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 الممخص
لمصف الثاني المتوسط مف وجو  والنصوص المناقشة لمادة المطالعة أسئمةتقويـ البحث ) عنواف 

 .  (نظر الطالب
المناقشة الخاصة لكل  أسئمةىل  :"االتيفي السؤاؿ  البحثتحددت مشكمة ) مشكمة الدراسة 
وىل ىي صعبة اـ سيمو وتغطي كل  ،ومناسبة لطالب الصف الثاني المتوسط يةمراع موضوع

 (الموضوع وبشكل كامل
اب المطالعة والنصوص كتل المناقشة أسئمةالكشف عف مدػ مراعاة  إلىالبحث )  ىداؼلذلؾ 
 (لطمبة الصف الثاني المتوسط سئمةوالعموـ والشموؿ لأل عرفة كل موضوع والسيولة والصعوبةوم

وأنواعيا عمى خصائص نمو  ،وأىميتيا ،المطالعةومفّ  ثـ قاـ الباحث بدراسة نظرية لمفيوـ 
بشكل عاـ والمرحمة  وأىداؼ تعميـ المغة العربية في المرحمة المتوسطة، ثانيةالمرحمة ال طالب

 .بالبحثذات العالقة و ومدػ ارتباطيا  ،ثانيةوالنصوص لممرحمة ال ،الثانية بشكل خاص
الذؼ ىو  المناقشة لكل موضوع أسئمةتقويـ  المنيج الوصفي بواسطة  البحث اتبع :البحثمنيج 

 أسموب مف أساليب المنيج الوصفي.
 مف أىـ نتائج الدراسة:

%( مف  88،86)  راعت ما نسبتو الثانية  والنصوص في المرحمة المطالعةكتب  أسئمةإف  . ١
حيث مف  %( 7٦،65وما نسبتو)  ،المتوسط الثانيمصف المنصوص ل مناسبة مع الموضوع
الشموؿ والعمـو لكل  %( مف  6١,48نسبتو) و   ،المطالعة سئمةسيولة  وصعوبة األ

موضوع مف موضوعات المطالعة والنصوص المطموب تدريسو لطالب الصف الثاني  ولمعاـ 
 . (98١6.  98١5الدراسي )

وانسجاـ مع اعمار المتوسط ىي أكثر مراعاة  الثانيإف موضوعات النصوص في الصف .  9
وعمى العكس مف ذلؾ تماًما في أف موضوعات  ،الطالب مف وجو نظر الطالب انفسيـ
 المتوسط . نيفي الصف الثاالمطالعة الجديدة ىي تحاكي الواقع 

مف نتائج قدـ عدًدا مف التوصيات  بحث في ضوء ما خمص إليو ال ،توصيات الدراسة ومقترحاتيا
 : ػػ والمقترحات كاف مف أبرزىا

 المطالعةوأىداؼ تدريس  ضرورة إعادة النظر في أىداؼ تعميـ المغة العربية بشكل عاـ، . ١
 .  والنصوص بشكل خاص

 ،خطيطيا عندمع الموضوع  سئمةانسجاـ األأف يركز مؤلفو كتب تعميـ المغة العربية عمى .  9
 .  وتطويرىا ،وتأليفيا

 .ثانية المرحمة ال طالبالمناسب ل المناقشة بالموضوع  سئمةاألضرورة ربط .  ٦
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Research Summary 

    Find address (calendar discussion of reading material and text 

questions the second grade average from the face of the students of view.) 

Study the problem (defined research problem in the following question: 

"Do you own discussion questions for each topic sensitive and 

appropriate for students of the second grade average, and is it difficult or 

easy and cover every topic and completely) 

So scorer research (to reveal the extent to which the discussion questions 

for book reading, text and knowledge of each topic and the ease and the 

difficulty and the public and inclusion of questions for students of the 

second grade average) and then the researcher studying the theory of the 

concept of reading and its importance, and types of the second phase 

students growth characteristics, and objectives of language teaching 

Arabic at the intermediate level in general and the second phase in 

particular, and the texts of the second phase, and how they relate and the 

relevant research. 

    Research Methodology: Follow the search descriptive method by 

evaluating the discussion questions for each topic, which is the style of 

the descriptive methods. 

Of the most important findings of the study: 

1 The questions reading books and texts in the second phase took into 

account a rate of (08,86%) than one occasion with the theme set the 

second grade average, and the rate of (73.65%) in terms of ease and 

difficulty reading the questions, and the rate of (61.48%) of inclusiveness 

The general theme of each of the subjects taught required reading for 

students of the second grade and for the academic year and texts 

(2015.2016.) 

2 The texts subjects in second grade average are more considerate and 

harmony with the reconstruction of the face of the students themselves, 

the students point of view, on the contrary, completely in the new reading 

topics are lifelike in second grade average. 

The study's recommendations and proposals in the light of the 

conclusions of the research results made a number of recommendations 

and suggestions, highlighted by: 

1 Need to reconsider the objectives of the Arabic language in general 

education, and the goals of teaching reading and texts in particular. 

2 The authors wrote that focuses on teaching Arabic Questions harmony 

with the subject when Khotaitha, and authored and developed. 

3. Questions need to debate the proper subject for students of the second 

phase linking. 
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 مشكمة البحث –أواًل 
وقت مضى  انطالقة عممية أكثر مف أؼ إلىبيب في الوقت الحاضر بحاجة أف بمدنا الح    
العممية ىي إحدػ الطرؽ  والتربية ،نجتاز مرحمة مصيرية اقتصادية واجتماعية وسياسية ، فنحف

ولكي تحقق التربية العممية أىدافيا  ،المجتمع التي تستخدميا المجتمعات مف اجل تحقيق أىداؼ
 (56ـ، ص9888) جامل، مف االىتماـ بالمناىج الدراسية . وتكوف مواكبة لمتطور الحديث البد

 مكانة ميمة في العممية التعميمية ألنو احد الوسائل او يحتل كل كتاب مف كتب التدريسويمثل 
الخاصة  سئمةاو تقويـ األ ىج الدراسية التعبيرية عف محتويات المناىج . واف عممية تقويـ المنا

القوة والضعف  وتعييف نقاطالمناقشة واالىتماـ مف حيثيتو ومحتواه  أسئمةلكل موضوع او تقويـ 
 مع متطمبات وحاجات العصر . فييا مف األمور الضرورية لكي يجرػ تطويرىا وجعميا متالئمة

 عممية التقويـ مستمر يستند إلىالمناقشة  أسئمةو ولكي يتحقق ىذا ينبغي اف تخضع الكتب     
 مف األمور الضرورية لكي سئمةوتقويـ األ عمى أسس عممية . واف عممية تقويـ المناىج الدراسية 

 (79، ص١989 ،يجرػ تطويرىا وجعميا مالئمة مع متطمبات وحاجات العصر.) ابو زينة
تسمسل  تعممًا وتعميمًا لما تتصف بو مف الميمة  مف المواد الدراسية المطالعة والنصوصتعد 

أؼ إنو يصعب  ،المحكمة منطقي وتجريد في المفاىيـ والعالقات وتراكـ موضوعاتيا ذوات البنية
ومما يزيد مف صعوبة تعميـ وتعمـ  ،مستوػ دوف المرور بالمستويات التي تسبقو إلىالوصوؿ 

 ،)الشارؼالدراؾ لدػ الطالبا اختالؼ في القدرات ومستوياتالمطالعة والنصوص وىناؾ 
 (67، ص١996
 –التدريس  طريقة –المناىج  –المتعمـ  –اف مف اىـ عناصر العممية التعميمية ىي ) المعمـ     

ما ترمي اليو وما يمثمو  وبما إف المناىج ىي الوسيمة التي تحقق بيا المدرسة (الوسائل التعميمية
الوسائل المعبره عف المنيج واىدافو  ة النو مفالكتاب مف مكانة ميمة في العممية التعميمي

 (4٦، ص١977 ،. )الصقارلمموضوع  سئمةومالئمة األ
المدرسية  مف العناصر الميمة التي يجب اف تسيـ بتقويـ المناىج والكتب المدرسويعد     

ومعرفتيـ  يـيسر تدألنيـ في تماس مباشر بمفردات الكتب ومحتواىا مف خالؿ  سئمةوتقويـ األ
 (87ـ، ص988١ ،ممحـ) عف طريق االختبارات التي يجرونيا . الطالبلمستويات 
 المادة مدرسيباستطالع آراء العديد مف  نفسو بتدريس المادة وكذلؾ ومف خالؿ قياـ الباحث    
الباحث  . وىذا ما دفع بغدادضمف مركز محافظة  الثاني المتوسط( لمصف المطالعة والنصوص)

المناقشة  أسئمةفي تقويـ  المدرسيف ايضااالستفادة مف آراء  إلىوىو مدرس في نفس المدرسة 
 ذلؾ ارتأػ الباحث أف يقـو ةظرًا ألىمين ،الثاني المتوسطلمصف المطالعة والنصوص  كتاب ل
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لتشخيص المناقشة لكل موضوع مف مواضيع المطالعة والنصوص و  سئمةأل بيذه الدراسة التقويمية
 .ويستفاد  الطالب  اماًل اف يستفيد منيا واضعوا المناىج سئمةاأل القوة والضعف فينقاط 
 اآلتي: سئمةلذا يمكف تحديد مشكمة البحث في اإلجابة عف األ    
 كتابالمناقشة الخاصة لكل موضوع في  أسئمة في تقويـ  الطالبما ىي وجية نظر ػػػ ١

 الثاني المتوسط لمصف المطالعة والنصوص 
وسيولتيا  ياشمولغطية الموضوع مف حيث وفعاليتيا في ت سئمةة األمدػ مساىم ػػػػ ما9

 وصعوبتيا.
 . النموذجية الكتب وافضل سئمةاأل عمى افضل الطالبتضمف حصوؿ ػػػ كيف ٦ 

 اهمية البحث والحاجة اليه:  
االنفصاؿ بيف  يعنيال  المختمفةفروع متعددة بقصد اتقاف الميارات  إلىالمغة العربية  تقسـ     
والمطالعة  عد وادب والتعبير واالمالء والخطفالمغة العربية بفروعيا كافة مف قوا  ،فروعيا

  (89، ص9888 ،القمش تعمل عمى تحقيق االىداؼ التي وضعت ليا )والنصوص 
القراءة مف خالؿ كتاب المطالعة والنصوص مف والوقوؼ عمى حفع النصوص اف تعميـ   

وقد ورد مف الحث عمى تعميـ  ،يمثل صماـ االماف االوؿ لحفظيا عند االجياؿ سئمةواجابة األ
الرسوؿ الكريـ ) صمى هللا عميو والو  البادرةواوؿ مف فتح ىذه  ،الكثير () المطالعة   القراءة او 
 (9ػػػػػػ ١سورة العمق )( (خمق االنساف مف عمق  ،اقراء باسـ ربؾ الذؼ خمق)) :اذ قاؿ (وسمـ
 ،وعماد البالغي ،وسالح المغوؼ  ،فيي ) وسيمة المتعرب المطالعة والنصوصلذا تبرز اىمية     

   (جميعا واإلسالمية العربيةالعمـو  إلىوالمدخل  ،واداة المشرع والمجتيد
المطالعة وصيغيا وذلؾ الف  المغةاع عمى اوض البيوقف الط المطالعة والنصوصواف تعمـ     

وصف عممي لتمؾ االوضاع والصيغ وبياف التغيرات التي تطرأ عمى االلفاظ وتعيف  ىي تطبيق 
  (         4٦ص ،ـ988١ممحـ، )  وتوضح اسباب غموضيا المعقدة الغامضةعمى فيـ التراكيب 

منيج جديد   ألنو الثاني المتوسطلمصف  المطالعة والنصوصلذا اختار الباحث كتاب     
تناولت  دراسةجد يلـ  ألنوو  والتنوع فييا مواضيع ال ألكثرشامل  كافو الطبعة وحدث فيو تغيير 

وانما كانت ىناؾ  المطالعة والنصوص في كتاب المناقشة لكل موضوع الواردة أسئمةتقويـ 
البحث لطالب الصف ىذه  ولذا اختص ،بالمنيج او الكتاب القديـ دراسات سابقو لكنيا خاصو 

ىي االداة التي عف طريقيا يتعرؼ المدرس عمى  أسئمة المناقشة وايضا ألف الثاني المتوسط . 
مف اىداؼ  سئمةاأل ما تحققوولمعرفة  ،الصحيح والفيـ مستويات طمبتو وقدراتيـ عمى استعماؿ

كاف البد مف وجود عممية تقويـ الف مف خالليا تستطيع اف تصور الحكـ عمى مدػ النجاح او 
 .   المرسومةاالخفاؽ في تحقيق االىداؼ 
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في كل المناقشة  أسئمةاىمية  تتأسسوالتعميـ  التربيةفي  التقويمية العمميةوعمى اساس اىمية      
يجب اف تغطي  المناقشة أسئمةفتقيس ماتـ تحقيقو مف اىداؼ عامو   سئمةاألالف ىذه  ،موضوع

وبالعكس  ،جيده سئمةاألوحيثما غطت تمؾ االىداؼ كانت  لممادةجميع االىداؼ التي تـ وضعيا 
البو وفي اثارة تذكير ط التعميميةاداة المدرس لتحقيق االىداؼ  سئمةألفا ،قاصره سئمةاألعدة 

عمى مستواىـ والصعوبات التي تعترضيـ فيعمل عمى تشجيع االقوياء مع  درسومنيا يتعرؼ الم
مي لعممف الدرس وخير وسائل التدريب ا تعميمية ال العمميةوىي ثمرة  ،تحسيف مستوػ الضعفاء
توخاة مف االىداؼ الم إلىفي الذىف لموصوؿ  قراءةوترسيخ ال الصحيحة المنظـ لتكويف العادات
، 98١8عبد البارؼ،  عمى سرعة االداء وصحة التعبير وسالمتو ) البدراستيا في تعويد الط

  (65ص
تجربو مف اجل تحسيف النتائج والوسائل  لذا اف التقويـ ميـ في أؼ برنامج او خطو او    

لتزويد االدارييف والعامميف فييا بالمعمومات التي يحتاجوف الييا  العمميةفي كل المراحل  المستعممة
 (78ـ، ص١998 ،االماـ رية في ضوء ىذه المعمومات )والتصرؼ بح

كشف عف مدػ النجاح الذؼ التي يتـ بيا ال والوسيمة التعميمية لمعمميةواف التقويـ عمميو مالزمو  
عمى  القدرة وىو التقويـ السادس لتصنيف بمـو ىو مستوػ ويعد ال ،تحرزه في تحقيق االىداؼ

ىنا اعمى  التعميميةاصدار حكـ في ضوء المعايير أؼ ادلو داخميو وخارجيو وتكوف المعطيات 
  (55ـ، ص9888 ،البياتي كل ىذه الفئات )تتضمف  ألنيا السابقةمما ىي عميو الفئات 

 :يأتيالبحث الحالي تتجمى فيما  تقدم فان اهمية ومن خالل ما
 بوصفيا لغة القراف الكريـ . العربية المغةاىمية     
  الدرس. في تطبيق العمميةبوصفيا حاصل المناقشة لكتاب المطالعة والنصوص  أسئمةاىمية 
 .سموكيو  قاستو مف اىداؼ لمعرفة مدػ ما المناقشة أسئمةحل اىمية 

مف تميز ونضج في القدرات والنمو  المرحمةاىمية معاىد اعداد المعممات وذلؾ لما تتميز بو ىذه 
مف وجو  سئمةومالئمة األ مف عمميتي التعمـ والتعميـ  يتجزأ اىمية التقويـ بوصفو جزءا الو  ،العقمي

 . نظر الطالب 
 :هدف البحث -ثالثًا 
المناقشة لمادة المطالعة والنصوص لمصف الثاني المتوسط مف  أسئمةتقويـ  إلىييدؼ البحث  

 وجية نظر الطالب 
  :حدود البحث -رابعًا 

ػػػػػػ 98١5كتاب المطالعة والنصوص لمصف الثاني المتوسط لمعاـ الدراسي ) يقتصر البحث عمى
98١6) 



 م.د رافد عمي حسين عبد العزاوي مجمة آداب الفراهيدي       المناقشة لمادة المطالعة والنصوص أسئمةتقويم 
 م8102( أيمول 53العدد ) ) الطبعة الجديدة(  لمصف الثاني المتوسط من وجهة نظر الطالب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

994 

 يجرػ التقويـ في ضوء معايير اآلتية:و     
 ألىداؼ وزارة التربية. (لكل موضوع الخاصة في المناقشة سئمةاأل)مدػ تحقيق  -أ
 .الطالبمستوػ و المطالعة والنصوص لموضوعات  سئمةاألمالئمة  -ب 
 عمى فيـ الموضوعاتلمطالب وضوح صور ورسـو الكتاب ومدػ مساعدتيا  -ج 
 موضوعات الكتاب.المناقشة ل أسئمةمدػ ترابط  -د 
بالتعميـ الفعمي لمكتاب في  انيما محور عممية التعميـ وعمى  (الطالب والمدرس ) الباحث   

              المتوسطة وعدـ ترؾ كتاب المطالعة والنصوص في محافظة بغداد لمعاـ الدراسي المدارس 
 ( 98١6ػػػػػ 98١5) 

 تحديد المصطمحات: -خامسًا 
  :التقويم  .0

 مستقيـ(   :فيو قويـ أؼ ،أصمحت اعوجاجو :قوليـ )قومت الشيء أؼ :المعنى المغوي لغة
 (4٦6، ص9884 ،) ابف منظور

)جمع المعمومات عف سموؾ او ظاىرة ما وتصنيفيا  :بانو (عرفو ) الدمرداش -:اصطالحا
عرفو إلى حسف توجيييا( وتحميميا وتفسيرىا لتسيـ في الحكـ عمى ىذا السموؾ او الظاىره وتؤدؼ 

درجة تحقيق  عمى انو " عممية منظمة لجمع وتحميل المعمومات لغرض تحديد (١985 ،)عودة
 (99، ص١985 ،األىداؼ واتخاذ القرارات بشأنيا " )عودة

وذلؾ  بأف" إصدار أحكاـ عمى قيمة مادة أو اسموب لغرض معيف (١987 ،)ابو زينةوعرفو     
 .(9٦١، ص١987 ،ينة) ابو ز  بموجب معايير معينة يمكف اف يستخمصيا او تعطى لو "

ولشموؿ  ىو العممية التي يجرؼ فييا معرفة نقاط القوة والضعف :التعريف اإلجرائي لمتقويـ
المناقشة لموضوعات المطالعة والنصوص لمصف الثاني  أسئمة وكشفيا في وتحقيق الفيـ
المناسبة واقتراح الوسائل والحموؿ ىذه المادة الذيف يقوموف بتعمـ  الطالبوجية نظر المتوسط 

 لتالفي الضعف.
 :سئمةاأل. 8

سَألو  ،وساَءلو…استخبره عنو  :ال، ومسأًلةوتّساً  ال،سؤا،وبكذا ،عف كذا ،مادة سأؿ(" سَألو)ػػػػ  :لغة
لوا: سأؿ بعضيـ بعًضا،…  ُُ ما يطمب مف طالب  :السؤاؿ و… ّساؿ: الكثير السؤاؿوال وتساَء

 (4١١ص   ،9884 ،) لساف العرباالمتحاف  العمـ اإلجابة عنو في
بشيٍء لـ  بأنو " طمب العمـ (ـ 988١  ،حجاب) البالغيوف السؤاؿ كما ذكر  ووعرفػػػ  :اصطالحا

ف أسموب ،يكف معموًما مف قبل ... ويقولوف إف لمكالـ قيمة عالية في البالغة . االستفياـ  وا 
 (١99ص ، 988١ ،) حجابيحتل أعمى مكانة في تمؾ القمة " 
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مطالعة مناقشة المصاحبة لموضوعات الال أسئمة ،في ىذه الدراسة سئمةويقصد باأل    
 المتوسطة والتي بدأ العمل في مطمع العاـالثانية المرحمة طالب والنصوص المقررة عمى 

 .98١5الدراسي 
  والنصوص:المطالعة ب اكت . 5

 : لغة المطالعة
، فيو النظر بإدامة األمر عمى اطََّمع :ِطالعا و مَطاَلَعة َطاَلعَ .  عممو :األمر عمى طموعا َطَمعَ     
 (67، ص١889 ،معموؼ) .عميو عرضو :باألمر وطالعو ،قراءه :الكتاب وطالع

 -:أصطالحاً 
 نوافذ أىـ شؾ غير مف وىي ،غاية تحقيق أو ،معرفة الكتساب األنساف بو يقوـ فكرؼ  نشاط ىي
 ،مدكور)  ومعمق وعرضا طوال اإلنساني الفكر عمى األنساف منيا يطل التي ،اإلنسانية المعرفة
 (87، ص9886
الثاني  الصف طالبوالنصوص المقررة عمى  المطالعةب اكتالبحث في ىذه بو ويقصد     
 . ـ 98١5مطمع العاـ الدراسي  فيبو بدأ العمل  ذؼ، الالمتوسط

 المتوسطة: . الصف الثاني٤
 ،المرحمة المتوسطة في العراؽوىي المرحمة الدراسية الثانية في السمـ التعميمي العاـ في     

) وزارة الثانوية . وتأتي بعد المرحمة االبتدائية ومدة الدراسة فييا ثالث سنوات وتمييا المرحمة
 .(ـ9887 ،التربية

 اوال: الجوانب النظرية
 النظرية المعرفيةمفهوم  .0
الفالسفة اليونانيوف أمثاؿ ارسطو وأفالطوف الذيف وضعوا  إلىتمتد جذور النظرية المعرفية     

بطة وقد أسماىا ارسطو االمعرفي منطمقيف مف أفكار متنوعة ومتر  ألسس الفمسفية لعمـ النفس
و التجاور ويقابميا التجاوز وىو التنافر ا ف حوؿ التشابو أواقوانيف لفكر التي تعتمد عمى االقتر 

           المواقف  التناقض، اذ إفَّ تذكر فكرة معينة يسيل تذكر ما يشبييا أو يناقضيا مف طريق
 (96ص ،98١9الزغوؿ، وعماد، ) 
المعرفي، الذؼ بدأ  عمـ النفس إلىثـ جاءت بعد ذلؾ النظرية المعرفية لتمثل استجابة وتمبية     

عمى الطالب  إذ ترػ النظرية انو ،ؾاالير ـ عمى يد العالـ االمريكي  ١967ظيوره في عاـ 
ؾ والفيـ والمحاكمة العقمية وىي امحاولة معرفة العمـ مف حوليـ وتتضمف ىذه الخطوات االدر 

عممية عقمية تعمل عمى اكتساب المعاني والتوقعات بدؿ االستجابات وتسير ىذه  التي تمثل



 م.د رافد عمي حسين عبد العزاوي مجمة آداب الفراهيدي       المناقشة لمادة المطالعة والنصوص أسئمةتقويم 
 م8102( أيمول 53العدد ) ) الطبعة الجديدة(  لمصف الثاني المتوسط من وجهة نظر الطالب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

996 

قطامي، )  اىدافيـ  إلىبيا يستعمميا الطالب لموصوؿ  ئقاالعممية عمى وفق اساليب وطر 
 (١9ص   ،98١٦
 رواد النظرية المعرفية 
جاف بياجيو: يعد مف الباحثيف الذيف كاف لو االثر في نظريات التطور المعرفي المعاصرة     

العقمي يكوف نتيجة تفاعل العوامل الو ا رثية مع العوامل البيئية، واف  منطمقًا مف اف التطور
االخرػ مؤكدًا اف النضج يسبق التعمـ لذا  لعقمي منفصمتاف كل منيما عفعممية التعمـ والنمو ا

عند المستوػ الفعمي  يرػ اف مبدأ االستعداد يعتمد عمى اف تكوف البيانات والمعمومات الداخمية
 (١99ص ،98١8العدواف، ودمحم، ) لتطور الطالب

فقة لعممية تعميـ المفاىيـ وحل ابرونر: ويعد مف أوائل العمماء الذيف بحثوا الشروط المر      
المدرسية وذلؾ مف طريق بياف اىمية العالقة بيف التعمـ السابق  المشكالت واصالح المناىج

لنجاح العممية وىي الخبرة في مجاؿ التعميـ  والتعمـ الجديد بطريقة ذات معنى معتمدا عمى معايير
وتقديميا ليـ بشكل  مكانات الطالبت وااوطريقة تنظيـ المادة التعميمية ومدػ مالءمتيا لقدر 

 منظـ وعممي واعتماد التعزيز او العقاب في اثناء عممية التعمـ لتخمق لدػ الطالب الدافعية في
 التعمـ.
 الذؼ يسمح لمطالب باسترجاع المعرفةات تيجيااوزبل: وىو احد العمماء الذيف اقترحوا استر    

معتمدا عمى الفكرة التي تقوؿ  سئمةمف خالؿ حل األالسابقة وربطيا بالمعمومات الجديدة المقدمة 
 ،98١8دمحم، ) وترابط معنى في المعمومات الجديدة اف التعمـ يصبح سياًل اذا ما وجد المتعمـ

 (١49 - ١99 ص
 األهمية التربوية لمنظرية المعرفية

لمخبرة في عممية المعرفة الجديدة  تتجمى االىمية التربوية لمنظرية المعرفية بانيا تعطي اىمية    
عمى  الطالبتسمح بتعدد وجيات النظر، وارتباط التعمـ بالواقع، وتشجع  لدػ الطمبة، وانيا

عمى دمج التعمـ بالحياة االجتماعية لمطالب،  ؼ االخريف في عممية التعمـ وتعملأر ييـ و أر  راـاحت
ؾ الذاتي لعممية اوتدعـ درجة االدر  ناقشةوالم سئمةوحل األ وتدعـ المناقشات الحرة فيما بينيـ،

 المعرفة. بناء
 :وعالقتها بالنظرية المعرفية النظرية البنائية. 9
لمنظرية المعرفية مجموعة مف النظريات التي يكوف محورىا الرئيس الجانب المعرفي عند     

والتي ترتكز عمى بناء النظرية البنائية التي تعد مف النظريات المعرفية الميمة  االنساف ومف بينيا
ذاكرتو، وليا تاريخ طويل اذ حظيت بعناية المفكر يف  الطالب لممعرفة مف طريق ما يختزنو في

وجيروـ برونر وسيموف  والعمماء والفالسفة مثل جوف ديوؼ وجاف بياجيو وولف فيجوفسكي
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 ؼ مف نظريات فيواخريف وعمى الرغـ مف قدـ تاريخ النظرية البنائية اال انيا تعد احدث ما ُعر 
د واف كل ما يبنى بوساطة اسة العممية لكيفية تعمـ االفر راالتدريس فيي تقوـ عمى المالحظة والد

 إلىمما يدفعو لتكويف منظور خاص بو عف التعمـ وتستند النظرية  الطالب يصبح ذا معنى لو
عبد ) ـ المحيط بيـ.لتفاعالتيـ مع العال لمعرفة تبنى مف الطالب انفسيـ، نتيجةااالعتقاد بإّف 
 (9١7 - 9١5 ص ،98١8البارؼ، 
 القراءة والمطالعة اف التعميـ البنائي قد اعتمد عمى نطاؽ واسع في  إلىوتشير ادبيات البحث     

في القرف العشريف وكاف لعمـ النفس المعرفي اسيامات وقواعد اساسية لمتعمـ البنائي الذؼ يؤكد 
االساسية التي تعتمد عمى رات تطبيق المعرفة فيو ال ييمل المياو  عمى التفكير والفيـ واالستدالؿ

التعمـ كنتيجة لبناء عقمي،  إلىينظر  لفكرة التي ترػ اف الطالب يبني معرفتو بنفسو، فيو
مما يخمق  فالطالب يتعمموف مف طريق تنظيـ ومواءمة المعمومات الجديدة مع المعمومات الحالية

 (99 ػػػ 94 ص ،9887زيتوف، ) ز. لدييـ حالة مف االبداع والتمي
 األسس التي تستند إليها النظرية البنائية: 

إفَّ عممية التعمـ تتضمف إعادة الطالب بناء  ،إفَّ التعمـ عمل بنائي نشط ومستمر يوجيو ىدؼ    
ت الجديدة اقوية بيف الخبر  معرفتو عف طريق تفاعمو مع مادة التعمـ ومعرفتو السابقة إليجاد روابط

 ت السابقة.اوالخبر 
إفَّ التدريس الفعاؿ يعتمد بشكل كبير عمى مدػ تييئة الفرص المالئمة التي تمكف الطالب     

 والمناقشة ومالئمة السؤاؿ لمموضوع . سئمةحل األ مف أداء دورُه اإليجابي في
مع ومالئمتيا  سئمةالب ومف ضمنيا حل األفرص المشاركة اإليجابية لمط اتاحةالتشديد عمى  

 التقويـ دور في عممية  المدرسو  البوالط ،الطالبلمتفاعل المشترؾ بيف  الموضوع المدروس و
إفَّ الطالب الذؼ يتفاعل مع محتوػ التعمـ يمكنُو مف إعادة بنائُو المعرفي ودمج التعمـ الجديد  

 (956 - 955 ص ،9889عطية،) بالتعمـ السابق.
 المدرس من وجهة النظرية البنائية

اف النظرية بينت صفات المدرس البنائي الجيد مف طريق كونو احد مصادر المعمومات     
الوحيد، والمدرس يضع الطالب في مواقف تتحدػ المعرفة السابقة ليـ،  لمطالب وليس المصدر

عمييـ، ويسمح الستجاباتيـ بأف تقود الدرس،  سئمةويعطييـ الوقت الكافي لمتفكير بعد طرح األ
الفرصة لممناقشة فيما  ويتيح لمطالب (كيف؟ لماذا؟ )ذات النياية المفتوحة سئمةوانو يطرح األ

بينيـ وكذلؾ تقبل المدرس الستجاباتيـ الفورية واستعانتو بوسائل تعميمية مستمدة مف البيئة 
 .(4٦ - 49ص ،98١١قطيط، ) بيـ ويركز في تعميمو عمى الفيـ الدقيق لدييـ.  المحيطة
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نظرية  إلىائية وضعت المتعمميف اماـ تحديات تتعمق بترجمة االفكار البنائية إف النظرية البن    
ومشجعًا لممتعمميف  اً تيـ فاصبح المدرس ميسر ابناء معرفتيـ وخبر  تدريس تساعد المتعمميف عمى

 (86ص  ،98١9العفوف، )  عمى بناء معرفتيـ.
 الطالب من وجهة نظر النظرية البنائية

النظرية اعتنت بشكل فاعل بالطالب في اثناء تعممو وجعمت النشاط الذاتي لو ىو السبيل  اف    
فيي تعنى بالعمميات المعرفية الداخمية لمطالب  ،(الحركية)العقمية والعممية  تافي اكتساب الميار 

 ت التفكير، وتعده محور العمميةاعمى ميار  وتجعل منو العنصر الفعاؿ في التعمـ وتعتمد
المعنى كونو نشاطًا  التعميمية، وتعمل عمى تعميـ الطالب كيف يتعمموف في اثناء التعمـ عمى بناء
 ص ،98١١قطيط، ) عقميًا داخل الدماغ ولذلؾ تعد الخبرة المحسوسة ضرورية في التعميـ. 

44). 
 دراسات سابقة  :ثانيا
 :عرض الدراسات السابقة -أوال 

 م( 8111 ،دراسة  الحماديدراسة عربية  )  
اعداد المعمميف  تقويـ برنامج إعداد معممي الرياضيات في معاىد إلىىدفت ىذه الدراسة     

الرياضيات لمكفايات التدريسية  والمعممات بالجميورية اليمنية مف خالؿ تحديد مستوػ أداء معممي
التدريسية مؤلفة واستخدـ الباحث قائمة مف الكفايات  ،عمى نحو عاـ ولكل كفاية عمى نحو خاص

المجاؿ   ،مجاؿ تنفيذ الدرس ،مجاؿ التخطيط ) عمى سبعة مجاالت ىي  كفاية موزعة (48مف )
 . (مجاؿ التقويـ ، المجاؿ االكاديمي  ،مجاؿ إدارة الصف  ،مجاؿ استخداـ الوسائل ،الشخصي

واستخدـ  (قصدية معمـ ومعممة ) اختيرت بطريقة (59وقد اشتممت عينة البحث االساسية مف ) 
كوسائل إحصائية . وأظيرت  (التبايف االختبار التائي، تحميل ،النسبة المئوية ،الوسط المرجح)

 :نتائج الدراسة اف
 مستوػ أداء معممي الرياضيات لمكفايات مجتمعة لـ يكف مرضيا . -١
 تنفيذ الدرس كاف مرضَيا ،المجاؿ الشخصي ،كاًل مف مجاؿ ادارة الصف -9
 (9888 ،) الحمادؼ                                                                        

 ( 0828 ،دراسة جاينودا دراسة اجنبية) 
والمنتقاة  المقررةالكتب  أسئمةاجريت ىذه الدراسة في جميورية زمبابوؼ واستيدفت تحميل      

المجاؿ المعرفي لبموـ . وقد  إلىواستندت في التحميل  الثانويةفي المدارس  االجتماعية لمدراسة
 ،( سؤاال .وقد استخدـ جدوؿ التوزيع التكرارؼ في تبويب نتائج التحميل5٦٦) الدراسةشممت عينة 

في المجاؿ  الثانية والثالثةاالولى  الثالثةفي المستويات  سئمةاألومربع كاؼ الختبار الفروؽ بيف 
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             يقع في المستوػ االوؿ  سئمةاأل%( مف 88المعرفي لتصنيف بموـ وقد وجد الباحث اف )
والتاريخ لمصفيف  الجغرافيةفي كتب  سئمةاأل%( يقع في المستوػ الثاني مف التصنيف واف ١9) و
فع الذؼ يطور قابمية الطمبة عمى ح (( غالبا ماتكوف مف نوع )االستذكار( و ) الحفع١١,١8) 

اعد الباحث انموذجيف  سئمةاألالحقائق اكثر مف تعويدىـ عمى تطوير ميارة التفكير ولتحسيف ىذه 
خاصو مف عندىـ  أسئمةب المدرسيةوطمب مف المدرسيف اف يزودوا الكتب  سئمةاألمف 
(96P:30 ) 

 :االستفادة من الدراسات السابقة :ثانياً 
 واالختالؼ بيف الدراسات السابقةبعد اطالع الباحث عمى أوجو االتفاؽ     
 -:أمكف تحديد بعض جوانب اإلفادة في ىذا البحث كاآلتي    
 االستفادة مف نتائج الدراسات السابقة في إبراز مشكمة البحث وأىميتو . -١
 ىذا . البحثويمكف اف تفيد نتائج بعض ىذه الدراسات في تفسير نتائج  -9
  :لدراسات السابقة والدراسة الحاليةاما وجو الشبو واالختالؼ بيف ا    
 ،(9888 الحمادؼكدراسة )  عربية في اليمففمنيا  . اختمفت أماكف إجراء ىذه  الدراسات   

فقد اجريت في  الحالية الدراسةاما  ،( في جميورية زمبابوؼ ١989بينما اجريت ودراسة ) جابنودا 
 .  بغدادالعراؽ في 
            يدفت دراسة فبتبايف مشكالتيا فقسـ مف ىذه الدراسات  السابقةوتباينت اىداؼ الدراسات  -

في المدارس  االجتماعية لمدراسةوالمنتقاة  المقررةالكتب  أسئمةتحميل  إلى( ١989) جابنودا 
 المناقشة لمادة المطالعة والنصوص أسئمة تقويـ إلىفقد ىدفت  الحالية الدراسةاما  ،الثانوية
 .  لمتوسط مف وجية نظر الطالب الثاني ا لمصف 
 الدراسةموضوع  سئمةاألاف  إلىفاف معظميا توصل  السابقةيتعمق بنتائج الدراسات  اما ما -

 وىي التركيب والتقويـ . كانت تركز عمى مستويي التذكر والفيـ اكثر مف المستويات االخر
الطالب  ػ كبير عمى مستو  تركز بشكلالمناقشة  أسئمةاف  إلى  فقد توصل الحاليالبحث اما  -

َشِغال مساحو واسعو فيما يخص  االمريفويبدو اف ىذيف  ،ويراعي مفاصل الموضوع بشكل جيد
 سؤاؿالتي تتـ تحميميا مف الدراسات التي تـ استعراضيا في حيف لـ يطرح أؼ  والمناقشة سئمةاأل

 .عمى انو ىو عمى مف مستوػ الطالب في مستويي التركيب والتقويـ 
  واجراءاته البحث يةمنهج
  -:البحث منهج
المناقشة لمادة المطالعة والنصوص لطالب الصف  أسئمة تقويـ ىو البحث ىدؼ كاف لما    

 ىو البحث ىذا إلجراءات المناسب البحث منيج فاف. الثاني المتوسط مف وجية نظر الطالب 
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 يوجد ما لتحديد ويستعمل بيا التنبؤ يمكف التي واالحداث الظواىر يدرس الذؼ الوصفي المنيج
  (٦7 ص ،١976 ،لوفيل. )  صالت مف العوامل بيف

  -:البحث اجراءات
طالب مدرسة الحكمة االىمية النموذجية كونو   الحالي البحث يشمل -:البحث مجتمع – أوال

 لمعاـ ،بغداد محافظة مركز في العربية المغة في نفس المدرسة واحد مدرسي (مدرس )الباحث
 ـ .  98١6 -98١5 الدراسي

  -:البحث عينة – ثانيا
 المطالعة والنصوص في يدرسوف  طالب ممف ( 95)  الباحث اختار -:االستطالعية العينة -١

 . المفتوحة االستبانة عمييـ المدارس المتوسطة وزعت
 قصديو مف طالب الصف الثاني المتوسط  بطريقة عينتو الباحث اختار -:االساسية العينة -9

 . بالبحث المشمولة المدارس في طالبا( 98) عددىـ البالغ
  -:البحث اداة –ثالثآ
 االستبانة اجابات توحيد خالؿ مف االداة ىذه ببناء وقاـ ،لبحثو اداة االستبانة الباحث استعمل    

 مدرسي   مف لعدد الشخصية والمقابمة ،السابقة والدراسات االدبيات مف وكذلؾ ،االستطالعية
 مجاؿ ثالث مجاالت ىي بيف موزعة فقرة( 98)  مف النيائية االستبانة وتكونت العربية المغة
 .  الطالب ،المادة ،االىداؼ

 ــــ :االداة صدق – رابعا
 لذلؾ ،اجميا مف وضعت التي والظاىرة السمة قياس عمى قادرة كانت اذا صادقة االداة تعد    
% 88 مف اكثر عمييا اتفق اذا صالحة الفقرة وتعد االداة في توافرىا الواجب الشروط مف فالصدؽ
 عدد عمى االولية بصورتو اداتو الباحث عرض وبذلؾ (9٦5ص ،١979 ،لبدة ابو)  الخبراء مف
 .  تدريسيا وطرائق العربية بالمغة والمتخصصيف الخبراء مف
 واالضافة الحذؼ) بعد الفقرات عدد بمغ اذ ارائيـ بياف وبعد ،االستبانة ىدؼ تحقيق لغرض    
 ( ١) ممحق في كما (فقرة 98) النيائية صيغتيا في (والتعديل
  -:االداة ثبات  -خامسآ
 االداة وثبات ،البحوث في عمييا االعتماد يكسبيا التي القياس ادوات صفات مف الثبات يعد     
 ،9889 ،عودة)  نفسيا العينة عمى تطبيقيا اعادة عند النتائج في وتقارباً  استقراراً  تمثل انيا يعني
 (Retest- test)االستبانة اعادة طريقة الباحث اعتمد االداة ثبات مف التاكد اجل ومف (٦45ص
 اف إلى ،اشار حيث ،اسبوعيف والثاني االوؿ التطبيق بيف المدة وكانت ،االستطالعية العينة عمى
 الثبات معامل وإليجاد ،اسبوعيف تتجاوز ال اف يجب والثاني االوؿ التطبيق بيف الزمنية المدة
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 ،١957 ،خيرؼ )  دقة االرتباط معامالت اكثر مف النو بيرسوف  ارتباط معامل الباحث استعمل
 ( ١) جدوؿ في كما (%8٦) الثبات معامل قيمة اف وجد وقد (957ص
 الدراسي المنيج األىداؼ العينة مجاالتيا وبحسب الطالب استبانة ثبات معامل (١) جدوؿ

 8,89ػػػػػػػػػ 8,75  لممعامالت الطالب بمغ قرابة العاـ المتوسط واالختبارات ألجراء التقويـ 
  8,86 ػػػػػػػػػػ8,98ػػػػػػػػػػ  8,77 ػػػػػػػػػ8,85 ػػػػػػػػػ8,9١ػػػػػػػػػ

 عينة أفراد عمى تطبيقيا ثَّـ ثباتيا و األداة صدؽ مف التأكد بعد :البحث أداة تطبيق -سادساً 
 .  98١6/  9/ ١6بتاريخ األساسية البحث
  :اإلحصائية الوسائل - سابعاً 
  معامل لحاسب لالستبانة الثاني و األوؿ التطبيق بيف العالقة إليجاد بيرسوف  ارتباط معامل. ١
 9 () مج ص  9[ ]ف مج ص  9 () مج س  9] ]ف مج س الثبات          ر =    

 () مج ص () مج سف مج س ص _                            
 :حيث

 ف = عدد األفراد
 مج = المجموع

 عمى التوالي . (ص = قيـ المتغيريف لمتطبيقيف ) األوؿ والثاني ،س
 (56، ص9888 ،) القمش
 .  الفقرات مف فقرة لكل العينة أفراد إجابات في األرجحية لتحديد المرجح الوسط. 9

 ١ت  X 9+ ت  ٦ X ٦+ ت  X 9 ١=  المرجح الوسط       
 مج ت                                       

 مف المقياس (الثالث ،= تكرار اإلجابة عمى األبعاد )األوؿ، الثاني ٦ت  ،9ت  ،١ت  حيث:
 عمى التوالي
، 9888 ،) عودة                                                       مج = مجموع

 (١99ص
   ١88×  عدد الموافقيف=  المئوؼ  الوزف .   عاـ بشكل الفقرات لترتيب المئوؼ  الوزف .  ٦
 العدد الكمي                                                                

 .(١١8، ص١998 ،) عودة                                                النسبة المئوية
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 عرض النتائج وتفسيرها
 (،١,98–9,94ثـّ  الفقرات انحصرت درجات حداتيا  بيف ) ،رّتب الباحث فقرات االستبانة      
في  وتسمسممفقرات ال (9( يبيف ذلؾ جدوؿ )9و جدوؿ ) (٦7,89 –87,6أوزانيا المئوية بيف )و 

  %9االستبانة الفقرات الوسط المرجح الوزف المئوؼ 
 %١(  95,76 -9,9١ ) سئمةاألبطريقة اشتقاؽ  الطالبقمة إلماـ   .١
عف   اختيار الجواب الصحيحيضعف أمكانية  كل موضوع عمى أىداؼ  الطالبقمة اطالع  .9

    %4 (87,٦٦ 9,69لممناقشة ) سئمةمناسبة األ

           بالشكل الذؼ يرضي الطالب سئمةكتابة األ قمة االىتماـ باستحداث وسائل جديدة لتحقيق   .٦
 %٦ (9، 84ػػػػػػ  9,59  )  
 % 5(65,66 ػػػػػػ ١,98 )المادة في الدرس  الموجودة في فقط  سئمةالطالب بحل األتقيد   .4

   %6 (69,٦4ػػػػػػ  ٦,87 ) بعيدة كل البعد عف مراعات فيـ الطالب لمموضوع   سئمةاأل  .5

   ١,69 كل موضوع  في مادة المطالعة )عمى تحقيق اىداؼ  الطالبضعف قدرة عدد مف  .6
6,٦٦)  5 % 
               ووزف مئوؼ  (9٦،٦ بدرجة حدة ) (سئمةاألبطريقة اشتقاؽ  الطالبفقرة ) قمة إلماـ  -١

عمى االىداؼ الموضوعة  الطالبقمة اطالع اكثر  إلىوربما يعود السبب  (66،77%) 
 سئمةاألوالنصوص وضعفيـ في كيفية اشتقاؽ  المطالعةمادة  ومالئمتيا في سئمةالشتقاؽ األ
عمى  ىـ تساعدكما  ،الموضوع الدراسيعمى تنظيـ  الطالبتساعد  سئمةاألاذ اف  ،وصياغتيا

 توجيو جيودىـ نحو تحقيق االىداؼ 
  اختيار الجواب الصحيحيضعف أمكانية  كل موضوع عمى أىداؼ  الطالبقمة اطالع  فقرة) - 9

 اىداؼ تدريس  بالطالاىماؿ غالبية  إلى( وربما يعود سبب ذلؾ لممناقشة سئمةعف مناسبة األ
 بمسؤولياتو تجاه  الطالبواف عدـ  رغبتيـ في االطالع عمييا يشكل عائقًا لنيوض  ،المطالعة
 مما يضعف امكانية توصيل المادة  كل موضوع 

بالشكل الذؼ يرضي  سئمةكتابة األ قمة االىتماـ باستحداث وسائل جديدة لتحقيق  فقرة ) ػػػػػ   ٦
وىذا يؤكد  (%95،٦٦( ووزف مئوؼ ) 9،86بدرجة حدة ) ( ضمف ىذا المجاؿ الطالب

وضرورة    سئمةكتابة األوصحة تاكيد التربية الحديثة عمى دور وسائل  إلىالحاجة الماسة 
 . السيمة  سئمةالصعبة واأل سئمةالتمييز بيف األكسابيـ القدرة عمى أ
 (9،55الدرس( بدرجة حدة )المادة في  الموجودة في فقط  سئمةالطالب بحل األتقيد  فقرة ) -4

عدـ االطالع عمى نماذج جديدة كثرة  إلىويرػ الباحث اف ذلؾ يعود  (%85ووزف مئوؼ ) 
 قواعدمف  لصياغة السؤاؿ المناسب وكذلؾ اىتماـ كثير مف المدرسيف بفروع المغة العربية 



 م.د رافد عمي حسين عبد العزاوي مجمة آداب الفراهيدي       المناقشة لمادة المطالعة والنصوص أسئمةتقويم 
 م8102( أيمول 53العدد ) ) الطبعة الجديدة(  لمصف الثاني المتوسط من وجهة نظر الطالب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦8٦ 

يكوف في حيرة تامة اماـ  لطالبفا ،والنصوص مطالعةترؾ مادة الوادب وامالء وانشاء و 
ميل بعض مدرسي  إلىوربما يعود السبب  ،تقسيـ الساعات المقررة لكل فرع مف ىذه الفروع

اخرػ وربما  أسئمة إلىالموجودة دوف الخروج  سئمةحل فقط األ إلى المغة العربية ومدرساتيا 
 عدـ مناسبتيا لمموضوع. 

 (9،77بدرجة حدة )  (ـ الطالب لمموضوع  بعيدة كل البعد عف مراعات في سئمةاألفقرة ) -5
او قد  الموضوع الواحد، في  سئمةاأل قد يعود سبب ذلؾ كثرة عدد (76، 9١ووزف مئوؼ ) 
 اذا اردنا التقويـ .  االجابة او  سئمةوضع األ فييـ مف فشل بعض الطالبيكوف السبب 

 (مادة المطالعةكل موضوع  في عمى تحقيق اىداؼ  الطالبفقرة)ضعف قدرة عدد مف  -6
المحصمة ( يرػ الباحث اف سبب ذلؾ ضعف 84،66( ووزف مئوؼ )9،54بدرجة حدة )

مما  ،الثقافي لدػ بعض مدرسي المغة العربية الصحيحة والبعد سئمةلمتقويـ او التمييز لأل
. وتتفق ىذه النتيجة مع اغمب الدراسات التي اجريت في المجردة سئمةاألاعتمادىـ  إلىيؤدؼ 
 لمجاؿ. ىذا ا

  االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
  -:االستنتاجات –أواًل 

  -:بعد اف عرض الباحث النتائج التي توصل إلييا استنتج ما يأتي
 لمطالعةتدريس مادة االموضوع الواحد في في تحقيق المطموب مف  سئمةاألعدـ كفاية  -١

  .والنصوص
  نتائج مرضية لمتقويـ .  االسيمة والصعبة والشاممة مما ال يعطين سئمةب األقمة معرفة الطال -9
 .في مكتبات المدارس  المطالعة والنصوص واىميتياعدـ توافر كتب تخص  -٦
  اىماؿ المدرسيف مادة المطالعة والنصوص  بالكامل .  -4
  المطالعة . أسئمةب باإلجابة عف عدـ رغبة الطال -5
 .عدـ كفاية الطرائق التدريسية المستعممة و  ،التعميمية الحديثةعدـ توافر الوسائل  -6
  التكوينية الخاصة في نياية كل موضوع . االىتماـ باالختبارات التحريرية وا ىماؿ االختبارات  -7

  -:التوصيات –ثانيًا 
 في ضوء النتائج التي توصل إلييا الباحث يوصي بما يأتي     
  المناسب منيا . انياية الفصل ويختارو  أسئمةنماذج مف  عمى الطالبضرورة اطالع  -١
 .لكل فرع مف فروع المغة العربية مناقشة شاممو  أسئمةضرورة تخصيص  -9
 .  البوتفسيرىا لمط سئمةالموضوع بشكل واسع واإلجابة عف األضرورة شرح  -٦
 . في المكتبات  لمطالعة والنصوصالعمل عمى توفير الكتب الخاصة با -4
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 حتى يستطيع اف يقوـ .  في مجاؿ اختصاصيـ  مستوػ الطالبضرورة العمل عمى رفع  -5
 .االىتماـ بتوفير الوسائل التعميمية الحديثة والمناسبة  -6
 إلىاإلجابة عنيا وتفييميا ليتمكف المدرسيف مف في المناقشة  سئمةاألضرورة تقميل إعداد  -7

 الطالب .
 االخرػ . كما ىي الحاؿ مع االختبارات نوعةالمتاالىتماـ باالختبارات  -8
 سئمةاأل وضع مراعاة الفروؽ الفردية والوقت المخصص في -9

 ــــــ  :المقترحات –ثالثًا 
   -:يأتي عناويف بحوث دراسات مستقبمية وكمافي ضوء النتائج التي توصل إلييا الباحث يقترح 

احل والنصوص في المر  المناقشة في مادة المطالعة أسئمةتقويـ ) إجراء دراسة مماثمة ىدفيا -١  
   (الرابع االعدادؼ ،االوؿ المتوسط ،االخرػ 
أؼ  (االدب والنصوص ،البالغة ،لمادة المناقشة سئمةاألتقويـ  ) إجراء دراسة مماثمة ىدفيا -9  

 في فروع المغة العربية األخرػ 
 المصادر العربية 

 الكريم القرآن 
دار  ،4ابف منظور، أبو الفضل جماؿ الديف بف مكـر االفريقي المصرؼ . لساف العرب، ط  -١

 ـ . 9884 ،لبناف ،بيروت ،صادر لمطباعة والنشر
 ،االردف ،دار، الفرقاف لمنشر ،الرياضيات مناىجيا واصوؿ تدريسيا ،فريد كامل ،ابو زينة -9

 ـ . ١987
 ـ ١989 ،عماف ،١ط ،واصوؿ تدريسيا مناىجيا –فريد كامل،  الرياضيات  ،ابو زينة  -٦
    مبادغ القياس النفسي والتقويـ التربوؼ لمطالب الجامعي والمعمـ  ،سبع دمحم ،ابو لبدة  -4

 ـ. ١979 ،،عماف١ط ،العربي
بغداد  ،در الحكمة لمطباعة والنشر ،التقويـ والقياس ،مصطفى محمود وآخروف  ،اإلماـ    -5

 ـ. ١998
االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية  ،وزكريا اثنسيوس ،عبد الجبار توفيق ،البياتي    -6

 ـ.   ١977بغداد  ،مطبعة المؤسسة الثقافية،وعمـ لنفس
 لمنشر الجامعة مكتبة التربوية، العمـو في وتطبيقاتو اإلحصاء .توفيق الجبار عبد البياتي،    -7

 .ـ 9888عماف،  والتوزيع،
 ـ. 988٦،مكتبة طرابمس ،تقنياتو ،اىدافو،التدريس، فمسفتو،تركي خباز،البيرماني   -8
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 عممية وتخطيط تنفيذ وميارات العامة التدريس طرؽ  .السالـ عبد الرحمف عبد جامل،    -9
 ـ. 9888المسيرة، عماف دار ،2 ط التدريس،

تقويـ برنامج إعداد معممي الرياضيات في معاىد إعداد المعمميف  ،صالح دمحم ،الحمادؼ -١8
 ـ. 9888 ،اليمف، ،صنعاء ،الجامعة اليمنية ،رسالة ماجستير ،مماتوالمع
دار الفكر  ،االحصاء في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية ،السيد احمد ،خيرؼ     -١١

 ـ.١957القاىرة  ،العربي
مة .الرحيـ عبد عماد الزغوؿ،  -١9  والتوزيع، لمنشر الشروؽ  دار التربوؼ، النفس عمـ في مقدَّ

 .ـ 98١9 عماف،
 ،طرابمس . ،الجامعة المفتوحة،أحمد العريفي،  المدخل لتدريس الرياضيات ،الشارؼ -١٦

 ـ.  ١996
 ـ.  ١977بغداد،   ،مطبعة العاني ،١ط  ،المنيج والكتب ،عبد الحميد،الصقار -١4
 دار العممية، وتطبيقاتيا النظرية اسسيا المقروء فيـ استراتيجيات .شعباف ماىر البارؼ، عبد -١5

 .ـ 98١8 االردف، والتوزيع، عماف، لمنشر المسيرة
 ،دار المناىج لمنشر والتوزيع ،المناىج الحديثة وطرائق التدريس ،محسف عمي ،عطية -١6

 ـ .9889 ،عماف
 عماف، الشروؽ، دار ،2 ط العربية، المغة تدريس أساليب في الكافي .عمي محسف عطية، -١7

 .ـ 9889
 عماف، صفاء، دار البنائية، لمنظرية وفقاً  العمـو معمـ تدريب .حسيف نادية العفوف، -١8

 ـ. 98١9
 ،اإلحصاء لمباحث في التربية والعموـ اإلنسانية ،وخميل يوسف الخميمي ،أحمد سمماف ،عودة -١9
 .  9888 ،األردف ،دار األمل لمنشر والتوزيع ،9ط
 ،االردف طع ،مطبعة عماف ،القياس والتقويـ في العممية التدريسية ،احمد سميماف ،عودة   -98

 ـ .  9889
 .ـ 98١١ عماف، االردف، والتوزيع، لمنشر وائل دار االستقصاء،.يوسف غساف قطيط، -9١
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 وزارة التعميـ العالي و البحث العممي   
 طرائق تدريس المغة العربية     

 ر الطالبـ/ استبانة آراء الخبراء و المتخصصيف في صالحية فقرات االستبانة مف وجية نظ
المحتـر تحية الفاضل ........................................................... ألستاذ ا 

 والنصوص المطالعة لمادة المناقشة أسئمة تقويـيروـ الباحث إجراء بحث ىدفو تعرؼ )طيبة 
قد أجرػ الباحث دراسة استطالعية شممت و  ،(الطالب نظر وجية مف المتوسط الثاني لمصف
فضاًل عف  ،فحصل عمى الفقرات الواردة في االستبانة ،المتوسطةدارس مفي ال الطالبعينة مف 

ونظرًا لما قة ذات العالقة بموضوع البحث إطالع الباحث عمى األدبيات و الدراسات الساب
فإف الباحث يرجو أف تتفضموا  ،وسعة خبرة في ىذا المجاؿ ،تتمتعوف بو مف قيمة عممية و تربوية
في  (خطأ) كممةفي حقل صالحة و  (نعـ)  كممة وذلؾ بوضع  ،بتحديد صالحية الفقرات المذكورة

.ولكـ فائق اء لتعديالت التي تجدونيا ضروريةمع إبداء مقترحاتكـ و إجر  ،حقل غير صالحة
 االمتنافو  الشكر
 
 
 

 الباحث 
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أىداؼ وعدـ معرفة  سئمةاشكاؿ مف األ أوالنموذجية  سئمةاأل عمى  الطالبقمة إطالع ػػػػػ ١
   لمتقويـ المنشود. المنيج يضعف إمكانية توصيل لمطالب 

 التي تحقق الفيـ الكامل لممادة . سئمةمعرفة األ أو سئمةالطالب بصياغة األقمة إلماـ ػػػػػػ 9
 التي تمبي حاجات الطالب .  سئمةطريقة لكتابة األ باستحداث االىتماـقمة  ػػػػػػػػ٦
الموضوعة  سئمةكل موضوع مف خالؿ األعمى تحقيق أىداؼ  الطالبضعف قدرة عدد مف ػػػػػػ 4

 .   قشة في مادة المطالعة والنصوصفي المنا
 التحميل مزيد مف الشرح و  إلىالنصوص بحاجة و  المطالعةالنصوص األدبية في مادة ػػػػػػػػ 5

 .  اكثر في المناقشة  أسئمةوضع  إلىفتحتاج 
 .    سئمةفي أغمب األ بالشكلالضبط  الفتقارىايصعب عمى الطمبة فيـ كثير مف لكممات ػػػػػػػ 6
 سئمةلسد حاجة فيـ األ و النصوص غير كافية المطالعةالساعات المقررة لتعميـ مادة ػػػػػػػ 7

 . الموضوعة في نياية كل موضوع 
طالب الصف الثاني و النصوص ال تنمي التذوؽ األدبي لدػ  المطالعةمفردات مادة ػػػػػػػ 8

 المتوسط
  بشكل كافي ووافي. سئمةتوضيح األمما ينعكس سمبا عمى ضعف إعداد مدرسي لمغة لعربية  ػػػػػػ9
حل  المتميزيف في مباشرة او عمى الطالب سئمةالمدرس بحل األأغمبيـ عمى  الطالب ػػػػػػاعتماد١8

  ئسلة األ

     مما يضطر الطالب ترؾ المطالعة والنصوص. المغة العربية  الطالب في فروعكثرة واجبات  ػػػػػ١١
 النصوص .  و  المطالعة سالواجب البيتي لدر  في تحضير البقمة اىتماـ الطػػػػػ ١9
 .   المناقشة والموضوع اصال  أسئمةمف  أغمبيـ ال يفيموف معنى ما يقرئونو  البالطػػػػػػ ١٦
    يدرس مف أجل النجاح فقط البأغمب الطو المغة العامية داخل الصف  الباستعماؿ الط ػػػػػػػ١4
مف  أسئمةاو ترشيح الطالب  ،الخطابة مثالً كالشعر و  ماـ بالنشاطات الالصفيةقمة االىت ػػػػػػ١5

 اعداده . 

          المطالعةلدرس  (سئمة) األعند وضع االختبار البقمة االىتماـ بالفروؽ الفردية بيف الط ػػػػػػػ١6
 النصوص   و 
 .التذكر فقطتعتمد عمى الحفع و  (سئمة) األ الموضوعة لالختبار سئمةاأل ػػػػػػػ١7
 اىداؼ المنيج .ضعف االرتباط بيف التقويـ و  ػػػػػػػ١8
االىتماـ االختبارات   قمةو  ،األدبيةالمغوية و  طالببعض االختبارات ال تقيس قدرات ال ػػػػػػ١9

 االعتماد عةى االختبارات التحريري  في تقدير درجات الطالب   الشفوي  و

 .   سئمةاأل طرائق حديثة لمتقويـب الطالبقمة تدريس  ػػػػػػ98
 الباحث                                                                                       


