبيرة

% 9718 3312 9718 115 313 

 يراعى عنصر التشويق يف العرض. 3
 3 5 88 97 83 ت

 6 8117 3178 كبيرة
% 9911 3511 8116 115 518 

ا ترتبط الصورة أو الشكل ارتباطا جذري 5
 بالنص.

 5 6 89 82 87 ت
 7 8193 3163 كبيرة

% 9111 3919 9113 8119 115 

يشتمل الكتاب على قائمة مناسبة  1
 باحملتويات )الفهرس(.

 3 5 98 87 83 ت
 1 8112 3153 كبيرة

% 9911 9111 3516 115 518 
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( اخلةةاص بعةةرض اسةةتجابات أفةةراد العينةةة حةةول حمةةور "لغةةة 32مةةن خةةالل نتةةائج اجلةةدول رقةةم )
 ائج اآلتية:الكتاب وأسلوب العرض" توصل الباحث إىل النت

( الةةيت نصةةها: "يتسةةم عةةرض احملتةةوى العلمةةي بالسةةالمة اللغويةةة" 8إن لغةةة الكتةةاب ذات الةةرقم )
حصةةلت علةةى أعلةةى درجةةة يف احملةةور وجةةاءت يف الرتتيةةب األول مةةن بةةني لغةةة الكتةةاب امتوسةةط حسةةايب 

ض احملتةةوى ( وهةةو أعلةةى متوسةةط حسةةايب ممةةا يعةةين أن هنةةاك اتفاقةةا بةةني أفةةراد العينةةة يف عةةر 3125قةةدره )
 العلمي بالسالمة اللغوية يف منهج اللغة العربية.

بتنظةيم الكتةاب وأسةلوبه بوضةوح"  الطةالب( اليت نصةها: "يعةرف 6وجاءت لغة الكتاب رقم )
 ( درجة.3113يف الرتتيب الثاين حيث حصلت على متوسط حسايب قدره )

مناسةةةبة باملصةةةطلحات  مةةةة( الةةةيت نصةةةها: "يتضةةةمن الكتةةةاب قائ2بينمةةةا جةةةاءت لغةةةة الكتةةةاب رقةةةم )
 ( درجة. 3111يف الرتتيب الثالث حيث حصلت على متوسط حسايب قدره )الضرورية"

( اليت نصها: "استخدام أشكال ورسةوم بيانيةة وخةرائط واضةحة." 3وجاءت لغة الكتاب رقم )
حصةةةلت علةةةى أدىن درجةةةة يف احملةةةور وجةةةاءت يف املرتبةةةة التاسةةةعة مةةةن بةةةني لغةةةة الكتةةةاب احملةةةور امتوسةةةط 

 (.3133سايب قدره )ح
( الةةيت نصةةها:" حيتةةوي الكتةةاب علةةى قائمةةة بةةاملراجع واملصةةادر 7إن لغةةة الكتةةاب ذات الةةرقم )

 ( درجة.3175املعينة" جاءت يف املرتبة اخلامسة من بني لغة الكتاب احملور امتوسط حسايب قدره )
أسلوب العةرض( قةد وبالنظر إىل نتائج احملور األول يتضح أن مجيع فقرات حمور )لغة الكتاب و 

-3125بدرجة كبرية حيث تراوحت درجة املتوسةط احلسةايب مةا بةني ) أفراد عينة الدراسة توافرت لدى
(، وهةو ميثةل درجةة كبةرية مةن األمهيةة، وهةذا 3178(، وبلغ املتوسط العام جلميع عبارات احملةور )3133

هةذه النتةائج مةع مةا توصةلت إليةه يدل على اهتمام أفةراد جمتمةع الدراسةة بلغةة الكتةاب وأسةلوبه، وتتفةق 
( من أن لغة الكتةاب وسةالمتها مةن األخطةاء 9188(، ودراسة )العابدين، 9117دراسة )األمحدي، 

اإلمالئية واللغوية الرتكيبية، والنحوية أمٌر يف غاية األمهية، وأن أسلوب عرض الكتاب وتدعيمه بالرسوم 
 اه، وإثارة التشويق لدى املتعلمني. واألولوان الزاهية مهمة جداً من أجل جذب االنتب

ستخدام أشكال ورسوم بيانية وخرائط ي 3
 واضحة.

 3 1 83 97 7 ت
 2 8112 3139 ةكبير 

% 8812 3511 9911 8316 611 
 4879المتوسط العام للمحور                                                                
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 : أهداف منهج اللغة العربية:نيالمحور الثا
من حماور استبانة املعلمني على السؤال الثالث ونصُه: ما أهداف منهج اللغة العربية  ينجييب احملور الثا 

 يف املرحلة الثانوية باهلند؟ معايري جودة املنهجيف ضوء 
( السةةةتخراج SPSSال قةةةام الباحةةةث باسةةةتخدام الربنةةةامج اإلحصةةةائي )ل جابةةةة علةةةى هةةةذا السةةةؤ   

التكةةرارات، والنسةةب املئويةةة، واملتوسةةطات احلسةةابية، واالحنرافةةات املعياريةةة لتقةةومي مةةنهج اللغةةة العربيةةة يف 
امدينة دهلي يف حمةوره الثالةث "أهةداف مةنهج اللغةة العربيةة"  معايري جودة املنهجاملرحلة الثانوية يف ضوء 

 (.31جهة نظر أفراد جمتمع الدراسة كما يبنها اجلدول رقم )من و 
 (31جدول رقم )

يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة الَمَعلميِّن 
 حول رأيهم بأهداف منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية

 العبارة م
 درجة التوافر

فقة
موا

ى ال
ستو

م
ابي 

حس
ط ال

وس
لمت

ا
ري 

معيا
ف ال

حرا
االن

 

يب
لترت

ا
 

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا
 جدا

تنّمي أهداف املنهج اجلوانب السلوكية  89
)الوجدانية، املعرفية،  طالباالجرائية لل

 املهارية(.

 1 7 2 85 91 ت
 9 1817 4815 كبيرة

% 4888 3883 9482 9981 1 

3 
املنهج خصائص منو  تراعي أهداف

 .الطالب

 9 3 91 41 93 ت
 8 1819 4822 كبيرة

% 8487 5182 9281 282 987 

1 
تناسب أهداف املنهج مع املستوى 

 .طالباللغوي لل

  1 5 95 81 92 ت
 8 1812 4822 كبيرة

% 4981 4385 8581 282 1 

3 
حتقق أهداف املنهج التكامل مع 

 أهداف العلوم األخرى.

 8 8 98 41 94 ت
 3 1814 4825 كبيرة

% 8881 5182 8184 483 483 

6 
تراعي أهداف املنهج متطلبات بيئة 

 .الطالب

 4 3 98 81 81 ت
 3 9894 4825 كبيرة

% 4481 4481 8184 282 589 

 2 9812 4823 كبيرة  1 1 91 81 91 تتتسم أهداف املنهج بالوضوح  5
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  1 9585 9788 4385 4882 % والتحديد.

7 
تتسم أهداف املنهج بقابليتها للمالحظة 

 والقياس.

 9 2 97 95 81 ت
 7 9812 4821 كبيرة

% 4481 8583 8282 9188 987 

81 
تتضمن أهداف املنهج اجلوانب املعرفية 

 املرتبطة خبصائص اللغة العربية.

 9 2 91 83 92 ت
 2 9815 4872 كبيرة

% 8789 3187 9281 9482 987 

8 
تراعي أهداف املنهج مع اجلانب 

 النظري.

 8 4 95 41 1 ت
 1 1819 4821 كبيرة

% 9584 5182 8583 589 483 

تشمل أهداف املنهج مجيع املهارات  2
اللغوية )االستماع، الكالم، القراءة 

 والكتابة(.

 9 2 92 92 92 ت
 91 9812 4823 كبيرة

% 8789 8789 4185 9482 987 

88 
تراعي أهداف املنهج الفروق الفردية بني 

 .الطالب

 9 2 92 84 91 ت
 99 1815 4821 كبيرة

% 9788 4187 4981 9184 987 

9 
 .الطالبترتبط أهداف املنهج برغبات 

 4 5 97 87 7 ت
 98 1811 4859 كبيرة

% 9981 3582 8282 285 589 

              4872                                                                  المتوسط العام للمحاور 
"أهداف  ( اخلاص بعرض استجابات أفراد العينة حول حمور31من خالل نتائج اجلدول رقم )

 منهج اللغة العربية" توصل الباحث إىل النتائج اآلتية:
ي أهةةةداف املةةةنهج اجلوانةةةب السةةةلوكية االجرائيةةةة ( الةةةيت نصةةةها: "تنّمةةة89إن الفقةةةرة ذات الةةةرقم )

)الوجداًنية، املعرفية، املهارية(" حصلت على أعلةى درجةة يف احملةور وجةاءت يف الرتتيةب األول  طالبلل
( وهةو أعلةى متوسةط حسةايب ممةا يعةين أن هنةاك 3125من بني أهةداف املةنهج امتوسةط حسةايب قةدره )

 يف أهداف منهج اللغة العربية. طالبنب السلوكية اإلجرائية للاتفاقا بني أفراد العينة يف تنمي اجلوا
" الطةةةةالب( الةةةةيت نصةةةةها: "تراعةةةةي أهةةةةداف املةةةةنهج خصةةةةائص منةةةةو 3،1وجةةةةاءت الفقةةةةرة رقةةةةم )

. يف الرتتيةب الثةاين حيةث حصةلتا علةى متوسةط طالبو"تناسب أهداف املنهج مع املستوى اللغوي لل
على أن أهداف منهج اللغة العربية مناسةبة ملسةتوى  ( درجة، وهذه البيانات تدل3111حسايب قدره )
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( الةيت نصةها: "حتقةق أهةداف 3،6بينما جاءت الفقرة رقةم ) اللغوي وتراعي خصائص منوهم. الطالب
" يف الطةةةالباملةةةنهج التكامةةةل مةةةع أهةةةداف العلةةةوم األخةةةرى" و "تراعةةةي أهةةةداف املةةةنهج متطلبةةةات بيئةةةة 

 ( درجة. 3115 قدره )الرتتيب الثالث حيث حصلتا على متوسط حسايب
( الةةيت نصةةها: "تتسةةم أهةةداف املةةنهج بالوضةةوح والتحديةةد" وجةةاءت يف 5وجةةاءت الفقةةرة رقةةم )

 (.3113املرتبة السادس من بني أهداف املنهج احملور امتوسط حسايب قدره )
( الةةيت نصةةها:" تتسةةةم أهةةداف املةةنهج بقابليتهةةا للمالحظةةة والقيةةةاس" 7إن الفقةةرة ذات الةةرقم )

 ( درجة.3111املرتبة السابعة من بني أهداف املنهج احملور متوسط حسايب قدره ) جاءت يف
( الةةيت نصةةها "تتضةةمن أهةةداف املةةنهج اجلوانةةب املعرفيةةة 81بينمةةا جةةاءت الفقةةرة  ذات الةةرقم )

املرتبطةة خبصةةائص اللغةة العربيةةة" يف املرتبةة الثامنةةة  مةةن بةني أهةةداف املةنهج احملةةور متسةوط حسةةايب قةةدره 
درجةةةة. وهةةةذا يعةةةين أن أهةةةداف مةةةنهج اللغةةةة العربيةةةة تشةةةمل اجلوانةةةب املعرفيةةةة خبصةةةائص اللغةةةة  (3،71)

( الةةةيت نصةةةها:" تراعةةةي أهةةةداف املةةةنهج مةةةع اجلانةةةب النظةةةري" جةةةاءت يف 8إن الفقةةةرة ذات الةةةرقم )و العربيةةةة.
 ( درجة.3162املرتبة التاسعة من بني أهداف املنهج احملور متوسط حسايب قدره )

( الةةةةةةيت نصةةةةةةها:" تشةةةةةةمل أهةةةةةةداف املةةةةةةنهج مجيةةةةةةع املهةةةةةةارات اللغويةةةةةةة 2ت الةةةةةةرقم )إن الفقةةةةةةرة ذا
)االستماع، الكالم، القراءة والكتابة(" جاءت يف املرتبة العاشرة من بةني أهةداف املةنهج احملةور متوسةط 

( درجةةة، وهةةذه البيانةةات تةةدل علةةى أن أهةةداف مةةنهج اللغةةة العربيةةة حتتةةوي مجيةةع 3163حسةةايب قةةدره )
 غوية أي االستماع، الكالم، القراءة والكتابة.املهارات الل

" الطةةةالب( الةةةيت نصةةةها:" تراعةةةي أهةةةداف املةةةنهج الفةةةروق الفرديةةةة بةةةني 88والفقةةةرة ذات الةةةرقم )
( درجةةة. 3161جةةاءت يف املرتبةةة احلةةادي عشةةر مةةن بةةني أهةةداف املةةنهج احملةةور متوسةةط حسةةايب قةةدره )

 .الطالبالفروق الفردية بني وهذا يدل على أن أهداف منهج اللغة العربية تراعي 
" الطةةةةالب( الةةةةيت نصةةةةها:" تةةةةرتبط أهةةةةداف املةةةةنهج برغبةةةةات 9إن أهةةةةداف املةةةةنهج ذات الةةةةرقم )

 ( درجة.3158جاءت يف املرتبة الثاين عشر من بني أهداف املنهج احملور متوسط حسايب قدره )
للغةة العربيةة( جنةد وبالنظر إىل نتائج احملور الثالث يتضح أن مجيع فقرات حمور )أهةداف مةنهج ا

علةةى عبةةارات احملةةور الثالةةث كانةةت بدرجةةة كبةةرية حيةةث تراوحةةت درجةةة  أفةةراد عينةةة الدراسةةةأن إجابةةات 
(، يف حةةةني جنةةةد أن درجةةةة املتوسةةةط العةةةام جلميةةةع 3158-3125املتوسةةةط احلسةةةايب مةةةا بةةةني مةةةا بةةةني )

هذا يدل على اهتمام أفةراد (، وهو ميثل درجة كبرية من األمهية، و 3171عبارات احملور الثالث قد بلغ )
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، وتتفةق هةذه الطةالبجمتمع الدراسة بقضية أهداف منهج اللغة العربية، ومدى مالئمتها الحتياجةات 
( مةةن أن أهةةداف 9189(، ودراسةةة )صةةباري، 9113النتةةائج مةةع مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة )اآلنسةةي، 

رات اللغويةةة الالزمةةة لتنميةةة وتشةةتمل علةةى كافةةة املهةةا الطةةالبمةةنهج اللغةةة العربيةةة تتناسةةب مةةع مسةةتوى 
 مهاراهتم. 
 : محتوى منهج اللغة العربية:ثالثالمحور ال

مةن حمةاور اسةتبانة املعلمةني علةى السةؤال الرابةع ونصةُه: مةا واقةع حمتةوى مةنهج اللغةة  ثالةثجييب احملةور ال 
ا السةؤال قةام الباحةث يف املدارس الثانوية باهلنةد؟ ل جابةة علةى هةذ معايري جودة املنهجالعربية يف ضوء 

( الستخراج التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسةطات احلسةابية، SPSSباستخدام الربنامج اإلحصائي )
امدينةةة  معةةايري جةةودة املةةنهجواالحنرافةةات املعياريةةة لتقةةومي مةةنهج اللغةةة العربيةةة يف املرحلةةة الثانويةةة يف ضةةوء 

" من وجهة نظر أفراد جمتمع الدراسة كمةا يبنهةا اجلةدول دهلي يف حموره الرابع "حمتوى منهج اللغة العربية
 (.38رقم )

 (39جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات 

 عينة الَمَعلميِّن حول رأيهم بمحتوى منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية

 العبارة م
 درجة املوافقة
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يب
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كبيرة 
 جداً 

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جداً 

امشكالت البيئة  احملتوى يرتبط 83
 ويعاجلها.

 8 5 83 82 91 ت
 8 8113 3111 كبيرة

% 3312 3919 9317 115 817 

 .الطالبيراعي احملتوى خصائص منو  89
   2 81 98 82 ت

 9 8115 3115 كبيرة
% 3919 3516 8612 8513   

على فهم  الطالبيساعد احملتوى  88
 اللغة العربية.

 8 3 83 31 81 ت
 3 1111 3176 كبيرة

% 8719 5817 9913 612 817 

يعطي احملتوى فرصا كافية ملمارسة  8
 اللغة العربية بطالقة.

   6 83 91 88 ت
 3 1111 3175 كبيرة

% 8116 3715 9317 8119   

يراعي احملتوى التوازن بني اجلوانب  7
 املعرفية واالنفعالية والنفسية.

 8 7 87 85 82 ت
 3 8112 3175 كبيرة

% 3919 9513 9111 8812 817 
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 ( جند ما يلي:38خالل اجلدول رقم ) من
( الةةيت نصةةها: "يةةرتبط احملتةةوى امشةةكالت البيئةةة ويعاجلهةةا" حصةةلت 83إن الفقةةرة ذات الةةرقم ) 

يدعم احملتوى األخالق احلسنة لدى  2
 .الطالب

 3 7 88 82 82 ت
 3 8181 3175 كبيرة

% 3919 3919 8116 8812 518 

على القراءة  الطالبيساعد احملتوى  81
 الصحيحة.

 8 5 89 31 81 ت
 7 1128 3173 كبيرة

% 8719 5817 9117 116 817 

 ينمي احملتوى مهارات التعلم الذايت. 87
   7 83 97 88 ت

 1 1128 3178 كبيرة
% 8116 3511 9317 8812   

85 
لى التعبري ع الطالبيساعد احملتوى 

 الصحيح باللغة العربية كتابة.
 9 3 83 91 88 ت

 1 1127 3178 كبيرة
% 8116 3715 9317 611 313 

86 
يركز احملتوى على تنمية التفكري 

 واإلبداع.
 9 1 83 87 81 ت

 81 8185 3162 كبيرة
% 3115 9111 9317 8316 313 

82 
يساعد احملتوى يف حتقيق أهداف 

 ة الثانوية.املرحل
 3 5 87 86 81 ت

 81 8185 3162 كبيرة
% 3115 9718 9111 115 518 

بثروة لغوية  الطالبيزود احملتوى  81
 متناسبة مع مستواهم العقلي.

 9 2 85 85 81 ت
 89 8187 3163 كبيرة

% 3115 9513 9513 8513 313 

 الطالبيليب احملتوى باحتياجات  9
 وميوهلم.

 8 3 82 97 1 ت
 83 1117 3163 كبيرة

% 8316 3511 3919 611 817 

 .الطالبيرتبط احملتوى باجتاهات  3
 8 1 85 93 88 ت

 83 8111 3168 كبيرة
% 8116 3117 9513 8316 817 

يتناسب احملتوى مع الزمن املخصص  83
 لتدريسه.

 3 3 83 91 1 ت
 85 8111 3161 كبيرة

% 8311 3218 9316 711 513 

يرتكز احملتوى مبدأ االستقرائية يف  6
 التدريس.

   81 98 87 88 ت
 86 1122 3132 كبيرة

% 8116 9111 3516 8612   

يراعي احملتوى الفروق الفردية بني  3
 .الطالب

   6 95 99 6 ت
 87 1119 3137 كبيرة

% 8119 3713 3913 8119   

االجتماعية يراعي احملتوى القيم  1
 والثقافية واالقتصادية يف اجملتمع.

 3 7 99 88 85 ت
 81 8182 3133 كبيرة

% 9513 8116 3713 8812 611 

يرتكز احملتوى مبدأ الكلية يف  5
 التدريس.

 3 6 93 98 6 ت
 82 1121 3136 متوسطة

% 8119 3516 3211 8119 518 
  1857 4822 المتوسط العام للمحور
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علةةةى أعلةةةى درجةةةة يف احملةةةور وجةةةاءت يف الرتتيةةةب األول مةةةن بةةةني حمتةةةوى املةةةنهج امتوسةةةط حسةةةايب قةةةدره 
أفةةةةراد العينةةةةة يف ربةةةةط احملتةةةةوى  ( وهةةةةو أعلةةةةى متوسةةةةط حسةةةةايب ممةةةةا يعةةةةين أن هنةةةةاك اتفاقةةةةا بةةةةني3111)

 امشكالت البيئة يف حمتوى منهج اللغة العربية.
" يف الطةةةةالب( الةةةةيت نصةةةةها: "يراعةةةةي احملتةةةةوى خصةةةةائص منةةةةو 89وجةةةةاءت الفقةةةةرة ذات الةةةةرقم )

( درجةة، وهةةذا يعةين ذلةةك أن هنةةاك 3115الرتتيةب الثةةاين حيةث حصةةلت علةى متوسةةط حسةايب قةةدره )
  يف حمتوى منهج اللغة العربية. الطالبهنا يراعي احملتوى خصائص منو اتفاقا بني أفراد العينة يف أ

علةى فهةم اللغةة العربيةة"  الطةالب( اليت نصةها: "يسةاعد احملتةوى 88بينما جاءت الفقرة رقم ) 
 ( درجة. 3176يف الرتتيب الثالث حيث حصلت على متوسط حسايب قدره )

طةةي احملتةةوى فرصةةا كافيةةة ملمارسةةة اللغةةة ( الةةيت نصةةهن: "يع8،7،2وجةةاءت الفقةةرة ذات أرقةةام )
العربيةةة بطالقةةة" و"يراعةةي احملتةةوى التةةوازن بةةني اجلوانةةب املعرفيةةة واالنفعاليةةة والنفسةةية" و"يةةدعم احملتةةوى 

" وجاءت يف املرتبة الرابعة مةن بةني حمتةوى املةنهج امتوسةط حسةايب قةدره الطالباألخالق احلسنة لدى 
هج اللغةة العربيةة يراعةي التةوازن بةين اجلوانةب السةلوكية، ويةدعم (. وهذا يدل علةى أن حمتةوى مةن3175)

 كما يعطي فرصا كافية ملمارسة اللغة العربية.   الطالباألخالق احلسنة لدى 
علةى القةراءة الصةحيحة" جةاءت  الطةالب( اليت نصها:" يسةاعد احملتةوى 7والفقرة ذات الرقم )

 ( درجة.3173ربية امتوسط حسايب قدره )يف املرتبة السابعة من بني حمتوى منهج اللغة الع
( اليت نصهما " ينمي احملتوى مهةارات الةتعلم الةذايت" 87،85بينما جاءت الفقرة ذات الرقم )

على التعبري الصةحيح باللغةة العربيةة كتابةة" يف املرتبةة الثامنةة مةن بةني حمتةوى  الطالبو "يساعد احملتوى 
 ( درجة.3،78املنهج متسوط حسايب قدره )

( الةةيت نصةةها:" يركةةز احملتةةوى علةةى تنميةةة التفكةةري واإلبةةداع" و 86،82ن الفقةةرة ذات الةةرقم )إ 
"يسةةاعد احملتةةوى يف حتقيةةق أهةةداف املرحلةةة الثانويةةة" جةةاءت يف املرتبةةة العاشةةرة مةةن بةةني حمتةةوى املةةنهج 

قةةق ( درجةةة. وهةةذه البيانةةات تةةدل علةةى أن حمتةةوى مةةنهج اللغةةة العربيةةة حي3162متوسةةط حسةةايب قةةدره )
 أهداف املرحلة الثانوية بدرجة كبرية.

بثةةروة لغويةةة متناسةةبة مةةع  الطةةالب( الةةيت نصةةها:" يةةزود احملتةةوى 81جةةاءت الفقةةرة ذات الةةرقم ) 
( 3163مسةةتواهم العقلةةي" يف املرتبةةة الثانيةةة عشةةر مةةن بةةني حمتةةوى املةةنهج احملةةور متوسةةط حسةةايب قةةدره )

 درجة.
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وميةةةةوهلم"  الطةةةةالب" يلةةةةيب احملتةةةةوى باحتياجةةةةات ( الةةةةيت نصةةةةها:9كمةةةةا أن الفقةةةةرة ذات الةةةةرقم )
 ( درجة.3163جاءت يف املرتبة الثالثة عشر من بني حمتوى املنهج احملور متوسط حسايب قدره )

" جةاءت يف املرتبةة الرابعةة الطةالب( الةيت نصةها:" يةرتبط احملتةوى باجتاهةات 3بينما الفقرة ذات الةرقم )
 ( درجة.3158حسايب قدره ) عشر من بني حمتوى املنهج احملور متوسط

( اليت نصةها: " يتناسةب احملتةوى مةع الةزمن املخصةص لتدريسةه" جةاءت يف 83إن الفقرة رقم )
 ( درجة.3161املرتبة اخلامسة عشر من بني حمتوى املنهج احلور متوسط حسايب قدره )

تةةةةدريس" ( الةةةيت نصةةةةها: "يرتكةةةز احملتةةةةوى مبةةةدأ االسةةةةتقرائية يف ال6بينمةةةا جةةةةاءت الفقةةةرة رقةةةةم ) 
 ( درجة.3132جاءت يف املرتبة السادسة عشر من بني حمتوى املنهج احملور متوسط حسايب قدره )

" الطةالب( الةيت نصةها: "يراعةي احملتةوى الفةروق الفرديةة بةني 3كمةا جةاءت الفقةرة ذات الةرقم )
 ( درجة.3137يف املرتبة السابعة عشر من بني حمتوى املنهج متوسط حسايب قدره )

( اليت نصها: " يراعةي احملتةوى القةيم االجتماعيةة والثقافيةة واالقتصةادية 1ة ذات الرقم )إن الفقر 
 ( درجة.3133يف اجملتمع" جاءت يف املرتبة الثامنة عشر حيث يصل متوسط حسايب قدره )

( اليت نصها: " يرتكز احملتوى مبدأ الكليةة يف التةدريس" جةاءت يف 5ويليه الفقرة ذات الرقم ) 
 ( درجة.3136لتاسعة عشر من بني حمتوى املنهج حيث يصل متوسط حسايب قدره )املرتبة ا

وبالنظر إىل نتائج احملور الرابع يتضح أن مجيع فقرات حمور )حمتوى منهج اللغة العربيةة( جنةد أن 
على عبارات احملور الرابع كانت بدرجة كبرية حيث تراوحت درجة املتوسط  دراسةإجابات أفراد عينة ال

(، يف حةني جنةد أن درجةة املتوسةط العةام جلميةع عبةارات احملةور 3136-3111يب ما بني مةا بةني )احلسا
(، وهو ميثل درجة كبرية من األمهية، وهذا يدل على اهتمام أفةراد جمتمةع الدراسةة 3166الرابع قد بلغ )

ئج مةةع مةةا ، وتتفةةق هةةذه النتةةاالطةةالببقضةية حمتةةوى مةةنهج اللغةةة العربيةةة، ومةةدى مالئمتهةةا الحتياجةةات 
( الةةيت أشةةارت نتائجهةةا إىل أن حمتةةوى مةةنهج اللغةةة العربيةةة مةةةرتبط 9117توصةةلت إليةةه دراسةةة )أمةةني، 

( مةن أن 9181حباجات وميول الدارسني، وكذلك أنُه مبين على التدرج الصةحيح، ودراسةة )الطةائي، 
 ة والوجدانية واملهارية. حمتوى منهج اللغة العربية ينسجم مع أهداف املنهج يف اجملاالت الثالثة املعرفي
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 : طرق التدريس:رابعالمحور ال
مــا واقــع اســتراتيجيات مةةن حمةةاور اسةةتبانة املعلمةةني علةةى السةةؤال اخلةةامس ونصةةُه:  رابةةعجييةةب احملةةور ال 

 في المدارس الثانوية بالهند معايير جودة المنهجالتعليم والتعلم في منهج اللغة العربية في ضوء 
 ؟جاً مدينة دلهي نموذ

( السةةةتخراج SPSSل جابةةةة علةةةى هةةةذا السةةةؤال قةةةام الباحةةةث باسةةةتخدام الربنةةةامج اإلحصةةةائي )  
التكةةرارات، والنسةةب املئويةةة، واملتوسةةطات احلسةةابية، واالحنرافةةات املعياريةةة لتقةةومي مةةنهج اللغةةة العربيةةة يف املرحلةةة 

التةدريس" مةن وجهةة نظةر أفةراد  امدينةة دهلةي يف حمةوره اخلةامس "طةرق  معايري جودة املةنهج الثانوية يف ضوء ا
 (.39رقم ) جمتمع الدراسة كما يبنها اجلدول

 (38جدول رقم )
 يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات

 عينة الَمَعلميِّن حول رأيهم بطرق التدريس في منهج اللغة العربية 
 في المرحلة الثانوية

 العبارة م
 ة الموافقةدرج
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ا
كبيرة  

 جداً 
 قليلة متوسطة كبيرة

قليلة 
 جداً 

تتنةةةةوع طةةةةرق التةةةةدريس ملراعةةةةاة  5
 .الطالبالفروق الفردية بني 

   6 88 93 81 ت
 8 1125 3129 كبيرة

% 3115 3117 8116 8119   

8 
التدريس تعتمد غالبية طرق 

علةةةى شةةةةرح القواعةةةد وترمجةةةةة 
 النص إىل اللغة األردية.

 8 3 83 93 81 ت
 9 1121 3121 كبيرة

% 3115 3211 9911 611 817 

تقةةوم طةةرق التةةدريس علةةى التةةدرج  6
 من السهل إىل الصعب.

 8 5 98 83 82 ت
 3 8116 3175 كبيرة

% 3919 9911 3516 115 817 

9 
يف تسةةةةةةهم طةةةةةةةرق التةةةةةةةدريس 

 حتقق األهداف.أهأ
 8 3 87 38 7 ت

 3 1119 3161 كبيرة
% 8812 5915 9111 518 817 

7 

هتةةةةةتم طةةةةةةرق التةةةةةدريس بتنميةةةةةةة 
مجيةةةةةةةةةةةةةةع املهةةةةةةةةةةةةةةارات اللغويةةةةةةةةةةةةةةة 
)االسةةةةتماع، القةةةةراءة، الكتابةةةةة 

 والكالم(.

 8 1 86 81 86 ت

 3 8117 3161 كبيرة
% 9718 3115 9718 8316 817 

3 
علةةى  حتةةرص طةةرق التةةدريس

تةةةةةةةةةةةةةةدعيم املشةةةةةةةةةةةةةةاركة بةةةةةةةةةةةةةةني 
 .الطالب

 9 6 81 86 87 ت
 3 8188 3161 كبيرة

% 9111 9718 3115 8119 313 
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81 
تراعةةي طةةرق التةةدريس الةةربط 
بةةةةةةةةني فةةةةةةةةروع املةةةةةةةةادة واملةةةةةةةةواد 

 الدراسية األخرى.

 8 88 89 81 87 ت
 7 8183 3166 كبيرة

% 9111 3115 9113 8116 817 

1 
تسةةةةةةةةةةتخدم طةةةةةةةةةةرق متنوعةةةةةةةةةةة 

متعةةةددة يف عةةةرض احملتةةةوى و 
 العملي.

 9 5 82 82 83 ت
 1 8115 3163 كبيرة

% 9317 3919 3919 115 313 

3 
تسةةةةةةهم طةةةةةةةرق التةةةةةةةدريس يف 

 حتقق احملتوى.
 5 5 85 99 89 ت

 2 8186 3153 كبيرة
% 9113 3713 9513 115 115 

88 
يستخدم املعلمون أكثر مةن 
طريقةةةةةةةةة لتةةةةةةةةدريس املوضةةةةةةةةوع 

 الواحد.

 5 6 83 98 83 ت
 2 8182 3153 كبيرة

% 9911 3516 9317 8119 115 

2 
تراعةةي طةةرق التةةدريس الةةربط 
بةةةةةةةةةةني فةةةةةةةةةةروع مةةةةةةةةةةادة اللغةةةةةةةةةةة 

 العربية.

 8 88 81 82 2 ت
 88 8113 3138 كبيرة

% 8515 3911 3811 8211 817 

 4827                     المتوسط العام للمحور                                                

 ( ما يلي:39يتبني من اجلدول رقم )
( الةةةةيت نصةةةةها: "تتنةةةةوع طةةةةرق التةةةةدريس ملراعةةةةاة الفةةةةروق الفرديةةةةة بةةةةني 5إن الفقةةةةرة ذات الةةةةرقم )

" حصلت على أعلى درجة يف احملور وجاءت يف الرتتيب األول مةن بةني حمتةوى طةرق التةدريس الطالب
على متوسط حسايب مما يعةين أن هنةاك اتفاقةا بةني أفةراد العينةة يف ( وهو أ3129امتوسط حسايب قدره )

 يف احملور طرق التدريس. الطالبتنويع طرق التدريس ومراعاة الفروق الفردية بني 
( الةةيت نصةةها: "تعتمةةد غالبيةةة طةةرق التةةدريس علةةى شةةرح القواعةةد 8وجةةاءت الفقةةرة ذات الةةرقم )

( 3121الثةاين حيةث حصةلت علةى متوسةط حسةايب قةدره ) وترمجة النص إىل اللغة األردية" يف الرتتيةب
درجةةة. وهةةذا يعةةين ذلةةك أن هنةةاك اتفاقةةا بةةني أفةةراد العينةةة يف أهنةةا يةةرون أن طريقةةة تةةدريس اللغةةة العربيةةة 

 تعتمد أسلوب شرح القواعد وترمجة النصوص العربية إىل اللغة األردية.
ريس علةةى التةةدرج مةةن السةةهل إىل ( الةةيت نصةةها: "تقةةوم طةةرق التةةد6بينمةةا جةةاءت الفقةةرة رقةةم ) 

 ( درجة. 3175الصعب" يف الرتتيب الثالث حيث حصلت على متوسط حسايب قدره )
( الةةةةةيت نصةةةةةها:" تسةةةةةهم طةةةةةرق التةةةةةدريس يف حتقةةةةةق 9،7،3كمةةةةةا جةةةةةاءت الفقةةةةةرة ذات أرقةةةةةام )  
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الكةالم(" األهداف" و "هتتم طرق التدريس بتنمية مجيع املهارات اللغوية )االستماع، القراءة، الكتابةة و 
" وجةةةاءت يف املرتبةةة الرابعةةةة مةةةن بةةةني طةةةرق الطةةةالبوحتةةرص طةةةرق التةةةدريس علةةةى تةةدعيم املشةةةاركة بةةةني 

( درجةةة. وهةةذا يةةدل علةةى أن الطرائةةق املختةةارة لتةةدريس اللغةةة 3161التةةدريس امتوسةةط حسةةايب قةةدره )
 العربية هتتم بتنمية املهارات اللغوية.

اعةةي طةةرق التةةدريس الةةربط بةةني فةةروع املةةادة واملةةواد ( الةةيت نصةةها:" تر 81إن الفقةةرة ذات الةةرقم )
( 3166الدراسةةية األخةةرى" جةةاءت يف املرتبةةة السةةابعة مةةن بةةني طةةرق التةةدريس متوسةةط حسةةايب قةةدره )

 درجة.
( الةةيت نصةةها " تسةةتخدم طةةرق متنوعةةة ومتعةةددة يف عةةرض 1بينمةةا جةةاءت الفقةةرة ذات الةةرقم )
 ( درجة.3،63رق التدريس متسوط حسايب قدره )احملتوى العملي" يف املرتبة الثامنة من بني ط

( الةةةةةةيت نصةةةةةةها:" تسةةةةةةهم طةةةةةةرق التةةةةةةدريس يف حتقةةةةةةق احملتةةةةةةوى" 3188إن الفقةةةةةةرة ذات الةةةةةةرقم ) 
و"يستخدم املعلمون أكثر من طريقة لتدريس املوضوع الواحد" جاءت يف املرتبة التاسعة مةن بةني طةرق 

ََعلمةنين يسةتخدمون  ( درجة. وهذه البيانات3153التدريس متوسط حسايب قدره )
تةدل التعةرف بةأن امل

 عدة طرق يف تدريس اللغة العربية اموضوع واحد.
( اليت نصها:" تراعةي طةرق التةدريس الةربط بةني فةروع 2ويف األخري جاءت الفقرة ذات الرقم ) 

( 3138مادة اللغة العربية " يف املرتبة احلادية عشر من بني طرق التدريس احملور متوسط حسايب قدره )
 درجة.

وبةةالنظر إىل نتةةائج احملةةور اخلةةامس يتضةةح أن مجيةةع فقةةرات حمةةور )طةةرق التةةدريس( جنةةد أن إجابةةات 
على عبارات احملور الرابع كانةت بدرجةة كبةرية حيةث تراوحةت درجةة املتوسةط احلسةايب مةا  أفراد عينة الدراسة
ات احملةةور الرابةةع قةةد بلةةغ (، يف حةةني جنةةد أن درجةةة املتوسةةط العةةام جلميةةع عبةةار 3138-3129بةةني مةةا بةةني )

(، وهو ميثل درجة كبرية من األمهيةة، وهةذا يةدل علةى اهتمةام أفةراد جمتمةع الدراسةة بطةرق التةدريس، 3167)
( 9183، وختتلةةف هةةذه النتةةائج مةةع مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة )التةةوجيري، الطةةالبومةةدى مالئمتهةةا لقةةدرات 

تية واالنتقةال إىل الطريقةة التوليفيةة يف عةرض احملتةوى، اليت أشةارت نتائجهةا إىل إعةادة النظةر يف الطريقةة الصةو 
( مةةن أن معلمةةّي اللغةةة العربيةةة يهتمةةون بطةةرق التةةدريس 9185وتتفةةق مةةع مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة )حممةةد، 

األكثةةةةر شةةةةيوعاً يف تةةةةدريس مقةةةةرر اللغةةةةة العربيةةةةة كالطريقةةةةة االسةةةةتقرائية وامةةةةا ينسةةةةجم مةةةةع أهةةةةداف املةةةةنهج يف 
 فية والوجدانية واملهارية. اجملاالت الثالثة املعر 
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 : الوسائل التعليمية:خامسالمحور ال
مـا واقـع تقنيـة التعلـيم مةن حمةاور اسةتبانة املعلمةني علةى السةؤال السةادس ونصةُه:  امسجييب احملةور اخلة

 في المدارس الثانوية بالهند؟ معايير جودة المنهجفي منهج اللغة العربية في ضوء 
( السةةةتخراج SPSSقةةةام الباحةةةث باسةةةتخدام الربنةةةامج اإلحصةةةائي ) ل جابةةةة علةةةى هةةةذا السةةةؤال

التكةةرارات، والنسةةب املئويةةة، واملتوسةةطات احلسةةابية، واالحنرافةةات املعياريةةة لتقةةومي مةةنهج اللغةةة العربيةةة يف 
امدينةةة دهلةةي يف حمةةوره السةةادس "الوسةةائل التعليميةةة" مةةن  معةةايري جةةودة املةةنهجاملرحلةةة الثانويةةة يف ضةةوء 

 (.33فراد جمتمع الدراسة كما يبنها اجلدول رقم )وجهة نظر أ
 (34جدول رقم )

عينة الَمَعلميِّن  يبين التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات
 حول رأيهم بالوسائل التعليمية في منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية
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قليلة  قليلة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 

5 
تزيةةةةةةةةةةةةةةةةد الوسةةةةةةةةةةةةةةةةائل التعليميةةةةةةةةةةةةةةةةة 
املسةةةةةةتخدمة مةةةةةةن التفاعةةةةةةل بةةةةةةني 

 .الطالباملعلم و 

 3 6 86 86 81 ت
 8 8187 3161 كبيرة

% 3115 9718 9718 8119 518 

6 
لوسةائل يهتم املعلمون بتحضري ا

التعليميةةةةةةةةةةةة قبةةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةةةدخول يف 
 الفصل الدراسي.

 8 81 83 82 86 ت
 9 8188 3166 كبيرة

% 9718 3919 9911 8612 817 

تعتةةةرب الوسةةةائل التعليميةةةة عنصةةةراً  7
 مهماً يف التعليم.

 3 7 83 81 87 ت
 9 8187 3166 كبيرة

% 9111 3115 9317 8812 518 

الةةةةيت  مةةةةع احلصةةةةص الطةةةةالبيتفاعةةةةل  2
 تستخدم فيها وسائل تعليمية.

 3 6 83 99 83 ت
 3 8186 3168 كبيرة

% 9317 3713 9911 8119 611 

تسةةهم الوسةةائل التعليميةةة املسةةتخدمة  3
 يف تسريع عملية الفهم.

 3 5 86 93 88 ت
 5 8115 3152 كبيرة

% 8116 3117 9718 115 518 

تتةةةةةةةةةةةةةةوفر الوسةةةةةةةةةةةةةةائل التعليميةةةةةةةةةةةةةةةة  1
 س.باملدار 

 3 7 86 81 85 ت
 5 8185 3152 كبيرة

% 9513 3115 9718 8812 518 

حتقةةةةةةةةةةةةةةق الوسةةةةةةةةةةةةةةائل التعليميةةةةةةةةةةةةةةة  3
 املستخدمة األهداف املنشودة.

 3 7 82 81 81 ت
 7 8189 3131 متوسطة

% 8719 3811 3911 8918 612 
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كبيرة 
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة جداً 

 جداً 

8 
تتنةةةةةةةةةةةةةةوع الوسةةةةةةةةةةةةةةائل التعليميةةةةةةةةةةةةةةة 
املسةةةةةةةةتخدمة مةةةةةةةةا بةةةةةةةةني )مسعيةةةةةةةةة 

 بصرية معاً(.وبصرية، ومسعية 

 6 2 88 93 81 ت
 1 8193 3137 متوسطة

% 8612 3211 8116 8513 8119 

9 
تتناسةةةةةةةةةةب الوسةةةةةةةةةةائل التعليميةةةةةةةةةةة 
املسةةةةتخدمة مةةةةع طبيعةةةةة احملتةةةةوى 

 العلمي.

 3 89 83 93 1 ت
 2 8188 3136 متوسطة

% 8316 3211 9911 9113 518 

 4855                                         المتوسط العام للمحور                        

 ( ما يلي:33يتضح من اجلدول رقم )
( الةةةيت نصةةها: "تزيةةةد الوسةةائل التعليميةةةة املسةةتخدمة مةةةن التفاعةةل بةةةني 5إن الفقةةرة ذات الةةرقم )

" حصةةةلت علةةةى أعلةةةى درجةةةة يف احملةةةور وجةةةاءت يف الرتتيةةةب األول مةةةن بةةةني الوسةةةائل الطةةةالباملعلةةةم و 
( وهو أعلى متوسط حسايب ممةا يعةين أن هنةاك اتفاقةا بةني أفةراد 3161امتوسط حسايب قدره )التعليمية 

يف اسةتخدام الوسةائل التعليميةة يف مةنهج اللغةة العربيةة يف املرحلةة  الطةالبالعينة يف التفاعل بني املعلم و 
 الثانوية.

ائل التعليميةةة ( الةةيت نصةةهما: "يهةةتم املعلمةةون بتحضةةري الوسةة6،7وجةةاءت الفقةةرة ذات الةةرقم )
قبةةةل الةةةدخول يف الفصةةةل الدراسةةةي" و "تعتةةةرب الوسةةةائل التعليميةةةة عنصةةةراً مهمةةةاً يف التعلةةةيم" يف الرتتيةةةب 

( درجةة. وهةذا يعةين ذلةك أن هنةاك اتفاقةا بةني 3166الثاين حيث حصلتا على متوسط حسةايب قةدره )
ََعلمةةنين بتحضةةري الوسةةائل التعليميةةة قبةةل د

خةةوهلم يف الفصةةل وكةةذلك هةةي تعتةةرب أفةةراد العينةةة يف اهتمةةام امل
 عنصراً مهما يف تعليم اللغة العربية.
مةةع احلصةةص الةةيت تسةةتخدم فيهةةا  الطةةالب( الةةيت نصةةها: "يتفاعةةل 2بينمةةا جةةاءت الفقةةرة رقةةم )

( درجةة وهةذا 3168وسائل تعليمية " يف الرتتيةب الثالةث حيةث حصةلت علةى متوسةط حسةايب قةدره )
 الطةالبوافقتهم بأن الوسةائل التعليميةة املسةتخدمة يف احلصةص تسةاعد يعين أن أفراد العينة قد أبدوا م

 على التفاعل مع الدرس.
( الةةةةيت نصةةةةهما:" تسةةةةهم الوسةةةةائل التعليميةةةةة املسةةةةتخدمة يف 3،1وجةةةةاءت الفقةةةةرة ذات الةةةةرقم )

تسةةةريع عمليةةةة الفهةةةم" وتتةةةوفر الوسةةةائل التعليميةةةة باملةةةدارس"" وجةةةاءت يف املرتبةةةة الرابعةةةة مةةةن بةةةني طةةةرق 
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( درجة. وهذه البيانات تدل على أن الوسائل التعليمية تساعد 3152دريس امتوسط حسايب قدره )الت
 وهي توجد يف املدارس بكثرة. الطالبعلى فهم السريع لدى 

( الةةيت نصةةهن:" حتقةةق الوسةةائل التعليميةةة املسةةتخدمة 8،9،3كمةةا جةةاءت الفقةةرة ذات الةةرقم )  
تعليميةةة املسةةتخدمة مةةا بةةني )مسعيةةة وبصةةرية، ومسعيةةة بصةةرية األهةةداف املنشةةودة" و " تتنةةوع الوسةةائل ال

معاً( " و " تتناسب الوسائل التعليمية املستخدمة مع طبيعة احملتوى العلمي" جاءت يف املرتبة السةابعة 
( درجةة. 3136-3131من بني الوسائل التعليمية حيث حصلت على متوسط حسايب مةا بةني قةدره )

تنويةةع الوسةةائل التعليميةةة وحتقةةق األهةةداف املنشةةودة وتناسةةب مةةع طبيعةةة  وهةةذه البيانةةات كلهةةا تشةةري إىل
 احملتوى العلمي.

وبةةةالنظر إىل نتةةةائج احملةةةور السةةةادس يتضةةةح أن مجيةةةع فقةةةرات حمةةةور )الوسةةةائل التعليميةةةة( جنةةةد أن 
علةةى عبةةارات احملةةور السةةادس كانةةت بدرجةةة كبةةرية حيةةث تراوحةةت درجةةة  أفةةراد عينةةة الدراسةةةإجابةةات 
(، يف حةةةني جنةةةد أن درجةةةة املتوسةةةط العةةةام جلميةةةع 3152-3161حلسةةةايب مةةةا بةةةني مةةةا بةةةني )املتوسةةةط ا

(، وهةةو ميثةةل درجةةة كبةةرية مةةن األمهيةةة، وهةةذا يةةدل علةةى اهتمةةام 3155عبةةارات احملةةور السةةادس قةةد بلةةغ )
يةة يف وهذا يدل على اهتمام أفراد جمتمع الدراسة بالوسائل التعليمية يف منهج اللغة العربية املرحلة الثانو 

( الةيت أشةارت نتائجهةا إىل أنةُه 9111اهلند، وختتلف هذه النتائج مةع مةا توصةلت إليةه دراسةة )مهةاج، 
ال يتم استعمال الوسائل التعليمية من قبل املعلمني أثنةاء التةدريس، وختتلةف أيضةاً مةع مةا توصةلت إليةه 

ليمية التقليدية األكثر شيوعاً ( من أن معلمّي اللغة العربية يهتمون بالوسائل التع9185دراسة )حممد، 
 وهي الطباشري امللونة، وال يتم استخدام الوسائل التعليمية األخرى. 

 
 : التقويم:دسالمحور السا

مـا واقـع عمليـة التقـويم من حمةاور اسةتبانة املعلمةني علةى السةؤال السةابع ونصةُه:  دسيب احملور الساجي
مدينـة دلهـي  فـي المـدارس الثانويـة بالهنـد معـايير جـودة المـنهجفي منهج اللغة العربية فـي ضـوء 

 ؟نموذجاً 
( السةةةتخراج SPSSل جابةةةة علةةةى هةةةذا السةةةؤال قةةةام الباحةةةث باسةةةتخدام الربنةةةامج اإلحصةةةائي )

التكةةرارات، والنسةةب املئويةةة، واملتوسةةطات احلسةةابية، واالحنرافةةات املعياريةةة لتقةةومي مةةنهج اللغةةة العربيةةة يف 
امدينةةة دهلةةي يف حمةةوره السةةادس "التقةةومي" مةةن وجهةةة نظةةر  معةةايري جةةودة املةةنهجاملرحلةةة الثانويةةة يف ضةةوء 
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 (.33أفراد جمتمع الدراسة كما يبنها اجلدول رقم )
 (33جدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات
 ة في المرحلة الثانويةعينة الَمَعلميِّن حول رأيهم بالتقويم في منهج اللغة العربي

 العبارة م
 درجة املوافقة

فقة
موا

ى ال
ستو

م
 

ابي
حس

ط ال
وس

لمت
ا

ري 
معيا

ف ال
حرا

االن
 

يب
لترت

ا
 

كبيرة 
 جداً 

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جداً 

تشتمل أسئلة االمتحانات مجيع  7
 أنواع التقومي.

  1 9 93 82 85 ت
 8 1117 3111 كبيرة

% 9513 3919 3211 313 1  

تكتب أسئلة االمتحانات يف ضوء  1
 أهداف املنهج.

  1 7 85 99 85 ت
 9 1127 3176 كبيرة

% 9513 3713 9513 8812 1  

يتناسب منوذج تقومي الوحدة  2
 الدراسية الواردة يف الكتاب.

  1 7 86 91 86 ت
 9 1122 3176 كبيرة

% 9718 3312 9718 8812 1  

بات الواردة يف الكتاب تكفي التدري 81
 وتقوميه. الطالبلقياس أداء 

  1 81 83 81 81 ت
 3 8111 3175 كبيرة

% 3115 3115 9911 8612 1  

تتناسب أسئلة االمتحانات مع زمن  3
 اإلجابة املتاح عليها.

 8 5 86 93 83 ت
 5 1126 3173 كبيرة

% 9911 3117 9718 115 817 

حانات بلغة تكتب أسئلة االمت 9
 سهلة ومفهومة.

 8 7 81 39 2 ت
 6 1123 3162 كبيرة

% 8513 5319 8612 8812 817 

تركز التدريبات على اجلوانب  89
 التطبيقية.

 8 8 95 93 2 ت
 7 1113 3163 كبيرة

% 8513 3211 3913 817 817 

تقيس أسئلة االمتحانات مهارات  6
 .الطالبمتعددة لدى 

  1 88 83 99 83 ت
 1 8113 3163 كبيرة

% 9911 3713 9911 8116 1  

تتناسب األسئلة الواردة يف الكتاب  88
 العقلي. الطالبملستوى 

 8 81 89 93 83 ت
 1 8117 3163 كبيرة

% 9911 3211 9113 8612 817 

تغطي أسئلة االمتحانات كافة  5
 جوانب احملتوى.

  1 6 98 93 2 ت
 81 1117 3152 كبيرة

% 8513 3211 3516 8119 1  

تراعي التدريبات الفروق الفردية بني  3
 .الطالب

  1 5 99 91 3 ت
 88 1175 3153 كبيرة

% 611 3715 3713 115 1  

8 
أساليب االختبارات احلالية  تسهم

يف معرفة مدى جناح أهداف 
 املنهج.

 9 7 91 81 89 ت
 313 8812 3312 3115 9113 % 88 8116 3153 كبيرة

 4827المتوسط العام للمحور                                                                 
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 ( اما يلي:33يتبني من اجلدول رقم )
( اليت نصها: "تشتمل أسئلة االمتحانات مجيع أنواع التقومي" حصلت 7إن الفقرة ذات الرقم )

( وفقةا لةرأي 3111ور وجاءت يف الرتتيب األول من بني التقومي امتوسط قةدره )على أعلى درجة يف احمل
، وهةةةو أعلةةةى متوسةةةط حسةةةايب ممةةةا يعةةةين أن هنةةةاك اتفاقةةةا بةةةني أفةةةراد العينةةةة يف أسةةةئلة أفةةةراد عينةةةة الدراسةةةة

 االمتحانات تشتمل مجيع أنواع التقومي يف احملور التقومي.
صةةةهما: "تكتةةةب أسةةةئلة االمتحانةةةات يف ضةةةوء ( الةةةيت ن2،1كمةةةا جةةةاءت الفقةةةرة ذات الةةةرقم )  

أهداف املنهج" و "يتناسب منوذج تقومي الوحدة الدراسية الةواردة يف الكتةاب" يف الرتتيةب الثةاين حيةث 
( درجة. وهذا يعين ذلك أن هناك اتفاقا بني أفراد العينة يف 3176حصلتا على متوسط حسايب قدره )

سب منوذج تقومي الوحدة الواردة يف الكتةاب يف مةنهج اللغةة أهنا تكتب األسئلة يف ضوء األهداف ويتنا
 العربية يف املرحلة الثانوية يف اهلند.
( الةةيت نصةةها: "تكفةةي التةدريبات الةةواردة يف الكتةةاب لقيةةاس أداء 81بينمةا جةةاءت الفقةةرة رقةم )

( درجةة وهةذا 3175وتقوميه" يف الرتتيةب الثالةث حيةث حصةلت علةى متوسةط حسةايب قةدره ) الطالب
 يف التقومي. الطالبيعين أن التدريبات الواردة يف الكتاب تكتفي لقياس أداء 

( الةةيت نصةةهما:" تكفةةي التةةدريبات الةةواردة يف الكتةةاب لقيةةاس 81وجةةاءت الفقةةرة ذات الةةرقم )
 ( درجة.3175وتقوميه" يف املرتبة الرابعة من بني التقومي امتوسط حسايب قدره ) الطالبأداء 

( اليت نصها:" تتناسب أسةئلة االمتحانةات مةع زمةن اإلجابةة 3ت الرقم )كما جاءت الفقرة ذا
املتةةاح عليهةةا" جةةاءت يف املرتبةةة اخلامسةةة مةةن بةةني التقةةومي حيةةث حصةةلت علةةى متوسةةط حسةةايب مةةا بةةني 

 ( درجة.3173قدره )
( الةةةةيت نصةةةةها:" تكتةةةةب أسةةةةئلة االمتحانةةةةات بلغةةةةة سةةةةهلة ومفهومةةةةة" 9إن الفقةةةةرة ذات الةةةةرقم )

( 3162بة السادسة من بني التقومي حيث حصلت على متوسةط حسةايب مةا بةني قةدره )جاءت يف املرت
 درجة. 
( الةةيت نصةةها:" تركةةز التةةدريبات علةةى اجلوانةةب التطبيقيةةة" 89كمةةا جةةاءت الفقةةرة ذات الةةرقم )  

( 3163جاءت يف املرتبة السابعة مةن بةني التقةومي حيةث حصةلت علةى متوسةط حسةايب مةا بةني قةدره )
 درجة.

( الةةةةيت نصةةةةها:" تقةةةةيس أسةةةةئلة االمتحانةةةةات مهةةةةارات 1،6اءت الفقةةةةرة ذات الةةةةرقم )بينمةةةةا جةةةة 
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العقلةةي"  يف املرتبةةة  الطةةالب" و " تتناسةةب األسةةئلة الةةواردة يف الكتةةاب ملسةةتوى الطةةالبمتعةةددة لةةدى 
 ( درجة. 3163الثامنة من بني التقومي حيث حصلت على متوسط حسايب ما بني قدره )

( الةةةيت نصةةةها:" تغطةةةي أسةةةئلة االمتحانةةةات كافةةةة جوانةةةب 5قم )كمةةةا جةةةاءت الفقةةةرة ذات الةةةر   
( 3152احملتوى" يف املرتبة التاسعة من بني التقومي حيث حصةلت علةى متوسةط حسةايب مةا بةني قةدره )

 درجة. 
( اليت نصها:" تراعي التدريبات الفروق الفردية بةني 3،8ويف األخري جاءت الفقرة ذات الرقم )

الختبارات احلالية يف معرفة مدى جناح أهداف املةنهج" يف املرتبةة احلاديةة " و "تسهم أساليب االطالب
 ( درجة.3153عشر من بني التقومي حيث حصلت على متوسط حسايب ما بني قدره )

أفةةراد وبةةالنظر إىل نتةةائج احملةةور السةةابع يتضةةح أن مجيةةع فقةةرات حمةةور )التقةةومي( جنةةد أن إجابةةات 
لسابع كانت بدرجة كبرية حيث تراوحت درجةة املتوسةط احلسةايب مةا على عبارات احملور ا عينة الدراسة
(، يف حةني جنةةد أن درجةة املتوسةط العةام جلميةةع عبةارات احملةور السةابع قةةد 3153-3111بةني مةا بةني )

( وهو يتمثل بدرجة كبرية مما يعين أن مجيةع فقةرات احملةور السةابع تةوافرت لةدى أفةراد العينةة 3167بلغ )
قسيم املقيةاس للبحةث، ويفسةر الباحةث بأنةه يرجةع سةبب ذلةك إىل اهتمةام أفةراد بدرجة كبرية حسب ت

جمتمع الدراسة بالتقومي يف مةنهج اللغةة العربيةة يف املرحلةة الثانويةة يف اهلنةد، وختتلةف هةذه النتةائج مةع مةا 
( الةةيت أشةةارت نتائجهةةا إىل أنةةُه ال يوجةةد لةةدى مةةنهج اللغةةة العربيةةة 9113توصةةلت إليةةه دراسةةة )عمةةر، 

تقةةومي كةةايف ممةةا يةةؤدي إىل عةةدم متشةةيه مةةع متطلبةةات العصةةر، وختتلةةف أيضةةاً مةةع مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة 
( من أن طرق تقومي املنهج ال تتمتةع بالفعاليةة واملواكبةة، بينمةا تتفةق النتةائج احلاليةة مةع 9185)مهاج، 

ى املعلمةني مةن أجةل ( اليت أشةارت نتائجهةا إىل االهتمةام بةأدوات التقةومي لةد9188دراسة )العابدين، 
( الةيت أشةارت نتائجهةا 9117قياس قدراهتم اللغوية ومعرفتهم اللغوية على حٍد سواء، ودراسة )شليب، 

 إىل تنوع أساليب التقومي املستخدمة من قبل املعلمني يف تدريس كتاب املطالعة. 
 

 مقارنة بين متوسطات محاور الدراسة:
ت حمةةةاور الدراسةةةة؛ وذلةةةك هبةةةدف التعةةةرف علةةةى أّي احملةةةاور قةةةام الباحةةةث بةةةإجراء املقارنةةةة بةةةني متوسةةةطا

ََعلمةةةنين حةةةول تةةةوافر األهةةةداف لةةةديهم كمةةةا هةةةو موضةةةح يف 
حصةةةلت علةةةى أعلةةةى متوسةةةط إلجابةةةات امل

 اجلدول التايل:
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 (35جدول رقم )
 يبين المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية لجميع محاور الدراسة

 الرتتيب راف املعيارياالحن املتوسط احلسايب احملاور م
 8 1163 3171 أهداف منهج اللغة العربية 3
 9 1163 3178 لغة الكتاب وأسلوب العرض 8
 3 1169 3167 طرق التدريس 5
 3 1153 3167 التقومي 7
 5 1157 3166 حمتوى منهج اللغة العربية 3
 6 1167 3168 إخراج الكتاب 9
 7 1171 3155 الوسائل التعليمية 6

 4822                                جة الكلية للتقويم منهج اللغة العربية           الدر 
( أن احملور الثالث )أهداف منهج اللغة العربية( حصةل علةى أعلةى 35يتضح من اجلدول السابق رقم )

( ممةا يعةين أن أهةداف مةةنهج 3177متوسةط مةن بةني حمةاور الدراسةة حيةث بلةغ متوسةط حسةايب قةدره )
ََعلمةةةنين بدرجةةةة كبةةةرية، بينمةةةا جةةةاء احملةةةور األول )لغةةةة ا

للغةةةة العربيةةةة يف املرحلةةةة الثانويةةةة واضةةةحة لةةةدى امل
(، يف 3178الكتةةاب وأسةةلوب العةةرض( يف الرتتيةةب الثةةاين حيةةث بلةةغ إمجةةايل املتوسةةط احلسةةايب قةةدره )
امتوسةةط حسةةايب حةةني حصةةل علةةى الرتتيةةب الثالةةث احملةةور اخلةةامس والسةةابع ) طةةرق التةةدريس والتقةةومي( 

(، كما جاء احملور الرابع )حمتةوى مةنهج اللغةة العربيةة( يف الرتتيةب الرابةع حيةث بلةغ إمجةايل 3167قدره )
(،  بينما جاء احملور الثاين )إخراج الكتاب( يف الرتتيةب السةادس حيةث 3166املتوسط احلسايب قدره )

واألخةةري فقةةد حصةةل عيلةةه احملةةور (، أمةةا الرتتيةةب السةةابع 3168حصةةل علةةى املتوسةةط  احلسةةايب قةةدره )
(. أمةةا إمجةةايل املتوسةةط 3155السةةادس )الوسةةائل التعليميةةة( فقةةد بلةةغ إمجةةايل املتوسةةط احلسةةايب قةةدره )

( وهو متوسةط يقةع ضةمن الفئةة الثانيةة يف مقيةاس الةذي اعتمةد 3166احلسايب جلميع احملاور فقد بلغ )
ََعلمنين بدرجة كبرية. عليه الباحث واليت تشري على االستجابة اليت تدل على

 توافر األهداف لدى امل
وهذا يدل على إملام َمَعلمين اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف اهلنةد، وقةد يعةزي السةبب لنتةائج 

  الدرجات املتوافرة يف كوهنا كبرية.



 

237 

 : الطالباستبانة نتائج تحليل : نياً ثا
 المحور األول: أهداف الدراسة:

على السؤال األول ونصُه: ما أهداف منهج اللغة العربية  الطالبول من حماور استبانة جييب احملور األ 
 يف املدارس الثانوية باهلند؟ معايري جودة املنهجيف ضوء 

ل جابة على هذا السؤال قام الباحث بقياس درجة املوافقة على فقرات احملور من قبل عينة   
مث حساب مستوى املوافقة، واملتوسط احلسايب، واالحنراف الدراسة، وتكرارات كل عبارة، ومن 

املعياري، وترتيب كل عبارة من عبارات حمور "أهداف الدراسة" باستخدام التحليل اإلحصائي 
SPSS)،) ( يبني التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً 35واجلدول رقم )

 م بأهداف منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية.حول رأيه الطالبإلجابات عينة 
 (32جدول رقم )

حول  الطالبعينة  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات
 رأيهم باألهداف في منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية

 العبارة م
 درجة املوافقة

فقة
املوا
وى 

مست
 

 احل
سط
ملتو
ا

ري سايب
ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب
الرتت

 

كبيرة 
 جداً 

 كبيرة
متوس
 طة

 قليلة
قليلة 
 جداً 

6 
يةةةةةتعلم اللغةةةةةة العربيةةةةةة لفهةةةةةم القةةةةةرآن 
والسةةةنة والعمةةةل هبمةةةا علةةةى أحسةةةن 

 وجه.

كبيرة  81 83 35 887 313 ت
 جداً 

3161 1118 8 
% 7313 8711 513 911 815 

يةةةةةةتعلم اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة لكةةةةةةي حيقةةةةةةق  9
 حاته.طمو 

كبيرة  87 38 21 835 375 ت
 جداً 

3196 8113 9 
% 5711 9911 8317 317 916 

يةةةةدرس اللغةةةةة العربيةةةةة لكةةةةي يلتحةةةةق  3
 بإحدى اجلامعات العربية.

 3 8186 3127 كبيرة 31 51 27 815 916 ت
% 3316 9119 8311 111 316 

يةةةةدرس اللغةةةةة العربيةةةةة للبحةةةةث عةةةةن  5
 لثرية.العمل يف دول العرب ا

 63 72 889 865 932 ت
 3 8133 3167 كبيرة

% 3613 9518 8711 8911 216 

يةةتعلم اللغةةة العربيةةةة للحصةةول علةةةى  3
 لغة عاملية.

 78 52 819 996 911 ت
 5 8192 3165 كبيرة

% 3113 3313 8515 211 8111 

يةةدرس اللغةةة العربيةةة اسةةتجابة لرغبةةة  8
 األسرة.

 6 8168 3161 كبيرة 893 78 18 55 391 ت
% 3211 113 8913 8111 8117 

 4821المتوسط العام للمحور                                                        

 ( ما يلي:36يتضح من اجلدول السابق ذي الرقم )
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ت ( حصةةلت علةةى أعلةةى درجةةة يف احملةةور وجةةاء6إن أهةةداف دراسةةة اللغةةة العربيةةة ذات الةةرقم )
( وهةو أعلةى متوسةط حسةةايب 3161يف الرتتيةب األول مةن بةني هةدف الدراسةة امتوسةةط حسةايب قةدره )

بدرجةةة كبةةرية جةةداً ممةةا يعةةين أن هنةةاك اتفاقةةا بةةني أفةةراد العينةةة يف هةةدف الدراسةةة يف تعلةةيم اللغةةة العربيةةة 
 لفهم القرآن والسنة والعمل هبما.

حيةةث حصةةلت علةةى متوسةةط حسةةايب قةةدره ( يف الرتتيةةب الثةةاين 9بينمةةا جةةاءت ذات الةةرقم ) 
يف  الطةةالب( درجةةة، ممةةا يشةةري إىل أن هنةةاك اتفاقةةا قويةةا بةةني أفةةراد العينةةة يف حتقيةةق طموحةةات 3196)

 دراسة اللغة العربية يف املرحلة الثانوية. 
-3127( وقةةةد بلةةةغ املتوسةةةط احلسةةةايب تةةةرتاوح مةةةا بةةةني )3،5،3،8كمةةةا جةةةاءت ذات الةةةرقم )

كبرية، مما يعين ذلك أن هناك اتفاقا قويا بني أفراد العينة أن أهةداف دراسةة ( وهو يتمثل بدرجة  3161
اللغة العربية للقبةول يف جامعةات العربيةة وحصةول الوظةائف يف دول العةرب، بينمةا جةاءت دراسةة اللغةة 

 العربية استجابة لرغبة الوالدين يف أدىن درجة.
احملةور األول )أهةداف الدراسةة( تةوافرت  وبةالنظر إىل نتةائج احملةور األول يتضةح أن مجيةع فقةرات

( ما 3127-3161بدرجة كبرية حيث ترتاوح درجة املتوسط احلسايب ما بني ) الدراسةلدى أفراد عينة 
( وهةةةذا يتمثةةةل 3161-3196( حيةةةث بلةةةغ درجةةةة املتوسةةةط احلسةةةايب مةةةا بةةةني )9،6عةةةدا ذات الةةةرقم )

ثةةةل بدرجةةةة كبةةةرية ممةةةا يعةةةين ذلةةةك أن مجيةةةع ( وهةةةو يتم3162بدرجةةةة كبةةةرية جةةةداً، وبلةةةغ املتوسةةةط العةةةام )
فقةةرات احملةةور األول تةةوافرت لةةدى أفةةراد العينةةة بدرجةةة كبةةرية جةةداً وكبةةرية، وهةةذا يةةدل علةةى اهتمةةام أفةةراد 

 العينة بأهداف منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف اهلند. 
 

 المحور الثاني: محتوى منهج اللغة العربية:
علةةى السةةؤال الثةةاين ونصةةُه: مةةا واقةةع حمتةةوى مةةنهج اللغةةة  الطةةالبحمةةاور اسةةتبانة  جييةةب احملةةور األول مةةن

 يف املرحلة الثانوية باهلند؟ معايري جودة املنهجالعربية يف ضوء 
ل جابةة علةى هةةذا السةؤال قةةام الباحةث بقيةةاس درجةة املوافقةةة علةى فقةةرات احملةور مةةن قبةل عينةةة 

حسةةةةاب مسةةةةتوى املوافقةةةةة، واملتوسةةةةط احلسةةةةايب، واالحنةةةةراف  الدراسةةةةة، وتكةةةةرارات كةةةةل عبةةةةارة، ومةةةةن مث
املعيةةةةاري، وترتيةةةةب كةةةةل عبةةةةارة مةةةةن عبةةةةارات حمةةةةور "حمتةةةةوى مةةةةنهج اللغةةةةة العربيةةةةة" باسةةةةتخدام التحليةةةةل 

( يبةةةةني التكةةةةرارات والنسةةةةةب املئويةةةةة واملتوسةةةةطات احلسةةةةةابية 35(، واجلةةةةدول رقةةةةةم )(SPSSاإلحصةةةةائي 
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 حول رأيهم امحتوى منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية. الطالبوترتيبها تنازلياً إلجابات عينة 
 (37جدول رقم )

حول  الطالبالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة 
  محتوى منهج اللغة العربية في المرحلة الثانويةبرأيهم 

 العبارة م
 درجة املوافقة

فقة
املوا
وى 

مست
 

ملتو 
ا

سايب
 احل
سط

ري 
ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب
الرتت

 

كبيرة 
 جداً 

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جداً 

7 
ُيسةةهم حمتةةوى اللغةةة العربيةةة 
يف رفةةةةةةع املسةةةةةةتوى اللغةةةةةةوي 

 للطالب.

كبيرة  83 95 13 871 367 ت
 جداً 

3131 1126 8 
% 5511 9511 8916 311 911 

حتقةةةةةةق مةةةةةةواد اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة  8
 .بالطالأهداف 

 36 39 15 873 398 ت
 9 8191 3115 كبيرة

% 3111 9613 8912 312 711 

حتتاج مواد اللغة العربية إىل  5
 شرح املفردات وتوضيحها.

 82 32 811 939 951 ت
 3 8115 3121 كبيرة

% 3111 3513 8613 713 912 

6 
يتناسةةب حمتةةوى املةةنهج مةةع 
املسةةةةةتوى العقلةةةةةي لطةةةةةالب 

 نوية.املرحلة الثا

 36 36 887 985 953 ت
 3 8183 3123 كبيرة

% 3116 3917 8711 515 515 

3 
تفيةةةةةةد مةةةةةةواد اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة 
املوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودة يف املرحلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الثانوية.

 39 51 891 985 933 ت
 5 8183 3115 كبيرة

% 3513 3917 8119 111 312 

تتفةةةةةةةةق موضةةةةةةةةوعات اللغةةةةةةةةة  9
 .الطالبالعربية مع رغبة 

 33 65 855 835 961 ت
 6 8195 3177 كبيرة

% 3215 9115 9316 212 615 

3 
تكفةةي حصةةص مةةواد اللغةةة 
العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة املوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودة يف 

 األسبوع.

 35 63 883 931 821 ت
 7 8182 3173 كبيرة

% 3118 3619 8719 217 611 

 4813                المتوسط العام للمحور                                                  

 ( ما يلي:37جند من اجلدول السابق ذي الرقم )
( حصةةلت علةةى أعلةةى درجةةة يف احملةةور وجةةاءت يف الرتتيةةب األول مةةن 7إن الفقةةرة ذات الةةرقم )

( وهو أعلى متوسط حسايب يتمثل بدرجة كبرية جداً، 3131بني حمتوى املنهج امتوسط حسايب قدره )
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، وهةذا طةالبني أفةراد العينةة يف اسةهام حمتةوى املةنهج لرفةع املسةتوى اللغةوي للمما يعين أن هناك اتفاقا ب
 م(.9189يتفق ذلك مع دراسة صباري )

( يف الرتتيةةةب الثةةةاين حيةةةث حصةةةلت علةةةى متوسةةةط حسةةةايب قةةةدره 8بينمةةةا جةةةاءت ذات الةةةرقم )
 . الطالبية أهداف ( درجة، مما يشري أن هناك اتفاقا بني أفراد العينة يف حتقيق مواد اللغة العرب3115)

( وهةو 3121( يف الرتتيب الثالث وقد بلغ املتوسط احلسايب قةدره )5كما جاءت ذات الرقم )
 يتمثل بدرجة كبرية، مما يعين أن هناك مفردات موجودة حتتاج إىل شرحها وتوضيحها.

( يف الرتتيةةةب الرابةةةع ومةةةا بعةةةده حيةةةث بلغةةةت املتوسةةةط 6،3،9،3وجةةةاءت الفقةةةرة ذي الةةةرقم ) 
( وهةةذا يةةدل علةى أن حمتةةوى املةنهج قةةد تتناسةةب مةع املسةةتوى العقلةةي 3173-3123ايب مةةا بةني )احلسة
 وتراعي رغبتهم، وتكفي حصصها أسبوعيا. طالبلل

وبةالنظر إىل نتةائج احملةور الثةةاين يتبةني أن مجيةع فقةةرات احملةور الثةاين )حمتةةوى مةنهج اللغةة العربيةةة( 
( 3115-3173تةرتاوح درجةة املتوسةط احلسةايب مةا بةني )توافرت لةدى أفةراد العينةة بدرجةة كبةرية حيةث 

( الةةةيت نصةةها: "ُيسةةهم حمتةةةوى اللغةةة العربيةةة يف رفةةةع املسةةتوى اللغةةوي للطةةةالب" 7مةةا عةةدا ذات الةةرقم )
( وهذا يتمثل بدرجةة كبةرية جةداً ، وبلةغ املتوسةط العةام 3131حيث بلغ درجة املتوسط احلسايب قدره )

برية مما يعين أن مجيع فقرات احملور الثاين توافرت لدى أفراد العينة ( درجة، وهو يتمثل بدرجة ك3123)
بدرجةةة كبةةرية جةةداً وكبةةرية وهةةذا يةةدل علةةى اهتمةةام أفةةراد العينةةة امحتةةوى مةةنهج اللغةةة العربيةةة يف املرحلةةة 

 الثانوية. 
 

 المحور الثالث: المهارات:
ث ونصةةُه: مةةا واقةةع املهةةارات اللغويةةة علةةى السةةؤال الثالةة الطةةالبجييةةب احملةةور الثالةةث مةةن حمةةاور اسةةتبانة 

 يف املدارس الثانوية باهلند؟ معايري جودة املنهجامنهج اللغة العربية يف ضوء 
ل جابةة علةى هةةذا السةؤال قةةام الباحةث بقيةةاس درجةة املوافقةةة علةى فقةةرات احملةور مةةن قبةل عينةةة 

توسةةةةط احلسةةةةايب، واالحنةةةةراف الدراسةةةةة، وتكةةةةرارات كةةةةل عبةةةةارة، ومةةةةن مث حسةةةةاب مسةةةةتوى املوافقةةةةة، وامل
املعيةةةةاري، وترتيةةةةب كةةةةل عبةةةةارة مةةةةن عبةةةةارات حمةةةةور "املهةةةةارات اللغويةةةةة" باسةةةةتخدام التحليةةةةل اإلحصةةةةائي 

SPSS)( واجلةةةدول رقةةةم ،)التكةةةرارات والنسةةةب املئويةةةة واملتوسةةةطات احلسةةةابية وترتيبهةةةا تنازليةةةاً ( يبةةةني 36
ََعلمنين حول رأيهم باملهارات اللغوية

 منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية. إلجابات عينة امل
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 (32جدول رقم )
 الطالبعينة  التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجاباتيبين 

 حول رأيهم بالمهارات في منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية

 العبارة م
 درجة املوافقة

فقة
املوا
وى 

مست
 

 احل
سط
ملتو
ا

ري سايب
ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب
الرتت

 

كبيرة 
 جداً 

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جداً 

يقدر على قراءة اللغة العربية  8
 بشكل جيد.

 86 33 893 885 371 ت
 8 8117 3191 كبيرة

% 5619 8715 8117 519 913 

يسةةةتطيع كتابةةةة اللغةةةة العربيةةةة  3
 بطريقة سليمة.

 88 33 882 872 316 ت
 9 8119 3181 بيرةك

% 3615 9719 8118 615 817 

3 
يقةةدر علةةى الرتمجةةة مةةن اللغةةة 
العربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إىل لغتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه األم 

 باجلداًرة.

 82 31 889 826 913 ت
 3 8117 3113 كبيرة

% 3311 9211 8711 713 912 

يسةةةةةةتطيع التخاطةةةةةةب باللغةةةةةةة  9
 العربية باجلداًرة.

 81 67 833 869 916 ت
 3 8112 3121 كبيرة

% 3315 9316 9119 8119 815 
 3812المتوسط العام للمحور                                                          

 ( ما يلي:31جند من اجلدول السابق رقم )
( حصةلت علةى أعلةى درجةة يف احملةور وجةاء يف الرتتيةب األول مةن بةني 8إن الفقرة ذات الةرقم ) 

( وهةو أعلةى متوسةط حسةايب يتمثةل بدرجةة كبةرية، ممةا يعةين أن 3191توسط حسايب قةدره )املهارات ام
 هناك اتفاقا بني أفراد العينة يف قراءة اللغة العربية بشكل أفضل.

( يف الرتتيةةةب الثةةةاين حيةةةث حصةةةلت علةةةى متوسةةةط حسةةةايب قةةةدره 3بينمةةةا جةةةاءت ذات الةةةرقم ) 
ني أفةةراد العينةةة يف كتابةةة مهةةارات اللغةةة العربيةةة بطريقةةة ( درجةةة، ممةةا يشةةري أن هنةةاك اتفاقةةا قويةةا بةة3181)

 سليمة. 
( وهةو 3113( يف الرتتيب الثالث وقد بلغ املتوسط احلسايب قةدره )3كما جاءت ذات الرقم )  

 يتمثل بدرجة كبرية، مما يشري إىل أن هناك مهارة موجودة لرتمجة اللغة العربية إىل لغة األم باجلدارة.
( يف الرتتيةةةةب الرابةةةةع حيةةةةث بلةةةةغ املتوسةةةةط احلسةةةةايب قةةةةدره 9لفقةةةةرة ذي الةةةةرقم )وأخةةةةريا جةةةةاءت ا  

 ( وهذا يدل على أن مهارة التخاطب باللغة العربية سهلة جداً.3121)
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وبالنظر إىل نتائج احملور الثالث يتبني أن مجيع فقرات احملور الثالث )املهارات( توافرت لدى أفراد العينة 
(، وبلةةةغ املتوسةةةط العةةةام 3121-3191ة املتوسةةةط احلسةةةايب مةةةا بةةةني )بدرجةةةة كبةةةرية حيةةةث تةةةرتاوح درجةةة

 ( وهو يتمثل بدرجة كبرية وهذا يشري إىل اهتمام أفراد العينة امهارات اللغة العربية.3111)
 

 
 المحور الرابع: طرق التدريس والوسائل التعليمية:

: مةا واقةع طةرق التةدريس وتقنيةة على السؤال الرابع ونصةهُ  الطالبجييب احملور األول من حماور استبانة 
 يف املدارس الثانوية باهلند؟ معايري جودة املنهجالتعليم يف منهج اللغة العربية يف ضوء 

ل جابةة علةى هةةذا السةؤال قةةام الباحةث بقيةةاس درجةة املوافقةةة علةى فقةةرات احملةور مةةن قبةل عينةةة 
، واملتوسةةةةط احلسةةةةايب، واالحنةةةةراف الدراسةةةةة، وتكةةةةرارات كةةةةل عبةةةةارة، ومةةةةن مث حسةةةةاب مسةةةةتوى املوافقةةةةة

املعيةةةاري، وترتيةةةب كةةةل عبةةةارة مةةةن عبةةةارات حمةةةور "لغةةةة الكتةةةاب وأسةةةلوب العةةةرض" باسةةةتخدام التحليةةةل 
التكةةةةرارات والنسةةةةةب املئويةةةةة واملتوسةةةةطات احلسةةةةةابية ( يبةةةةني 37واجلةةةةدول رقةةةةةم )(، (SPSSاإلحصةةةةائي 

يس والوسةةائل التعليميةة املسةةتخدمة يف حةةول رأيهةم بطةةرق التةدر  الطةالبوترتيبهةا تنازليةةاً إلجابةات عينةةة 
 منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية.

 (31جدول رقم )
 الطالبالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات عينة يبين 

 حول رأيهم بطرق التدريس والوسائل التعليمية في منهج اللغة العربية
 انويةفي المرحلة الث 

 العبارة م
 درجة املوافقة

فقة
املوا
وى 

مست
سايب 

 احل
سط
ملتو
ا

ري 
ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب
الرتت

 

كبيرة 
 جداً 

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جداً 

يقةةةةوم املعلةةةةم بشةةةةرح املةةةةادة باللغةةةةة  9
 األردية.

 36 36 816 831 339 ت
 8 8181 3112 كبيرة

% 5911 9811 8618 515 515 

م املعلةةم أسةةاليب متعةةددة يسةةتخد 3
 يف تدريس مادة اللغة العربية.

 39 55 811 823 971 ت
 9 8186 3123 كبيرة

% 3811 9213 8613 113 312 

يتةةوفر العةةدد الكةةايف لكتةةب اللغةةة  5
 العربية يف املدرسة.

 58 31 28 915 963 ت
 3 8193 3111 كبيرة

% 3111 3819 8311 713 711 
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 العبارة م
 درجة املوافقة

فقة
املوا
وى 

مست
سايب 

 احل
سط
ملتو
ا

ري 
ملعيا
ف ا

حنرا
اال

 

يب
الرتت

 

كبيرة 
 جداً 

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جداً 

سةةةةةةةةةةةائل التعليميةةةةةةةةةةةة يف تتةةةةةةةةةةةوفر الو  6
 املدرسة.

 56 59 811 855 925 ت
 3 8192 3111 كبيرة

% 3311 9316 8519 712 115 

3 
يسةةةةةةةةةةةةةةةتخدم املعلةةةةةةةةةةةةةةةم الوسةةةةةةةةةةةةةةةائل 
التعليمية املتنوعة يف تدريس اللغة 

 العربية.

 31 63 817 993 996 ت
 5 8187 3119 كبيرة

% 3313 3311 8613 216 511 

8 
ملةةةةادة باللغةةةةة يقةةةةوم املعلةةةةم بشةةةةرح ا
 العربية الفصحى.

 51 18 888 831 961 ت
 6 8131 3176 كبيرة

% 3117 9915 8612 8913 716 
 4871المتوسط العام للمحور                                                                    

 ( ما يلي:32يتضح من اجلدول رقم )
نصها: "يقوم املعلةم بشةرح املةادة باللغةة األرديةة" حصةلت علةى  ( اليت9إن الفقرة ذات الرقم ) 

أعلةةى درجةةة يف احملةةور وجةةاءت يف الرتتيةةب األول مةةن بةةني طةةرق التةةدريس والوسةةائل التعليميةةة امتوسةةط 
( درجة، وهو يتمثل بدرجة كبرية مما يعين أن هناك اتفاقاً بني أفراد العينة يف شرح 3112حسايب قدره )
 ية باللغة األردية يف املرحلة الثانوية.مادة اللغة العرب

( يف الرتتيةةةب الثةةةاين الةةةيت نصةةةها: "يسةةةتخدم املعلةةةم أسةةةاليب متعةةةددة يف 3وجةةةاءت ذي الةةةرقم )
( درجةةةةة، ويعةةةةزي 3123تةةةةدريس مةةةةادة اللغةةةةة العربيةةةةة" حيةةةةث حصةةةةلت علةةةةى املتوسةةةةط احلسةةةةايب قةةةةدره )

 لغة العربية يف املرحلة الثانوية. الباحث بأن أفراد العينة يستخدمون أساليب متعددة يف تدريس ال
( يف الرتتيةب الثالةث حيةث حصةلتا علةى املتوسةط احلسةايب قةدره 5،6بينما جاءت فقرة رقةم ) 

 ( درجة.3111)
( يف الرتتيةةب الرابةةع واخلةةامس الةةيت نصةةهما: "يسةةتخدم املعلةةم 3،8وجةةاءت الفقةةرة ذي الةةرقم ) 

ية" و "يقوم املعلم بشرح املةادة باللغةة العربيةة الفصةحى" الوسائل التعليمية املتنوعة يف تدريس اللغة العرب
( درجةةة، ممةةا يعةةين ذلةةك أن هنةةاك 3176( و )3119حيةةث حصةةلت علةةى املتوسةةط احلسةةايب قةةدره )

اتفاقا بةني أفةراد العينةة يف اسةتخدام الوسةائل التعليميةة املتنوعةة يف املةادة اللغةة العربيةة ويف شةرحها باللغةة 
 العربية الفصحى.
ر إىل نتةةائج احملةةور الرابةةع يتبةةني أن مجيةةع طةةرق التةةدريس والوسةةائل التعليميةةة تةةوافرت لةةدى وبةةالنظ
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( وبلةةغ 3176-3112بدرجةةة كبةةرية حيةةث تةةرتاوح درجةةة املتوسةةط احلسةةايب مةةا بةةني ) الدراسةةةأفةةراد عينةةة 
يةةة (، وهةةو يتمثةةل درجةةة كبةةرية ممةةا يعةةين أن مجيةةع الوسةةائل التعليم3172املتوسةةط العةةام للمحةةور قةةدره )

توافرت لدى أفةراد العينةة بدرجةة كبةرية وهةذا يةدل علةى إملةام أفةراد العينةة بالوسةائل التعليميةة املسةتخدمة 
 يف تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف اهلند.

  المحور الخامس: التقويم:
ليةة التقةومي يف على السؤال اخلامس ونصةُه: مةا واقةع عم الطالبجييب احملور اخلامس من حماور استبانة 

 يف املدارس الثانوية باهلند؟ معايري جودة املنهجمنهج اللغة العربية يف ضوء 
ل جابةة علةى هةةذا السةؤال قةةام الباحةث بقيةةاس درجةة املوافقةةة علةى فقةةرات احملةور مةةن قبةل عينةةة 

راف الدراسةةةةة، وتكةةةةرارات كةةةةل عبةةةةارة، ومةةةةن مث حسةةةةاب مسةةةةتوى املوافقةةةةة، واملتوسةةةةط احلسةةةةايب، واالحنةةةة
املعيةةةاري، وترتيةةةب كةةةل عبةةةارة مةةةن عبةةةارات حمةةةور "لغةةةة الكتةةةاب وأسةةةلوب العةةةرض" باسةةةتخدام التحليةةةل 

التكةةةةرارات والنسةةةةةب املئويةةةةة واملتوسةةةةطات احلسةةةةةابية ( يبةةةةني 31(، واجلةةةةدول رقةةةةةم )(SPSSاإلحصةةةةائي 
يف املرحلةةة  حةةول رأيهةةم بعمليةةة التقةةومي يف مةةنهج اللغةةة العربيةةة الطةةالبوترتيبهةةا تنازليةةاً إلجابةةات عينةةة 

 الثانوية.
 (51جدول رقم )

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجاباتيبين 
 حول رأيهم بالتقويم في منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية الطالبعينة 

 العبارة م
 درجة الموافقة

فقة
موا

ى ال
ستو

م
ابي 

حس
ط ال

وس
لمت

ا
 

عيار 
 الم

اف
حر

االن
 ي

يب
لترت

ا
 

كبيرة 
 جداً 

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جداً 

تكفةةةةةةي التةةةةةةدريبات املوجةةةةةةودة  3
 ملواد اللغة العربية.

 96 57 833 985 997 ت
 8 8188 3115 كبيرة

% 3315 3917 9119 117 311 

تتنةةوع أسةةئلة االمتحانةةات مةةا  9
 بني شفوية وحتريرية.

 32 68 839 878 955 ت
 9 8198 3119 كبيرة

% 3111 9611 9118 213 512 

تتنةةوع أسةةئلة االمتحانةةات مةةا  3
 بني إجبارية واختيارية.

 38 32 859 813 933 ت
 3 8181 3172 كبيرة

% 3513 9711 9318 713 619 

 توجد أسئلة مقالية.  5
 68 59 837 862 932 ت

 3 8191 3179 كبيرة
% 3613 9517 9111 712 213 
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 العبارة م
 درجة الموافقة

فقة
موا

ى ال
ستو

م
ابي 

حس
ط ال

وس
لمت

ا
 

عيار 
 الم

اف
حر

االن
 ي

يب
لترت

ا
 

كبيرة 
 جداً 

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جداً 

تكةةةةةةةون أسةةةةةةةئلة االمتحانةةةةةةةات  8
 سهلة.

 62 51 862 812 968 ت
 5 8133 3167 كبيرة

% 3217 8616 9517 716 8115 

 يوجد امتحان فصلي. 1
 2111 66 28 832 969 ت

 6 8133 3165 كبيرة
% 3211 9916 8311 8111 8317 

 يوجد امتحان شهري. 7
 837 72 811 835 916 ت

 7 8153 3131 متوسطة
% 3813 9115 8519 8911 9112 

 توجد أسئلة موضوعية. 6
 839 19 889 869 871 ت

 1 8137 3193 متوسطة
% 9511 9316 8711 8915 9118 

 3163املتوسط العام للمحور                                                                

 ( ما يلي:51يتبني من اجلدول رقم )
( اليت نصةها: "تكفةي التةدريبات املوجةودة ملةواد اللغةة العربيةة" حصةلت 3الفقرة ذات الرقم ) إن

( 3115علةةى أعلةةى درجةةة يف احملةةور وجةةاءت يف الرتتيةةب األول مةةن بةةني التقةةومي امتوسةةط حسةةايب قةةدره )
لعينةةة يف وهةةو أعلةةى متوسةةط حسةةايب ممةةا يعةةين أن هنةةاك اتفاقةةا بةةني أفةةراد ا وفقةةا لةةرأي أفةةراد عينةةة الدراسةةة

التةةدريبات ملةةواد اللغةةة العربيةةة يف احملةةور التقةةومي. وهةةذا يشةةري بةةأن التةةدريبات الةةواردة يف الكتةةاب تكتفةةي 
ََعلمةةةنين يف تقةةةومي مةةةنهج اللغةةةة  الطةةةالبلقيةةةاس أداء 

يف التقةةةومي. وهةةةذه النتيجةةةة توافةةةق مةةةع أفةةةراد عينةةةة امل
 العربية.
نةةةوع أسةةةئلة االمتحانةةةات مةةةا بةةةني شةةةفوية ( الةةةيت نصةةةها: "تت9كمةةةا جةةةاءت الفقةةةرة ذات الةةةرقم )  

( درجة. وهذا يعين ذلك 3119وحتريرية" يف الرتتيب الثاين حيث حصلت على متوسط حسايب قدره )
أن هنةةةاك اتفاقةةةا بةةةني أفةةةراد العينةةةة يف تنويةةةع األسةةةئلة مةةةا بةةةني شةةةفوية وحتريريةةةة يف كتةةةاب اللغةةةة العربيةةةة يف 

 املرحلة الثانوية.
( اليت نصها: "تتنوع أسئلة االمتحانات ما بني إجبارية واختيارية" 3)بينما جاءت الفقرة رقم  

( درجةةة، وهةةذا يعةةين أن تنويةةع 3172يف الرتتيةةب الثالةةث حيةةث حصةةلت علةةى متوسةةط حسةةايب قةةدره )
 يف التقومي. الطالباألسئلة ما بني اجبارية واختيارية مهمة لقياس أداء 

هن:" توجةد أسةئلة مقاليةة" و "تكةون أسةئلة ( الةيت نصة5،8،1ويليه جاءت الفقرة ذات الةرقم )
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االمتحانةةات سةةهلة" و "يوجةةد امتحةةان فصةةلي" يف الرتتيةةب الرابةةع واخلةةامس والسةةادس مةةن بيةةنن التقةةومي 
 ( درجة.3165( و)3167( و)3179امتوسط حسايب قدره )

( الةةيت نصةةهما:" يوجةةد امتحةةان شةةهري" و "توجةةد أسةةئلة 7،6كمةةا جةةاء التقةةومي ذات الةةرقم )  
( 3193-3131ية" يف الرتتيةةةب األخةةةري حيةةةث حصةةةلتا علةةةى متوسةةةط حسةةةايب مةةةا بةةةني قةةةدره )موضةةةوع

درجة، وهو يتمثل بدرجة متوسطة، مما يعين أن هناك اتفاقا لدى أفراد العينة يف وجةود امتحةان شةهري 
 وأسئلة موضوعية.

لعينة بدرجة وبالنظر إىل نتائج احملور اخلامس يتضح أن مجيع فقرات التقومي توافرت لدى أفراد ا
( حيةةث بلةةغ 6،7( مةةا عةةدا رقةةم )3165-3115كبةةرية حيةةث تةةرتاوح درجةةة املتوسةةط احلسةةايب مةةا بةةني )

( وهةةةةةو يتمثةةةةةل بدرجةةةةةة متوسةةةةةطة، وقةةةةةد بلةةةةةغ املتوسةةةةةط العةةةةةام 3193-3131املتوسةةةةةط احلسةةةةةايب قةةةةةدره )
العينةةة ( وهةةو يتمثةةل بدرجةةة كبةةرية ممةةا يعةةين أن مجيةةع فقةةرات احملةةور اخلةةامس تةةوافرت لةةدى أفةةراد 3163)

بدرجةةة كبةةرية وهةةذا يةةدل علةةةى اهتمةةام أفةةراد جمتمةةع الدراسةةة بةةةالتقومي يف مةةنهج اللغةةة العربيةةة يف املرحلةةةة 
 الثانوية يف اهلند. 

 وعلى ضوء ما سبق فيكون قد حتققت اإلجابة على السؤال اخلامس الفرعي.
 

 مقارنة بين متوسطات محاور الدراسة:
طات حمةةاور الدراسةةة، وذلةةك للتعةةرف علةةى أي احملةةاور حصةةلت قةةام الباحةةث بةةإجراء املقارنةةة بةةني متوسةة

 حول توافر األهداف لديهم كما هو موضح يف اجلدول التايل: الطالبعلى أعلى متوسط إلجابات 
 (59جدول رقم )

 يبين المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية لجميع محاور الدراسة
 العربية في المرحلة الثانويةحول رأيهم بمنهج اللغة  الطالبإلجابات عينة 

 الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب احملاور م
 8 1119 3111 املهارات 3
 9 1172 3126 األهداف 8
 3 1173 3123 احملتوى 9
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طرق التةدريس والوسةائل  3
 3 1118 3112 التعليمية

 5 1119 3163 التقومي 5
 4827ربية         الدرجة الكلية للتقويم منهج اللغة الع

( أن احملةةور األول )املهةةارات( حصةةل علةةى أعلةةى متوسةةط 58يتضةةح مةةن اجلةةدول السةةابق رقةةم )
( ممةةا يعةةين أن مهةةارات مةةنهج اللغةةة 3111مةةن بةةني حمةةاور الدراسةةة حيةةث بلةةغ متوسةةط حسةةايب قةةدره )

ور الثةةاين )أهةةداف بدرجةةة كبةةرية، بينمةةا جةةاء احملةة الطةةالبالعربيةةة يف املرحلةةة الثانويةةة واضةةحة متامةةا لةةدى 
(، يف حةةةني 3126مةةةنهج اللغةةةة العربيةةةة( يف الرتتيةةةب الثةةةاين حيةةةث بلةةةغ إمجةةةايل املتوسةةةط احلسةةةايب قةةةدره )

(، كمةا 3123حصل على الرتتيب الثالث احملةور الثالةث ) حمتةوى مةنهج اللغةة( امتوسةط حسةايب قةدره )
الرابةةةع حيةةةث بلةةةغ إمجةةةايل املتوسةةةط جةةةاء احملةةةور الرابةةةع )طةةةرق التةةةدريس والوسةةةائل التعليميةةةة( يف الرتتيةةةب 

(، أما الرتتيب اخلامس واألخةري فقةد حصةل عليةه احملةور اخلةامس )التقةومي( حيةث 3112احلسايب قدره )
( درجة. أما إمجايل املتوسط احلسةايب جلميةع احملةاور فقةد بلةغ 3163بلغ إمجايل املتوسط احلسايب قدره )

قيةاس الةذي اعتمةد عليةه الباحةث والةيت تشةري علةى ( وهو متوسط يقع ضةمن الفئةة الثانيةة يف م3117)
 بدرجة كبرية. الطالباالستجابة اليت تدل على توافر التقومي لدى 

وهةةةذا يةةةدل علةةةى إملةةةام طةةةالب اللغةةةة العربيةةةة يف املرحلةةةة الثانويةةةة يف اهلنةةةد، وقةةةد يعةةةزي السةةةبب لنتةةةائج  
 الدرجات املتوافرة يف كوهنا كبرية.

 
 السؤال السادس:

حــول تقــويم مــنهج اللغــة  الطــالبق ذات داللــة إحصــائية بــين اســتجابات عينــة هــل هنــاك فــرو 
تعـزى الخـتالف المتغيـرات: )الصـف  معـايير جـودة المـنهجالعربية في المرحلة الثانوية في ضـوء 

 الجنس(؟-
ل جابةةةةة علةةةةى هةةةةذا السةةةةؤال قةةةةام الباحةةةةث باسةةةةتخدام اختبةةةةار )ت( لداللةةةةة الفةةةةروق بةةةةني مةةةةن 

على حمةاور الدراسةة )حةول  الطالبعلى الفروق يف استجابات أفراد عينة  جمموعتني مستقلتني للتعرف
( تبعةاً الخةتالف متغةريات عينةة معايري جودة املنهجتقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف ضوء 

 ول التالية تبني النتائج اليت مت التوصل إليها: (. واجلدااجلنس-: )الصف الطالب
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 صف الدراسي:الفروق باختالف ال

لبيةةةةةان الفةةةةةروق بةةةةةني أفةةةةةراد العينةةةةةة يف الصةةةةةف الدراسةةةةةي مت اسةةةةةتخدام اختبةةةةةار )ت( لداللةةةةةة الفةةةةةروق يف 
 معايري جودة املنهجحول تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف ضوء  الطالباستجابات عينة 

 .أفراد العينة( يبني الفروق اإلحصائية بني 51باختالف الصف الدراسي، واجلدول رقم )
 (58جدول رقم )
العربية في  حول تقويم منهج اللغة الطالباختبار )ت( لداللة الفروق في استجابات عينة 

 باختالف الصف الدراسي معايير جودة المنهجالمرحلة الثانوية في ضوء 

الصف  احملور
املتوسط  العدد الدراسي

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 ليقالتع الداللة

 األهداف
 1111 3122 959 األول

 غري دالة 11363 1128
 1172 3123 316 الثاين

 احملتوى
 1176 3126 959 األول

 غري دالة 11793 1135
 1179 3123 316 الثاين

 املهارات
 1113 3113 959 األول

 غري دالة 11913 8117
 1118 3188 316 الثاين

طرق التدريس والوسائل 
 ليميةالتع

 1116 3116 959 األول
 غري دالة 11313 1113

 1172 3129 316 الثاين

 التقومي
 1113 3167 959 األول

 غري دالة 11333 1127
 1118 3168 316 الثاين

الدرجة الكلية لتقومي 
 منهج اللغة العربية 

 1178 3111 959 األول
 غري دالة 11186 1193

 1163 3117 316 الثاين
( أن قيمة )ت( غري دالة يف احملاور: )األهداف، احملتوى، 59يتبني من اجلدول السابق رقم )

املهارات، طرق التدريس والوسائل التعليمية، التقومي(، وكذلك يف الدرجة الكلية لتقومي منهج اللغة 
ذات داللة  ، مما يشري إىل عدم وجود فروق معايري جودة املنهجالعربية يف املرحلة الثانوية يف ضوء 
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حول تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف ضوء  الطالبإحصائية بني استجابات عينة 
 .الطالبيف تلك احملاور، تعود الختالف الصف الدراسي ألفراد عينة  معايري جودة املنهج

 
 الفروق باختالف نوع العينة )الجنس(:
نة مت استخدام اختبار )ت( لداللة الفروق يف استجابات عينة لبيان الفروق بني أفراد العينة يف نوع العي

بةاختالف نةوع  معةايري جةودة املةنهجحول تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانويةة يف ضةوء  الطالب
 ( يبني الفروق اإلحصائية بني أفراد العينة.58عينة الدراسة )اجلنس(، واجلدول رقم )

 (54جدول رقم )
العربية في  حول تقويم منهج اللغة الطالبلة الفروق في استجابات عينة اختبار )ت( لدال

 باختالف نوع العينة )الجنس( معايير جودة المنهجالمرحلة الثانوية في ضوء 

نوع العينة  احملور
 )اجلنس(

املتوسط  العدد
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

 التعليق

 األهداف
 1177 3113 335 ذكر

3135 11118 
دالة عند مستوى 

 1119 3111 983 أنثى 1118

 المحتوى
 1177 3125 335 ذكر

 غري دالة 11181 1193
 1166 3123 983 أنثى

 المهارات
 1117 3119 335 ذكر

3117 11119 
دالة عند مستوى 

 1162 3198 983 أنثى 1118
طرق التدريس 

 والوسائل التعليمية
 1117 3112 335 ذكر

 غري دالة 11793 1136
 1162 3128 983 أنثى

 التقويم
 1119 3167 335 ذكر

 غري دالة 11179 8118
 1111 3155 983 أنثى

الدرجة الكلية لتقويم 
 منهج اللغة العربية

 1171 3112 335 ذكر
 غري دالة 11333 1127

 1151 3113 983 أنثى
يف احملاور:  1118( دالة إحصائية عند مستوى ( أن قيمة )ت53يتضح من اجلدول رقم )

 الطالب)األهداف واملهارات(، مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة 
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يف تلك احملاور، تعود  معايري جودة املنهجحول تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف ضوء 
 الذكور. الطالبنس(، وكانت تلك الفروق لصاحل عينة )اجل الطالبالختالف نوع أفراد عينة 

( أن قيمة )ت( غري دالة إحصائية يف احملاور: )احملتوى، 59كما يتضح من اجلدول رقم )
طرق التدريس والوسائل التعليمية، التقومي(، ويف الدرجة الكلية لتقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة 

، مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  معايري جودة املنهجالثانوية يف ضوء 
 معايري جودة املنهجحول تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف ضوء  الطالباستجابات عينة 

 )اجلنس(. الطالبيف تلك احملاور، تعود الختالف نوع أفراد عينة 
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 ثالثاً: نتائج بطاقة المالحظة الصفية:
 ت الدراسة:إجابة تساؤال

 المحور األول: استخدام اللغة العربية الفصحى:
جييب احملور األول من حماور بطاقة املالحظة الصفية على السؤال األول ونصُه: ما واقع استخدام اللغة 

 يف املدارس الثانوية باهلند؟ معايري جودة املنهجالعربية الفصحى امنهج اللغة العربية يف ضوء 
هةةةذا السةةةؤال قةةةام الباحةةةث بقيةةةاس درجةةةة املوافقةةةة علةةةى فقةةةرات احملةةةور مةةةن قبةةةل عينةةةةة ل جابةةةة علةةةى 

الدراسةةة، وتكةةةرارات كةةل عبةةةارة، ومةةن مث حسةةةاب مسةةتوى املوافقةةةة، واملتوسةةط احلسةةةايب، واالحنةةراف املعيةةةاري، 
وترتيةةةةب كةةةةل عبةةةةارة مةةةةن عبةةةةارات حمةةةةور "اسةةةةتخدام اللغةةةةة العربيةةةةة الفصةةةةحى" باسةةةةتخدام التحليةةةةل اإلحصةةةةائي 

SPSS)( واجلدول رقم ،)التكةرارات والنسةب املئويةة واملتوسةطات احلسةابية وترتيبهةا تنازليةاً إلجابةات ( يبةني 53
 عينة الدراسة حول رأيهم باستخدام اللغة العربية الفصحى يف منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية.

 (53جدول رقم )
الَمَعلميِّن  ة وترتيبها تنازلياً لنتائج مالحظةالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابييبين 

 حول مدى استخدام اللغة العربية الفصحى في تدريس منهج اللغة العربية 
 المرحلة الثانوية في

 العبارة م
 درجة املمارسة

رسة
مما

ى ال
ستو

م
ابي 

حس
ط ال

وس
لمت

ا
ري 

معيا
ف ال

حرا
االن

 

يب
لترت

ا
 

كبيرة 
 جداً 

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جداً 

يطةةةةةةةةرح األسةةةةةةةةئلة والتوجيهةةةةةةةةات  9
 بلغة واضحة.

 8 1113 3161 كبيرة 8 8 1 81 3 ت
% 217 5118 9511 319 319 

يراعي قواعةد اللغةة العربيةة أثنةاء  3
 الكتابة على السبورة.

 9 1113 3168 كبيرة 8 3 3 99 8 ت
% 319 7811 8912 217 319 

علةةةةةةةةةى  الطةةةةةةةةةالبيسةةةةةةةةةاعد  3
 فصحى. التكلم بلغة

 9 1125 3168 كبيرة 9  1 81 85 3 ت
% 8912 3113 3913 1  615 

يسةةةتخدم لغةةةة فصةةةحى مناسةةةبة  8
 .الطالبحىت يفهمها 

 3 1172 9161 متوسطة 9 81 85 3  1 ت
% 1  8912 3113 3913 615 

 4831              المتوسط العام للمحور                                                      
( جةاءت يف الرتتيةب األول 9( يتبةني أن فقةرة ذات الةرقم )53بالنظر إىل اجلدول السابق رقم )
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( 3161يف احملةةور األول )اسةةتخدام اللغةةة العربيةةة الفصةةحى( حيةةث بلةةغ إمجةةايل املتوسةةط احلسةةايب قةةدره )
تا على متوسط حسةايب قةدره ( يف الرتتيب الثاين حيث حصل3،3درجة، ويليه جاءت فقرة ذي الرقم )

ََعلمةنين يطرحةون األسةئلة أمةام 3168)
بلغةة  الطةالب( درجة، وهو يتمثل بدرجة كبرية، وهذا يعةين أن امل

 واضحة وخياطبهم باللغة العربية الفصحى ويراعون قواعد اللغة العربية عند كتابة العبارة على السبورة.
األخةري حيةث بلةغ إمجةايل املتوسةط احلسةايب قةدره ( يف الرتتيةب 8بينما جاءت فقةرة ذي الةرقم )  
ََعلمةةنين يسةةتخدمون اللغةةة العربيةةة 9161)

( درجةةة، وهةةذا يتمثةةل بدرجةةة متوسةةطة ممةةا يشةةري بةةأن بعةةض امل
 يف املرحلة الثانوية.  الطالبالفصحى لتفهيم 

 ( درجة وهي يتمثل بدرجة متوسطة.3131وبلغ املتوسط احلسايب قدره )  
َمَعلمةين اللغةة العربيةة يهتمةون بتدريسةهم باسةتخدام اللغةة العربيةة الفصةحى  ويعزي الباحةث بةأن

 سواء كان يف احملاضرة أو الكتابة على السبورة.
 

 المحور الثاني: إدارة الفصل:
جييب احملور الثةاين مةن حمةاور بطاقةة املالحظةة الصةفية علةى السةؤال الثةاين ونصةُه: مةا واقةع إدارة الصةف 

 يف املدارس الثانوية باهلند؟ معايري جودة املنهجغة العربية يف ضوء يف تدريس منهج الل
ل جابةة علةى هةةذا السةؤال قةةام الباحةث بقيةةاس درجةة املوافقةةة علةى فقةةرات احملةور مةةن قبةل عينةةة 
الدراسةةةةة، وتكةةةةرارات كةةةةل عبةةةةارة، ومةةةةن مث حسةةةةاب مسةةةةتوى املوافقةةةةة، واملتوسةةةةط احلسةةةةايب، واالحنةةةةراف 

(، (SPSSعبارة من عبارات حمةور "إدارة الصةف" باسةتخدام التحليةل اإلحصةائي  املعياري، وترتيب كل
التكةةةةرارات والنسةةةةب املئويةةةةة واملتوسةةةةطات احلسةةةةابية وترتيبهةةةةا تنازليةةةةاً لنتةةةةائج ( يبةةةةني 55واجلةةةةدول رقةةةةم )

ََعلمنين حول مدى ممارسة إدارة الفصل يف تدريس منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية.
 مالحظة امل
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 (55جدول رقم )
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لنتائج مالحظة

 الَمَعلميِّن حول مدى ممارسة إدارة الفصل في تدريس منهج اللغة العربية 
 في المرحلة الثانوية

 العبارة م
 درجة املمارسة

رسة
مما

ى ال
ستو

م
ابي 

حس
ط ال

وس
لمت

ا
ري 

معيا
ف ال

حرا
االن

 

ا
يب

لترت
 

كبيرة 
 جداً 

 قليلة متوسطة كبيرة
قليلة 
 جداً 

غةةةةةةةةري املنتبهةةةةةةةةني  الطةةةةةةةةالبخياطةةةةةةةةب  6
 للدرس بأسلوب مناسب.

كبيرة   1 1  3 81 87 ت
 جداً 

3139 1179 8 
% 5311 3913 8912 1  1  

 يتحرك بطريقة مالءمة أثناء الشرح. 3
كبيرة   1  1 5 88 85 ت

 جداً 
3139 1175 9 

% 3113 3515 8618 1  1  

7 
يةةةةوزّع الوقةةةةت علةةةةى عناصةةةةر الةةةةدرس 

 بشكل مالئم.
كبيرة   1  1 7 81 83 ت

 جداً 
3193 1111 3 

% 3519 3913 9916 1  1  

يطبةةةةةةةق القواعةةةةةةةد واإلجةةةةةةةراءات بةةةةةةةني  9
 اموضوعية. الطالب

  1  1 3 81 2 ت
 3 1163 3186 كبيرة

% 9211 5118 8912 1  1  

دوات واملةةةةةةةةةةةةةواد الالزمةةةةةةةةةةةةةة جيهةةةةةةةةةةةةز األ 3
 للتدريس.

  1  1 5 86 81 ت
 3 1162 3186 كبيرة

% 3913 5816 8618 1  1  

 -يراعةةةي الظةةةروف الطبيعيةةةة )هتويةةةة  5
 حرارة(. -درجة  –إضاءة 

 8 8 1 88 81 ت
 6 8118 3121 كبيرة

% 3913 3515 9511 319 319 

 يهيل الصف قبل بدء الدرس. 8
  1 8 6 98 3 ت

 7 1163 3113 كبيرة
% 217 6717 8213 319 1 

 3895المتوسط العام للمحور                                                                   

( جةاءت يف الرتتيةب األول 6( يتبةني أن فقةرة ذات الةرقم )55بالنظر إىل اجلدول السابق رقم )
( درجةة، ويليةه جةاءت 3139( حيث بلغ إمجايل املتوسةط احلسةايب قةدره )يف احملور الثاين )إدارة الفصل

( درجة، بينما 3139( يف الرتتيب الثاين حيث حصلت على متوسط حسايب قدره )3فقرة ذي الرقم )
( 3193( يف الرتتيةةةب الثالةةةث حيةةةث بلةةةغ إمجةةةايل املتوسةةةط احلسةةةايب قةةةدره )7جةةةاءت فقةةةرة ذي الةةةرقم )

ََعلمةنين خيةاطبون درجة، وهذا يتمثل بدرجة  ك
غةري املنتبهةني بأسةلوب  الطةالببرية جداً ممةا يشةري بةأن امل

مناسةةةةب، ويتحركةةةةون يف الفصةةةةل بطريقةةةةة مناسةةةةبة أثنةةةةاء تدريسةةةةهم ويوزعةةةةون األوقةةةةات حسةةةةب عناصةةةةر 
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( 3113-3186( ترتاوح درجة املتوسط احلسايب مةا بةني )9،3،5،8الدرس. بينما جاءت ذي الرقم )
ة كبةةرية ممةةا يعةةين أن َمَعلمةةين اللغةةة العربيةةة يطبقةةون القواعةةد واإلجةةراءات بةةني درجةةة، وهةةذا يتمثةةل بدرجةة

 وجيهزون الوسائل التعليمية ويراعون الظروف الطبيعية. الطالب
 ( درجة وهو يتمثل بدرجة كبرية.3185وبلغ املتوسط احلسايب قدره )

ف الدراسةةةةية وخماطبةةةةة ويعةةةةزي الباحةةةةث بةةةةأن َمَعلمةةةةين اللغةةةةة العربيةةةةة قةةةةادرون علةةةةى إدارة الصةةةةفو 
 غري املنتبهني بأسلوب سلس ويراعون الظروف الطبيعية. الطالب

 
 المحور الثالث: التمهيد للدرس:

جييةةب احملةةور الثالةةث مةةن حمةةاور بطاقةةة املالحظةةة الصةةفية علةةى السةةؤال الثالةةث ونصةةُه: مةةا واقةةع التمهيةةد 
مدينةةة  معةةايري جةةودة املةةنهجيف ضةةوء  اهلنةةديف املرحلةةة الثانويةةة ب للةةدرس أثنةةاء تةةدريس مةةنهج اللغةةة العربيةةة

 ؟دهلي منوذجاً 
ل جابةةةة علةةةى هةةةذا السةةةؤال قةةةام الباحةةةث بقيةةةاس درجةةةة املوافقةةةة علةةةى فقةةةرات احملةةةور مةةةن قبةةةل عينةةةةة 
الدراسةةة، وتكةةةرارات كةةل عبةةةارة، ومةةن مث حسةةةاب مسةةتوى املوافقةةةة، واملتوسةةط احلسةةةايب، واالحنةةراف املعيةةةاري، 

(، واجلةدول رقةم (SPSSرات حمةور "التمهيةد للةدرس" باسةتخدام التحليةل اإلحصةائي وترتيب كل عبارة من عبا
ََعلمةةنين حةةول ( يبةةني 56)

التكةةرارات والنسةةب املئويةةة واملتوسةةطات احلسةةابية وترتيبهةةا تنازليةةاً لنتةةائج مالحظةةة امل
 مدى ممارسة التمهيد للدرس أثناء تدريس منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية.

 (52رقم ) جدول
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لنتائج مالحظةيبين  

 الَمَعلميِّن حول مدى قيامهم بالتمهيد للدرس في تدريس منهج اللغة العربية
 في المرحلة الثانوية 

 العبارة م
 درجة املمارسة

رسة
ملما
ى ا
ستو

م
سايب 

 احل
سط
ملتو
ا

 

عيار 
ف امل

حنرا
اال

 ي

يب
الرتت

 

كبرية 
قليلة  قليلة متوسطة كبرية جداً 

 جداً 

3 
حيةةةةةةةةةةةرص علةةةةةةةةةةةى ربةةةةةةةةةةةط الةةةةةةةةةةةدرس 
بالةةةةةةةةةدروس السةةةةةةةةةابقة إذا دعةةةةةةةةةت 

 احلاجة.

كبيرة   1  1 3 7 91 ت
 جداً 

3159 1179 8 
% 6315 9916 8912 1  1  
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 العبارة م
 درجة املمارسة

رسة
ملما
ى ا
ستو

م
سايب 

 احل
سط
ملتو
ا

 

عيار 
ف امل

حنرا
اال

 ي

يب
الرتت

 

كبرية 
 قليلة متوسطة كبرية جداً 

قليلة 
 جداً 

 يراعي الوقت املناسب للتمهيد. 9
كبيرة   1  1 3 83 83 ت

 جداً 
3192 1162 9 

% 3812 3519 8912 1  1  

 خيطط لتهيئة مناسبة للدرس. 3
  1  1 3 81 2 ت

 3 1163 3186 كبيرة
% 9211 5118 8912 1  1  

يف عملية التهيئةة  الطالبيشارك  8
 للدرس.

  1 8 3 85 88 ت
 3 1171 3186 كبيرة

% 3515 3113 8912 319 1  
 3882                                                      المتوسط العام للمحور              

 ( ما يلي: 56جند من اجلدول السابق رقم )
( جةةةاءت يف الرتتيةةةب األول يف احملةةةور الثالةةةث )التمهيةةةد للةةةدرس( 3يتبةةةني أن فقةةةرة ذات الةةةرقم )

 الرتتيةةةب ( يف9( درجةةةة، وجةةةاءت فقةةةرة ذي الةةةرقم )3159حيةةةث بلةةةغ إمجةةةايل املتوسةةةط احلسةةةايب قةةةدره )
( درجةة، وهةذا يتمثةل بدرجةة  كبةرية جةداً ممةا 3192الثاين حيث حصلت علةى متوسةط حسةايب قةدره )

ََعلمنين حيرصون ربط الدرس بالسابق ويراعون األوقات املناسبة للتمهيد، بينما جةاءت فقةرة 
يشري بأن امل
( درجةة، وهةذا 3186ه )( يف الرتتيب الثالث حيث حصلتا على املتوسط احلسايب قةدر 3،8ذي الرقم )

يف عمليةةةة التهيئةةةة  الطةةةالبيتمثةةةل بدرجةةةة كبةةةرية ممةةةا يعةةةين أن َمَعلمةةةين اللغةةةة العربيةةةة خيططةةةون ويشةةةاركون 
 ( درجة وهي يتمثل بدرجة كبرية جداً.3191للدرس، وبلغ املتوسط احلسايب قدره )

 ريس.ويعزي الباحث بأن َمَعلمين اللغة العربية يهتمون بالتمهيد قبل بدء التد
 

 المحور الرابع: عرض المادة العلمية:
جييةب احملةور الرابةةع مةن حمةةاور بطاقةة املالحظةةة الصةفية علةى السةةؤال الرابةع ونصةةُه: مةا واقةةع عةرض املةةادة 

 يف املدارس الثانوية باهلند؟ معايري جودة املنهجالعلمية أثناء تدريس منهج اللغة العربية يف ضوء 
قةةام الباحةث بقيةةاس درجةة املوافقةةة علةى فقةةرات احملةور مةةن قبةل عينةةة ل جابةة علةى هةةذا السةؤال 

الدراسةةةةة، وتكةةةةرارات كةةةةل عبةةةةارة، ومةةةةن مث حسةةةةاب مسةةةةتوى املوافقةةةةة، واملتوسةةةةط احلسةةةةايب، واالحنةةةةراف 
املعيةةاري، وترتيةةب كةةل عبةةارة مةةن عبةةارات حمةةور "عةةرض املةةادة العلميةةة" باسةةتخدام التحليةةل اإلحصةةائي 
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SPSS)( واجلةةةدول رقةةةم ،)التكةةةرارات والنسةةةب املئويةةةة واملتوسةةةطات احلسةةةابية وترتيبهةةةا تنازليةةةاً يبةةةني  (57
ََعلمنين حول عرض املادة العلمية أثناء تدريس منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية.

 لنتائج مالحظة امل
 (57جدول رقم )

ائج مالحظة الَمَعلميِّن التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لنتيبين 
 حول مدى قيامهم بعرض المادة العلمية في تدريس منهج اللغة العربية

 في المرحلة الثانوية 

 العبارة م
 درجة املمارسة

رسة
مما

ى ال
ستو

م
ابي 

حس
ط ال

وس
لمت

ا
ري 

معيا
ف ال

حرا
االن

 

يب
لترت

ا
 

كبرية 
 جداً 

 قليلة متوسطة كبرية
قليلة 
 جداً 

 العروض للتوضيح.يستخدم األمثلة و  6
كبيرة  1  8  1 83 86 ت

 جداً 
3135 1161 8 

% 5816 3519 1  319 1  

3 
أثنةةاء تقةةدمي  الطةةالبيراعةةي مسةةتويات 
 املادة العلمية.

كبيرة   1  1 6 88 83 ت
 جداً 

3196 1177 9 
% 3519 3515 8213 1  1  

يطرح املادة العلمية بأسلوب يثري انتباه  3
 .الطالب

كبيرة  1  8 9 87 88 ت
 جداً 

3193 1179 3 
% 3515 5311 615 319 1  

9 
ينةةوع يف طةةرق التةةدريس املسةةتخدمة مةةا 
بةةةةةةني )حةةةةةةوار، مناقشةةةةةةة، استكشةةةةةةاف، 

 حماضرة، القاء... وغريها(

  1  1 6 83 88 ت
 3 1173 3186 كبيرة

% 3515 3519 8213 1  1  

 حيدد طريقة التدريس املناسبة. 8
  1  1 1 81 83 ت

 3 1119 3186 كبيرة
% 3812 3913 9511 1  1  

ينّمةةةةةي مهةةةةةارات التفكةةةةةري أثنةةةةةاء عةةةةةرض  5
 املادة العلمية.

  1  1 3 99 6 ت
 6 1153 3181 كبيرة

% 8213 7811 217 1  1  
 3884     المتوسط العام للمحور                                                               

( جةةاءت يف الرتتيةةب األول يف 6( بةةأن فقةةرة ذات الةةرقم )57يتبةةني مةةن اجلةةدول السةةابق رقةةم )
( درجةة، وجةاءت 3135احملور الرابع )عرض املادة العلميةة( حيةث بلةغ إمجةايل املتوسةط احلسةايب قةدره )

( درجةة، بينمةا 3196( يف الرتتيب الثةاين حيةث بلةغ إمجةايل املتوسةط احلسةايب قةدره )3فقرة ذي الرقم )
( درجةة، 3193( يف الرتتيةب الثالةث حيةث حصةلت علةى متوسةط حسةايب قةدره )3جاءت فقرة رقةم )

ََعلمةنين يسةتخدمون األمثلةة ويراعةون الفةروق الفرديةة كمةا 
وهذا يتمثل بدرجة كبةرية جةداً ممةا يشةري بةأن امل
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 .الطالبيطرحون املادة العلمية بأسلوب مناسب يثري انتباه 
( يف الرتتيةةب الثالةةث حيةةث حصةةلتا علةةى املتوسةةط احلسةةايب 9،8فقةةرة ذي الةةرقم ) كمةةا جةةاءت

( يف الرتتيةةب الرابةةع حيةةث بلةةغ إمجةةايل املتوسةةط احلسةةايب 5( درجةةة، بينمةةا جةةاءت رقةةم )3186قةةدره )
( درجة، وهذا يتمثل بدرجة كبرية مما يعين ذلك أن َمَعلمين اللغة العربية يستخدمون طرق 3181قدره )

تنوعةةةة مةةةا بةةةني احلةةةوار، واملناقشةةةة، واحملاضةةةرة حسةةةب احلاجةةةة، وبلةةةغ املتوسةةةط احلسةةةايب قةةةدره تةةةدريس م
 ( درجة، وهي يتمثل بدرجة كبرية جداً.3193)

ََعلمنين لديهم قةدرة لعةرض املةادة العلميةة واختيةار طةرق التةدريس املناسةبة 
ويعزي الباحث بأن امل

 للغة العربية يف املرحلة الثانوية يف اهلند.
 
 محور الخامس: الوسائل التعليمية:لا

جييب احملور اخلامس من حماور بطاقة املالحظة الصفية على السؤال اخلةامس ونصةُه: مةا واقةع اسةتخدام 
يف املةةةدارس الثانويةةةة  معةةةايري جةةةودة املةةةنهجالوسةةةائل التعليميةةةة يف تةةةدريس مةةةنهج اللغةةةة العربيةةةة يف ضةةةوء 

 باهلند؟
الباحةث بقيةةاس درجةة املوافقةةة علةى فقةةرات احملةور مةةن قبةل عينةةة ل جابةة علةى هةةذا السةؤال قةةام 

الدراسةةةةة، وتكةةةةرارات كةةةةل عبةةةةارة، ومةةةةن مث حسةةةةاب مسةةةةتوى املوافقةةةةة، واملتوسةةةةط احلسةةةةايب، واالحنةةةةراف 
املعيةةةاري، وترتيةةةب كةةةل عبةةةارة مةةةن عبةةةارات حمةةةور "الوسةةةائل التعليميةةةة" باسةةةتخدام التحليةةةل اإلحصةةةائي 

SPSS)( واجلةةةدول رقةةةم ،)التكةةةرارات والنسةةةب املئويةةةة واملتوسةةةطات احلسةةةابية وترتيبهةةةا تنازليةةةاً  ( يبةةةني51
ََعلمةةةنين حةةةول مةةةدى ممارسةةةة اسةةةتخدام الوسةةةائل التعليميةةةة أثنةةةاء تةةةدريس مةةةنهج اللغةةةة 

لنتةةةائج مالحظةةةة امل
 العربية يف املرحلة الثانوية.
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 (52جدول رقم )
ا تنازلياً لنتائج مالحظة الَمَعلميِّن التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبهيبين 

 حول مدى استخدامهم للوسائل التعليمية في تدريس 
 منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية

 العبارة م
 درجة االستخدام

دام
ستخ

 اال
وى

مست
ابي 

حس
ط ال

وس
لمت

ا
ري 

معيا
ف ال

حرا
االن

 

يب
لترت

ا
 

كبرية 
 قليلة متوسطة كبرية جداً 

قليلة 
 جداً 

يضع الوسائل التعليميةة يف مكةان  9
 مجيعهم. الطالبمالئم لرؤية 

كبيرة   1  1 8 86 83 ت
 جداً 

3139 1156 8 
% 3519 5816 319 1  1  

يتأكةةةد أن تكةةةون الوسةةةيلة جةةةاهزة  3
 قبل بدء الدرس.

كبيرة   1  1 9 87 89 ت
 جداً 

3139 1161 9 
% 3117 5311 615 1  1  

الفرديةةةةةةةةةة أثنةةةةةةةةةاء يراعةةةةةةةةةي الفةةةةةةةةةروق  5
 استخدام الوسيلة.

كبيرة   1  1 3 85 83 ت
 جداً 

3139 1165 9 
% 3812 3113 217 1  1  

يُنةةةةةةةةةةةةونع يف اسةةةةةةةةةةةةتخدام الوسةةةةةةةةةةةةائل  6
 التعليمية.

كبيرة   1 8 9 85 83 ت
 جداً 

3192 1173 3 
% 3812 3113 615 319 1  

7 
يراعةةةةي عنصةةةةر اجلةةةةذب والتشةةةةويق 

 ة.يف الوسائل التعليمي
كبيرة   1 8 9 87 88 ت

 جداً 
3193 1179 5 

% 3515 5311 615 319 1  

يعةةةةةةةةةةرض الوسةةةةةةةةةةائل التعليميةةةةةةةةةةة يف  3
 الوقت املناسب.

كبيرة  8  1 3 89 83 ت
 جداً 

3193 1129 5 
% 3519 3117 8912 1  319 

حيةةةدد الوسةةةائل التعليميةةةة املناسةةةبة  8
 للدرس.

 7 1159 3186 كبيرة  1  1 9 99 7 ت
% 9916 7811 615 1  1  

 3882المتوسط العام للمحور                                                                  

( جةةاءت يف الرتتيةةب األول يف 9( بةةأن فقةةرة ذات الةةرقم )51يتضةةح مةةن اجلةةدول السةةابق رقةةم )
( درجةة، وجةاءت 3139توسةط احلسةايب قةدره )احملور اخلامس )الوسائل التعليمية( حيث بلةغ إمجةايل امل

( درجةةة، 3139( يف الرتتيةةب الثةةاين حيةةث بلغةةا إمجةةايل املتوسةةط احلسةةايب قةةدره )3،5فقةةرة ذي الةةرقم )
( 3192( يف الرتتيةةب الثالةةث حيةةث حصةةلت علةةى متوسةةط حسةةايب قةةدره )6بينمةةا جةةاءت فقةةرة رقةةم )

( درجةة، 3193لةغ املتوسةط احلسةايب قةدره )( يف الرتتيب الرابع وب7،3درجة، وجاءت فقرة ذي الرقم )
ََعلمةنين يهتمةون بالوسةائل التعليميةة املناسةبة يف تةدريس مةةادة 

وهةذا يتثمةل بدرجةة كبةرية، ممةا يشةري بةأن امل
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اللغة العربية حيث يراعون الفروق الفردية وجيهةزون الوسةائل التعليميةة قبةل دخةوهلم يف الفصةل ويضةعون 
 املناسب. الوسائل التعليمية يف املكان

( يف الرتتيةةةةب اخلةةةةامس حيةةةةث حصةةةةلت علةةةةى متوسةةةةط حسةةةةايب قةةةةدره 8بينمةةةةا جةةةةاءت رقةةةةم )
( درجةة، وهةو يتمثةةل 3191( درجةة، وهةذا يتمثةل بدرجةة كبةرية، وبلةةغ املتوسةط احلسةايب قةدره )3186)

 بدرجة كبرية جداً.
 

 يم:المحور السادس: التقو 
علةى السةؤال السةادس ونصةُه: مةا واقةع عمليةةة جييةب احملةور السةادس مةن حمةاور بطاقةة املالحظةة الصةفية 

 يف املدارس الثانوية باهلند؟ معايري جودة املنهجالتقومي أثناء تدريس منهج اللغة العربية يف ضوء 
ل جابةة علةى هةةذا السةؤال قةةام الباحةث بقيةةاس درجةة املوافقةةة علةى فقةةرات احملةور مةةن قبةل عينةةة 

سةةةةاب مسةةةةتوى املوافقةةةةة، واملتوسةةةةط احلسةةةةايب، واالحنةةةةراف الدراسةةةةة، وتكةةةةرارات كةةةةل عبةةةةارة، ومةةةةن مث ح
(، (SPSSاملعيةةةاري، وترتيةةةب كةةةةل عبةةةارة مةةةةن عبةةةارات حمةةةةور "التقةةةومي" باسةةةةتخدام التحليةةةل اإلحصةةةةائي 

التكةةةةرارات والنسةةةةب املئويةةةةة واملتوسةةةةطات احلسةةةةابية وترتيبهةةةةا تنازليةةةةاً لنتةةةةائج ( يبةةةةني 52واجلةةةةدول رقةةةةم )
ََعلمنين حول مدى مما

 رسة عملية التقومي أثناء تدريس منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية.مالحظة امل
 (51جدول رقم )

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لنتائج مالحظة الَمَعلميِّن يبين 
 حول مدى استخدامهم أساليب التقويم في تدريس

 نويةمنهج اللغة العربية في المرحلة الثا 

 العبارة م
 درجة االستخدام

دام
ستخ

 اال
وى

مست
ابي 

حس
ط ال

وس
لمت

ا
ري 

معيا
ف ال

حرا
االن

 

يب
لترت

ا
 

كبيرة 
 جداً 

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جداً 

5 
ينوع األسئلة امستويات خمتلفة ملراعاة 

 .الطالبالفروق الفردية بني 
كبيرة   1  1 3 89 86 ت

 8 1167 3139 جداً 
% 5816 3117 217 1  1  

كبيرة   1  1 5 1 81 ت يقدم ملخص الدرس يف هناية احلصة. 83
 8 1176 3139 جداً 

% 5118 9511 8618 1  1  

على احلوار  الطالبيّشجع  89
 واملناقشة.

كبيرة   1  1 9 85 83 ت
 3 1169 3132 جداً 

% 3519 3113 615 1  1  
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 العبارة م
 درجة االستخدام

دام
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 اال
وى

مست
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وس
لمت

ا
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يب
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كبيرة 
 قليلة متوسطة كبيرة جداً 

قليلة 
 جداً 

 ب.يستخدم أسلوب التعزيز املناس 3
كبيرة   1  1 3 83 85 ت

 3 1167 3132 جداً 
% 3113 3812 217 1  1  

يف الوصول إىل  الطالبيساعد  7
 اإلجابة الصحيحة تلميًحا.

كبيرة   1  1 9 86 83 ت
 5 1168 3135 جداً 

% 3812 5816 615 1  1  

يف هناية  الطالبيقّوم تعلم  81
 الدرس.

كبيرة   1  1 9 86 83 ت
 5 1168 3135 اً جد

% 3812 5816 615 1  1  

الفرصة للتعرف  الطالبيعطي  6
 على األخطاء بأنفسهم.

كبيرة   1  1 9 87 89 ت
 7 1161 3139 جداً 

% 3117 5311 615 1  1  

خيتار التدريج يف السؤال من  3
 السهل إىل الصعب.

كبيرة   1  1 3 81 81 ت
 1 1169 3193 جداً 

% 3913 5118 217 1  1  

يعطي تغذية راجعة إلجابات  1
 .الطالب

  1  1 5 85 88 ت
 2 1171 3182 كبيرة

% 3515 3113 8618 1  1  

يقدم تقوميًا تكوينًيا بعد كل  2
 مهمة تعليمية.

  1  1 5 86 81 ت
 81 1162 3186 كبيرة

% 3913 5816 8618 1  1  

 سجل يف الطالبيوثّق تقومي  88
 املتابعة داخل الفصل.

  1 8 5 83 89 ت
 81 1119 3186 كبيرة

% 3117 3812 8618 319 1  

يربط األسئلة الصفية بأهداف  8
 الدرس.

  1 8 3 81 2 ت
 89 1179 3183 كبيرة

% 9211 5118 217 319 1  

9 
يصوغ أسئلة واضحة تناسب 

 .الطالبمستوى 
 9  1 8 81 81 ت

 83 1121 3181 كبيرة
% 3913 5118 319 1  615 

83 
حيرص على إعطاء الواجب 

 املنزيل.
  1  1 1 83 81 ت

 83 1177 3116 كبيرة
% 3913 3812 9511 1  1  

 3882المتوسط العام للمحور                                                                   

 
 ( ما يلي:52جند من اجلدول رقم )
( حصةةلت علةةى أعلةةى درجةةة يف احملةةور مةةن 5،83،89،3،7،81،6،3إن الفقةةرة ذات الةةرقم )

( درجةة، وهةي تتثمةل علةى 3193-3139بني الفقرات حيث تةرتاوح درجةة املتوسةط احلسةايب مةا بةني )
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بةني وهو أعلى متوسط حسايب ممةا يعةين أن هنةاك اتفاقةا  دراسةدرجة كبرية جداً وفقا لرأي أفراد عينة ال
 الطةةالبأفةةراد العينةةة يف تنويةةع األسةةئلة يف الفةةروق الفرديةةة، وتلخةةيص الةةدرس يف هنايةةة احلصةةة، ويسةةاعد 

يف الوصول إىل اإلجابة الصحيحة ويعطي للطالب الفرصة إلصالحهم على األخطاء بأنفسهم. وهذا 
وهةذه النتيجةة تتوافةق مةع  باهلنةد.يشري بإملام َمَعلمين اللغة العربية واهتمامهم بةالتقومي يف املرحلةة الثانويةة 

ََعلمنين يف تقومي منهج اللغة العربية.
 أفراد عينة امل

( قد بلغ إمجايل املتوسط احلسةايب تةرتاوح مةا بةني 1،2،88،9،83بينما جاءت الفقرات ذات الرقم )
ة يف ( درجةةةة، وهةةةي تتمثةةةل بدرجةةةة كبةةةرية، وهةةةذا يعةةةين ذلةةةك أن هنةةةاك اتفاقةةةا بةةةني أفةةةراد العينةةة3182-3116)

يف سةةجالهتم، وربةةط األسةةئلة الصةةفية بأهةةداف الةةدرس، وإعطةةاء  الطةةالبإعطةةاء تغذيةةة راجعةةة، وتوثيةةق تقةةومي 
 الواجب املنزيل يف التقومي. الطالب

العينةة بدرجةة  وبالنظر إىل نتائج احملور السادس يتضح أن مجيع فقرات التقومي توافرت لدى أفراد 
( 1،2،88،9،83(  مةا عةدا رقةم )3193-3139حلسايب مةا بةني )كبرية جداً حيث ترتاوح درجة املتوسط ا

( درجة، وهذا يشري إىل درجة كبرية ، وقد 3116-3182حيث بلغ إمجايل املتوسط احلسايب ترتاوح ما بني  )
( وهةو يتمثةةل بدرجةة كبةةرية جةداً، ممةةا يعةين أن مجيةةع فقةرات احملةةور السةادس تةةوافرت 3196بلةغ املتوسةط العةةام )

عينةة بدرجةة كبةرية، وهةذا يةدل علةى اهتمةام أفةراد جمتمةع الدراسةة بةالتقومي يف مةنهج اللغةة العربيةة يف لدى أفراد ال
  املرحلة الثانوية يف اهلند.

 
 :الدراسةمقارنة بين متوسطات محاور 

قةةام الباحةةث بةةإجراء عمليةةة املقارنةةة بةةني متوسةةطات حمةةاور  الدراسةةةلبيةةان الفةةروق اإلحصةةائية بةةني حمةةاور 
ََعلمةنين ، الدراسة

وذلك هبدف التعرف على أي احملاور منها حصةلت علةى أعلةى متوسةط ملالحظةات امل
 خالل تدريسهم كما هو موضح يف اجلدول التايل:
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 (21جدول رقم )
 الَمَعلميِّن خالل تدريسهم  المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لنتائج مالحظة

 منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحاور م

 8 1135 3191 التمهيد للدرس 3
 8 1197 3191 الوسائل التعليمية 5
 3 1182 3196 التقومي 6
 3 1131 3193 عرض املادة العلمية 3
 5 1133 3185 إدارة الفصل 9
 6 1152 3131 استخدام اللغة العربية الفصحى 8

ََعلمةةةةةنين خةةةةةالل الدرجةةةةةة الكليةةةةةة ل
نتةةةةةائج مالحظةةةةةة امل

 1181 3186 تدريسهم منهج اللغة العربية 

( أن احملةةور الثالةةث واخلةةامس )التمهيةةد للةةدرس والوسةةائل 61يتضةةح مةةن اجلةةدول السةةابق رقةةم )
حيةث بلةغ  ى متوسط حسايب من بني حماور الدراسةالتعليمية( جاء يف الرتتيب األول وحصال على أعل

( درجةة، وهةو يتمثةل بدرجةة كبةرية جةداً، ممةا يعةين ذلةك أن َمَعلمةين اللغةة 3191متوسط حسايب قةدره )
العربية يهتمون بالتمهيد للدرس ويستخدمون الوسائل التعليمية املناسبة يف تدريسهم، بينما جاء احملور 

احملور ( درجة، أما 3196السادس )التقومي( يف الرتتيب الثاين حيث بلغ إمجايل املتوسط احلسايب قدره )
( درجة، 3193سط احلسايب قدره )الرابع )عرض املادة العلمية( جاء يف الرتتيب الثالث حيث بلغ املتو 

يتمثل بدرجة كبرية جداً، يف حني جاء احملور الثاين )إدارة الفصل( يف الرتتيب الرابع وحصل على  ذاوه
يتمثةةل  ذا( درجةةة، وهةة3185توسةةط حسةةايب قةةدره )حيةةث بلةةغ م الدراسةةةأعلةةى متوسةةط مةةن بةةني حمةةاور 

بدرجةة كبةةرية، وجةةاء احملةةور األول )اسةتخدام اللغةةة العربيةةة الفصةةحى( يف الرتتيةب اخلةةامس حيةةث حصةةل 
( درجةةةة، وهةةةو يشةةةري إىل درجةةةة متوسةةةطة الةةةيت اعتةةةد عليةةةه 3131علةةةى درجةةةة املتوسةةةط احلسةةةايب قةةةدره )

 ذا( درجةة، وهة3186فقد بلغ )احملاور ، أما إمجايل املتوسط احلسايب جلميع الدراسةالباحث يف مقياس 
 يتمثل بدرجة كبرية.
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 :المنهج تحليل محتوىرابعاً: نتائج 
 المحور األول: لغة الكتاب:

 (29جدول رقم )
 (لغة الكتاب) درجة توافر عبارات المحور األول يبين 

 العبارة م
 درجة التوافر

 قليلة متوسطة كبيرة 
  √  متتاز لغة الكتاب بسهولتها ووضوحها.  .8
 √   يلتزم الكتاب بقواعد ثابتة للتنقيط والرتقيم.  .9
 √   تكون لغة الكتاب سليمة وخالية من األخطاء اإلمالئية والنحوية.  .3
  √  تتناسب لغة الكتاب من حيث املفردات والرتاكيب والسهولة والوضوح.  .3

متوسةةطة ( أن عبةةارات حمةةور لغةةة الكتةةاب قةةد تفاوتةةت بةةني 68يتبةةني مةةن خةةالل اجلةةدول رقةةم )
( 3، 9( بدرجة توافر متوسطة، يف حني كانت العبارتني رقم )3، 8وقليلة حيث كانت العبارتني رقم )

معةايري بدرجة توافر قليلة، وهذا يدل علةى أن لغةة الكتةاب مل تةؤدي الغةرض املطلةوب منهةا لكةي حتقةق 
العبارتني إىل أن املنهج أعد ويرجع الضعف يف كال  اللغة العربية باملرحلة الثانويةمن تعليم  جودة املنهج

 من قبل أشخاص قد تنقصهم الكفاية يف إعداد وبناء املناهج.
 المحور الثاني: إخراج الكتاب:

 ( 28جدول رقم )
 يبين درجة توافر عبارات المحور الثاني )إخراج الكتاب(

 العبارة م
 درجة التوافر

 قليلة متوسطة كبيرة 
  √  .طالبيتناسب غالف الكتاب لل  .8
  √  .ميتاز بوضوح عناوينه الرئيسية والفرعية  .9
 √   يتسم فهرس الكتاب بدقة التنظيم وسهولة االطالع.  .3
 √   يتضمن الكتاب قائمة باألشكال والصور واخلرائط.  .3
  √  .الطالبيتناسب حجم حروف الطباعة لعمر   .5
 √   يتمتع الكتاب جباذبية يف األلوان والرسوم والصور.  .6
  √  لغالف باجلودة من حيث نوعية الورق.يتميز ا  .7
  √  ورق الكتاب من النوع املصقول اجليد.  .1
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( أن عبةارات حمةور إخةراج الكتةاب قةد تفاوتةت بةني متوسةطة وقليلةة 68يتبةني مةن خةالل اجلةدول رقةم )
( بدرجةةة تةةوافر متوسةةطة، يف حةةني كانةةت العبةةارات رقةةم 1، 7، 5، 9، 8حيةةث كانةةت العبةةارات رقةةم )

( بدرجة توافر قليلة، وهذا يدل على أن إخراج الكتاب مل يكن بالشكل املرغوب فيه لكةي 6، 3، 3)
 من تعليم اللغة العربية باملرحلة الثانوية. معايري جودة املنهجحيقق 

 
 المحور الثالث: أهداف المنهج:

 ( 24جدول رقم )
 يبين درجة توافر عبارات المحور الثالث )أهداف المنهج(

 العبارة م
 التوافر درجة

 قليلة متوسطة كبيرة
 √   تراعي أهداف املنهج مع اجلانب النظري.  .8
  √  .الطالبترتبط أهداف املنهج برغبات   .9
  √  .الطالبترتبط أهداف املنهج بواقع   .3
  √  حتقق أهداف املنهج التكامل مع أهداف العلوم األخرى.  .3
 √   .الطالبتراعي أهداف املنهج خصائص منو   .5
 √   سم أهداف املنهج بالوضوح والتحديد.تت  .6
 √   .الطالبتراعي أهداف املنهج متطلبات بيئة   .7
  √  تتسم أهداف املنهج بقابليتها للمالحظة والقياس.  .1
 √   .طالبتتناسب أهداف املنهج مع املستوى اللغوي لل  .2
 تشمل أهداف املنهج مجيع املهارات اللغوية )االستماع، الكالم، القراءة  .81

 √   والكتابة(.

 √   تتضمن أهداف املنهج اجلوانب املعرفية املرتبطة خبصائص اللغة العربية.  .88
)الوجدانية،  طالبتنمي أهداف املنهج اجلوانب السلوكية اإلجرائية لل  .89

 √   املعرفية، املهارية(.

سةطة ( أن عبارات حمةور أهةداف املةنهج قةد تفاوتةت بةني متو 63يتبني من خالل اجلدول رقم )
( بدرجة توافر متوسطة، يف حني كانةت العبةارات رقةم 1، 3، 3، 9وقليلة حيث كانت العبارات رقم )

( بدرجة توافر قليلة، وهذا يةدل علةى أن أهةداف املةنهج مل تةؤدي 89، 88، 81، 2، 7، 6، 5، 8)
يةةة مل الغةةرض املطلةةوب منهةةا لكةةي احلاجةةات املرغةةوب فيهةةا لةةدى املتعلمةةني مةةن ناحيةةة، ومةةن ناحيةةة ثان
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 ة من تعليم اللغة العربية باملرحلة الثانوية. معايري جودة املنهجتؤدي الغرض من 
 المحور الرابع: محتوى المنهج:

 ( 23جدول رقم )
 يبين درجة توافر عبارات المحور الرابع )محتوى المنهج(

 العبارة م
 درجة التوافر

 قليلة متوسطة كبيرة
 √   .الطالبيراعي حمتوى املنهج أعمار   .8
 √   .يرتبط حمتوى املنهج  باألهداف املنشودة  .9
  √  .الطالبحمتوى املنهج الفروق الفردية بني يراعي   .3
 √   .يرتبط حمتوى املنهج امشكالت البيئة ويعاجلها  .3
 √   يركز حمتوى املنهج  على تنمية التفكري واإلبداع.  .5
  √  .ينمي حمتوى املنهج مهارات التعلم الذايت  .6
   √ .الطالبحمتوى املنهج الثروة اللغوية لدى ينمي   .7

( أن عبةةارات حمةةور حمتةةوى املةةنهج قةةد تفاوتةةت بةةني كبةةرية، 63يتبةةني مةةن خةةالل اجلةةدول رقةةم )
، 3( بدرجةة تةوافر كبةرية، يف حةني كانةت العبةارتني رقةم )7ومتوسطة، وقليلة حيث كانةت العبةارة رقةم )

( بدرجةةة تةةوافر قليلةةة، وهةةذا يةةدل علةةى أن 5، 3، 9، 8( بدرجةةة تةةوافر متوسةةطة، أمةةا العبةةارات رقةةم )6
مةةةن تعلةةةيم اللغةةةة العربيةةةة  معةةةايري جةةةودة املةةةنهجحمتةةةوى املةةةنهج مل يةةةؤد الغةةةرض املطلةةةوب منةةةه لكةةةي حيقةةةق 

 باملرحلة الثانوية.
 المحورالخامس: الوسائل ا لتعليمية:

 ( 25جدول رقم )
 (يبين درجة توافر عبارات المحور الخامس )الوسائل التعليمية

 العبارة م
 درجة التوافر

 قليلة متوسطة كبيرة
 √   .الطالبتتناسب الوسائل التعليمية يف الكتاب مع طبيعة   .8
 √   .حتقق الوسائل التعليمية املستخدمة يف الكتاب األهداف املنشودة  .9
  √  .الطالبتسهم الوسائل التعليمية املستخدمة يف الكتاب يف تسريع عملية الفهم لدى   .3
 √   توجد الوسائل التعليمية املختلفة يف هناية كل درس.  .3
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( أن عبارات حمور الوسائل التعليمية قد تفاوتت بني متوسةطة وقليلةة 65يتبني من خالل اجلدول رقم )
( بدرجةة 3، 9، 8( بدرجةة تةوافر متوسةطة، يف حةني كانةت العبةارات رقةم)3حيث كانت العبةارة رقةم )

أن الوسةةائل التعليميةةة قليلةةة جةةداً يف حمتةةوى مةةنهج اللغةةة العربيةةة باملرحلةةة تةةوافر قليلةةة، وهةةذا يةةدل علةةى 
من تعليم اللغة العربية باملرحلة  معايري جودة املنهجالثانوية، ومل تؤدي الغرض املطلوب منها لكي حتقق 

 الثانوية.
 

 المحور السادس: تقويم المنهج:
 ( 22جدول رقم )

 )تقويم المنهج( يبين درجة توافر عبارات المحور السادس

 العبارة م
 درجة التوافر

 قليلة  متوسطة كبيرة
  √  تغطي التدريبات واألسئلة األهداف التعليمية.  .8
   √ تكتب أسئلة التدريبات بلغة سهلة ومفهومة.  .9
   √ .الطالبتراعي التدريبات الفروق الفردية بني   .3
  √  تغطي أسئلة التدريبات كافة جوانب احملتوى.  .3
 √   .الطالبقيس أسئلة التدريبات مهارات متعددة لدى ت  .5
 √   تشتمل أسئلة التدريبات مجيع أنواع التقومي.  .6
 √   تركز التدريبات على اجلوانب التطبيقية.  .7
  √  هتتم التدريبات على اجلوانب العقلية.  .1

بةةةرية ( أن عبةةةارات حمةةةور لغةةةة الكتةةةاب قةةةد تفاوتةةةت بةةةني ك66يتبةةةني مةةةن خةةةالل اجلةةةدول رقةةةم )
( بدرجةة تةوافر كبةرية، يف حةني كانةت العبةارات رقةم 3، 9ومتوسطة وقليلة حيث كانةت العبةارتني رقةم )

( فقةةةد كانةةةت درجةةةة التةةةوافر 7، 6، 5( بدرجةةةة تةةةوافر متوسةةةطة، أمةةةا العبةةةارات ذات الةةةرقم )1، 3، 8)
مةن  معةايري جةودة املةنهجقليلة، وهذا يدل على أن تقومي املنهج مل يؤد الغرض املطلوب منه لكي حتقق 

تعليم اللغة العربية باملرحلة الثانويةة، وذلةك لقلةة التنةوع يف أسةئلة التةدريبات الةيت تنمةي القةدرات العقليةة 
 واملهارات النفس حركية، والسلوكيات أو االجتاهات اإلنسانية لدى املتعلمني.
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 مقارنة بين متوسطات محاور الدراسة:
سةةةطات حمةةةاور الدراسةةةة؛ وذلةةةك هبةةةدف التعةةةرف علةةةى أّي احملةةةاور قةةةام الباحةةةث بةةةإجراء املقارنةةةة بةةةني متو 

حصلت على أعلى متوسط حول توافر املعايري الستة يف منهج اللغة العربية كما هو موضح يف اجلدول 
 التايل:

 (27جدول رقم )
 يبين المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية لجميع محاور الدراسة

 الترتيب النحراف المعياريا المتوسط الحسابي المحاور م
 8 1163 3171 أهداف منهج اللغة العربية 3
 9 1163 3178 لغة الكتاب  8
 3 1153 3167 التقومي 6
 5 1157 3166 حمتوى منهج اللغة العربية 3
 6 1167 3168 إخراج الكتاب 9
 7 1171 3155 الوسائل التعليمية 5

 4822ة                                الدرجة الكلية للتقويم منهج اللغة العربي
( أن احملةةور الثالةةث )أهةةداف مةةنهج اللغةةة العربيةةة( حصةةل 67يتضةةح مةةن اجلةةدول السةةابق رقةةم )

( ممةةةا يعةةةين أن 3177علةةةى أعلةةةى متوسةةةط مةةةن بةةةني حمةةةاور الدراسةةةة حيةةةث بلةةةغ متوسةةةط حسةةةايب قةةةدره )
 
َ
َعلمةةنين بدرجةةة كبةةرية، بينمةةا جةةاء احملةةور أهةةداف مةةنهج اللغةةة العربيةةة يف املرحلةةة الثانويةةة واضةةحة لةةدى امل

(، يف حةةني 3178األول )لغةةة الكتةةاب( يف الرتتيةةب الثةةاين حيةةث بلةةغ إمجةةايل املتوسةةط احلسةةايب قةةدره )
(، كمةا جةاء احملةور 3167حصل على الرتتيب الثالث احملةور السةادس )التقةومي( امتوسةط حسةايب قةدره )

(،  3166تيب الرابع حيث بلغ إمجايل املتوسط احلسايب قةدره )الرابع )حمتوى منهج اللغة العربية( يف الرت 
بينما جاء احملور الثاين )إخراج الكتاب( يف الرتتيب اخلامس حيث حصل على املتوسط  احلسايب قدره 

(، أما الرتتيب السادس واألخري فقةد حصةل عيلةه احملةور اخلةامس )الوسةائل التعليميةة( فقةد بلةغ 3168)
( 3166(. أما إمجةايل املتوسةط احلسةايب جلميةع احملةاور فقةد بلةغ )3155سايب قدره )إمجايل املتوسط احل

وهةةةو متوسةةةط يقةةةع ضةةةمن الفئةةةة الثانيةةةة يف مقيةةةاس الةةةذي اعتمةةةد عليةةةه الباحةةةث والةةةيت تشةةةري علةةةى تةةةوافر 
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 املعايري الستة يف منهج اللغة العربية بدرجة كبرية.
عةةةرض الباحةةةث إجابةةةة السةةةؤال األول  إذ ت اإلجابةةةة علةةةى أسةةةئلة الدراسةةةةمتةةة يف هةةةذه الدراسةةةة

واقةةةع  الثالةةةث السةةةؤال و واقةةةع حمتةةةوى مةةةنهج اللغةةةة العربيةةةة الثةةةاين السةةةؤال و أهةةةداف مةةةنهج اللغةةةة العربيةةةة 
واقةةةع األنشةةةطة التعليمةةةة والسةةةؤال  الرابةةةعالسةةةؤال و اسةةةرتاتيجيات التعلةةةيم والةةةتعلم يف مةةةنهج اللغةةةة العربيةةةة 

بيةة وتنةاول بالتحليةل حمتةوى مةنهج اللغةة العربيةة ومةن مث حتليةل عملية التقومي يف منهج اللغةة العر  اخلامس
 النتائج وتفسريها جلميع األسئلة.

ويف الفصل القادم سيعرض الباحث أهم النتائج اليت توصةل إليهةا وسةيعرض كةذلك التوصةيات 
 واملقرتحات ووضع تصور مقرتح ملنهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف اهلند.
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 الخامسالفصل 

 خاتمة الدراسة

 

 ويتضمن على المحاور اآلتية:
 أواًل: نتائج البحث

 ثانياً: التوصيات
 ثالثاً: المقترحات

 رابعاً: التصور المقترح
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 الفصل الخامس

 خاتمة الدراسة

 ألهم نتائج الدارسة وتوصياتها ملخص

باحةةث بعةةد تفسةةري النتةةائج ال يهةةدف هةةذا الفصةةل إىل عةةرض خالصةةة نتةةائج الدراسةةة الةةيت توصةةل إليهةةا 
يشةتمل هةذا الفصةل علةى عةرض مةوجز ألبةرز النتةائج ، كمةا معرفة مةدى حتقيةق أهةداف الدراسةةوذلك 

 التصةةور املفةةرتح للمةةنهج  الةةيت مت التوصةةل إليهةةا مةةن خةةالل الدراسةةة امليدانيةةة، ومناقشةةتها، ومةةن مث وضةةع
 يلي عرضاً هلا: التوصيات العلمية املقرتحة يف ضوء تلك التوصيات، وفيماووضع 

 
 أواًل: خالصة الدراسة:

يث تناول الفصةل احتوت الدراسة احلالية على مخسة فصول باإلضافة إىل املراجع واملالحق العلمية، ح
، وفيهةةا تنةةاول الباحةث فيةةه مةةدخالً للدراسةةة، وعرضةاً ملشةةكلة الدراسةةة، وأمهيتهةةا، األول مقدمةة الدراسةةة

ها، وأهم املصطلحات اليت مت استخدامها يف الدراسة، وفيه تناول وأهدافها، والتساؤالت اليت جتيب عن
الباحث مفاهيم الدراسة وحدد أهداف دراسته، واليت متثلةت يف تقةدمي مالمةح مةوجزة عةن اللغةة العربيةة 
يف مجهوريةةةةة اهلنةةةةد، دخوهلةةةةا، ونشةةةةأهتا وتطوراهتةةةةا، ووضةةةةعية تعليمهةةةةا يف املسةةةةتويات التعليميةةةةة املختلفةةةةة. 

سةةة النظريةةة للمةةنهج والتقةةومي، ومفهومهمةةا وجماالهتمةةا، والتعةةرف علةةى أهةةداف مةةنهج اللغةةة وتقةةدمي الدرا
يف املةةةدارس الثانويةةةة باهلنةةةد، باإلضةةةافة إىل كشةةةف جوانةةةب القةةةوة  معةةةايري جةةةودة املةةةنهجالعربيةةةة يف ضةةةوء 

معةايري  ضةوء والضعف من حيث احملتوى، واألنشطة التعليمية، وعملية التقومي يف منهج اللغة العربيةة يف
معةايري يف املدارس الثانوية باهلند، ومةن مث الوصةول ملقرتحةات مةنهج اللغةة العربيةة يف ضةوء  جودة املنهج
 .يف مدينة دهلي يف املدارس الثانوية باهلند جودة املنهج

وعلةةةى ضةةةةوء األهةةةةداف السةةةةابقة مت حتديةةةةد تسةةةةاؤالت الدراسةةةةة، وكتابةةةةة أمهيةةةةة الدراسةةةةة النظريةةةةة 
 تطبيقية.وال

أما الفصل الثاين فقةد تنةاول الباحةث فيةه اإلطةار النظةري للبحةث والدراسةات السةابقة ويشةمل 
 اآلتية: اوراحمل
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 األول: نظام التعليم يف مجهورية اهلند والعوامل املؤثرة فيه.  وراحمل
 الثاين: نشأة ودراسة اللغة العربية يف مجهورية اهلند. وراحمل
 وى منهج اللغة العربية يف مجهورية اهلند.الثالث: واقع حمت وراحمل
 الرابع: واقع تقومي منهج اللغة العربية يف مجهورية اهلند. وراحمل
 اخلامس: واقع نظام الدراسة بالثانوية وأمهيتها، وأهدافها العامة واخلاصة يف تدريس اللغة العربية.  وراحمل
 السادس: الدراسات السابقة. وراحمل

ث يف الفصةل الثالةث منهجيةة الدراسةية، وتضةمن اآليت: )مةنهج الدراسةة. يف حني تنةاول الباحة
حةةدود الدراسةةة. جمتمةةع الدراسةةة وعينتةةه. أداتةةا الدراسةةة وإجراءاتةةه. خطةةوات تطبيةةق الدراسةةة وإجراءاتةةه. 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية للبيانات(.
حةةةني اشةةةتمل الفصةةةل  أمةةةا الفصةةةل الرابةةةع فقةةةد تطةةةرق إىل مناقشةةةة نتةةةائج الدراسةةةة امليدانيةةةة، يف

اخلةةامس علةةى خالصةةة النتةةائج العلميةةة الةةيت توصةةلت إليهةةا الدراسةةة، والتوصةةيات العلميةةة املقرتحةةة بنةةاًء 
 على النتائج اليت مت التوصل إليها.

 
 ثانياً: نتائج الدراسة:

 ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل الدراسة الميدانية، النتائج اآلتية:
 :استبانة المعلمين: نتائج 9
( قةةةد أن مجيةةةع فقةةةرات احملةةةور األول مةةةن حمةةةاور اسةةةتبانة املعلمةةةني )لغةةةة الكتةةةاب وأسةةةلوب العةةةرض .8

بدرجةةة كبةةرية حيةةث تراوحةةت درجةةة املتوسةةط احلسةةايب مةةا بةةني  تةةوافرت لةةدى أفةةراد عينةةة الدراسةةة
بةةرية (، وهةةو ميثةةل درجةةة ك3178(، وبلةةغ املتوسةةط العةةام جلميةةع عبةةارات احملةةور )3125-3133)

مةةن األمهيةةة، وهةةذا يةةدل علةةى اهتمةةام أفةةراد جمتمةةع الدراسةةة بلغةةة الكتةةاب وأسةةلوبه، وتتفةةق هةةذه 
( مةةن أن 9188(، ودراسةةة )العابةةدين، 9117النتةةائج مةةع مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة )األمحةةدي، 

، لغةةة الكتةةاب وسةةالمتها مةةن األخطةةاء اإلمالئيةةة واللغويةةة الرتكيبيةةة، والنحويةةة أمةةٌر يف غايةةة األمهيةةة
وأن أسةةةلوب عةةةرض الكتةةةاب وتدعيمةةةه بالرسةةةوم واألولةةةوان الزاهيةةةة مهمةةةة جةةةداً مةةةن أجةةةل جةةةذب 

 االنتباه، وإثارة التشويق لدى املتعلمني.
أن مجيع فقرات احملور الثاين من حمةاور اسةتبانة املعلمةني )إخةراج الكتةاب( قةد تةوافرت لةدى أفةراد  .9
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( 3151-3171احلسةةةايب مةةةا بةةةني )بدرجةةةة كبةةةرية حيةةةث تراوحةةةت درجةةةة املتوسةةةط  الدراسةةةةعينةةةة 
(، 3139-3132( حيةةث بلةةغ درجةةة املتوسةةط احلسةةايب هلةةا مةةا بةةني )88،9ماعةةدا ذات الةةرقم )

(، وهو ميثل درجة كبرية من األمهية، وهذا يةدل 3168وبلغ املتوسط العام جلميع عبارات احملور )
مةا توصةلت إليةه دراسةة  على اهتمام أفراد جمتمع الدراسة إخراج الكتاب، وتتفق هذه النتائج مةع

( مةةةن أن عمليةةة طبةةع الكتةةاب وإخراجةةه متتةةةاز 9183(، ودراسةةة )النجةةار، 9189)ابةةن مُحيةةد، 
 خبلوها من األخطاء ومناسبتها ألعمار الدراسني.

أن مجيةةع فقةةرات احملةةور الثالةةث مةةن حمةةاور اسةةتبانة املعلمةةني )أهةةداف مةةنهج اللغةةة العربيةةة( كانةةت  .3
(، يف حةني 3158-3125ة املتوسةط احلسةايب مةا بةني مةا بةني )بدرجة كبرية حيث تراوحت درجة

(، وهةةو ميثةةل درجةةة  3171جنةةد أن درجةةة املتوسةةط العةةام جلميةةع عبةةارات احملةةور الثالةةث قةةد بلةةغ )
كبةةةرية مةةةن األمهيةةةة، وهةةةذا يةةةدل علةةةى اهتمةةةام أفةةةراد جمتمةةةع الدراسةةةة بقضةةةية أهةةةداف مةةةنهج اللغةةةة 

وتتفةةق هةذه النتةةائج مةةع مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة ، الطةةالبالعربيةة، ومةةدى مالئمتهةةا الحتياجةةات 
( من أن أهداف منهج اللغة العربية تتناسةب مةع 9189(، ودراسة )صباري، 9113)اآلنسي، 
 وتشتمل على كافة املهارات اللغوية الالزمة لتنمية مهاراهتم. الطالبمستوى 

اللغةةةة العربيةةةة( جنةةةد أن اور اسةةةتبانة املعلمةةةني )حمتةةةوى مةةةنهج حمةةةأن مجيةةةع فقةةةرات احملةةةور الرابةةةع مةةةن  .3
علةةةى عباراهتةةةا كانةةت بدرجةةةة كبةةةرية حيةةث تراوحةةةت درجةةةة املتوسةةةط  الدراسةةةإجابةةات أفةةةراد عينةةةة 

، يف حةةني جنةةد أن درجةة املتوسةةط العةام جلميةةع عبةةارات (3111-3136)احلسةايب مةةا بةني مةةا بةني
اهتمةةام أفةةراد (، وهةةو ميثةةل درجةةة كبةرية مةةن األمهيةةة، وهةةذا يةةدل علةةى 3166احملةور الرابةةع قةةد بلةةغ )

، وتتفةق الطةالبجمتمع الدراسة بقضية حمتوى منهج اللغة العربية، ومةدى مالئمتهةا الحتياجةات 
( الةةيت أشةةارت نتائجهةةا إىل أن حمتةةوى 9117هةةذه النتةةائج مةةع مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة )أمةةني، 

يح، مةةنهج اللغةةة العربيةةة مةةرتبط حباجةةات وميةةول الدارسةةني، وكةةذلك أنةةُه مبةةين علةةى التةةدرج الصةةح
( مةةةن أن حمتةةةوى مةةةنهج اللغةةةة العربيةةةة ينسةةةجم مةةةع أهةةةداف املةةةنهج يف 9181ودراسةةةة )الطةةةائي، 

ومن النتائج أيضاً اهتمام املعلمني ببناء احملتوى الذي اجملاالت الثالثة املعرفية والوجدانية واملهارية.
تنميةةة األخةةالق يقةةدم للطةةالب وفقةةاً لتلبيةةة احتياجةةاهتم وتنميةةة ميةةوهلم ومراعةةاة الفةةروق الفرديةةة و 

 احلسنة.
أن مجيةع فقةرات احملةور اخلةةامس مةن حمةاور اسةةتبانة املعلمةني )طةرق التةةدريس( كانةت بدرجةة كبةةرية  .5
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(، يف حةني جنةد أن درجةة 3138-3129حيث تراوحت درجة املتوسط احلسايب ما بني ما بني )
بةرية مةن األمهيةة، (، وهةو ميثةل درجةة ك3167املتوسط العام جلميةع عبةارات احملةور الرابةع قةد بلةغ )

، الطةالبوهذا يدل على اهتمام أفراد جمتمع الدراسة بطرق التدريس، ومدى مالئمتهةا لقةدرات 
( الةةيت أشةةارت نتائجهةةا إىل 9183وختتلةةف هةةذه النتةةائج مةةع مةةا توصةةلت إليةةه دراسةةة )التةةوجيري، 

تةوى، وتتفةق مةع مةا إعادة النظةر يف الطريقةة الصةوتية واالنتقةال إىل الطريقةة التوليفيةة يف عةرض احمل
( من أن معلمّي اللغة العربية يهتمون بطرق التدريس األكثةر 9185توصلت إليه دراسة )حممد، 

شةةيوعاً يف تةةدريس مقةةرر اللغةةة العربيةةة كالطريقةةة االسةةتقرائية وامةةا ينسةةجم مةةع أهةةداف املةةةنهج يف 
 اجملاالت الثالثة املعرفية والوجدانية واملهارية.

السةةادس مةةن حمةةاور اسةةتبانة املعلمةةني )الوسةةائل التعليميةةة( كانةةت بدرجةةة  أن مجيةةع فقةةرات احملةةور  .6
(، يف حةني جنةد أن 3152-3161كبرية حيث تراوحت درجة املتوسط احلسايب ما بني ما بةني )
(، وهةو ميثةل درجةة كبةرية مةن 3155درجة املتوسط العام جلميع عبارات احملور السةادس قةد بلةغ )

وهةذا يةدل علةى اهتمةام أفةراد جمتمةع الدراسةة بالوسةائل التعليميةة األمهية، وهذا يدل على اهتمام 
يف منهج اللغة العربية املرحلةة الثانويةة يف اهلنةد، وختتلةف هةذه النتةائج مةع مةا توصةلت إليةه دراسةة 

( الةةةيت أشةةةارت نتائجهةةةا إىل بأنةةةُه ال يةةةتم اسةةةتعمال الوسةةةائل التعليميةةةة مةةةن قبةةةل 9111)مهةةةاج، 
( مةةةن أن 9185وختتلةةةف أيضةةةاً مةةةع مةةةا توصةةةلت إليةةةه دراسةةةة )حممةةةد، املعلمةةةني أثنةةةاء التةةةدريس، 

معلمةةّي اللغةةة العربيةةة يهتمةةون بالوسةةائل التعليميةةة التقليديةةة األكثةةر شةةيوعاً وهةةي الطباشةةري امللونةةة، 
 وال يتم استخدام الوسائل التعليمية األخرى.

نةةت بدرجةةة كبةةرية حيةةث أن مجيةةع فقةةرات احملةةور السةةابع مةةن حمةةاور اسةةتبانة املعلمةةني )التقةةومي( كا .7
(، يف حةةةني جنةةةةد أن درجةةةةة 3153-3111تراوحةةةت درجةةةةة املتوسةةةط احلسةةةةايب مةةةا بةةةةني مةةةا بةةةةني )
( وهو يتمثل بدرجة كبرية مما يعين أن 3167املتوسط العام جلميع عبارات احملور السابع قد بلغ )

قياس للبحةث، مجيع فقرات احملور السابع توافرت لدى أفراد العينة بدرجة كبرية حسب تقسيم امل
ويفسةر الباحةةث بأنةةه يرجةةع سةةبب ذلةةك إىل اهتمةةام أفةةراد جمتمةةع الدراسةةة بةةالتقومي يف مةةنهج اللغةةة 
العربيةةةة يف املرحلةةةة الثانويةةةة يف اهلنةةةد، وختتلةةةف هةةةذه النتةةةائج مةةةع مةةةا توصةةةلت إليةةةه دراسةةةة )عمةةةر، 

يف ممةا يةؤدي إىل ( اليت أشارت نتائجها إىل أنُه ال يوجد لدى منهج اللغة العربية تقومي كا9113
( مةن 9185عدم متشيه مع متطلبات العصر، وختتلف أيضاً مع ما توصلت إليه دراسة )مهاج، 
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أن طةةةةةرق تقةةةةةومي املةةةةةنهج ال تتمتةةةةةع بالفعاليةةةةةة واملواكبةةةةةة، بينمةةةةةا تتفةةةةةق النتةةةةةائج احلاليةةةةةة مةةةةةع دراسةةةةةة 
ني مةن أجةةل ( الةيت أشةةارت نتائجهةا إىل االهتمةام بةةأدوات التقةومي لةدى املعلمةة9188)العابةدين، 

( الةةيت أشةةارت 9117قيةةاس قةةدراهتم اللغويةةة ومعةةرفتهم اللغويةةة علةةى حةةٍد سةةواء، ودراسةةة )شةةليب، 
 نتائجها إىل تنوع أساليب التقومي املستخدمة من قبل املعلمني يف تدريس كتاب املطالعة.

 
 :طالبال: نتائج استبانة 8
راسةة( قةد تةةوافرت لةدى أفةراد عينةةة )أهةةداف الد الطةالبأن مجيةع فقةرات احملةور األول مةةن اسةتبانة  .8

( مةا عةدا ذات 3127-3161بدرجة كبرية حيث ترتاوح درجة املتوسط احلسايب مةا بةني ) الدراسة
( وهةةذا يتمثةةةل بدرجةةةة  3161-3196( حيةةةث بلةةغ درجةةةة املتوسةةةط احلسةةايب مةةةا بةةةني )9،6الةةرقم )

ين ذلةك أن مجيةع فقةرات ( وهو يتمثل بدرجةة كبةرية ممةا يعة3162كبرية جداً، وبلغ املتوسط العام )
احملور األول توافرت لدى أفراد العينة بدرجة كبرية جداً وكبرية، وهذا يدل علةى اهتمةام أفةراد العينةة 

 بأهداف منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف اهلند.
أفةراد )حمتةوى مةنهج اللغةة العربيةة( تةوافرت لةدى  الطةالبأن مجيع فقةرات احملةور الثةاين مةن اسةتبانة  .9

( مةةا عةةدا ذات 3115-3173العينةةة بدرجةةة كبةةرية حيةةث تةةرتاوح درجةةة املتوسةةط احلسةةايب مةةا بةةني )
( الةةيت نصةةها: "ُيسةةهم حمتةةوى اللغةةة العربيةةة يف رفةةع املسةةتوى اللغةةوي للطةةالب" حيةةث بلةةغ 7الةةرقم )

( وهةةةذا يتمثةةةل بدرجةةةة كبةةةرية جةةةداً ، وبلةةةغ املتوسةةةط العةةةام 3131درجةةةة املتوسةةةط احلسةةةايب قةةةدره )
( درجة، وهو يتمثل بدرجة كبرية مما يعين أن مجيع فقةرات احملةور الثةاين تةوافرت لةدى أفةراد 3123)

 نةة امحتةوى مةنهج اللغةة العربيةة يفالعينة بدرجة كبرية جةداً وكبةرية وهةذا يةدل علةى اهتمةام أفةراد العي
 املرحلة الثانوية.

ارات( قةد تةوافرت لةدى أفةراد العينةة )املهة الطةالبأن مجيع فقرات احملور الثالةث مةن حمةاور اسةتبانة  .3
(، وبلةغ املتوسةط العةام 3121-3191بدرجة كبرية حيث تةرتاوح درجةة املتوسةط احلسةايب مةا بةني )

 ( وهو يتمثل بدرجة كبرية وهذا يشري إىل اهتمام أفراد العينة امهارات اللغة العربية.3111)
ني أن مجيةةع طةةرق التةةدريس والوسةةائل يتبةة الطةةالبأن مجيةةع فقةةرات احملةةور الرابةةع مةةن حةةاور اسةةتبانة  .3

بدرجة كبرية حيث ترتاوح درجة املتوسط احلسايب ما بني  الدراسةالتعليمية توافرت لدى أفراد عينة 
(، وهو يتمثل درجة كبرية مما يعين أن 3172( وبلغ املتوسط العام للمحور قدره )3112-3176)
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رجةةة كبةةرية وهةةذا يةةدل علةةى إملةةام أفةةراد العينةةة مجيةةع الوسةةائل التعليميةةة تةةوافرت لةةدى أفةةراد العينةةة بد
 بالوسائل التعليمية املستخدمة يف تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف اهلند.

تشةةري نتةةائج احملةةور اخلةةامس أن مجيةةع فقةةرات التقةةومي تةةوافرت لةةدى أفةةراد العينةةة بدرجةةة كبةةرية حيةةث  .5
( حيةث بلةغ املتوسةط 6،7( مةا عةدا رقةم )3165-3115ترتاوح درجةة املتوسةط احلسةايب مةا بةني )

( 3163( وهةةو يتمثةةل بدرجةةة متوسةةطة، وقةةد بلةةغ املتوسةةط العةةام )3193-3131احلسةةايب قةةدره )
وهو يتمثل بدرجةة كبةرية ممةا يعةين أن مجيةع فقةرات احملةور اخلةامس تةوافرت لةدى أفةراد العينةة بدرجةة  

يف منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانويةة  كبرية وهذا يدل على اهتمام أفراد جمتمع الدراسة بالتقومي
 يف اهلند. 

حةول تقةومي مةنهج اللغةة العربيةة يف  الطالبوجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة  .6
يف تلةةةك احملةةةاور، تعةةةود الخةةةتالف نةةةوع أفةةةراد عينةةةة  معةةةايري جةةةودة املةةةنهجاملرحلةةةة الثانويةةةة يف ضةةةوء 

 الذكور. الطالبلصاحل عينة  )اجلنس(، وكانت تلك الفروق الطالب
( أن قيمةةةةة )ت( غةةةةري دالةةةةة إحصةةةةائية يف احملةةةةاور: )احملتةةةةوى، طةةةةرق 58يتضةةةةح مةةةةن اجلةةةةدول رقةةةةم ) .7

التةةةدريس والوسةةةائل التعليميةةةة، التقةةةومي(، ويف الدرجةةةة الكليةةةة لتقةةةومي مةةةنهج اللغةةةة العربيةةةة يف املرحلةةةة 
روق ذات داللةةة إحصةةائية بةةني ، ممةةا يشةةري إىل عةةدم وجةةود فةة معةةايري جةةودة املةةنهجالثانويةةة يف ضةةوء 

طةالب يف حمةور احملتةوى، طةرق التةدريس، الوسةائل التعليميةة، التقةومي تعةود الخةتالف الاسةتجابات 
 .الصف الدراسي

 : نتائج بطاقة المالحظة الصفية:4
ََعلمةةةةنين يطرحةةةةون األسةةةةئلة أمةةةةام  .8

بلغةةةةة واضةةةةحة وخيةةةةاطبهم باللغةةةةة العربيةةةةة الفصةةةةحى  الطةةةةالبأن امل
 اللغة العربية عند كتابة العبارة على السبورة. ويراعون قواعد

وجيهةةةزون الوسةةةائل التعليميةةةة  الطةةةالبأن َمَعلمةةةين اللغةةةة العربيةةةة يطبقةةةون القواعةةةد واإلجةةةراءات بةةةني  .9
غةري املنتبهةني  الطةالبويراعون الظروف الطبيعية، وقادرون علةى إدارة الصةفوف الدراسةية وخماطبةة 

 بأسلوب سلس.
وسةةةط يف عمليةةةة التهيئةةةة للةةةدرس، وبلةةةغ املت الطةةةالبلعربيةةةة خيططةةةون ويشةةةاركون أن َمَعلمةةةين اللغةةةة ا .3

 يتمثل بدرجة كبرية جداً. ذا( درجة وه3191احلسايب قدره )
أن َمَعلمةةةين اللغةةةة العربيةةةة يسةةةتخدمون طةةةرق تةةةدريس متنوعةةةة مةةةا بةةةني احلةةةوار، واملناقشةةةة، واحملاضةةةرة  .3
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 رجة، وهي يتمثل بدرجة كبرية جداً.( د3193حسب احلاجة، وبلغ املتوسط احلسايب قدره )
ََعلمنين يهتمون بالوسائل التعليمية املناسبة يف تدريس مادة اللغة العربية حيث يراعةون الفةروق  .5

أن امل
الفرديةة وجيهةةزون الوسةائل التعليميةةة قبةل دخةةوهلم يف الفصةل ويضةةعون الوسةائل التعليميةةة يف املكةةان 

 املناسب.
مجيةةع فقةةرات التقةةومي تةةوافرت لةةدى أفةةراد العينةةة بدرجةةة كبةةرية جةةداً تشةةري نتةةائج احملةةور السةةادس أن  .6

( 1،2،88،9،83( مةةا عةةدا رقةةم )3193-3139حيةةث تةةرتاوح درجةةة املتوسةةط احلسةةايب مةةا بةةني )
( درجةة، وهةذا يشةري إىل درجةة 3116-3182حيث بلغ إمجايل املتوسط احلسةايب تةرتاوح مةا بةني )

و يتمثةل بدرجةة كبةرية جةداً، ممةا يعةين أن مجيةع فقةرات ( وهة3196كبرية، وقد بلةغ املتوسةط العةام )
احملور السادس توافرت لدى أفراد العينة بدرجة كبرية، وهذا يدل على اهتمةام أفةراد جمتمةع الدراسةة 

 بالتقومي يف منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف اهلند.
 :: نتائج أداة تحليل المحتوى3

 اللغة العربية املقدم لطلبة املرحلة الثانوية بدهلي تبني لنا النتائج التالية:  وبناء على حتليل حمتوى منهج
مةةةن تعلةةةيم اللغةةةة  معةةةايري جةةودة املةةةنهجالغةةةرض املطلةةوب منهةةةا لكةةةي حتقةةةق  أن لغةةة الكتةةةاب مل تةةةؤد .8

 العربية باملرحلة الثانوية.
تعلةيم اللغةة  مةن معةايري جةودة املةنهجن بالشةكل املرغةوب فيةه لكةي حيقةق أن إخراج الكتاب مل يك .9

 العربية باملرحلة الثانوية.
ن ناحيةة، ومةن ناحيةة ثانيةةة مل الغةرض املطلةوب منهةا لةدى املتعلمةني مة حتقةقأن أهةداف املةنهج مل  .3

 من تعليم اللغة العربية باملرحلة الثانوية. معايري جودة املنهجالغرض من  تؤد
مةةةن تعلةةيم اللغةةةة  معةةايري جةةةودة املةةنهجقةةق حتأن حمتةةوى املةةنهج مل يةةةؤد الغةةرض املطلةةةوب منةةه لكةةةي  .3

 العربية باملرحلة الثانوية.
أن الوسةائل التعليميةةة قليلةةة جةةداً يف حمتةةوى مةةنهج اللغةة العربيةةة باملرحلةةة الثانويةةة، ومل تةةؤدي الغةةرض  .5

 من تعليم اللغة العربية باملرحلة الثانوية. معايري جودة املنهجاملطلوب منها لكي حتقق 
من تعليم اللغةة العربيةة  معايري جودة املنهجملطلوب منه لكي حتقق أن تقومي املنهج مل يؤد الغرض ا .6

باملرحلةةةة الثانويةةةة، وذلةةةك لقلةةةة التنةةةوع يف أسةةةئلة التةةةدريبات الةةةيت تنمةةةي القةةةدرات العقليةةةة واملهةةةارات 
 النفس حركية، والسلوكيات أو االجتاهات اإلنسانية لدى املتعلمني.



 

277 

 بالمرحلة الثانوية في جمهورية الهند. التصور المقترح لمنهج اللغة العربية :ثالثاً 
ول جابة عن السؤال ما التصور املقرتح لتطةوير حمتةوى كتةب اللغةة العربيةة املقةررة علةى الصةفوف الثالثةة 

 ؟ معايري جودة املنهجباملرحلة الثانوية يف املدارس الثانوية باهلند يف ضوء 
 :قام الباحث اما يلي

 األسس العامة للتصور المقترح :9
  تعتمد املادة يف منهجها على اللغة العربية الفصحىأن. 
  أن تعتمةةد املةةادة علةةى املفةةردات اللغويةةة الشةةائعة واملقرتحةةة يف قائمةةة معةةايري املنةةاهج الوطنيةةة لدولةةة

 اهلند.
 طالبأن تراعي الدقة يف املعلومات اليت تقدم لل. 
 طالبة والعقلية لليراعي أن تكون أساسيات اللغة يف صورة مبسطة تناسب املرحلة السني. 
  وتسةةةاعدهم عةةن التعبةةةري عةةن آرائهةةةم  الطةةالبيراعةةى يف الةةدروس أن تعةةةرب اللغةةة عةةةن احتياجةةات

 .واجتاهاهتم
 اولة ربط املواضيع امواضيع أخرى يدرسها يف املواد األخرى املقررة عليه يف الصفحم. 
 يراعي أن حتتوي الوحدة على درس متنوعة يف مهارات اللغة األربع. 
  أن حتتوي كل وحدة أنشطة ومتارين لدروس الوحدةيراعي. 
 طالبجتنب القواعد النحوية املبهمة أو الصعبة بالنسبة لل. 
 .أن يلتفت إىل املشكالت اليت تربزها الدراسات والبحوث 

 
 فلسفة التصور المقترح: :8

معايري جودة ند يف ضوء ينطلق التصور املقرتح لتطوير مناهج اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف مجهورية اهل
من ركيزة أساسية، تستند إىل أن حتسني مناهج اللغة العربية ملواجهة انعكاسات جمتمع املعرفة اليت  املنهج

يتطلب إحداث تغيريات جذرية يف خمتلف العناصر الفاعلة يف املنظومة التعليمية جبمهورية اهلند، من 
 :خالل تبىن الرؤى الفلسفية التالية

  الثقافة املعرفية للغة العربية ومتطلباهتاضرورة نشر. 
 مسايرة العاملية يف بناء وتقومي مناهج اللغة العربية. 
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  النظر إىل فروع اللغة العربية كبناء ديناميكي جيب أن تظهر فيه ديناميات أخذاً وعطاًء بني تلةك
 .الفروع

  تةنعكس علةى مجيةع عناصةر ضرورة األخذ بعني االعتبار اخللفية السابقة للمجتمع اهلندي، واليت
 .املنظومة التعليمية بصفة عامة ومناهج اللغة العربية حتديداً 

 أمهية توفري املناخ الداعم لتطبيق التكنولوجيا ودمج مستحدثاهتا داخل مناهج اللغة العربية. 
 .تبين االجتاهات احلديثة يف تدريس قواعد اللغة العربية 
 ة والبعةةد كةةل البعةةد عةةن احلشةةو واحلفةةظ واالعتمةةاد علةةى معرفةةة خصةةائص اللغةةة العربيةةة معرفةةة دقيقةة

 .لتوصيل املعلومة الطالبعمليات التواصل مع 
 
 : أهداف التصور:4

 :هلذا التصور هدف عام، وعدد من األهداف اخلاصة، وذلك كما يأيت
 :الهدف العام

معةةايري اهلنةةد يف ضةةوء يهةةدف هةةذا التصةةور إىل تطةةوير حمتةةوى مةةنهج اللغةةة العربيةةة لطلبةةة املرحلةةة الثانويةةة ب
 .جودة املنهج

 :األهداف الخاصة
 :ينبثق عن اهلدف السابق عدة أهداف فرعية هي

  حتديةةةد أهةةةداف تعلةةةيم اللغةةةة العربيةةةة لطلبةةةة املرحلةةةة الثانويةةةة امةةةا يتوافةةةق مةةةع التوجهةةةات احلديثةةةة يف
 .تعليمها

 ج اللغةةةة العربيةةةة حتديةةةد أهةةةم املوضةةةوعات ذات الصةةةلة باللغةةةة العربيةةةة الةةةيت ميكةةةن تقةةةدميها يف مةةةنه
 .باملرحلة الثانوية يف مجهورية اهلند

  عرض املشكالت اليت تواجه تعليم اللغة العربية، ومقرتحات حللها، حيةث إن تعةرف املشةكالت
 .خطوة من حلها، وكذلك يتم العمل على جتنبها

  معايري جودة املنهجبيان أدوار املعلم يف تعليم اللغة العربية على ضوء. 
 لتدريس املناسبة لتعليم اللغة العربية لطلبة املرحلة الثانوية.حتديد طرائق ا 
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 : متطلبات تحقيق التصور المقترح3
 :فيما يلي أهم اآلليات املساعدة على حتقيق أهداف التصور املقرتح، وذلك من خالل توفري ما يلي

 يةةةة يف املرحلةةةة مسةةةايرة حركةةةة املعةةةايري عامليةةةاً، مةةةن خةةةالل وضةةةع معةةةايري مرشةةةدة ملنةةةاهج اللغةةةة العرب
 .الثانوية على أن تتوافر يف هذه املعايري مبادئ التوازن والتكامل واملنطقية والتتابع وعدم التكرار

  تةةةوفري قنةةةوات مباشةةةرة للتعةةةاون والتشةةةاور والتنسةةةيق بةةةني اجلامعةةةات واجلهةةةة املسةةةؤولة عةةةن التعلةةةيم
 .العربية جبمهورية اهلنداإلسالمي باهلند والتدريب فيما يتعلق بعمليات تطوير مناهج اللغة 

  على مهارات احلاسةوب واإلنرتنةت  الطالبعقد الدورات املستمرة لتدريب معلمي اللغة العربية و
 .لالستفادة منهما يف عملية تعليم وتعلم فنون اللغة العربية املختلفة

 ادرة واختةةةاذ التفعيةةةل اجلةةةاد والفةةةوري السةةةتخدام طةةةرق الةةةتعلم اإللكةةةرتوين، والةةةيت تعطةةةي الطالةةةب زمةةةام املبةةة
 .القرار، والقدرة على توظيف تكنولوجيا املعلومات يف عملية التعليم والتعلم

  تنويع الوسائل واألنشطة التعليمية املستخدمة داخل مناهج اللغة العربية؛ ملواجهة الفروق الفردية
 .بني املتعلمني

  عربيةةة املختلفةةة، والرتكيةةز يف فنةةون اللغةةة ال الطةةالباسةةتخدام اختبةةارات معياريةةة قياسةةية عنةةد تقةةومي
 .على البعدين املهاري والوجداين

 
 خطوات تطبيق التصور المقترح : :5
طـــرق التـــدريس المناســـبة لمحتـــوى اللغـــة العربيـــة للصـــفوف الثالثـــة مـــن المرحلـــة الثانويـــة  -9

 .بجمهورية الهند
ن املرحلةة الثانويةة ميكن استخدام طرق التدريس التاليةة لتعلةيم اللغةة العربيةة بالصةفوف الثالثةة مة

 :يف املدارس اهلندية وهذه الطرق هي
 مدخل الوعي الصويت. 
 الطريقة الرتكيبية، اجلزيئية يف تعليم القراءة. 
 الطريقة الصوتية يف تعليم القراءة. 
 الطريقة التحليلية يف تعليم القراءة. 
 .طريقة التفكري الناقد 
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 .طريقة التعلم اجلماعي 
 .طريقة التعلم الذايت 

 
 طـالباألنشطة المناسبة للتصور المقترح لتطـوير محتـوى كتـب اللغـة العربيـة المقـررة علـى  -8

 بالهند. معايير جودة المنهجالصفوف الثالثة من المرحلة الثانوية في ضوء 
تةةدور األنشةةطة املناسةةبة للتصةةور املقةةرتح لتطةةوير حمتةةوى كتةةب اللغةةة العربيةةة املقةةررة علةةى الصةةفوف الثالثةةة 

 .، التحدث، االستماعالكتابةثانوية جبمهورية اهلند حول القراءة، من املرحلة ال
 للمواضةةةيع واحلكايةةةات املوجةةةودة يف الةةةدروس هبةةةدف متابعةةةة النصةةةوص البسةةةيطة ومتابعةةةة  القـــراءة

 .القراءة اجلماعية مع املعلم بالفصل وكذلك قراءة النصوص واألناشيد
 :ــة سةةاك بةةالقلم ليكتةةب سةةطوراً مسةةتوية يكتةةب بيةةده وباسةةتخدام األسةةلوب الصةةحيح باإلم الكتاب

خبةةط النسةةخ، وتدريبةةه علةةى طريقةةة الكتابةةة الصةةحيحة جلمةةل وكلمةةات مةةذكورة يف الةةدروس واملعةةايري 
 .واملؤشرات ويكتب من خالل أنشطة الكتابة اجلماعية بالفصل عن أحداث هامة مرت به

  اولوا حماكةةةاة طريقةةةة نطةةةق املعلةةةم للكلمةةةات وحيةةة الطةةةالبهنةةةا بغةةةرض التواصةةةل ويالحةةةظ التحـــدث
ويقةوم بةإجراء حمادثةة مةع زمالئةه سةواء ويةدخل فيهةا الطلةةب،  الطةالبالنطةق وتوقةع املعةىن ويفهمةه 

 .األمر، اإلذن، أو األداء التمثيلي لقصة، وينطق بالفصحى
 :لسةةةةرد القصةةةةص بصةةةةوت املعلةةةةم وطريقتةةةةه وأسةةةةلوبه يف إلقةةةةاء الشةةةةعر  الطةةةةالبيسةةةةتمع  االســــتماع

ستخدام التعبري الشفهي ويساعد املعلم بأن يستمع ملةا يقةرأه زمالئةه والنصوص واألناشيد وكذلك ا
 .من قصص ونصوص أدبية

 
الوسائل التعليمية المناسبة للتصور المقترح لتطوير محتوى كتب اللغة العربية المقـررة علـى  -4

 .بجمهورية الهند معايير جودة المنهجالصفوف الثالثة من المرحلة الثانوية في ضوء  طالب
 .الوسائل التعليمية اليت ميكن استخدامها يف التصور املقرتح لتطوير حمتوى كتب اللغة العربيةمن  

  عةةرض الصةةور اخلاصةةة بةةدروس الكتةةاب مةةن خةةالل عرضةةها عةةن طريةةق "الربوجكتةةور" علةةى السةةبورة 
 .أو من خالل الكمبيوتر أو من خالل السبورة اإللكرتونية

 خصةةةةيات القصةةةةص املةةةةذكورة يف الكتةةةةاب وكةةةةذلك عةةةةرض الرسةةةةوم املتحركةةةةة اخلاصةةةةة بالةةةةدروس وش



 

281 

 .األناشيد عن طريق أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
  عةةرض تطبيقةةات أللعةةاب فالشةةيه حلةةل التمةةارين مثةةل تطبيةةق "العةةب وتعلةةم" كوسةةيلة تعليميةةة وحلةةل

 .األنشطة والتمارين
  الطالبالتحدث لدى استخدام جهاز الكاسيت وجهاز الكمبيوتر لتحفيز مهارة االستماع و. 

 
 طــالبالمقتــرح لتطــوير مـنهج اللغــة العربيــة المقــرر علــى  أسـاليب التقــويم المناســبة للتصــور -3

 .بجمهورية الهند معايير جودة المنهجالصفوف الثالثة من المرحلة الثانوية في ضوء 
 .أسئلة من نوع االختيار من متعدد .8
 .أسئلة من نوع األسئلة الشفهية البسيطة .9
 .ن نوع صل الصور اما يناسبهاأسئلة م .3
 .أسئلة من نوع الصواب واخلطأ .3
 .أسئلة من نوع الفهم والتحليل والرتكيب والتقومي .5
 .أسئلة من نوع اقرأ مث أجب .6
 .الطالبأسئلة من نوع كتابة قصة بسيطة بكلمات تناسب  .7

 
 :طبيق التصور وكيفية التغلب عليها: معوقات ت2

ول دون تطبيق التصور املقرتح لتطوير منهج اللغة العربية يف املرحلة هناك عديد من املعوقات اليت قد حت
  :من أبرز تلك املعوقات معايري جودة املنهجالثانوية باهلند يف ضوء 

 عربية يف املرحلة الثانوية باهلند.عدم وجود التمويل الكايف إلجراء عمليات التطوير ملنهج اللغة ال .8
حقيق التغيري اإلجيايب املدروس واملخطط لتنفيذ التصور املقرتح لتطوير تعدم وجود اإلدارة الكافية ل .9

 .منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية باهلند
قلة وجود اخلرباء املتخصصني يف جمال تطوير املناهج العربية يف مجهورية اهلند حيد بطبيعة احلال  .3

 .من تنفيذ التصور املقرتح
اجملتمعية مع عمليات التغيري املخططة لتطوير منهج اللغة العربية  عدم تفاعل كثري من املؤسسات .3

 .يف املرحلة الثانوية باهلند وبالتايل فشل كثري من اجلهود اليت تبذل يف هذا اجملال
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وجود الدعم املؤسسي من قبل الدولة إلجراء عمليات التطوير ملنهج اللغة العربية يف املرحلة  قلة .5
  .الثانوية باهلند

التمويل اخلارجي والداخلي يف بعض األحيان لبعض املشروعات التطويرية ملناهج اللغة توقف  .6
  .العربية

  .تدريب العاملني يف جمال تطوير املناهج التعليمية بصفة مستمرة قلة .7
توقف صرف احلوافز واملكافئات للعاملني يف إدارات الربامج التطويرية للمناهج التعليمية، مما  .1

  .لية التطوير للمنهج الدراسييؤدي إىل ضعف عم
املراجعة والتقييم املستمر لسياسات وإجراءات العمل يف جمال تعليم اللغة العربية امدارس ضعف  .2

  .اهلند
عدم تشجيع تبادل اخلربات بني مجيع العاملني باإلدارة من أجل الرُقي بعملية التطوير  .81

 .للمناهج
 

  ة التغلب على معوقات تطبيق التصور:كيفي: 7
ميكن التغلب على املعوقات اليت حتيل دون جناح وتطبيق التصور املقرتح لتطوير منهج اللغة العربية  .8

  يق اآليت:جبمهورية اهلند عن طر 
  .احرتام العاملني وإعطائهم حقوقهم كاملة والعمل على زيادة أجورهم وحوافزهم .9
  .مية وخصوصاً مناهج اللغة العربيةتفعيل تدريب القيادات والعاملني يف جمال تطوير الربامج التعلي .3
ضرورة االبتعاد عن البريوقراطية يف اإلدارة وتذليل كل العقبات وتسهيل عملية االتصال إدارات  .3

  .تطوير مناهج التعليم
  .للبنية املركزية لتعليم وتعلم اللغات اإلصالح املؤسسي .5
البنية  ،)القوى البشرية لوجيوتعلم اللغات التطوير التكنو  تنمية إمكانات طاقة تطوير تعليم .6

 (.التحتية
 .جتانس البيئة التشريعية لتطوير تعليم وتعلم اللغات .7
 .تعظيم العائد من إسهام املؤسسات واهليئات واملراكز املختصة بتعليم اللغات .1
  التطوير كأساس للنشاط االقتصادي.االبتكار والتنافسية يف .2
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 .جمال تطوير تعليم وتعلم اللغات ا يفوتوظيف املعلومات والتكنولوجينقل واستخدام  .81
 .والعشرين تمع القرن احلاديجم تغيري تعليم وتعلم اللغات يف تبىن مشروعات وبرامج تسهم يف .88
 .التعاون على كافة املستويات احمللية والدولية واإلقليمية والعاملية .89
 .تكامل تطوير تعليم وتعلم اللغات مع واقع اجملتمع وأعماله .83

 
 ات الدراسة:توصي رابعاً:

 من خالل النتائج اليت مت التوصل إليها يوصي الباحث اما يلي:
تضمني حمتوى كتاب اللغة العربية وظةائف اللغةة ومةا يةرتبط هبةا مةن مهةارات لغويةة وظيفيةة، وذلةك  .8

 .باعتبار الكتاب أحد أهم مدخالت منظومة املنهج اليت ترتجم أهداف املنهج وحمتواه
قائمةةةة وظةةةائف اللغةةةة ومهاراهتةةةا يف تطةةةوير الكتةةةب الدراسةةةية واملةةةواد  توصةةةي الدراسةةةة بةةةأن تسةةةتخدم .9

التعليميةةةة وطةةةرق التةةةدريس وأسةةةاليب التقةةةومي يف املرحلةةةة الثانويةةةة لتكةةةون مجيعهةةةا موجهةةةة حباجةةةات 
واهتمامةةةةاهتم يف مواقةةةةف احليةةةةاة اليوميةةةةة داخةةةةل املدرسةةةةة وخارجهةةةةا، وهةةةةو مةةةةا يولةةةةد لةةةةدى  الطةةةةالب
 العربية يف أغراض التواصل املختلفة.الدافع الستخدام اللغة  الطالب

كما توصي بأن تكون وظائف اللغةة حمةوراً لتنظةيم وحةدات الكتةاب املدرسةي للتكامةل فنةون اللغةة  .3
 العربية حول تلك الوظائف مما جيعلها أكثر واقعية وقربا من حياة املتعلمني وحاجاهتم.

ويةة علةى تصةميم وتنفيةذ وتقةومي أنشةطة توصي الدراسة بتدريب معلمي اللغة العربية يف املرحلة الثان .3
تعليميةةة مرتبطةةة امةةادة اللغةةة العربيةةة وتلةةيب حاجةةات واهتمامةةات املتعلمةةني وتتصةةل حبيةةاهتم، وكةةذلك 

 .تدريبهم على كيفية استخدام مصادر متنوعة للمعرفة يف تدريس اللغة العربية وتعليم فنوهنا
واعهةةا لكةةةي تكةةون مواكبةةة ملسةةتجدات الرتبيةةةة االهتمةةام بتةةوفري الوسةةائل التعليميةةةة احلديثةةة بشةةىت أن .5

 .معايري جودة املنهجاحلديثة، واستخدامها يف جمال تعليم اللغة العربية باملرحلة الثانوية حىت حتقق 
قيةةةام فريةةةق عمةةةل متخصةةةص بتحديةةةد أدوار منةةةاهج اللغةةةة العربيةةةة يف تنميةةةة املهةةةارات اللغويةةةة لةةةدى  .6

ا يتناسةب وطبيعةة مةادة اللغةة العربيةة، وطبيعةة حاجةات طالب املرحلة الثانوية من التعلةيم العةام؛ امة
 املتعلمني يف كل مرحلة تعليمية.

إثةةراء احملتةةوى بتةةدريبات وظيفيةةة تسةةاعد الطلبةةة علةةى ممارسةةة اللغةةة العربيةةة يف مواقةةف طبيعيةةة لةةربط  .7
 اجلانب النظري بالتطبيق العملي.
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ل دراسي لتقومي حتصيل املتعلمني وضع أسئلة متنوعة األهداف واألمناط يف هناية كل موضوع وفص .1
 يف ذلك املوضوع.

 تزويد املدرسني واملدرسات بدليل لطرائق تدريس اللغة العربية وبدليل للوسائل التعليمية. .2
 

  :لدراسات مستقبليةمقترحات  اً:خامس
 يت: عاملية، فإن الباحث يقرتح اآليف ضوء ما توصلت إليه نتائج الدراسة احلالية، ووفق التوصيات ال 

  اللغة العربية يف ضوء االجتاهات احلديثة. لتقومي مناهجبرنامج متكامل إعداد 
  ومقارنتهةةا  يف املةةدارس اهلنديةةةاللغةةة العربيةةة تةةدريس دراسةةة مسةةحية شةةاملة للواقةةع الفعلةةي لعمليةةة

 باملعايري العلمية املعاصرة.
 ة باملرحلة الثانويةدراسة املعوقات األساسية للممارسة الصحيحة يف تدريس اللغة العربي. 
  .إجراء دراسات حول مناهج اللغة العربية يف املراحل السابقة للمرحلة الثانوية يف مجهورية اهلند 
 جبمهوريةة اهلنةد يف ضةوء املتغةريات لغةة العربيةة مدى فاعليةة الةدورات التدريبيةة يف تأهيةل معلمةي ال

 البيئية.
ة وعرض تصور مقرتح ملنهج اللغة العربية عرض الباحث ملخص نتائج الدراسيف هذا الفصل    

 .وأهم التوصيات هلذه الدراسة  يف املدارس الثانوية يف اهلند
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 ،المقارنة ، األصول المنهجية والتعليم في أوربا " التربية  أمحد ، شاكر حممد فتحي وآخرون
 م(.8221القاهرة: بيت احلكمة ل عالم والنشر. ) د.ط، ،وشرق آسيا والخليج العربي ومصر"

 بريوت: دار املعرفة. د.ت. 93، ط  تاريخ األدب العربيحسن الزيات ،  أمحد ، 
  ،القاهرة: مكتبة  د.ط، مية" ،"فلسفة النظام التعليمي وبنية السياسة التعليأمحد حسن عبيد

 م(.8276األجنو. )
 م(.8221القاهرة: مكتبة النهضة املصرية. )،8ط"،"طرق التدريس العامةالقادر،أمحد، حممد عبد 
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   ،جملة صوت األمة الشهرية، اجلامعة المدارس العربية في الهنداألزهري، مقتدى حسن .
 ه(.8333السلفية بنارس، اهلند. ) 

 ،بريوت: مؤسسة  8. ط" معجم علوم اللغة العربية عن األئمة"االشقر، حممد سليمان عبد اهلل.
 .(م9119الرسالة )

  ،هج مقترح لتعليم اللغة العربية لمرشدي حملة الحجاج االندونيسيين في "منأفندي، أفرجيون
)دراسة حتليلية تقوميية(. رسالة دكتوراه غري  ضوء منهج تعليم اللغة العربية لألغراض الخاصة"

 م(.9186منشورة، جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية، بروناي، ماليزيا. )

 .تقويم أداء معلم اللغة العربية في تدريس النحو بالمرحلة الثانوية  اآلنسي، عبد الواحد علي
. رسالة ماجستري غري منشورة. قسم مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها، كلية بأمانة العاصمة

 م(.9113الرتبية، جامعة صنعاء: صنعاء. )
   .(.8223جلزائر. )كلية علوم الرتبية: ا د.ط،. تحليل المضمون ومنهجية البحثأوزي، أمحد 
 " .عمان: دار   ،8ط ".أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسةالبّجة، عبد الفتاح حسن

 م(.9111الفكر، )
   .القاهرة: دار  د.ط،، "نظم التعليم في دول العالم تحليل مقارن"بدران، شبل، البوهي، فاروق

 م(.9118قباء للطباعة والنشر والتوزيع. )
 جبامعة زيان   د.ط، ،"اللغة العربية نشأتها وتطورها"ناس، بلقاسم بومدين. بربورة، حسن، هب

 م(.9181عاشور اجللفة )
 عمان: دار  د.ط،، أساليب تعليم العلوم و الرياضيات "الكسواين، عفاف. " ،البكري، أمل

 م(.9115الفكر للطباعة و النشر و التوزيع. ) 

  بريوت: مؤسسة  د.ط، فتوح البلدان،بن داود. البالزري، ابوالعباس أمحد بن حييي بن جابر
 (.8217املعارف. )

 ،عمان دار الفكر.   د.ط، ،"طرق التدريس العامة: تخطيطها، وتطبيقاتها التربوية"وليد.  جابر
 هة(.8393) 

 " .د.ط، "،االتجاهات الحديثة في تدريس الكيمياء في المرحلة الثانويةجاسم، صاحل  
 هة(.8228ريب لدول اخلليج. )الرياض، مكتب الرتبية الع
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  .دهلي:   د.ط، ، أنواع المدارس اإلسالمية في الهند،صحيفة الجمعيةاجلامعي، حممد سامل
 م(.9119مجعية علماء اهلند. )

 " .طرق التدريس العامة و مهارات تنفيذ و تخطيط  عملية التدريسجامل، عبد السالم ،"
 هة(.8381عمان، دار املناهج. )  9ط

 األردن: دار  د.ط، "أساسيات المناهج التعليمية وأساليب تطويرها"السالم،  جامل، عبد
 م(. 9119املناهج. )

 " .عمان:  وزارة األوقاف والشؤون املقدسات 9"، طالتدريس الفعالجرادات وآخرون ،
 م(.8213اإلسالمية. )

 قاهرة. عامل الكتب، ال د.ط،"، "تدريس التاريخ في القرن الحادي و العشريناجلمل، علي
 هة(.8395)

 " .دار 8" طالمناهج المكونات، األسس، التنظيمات، التطويرالدعيلج، ابراهيم بن عبد العزيز ،
 هة(.8391القاهرة: مصر. )

  .8" ط،"المناهج بين التقليد والتجديدالدليمي، طه حسني ، اهلامشي، عبد الرمحن عبد ،
 م(.9111عمان، أدرن: دار أسامة للنشر والتوزيع. )

 ترمجة املركز العريب القومي   د.ط، "، تصميمات جديدة للتعلمدمز، و ماري وهام ،"  يسدن
 م(.8222للبحوث الرتبوية والتنمية، القاهرة: مطبعة املدينة. ) 

  ،6"، ط"دراسات في المناهج واألساليب العامة هندي، صاحل ذياب، وهشام عامر عليان ،
 م(8225ان، األردن. )دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عم

  ،د. ن.د. تد.ط،  "." المدخل في إعداد المناهج الدراسيةهوانه، وليد عبد اللطيف. 
 العني، اإلمارات العربية املتحدة. 8ط "،"األساليب الحديثة في تدريس العلوم. اهلويدي، زيد ،

 م(.9115)
 م. الرابط:9188امم(.التعداد السكاين لع9188) وزارة الشؤون الداخلية في حكومة الهند 
  ،م(. 8211.القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية)9ط "تطوير المناهج"الوكيل، حلمي أمحد 
 " ،المناهج المفهوم، العناصر، األسس، التنظيمات، الوكيل، حلمي أمحد، املفيت، حممد أمني

 م(.8211،القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية. )3ط التطوير"
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 السعودية. جامعة امللك  د.ط، .أسس بناء المناهج وتنظيماتهايت  حلمي، و حممد املف ،الوكيل
 (.8217سعود. )

  ،تصور مقترح لمواجهة بعض مشكالت المرحلتين االبتدائية الزامل، حممد بن عبداهلل"
والمتوسطة في المملكة العربية السعودية في ضوء صيغة التعليم األساسي، ) دراسة 

 م(.9111شورة، كلية الرتبية جبامعة امللك سعود، الرياض. )نمرسالة دكتوراه غري  مستقبلية("،

  ،الرياض: مكتبة   د.ط، ، "تريبية المرافق بين اإلسالم وعلم النفس"الزعبالوي، حممد السيد
 م(.8223التوبة. )

 ،القاهرة: عامل الكتب. 9 ط والمراهقة"، الطفولة النمو نفس علمالسالم، " عبد حامد زهران ،
 م(.8275)

  القاهرة: عامل الكتب. 3ط علم نفس النمو، الطفولة والمراهقة" ، ان، حامد عبد السالمزهر ،
 م(.8277)

 " ،م(.8223بريوت، املركز العريب للتوزيع. ) د.ط، أساليب تدريس العلوم"،زيتون، عايش 

 " هة(.8391دمشق. )  د.ط، التعلم الذاتي إستراتيجية تربوية معاصرة"،زيتون، عدنان 

 م(.8221اإلسكندرية: الكتب العلمي. )  د.ط، "التدريس نماذجه ومهاراته"،الزيتون، كم 

 ( القاهرة: عامل 8مج )  د.ط، "تصميم التدريس رؤية منظومية، الكتاب الثاني"،زيتون،حسن
 م(.8222الكتب. ) 

 " ،83عامل املعرفة، جدة. ص  د.ط،، االختبارات والمقاييس النفسية"زيدان، حممد مصطفى .
 .م(8221)

 ،هة(.8395الرشد. )مكتبةالرياض:د.ط،"،الجديد في أساليب التدريب الحديثة"إبراهيم.احلارثي 

  ،التربية الوقائية في اإلسالم ومدى استفادة المدرسة الثانوية احلدري، خليل بن عبد اهلل"
 هة(.8381رسالة ماجستري منشورة، مكة املكرمة، جامعة أم القرى. ) منها"،

 تقويم أداء معلمات اللغة العربية في ضوء المهارات التدريسية يمان محود. احلراصي، سل
. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، واللغوية بالحلقة األولى من مرحلة التعليم األساس

  م(،9118جامعة السلطان قابوس، مسقط. )
  .دار صفاء للنشر ، األردن8ط "تخطيط المنهج وتطويرها"احلسن، هشام، القايد، شفيق :
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 م(.8221والتوزيع. )
  .(.8213مصر: القاهرة، )، 8ط. تحليل المضمونحسني، مسري حممد 
 ،التربية العملية للطالب المعلمين مفاهيمها وكفاياتها وتطبيقاتها " حممد زياد، محدان

 م(.8221سوريا: دار الرتبية احلديثة، ) ،6ط، المدرسية".
 لصعوبات التي تواجه معلمي المرحلة المتوسطة بمنطقة جازان "ابن محد أمحد،  احلمزي، أمحد

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية جامعة  التعليمية عند استخدام طرق التدريس الحديثة"
 هة(.8392امللك سعود الرياض. )

 " هة(.8399عمان دار الكتاب اجلامعي. ) د.ط، طرائق التدريس و استراتيجياته"،احليلة، حممد 
 ،جامعة د.ط، ،الثانوية المدارس في العربية اللغة تدريس مشكالتجواد،  صاحل الطعيمة 

 ، ت(.دالكتب. ) دار مؤسسة املوصل،
 ،(9113الفكر العريب. )ر داالقاهرة،د.ط،. تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانيةطعيمه، رشدي 
 ـــــةمهةةةةةران   ،اليوسةةةةةف صةةةةةنعاء: دار عبةةةةةادي. د.ط،. المحتـــــوى فـــــي منـــــاهج الدراســـــات التربوي

(9181.) 
 األردن: دار الكندي للنشر  ،8. ط. القياس والتقويم في التعليم والتعلمكاظم، علي مهدي

 .(9118والتوزيع. )
 م(.8212، القاهرة: عامل الكتب. )9"، طالمناهج بين النظرية والتطبيقامحد حسني، " ،اللقاين 

  .م(8215دار الطليعة. )بريوت:،5"، ط وعة الفلسفيةالموس"روزنتال، وآخر، ترمجة: مسري كرم،م 
  املباركفوري، رضاء اهلل حممد إدريس. أثر خرجيي اجلامعات السعودية يف بلداهنم. جملة صوت األمة

 هة(.8393. ) 5لكناؤ )اهلند(.ع 
 ،لثةالثا المستويات المعيارية لخريج التعليم قبل الجامعي في األلفيةقاسم وآخرون، جمدي، 

 .نلقاهرة،دار الفكر العريب، دط، اد
  .ة. ( القاهرة: مكتبة الشروق الدولي3. مجهورية مصر العربية )طالمعجم الوسيطجممع اللغة العربية

 م(.9113)

 عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع.  د.ط،، "التعليم المستمر و التثقيف الذاتي"حمامدة، ندى
 م(.9115)
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 تقويم منهج اللغة العربية المطور للصف الثاني الثانوي : دراسة ، فاطمة الطاهر أمحد، حممد"
مدرمان، اإلسالمية ، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة أ تحليلية وصفية في محلية أمدرمان"

 م(.9185السودان. )
  ،تقويم أداء معلمي القرآن الكريم في المدارس االبتدائية بالهند على حممد سليم، بدرالدين "

رسالة ماجستري غري منشورة، قسم املناهج وطرق التدريس،  ضوء الكفايات التعليمية الالزمة" 
 (.هة8337كلية الرتبية، جامعة امللك سعود: الرياض. )

  .أسباب ضعف التحصيل الدراسي لدى طالب المدارس العربية حممد يوسف، أنصار أمحد
، رسالة ماجستري غري منشورة، اإلسالمية في الهند من وجهة نظر مديري المدارس والمعلمين

 .ه(8333قسم املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود: الرياض. ) 
 " ،م(.8213، الكويت: مكتبة الفالح. )8،طيس فنون اللغة العربية"تدر مدكور، علي أمحد 
 ،ياض دار اإلبداع الثقايف للنشر ، الر 9ط "المعلم و المناهج و طرق التدريس"،مرسي، حممد

 هة(.8385التوزيع. )و 

 " .م(9119عمان، دار امليسرة. ) د.ط، طرائق تدريس العامة"،مرعي، توفيق، و حممد احليلة. 

 د.ط، "المناهج الدراسية، عناصرها، وأسسها، وتطبيقاتها"بد احلميد، مصطفى، صالح ع  
 م(.9111الرياض، دار املريخ للنشر. )

 م(.8277القاهرة: دار الفكر العربية. ) د.ط،" في التربية المعاصرة. مطاوع، ابراهيم 
 ،مكتبة النهضة املصرية.  ، اإلسكندرية:8، ط"الوسائل التعليمية"ابراهيم، وآخرون،  مطاوع

 م(،8213)
  .،(.8227، د. ط. دار النهضة: بريوت.)الدليل في تحليل المناهجاملطلس، عبده 
 مكتب الرتبية والتعليم جبنوب  د.ط،"مهارة صياغة األهداف التعليمية"، عبد الفتاح  ،معروف

 ، ت(،دجدة، نشرات تربوية حول مهارات التدريس. )
  الرياض: جامعة  د.ط،، لم التعاوني: مفهومه، فوائده، أسسه، تطبيقاته""التعاملعيقل، عبداهلل

 هة(.8393امللك سعود، عمادة البحث العلمي، مركز حبوث كلية الرتبية. )
 ،القاهرة:  د.ط، "أسس بناء المناهج وتنظيمها"، املفيت، حممد، األمني، الوكيل، حلمي أمحد

 م(،8219مطبعة حسان. )
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 م(.8267لبنان، بريوت: دار الفكر. ) ،3، طمقدمة ابن خلدون 
 " ،م(.8226، دار األمني. )القاهرة د.ط، "،االسس والتطبيقاتمنصور عبد اجمليد أمحد وآخرون 
  . 88، جملة ندائى شاهي العدد االنحطاط العلمي في المدارساملنصور فوري، حممد سلمان .

 م(.9111)
 " ،ية للصف األول بالمدارس الثانوية تحليل وتقويم منهج اللغة العربمهاج، أمينة شي

. رسالة دكتوراه غري منشورة، جبامعة أم درمان اإلسالمية السودان. الحكومية الكينية"
 م(.9111)

 هة(.8382مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع. ) د.ط، ، الرياض:الموسوعة العربية العالمية 

 " ،مكة املكرمة. 9"، طرية التربويةنظرية المنهج في ضوء واقع النظموسى، عبد احلكيم ،
 هة(.8381)
   م(.9117، القاهرة: دار الكلمة للنشر والتوزيع .)8موسى، فؤاد حممد، علم مناهج الرتبية، ط 
 "،د.ط، االتجاهات الحديثة في طرائق تدريس التربية الدينية اإلسالمية"،موسى، مصطفى  

 م(.9119امعي. ) دار الكتاب اجل: العني، اإلمارات العربية املتحدة

 " عمةةةةةان، دار يافةةةةةا. د.ط، طرائـــــق تـــــدريس االجتماعـــــات و تطبيقاتهـــــا العلميـــــة"،نبهةةةةةان، حةةةةةي
 م(.9113)
 ،م(.8218النهضة. ) دار: بريوت ،9ط "،التربوي الفكر في لبيب، " حممد النجيحي 
 ، القاهرة:   د.ط، "أسس المناهج المعاصرة" السبحي، عبد احليء أمحد، بنجر، فوزي صاحل

 .9113ر النهضة. دا
  ،ح. الكويت: مكتبة الفال  د.ط، "المناهج المعاصرة"،سرحان، الدمردا ، عبداجمليد

 .م(8221)
 د.ط،"تطبيق المعلمين ألسلوب التعلم الذاتي في مراحل التعليم العام" السعادات، خليل   

 هة(.8397)

   عة الرابعة .عمان: دار . الطبالمنهج المدرسي المعاصرسعادة جودت، وعبداهلل حممد ابراهيم
 (9113الفكر للنشر والتوزيع. )

  8ط "تنظيمات المناهج وتخطيطها وتطويرها".سعادة، جودت أمحد، ابراهيم، عبد اهلل حممد .
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 م(9118عمان: دار الشروق )
 ،تقويم أهداف تعليم اللغة العربية في الصفوف الثالثة " عالء الدين حسن ابراهيم، سعودي

 ، رسالة ماجستري،االبتدائية في ضوء المستويات المعيارية لتعليم اللغات األولى من المرحلة
 م(.9113غري منشورة، كلية الرتبية ، جامعة عيش مشس،)

  ،منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية في المدارس العربية السكري، عبد اهلل الندوي"
رسالة دكتوراه غري منشورة، قسم املناهج وطرق التدريس، بكلية الرتبية، لهند"، اإلسالمية في ا

 م(.8227جامعة ام درمان، السودان. )
 د.ط، ،العملية" وأنماطها المسلكية وانطباعاته العربية للغة التدريس فن "صاحل  حممد ، مسك 

 م(8275مصرية. ) االجنلو القاهرة: مكتبة
 " .هة(.8393الرياض: مكتبة الرشد. )  د.ط،راسات االجتماعية"، تدريس الدالسيد، جيهان 

  القاهرة: دار 3" ط " األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخةالسيد، فؤاد البهي ،
 م(،8275الفكر العريب. )

 ،صيدا ،  د.ط،" المزهر في علوم اللغة وأنواعها "السيوطي، جالل الدين ابو الفضل عبد الرمحن
 (8216ملكتبة العصرية. )بريوت: ا

 تحليل وتقويم منهج اللغة العربية في الجامعات االندونيسية في ” حسن الدين زين، ،العابدين
رسالة دكتوراه غري منشورة، جبامعة أم درمان ضوء مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها"، 

 م(،9188السودان. )
  دراسة حتليلية آلراء معلمي  د.ط، :"التطبيق "التعلم الذاتي بين الفكر وعابدين، حممود

املرحلتني اإلعدادية والثانوية يف سلطنة عمان، وزارة الرتبية والتعليم، جلنة التوثيق و النشر. 
 هة(.8383)

 الرياض، دار الصولتية.  د.ط،"، المدخل إلى التدريس الفعال، وسعيد املنويف، "عايل حسن
 هةة(.8386)

 ،ديب: دار القلم. 3" ط" األسس النفسية للنمو اإلنساني عبد الرحيم، طلعت حسن ،
 م(.8216)
  ،م(.8279القاهرة: مكتبة مصر. )  د.ط، "،"المنهاج أسسها وتنظيمهاعبد اللطيف، إبراهيم 
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  "،مكة  د.ط،"، التقويم التربوي للمتعلمين لدى العلماء المسلمينعبد اهلل، عبد اهلل أمحد
 ة(.ه8393املكرمة: مكتبة الرشد.) 

  ،القاهرة: دار الثقافة.   د.ط، "،"أساسيات المنهج وتنظيماتهعبد املوجود، حممد عزت
 م(.8271)

  ،د.ط،، "المنهج الدراسي أسسه وصلته بالنظرية التربوية اإلسالمية"عبداهلل ، عبد الرمحن صاحل 
 م(.8216الرياض، السعودية. )

  ..عمةةان، -. التطةةوير الرتبةةوي يتــه وخطواتــهتحليــل المحتــوى تعريفــه وأهمالعةةربي، حممةةد بةةن سةةامل
 (9112. )32، ع 7س 

  .األردن: دار –عمان  د.ط،. التقويم الواقعي في العملية التدريسيةالعبسي، حممد مصطفى
 م(.9181املسرية للنشر والتوزيع والطباعة. )

  ر ، عمان: دار الفك6ط " البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه"عبيدات، ذوقان وآخرون
 هة(.8381للطباعة. )

 ،م(.9119(. )873العدد )،، جملة البيانأزمة التعليم الديني في باكستانالرمحن،  فيضالعثماين 
  ،تقويم أداء معلم اللغة العربية في المرحلة الثانوية في ضوء العجمي، حممد صاحل حممد

العربية وطرائق تدريسها،  . رسالة ماجستري غري منشورة. قسم مناهج اللغة مهارات التعلم الذاتي
 م(.9118) .كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس، مسقط

 " ،دار صفاء، عمان. 8، طاالستراتيجية الحديثة في التدريس الفعال"عطية، حمسن علي ،
 م(9111)

  ،تقويم منهج اللغة العربية بمرحلة التعليم االبتدائي  في ضوء معايير علي، أمل امساعيل حممد
 (.م9183رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة القناة السويس. )، الجودة

  ،مناهج تعليم اللغة العربية في المدارس االبتدائية بإندونيسيا)دراسة عمر، شهداء صاحل
، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية، السودان. تحليلية تقويمية(

 م(.9113)
  أهمية تعلـيم اللغـة العربيـة بواسـطة القـرآن الكـريم والحـديث الشـريف.أمحدالعمري، يت أمني . 

 .(9183، )6، ع36اهلند، مج -صوت األمة 
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  ،م(.8228. القاهرة: دار املعارف )8". ط "المنهج وعناصرهعمرية، ابراهيم بسيوين 
 ان لطرق تقديرات معلمي التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية بسلطنة عمحممد،" ،العياصرة

جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، جامعة عني مشس، كلية الرتبية، العدد  أساليب لديهم"،
 م(.9119(. ) 13)
  ،بريوت: دار الراتب 1ج د.ط،"التربية النفسية للطفل والمراهق"، العيسوي، عبد الرمحن ،

 م(.9119اجلامعية.)
 "،الكويت: دار الوثائق.  د.ط،المعاصر"،  سيكولوجية المراهق المسلمالعيسوي، عبد الرمحن

 م(8217)
  اجلزء   د.ط، ،"أساليب تعليم العلوم : االتجاهات الحديثة في تعليم العلوم"فتح اهلل ، مندور

 هة(8397(، الرياض، مكتبة الرشد. )9)

  "،القاهرة، هنضة مصر. )د.ت(. 3"، طالتربية والمناهجفرنسي ، عبد النور ، 
 القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية. 9"، ط علم النفس التربويل صادق، فؤاد أبو حطب، وأما ،

 م(،8211)
 " .د.ط. معجم مصطلحات التربية لفظاً واصطالحاً". فيلة، فاروق عبده؛ زكي، أمحد عبد الفتاح

 م(.9113اإلسكندرية: دار الوفاء. )
  ،هنضة مصر للطباعة. ، القاهرة: 9، طصدمة المستقبل للمتغيرات في عالم الغدالفني توفلر

 (.م8221)
  .تقويم مناهج تعلم اللغة العربية في المعاهد الدينية صادق، رئيس عبداهلل أمحد

رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية، أم  ،بإندونيسيا
 .(9185) .درمان

  نهضة املصرية. )د. ت(القاهرة: مكتبة ال  د.ط، ،"علم النفس التربوي"صاحل، امحد زكي 
  ،تقويم منهج تعليم اللغة العربية في تحقيق األهداف التعليمية دراسة صباري، أمحد يين إمام

" رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم درمان حالة الجامعة الحكومية ماالنج بإندونيسيا
 م(.9189اإلسالمية، بالسودان. )

 ،د.ط الرياض: التربية و تكنولوجية التعليم"، "الموسوعة العربية لمصطلحات صربي ماهر
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 م (9119مكتبة الرشد. ) 

  .الرياض: مكتبة الرشد   د.ط، التقويم التربوي أسسه وإجراءاته،صربي، ماهر امساعيل وآخرون
 هة(8393للنشر والتوزيع. )

 ،للنشر املصرية اهليئة القاهرة: د.ط،، العربية" البالد في الثانوي التعليم أمحد نبيل صبيح. 
 م(.8278)

 ،هة( 8395حائل: دار األندلس للنشر والتوزيع. )  د.ط، "طرق التدريس العامة"، حممد صقر 

 .جملةة وحةدة األمةة أهمية دراسة اللغة العربية وآدابها في الهنـد القامسي، حممد نوشاد النةوري .- 
، 7، ع3ساهلنةةةةةةد،  -اجلامعةةةةةةة اإلسةةةةةةالمية دار العلةةةةةةوم وقةةةةةةف ديوبنةةةةةةد  -جممةةةةةةع حجةةةةةةة اإلسةةةةةةالم 

(9186.) 
  ،د.ت(. د.ط، " )األردية(."الخالفة العباسية والهندالقاضي، أطهر املباركفوري 
 ،الرياض: دار  د.ط، "علم النفس التربوي في اإلسالم"القاضي، يوسف وياجلن، مقداد

 م(.8228املريخ.)
 اضية أثر استخدام حل المشكالت على تنمية مهارات حل المسائل الري، مبارك. " القحطاين

رسالة ماجستري غري منشورة،   اللفظية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدينة الخرج"،
 هةة(.8386كلية الرتبية، جامعة امللك سعود. )

 ".،م(.9115عمان: دار الفكر. )  د.ط، نظريات التعلم والتعليم"،قطامي، يوسف 

  " ،دمشق، جامعة دمشق.   د.ط، ،أصول التدريس و طرائقه"القال، فخرالدين و يونس ناصر
 هة(.8393)
  .م(.8268. )طترمجة أمحد خريي كاظم. د. "أساسيات المنهج"،رالف، تيلر 
 تحليل وتقويم مقرر اللغة العربية للصف األول األساسي   الربابعة، مازن أمحد حممود

الة . رسبفلسطين، من وجهة نظر المعلمين والمشرفين التربويين وأعضاء لجنة تأليف المقرر
 م(.9113دكتوراه غري منشوره ، جامعة النيلني، كلية الرتبية بالسودان. )

  ،(.م9118. بريوت: دار صادر. )8ط"عوامل التربية". رشرا ، أبوطالب، حممد سعيد 

  م(.8216دمشق: دار الفكر، ) ،8ط.طرق تدريس اللغة العربيةالركايب، جودة 
 الكويت: مكتبة  -، حويل3ط  تطويرها "" تخطيط المناهج الدراسية و  .ريان، فكري حسن
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 هة(.8382الفالح للنشر والتوزيع. )
  .الرياض: مكتبة 8ط "المنهج المدرسي من منظور جديد"،الشافعي، ابراهيم حممد وآخرون ،

 هة(8387العبيكان. )
  ،القاهرة: الدار العربية 8ط "مفاهيم جديدة لتطوير التعليم في الوطن العربي"شحاته، حسن ،

 م(9118اب. )للكت
 " .القاهرة: الدار 8". طمعجم المصطلحات التربوية والنفسيةشحاته، حسن؛ النجار، زينب ،

 م(.9113املصرية اللبنانية. )
  ،م(.8227، بريوت: دار البالغة. )8"، ط"التربية بين الوراثة والبيئةمشس الدين، عبد األمري 
  م(.8225ياض: دار عامل الكتب. )الر  د.ط،، تطوير المناهج الدراسيةشوق، حممود أمحد 
  ،بغداد: مطبعة دار احلوراء،.  د.ط،، المنهج وتحليل الكتابالتميمي، عواد جاسم حممد

 م(،9112)
  ،تقـويم مـنهج اللغـة العربيـة المطـور للصـف األول اإلبتـدائي التوجيري، نوال عبد الكةرمي عثمةان"

ـــت فـــي ضـــوء أراء معلمـــي ومـــوجهي مـــادة اللغـــة ال ـــة الكوي ـــة "بدول جملةةةة الطفولةةةة العربيةةةة ، عربي
 م(.9183. )68، عدد 86الكويت.جملد:

  .طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء االتجاهات التربوية خاطر، حممود رشدي
 م(.8212. )3، طالحديثية

 ،(.9118القدس. ) غزة: مكتبة د.ط، "،وتطبيقاتها التربية أصول "يوسف،  عامر اخلطيب 

 ،تقويم طرق تعليم القرآن الكريم في مراحل التعليم العام والتعليم حممود إبراهيم.  اخلطيب"
املدينة املنورة: جممع  د.ط،، الجامعي. ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالقرآن الكريم"

 م(.9118امللك فهد لطباعة املصحف الشريف. )
  .هة(.8393رياض: مكتبة الرشد. ) ال د.ط،، "المنهج المدرسي المعاصر"اخلليفة، حسن 

 " القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية. 8، طالمناهج التعليمية صناعتها وتقويمها"الضبع، حممود ،
 م(.9116)
 ،الرياض:   د.ط، ،العربية اللغة في التدريس "مشكالت، محادي ويوسف إمساعيل حممد ظافر

 (م8213للنشر. ) املريخ دار
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  راسات االجتماعية تخطيطه وتنفيذه وتقويم عائده التعليمي"تدريس الدالغميسي، حممد ،"
 م(9118الكويت، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع. ) د.ط،
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 (9م )ملحق رق

 االستبانة في صورتها األولية )المعلمين(
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 حفظه اهلل ...........................سعادةالدكتور/................................

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، وبعد:
لغة العربية في المرحلة " تقويم منهج اليقوم الباحث حاليًا بإعداد رسالة الدكتوراه بعنوان

 بمدينة دلهي نموذجاً ". معايير جودة المنهجضوء في  بالهند الثانوية
وهلذا الغرض اطلع على األدبيات الرتبوية ذات العالقة، وأجرى مسحًا للدراسات السابقة 

 وقابل عددا من اخلرباء الرتبويني يف اجلامعات واملدارس األهلية واحلكومية .
لرتبوي، وملا لوجهة نظركم من أمهية يف التوصل إىل نتائج دقيقة هلذه الدراسة، ونظرًا ملوقعكم ا

فإنه يسعدين مسامهتكم بإبداء رأيكم لتحكيم هذه اإلستبانة من خالل: وضوح عباراهتا، ومناسبتها 
 لغرض الدراسة، والتعديل الذي ترونه. 

الكتاب، واألهداف، واحملتوى،  علماً بأن عناصر أداة الدراسة تتكون من: لغة الكتاب، وإخراج
 وطرائق التدريس، والوسائل التعليمية، والتقييم.

 واملقياس املستخدم هو املقياس اخلماسي كما هو موضح باجلدول التايل:
 درجة وجود المشكلة الرقم

 معدومة ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارة

تتسم لغة عرض املعلومات بالسهولة  8
 والوضوح

     

 شاكراً لسعادتكم سلفاً صدق تعاونكم ،،،، والسالم
 

 الباحث
 ظهير أحمد عبد األحد

 طالب دكتوراه في قسم المناهج وطرق التدريس
 جامعة المدينة العالمية –كلية التربية 

Zaheer5545@yahoo.com 

mailto:Zaheer5545@yahoo.com
mailto:Zaheer5545@yahoo.com
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 معلومات شخصية عن الحكم
 

 ..............................................................................الكلية:.
 ............................................................الجامعة:.................
 .............................................................الدرجات:...............

 ............................................................:..................المؤهل
 ..............................................................التخصص:.............

 ..........................................................القسم:.....................
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 عة األولى:المجمو 
 بيانات عامة:

 أمام اإلجابة المالئمة داخل المربع:  الرجاء وضع عالمة 
 ........................................................... االسم )اختياري(: -أ

 ........................................................... اسم المدرسة: -ب
  الجنس: -ج

 ذكر  
   أنثى  

 التخصص: -د
  لغة عربية  
               علوم شرعية  

 ختصص آخر يرجى التحديد........................................... 
 المؤهل العلمي: -ه

    PhDدكتوراه 
   M.A ماجستري 

 B.Aبكالوريوس  
 سنوات الخبرة: -و

  أقل من مخس سنوات.        
 سنوات. 81 أقل من سنوات إىل 5       

 سنة. 85 سنوات إىل أقل من 81
 سنة فأكثر. 85

 حاصل على دورات تدريبية في تعليم اللغة العربية: -ز
   ال يوجد.         
 دورات. 8-3 

 .دورات 3أكثر من 
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 المجموعة الثانية: 
 ( أمام البيانات اليت تراها متحققة يف املنهج .√ضع عالمة )

 لغة الكتاب وأسلوب العرض:المحور األول: 

 التعديل املقرتح مدى املناسبة مدى الوضوح العبةةةةةةةةةةةارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      يتسم عرض احملتوى العلمي بالسالمة اللغوية.  .8
يتنوع أسلوب عرض احملتوى العلمي اما يتناسب   .9

 مع طبيعته.
     

      العرض. يراعى عنصر التشويق يف  .3
      استخدام أشكال ورسوم بيانية وخرائط واضحة.  .3
      ترتبط الصورة أو الشكل ارتباطا جذريا بالنص.  .5
      بتنظيم الكتاب وأسلوبه بوضوح. الطالبيعرف   .6
      حيتوي قائمة باملراجع واملصادر املعينة.  .7
      حيتوي على قائمة مناسبة باحملتويات )الفهرس(.  .1
      حيتوي على قائمة مناسبة باملصطلحات الضرورية.  .2

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
       

 المحور الثاني: إخراج الكتاب:

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبــــــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

ئيسية يراعي التنظيم يف عرض العناوين الر   .81
 والفرعية.

     

تتابع أبوابه على نسق واحد يف الشكل   .88
 والصورة.

     

      يتسم الفهرس بدقة التنظيم وسهولة االطالع.  .89
      يتضمن قائمة باألشكال والصور واخلرائط...  .83
      خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية.  .83
يتضمن الغالف بعض األشكال التوضيحية   .85

 ملقرر.ذات الصلة با
     

      .الطالبيناسب حجم حروف الطباعة لعمر   .86
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 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبــــــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      حجم الكتاب مالئم لالستخدام.  .87
      الرسوم والصور الواردة يف الكتاب واضحة.  .81
      يتميز الغالف باجلودة من حيث نوعية الورق.  .82
      ورق الكتاب من النوع املصقول اجليد.  .91
      .طالبجاذبة للاأللوان املستخدمة يف الكتاب   .98

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
      

 المحور الثالث: أهداف منهج اللغة العربية:

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      مع اجلانب النظري. تراعي أهداف املنهج  .8
      .الطالبملنهج برغبات أهداف اترتبط  .9
      .الطالببواقع أهداف املنهج ترتبط  .3
التكامل مع أهداف العلوم أهداف املنهج حتقق  .3

 األخرى.
     

      .الطالبخصائص منو تراعي أهداف املنهج  .5
      .تتسم أهداف املنهج بالوضوح والتحديد .6
      .الطالبمتطلبات بيئة تراعي أهداف املنهج  .7
بقابليتها للمالحظة تتسم أهداف املنهج  .1

 والقياس.
     

تناسب أهداف املنهج مع املستوى اللغوي  .2
 .طالبلل

     

تشمل أهداف املنهج مجيع املهارات اللغوية   .81
 )االستماع، الكالم، القراءة والكتابة(.

     

تتضمن أهداف املنهج اجلوانب املعرفية املرتبطة   .88
 ية.خبصائص اللغة العرب

     

      .الطالبتراعي أهداف املنهج الفروق الفردية بني   .89
تنمي أهداف املنهج اجلوانب السلوكية االجرائية   .83

 )الوجدانية، املعرفية، املهارية(. طالبلل
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 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
      
 
 
 

 المحور الرابع: محتوى منهج اللغة العربية:

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

يعطي احملتوى فرصا كافية ملمارسة اللغة العربية  .8
 بطالقة.

     

      وميوهلم. الطالبيليب احملتوى باحتياجات  .9
      .الطالباحملتوى الفروق الفردية بني يراعي  .3
      .الطالبت يرتبط احملتوى باجتاها .3
      يرتكز احملتوى مبدأ الكلية يف التدريس. .5
      يرتكز احملتوى مبدأ االستقرائية يف التدريس. .6
احملتوى التوازن بني اجلوانب املعرفية يراعي  .7

 واالنفعالية والنفسية.
     

احملتوى القيم االجتماعية والثقافية يراعي  .1
 واالقتصادية يف اجملتمع.

     

      .الطالبيدعم احملتوى األخالق احلسنة لدى  .2
      على القراءة الصحيحة. الطالبيساعد احملتوى   .81
      على فهم اللغة العربية. الطالباحملتوى يساعد   .88
      .الطالبيراعي احملتوى خصائص منو   .89
      يرتبط احملتوى باألهداف املوضوعة.  .83
      لتدريسه. يتناسب احملتوى مع الزمن املخصص  .83
      يرتبط احملتوى امشكالت البيئة ويعاجلها.   .85
على التعبري الصحيح  الطالبيساعد احملتوى   .86

 باللغة العربية كتابة.
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 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      يركز احملتوى على تنمية التفكري واإلبداع.  .87
      ينمي احملتوى مهارات التعلم الذايت.  .81
تناسبة مع بثروة لغوية م الطالبيزود احملتوى   .82

 مستواهم العقلي.
     

      يقدم حمتوى املنهج من خالل الكتاب املدرسي.  .91
      توى يف حتقيق أهداف املرحلة الثانوية.يساعد احمل  .98

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
      
 

 المحور الخامس: طرق التدريس:

 مقترحالتعديل ال مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

تعتمد غالبية طرق التدريس على شرح القواعد  .8
 وترمجة النص إىل اللغة األردية.

     

      تسهم طرق التدريس يف حتقق األهداف. .9
      تسهم طرق التدريس يف حتقق احملتوى. .3
حترص طرق التدريس على تدعيم املشاركة بني  .3

 .الطالب
     

تتنوع طرق التدريس ملراعاة الفروق الفردية بني  .5
 .الطالب

     

تقوم طرق التدريس على التدرج من السهل إىل  .6
 الصعب.

     

هتتم طرق التدريس بتنمية مجيع املهارات اللغوية )  .7
 االستماع، القراءة، الكتابة والكالم(.

     

 تستخدم طرق متنوعة ومتعددة يف عرض احملتوى .1
 العملي.

     

تراعي طرق التدريس الربط بني فروع مادة اللغة  .2
 العربية.
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 مقترحالتعديل ال مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

تراعي طرق التدريس الربط بني فروع املادة واملواد   .81
 الدراسية األخرى.

     

يستخدم املعلمون أكثر من طريقة لتدريس املوضوع   .88
 الواحد.

     

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
      
 

 السادس: الوسائل التعليمية:المحور 

 لتعديل المقترحا مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

تتنوع الوسائل التعليمية املستخدمة ما بني )مسعية،  .8
 بصرية، ومسعية بصرية(.

     

تتناسب الوسائل التعليمية املستخدمة مع طبيعة  .9
 علمي.احملتوى ال

     

حتقق الوسائل التعليمية املستخدمة األهداف  .3
 املنشودة.

     

تسهم الوسائل التعليمية املستخدمة يف تسريع عملية  .3
 الفهم.

     

تزيد الوسائل التعليمية املستخدمة من التفاعل بني  .5
 .الطالباملعلم و 

     

يهتم املعلمون بتحضري الوسائل التعليمية قبل  .6
 الفصل الدراسي. الدخول يف

     

      تعترب الوسائل التعليمية عنصرا مهما يف التعليم. .7
      تتوفر الوسائل التعليمية باملدارس. .1
مع احلصص اليت تستخدم فيها  الطالبيتفاعل  .2

 وسائل تعليمية.
     

يهتم املعلمون باستخدام الوسائل التعليمية على   .81
 ة التعليم.اعتبار أهنا تساعد كثريا يف عملي

     

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
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 المحور السابع: التقويم:

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

تسهم أساليب االختبارات احلالية يف معرفة مدى  .8
 جناح أهداف املنهج.

     

      سئلة االمتحانات بلغة سهلة ومفهومة.تكتب أ .9
      .الطالبتراعي التدريبات الفروق الفردية بني  .3
تتناسب أسئلة االمتحانات مع زمن اإلجابة املتاح  .3

 عليها.
     

      تغطي أسئلة االمتحانات كافة جوانب احملتوى. .5
تقيس أسئلة االمتحانات مهارات متعددة لدى  .6

 .الطالب
     

      تشتمل أسئلة االمتحانات مجيع أنواع التقومي. .7
تكتب أسئلة االمتحانات يف ضوء أهداف  .1

 املنهج.
     

يتناسب منوذج تقومي الوحدة الدراسية الواردة يف  .2
 الكتاب.

     

تكفي التدريبات الواردة يف الكتاب لقياس أداء   .81
 وتقوميه. الطالب

     

كتاب ملستوى تتناسب األسئلة الواردة يف ال  .88
 العقلي. الطالب

     

      تركز التدريبات على اجلوانب التطبيقية.  .89
      هتتم التدريبات على اجلوانب العقلية.  .83

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
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 (الطالباالستبانة في صورتها األولية )
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 مبسم اهلل الرحمن الرحي
 
 .......المحترم/ المحترمة..............................أخي الطالب/أختي الطالبة  
   
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، وبعد:  
" تقويم منهج اللغة العربية في المرحلة يقوم الباحث حاليًا بإعداد رسالة الدكتوراه بعنوان  

 ".مدينة دلهي نموذجاً  معايير جودة المنهجفي ضوء بالهند الثانوية 
وهلذا الغرض اطلع على األدبيات الرتبوية ذات العالقة، وأجرى مسحًا للدراسات السابقة   

 وقابل عددا من اخلرباء الرتبويني يف اجلامعات واملدارس األهلية واحلكومية يف مدينة دهلي.
يف املرحلة الثانوية يف يسعدين أن أرفع إليكم هذه االستبانة لفهم حال منهج اللغة العربية   

 مدرستكم ، وذلك عن طريق تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية امدينة دهلي اهلند.
لذا أرجو منكم إجابة صرحية وواضحة عن مجيع أسئلة االستبانة، وأؤكد لكم أن إجاباتكم   

 فقط.ستبانة ستكون سرية، وتستخدم هلذه الدراسة على أسئلة هذه اال
 

 جزاكم اهلل خيرا،،،، والسالمو 
 
 

 الباحث
 ظهير أحمد عبد األحد

 طالب دكتوراه في قسم المناهج وطرق التدريس
 جامعة المدينة العالمية بماليزيا –كلية التربية 

Zaheer5545@yahoo.com 

mailto:Zaheer5545@yahoo.com
mailto:Zaheer5545@yahoo.com
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 الطالباستبانة 
 ...... الصف:...............................اسم المدرسة:..................

 ( أنثى: )  ( )  الجنس: ذكر
 ( أمام البيان الذي تعتقد أنه صحيح.√ضع عالمة )

 
 المحور األول: األهداف:

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      لكي جييدها. يدرس اللغة العربية .8
      يدرس اللغة العربية استجابة لرغبة األسرة. .9
      يتعلم اللغة العربية لكي حيقق طموحاته. .3
يدرس اللغة العربية لكي يلتحق بإحدى  .3

 اجلامعات العربية.
     

      يتعلم اللغة العربية للحصول على لغة عاملية. .5
يف دول  يدرس اللغة العربية للبحث عن العمل .6

 العرب الثرية.
     

يتعلم اللغة العربية لفهم القرآن والسنة والعمل  .7
 هبما على أحسن وجه.

     

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
      
 

 المحور الثاني: المحتوى:

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــارة م
 سبةغير منا مناسبة غير واضحة واضحة

      .الطالبحتقق مواد اللغة العربية أهداف  .8
      .الطالبتتفق موضوعات اللغة العربية مع رغبة  .9
      تفيد مواد اللغة العربية املوجودة يف املرحلة الثانوية .3
تكفي حصص مواد اللغة العربية املوجودة يف  .3

 األسبوع.
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 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــارة م
 سبةغير منا مناسبة غير واضحة واضحة

ح حتتاج مواد اللغة العربية إىل قاموس يشر  .5
 مفرداهتا.

     

يتناسب حمتوى املنهج مع املستوى العقلي  .6
 لطالب املرحلة الثانوية.

     

يسهم حمتوى اللغة العربية يف رفع املستوى اللغوي  .7
 .طالبلل

     

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
      
 

 المحور الثالث: المهارات.

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      يقدر على قراءة اللغة العربية بشكل جيد. .8
      باللغة العربية باجلدارة. يستطيع التخاطب .9
      يستطيع كتابة اللغة العربية بطريقة سليمة. .3
يقدر على الرتمجة من اللغة العربية إىل لغته األم  .3

 باجلدارة. 
     

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
      
 

 المحور الرابع: طرق التدريس والوسائل التعليمية:

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

يقوم املعلم بشرح مادة اللغة العربية باللغة  .8
 العربية الفصحى.

     

      يقوم املعلم بشرح املادة بلغته األم. .9
يستخدم املعلم أساليب متعددة يف تدريس  .3

 مادة اللغة العربية.
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 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

يستخدم املعلم الوسائل التعليمية املتنوعة يف  .3
 تدريس اللغة العربية.

     

يناسب الوقت احملدد لتدريس اللغة العربية يف  .5
 اجلدول املدرسي.

     

عدد الكايف لكتب اللغة العربية يف يتوفر ال .6
 املدرسة.

     

      تتوفر الوسائل التعليمية  يف املدرسة. .7
      أو عبارات أخرى تريد إضافتها

      
 

 المحور السادس: التقويم:

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      كون أسئلة االمتحانات سهلة.ت .8
تتنوع أسئلة االمتحانات ما بني أسئلة شفهية  .9

 وأسئلة حتريرية.
     

تتنوع أسئلة االمتحانات ما بني أسئلة إجبارية  .3
 وأسئلة اختيارية.

     

      تكفي التدريبات املوجودة ملواد اللغة العربية. .3
      توجد أسئلة مقالية. .5
      موضوعية.توجد أسئلة  .6
      يوجد امتحان شهري. .7
      يوجد امتحان فصلي. .1

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
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 (4ملحق رقم )

 بطاقة المالحظة في صورتها األولية
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 بطاقة المالحظة الصفية

 )معلم اللغة العربية في المرحلة الثانوية(

 مدينة دلهي معايير جودة المنهجفي ضوء  بالهند المرحلة الثانويةتقويم منهج اللغة العربية في 
 . نموذجا

 
 أواًل: المعلومات الشخصية:

 ( في المربعات. √األستاذ الكريم! الرجاء تعبئة الفراغ، و وضع عالمة ) 
 اسم المعلم )اختياري(:................................

 ...الصف : ................................
 اسم المدرسة :.............................................

 
 أنثى -8   ذكر  -9       الجنس: -أ 
 
 المؤهل العلمي: -ب
    ماجستير -8       دكتوراه -9
 بكالوريوس -4
 
 سنوات الخبرة: -ج
      أقل من خمس سنوات.  -9
 سنوات.91إلى أقل من5من -8
     سنة. 95 إلى أقل من91من-4
 سنة فأكثر. 95 -3
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 ( أمام االستجابة المناسبة.√ثانياً: ضع عالمة )
   

 أواًل: استخدام اللغة العربية الفصحى.

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــــــــــــــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      .الطالبىت يفهما يستخدم لغة فصحى مناسبة ح  .8
      يصوغ األسئلة والتوجيهات بلغة واضحة.  .9
يراعي قواعد اللغة  العربية أثناء الكتابة على   .3

 السبورة.
     

      على التعبري بلغة فصحى. الطالبيساعد   .3
 

 ثانًيا : إدارة الفصل.

 ل المقترحالتعدي مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــــــــــــــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      حيرص على هتيئة بيئة الفصل.  .8
      اموضوعية. الطالبيطبق القواعد واإلجراءات بني   .9
      جيهز األدوات واملواد الالزمة للتدريس.  .3
      يتحرك بطريقة مالءمة أثناء الشرح.  .3
درجة  -ة إضاء -يراعي الظروف الطبيعية )هتوية   .5

 حرارة(.
     

غري املنتبهني للدرس بأسلوب  الطالبخياطب   .6
 مناسب.

     

      يوزع الوقت على عناصر الدرس بشكل مالئم.  .7
      ألدواهتم التعليمية. الطالبالتأكد من إحضار   .1

 

 ثالثًا :  التمهيد للدرس.

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــــــــــــــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      يف عملية التهيئة للدرس. الطالبيشارك   .8
      يراعي الوقت املناسب للتمهيد.  .9
      خيطط لتهيئة مناسبة للدرس.  .3
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حيرص على ربط الدرس بالدروس السابقة إذا دعت   .3
 احلاجة.

     

 
 .رابعاً : عرض المادة العلمية  

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــــــــــــــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      حيدد طريقة التدريس املناسبة.  .8
ينوع يف طرق التدريس املستخدمة ما بني )حوار،   .9

 مناقشة، استكشاف، حماضرة، القاء.... وغريها(.
     

      .الطالبة العلمية بأسلوب يثري انتباه يطرح املاد  .3
      أثناء تقدمي املادة العلمية. الطالبيراعي مستويات   .3
      ينمي مهارات التفكري أثناء عرض املادة العلمية.  .5
      يستخدم األمثلة والعروض للتوضيح.  .6

 
 خامساً : الوسائل التعليمية .

 التعديل المقترح مدى المناسبة ى الوضوحمد العبـــــــــــــــــــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      حيدد  الوسائل التعليمية املناسبة للدرس.  .8
 الطالبيضع الوسيلة يف مكان مالئم لرؤية   .9

 مجيعهم.
     

      يتأكد أن تكون الوسيلة جاهزة قبل بدء الدرس.  .3
      لوقت املناسب.يعرض الوسائل التعليمية يف ا  .3
      يراعي الفروق الفردية أثناء استخدام الوسيلة.  .5
      يُنونع يف استخدام الوسائل التعليمية.  .6
      يراعي عنصر اجلذب والتشويق يف الوسيلة.  .7
      حيضر مجيع أدواته اليت حيتاج إليها داخل الفصل.  .1

 
 سادساً : التقويم

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح ـــــارةالعبــــــــــــــــــ م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      يربط األسئلة الصفية بأهداف الدرس.  .8
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      .الطالبيصوغ أسئلة واضحة تناسب مستوى   .9
      خيتار التدريج يف السؤال من السهل إىل الصعب.  .3
      يستخدم أسلوب التعزيز املناسب.  .3
ينوع األسئلة امستويات خمتلفة ملراعاة الفروق الفردية   .5

 .الطالببني 
     

الفرصة للتعرف على األخطاء  الطالبيعطي   .6
 بأنفسهم.

     

يف الوصول إىل اإلجابة الصحيحة  الطالبيساعد   .7
 تلميًحا.

     

      .الطالبيعطي تغذية راجعة إلجابات   .1
      كل مهمة تعليمية.يقدم تقوميًا تكوينًيا بعد    .2
      يف هناية الدرس. الطالبيقّوم تعلم   .81
يف سجالت املتابعة داخل  الطالبيوثّق تقومي   .88

 الفصل.
     

      على احلوار واملناقشة. الطالبيشجع   .89
      يهتم بوضوح الرسالة التعليمية وتغذيتها الراجعة.  .83
      تقدمي ملخص يف هناية الدرس.  .83
      لى إعطاء الواجب املنزيل. حيرص ع  .85
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 (3ملحق رقم )

 التحليل واالستباناتأسماء المحكمين ألداة 
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 *اتستباناالالتحليل و أسماء المحكمين ألداة قائمة ب

 جهة العمل الدرجة العلمية االسم م
 عليا الرياضجامعة امللك سعود عمادة الدراسات ال أستاذ مشارك إبراهيم أمحد السيد إبراهيم  .8

 جامعة املدينة العاملية كلية الرتبية ماليزيا أستاذ مشارك أمل حممود علي  .9

 جامعة كولكاته كلية اللغة العربية اهلند أستاذ مشارك انعام الرمحن  .3

 جامعة املدينة العاملية بكلية الرتبية ماليزيا أستاذ مشارك أمين عايد حممد ممدوح  .3

 جامعة امللك سعود بكلية الرتبية الرياض شاركأستاذ م طالل حممد املعجل  .5

 جامعة امللك سعود بكلية الرتبية الرياض بروفيسور الدحيان عبد الرمحن  حممد  .6

 جامعة امللك سعود بكلية الرتبية الرياض أستاذ مساعد البابطني الوهاب عبد الرمحن بدع.  .7

 ية الرتبية الرياضجامعة امللك سعود بكل أستاذ مشارك عبد احملسن سيف السيف  .1

 جامعة امللك سعود عمادة الدراسات العليا الرياض أستاذ مشارك عصام سيد أمحد السعيد  .2

 جامعة بورسعيد كلية الرتبية مصر أستاذ مشارك فادي السيد العريب طه العباسي  .81

 جامعة املدينة العاملية كلية الرتبية ماليزيا أستاذ مساعد صفية ناجي إمساعيل  .88

 جامعة املدينة العاملية كلية الرتبية ماليزيا أستاذ مشارك ناجي امساعيلرقيه   .89

 جامعة مومبائي كلية اللغة العربية اهلند أستاذ مشارك مشس الرب  .83

 جامعة امللك سعود بكلية الرتبية الرياض أستاذ مشارك توفيق إبراهيم حممود البديوي  .83
 

 .ًروعي ترتيب أسماء السادة المحكمين أبجديا 
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 (5ملحق رقم )

 االستبانة في صورتها النهائية )المعلمين(
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 حفظك اهلل                       سعادة معلم/ معلمة اللغة العربية  في المرحلة الثانوية
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، وبعد:  
" تقويم منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية عنوانيقوم الباحث بإعداد رسالة الدكتوراه ب  

 مدينة دلهي نموذجاً.  معايير جودة المنهجفي ضوء بالهند 
ويسعدنا أن نضع بني أيديكم استبانة تتناول تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية يف   

انة تتكون من عدة بنود مت امدينة دهلي، ولتحقيق ذلك مت إعداد االستب معايري جودة املنهجضوء 
 توزيعها على سبعة حماور إضافة إىل املعلومات األساسية.

(  √)  آمل من سعادتكم التكرم بقراءة كل بند من بنودها بعناية ودقة ومن مث ضع عالمة  
يف املربعات اليت تناسبكم، علماً بأن إجاباتكم ستكون حمل عناية ويف غاية السرية، ولن تستخدم إال 

 ض البحث العلمي فقط.لغر 
 
  شاكراً لسعادتكم سلفاً صدق تعاونكم ،،،، 
 

 الباحث
 ظهير أحمد عبد األحد

 طالب دكتوراه في قسم المناهج وطرق التدريس
 العالمية بماليزيا المدينةجامعة كلية التربية

Zaheer5545@yahoo.com 

mailto:Zaheer5545@yahoo.com
mailto:Zaheer5545@yahoo.com
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 :المجموعة األولى
 المعلومات األساسية:
 أمام اإلجابة المالئمة داخل المربع:  الرجاء وضع عالمة 

 ........................................................... االسم )اختياري(: -أ
 ........................................................... اسم المدرسة: -ب
  الجنس: -ج
 ذكر  
               نثىأ   

 التخصص: -د
  لغة عربية  
               علوم شرعية   

 ختصص آخر يرجى التحديد................................................. 
 المؤهل العلمي: -ه

    PhDدكتوراه 
   M.A ماجستري 

 B.Aبكالوريوس         
 سنوات الخبرة: -و
   س سنوات. أقل من مخ           

 سنوات. 81سنوات إىل أقل من  5 
 سنة. 85 سنوات إىل أقل من 81
 سنة فأكثر. 85

 تدريبية في تعليم اللغة العربية:حاصل على دورات  -ز
   ال يوجد.          
 دورات. 8-3 

 .دورات 3أكثر من 
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 المجموعة الثانية: 
  املنهج.( أمام البيانات اليت تراها متحققة يف√ضع عالمة )

 المحور األول: لغة الكتاب وأسلوب العرض: 

كبيرة  العبارة م
 جدا

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جدا

      يتسم عرض احملتوى العلمي بالسالمة اللغوية.  .8
      يتنوع أسلوب عرض احملتوى العلمي اما يتناسب مع طبيعته.  .9
      يراعى عنصر التشويق يف العرض.  .3
      كال ورسوم بيانية وخرائط واضحة.استخدام أش  .3
      ترتبط الصورة أو الشكل ارتباطا جذريا بالنص.  .5
      بتنظيم الكتاب وأسلوبه بوضوح. الطالبيعرف   .6
      حيتوي الكتاب على قائمة باملراجع واملصادر املعينة.  .7
      يشتمل الكتاب على قائمة مناسبة باحملتويات )الفهرس(.  .1
      الكتاب قائمة مناسبة باملصطلحات الضرورية. يتضمن  .2

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها 
      

 
 المحور الثاني: إخراج الكتاب:

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارة م
 جدا

      يراعي التنظيم يف عرض العناوين الرئيسية والفرعية.  .8
      الشكل والصورة.تتابع أبوابه على نسق واحد يف   .9
      يتسم الفهرس بدقة التنظيم وسهولة االطالع.  .3
      خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية.  .3
يتضمن الغالف بعض األشكال التوضيحية ذات الصلة   .5

 باملقرر.
     

      .الطالبيناسب حجم حروف الطباعة لعمر   .6
      حجم الكتاب مالئم لالستخدام.  .7
      والصور الواردة يف الكتاب واضحة.الرسوم   .1
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      يتميز الغالف باجلودة من حيث نوعية الورق.  .2
      ورق الكتاب من النوع املصقول اجليد.  .81
      .طالباأللوان املستخدمة يف الكتاب جاذبة لل  .88

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
      
 

 ية:المحور الثالث: أهداف منهج اللغة العرب
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارة م

 جدا
      مع اجلانب النظري. تراعي أهداف املنهج   .8
      .الطالبأهداف املنهج برغبات ترتبط   .9
      التكامل مع أهداف العلوم األخرى.أهداف املنهج حتقق   .3
      .الطالبخصائص منو تراعي أهداف املنهج   .3
      .نهج بالوضوح والتحديدتتسم أهداف امل  .5
      .الطالبمتطلبات بيئة تراعي أهداف املنهج   .6
      بقابليتها للمالحظة والقياس.تتسم أهداف املنهج   .7
      .طالبتناسب أهداف املنهج مع املستوى اللغوي لل  .1
تشمل أهداف املنهج مجيع املهارات اللغوية )االستماع،   .2

 (.الكالم، القراءة والكتابة
     

تتضمن أهداف املنهج اجلوانب املعرفية املرتبطة خبصائص   .81
 اللغة العربية.

     

      .الطالبتراعي أهداف املنهج الفروق الفردية بني   .88
 طالبتنّمي أهداف املنهج اجلوانب السلوكية االجرائية لل  .89

 )الوجدانية ، املعرفية، املهارية(.
     

      هاأو عبارات أخرى تريد إضافت 
      

 المحور الرابع: محتوى منهج اللغة العربية:
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارة م

 جدا
      يعطي احملتوى فرصا كافية ملمارسة اللغة العربية بطالقة. .8
      وميوهلم. الطالبيليب احملتوى باحتياجات  .9
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      .الطالبتوى الفروق الفردية بني يراعي احمل .3
      .الطالبيرتبط احملتوى باجتاهات  .3
      يرتكز احملتوى مبدأ الكلية يف التدريس. .5
      يرتكز احملتوى مبدأ االستقرائية يف التدريس. .6
احملتوى التوازن بني اجلوانب املعرفية واالنفعالية يراعي  .7

 والنفسية.
     

قتصادية يف توى القيم االجتماعية والثقافية وااليراعي احمل .1
 اجملتمع.

     

      .الطالبيدعم احملتوى األخالق احلسنة لدى  .2
      على القراءة الصحيحة. الطالبيساعد احملتوى   .81
      على فهم اللغة العربية. الطالباحملتوى يساعد   .88
      .الطالبيراعي احملتوى خصائص منو   .89
      يتناسب احملتوى مع الزمن املخصص لتدريسه.  .83
      يرتبط احملتوى امشكالت البيئة ويعاجلها.   .83
على التعبري الصحيح باللغة العربية   الطالبيساعد احملتوى   .85

 كتابة.
     

      يركز احملتوى على تنمية التفكري واإلبداع.  .86
      ينمي احملتوى مهارات التعلم الذايت.  .87
تواهم بثروة لغوية متناسبة مع مس الطالبيزود احملتوى   .81

 العقلي.
     

      توى يف حتقيق أهداف املرحلة الثانوية.يساعد احمل  .82
      أو عبارات أخرى تريد إضافتها

      
 

 المحور الخامس: طرق التدريس:
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارة م

 جدا
تعتمد غالبية طرق التدريس على شرح القواعد وترمجة  .8

 ة األردية.النص إىل اللغ
     

      تسهم طرق التدريس يف حتقق األهداف. .9
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      تسهم طرق التدريس يف حتقق احملتوى. .3
      .الطالبحترص طرق التدريس على تدعيم املشاركة بني  .3
      .الطالبتتنوع طرق التدريس ملراعاة الفروق الفردية بني  .5
      ىل الصعب.تقوم طرق التدريس على التدرج من السهل إ .6
هتتم طرق التدريس بتنمية مجيع املهارات اللغوية  .7

 )االستماع، القراءة، الكتابة والكالم(.
     

      تستخدم طرق متنوعة ومتعددة يف عرض احملتوى العملي. .1
      تراعي طرق التدريس الربط بني فروع مادة اللغة العربية. .2
املادة واملواد الدراسية  تراعي طرق التدريس الربط بني فروع  .81

 األخرى.
     

يستخدم املعلمون أكثر من طريقة لتدريس املوضوع   .88
 الواحد.

     

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
      
 

 المحور السادس: الوسائل التعليمية:
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارة م

 جدا
دمة ما بني )مسعية وبصرية، تتنوع الوسائل التعليمية املستخ .8

 ومسعية بصرية معاً(.
     

تتناسب الوسائل التعليمية املستخدمة مع طبيعة احملتوى  .9
 العلمي.

     

      حتقق الوسائل التعليمية املستخدمة األهداف املنشودة. .3
تسهم الوسائل التعليمية املستخدمة يف تسريع عملية  .3

 الفهم.
     

عليمية املستخدمة من التفاعل بني املعلم تزيد الوسائل الت .5
 .الطالبو 

     

يهتم املعلمون بتحضري الوسائل التعليمية قبل الدخول يف  .6
 الفصل الدراسي.

     

      تعترب الوسائل التعليمية عنصراً مهماً يف التعليم . .7
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      تتوفر الوسائل التعليمية باملدارس. .1
تستخدم فيها وسائل مع احلصص اليت  الطالبيتفاعل  .2

 تعليمية.
     

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
      
 

 المحور السابع: التقويم:
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبارة م

 جدا
تسهم أساليب االختبارات احلالية يف معرفة مدى جناح  .8

 أهداف املنهج.
     

      ومة.تكتب أسئلة االمتحانات بلغة سهلة ومفه .9
      .الطالبتراعي التدريبات الفروق الفردية بني  .3
      تتناسب أسئلة االمتحانات مع زمن اإلجابة املتاح عليها. .3
      تغطي أسئلة االمتحانات كافة جوانب احملتوى. .5
      .الطالبتقيس أسئلة االمتحانات مهارات متعددة لدى  .6
      واع التقومي.تشتمل أسئلة االمتحانات مجيع أن .7
      تكتب أسئلة االمتحانات يف ضوء أهداف املنهج. .1
      يتناسب منوذج تقومي الوحدة الدراسية الواردة يف الكتاب. .2
 الطالبتكفي التدريبات الواردة يف الكتاب لقياس أداء   .81

 وتقوميه.
     

 الطالبتتناسب األسئلة الواردة يف الكتاب ملستوى   .88
 العقلي.

     

      تركز التدريبات على اجلوانب التطبيقية.  .89
      أو عبارات أخرى تريد إضافتها
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 (2ملحق رقم )

 (الطالباالستبانة في صورتها النهائية )
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 ترمة..................المحترم/ المح........أخي الطالب/أختي الطالبة.................

 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، وبعد:  
" تقويم منهج اللغة العربية في المرحلة يقوم الباحث حاليًا بإعداد رسالة الدكتوراه بعنوان  

 مدينة دلهي نموذجاً. معايير جودة المنهجفي ضوء  بالهند الثانوية
عربية يف املرحلة الثانوية يف يسعدين أن أرفع إليكم هذه االستبانة لفهم حال منهج اللغة ال  

 مدرستكم، وذلك عن طريق تقومي منهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية امدينة دهلي، اهلند.
أرجو منكم الرد على مجيع أسئلة االستبانة، علما بأن إجاباتكم ستكون حمل عناية ويف غاية   

 السرية ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط.
 

 هلل خيرا،،،، والسالموجزاكم ا
 

 الباحث
 ظهير أحمد عبد األحد

 طالب دكتوراه في قسم المناهج وطرق التدريس
 جامعة المدينة العالمية بماليزيا –كلية التربية 

Zaheer5545@yahoo.com 

mailto:Zaheer5545@yahoo.com
mailto:Zaheer5545@yahoo.com
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 الطالباستبانة 
 .. الصف:......................................المدرسة:.......................... اسم

 ( ) أنثى  ( ذكر)  الجنس:
 ( أمام البيان الذي تعتقده أنه صحيح.√ضع عالمة )

 المحور األول: األهداف:
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبـــــــــــارة م

      يدرس اللغة العربية استجابة لرغبة األسرة. .8
      م اللغة العربية لكي حيقق طموحاته.يتعل .9
      يدرس اللغة العربية لكي يلتحق بإحدى اجلامعات العربية. .3
      يتعلم اللغة العربية للحصول على لغة عاملية. .3
      يدرس اللغة العربية للبحث عن العمل يف دول العرب الثرية. .5
مل هبما على أحسن يتعلم اللغة العربية لفهم القرآن والسنة والع .6

 وجه.
     

      أو عبارات أخرى تريد إضافتها  
       

 
 المحور الثاني: المحتوى:

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبـــــــــــارة م

      .الطالبحتقق مواد اللغة العربية أهداف  .8
      .الطالبتتفق موضوعات اللغة العربية مع رغبة  .9
      يد مواد اللغة العربية املوجودة يف املرحلة الثانوية.تف .3
      تكفي حصص مواد اللغة العربية املوجودة يف األسبوع. .3
      حتتاج مواد اللغة العربية إىل شرح املفردات وتوضيحها. .5
يتناسب حمتوى املنهج مع املستوى العقلي لطالب املرحلة  .6

 الثانوية.
     

      .طالبللغة العربية يف رفع املستوى اللغوي للُيسهم حمتوى ا .7
      أو عبارات أخرى تريد إضافتها  
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 المحور الثالث: المهارات.
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبـــــــــــارة م

      يقدر على قراءة اللغة العربية بشكل جيد. .8
      باجلدارة.باللغة العربية  يستطيع التخاطب .9
      يستطيع كتابة اللغة العربية بطريقة سليمة. .3
      يقدر على الرتمجة من اللغة العربية إىل لغته األم باجلدارة.  .3
      أو عبارات أخرى تريد إضافتها  
       

 المحور الرابع: طرق التدريس والوسائل التعليمية:
 قليلة جدا قليلة متوسطة ةكبير  كبيرة جدا العبـــــــــــارة م

      يقوم املعلم بشرح املادة باللغة العربية الفصحى. .8
      يقوم املعلم بشرح املادة باللغة األردية. .9
      يستخدم املعلم أساليب متعددة يف تدريس مادة اللغة العربية. .3
يستخدم املعلم الوسائل التعليمية املتنوعة يف تدريس اللغة  .3

 العربية.
     

      يتوفر العدد الكايف  لكتب اللغة العربية يف املدرسة. .5
      تتوفر الوسائل التعليمية  يف املدرسة. .6

 

 المحور الخامس: التقويم:
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبـــــــــــارة م

      تكون أسئلة االمتحانات سهلة.  .8
      بني شفوية وحتريرية. تتنوع أسئلة االمتحانات ما  .9
      تتنوع أسئلة االمتحانات ما بني إجبارية واختيارية.  .3
      تكفي التدريبات املوجودة ملواد اللغة العربية .  .3
      توجد أسئلة مقالية.    .5
      توجد أسئلة موضوعية.  .6
      يوجد امتحان شهري.   .7
      يوجد امتحان فصلي.   .1

      ى تريد إضافتهاأو عبارات أخر 
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 (7ملحق رقم )

 بطاقة المالحظة في صورتها النهائية
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 بطاقة المالحظة الصفية

 )معلم اللغة العربية يف املرحلة الثانوية(

 معايير جودة المنهجفي ضوء  بالهند تقويم منهج اللغة العربية في المرحلة الثانوية

 . نموذجاً بمدينة دلهي 

 

 ومات الشخصية:أواًل: المعل

 ( في المربعات. √األستاذ الكريم! الرجاء تعبئة الفراغ، و وضع عالمة ) 

 ................... الصف : ...................................لمعلم )اختياري( :.........اسم ا

 اسم المدرسة :.......................................... 

 أنثى -8   ذكر  -9    الجنس: -أ 

  علوم شرعية-8             لغة عربية -9     التخصص: -ب

 .................................................تخصص آخر يرجى التحديد -4

 بكالوريوس -4   ماجستير -8    دكتوراه -9المؤهل العلمي:  -ج

 سنوات.91إلى أقل من 5من -8           أقل من خمس سنوات.  -9سنوات الخبرة:  -د 

 سنة فأكثر. 95   -3                              سنة. 95إلى أقل من 91من -4    
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 ( أمام االستجابة المناسبة.√ثانياً: ضع عالمة )
 أواًل: استخدام اللغة العربية الفصحى.  
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبـــــــــــارة م

      .الطالبستخدم لغة فصحى مناسبة حىت يفهمها ي  .8
      يطرح األسئلة والتوجيهات بلغة واضحة.  .9
      يراعي قواعد اللغة العربية أثناء الكتابة على السبورة.  .3
      على التكلم بلغة فصحى. الطالبيساعد   .3

 

 ثانًيا : إدارة الفصل.
 قليلة جدا قليلة طةمتوس كبيرة كبيرة جدا العبـــــــــــارة م
      يهيل الصف قبل بدء الدرس.  .8
      اموضوعية. الطالبيطبق القواعد واإلجراءات بني   .9
      جيهز األدوات واملواد الالزمة للتدريس.  .3
      يتحرك بطريقة مالءمة أثناء الشرح.  .3
      حرارة(. -درجة  –إضاءة  -يراعي الظروف الطبيعية )هتوية   .5
      غري املنتبهني للدرس بأسلوب مناسب. الطالب خياطب  .6
      يوزّع الوقت على عناصر الدرس بشكل مالئم.  .7

 

 :  التمهيد للدرس.ثالثًا
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبـــــــــــارة م
      يف عملية التهيئة للدرس. الطالبيشارك   .8
      يراعي الوقت املناسب للتمهيد.  .9
      خيطط لتهيئة مناسبة للدرس.  .3
      حيرص على ربط الدرس بالدروس السابقة إذا دعت احلاجة.  .3
  

 : عرض المادة العلمية.رابعاً 
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبةةةةةةةةةةةارة م

      حيدد طريقة التدريس املناسبة.  .8

بني )حوا، مناقشة، استكشاف،  ينوع يف طرق التدريس املستخدمة ما  .9
 حماضرة، القاء.... وغريها(

     

      .الطالبيطرح املادة العلمية بأسلوب يثري انتباه   .3

      أثناء تقدمي املادة العلمية. الطالبيراعي مستويات   .3
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      ينّمي مهارات التفكري أثناء عرض املادة العلمية.  .5

      يستخدم األمثلة والعروض للتوضيح.  .6

 
 خامساً : الوسائل التعليمية.

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبـــــــــــارة م
      حيدد الوسائل التعليمية املناسبة للدرس.  .8
      مجيعهم. الطالبيضع الوسائل التعليمية يف مكان مالئم لرؤية   .9
      يتأكد أن تكون الوسيلة جاهزة قبل بدء الدرس.  .3
      يعرض الوسائل  التعليمية يف الوقت املناسب.  .3
      يراعي الفروق الفردية أثناء استخدام الوسيلة.  .5
      يُنونع يف استخدام الوسائل التعليمية.  .6
      يراعي عنصر اجلذب والتشويق يف الوسائل التعليمية.  .7
 

 سادساً : التقويم
 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا العبـــــــــــارة م

      يربط األسئلة الصفية بأهداف الدرس.  .8
      .الطالبيصوغ أسئلة واضحة تناسب مستوى   .9
      خيتار التدريج يف السؤال من السهل إىل الصعب.  .3
      يستخدم أسلوب التعزيز املناسب.  .3
ينوع األسئلة امستويات خمتلفة ملراعاة الفروق الفردية بني   .5

 .طالبال
     

      الفرصة للتعرف على األخطاء بأنفسهم. الطالبيعطي   .6
      يف الوصول إىل اإلجابة الصحيحة تلميًحا. الطالبيساعد   .7
      .الطالبيعطي تغذية راجعة إلجابات   .1
      يقدم تقوميًا تكوينًيا بعد كل مهمة تعليمية.  .2
      يف هناية الدرس. الطالبيقّوم تعلم   .81
      يف سجل املتابعة داخل الفصل. الطالبيوثّق تقومي   .88
      على احلوار واملناقشة. الطالبيّشجع   .89
      يقدم ملخص الدرس يف هناية احلصة.  .83
      حيرص على إعطاء الواجب املنزيل.   .83
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 (2ملحق رقم )

 أداة تحليل المحتوى في صورتها األولية 
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 حمن الرحيمبسم اهلل الر 
 ...................................حفظه اهلل ............................سعادةالدكتور/

 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، وبعد:  
" تقويم منهج اللغة العربية في المرحلة يقوم الباحث حاليًا بإعداد رسالة الدكتوراه بعنوان  

 بمدينة دلهي نموذجاً ". معايير جودة المنهجفي ضوء  بالهند الثانوية
وهلذا الغرض اطلع على األدبيات الرتبوية ذات العالقة، وأجرى مسحًا للدراسات السابقة   

 وقابل عدداً من اخلرباء الرتبويني يف اجلامعات واملدارس األهلية واحلكومية.
ىل نتائج دقيقة هلذه الدراسة، ونظراً ملوقعكم الرتبوي، وملا لوجهة نظركم من أمهية يف التوصل إ  

فإنه يسعدين مسامهتكم بإبداء رأيكم لتحكيم بنود أداة حتليل احملتوى من خالل: وضوح عباراهتا، 
 ومناسبتها لغرض الدراسة، والتعديل الذي ترونه. 

علمًا بأن عناصر أداة الدراسة تتكون من: لغة الكتاب، وإخراج الكتاب، واألهداف،   
 .وميسائل التعليمية، والتقتوى، والو واحمل
 ي كما هو موضح باجلدول التايل:الثالث واملقياس املستخدم هو املقياس  

 

 الرقم

 درجة وجود المشكلة

 قليلة متوسطة كبيرة العبارة

    تتسم لغة عرض املعلومات بالسهولة والوضوح 8

 شاكراً لسعادتكم سلفاً صدق تعاونكم ،،،، والسالم
 الباحث

 مد عبد األحدظهير أح
 طالب دكتوراه في قسم المناهج وطرق التدريس

 جامعة المدينة العالمية –كلية التربية 
Zaheer5545@yahoo.com 

mailto:Zaheer5545@yahoo.com
mailto:Zaheer5545@yahoo.com
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 معلومات شخصية عن الحكم
 

 ........الكلية:...................................................................
 الجامعة:.........................................................................
 الدرجة: .........................................................................
 المؤهل:.........................................................................

 تخصص:......................................................................ال
 القسم:...........................................................................
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 فقرات أداة تحليل المحتوى: 
 المحور األول: لغة الكتاب:

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      متتاز لغة الكتاب بسهولتها ووضوحها  .8
      يلتزم الكتاب بقواعد ثابتة للتنقيط والرتقيم  .9
تكون لغة الكتاب سليمة وخالية من   .3

 األخطاء اإلمالئية والنحوية
     

لغة الكتاب من حيث املفردات  تتناسب  .3
 ب والسهولة والوضوح.والرتاكي

     

 
 المحور الثاني: إخراج الكتاب:

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبــــــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

       .طالبيتناسب غالف الكتاب لل  .8
      ميتاز بوضوح عناوين الرئيسية والفرعية  .9
التنظيم وسهولة  يتسم فهرس الكتاب بدقة  .3

 االطالع.
     

يتضمن الكتاب قائمة باألشكال والصور   .3
 واخلرائط...

     

      خيلو الكتاب من األخطاء املطبعية.  .5
يتناسب حجم حروف الطباعة لعمر   .6

 الطالب
     

يتمتع الكتاب جباذبية يف األلوان والرسوم   .7
 والصور. 

     

      واضحة. الرسوم والصور الواردة يف الكتاب  .1
يتميز الغالف باجلودة من حيث نوعية   .2

 الورق.
     

      ورق الكتاب من النوع املصقول اجليد.  .81
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 المحور الثالث: أهداف منهج اللغة العربية:

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      مع اجلانب النظري. ملنهج تراعي أهداف ا  .8
      .الطالبأهداف املنهج برغبات ترتبط   .9
      .الطالببواقع أهداف املنهج ترتبط   .3
التكامل مع أهداف أهداف املنهج حتقق   .3

 العلوم األخرى.
     

      .الطالبخصائص منو تراعي أهداف املنهج   .5
      .تتسم أهداف املنهج بالوضوح والتحديد  .6
      .الطالبمتطلبات بيئة تراعي أهداف املنهج   .7
بقابليتها للمالحظة تتسم أهداف املنهج   .1

 والقياس.
     

املنهج مع املستوى اللغوي تناسب أهداف   .2
 .طالبلل

     

تشمل أهداف املنهج مجيع املهارات اللغوية   .81
 )االستماع، الكالم، القراءة والكتابة(.

     

اجلوانب املعرفية  تتضمن أهداف املنهج  .88
 املرتبطة خبصائص اللغة العربية.

     

تراعي أهداف املنهج الفروق الفردية بني   .89
 .الطالب

     

تنمي أهداف املنهج اجلوانب السلوكية   .83
)الوجدانية، املعرفية،  طالباالجرائية لل

 املهارية(.

     

 
 المحور الرابع: محتوى منهج اللغة العربية:

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح ةالعبــــــار  م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      .الطالبيراعي حمتوى املنهج ألعمار   .8
      يرتبط حمتوى املنهج  باألهداف املنشودة.  .9
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 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح ةالعبــــــار  م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

حمتوى املنهج الفروق الفردية بني يراعي   .3
 .الطالب

     

ص يتناسب حمتوى املنهج مع الزمن املخص  .3
 لتدريسه.

     

يرتبط حمتوى املنهج امشكالت البيئة   .5
 ويعاجلها.

     

      .الطالبيرتبط حمتوى املنهج  باجتاهات   .6
يركز حمتوى املنهج  على تنمية التفكري   .7

 واإلبداع.
     

      ينمي حمتوى املنهج مهارات التعلم الذايت.  .1
ينمي حمتوى املنهج الثروة اللغوية لدى   .2

 بالطال
     

 
 المحور الخامس: الوسائل التعليمية:

 لتعديل المقترحا مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

تتنوع الوسائل التعليمية املستخدمة ما بني   .8
 )مسعية، بصرية، ومسعية بصرية(.

     

تتناسب الوسائل التعليمية يف الكتاب مع   .9
 .الطالبطبيعة 

     

حتقق الوسائل التعليمية املستخدمة يف الكتاب   .3
 األهداف املنشودة.

     

تسهم الوسائل التعليمية املستخدمة يف   .3
الكتاب يف تسريع عملية الفهم لدى 

 .الطالب

     

تزيد الوسائل التعليمية املستخدمة من التفاعل   .5
 .الطالببني املعلم و 

     

التعليمية عنصرا مهما يف  تعترب الوسائل  .6
 التعليم.
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 لتعديل المقترحا مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

توجد الوسائل التعليمية املختلفة يف هناية كل   .7
 درس 

     

 
 المحور السادس: التقويم:

 التعديل المقترح مدى المناسبة مدى الوضوح العبـــــــارة م
 غير مناسبة مناسبة غير واضحة واضحة

      ميةتغطي التدريبات واألسئلة األهداف التعلي  .8
      تكتب أسئلة التدريبات بلغة سهلة ومفهومة.  .9
      .الطالبتراعي التدريبات الفروق الفردية بني   .3
تتناسب أسئلة التدريبات مع زمن اإلجابة   .3

 املتاح عليها.
     

      تغطي أسئلة التدريبات كافة جوانب احملتوى.  .5
تقيس أسئلة التدريبات مهارات متعددة لدى   .6

 .طالبال
     

      تشتمل أسئلة التدريبات مجيع أنواع التقومي.  .7
تكتب أسئلة التدريبات يف ضوء أهداف   .1

 املنهج.
     

تتناسب األسئلة الواردة يف الكتاب ملستوى   .2
 .الطالب

     

      تركز التدريبات على اجلوانب التطبيقية.  .81
      هتتم التدريبات على اجلوانب العقلية.  .88
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 (1ملحق رقم )

 أداة تحليل المحتوى في صورتها النهائية 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 سعادةالدكتور/...............................................................حفظه اهلل 

 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، وبعد:  
" تقويم منهج اللغة العربية في المرحلة ة الدكتوراه بعنوانيقوم الباحث حاليًا بإعداد رسال  

 بمدينة دلهي نموذجاً ". معايير جودة المنهجفي ضوء  بالهند الثانوية
وهلذا الغرض اطلع على األدبيات الرتبوية ذات العالقة، وأجرى مسحًا للدراسات السابقة   

 األهلية واحلكومية.وقابل عدداً من اخلرباء الرتبويني يف اجلامعات واملدارس 
ونظراً ملوقعكم الرتبوي، وملا لوجهة نظركم من أمهية يف التوصل إىل نتائج دقيقة هلذه الدراسة،   

فإنه يسعدين مسامهتكم بإبداء رأيكم لتحكيم بنود أداة حتليل احملتوى من خالل: وضوح عباراهتا، 
 ومناسبتها لغرض الدراسة، والتعديل الذي ترونه. 

ن عناصر أداة الدراسة تتكون من: لغة الكتاب، وإخراج الكتاب، واألهداف، علمًا بأ  
 مي.و واحملتوى، والوسائل التعليمية، والتق

 واملقياس املستخدم هو املقياس الثالثي كما هو موضح باجلدول التايل:  
 

 الرقم

 درجة وجود المشكلة

 قليلة متوسطة كبيرة العبارة

    السهولة والوضوحتتسم لغة عرض املعلومات ب 8

 شاكراً لسعادتكم سلفاً صدق تعاونكم ،،،، والسالم
 

 الباحث
 ظهير أحمد عبد األحد

 طالب دكتوراه في قسم المناهج وطرق التدريس
 جامعة المدينة العالمية –كلية التربية 

                                           Zaheer5545@yahoo.com  

mailto:Zaheer5545@yahoo.com
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 معلومات شخصية عن الحكم
 

 الكلية:...........................................................................
 الجامعة:.........................................................................

 ...........................................الدرجة: ..............................
 المؤهل:.........................................................................
 التخصص:......................................................................

 ............................القسم:...............................................
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 فقرات أداة تحليل المحتوى بصورتها النهائية: 
 المحور األول )لغة الكتاب(

 

 العبارة م
 درجة التوافر

 قليلة متوسطة كبرية 
    متتاز لغة الكتاب بسهولتها ووضوحها  .8
    يلتزم الكتاب بقواعد ثابتة للتنقيط والرتقيم  .9
    ة وخالية من األخطاء اإلمالئية والنحويةتكون لغة الكتاب سليم  .3
    تتناسب لغة الكتاب من حيث املفردات والرتاكيب والسهولة والوضوح.  .3

 
 المحور الثاني )إخراج الكتاب(

 

 العبارة م
 درجة التوافر

 قليلة متوسطة كبرية 
    طالب.يتناسب غالف الكتاب لل  .8
    يةميتاز بوضوح عناوينه الرئيسية والفرع  .9
    يتسم فهرس الكتاب بدقة التنظيم وسهولة االطالع.  .3
    يتضمن الكتاب قائمة باألشكال والصور واخلرائط.  .3
    الطالبيتناسب حجم حروف الطباعة لعمر   .5
    يتمتع الكتاب جباذبية يف األلوان والرسوم والصور.  .6
    يتميز الغالف باجلودة من حيث نوعية الورق.  .7
    تاب من النوع املصقول اجليد.ورق الك  .1

 
 المحور الثالث )أهداف المنهج(

 العبارة م
 درجة التوافر

 قليلة متوسطة كبرية
    تراعي أهداف املنهج مع اجلانب النظري  .8
    .الطالبترتبط أهداف املنهج برغبات   .9
    .الطالبترتبط أهداف املنهج بواقع   .3
    أهداف العلوم األخرى.حتقق أهداف املنهج التكامل مع   .3
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    .الطالبتراعي أهداف املنهج خصائص منو   .5
    تتسم أهداف املنهج بالوضوح والتحديد.  .6
    .الطالبتراعي أهداف املنهج متطلبات بيئة   .7
    تتسم أهداف املنهج بقابليتها للمالحظة والقياس.  .1
    .طالبتتناسب أهداف املنهج مع املستوى اللغوي لل  .2
تشمل أهداف املنهج مجيع املهارات اللغوية )االستماع، الكالم، القراءة   .81

 والكتابة(.
   

    تتضمن أهداف املنهج اجلوانب املعرفية املرتبطة خبصائص اللغة العربية.  .88
)الوجدانية، املعرفية،  طالبتنمي أهداف املنهج اجلوانب السلوكية اإلجرائية لل  .89

 املهارية(.
   

 
 بع )محتوى المنهج(المحور الرا

 العبارة م
 درجة التوافر

 قليلة متوسطة كبرية
    الطالبيراعي حمتوى املنهج أعمار   .8
    .يرتبط حمتوى املنهج  باألهداف املنشودة  .9
    .الطالبحمتوى املنهج الفروق الفردية بني يراعي   .3
    .يرتبط حمتوى املنهج امشكالت البيئة ويعاجلها  .3
    املنهج  على تنمية التفكري واإلبداع يركز حمتوى  .5
    ينمي حمتوى املنهج مهارات التعلم الذايت  .6
    الطالبينمي حمتوى املنهج الثروة اللغوية لدى   .7

 
 المحور الخامس )الوسائل التعليمية(

 العبارة م
 درجة التوافر

 قليلة متوسطة كبرية
    الطالبعة تتناسب الوسائل التعليمية يف الكتاب مع طبي  .8
    حتقق الوسائل التعليمية املستخدمة يف الكتاب األهداف املنشودة  .9
تسهم الوسائل التعليمية املسةتخدمة يف الكتةاب يف تسةريع عمليةة الفهةم لةدى   .3

 .الطالب
   

    توجد الوسائل التعليمية املختلفة يف هناية كل درس  .3
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 المحور السادس )تقويم المنهج(
 العبارة م

 ة التوافردرج
 قليلة متوسطة كبرية

    تغطي التدريبات واألسئلة األهداف التعليمية  .8
    تكتب أسئلة التدريبات بلغة سهلة ومفهومة.  .9
    .الطالبتراعي التدريبات الفروق الفردية بني   .3
    تغطي أسئلة التدريبات كافة جوانب احملتوى.  .3
    .الطالبدى تقيس أسئلة التدريبات مهارات متعددة ل  .5
    تشتمل أسئلة التدريبات مجيع أنواع التقومي.  .6
    تركز التدريبات على اجلوانب التطبيقية.  .7
    هتتم التدريبات على اجلوانب العقلية.  .1
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 (91ملحق رقم )

 أسماء المدققين على ترجمة االستبانة باللغة األردية
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 ستبانة باللغة األرديةترجمة اال أسماء المدققين على

 جهة العمل الدرجة العلمية االسم م

 األستاذ بقسم اللغة اإلنجليزية أ.د. سيد عاصم علي 9
 جامعة الملك سعود

 كلية اآلداب

 د. سيد سرور حسين 8
 األستاذ المساعد بقسم

 وحدة اللغات
 جامعة الملك سعود

 كلية اللغات والترجمة

 د. غفران اهلل خان 4
 لمساعد بقسماألستاذ ا

 وحدة اللغات
 جامعة الملك سعود

 كلية اللغات والترجمة

 د. عبد الودود خان 3
 األستاذ المساعد بقسم

 وحدة اللغات
 جامعة الملك سعود

 كلية اللغات والترجمة
 جامعة رياض العلوم بدلهي األستاذ بقسم اللغة العربية أ. عبد الخالق السلفي 5
 جامعة رياض العلوم بدلهي تاذ بقسم الحديث النبوياألس أ. عبد األحد المدني 2
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 (99ملحق رقم )

 أسماء المدارس للمرحلة الثانوية بمدينة دلهي 
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 اسماء المدراس للمرحلة الثانوية بمدينة دلهي 

 اسم املدرسة م
 جامعة إسالمية سنابل شاهني باغ  .8
 كلية شريعة عائشة صديقة جوغا بائي  .9
 ات اإلسالمية زايد كاهجامعة البن  .3
 مسجد مدرسة عبد الرب  .3
 مدرسة أمينية إسالمية كشمريي غيت  .5
 مدرسة حسني خبش جامع مسجد اردو بازار  .6
 جامعة رياض العلوم جامع مسجد اردو بازار  .7
 جامعة عالية فتحبوري جاندين جوك  .1
 معهد ام سلمه شاهني باغ  .2
 جامعة سيد ميان نذير حسني فاتك حبش خان  .81
 ملي مادل اسكول اوكهال  .88
 مدرسة مهديان نيو دهلي  .89
 انكلو عربك نيو دهلي  .83
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 (98ملحق رقم )

 لمنهج اللغة العربية في جمهورية الهند أسماء الكتب
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 كتب لمنهج اللغة العربية للمرحلة الثانويةأسماء ال

 اسم املدرسة م
 السنة الثانية السنة األولى

األدب  النحو الصرف
 العربي

التمرين  البالغة
 العربي

األدب  النحو الصرف
 العربي

التمرين  البالغة
 العربي

 - جامعة إسالمية سنابل شاهين باغ 9
قطر الندى من 

بداية الكتاب إلى 
 مبحث نواسخ

 كليلة ودمنة
  8معلم اإلنشاء ج دروس البالغة أزهار العرب

 - 41-9من تمرين 
قطر الندى من 
مبحث الفاعل 

 ية الكتابإلى نها

مجموعة من 
 البالغة الواضحة النظم والنثر

 8معلم اإلنشاء ج
-49من تمرين 
51 

كلية شريعة عائشة صديقة جوغا  8
 بائي ذاكر نغر

- 
قطر الندى من 

بداية الكتاب إلى 
 مبحث نواسخ

 كليلة ودمنة
  8معلم اإلنشاء ج دروس البالغة أزهار العرب

 - 41-9من تمرين 
قطر الندى من 

الفاعل مبحث 
 إلى نهاية الكتاب

مجموعة من 
 البالغة الواضحة النظم والنثر

 8معلم اإلنشاء ج
-49من تمرين 
51 

جامعة البنات اإلسالمية زايد كالج  4
 شاهين باغ

 قصص النبيين النحو الواضح علم الصرف
 القراءة الواضحة

 علم الصرف  دروس البالغة
 علم الصيغة

 علم النحو
 هداية النحو

 - - ربنفحة الع

مسجد مدرسة عبد الرب كشميري  3
 غيت

 بنج كنج ميزان الصرف
 نحو مير

القراءة الواضحة  دروس البالغة -
 9ج

 
 هداية النحو

 كافية
 

القراءة الواضحة  - -
 8ج

 مدرسة أمينية إسالمية كشميري غيت 5
 ميزان منشعب

 بنج غنج
 نحو مير

 - - - شرح مائة عامل
 علم الصيغة

 
 هداية النحو

 القراءة الواضحة - - يةكاف

مدرسة حسين بخش جامع مسجد  2
 اردو بازار

 ميزان منشعب
 بنج غنج

 نحو مير
 - - - شرح مائة عامل

 علم الصيغة
 

 هداية النحو
 القراءة الواضحة - - كافية

جامعة رياض العلوم جامع مسجد  7
 هداية النحو - اردو بازار

شرح شذور  - األدب واإلنشاء دروس البالغة - فصول أكبري
 األدب واالنشاء دروس البالغة - الذهب

جامعة عالية فتح فوري جاندني  2
 جوك

 ميزان منشعب
 بنج غنج

 نحو مير
 علم الصيغة - - - شرح مائة عامل

 
 هداية النحو

 القراءة الواضحة - - كافية

 ميزان منشعب معهد ام سلمه شاهين باغ 1
 بنج غنج

 نحو مير
 شرح مائة عامل

 لم الصيغةع - - -
 

 هداية النحو
 

 القراءة الواضحة - -

جامعة سيد ميان نذير حسين فاتك  91
 حبش خان

 دروس اللغة دروس البالغة - أمين النحو أمين الصرف
 معلم اإلنشاء

 أمين الصيغة
قواعد العربية 

 الميسرة
 هداية النحو

 معلم اإلنشاء البالغة الواضحة -
 دروس اللغة

 ميزان منشعب كهالملي مادل اسكول او  99
 بنج غنج

 نحو مير
 شرح مائة عامل

 علم الصيغة - - -
 

 هداية النحو
 كافية

 القراءة الواضحة - -

 مدرسة مهديان نيو دلهي 98
 ميزان منشعب

 بنج غنج
 نحو مير

 - - - شرح مائة عامل
 علم الصيغة

 
 هداية النحو

 القراءة الواضحة - - كافية

 انكلو عربك نيو دلهي 94
 منشعب ميزان

 بنج غنج
 نحو مير

 - - - شرح مائة عامل
 علم الصيغة

 
 هداية النحو

 القراءة الواضحة - - كافية
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 (94ملحق رقم )

 استبانات باللغة األردية
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 مسب اہلل ارلنمح ارلمیح

 

 ہظفح اہلل           ااتسذ رتحمم 

 االسلم مکیلع ورۃمح اہلل ورباکہت ودعب:

ہک اخاسکر اجہعم االسہیم اعہیمل امزیلای ےس ہبعش انمجہ ورطق دترسی ےس یپ اچی ڈی یک ڈرگی احلص رکےن ےک  دختم اعہیل ںیم رعض ےہ

س ایتررکراہ ےہ سج اک ونعان 

 

ی ت
ھ

 

ت

‘‘ دیلہ ےک دمارِس االسہیم اور اجاعمت ںیم ارٹن ڈیمٹی ںیم وحن ورصف اک جہنم اور رطہقی میلعت اک اجزئہ’’ےئل اکی 

 ےہ۔

ارٹن ڈیمٹی ںیم  میلس ہدہ وحن ورصف ےک جہنم اور ا ںیہ ھڑناےن وا ے ااسۂذ  رکام یک وروری  یمیلع حالںوتی  اور اس راسہل اک دصقم

  وک نسحب ووخیب وخویب  یک اجاکنری احلص رکان ےہ زین ہی راسہل وحن ورصف ےک جہنم یک نیسحت اور ااسۂذ  رکام ےک رکدار وک اھکنرےن اور ان یک ذہم داروی

  ںیم اعمون ودمرار با ت گورا ۔اان ءا  اہلل۔۔ ااجنم دےنی

  ایس دصقم یک اخرط ہی وسال انہم ایتر ایک ایگ ےہ وجدو وصح  رپ لمتشم ےہ۔ الہپ ہصح اعم ولعمامت رپ لمتشم ےہ ہکبج دورسا ہصح است وطقن

 رپ لمتشم ےہ اور رہ ہطقن دنچ ابعروت  وک ءالم ےہ ۔

۔اکاشنن اگلںیئ اور اینپ راےئ ےس آراہ aرہ ابعرت وک وغبر ھڑںیھ اور انمبس اخہن ںیم حیحص ا آپ ےس اامتلس ےہ ہک اس وسال انہم یک

 رکںی۔

س یک لیمکت ےک 

 

ی ت
ھ

 

ت

واحض گو ہک آپ ےک وجاابت اخاسکر ےک زندکی ااہتنیئ اقلب دقر گو  ےگ اور اےس ہغیص راز ںیم رےتھک گوےئ رصف 

 ےئل اامعتسل ےئک اجںیئ ےگ۔

   د نونمن وروکشر گو  ےگ۔مہ آپ ےک اعتون ےک ےب

 

 ریہظ ادمح دبع اال د

 اوجینشیک اکجل ہبعش انمجہ و رطق دترسی

zaheer9810@gmail.com 

zaheer5545@yahoo.com 

 

 

 

mailto:zaheer9810@gmail.com
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 ۔ اعم ولعمامت۱

 ۔اک اشنن اگلںیئ۔ √حیحص ا ااتسذ رتحمم! رباےئ رہمابین اخیل وہگج  وک رُپ رکںی اور انمبس اخہن ںیم

 ............................................................................................۔ ااتسذاکانم ااایتخری۔:۱

 ............................................................................................۔ دمرہس اک انم: ۲

 سنج: ۔ ۳

 ۔ ا    ۔ ؤمثن۲    ۔ ا     ۔ ذمرک۱

 ۔ صصخت:۴

 ۔   ا ۔ رشیع ولعم ۲   ۔  ا   ۔رع یب زابن ۱

 ..................................................................۔ ارگ وکیئ دورسا صصخت گو وت ذرکرکںی۳

 ۔ یملع حالتیح: ۵

 ۔  ا  ۔ امی ۔اے۲    ۔ ا    ۔ یپ اچی ڈی۱

 ۔  ا   ۔ ڈولپہم۴    ۔ ا     ۔اے۔ یب۳

 .....................................................................۔ ارگ وکیئ دورسی ڈرگی گو وت ذرکرکںی۵

 ۔ رجتےب یک دمت:۶

 ۔ ا   ےس ون اسل ۵۔ ۲    ۔ ا    اسل  ۴۔ ۱

 ۔ ا   اسل ای اس ےس زایدہ ۱۵۔ ۴    ۔  ا   اسل ۱۴ےس  ۱۱۔ ۳

 ایک آپ ےن وحن ورصف ےک یسک رتیتیب وکرس ںیم یھبک رشتک یک ےہ؟ ۔۷

 ۔  ا  ۔ اکی ای اس ےس زایدہ ںیم رشتک یک ےہ ۔۲  ۔  ا   ۔ یھبک  ںیہ۱

 ۔   ا  ۔نیت ےس زایدہ ںیم رشتک یک ےہ۔۳
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 ۔اک اشنن اگلںیئ۔√ااتسذ رتحمم! رباےئ رہمابین انمبس اخون  ںیم حیحص ا 

  اور اس اک ابولب  اسی ےہ ؟اول: وحنورصف یک اتکب یسیک

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      اتکب یک ابعرت یملع اابتعر ےس رتہب ےہ۔ ۱
      اتکب اک ابولب ابلط  یک تعیبط ےک اطمقب ےہ۔ ۲
      اتکب یک دقتمی ںیم ابلط  ےک ذوق یک راعتی یک یئگ ےہ۔ ۳
      ۔اتکب ںیم ےشقن ابلکل واحض ںیہ ۴
      وفوٹ ای ےشقن ایلص صن ےک اطمقب ںیہ۔ ۵
      اتکب یک رتبیت اور اس اک ادناز ابلط  ےک ےئل واحض ےہ۔ ۶
      اتکب رماعج اور امہ اصمدر وک ءالم ےہ۔ ۷
      اتکب یک رہفتس اےھچ ادناز ںیم انبیئ یئگ ےہ۔ ۸
      اتکب ںیم وروری احلطصمت ےھکل ےئگ ںیہ۔ ۹

ا        یئ اور راےئ گو وت ںیھک۔وکي 
       
       
 

 دوم: اتکب یک ابطتع اور اس یک شکشیپ یسیک ےہ؟

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
اتکب ںیم الص ونعان اور رفیع ونعان وک شیپ رکےن ںیم رتبیت یک راعتی  ۱

 یک یئگ ےہ۔
     

      ےس اکی رطح ےک ںیہ۔ اتکب ےک رہ اوباب لکش ووصرت ےک احلظ ۲
      رہفتس یک رتبیت ڑبی ایھچ اور ولعمامت ےک احلظ ےس تہب رتہب ےہ۔ ۳
      اتکب اپھچیئ یک ویطلغ  ےس وفحمظ ےہ۔ ۴
      اتکب ےک رسورق رپ وموجد وفوٹ وحن ورصف ےسیج ومضمن ےک ےئل انمبس ےہ ۵
      انمبس ںیہ۔ابلط  یک رمع ےک احلظ ےس اتکب ںیم رحوف یک اسزئ ۶
      اتکب یک اخضتم ابلط  ےک ےئل انمبس ےہ۔ ۷
      اتکب ںیم وموجد وفوٹاور ےشقن ابلکل واحض ںیہ۔ ۸
      اتکب اک رسورق ابلکل دمعہ رپیپ رپ ےہ۔ ۹
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      اتکب یک اپھچیئ دمعہ رپیپ رپ یک یئگ ےہ۔ ۱۱
      ب رظن ےہ۔اتکب ںیم فلتخم رلک اک اامعتسل ابلط  ےک ےئل اجذ ۱۱
      ایوکیئ اور راےئ گو وت ںیھک۔ 
       
       
 

 وسم: وحن ورصف یک اتکب ںیم ےھکل ےئگ ارغاض واقمدصےسیک ںیہ؟

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      وحن ورصف ےک ارغاض واقمدص رظنایت ےک اطمقب ںیہ۔ ۱
       وخا ش ےک اطمقب ںیہ۔وحنورصف ےک ارغاض واقمدص ابلط  یک ۲
      وحن ورصف ےک ارغاض واقمدص دورسے ولعم ےک اصنب ےس قفتم ںیہ۔ ۳
      وحنورصف ےک ارغاض واقمدص ابلط  یک دتبرجی رتیق وک ینیقی انبےت ںیہ ۔ ۴
      وحن ورصف ےک ارغاض واقمدص ابلکل واحض اور نیعتم ںیہ۔ ۵
  ےک رگدوشیپ یک ورورایت یک راعتی ورصف ےک ارغاض واقمدص ابلطوحن ۶

 رکےت ںیہ ۔

     

      وحن ورصف ےک ارغاض واقمدص وغرورکف یک حالتیح رپ ااھبرےت ںیہ۔ ۷
      وحن ورصف ےک ارغاض واقمدص ابلط  یک زابن یک حطس یک انمبس ںیہ۔ ۸
وحن ورصف ےک ارغاض واقمدص امتم اہمروت  وک ءالم ںیہ ےسیج ھڑانھ، انھکل،  ۹

 وبانل اور اننس۔

     

      وحن ورصف ےک ارغاض واقمدص رعیب زابن ےک امتم اصخصئ وک ءالم ںیہ۔ ۱۱
      ورصف ےک ارغاض واقمدص ابلط  ےک ذف ی رفق یک راعتی رکےت ںیہ۔وحن ۱۱
وحنورصف ےک ارغاض واقمدصابلط  ےک فلتخم وعشری ولہپؤ  وک ااجرگ  ۱۲

 رکےت ںیہ۔

     

      ےئ گو وت ںیھک۔ایوکیئ اور را 
       
       

 اہچرم: وحن ورصف یک اتکب ںیم شیپ رکدہ ولعمامت :

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن



 

361 

      وحن ورصف یک اتکب رعیب وبےنل ےک ےئل اعمون ےہ۔ ۱
      وحنورصف یک اتکب ابلط  یک وخا ش اور ان ےک الیمن یک راعتی رکیت ےہ ۔ ۲
      وحنورصف یک اتکب ابلط  ےک ذف ی رفق یک راعتی رکیت ےہ۔ ۳
      وحنورصف یک اتکب ابلط  یک وتہج وک اینپ رطف املئ رکایت ےہ۔ ۴
وحن ورصف یک اتکب ھڑناےن ںیم آاسن اور لکشم ابولب یک راعتی رکیت  ۵

 ےہ ۔

     

      تی رکیت ےہ ۔وحن ورصف یک اتکب ھڑناےن ںیم رظنہی اور قیبطت یک وپری راع ۶
وحن ورصف یک اتکب ولعمامت ، ذجابت اور ایسفنت ںیم وتازن اقمئ ریتھک  ۷

 ےہ۔

     

وحن ورصف یک اتکب اعمرشہ ںیم امسیج ، اقثیف اور ااصتقدی ادقار یک راعتی  ۸

 رکیت ےہ۔

     

      وحن ورصف یک اتکب ابلط  ںیم االخق ہنسح دیپا رکیت ےہ۔ ۹
      اتکب ابلط  وک اےھچ رطےقی ےس ھڑےنھ ےک ےئل اعمون ےہ۔ وحن ورصف یک ۱۱
      وحن ورصف یک اتکب ابلط  ےک ےئل رعیب زابن ےنھکیس رپاعمون ودمدرار ےہ۔ ۱۱
      وحنورصف یک اتکب ابلط  یک دتبرجی رتیق یک راعتی رکیت ےہ۔ ۱۲
      وحن ورصف یک اتکب یک دترسی ےک ےئل صتخم اواقت انمبس ںیہ۔ ۱۳
      وحن ورصف یک اتکب رگد وشیپ ےک الکشمت اور ان اک لح شیپ رکیت ےہ ۔ ۱۴
      وحنورصف ےک وماد ابلط  وک رعیب زابن یک حیحص ریبعت رکےن رپ دمد رکےت ںیہ۔ ۱۵
      وحن ورصف ےک ومادرکفی اور یقیلخت رتیق رپ دایھن دےتی ںیہ۔ ۱۶
      رتیق دےتی ںیہ۔ وحن ورصف یک اتکب ذایت میلعت وک ۱۷
وحن ورصف ےک وماد ابلط  ےک یلقع ادعتساد ےک اسھت اسھت زابن یک حالںیتیح  ۱۸

 یھب رپوان ڑچناےت ںیہ۔

     

وحنورصف ےک وماد ارٹنڈیمٹی ےک ارغاض واقمدص وک وپرا رکےن ںیم  ۱۹

 اعمون ںیہ۔

     

      ایوکیئ اور راےئ گو وت ںیھک۔ 
       
       
 



 

362 

 : وحن ورصف اک رطہقی دترسی :مجنپ

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      وحن ورصف ےک اابسق اردو زابن ںیم ھڑناےئ اجےت ںیہ۔ ۱
      رطہقی دترسی رعیب زابن ےک ارغاض واقمدصاحلص رکےن ںیم اعمون ےہ۔ ۲
      ۔رطہقی دترسی اتکب ںیم شیپ رکدہ ولعمامت یک واضتح رکاتےہ  ۳
      رطہقی دترسی ابلط  ےک درایمن اشمرتک رپ ااھبراتےہ ۔ ۴
      ابلط  ےک ذف ی رفق یک حطس وک دےتھکی گوےئ رطق دترسی وک اانپای اجاتےہ۔ ۵
      دترسی ےک ےئل انمبس اور آاسن رطہقی اانپای اجاتےہ ۔ ۶
ھڑانھ ، انھکل، رطہقی دترسی زابن یک امتم اہمروت  یک راعتی رکاتےہ ےسیج  ۷

 وبانل اور اننس۔

     

      یقشم وماد ھڑناےن ےک ےئل فلتخم رطز دترسی اایتخر ایک اجاتےہ۔ ۸
      وحن ورصف ےک رفواعت وک ھڑناےت وتق ءالم ایک اجاتےہ۔ ۹

ھڑناےت وتق وحن ورصف ےک رفویع اسملئ دورسے وماد ےک اسھت وجڑے  ۱۱

 اجےت ںیہ۔

     

      وموضع وک یئک ادناز ےس ھڑناےت ںیہ۔ ااسۂذہ اکی یہ ۱۱
      ایوکیئ اور راےئ گو وت ںیھک۔ 
       
       
 

 مشش: وحن ورصف یک دترسی ےک  یمیلع واسلئ :

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      فلتخم  یمیلع واسلئ اامعتسل رکےت ںیہ ےسیج آڈوی،وڈیوی۔ ۱
       وماد ےک م ن اطمقب ںیہ۔ یمیلع واسلئ یملع ۲
       یمیلع واسلئ ارغاض واقمدص ےک اطمقب ںیہ۔ ۳
       یمیلع واسلئ قبس وک ےنھجمس ںیم اعمون ودمدرار با ت گوےت ںیہ۔ ۴
       یمیلع واسلئ ابلط  اور ااسۂذہ ےک درایمن اتل لیم اک رتہبنی ذرہعی ںیہ۔ ۵
      ےلہپ  یمیلع واسلئ وک ایتر رکےت ںیہ ۔ااسۂذہ الکس ںیم دالخ گوےن ےس  ۶
       یمیلع واسلئ دتریسی دیمان ںیم اکی امہ رکدار ادا رکاتےہ۔ ۷
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      دمارس ںیم  یمیلع واسلئ وموجد ںیہ۔ ۸
      نج ویٹنھگ  ںیم  یمیلع واسلئ اک اامعتسل گواتےہ ا ںیہ ابلط  دنسپ رکےت ںیہ۔ ۹

      ۔ایوکیئ اور راےئ گو وت ںیھک 
       
       
 

 متفہ: وحن ورصف ےک ااحتمانت:

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      وموجدہ ااحتمانت ےک رطےقی وحن ورصف ےک ارغاض واقمدص ےک وماقف ںیہ۔ ۱
      ااحتمن ےک وساالت تہب آاسن اافلظ ںیم گوےت ںیہ۔ ۲
      ذف ی حطس ےک اطمقب ںیہ۔اتکب ںیم وموجد ںیقشم ابلط  ےک  ۳
      ااحتمن ےک وساول  ےک وجاابت دےنی ےک ےئل دای ایگ وتق اکیف گواتےہ ۔ ۴
      ااحتمن ےک وساالت اصنب ےک امتم ولہپؤ  وک ءالم گواتےہ ۔ ۵
      ااحتمن ےک وساالت ابلط  یک فلتخم حالںوتی  وک اجےنچن ںیم اکیف گوےت ںیہ ۔ ۶
      االت ابلط  وک اجےنچن ںیم اکایمب گوےت ںیہ۔ااحتمن ےک وس ۷
      ااحتمن ےک وساالت وحنورصف ےک ارغاض واقمدص ےک اطمقب گوےت ںیہ۔ ۸
اتکب ےک اکی ہصح یک قشم دورسے وصح  یک وقشم  ےک اطمقب گوےت  ۹

 ںیہ۔

     

      اتکب ںیم وموجد ںیقشم ابلط   یک حالتیح رپےنھک ےک ےئل اکیف ںیہ۔ ۱۱
      ب ںیم وموجد ںیقشم ابلط  یک یلقع حالتیح ےک انمبس ںیہ۔اتک ۱۱
      اتکب یک ںیقشم زایدہ یقیبطت ولہپؤ  ہپ زور دیتی ںیہ۔ ۱۲
      ایوکیئ اور راےئ گو وت ںیھک۔ 
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 مسب اہلل ارلنمح ارلمیح

 

 رتحمم          زعزی ہبلط/اطابلت 

  اہلل ورباکہت ودعب:االسلم مکیلع ورۃمح

آپ یک دختم ںیم رعض ےہ ہک انزیچ اجہعم االسہیم اعہیمل امزیلای ےس ہبعش انمجہ ورطق دترسی ےس یپ اچی ڈی یک ڈرگی احلص رکےن ےک 

س ایتررکراہ ےہ سج اک ونعان 

 

ی ت
ھ

 

ت

 ‘‘ہقی میلعت اک اجزئہدیلہ ےک دمارِس االسہیم اور اجاعمت ںیم ارٹن ڈیمٹی ںیم وحن ورصف اک جہنم اور رط’’ےئل اکی 

 ےہ۔

 .اس وسال انہم اک دصقم آپ ےک اوکسل ںیم امدہ وحن ورصف ےک جہنم یک اجاکنری او ر اس امدے ےس آپ یک دیپسچل یک رعمتف احلص رکین ےہ 

  آراہ رکںی۔۔ اکاشنن اگلںیئ اوراینپ راےئ ےسaاس ےئل آپ ےس ذگارش ےہ ہک اس وسال انہم وک وغبر ھڑںیھ اور انمبس اخہن ںیم حیحصا

س یک لیمکت ےک ےئل 

 

ی ت
ھ

 

ت

واحض گو ہک آپ ےک وجاابت انزیچےک زندکی ااہتنیئ اقلب دقر گو  ےگ اور اےس ہغیص راز ںیم رےتھک گوےئ رصف 

 اامعتسل ےئک اجںیئ ےگ۔

 آپ ےک اعتون ےک ےب  د نونمن وروکشر گو  را۔

 

 ریہظ ادمح دبع اال د

 ہبعش انمجہ و رطق دترسی اوجینشیک اکجل

zaheer5545@yahoo.com 

zaheer9810@gmail.com 
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   ےک ےئلابلط

 ................................................................................اطبل اکانمااایتخری۔:

 .....................................................الکس:...................................................................دمرہس اک انم:

 سنج:

 ۔ ا    ۔ ؤمثن۲  ۔  ا     ۔ ذمرک۱

 رتحمم    زعزی ابلط  /اطابلت 

 ۔ اک اشنن اگلںیئ۔√رباےئ رکم! اینپ راےئ ےک اطمقب انمبس اخون  ںیم حیحصا

 اول: وحن ورصف ےک ارغاض واقمدص۔

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      وحن ورصف وادلنی یک وخیش ےک ےئل ےتھکیس ںیہ۔ ۱
      لبقتسم ےک زعامئ ےک ےئل وحنورصف ےتھکیس ںیہ۔ ۲
      رعب اممکل یک ویونریٹس ںیم داےلخ ےک ےئل وحن ورصف ھڑےتھ ںیہ۔ ۳
      ارٹنلنشین زابن گوےن یک وہج ےس وحن ورصف یک میلعت احلص رکےت ںیہ۔ ۴
      ونرکی احلص رکےن ےک ےئل وحن ورصف ھڑےتھ ںیہ۔ رعب اممکل ںیم ۵
رقآن دیجم اور  دثی اپک وک ایھچ رطح ےنھجمس ےک ےئل وحنورصف ھڑےتھ  ۶

 ںیہ۔

     

      ایوکیئ اور راےئ گو وت ںیھک۔ 
       
       
 

 دوم: اتکب ںیم شیپ رکدہ ولعمامت:

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      وحن ورصف ےس ہبلط ےک اقمدص وپرے گوےت ںیہ ۔ ۱
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      وحنورصف ےک وموضاعت ہبلط یک اچتہ ےک اطمقب ںیہ۔ ۲
      وموجدہ وحنورصف ارٹنڈیمتی ےک دراجت ےک ےئل انمبس ںیہ۔ ۳
      اکی ہتفہ ںیم ھڑنایئ اجےن وایل وحن ورصف یک ایٹنھگ  انمبس ںیہ۔ ۴
       اورواضتح  بل ںیہ۔وحن ورصف ےک رفمدات رشتحی ۵
ارٹنڈیمتی ںیم ھڑناےئ اجےن وا ے وحن ورصف ابلط  ےک یلقع ادعتساد ےک  ۶

 اطمقب ںیہ۔

     

      وحن ورصف یک اتکب ابلط  یک وغلی ادعتساد ںیم دمدرار ںیہ۔ ۷
      ایوکیئ اور راےئ گو وت ںیھک۔ 
       

       
 

 وسم: وحن ورصف ںیم اہمرات:

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      رعیب ایھچ رطح ھڑےنھ یک حالتیح رےتھک ںیہ۔ ۱
      رعیب وبےنل یک رتہبنی حالتیح رےتھک ںیہ۔ ۲
      رعیب ےنھکل یک رتہبنی حالتیح رےتھک ںیہ۔ ۳
      رعیب زابن ےس اینپ امدری زابن ںیم رتہمج یک حالتیح رےتھک ںیہ۔ ۴
       اور راےئ گو وت ںیھک۔ایوکیئ 
       
       
 

 اہچرم: رطۂقی میلعت اور یمیلع واسلئ:

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      وحن ورصف ھڑناےت وتق حیصف رعیب اامعتسل رکےت ںیہ ۔ ۱
      وحنورصف ےک وقادع وک اردو زابن ںیم ھڑناےت ںیہ ۔ ۲
       ابولب ںیم ھڑناےت ںیہ۔وحن ورصف وک فلتخم ۳
      وحن ورصف وک ھڑناےن ےک ےئل دعتمد  یمیلع واسلئ اک اامعتسل رکےت ںیہ۔ ۴
      دمرےس ںیم وحن ورصف یک اتکںیب اکیف دقمار ںیم ںیہ۔ ۵
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      دمرےس ںیم  یمیلع واسلئ یک رثکت ےہ۔ ۶
      ایوکیئ اور راےئ گو وت ںیھک۔ 
       
       
 

 مجنپ: ااحتمانت:

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      وساالت آاسن گوےت ںیہ۔ ۱
      وساالت رحتریی اور زابین گوےت ںیہ۔ ۲
      وساالت اایتخری ایاابجری گوےت ںیہ۔ ۳
      وحن ورصف یک اتکب ںیم اپےئ اجےن وا ے وساالت اکیف ںیہ۔ ۴
 و  گوےت ۵

ی

 

 ی کت
 ج
سب

       ںیہ۔وساالت 
 و گوےت ںیہ۔ ۶

ی

 

 ی کت
 ج
ت

      وساالت آ
      اہہن ااحتمن گوےت ںیہ۔ام ۷
      رٹسمس وازئ ااحتمن گوےت ںیہ۔ ۸
      ایوکیئ اور راےئ گو وت ںیھک۔ 
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 المہظح اکرڈ

 ارٹنڈیمٹی ںیم رعیب ھڑناےن وا ے ااسۂذ  رکام ےک ےئل 

 ۔ اعم ولعمامت۱

 ۔اک اشنن اگلںیئ۔√م! رباےئ رہمابین اخیل وہگج  وک رُپ رکںی اور انمبس اخہن ںیم حیحص اااتسذ رتحم

 ..................................................................... ۔ ااتسذاکانم ااایتخری۔:۱

 ..............................................................................۔ دمرہس اک انم: ۲

 

 ۔ سنج: ۳

 ۔  ا   ۔ ؤمثن۲   ۔  ا   ۔ ذمرک۱

 

 ۔ صصخت:۴

 ۔  ا   ۔ رشیع ولعم۲    ۔ ا   ۔ رعیب زابن۱

 ....................................................۔ ارگ وکیئ دورسا صصخت گو وت ذرکرکںی۳

 

 ۔ یملع حالتیح: ۵

 ۔ ا   ۔ امی ۔اے۲    ۔  ا  ۔ یپ اچی ڈی۱

 ۔ ا   ۔ ڈولپہم۴    ۔ ا   ۔ یب ۔اے۳

 ....................................................۔ ارگ وکیئ دورسی ڈرگی گو وتذرک رکںی۵

 

 ۔ رجتےب یک دمت:۶

 ۔ ا   ےس ون اسل  ۵۔ ۲    ۔ ا   اسل  ۴۔ ۱

 ۔  ا  اسل ای اس ےس زایدہ ۱۵۔ ۴    ۔  ا اسل  ۱۴ےس  ۱۱۔ ۳
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 ۔اک اشنن اگلںیئ۔√انمبس اخون  ںیم حیحص ا  رباےئ رہمابین

 اول: حیصف رعیب زابن اک اامعتسل:

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      ابلط  ےک ےنھجمس ےک ےئل حیصف رعیب زابن اامعتسل رکےت ںیہ۔ ۱
      وساالت اور دہاںیتی واحض اافلظ ںیم شیپ رکےت ںیہ۔ ۲
       گوےئ حیصف رعیب زابن اامعتسل رکےت ںیہ۔کیلب وبرڈ رپ ےتھکل ۳
      ابلط  وکحیصف رعیب زابن وبےنل ںیم دمدرکےت ںیہ۔ ۴

 

 دوم: الکس اک مظن وطبض:

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      قبس رشوع رکےن ےس ےلہپ الکس درتس رکےت ںیہ۔ ۱
      ایبن رکےت ںیہ۔ ابلط  ےک اسےنم الکس ےک اوصل ووضاطب وک ۲
      دترسی ےک ےئل  یمیلع واسلئ ایتر رکےت ںیہ۔ ۳
      الکس ںیم دترسی ےک دوران لہٹ رک ابلط  رپ اگنہ رےتھک ںیہ۔ ۴
      س ںیم ومک  ےک اطمقب ھڑناےت ںیہ ےسیج رگا  اور یڈنی ۔الک ۵
      الکس ںیم اغلف ابلط  ےس اےھچ ادناز ںیم اخمبط گوےت ںیہ۔ ۶
      الکس ےک اواقت وکقبس ےک امتم ازجا  رپ حیحص حیحص میسقت رکےت ںیہ۔ ۷

 

 وسم: قبس رشوع رکےن ےک ےس ےلہپ اک وتق:

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      قبس رشوع رکےن ےس ےلہپ ابلط  وک اینپ رطف وتمہج رکےت ںیہ۔ ۱
      یک دیہمت ےک ےئل اخص رکےت ںیہ۔قبس رشوع رکےن ےس لبق ھچک وتق قبس  ۲
      انمبس ادناز ںیم قبس یک ایتری رکےت ںیہ۔ ۳
      ورورت ےک وتق وموجدہ قبس وک ےلھچپ قبس ےس وجڑےت ںیہ۔ ۴
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 اہچرم: قبس ھڑناےت وتق:

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      انمبس رطۂقی دترسی نیعتم رکےت ںیہ۔ ۱
      رسی ےک ےئل دعتمد رطۂقی میلعت اایتخر رکےت ںیہ۔دت ۲
یملع وماد وک ابلط  یک وتہج ذبمول رکاےن ےک ےئل ؤمرث ادناز ںیم شیپ  ۳

 رکےت ںیہ۔

     

      یملع وماد شیپ رکےت وتق ابلط  یک ذف ی حطس اک ایخل رےتھک ںیہ۔ ۴
      یملع وماد شیپ رکےت وتق وغرورکف رپ ااھبرےت ںیہ۔ ۵
      یملع وماد یک واضتح ےک ےئل اثمںیل شیپ رکےت ںیہ۔ ۶

 مجنپ:  یمیلع واسلئ:

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      دترسی ےک ےئل انمبس  یمیلع واسلئ یک نییعت رکےت ںیہ۔ ۱
کیلب وبرڈ اور درگی  یمیلع واسلئ انمبس ہگج رپ رےھک اجےت ںیہ اتہک ابلط   ۲

 ین دھکی ںیکس۔آباس
     

      قبس رشوع رکےن ےس ےلہپ  یمیلع واسلئ ایتر رےتھک ںیہ۔ ۳
       یمیلع واسلئ وک ورورت ےک وتق اامعتسل ایک اجاتےہ ۔ ۴
       یمیلع واسلئ ےک اامعتسل ےک وتق ابلط  یک ذف ی حطس اک ایخل راھک اجاتےہ ۔ ۵
      فلتخم  یمیلع واسلئ اامعتسل رکےت ںیہ۔ ۶
       یمیلع واسلئ اامعتسل رکےن ںیم ابلط  ےک ذوق ووشق اک ایخل ایک اجاتےہ ۔ ۷

 مشش: ااحتمانت:

 تہب مک مک وتمطس تہب تہب زایدہ ابعرات ربمن
      ےک ارغاض واقمدص ےک اطمقب ںیہ ۔ الکس ںیم ےئک اجےن وا ے وساالت قبس ۱
      ےت ںیہ۔وساالت واحض اور ابلط  ےک ایعمر ےک اطمقب رک ۲
      ےلہپ آاسن وسال رھپ لکشم وسال رکےت ںیہ۔ ۳
      لکشم وساول  ےک ےئل انمبس ابولب اایتخر رکےت ںیہ۔ ۴
      ابلط  یک ذف ی حطس وک دےتھکی گوےئ ان ےس فلتخم وساالت رکےت ںیہ۔ ۵
      ابلط  وک اینپ ویطلغ  یک احالح وخدرکےن ےک ےئل وتق دےتی ںیہ۔ ۶
      حیحص وجاب کت ےنچنہپ ےک ےئل ابلط  یک اءارًۃ دمد رکےت ںیہ۔ ۷
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      ابلط  ےک وجاابت وک وبقل رکےت ںیہ۔ ۸
      رہ ویٹن ےک ااتتخم رپ ااحتمن ےئل اجےت ںیہ۔ ۹

      رہقبس ےک آرخ ںیم ابلط  اکرسرسی اجزئہ ےتیل ںیہ۔ ۱۱
      ۔الکس ںیم ابلط  یک اکیپ ںیم ونٹ ڑچناےت ںیہ ۱۱
      وسال ووجاب رکےن وا ے ابلط  یک وحہلص ازفایئ رکےت ںیہ۔ ۱۲
      قبس ےک آرخ ںیم قبس اک الخہص شیپ رکےت ںیہ۔ ۱۳
      قبس ےک آرخ ںیم گوم ورک دےنی اک اامتہم رکےت ںیہ۔ ۱۴
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