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 الرسالة ملخص

  -هدف البحث :

 عمى التعرفيهدف البحث الحالي 

معممين من وجهة نظر الاالبتدائي في العراق  األوللمصف  كتاب القراءة تقويم)) 
  .((والمشرفين  التربويين

لمبحث , وقد تم بناؤىا  ةاأدالباحثة االستبانة  عممتلغرض تحقيق ىدف البحث استو 
من (9)و ومعممةً  معمماً ( 501في ضوء دراسة استطالعية لعينة مكونة من ) 

, فضال   االبتدائية المدارسالتعميمية في من أعضاء الييئة  اتمشرفالمشرفين وال
ذات العالقة ببناء المناىج الدراسية وتقويميا , فكان  واألدبياتعن مراجعة البحوث 

( فقرة موزعة عمى سبعة 561ولي مكونة من ) بشكميا األ االستبانةعدد فقرات 
 -:ىي مجاالت

 الشكل العام واالخراج الفني.مجال -

 مجال مقدمة الكتاب .-

 مجال االهداف-

 مجال المحتوى .  -

 سموب عرضه . أمجال لغة الكتاب و  -

 مجال الوسائل التعميمية .  -

 مجال التقويم.  -



 ر

فةةةةي  لمحكمةةةةينوبغيةةةةة التحقةةةةق مةةةةن ,ةةةةدق ال قةةةةرات , تةةةةم عرضةةةةيا عمةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن ا
والقيةةةةةةةةاس والتقةةةةةةةةويم والمغةةةةةةةةة  فةةةةةةةةي العمةةةةةةةةوم التربويةةةةةةةةة والن سةةةةةةةةية اخت,ا,ةةةةةةةةات مختم ةةةةةةةةة 

 يابعضةحةذف  ال قةرات ريةر ال,ةالحة ودمةج وبعد  وطرائق تدريس المغة العربية,العربية
 ( فقرة موزعة عمى سبعة مجاالت . 549)  مكونة مناالستبانة أ,بحت  اآلخر

(  10مكونةة مةن )  لكةادر التعميمةيتم تطبيقيا عمى عينة من ا داةولمتحقق من ثبات األ
ومةةةن ثةةةم فةةةي مةةةدارس الر,ةةةافة األولةةةى  اتمشةةةرفالو  ينمشةةةرفمةةةن ال(1) و ومعممةةةةً  معممةةةاً 

حسةةةةاا معةةةةامالت الثبةةةةات لكةةةةل فقةةةةرة مةةةةن  اعةةةةادة التطبيةةةةق بعةةةةد اسةةةةبوعين , وبعةةةةدىا تةةةةم
 فضةةةال عةةةنمجةةةاالت , المتوسةةةط معامةةةل الثبةةةات لكةةةل مجةةةال مةةةن  حسةةةاا ثةةةم ,ال قةةةرات

عمةى  داةتةم تطبيةق األبعةدىا  (08,6نة الذي بمة  )لالستباالثبات حساا متوسط معامل 
المةةدارس مةةوزعين عمةةى  ( مشةةرفا ومشةةرفة71معمةةم ومعممةةة و) (100عينةةة مكونةةة مةةن ) 

 (.ومحافظة نينوى, ومحافظة واسط محافظة بغداد,)  االبتدائية في المحافظات الثالث

 -الباحثة هي : عممتهاهم الوسائل اإلحصائية التي استما أأ

لقيةاس  زن المئةويالةو و الوسط المةرج:  و لمعرفة معامل الثبات , معامل ارتباط بيرسون 
   . مدى تحقق كل فقرة من من فقرات االستبانة

كتاا القراءة في  ( فقرة تمثل جوانا متحققة في11أظيرت النتائج ان ىناك )قد و 
المعممين موزعة عمى سبعة مجاالت , بحسا وجية نظر  المدارس االبتدائية
احتواء الكتاا عمى عنا,ر الجذا والتشويق وتناسق  ياأىم.  والمشرفين التربويين

ة وتميزىا بال,دق والواقعية وخمو ال,ور في المادة التعميمي ومالئمةالطباعة والمون 
نالطباعة من األخطاء النحوية والمغوية , وتضمينو مقدمة تحتوي أىداف الكتاا ,  وا 

الكتاا و  استعداد التمميذ وقدرتو ومستوى ذكائو ئموتالأىداف الكتاا شاممة وواضحة 
راعى مبدأ التدرج من السيل الى ال,عا وان محتوياتو كانت ذات عالقة بمنياج 

مناسبة لمستوى التالميذ وتتسم بالسيولة  فأنيا لغة الكتاا أماالمغة العربية ,



 ز

الوسائل التعميمية في الكتاا ترتبط  من األخطاء المغوية والنحوية. وتخمووال ,احة 
بأىدافو وتركز عمى استخدام العمل الجماعي وتعزز العالقة االيجابية بين المعمم 

تبطة باألىداف التعميمية المحددة وتسيم في إثارة تدريبات الكتاا مر و  ,والمتعمم 
  فعية .الدا

كتةاا القةراءة لم,ةف ( فقرة تمثل جوانةا ريةر متحققةة ل14النتائج ان ىناك ) أظيرتو 
المعممةين والمشةرفين موزعة عمى سبعة مجاالت . بحسةا وجيةة نظةر  االول االبتدائي

 ين وأوليةاء األمةورضرورة احتواء الكتاا عمى مقدمة موجيةة لممعممة أبرزىا.  التربويين
وان يشمل قائمة بالم,ادر والمراجع المستعممة في الكتاا والتي يمكن ان يرجع إلييةا 

ده إلةى أسةاليا اشةإر معمةم بلميةات يضةرورة تضةمين المقدمةة توج المعمم لالستزادة منيا,
وت,ةةف وحةةدات الكتةةاا بنحةةو دقيةةق إرشةةادية مناسةةبة وتوضةة: أىميةةة محتةةوى الكتةةاا 

وعةةدم مراعةةاة الكتةةاا  لخ,ةةائذ التمميةةذ ال رديةةة وريةةر ممبيةةة الحتياجاتةةو,وان محتةةوى 
تنميةةة  عمةةىعةةدد الح,ةةذ المقةةررة وبحاجةةة إلةةى نشةةاطات تشةةجع و  الكتةةاا ال يتناسةةا

ن أسةةةموا عةةرض المةةةادة ريةةر مثيةةةرو  الت كيةةر لمت كيةةر وال يسةةةاعد عمةةى الةةةتعمم الةةةذاتي  ا 
حةةذف التكةةرار والحشةةو الزائةةد فةةي الكتةةاا, وعةةدم وجةةود أنشةةطة ووسةةائل  وبحاجةةة إلةةى

ميةةةوليم وقةةةةدراتيم العقميةةةة , وعةةةدم مراعةةةاة التةةةدريبات لم ةةةةروق  ئةةةمتح ةةةز المتعممةةةين وتال
 بحاجة الى متانة التجميد .فرالف الكتاا  أماال ردية بين التالميذ ,

 : أهمها الباحثة بتوصيات عدة  وقد أوصت

 )االخت,ةةةةةةاذ وريةةةةةةر االخت,ةةةةةةاذ(عد لممعممةةةةةةين والمعمماتوضةةةةةةع دليةةةةةةل مسةةةةةةا -5
بشةةكل جيةةد, اذ يبةةين طرائةةق  ا الكتةةاا يسةةاعدىم فةةي تدريسةةوالقةةائمين عمةةى تةةدريس ىةةذ

 في تدريسو . استخدامياالتدريس التي يمكن 



 س

دورات تدريبيةة  فةي المعممين والمعممات القائمين عمى تدريس  ىةذا الكتةاا إدخال -2
 تبين ليم الطرائق التدريسية التي يمكن توظي يا  في تدريس ىذا الكتاا .

قةةةدرات التالمةةةذة العقميةةةة عنةةةد تةةةدريس وسةةةائل تعميميةةةة مشةةةوقة تتناسةةةا و  اسةةةتعمال -7
   متماشيا مع الوسائل التعميمية المتوفرة في الكتاا ن سو. محتويات ىذا الكتاا

لجنةةة متخ,,ةةة مةةن وزارة التربيةةة قبةةل الكتةةاا  مةةن إعةةادة النظةةر فةةي محتويةةات   -4
 .باالستعانة مع الباحثين الذين اىتموا في ىذا المجال
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