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  الملخص
شراكية كتاب اللغة العربية لطلبة الصف الرابع من المرحلة األساسية هدفت الدراسة إلى قياس معامل إ   

، والتفاعل مع األنشطة وذلك البصري النص، و اللفظي النصحتوى كل من من خالل م ،الدنيا في فلسطين
، مستخدمة المنهج الوصفي المسحي بأسلوب تحليل المحتوى، واشتملت عينة Romeyفي ضوء معامالت 

رها وقد تم اختيا ،%) من صفحات الكتابين األول والثاني للصف الرابع االبتدائي10الدراسة على حوالي (
 ) صفحات بشكل منتظم، وتم استخدام أداة أزار10بمعدل صفحة من بين كل ( شوائية المنتظمة،بالطريقة الع

)Azar,1982شراكية كل من المحتوى اللفظي )، لتحليل المحتوى. وتوصلت الدراسة إلى أن معامل إ
األساسية الدنيا كتابا اللغة العربية لطلبة الصف الرابع من المرحلة  يقدمها التي واألنشطة ،والمحتوى البصري
  ).1.5 –0.4حسب المعيار الذي حددته طريقة رومي التي تتراوح بين ( ،في فلسطين مقبولة
  شراكية، كتب اللغة العربية، المرحلة األساسية الدنيا.اإل الكلمات المفتاحية:

  
Involvement of The Arabic Language Textbooks for 4th Grade 

Students of The Lower Basic Stage in Palestine 
ABSTRACT 

The study aimed to investigate the coefficient of Involvement of The 
Arabic Language Textbooks for 4th Grade for Students at The Lower Basic 
Stage in Palestine.   

       descriptive method  were used through using the content 
analysis of The Arabic Language Tex Books for (4 th) grade by using Azar 
instrument (1982).  

The results of the study showed that the coefficient of Involvement 
of The Arabic Language Text Books for Students of The Lower Basic Stage 
for (4 th) grade in Palestine were acceptable according to the standard 
(Romey,s Formula), which  ranging from  (0.4 - 1.5). 

  
Keywords:  The Involvement, The Arabic Language Textbooks, The Lower 
Basic Stage.   
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  المقدمة:
شخصـــيات  يذو  مواطنـــة ســـليمة اد أفـــراد يتمتعـــون بتهـــدف التربيـــة فـــي أي نظـــام تعليمـــي إلـــى إعـــد   

متكاملة الجوانب فـي عصـر يتسـم بالتسـارع المعلومـاتي، وتعـد المنـاهج المدرسـية أداة التربيـة فـي بلـوغ 
، وهـو المكـون هـاجأهدافها، كمـا ويعـد المحتـوى الدراسـي فـي هـذه المنـاهج ركنـًا أساسـيًا مـن أركـان المن

د علـى شـكل كتـاب، والـذي يعـ ،حد سـواء ىم علالمنهجي األساسي الذي يقع بين أيدي الطالب والمعل
أشـــكال المعرفـــة المنهاجيـــة الـــذي يضـــم  ىيشـــتمل هـــذا المحتـــوى علـــالمصـــدر األول للمعرفـــة أيضـــًا. و 

  ).79:2001،الخبرات في جوانبها المختلفة العقلية والوجدانية والمهارية (األستاذ ومطر
وكــذلك اإللمــام بتخطيطــه وأشــكال ه، ت تحليلــواإللمــام بــإجراءا ،ويعــد اإللمــام بأنمــاط هــذا المحتــوى   

مصــــمم المنهـــــاج مــــن جهــــة ثانيـــــة و   ،تنظيمــــه مــــن المقومــــات األساســـــية الالزمــــة للمعلــــم مـــــن جهــــة
)، ذلــك أن تخطــيط المحتــوى المنهــاجي وفــق شــكل تنظيمــي معــين ووفــق إطــار علمــي 2004(الســعيد،

ته (فهمــــــــي وعبــــــــد يســــــــاهم بشــــــــكل كبيــــــــر فــــــــي جــــــــودة التعلــــــــيم وتحســــــــينه ويعمــــــــل علــــــــى اســــــــتمراري
  ).  118:2001الصبور،

والتـي بـدأت مـن العـام  ،، أن التجربة الفلسطينية الثانية في إعداد المناهجاثنانوما ال يختلف عليه    
وما زالت مستمرة حتى اليـوم هـي تجربـة جديـدة وفريـدة مـن نوعهـا، فهـي التجربـة الثانيـة التـي  ،2016

وتعبـــر عـــن أمـــانيهم الوطنيـــة  ،نـــاهج تلبـــي احتياجـــاتهميمـــارس فيهـــا الفلســـطينيون حقهـــم فـــي إعـــداد م
بعيــدًا عــن الغربــة المنهاجيــة التــي عانوهــا طيلــة فتــرات االحــتالل  ،والقوميــة وقــيمهم الدينيــة واإلنســانية

  اإلسرائيلي وما قبلها.
ية لقــد أخــذت وزارة التربيــة والتعلــيم العــالي الفلســطينية علــى عاتقهــا مســئولية تطــوير المنــاهج الدراســ    

ووفــق معــايير وأبعــاد  ،علــى أن تكــون بــروح فلســطينية ،1998التــي أنتجــت فــي التجربــة األولــى عــام  
حضارية معاصرة، تضع المواطن الفلسطيني فـي إطـار معادلـة األلفيـة الثالثـة متسـلحًا بالثقافـة والتنـور 

  .الثقافي الذي تتطلبه روح العصر
الفلسـطينية فـي ضـوئها،  ة التـي بنيـت المنـاهج الدراسـيةشـراكية أحـد المعـايير األساسـيويعد مبدأ اإل    

شراكية ضرورة لكل طالب علم وخصوصًا في المراحـل الدراسـية األولـى، ألنهـم هـم عصـب ذلك أن اإل
   .)2018(اللولو،  الحياة القادم ورجال المستقبل
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فـي العمليـة التعليميـة ويعد منهاج اللغة العربية أحد المنـاهج الدراسـية التـي تهـتم بمشـاركة الطالـب     
   ن مشاركة الطالب ومبادراته واستعداداته للتعلم تعد هدفًا تربويًا أساسيًا لهذه المناهج.أالتعلمية، ذلك 

من أوعيـة المعرفـة األساسـية الـذي مـن الممكـن أن  وعاءً ومن منظور تربوي، يعد الكتاب المدرسي    
لبصرية، والفائدة التي نسعى إليها مـن الكتـاب المدرسـي من اللغة اللفظية واللغة ا يجمع بين دفتيه كالً 

  هما: ،وأول هذا الجهد هو أن ننظر إلى شيئين هامين ،ال تتأتي دون جهد منا
  الموجودة بالكتاب المدرسي. البصرية انقرائية اللغة اللفظية واللفظية -
 .)2007اذ والطويل، (األست العالقة بين هاتين اللغتين فيه بمعنى العالقة بين الكلمة والصورة -
 ،خاصـة بالنسـبة للطفـل ،والصور والرسوم بأنماطهـا المتعـددة  لهـا مكانـة هامـة فـي الكتـاب المدرسـي  

لم تـدخل الكتـاب المدرسـي مـن قبيـل الزخرفـة، وٕانمـا لخدمـة أغـراض أساسـية، و قرب إلى إدراكه، أفهي 
، باإلضــافة إلــى األهميــة التربويــة توضــيح األفكــار ومحاولــة رد األفكــار المجــردة إلــى الطبيعيــة :أهمهــا

: 2011(الهاشــــمي ومســــتريحي،  والنفســــية الرتباطهــــا بمــــدى إقبــــال التالميــــذ نحــــو الكتــــاب المدرســــي
130(.  

وحول قراءة الصورة يذكر األدب المتعلق بها أننا في حاجة إلى تعلـم مهـارات الثقافـة البصـرية فـي     
وا قـراءة الرسـائل البصـرية قـراءة صـحيحة واسـتخدامها حتـى يسـتطيع ،مجال التعليم، وتدريسـها للتالميـذ

فــي العمليــة التربويــة، ويمكــن االســتعانة فــي ذلــك باألشــكال والرســوم والمخططــات المختلفــة وتوظيــف 
    .)2007(األستاذ والطويل،  األلوان والتركيب والتتابع الحجمي والصور الفوتوغرافية

علــى ضــرورة التــوازن فــي الكتــاب المدرســي بــين ) Barthe,1997وفــي هــذا اإلطــار يؤكــد بــارث (    
؛ أن اللفــظ والصــورة تقنيتــان مهمتــان، و راآلخــ امــبحيــث يكمــل كــل منه ،اللغــة البصــرية واللغــة اللفظيــة

) أن Kress and Leenween, 1996 :39لتحقيـق الهـدف التربـوي، فـي حـين يـرى كـريس ولـوين (
  كًال منها يساهم بشكل مستقل في تكوين المعاني. 

 ألنها ،التعليمية العملية في أساسية ركيزة المدرسي الكتاب في التعلمية التعليمية األنشطة وتعد   
 من وتعلمه تعليمه سيتم ما إلى والطالب المعلم من كالً  فتوجه الدراسية، للمادة عاماً  إطاراً  تقدم

 العربية لغةال كتب أن الدراسات بعض ذكريو  ياتية.ح وتطبيقية عملية ممارسات عبر معلومات
 ال بحيث ،واسترجاعها حفظها الطالب إلى يطلب التي المجردة الحقائق على تركز مازالت المدرسية

 إلى تشير التربية في الحديثة النظريات أن مع الفاعلة، االستقصائية للمشاركة الفرصة للطالب تترك
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 وحل واالستكشاف تفساراالس حيث من الطالب قدرات على التركيز ضرورة على تؤكد جديدة مفاهيم
 لالندماج الطالب أمام المجال تفسح ما قليالً  الكتب هذه ولكن البنائية، النظرية في كما المشكالت

   .)134 :2011 وٕابراهيم، (سعادة األنشطة هذه مثل في
 بشكل المدرسي الكتاب في التعليمية المادة عرض فيه يتم الذي األسلوب الكتاب بإشراكية ويقصد   

 بذلك متحدياً  المشكالت وحل واالستفسار االستقصاء على ويحفزه ،االستيعاب على الطالب ديساع
 النشاطات المدرسية الكتب تضمين خالل من آرائه عن ويعبر ليناقش الفرصة له يفسحو  ،تفكيره
 من والطالب المعلم بين النظر وجهات تبادل على تشجع التي السابرة واألسئلة والتدريبات الهادفة
 أفكار يقيد الذي والتلقين السرد أسلوب عن مبتعدة أخرى، جهة من أنفسهم الطالب وبين جهة

   .)72 :2017 (الوائلي، الطالب
 المناهج لتطوير الجديدة توجهاتها في )2017( فلسطين في والتعليم التربية وزارة ركزت وقد     

 محوراً  الطالب من وتجعل لعصرا متطلبات لتواكب ؛المدرسية الكتب في نوعية نقلة إحداث على
 مشارك إلى كمستمع للطالب التقليدي الدور من االنتقال خالل من وذلك التعلمية، التعليمية للعملية
 وتتيح الطالب تشرك نشاطات تتضمن كتب خالل من إال هذا يكون وال التعليمي، الموقف في فعال
  وهذا ما تحاول الكشف عنه هذه الدراسة. الرأي. وٕابداء والمناقشة البحث في العملية الفرصة له

  مشكلة الدراسة وأسئلتها:
  التالي: الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة تحددت   

وفق معامل  من المرحلة األساسية الدنيا اللغة العربية لطلبة الصف الرابعما معامل إشراكية كتاب 
  )؟Romey( رومي

 التالية: الفرعية األسئلة إلى الرئيس السؤال وتفرع   
كتاب اللغة العربية لطلبة الصف الرابع من المرحلة  لمحتوى اللفظي النصما معامل إشراكية  .1

  ؟األساسية الدنيا وفق معامل رومي
لمحتوى كتاب اللغة العربية لطلبة الصف الرابع من المرحلة  البصري النصما معامل إشراكية  .2

 ؟األساسية الدنيا وفق معامل رومي
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في محتوى كتاب اللغة العربية لطلبة الصف الرابع من المرحلة  األنشطةية ما معامل إشراك .3
 ؟األساسية الدنيا وفق معامل رومي

  أهداف الدراسة:
، واألنشطة، في البصري النص، و اللفظي النصهدفت الدراسة إلى قياس معامل إشراكية كل من    

وفق معامل  ساسية الدنيا في فلسطينالمرحلة األ محتوى كتاب اللغة العربية لطلبة الصف الرابع من
  .رومي

  أهمية الدراسة:
  تكمن أهمية الدراسة في أنها:   
للمرحلة األساسية الدنيا  شراكية محتوى كتاب اللغة العربيةتقدم مؤشرًا للحكم على مستوى إ .1

محتوى منهاج اللغة للطلبة؛ مما يساعد على تقديم تغذية راجعة لمصممي المناهج عند مراجعة 
 .لعربية وتطويرها

الجديد، مما  قة عرض محتوى كتاب اللغة العربيةقد تكشف عن أسباب القوة والضعف في طري .2
 .يؤدي إلى تعزيز جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف

قد تساهم في إثراء كتب اللغة العربية في المرحلة األساسية الدنيا باألسئلة والنشاطات الجاذبة  .3
لهم، وتشد انتباههم بما يقوي دافعيتهم نحو التفاعل مع الكتاب بشكل للطلبة، والتي تثير فضو 

 .يحقق التعلم
ما يساهم في إشراكية قد تلفت انتباه مشرفي مبحث اللغة العربية، إلى ضرورة التركيز على كل  .4

 شرافية.القيام بمهماتهم اإل خاللالطلبة 

  حدود الدراسة:
م، واقتصرت 2017/2018اني من العام الدراسي تم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الث   

للصف الرابع من بكتابيه األول والثاني  ،الدراسة على تحليل محتوى كتاب اللغة العربية الجديد
  .وفق معامل رومي المرحلة األساسية الدنيا
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  مصطلحات الدراسة:
يث تعرض مادة الكتاب بح هي درجة جذب الكتاب المدرسي للطالب وٕاشراكه في مادةاإلشراكية: 
النصوص البصرية)، والنشاطات، بشكل يجعل ( النصوص اللفظية)، والرسومات واألشكال( المحتوى

 ).2004الطالب مشاركًا وفاعًال في العملية التعليمية التعلمية (سليمان، 
من  ويعرفها الباحث إجرائيًا بأنها درجة جذب كتاب اللغة العربية للطالب وٕاشراكه في مادة الكتاب   

خالل عرضه للمادة التعليمية، وما يتضمنه من أنشطة، وصور ورسومات، تحفز الطالب على 
المشاركة واالستقصاء واالكتشاف، وتتحدى أفكاره ليكون أكثر تفاعًال، وتقاس باستخدام طريقة 

  رومي.
ة إشراكية كتاب اللغة العربية لطلبة الصف الرابع من المرحل يتم حساب معامل معامل رومي:

  ) وهي كاآلتي:Romeyاألساسية وفقًا لمعامل رومي (
 = صفر؛ فهذا يعني عدم إشراكية الكتاب للطلبة.إذا كان معامل إشراكية الكتاب .1
% من صفحات الكتاب تشرك الطلبة، 50؛ فهذا يعني أن 1= إذا كان معامل إشراكية الكتاب .2

 % من الصفحات ال تشرك الطلبة.50و
الكتاب عن  طلبة، فكلما ارتفع معامل إشراكيةكية الكتاب ومشاركة الهناك تناسب طردي بين إشرا .3

)؛ فهذا يعني 0.4الكتاب عن ( الطلبة. وكلما قل معامل إشراكية ) زادت مشاركة0.4(
وال يسهم في تنمية تفكيره وال يدفعه نحو  ،بالضرورة أن الكتاب يحد من نشاط الطالب

 مة.االستقصاء والبحث وٕايجاد المقارنات الالز 
)؛ فهذا يعني أن الكتاب ال يحوي المعلومات 1.5إذا كان معامل إشراكية الكتاب يزيد عن ( .4

 والبيانات الكافية التي تسمح بالتعامل معه بفاعلية ونشاط.
)؛ فهذا يعني أن الطالب يمكن أن 1.5 – 0.4إذا كان معامل إشراكية الكتاب ينحصر بين ( .5

 يتفاعل مع الكتاب بفاعلية ونشاط.
  دراسات السابقة:ال

ولت موضوع اإلشراكية؛ وجد من خالل مراجعة الباحث لألبحاث والدراسات السابقة التي تنا   
ندرة في الدراسات التي بحثت في إشراكية كتب اللغة العربية للطلبة في البيئة الفلسطينية،  الباحث

  ومن هذه الدراسات:
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شراكية كتاب قواعد اللغة إلى معرفة درجة األردن، هدفت إ) دراسة في 2017أجرت الوائلي (   
) 0.07شراكية لعرض المادة (اسي. وأظهرت النتائج أن معامل اإلالعربية لطلبة الصف العاشر األس

) وهي ضمن الحد 0.47شراكية فيها (ب، أما األنشطة فقد بلغت درجة اإلوهو أقل من الحد المطلو 
  المطلوب.

سعودية، هدفت إلى ) دراسة في المملكة العربية ال2016كريم (كما أجرى العبد الكريم والعبد ال   
تدائي. المطور للصف السادس االب شراكية الطالب في كتاب اللغة العربيةإالكشف عن درجة 

)، 0.4في المدى المقبول حيث بلغ ( شراكية محتوى كتاب اللغة العربيةإوأظهرت نتائج الدراسة أن 
  ).0.31في الرسوم واألشكال حيث بلغ ( في حين انخفض في إشراكية الطالب

) إلى الكشف عن مدى مساهمة كتب اللغة العربية العامة في انخراط 2016وهدفت دراسة فاري (   
طلبة المرحلة األساسية في التعلم، وأظهرت نتائج الدراسة تدني مستوى معامالت المساهمة لمجال 

)، 0.35 -0.09وكانت قيمها تتراوح بين ( ،المحتوى في انخراط الطلبة في كتب اللغة العربية
)، وارتفاع 0.30 -0.21وكانت قيمها تتراوح بين ( ،وتدني مستوى المساهمة لمجال النشاطات

- 0.68قيمها بين (حيث تراوح  ،مستوى معامالت المساهمة لمجال الرسوم والصور واألشكال
طلبة لكتب علوم المرحلة األساسية وجد فروق دالة إحصائيًا في مستوى انخراط الت)، وأنه ال 1.75

  من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل وسنوات الخبرة.
 شراكية كتب اللغة العربيةإة في األردن، هدفت إلى قياس مدى ) دراس2014وأجرت يحيى (   

توى للصف شراكية لعرض المحت نتائج الدراسة انخفاض معامل اإللطلبة المرحلة االبتدائية. وبين
شراكية إكما بينت الدراسة اختالف معامل  ،0.4األول والثاني والثالث االبتدائي، فهي أقل من 

شراكية األنشطة لجميع الصفوف إصفوف الثالثة، كما كانت معامالت الرسوم واألشكال الهندسية لل
  منخفضة عدا الجزء األول من الصف الثاني االبتدائي حيث كانت مقبولة.

شراكية كتب إت في األردن، إلى الكشف عن درجة ) التي أجري2012دفت دراسة نوافلة (كما ه   
لطلبة الصفوف السادس، والسابع، والثامن، كما هدفت إلى الكشف عن الفروق في  اللغة العربية

درجة إشراكية كتب اللغة العربية للطالب حسب الصف الدراسي. وأظهرت النتائج أن إشراكية  
ما أظهرت النتائج )، ك0.85 - 0.52حيث تراوحت بين ( ،ة الصفوف الثالثة مقبولةالمحتوى لطلب

الطالب لألنشطة في جميع كتب اللغة العربية. أما فيما يتعلق باإلشراكية من خالل  انخفاض إشراكية
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فقد كانت جيدة عدا كتاب الجزء األول للصف السابع الذي كان معامل  ،الرسومات واألشكال
 عند مستوى الداللة ). كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً 1.76إشراكيته (

(a=0.05)  شراكية باختالف الصفوف.في معامل اإل  
شراكية الطالب في إفي األردن، سعت إلى إيجاد درجة  ) دراسة2012( وأجرى العديلي وآخرون   

ي، وتوصلت الدراسة إلى أن يم األساسكتب اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعل
شراكية كتب اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى للطالب كان مرتفعًا من خالل عرض إمعامل 

  المادة، ومنخفضًا من خالل الرسوم واألشكال، ومرتفعًا قليًال من خالل النشاطات العلمية.
إشراك الطالب في كتاب مهارات ) دراسة هدفت إلى بيان 2011ومستريحي ( وأجرى الهاشمي   

شراكية الكتاب للطالب في مجال إاسي، وأظهرت النتائج أن معامالت االتصال للصف العاشر األس
المادة العلمية أعلى من الحد المقبول تربويًا، أما في مجال النشاطات فقد جاءت أقل من الحد 

  المقبول تربويًا.
شراكية الطلبة في إإلى بحث مدى  اليابان، هدفت دراسة في (Yamato, 2000)وأجرى ياماتو    

تحليل المناهج المدرسية في مبحث اللغة اإلنجليزية. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية 
ودرجة إتقان مهارة القراءة، كما بينت نتائج  ،بين مدى مشاركة الطلبة في تحليل المنهج الدراسي

يكون أداؤهم في اللغة أفضل من  ،ون بدرجة أكبر في تحليل المنهاجالدراسة أن الطلبة الذين يشارك
  أقرانهم ممن لم تسمح لهم الفرصة في المشاركة.

إلى معرفة مستوى  ) التي أجريت في المملكة العربية السعودية2011وهدفت دراسة السرحاني (   
دراسة ئي. وأظهرت نتائج الشراكية نصوص كتاب اللغة العربية للصف الرابع االبتداإمقروئية ودرجة 

  ).0.87شراكية الكتاب للطالب من خالل المادة التعليمية تساوي (إأّن 
يت في سان ر التي أج (Rockman et al., 2002)كما هدفت دراسة روكمان وآخرون    

شراكية الكتاب لطلبة المرحلة المتوسطة. وأشارت نتائج إسكو بكاليفورنيا إلى تحديد درجة فرانسي
اسة إلى تحسن ملحوظ في قدرات الطلبة الذين كانوا يعانون ضعفًا في القراءة، كما أشارت الدر 

  النتائج إلى زيادة تفاعلهم اجتماعيًا وتحسن فهمهم للمادة الدراسية.
شراكية كتب مباحث أخرى غير مبحث اللغة العربية، ومن إكذلك أجريت دراسات أخرى بحثت    

  هذه الدراسات:
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ة السعودية، هدفت إلى قياس ) التي أجريت في المملكة العربي2014يس وآخرون (دراسة الرو    
ية. وأسفرت الدراسة شراكية الطالب في محتوى مناهج الرياضيات المطورة بالمرحلة االبتدائإدرجة 

ابع االبتدائي شراكية الطالب في محتوى منهج الرياضيات المطور للصف الر إعن أن معامل 
) على 1.57)، (1.84شراكية مقبول، كما بلغت للصفين الخامس والسادس (إ ) وهو معامل1.18(

  معامالت غير مناسبة. دوهي تع ،الترتيب
ت في إيران، التي أجري (Hodaian & linaghatdar, 2015)وفي دراسة هودا يان وليناختادار    

المرحلة الثانوية  شراكية الطالب في كتاب علم األحياء للصف الثالث فيإهدفت إلى قياس درجة 
شراكية الطالب في النص، فمعامل إ، واألشكال. وأظهرت النتائج ضعف من حيث النص، والرسوم
) مما يظهر أن 1.35فبلغت ( ،) وارتفعت في الرسوم واألشكال0.023إشراكيته تدنى حتى بلغ (

  الكتاب يشرك الطالب بامتياز في رسومه وأشكاله.
في إيران، فقد  التي أجريت (Moghadam & Nasab, 2014)أما دراسة موخادام ونصاب    

شراكية كتاب الفيزياء األساسي األول للمرحلة الثانوية، حيث بينت نتائج الدراسة أن إأظهرت ضعف 
  شراكية من المعيار المقبول إحصائيًا.إحليل النص والرسوم واألشكال أقل ت

األول  للصف الفيزياء كتاب في الطالب ةيإشراك ) إلى تقويم مدى2013كما هدفت دراسة كبير(   
  ضعيفة. جاءت للطالب شراكية الكتابإالدراسة أّن  وأظهرت نتائج ،الثانوي

التي أجريت في أثيوبيا، تقويم كتاب الكيمياء للصف  (Mergo, 2012)وتناولت دراسة ميرجو    
انية. وأظهرت نتائج ، ونصوصه، وأنشطته، ورسومه البيدي عشر، وحلل الباحث أهدف الكتابالحا

  الدراسة أن األنشطة فقط هي التي تشجع مشاركة الطالب.
شراكية كتاب إإلى الكشف عن درجة  (Abd El-Magieed, 2001)وهدفت دراسة عبد المجيد    

بما يتضمنه من مادة تعليمية  ة الزراعة، وبلغ معامل اإلشراكيةاإلرشاد بمرحلة البكالوريوس بكلي
ني أن الكتاب يعد تسلطيًا، فالكتاب يتضمن تحديًا قليًال لفكر الطالب، بمعنى أن )، وهذا يع0.225(

  الطالب ال يستطيع أن يتعامل مع الكتاب بفاعلية ومشاركة إيجابية ذاتية.
شراكية الكتب المدرسية في إالسابقة أن بعضها هدف إلى قياس  ويتضح من عرض الدراسات   

شراكية الكتب المدرسية في مواد إوأن بعضها هدف إلى قياس  ،ليزيةمادة اللغة العربية واللغة اإلنج
أسفرت عنه  بناًء على مانتائج الأخرى كالرياضيات والفيزياء والكيمياء واألحياء. ولقد تنوعت 
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شكل الدراسات، فبعض هذه الدراسات أشارت إلى وجود مستوى مقبول إلشراكية الطلبة في الكتب ب
شراكية بعض الكتب في المحتوى اللفظي لها أو المحتوى البصري أو لية إلعام، وأن هناك عدم مقبو 

  األنشطة.
وقد استفاد الباحث من عرضه للدراسات السابقة في الطريقة التي سيعتمد عليها في تحليل    

المحتوى وقياس مستوى اإلشراكية، كما أنه استفاد من المنهج المستخدم وتحديد األداة الخاصة 
  بالدراسة.

  :لدراسةنهجية ام
المحتوى الكمي لكتاب اللغة العربية للصف  الوصفي المسحي بأسلوب تحليل تم استخدام المنهج     

مدى إشراكيته باالعتماد على أداة تحليل  عن للكشف الرابع من مرحلة التعليم األساسي الدنيا،
فحات كل جزء من %) من عدد ص10اإلشراكية وفق معامل رومي لعينة عشوائية منتظمة بمعدل (

، في كال الكتابين األول والثاني أجزاء كتاب اللغة العربية للصف الرابع  في المرحلة األساسية الدنيا
  ) صفحة. 28حيث بلغ عدد هذه الصفحات المحللة (

  مجتمع الدراسة وعينتها:
لرابع من تكون مجتمع التحليل من جميع صفحات كتاب اللغة العربية المقرر على طلبة الصف ا    

والذي أعدته لجنة تطوير المناهج والكتب  المرحلة األساسية الدنيا بفلسطين بجزأيه األول والثاني،
، بجميع صفحات الوحدات والدروس )2017المدرسية بوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية (

  شطة.الواردة فيه، وبما تتضمنه كل صفحة من مضمون لفظي ومضمون بصري ومضمون أن
%) من صفحات الكتاب المذكور؛ وقد تم اختيارها بالطريقة 10واشتملت عينة الدراسة على (   

) صفحات بشكل منتظم، وقد تم استثناء 10العشوائية المنتظمة؛ بمعدل صفحة من بين كل (
الصفحة إذا كانت عنوان وحدة في الكتاب أو تهيئة وأهداف في بداية الوحدات أو تقويم (تمارين 

السابقة للصفحات المستثناة، وقد بلغ عدد صفحات عينة  مسائل)، وتم اختيار الصفحة التالية أوو 
  ) يوضح الصف واألجزاء وسنة النشر والصفحات.1والجدول () صفحة. 28الدراسة (
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  )1الجدول (
  مجتمع التحليل لكتاب اللغة العربية للصف الرابع  في المرحلة األساسية الدنيا 

  عينة التحليل  عدد صفحاته  سنة النشر  اسم الكتاب  ءالجز   الصف

  الرابع
  14  146    2017 -2016   لغتنا الجميلة  األول

  14  145   2017 -2016   لغتنا الجميلة  الثاني

  أداة الدراسة:
كتاب لتحليل محتوى التي ستستخدم بطاقة ال)؛ وهي Azar,1982( اعتمدت الدراسة أداة أزار   

ي، وفق معادلة روم للصف الرابع  المقرر على طلبة المرحلة األساسية الدنيا بفلسطيناللغة العربية 
بما يتضمن من المحتوى اللفظي والمحتوى  ،كتاب اللغة العربية وتهدف إلى تحديد درجة إشراكية

، وقد تم اعتماد األداة بعد المرحلة األساسية في فلسطينمن  الصف الرابع البصري واألنشطة، لطلبة
  رجمتها والتأكد من مطابقتها للمصطلحات اللغوية.ت

  فئات التحليل:
 :وهي تمثل األداة المستخدمة )Azar,1982( شراكية الفئات اآلتيةؤية رومي لإلتضمنت ر    

 الحقائق: وهي جمل بسيطة تمثل عينة من المعلومات والمفاهيم.  .أ 
 التعريفات: توضيح معاني المصطلحات ومفردات الكتاب.  .ب 
 ت واالستنتاجات: سلسلة من الحقائق المستخلصة من المعنى.التعميما  .ج 
 .األسئلة التي يجيب عنها الكتاب مباشرة  .د 
 األسئلة التي تطلب من الطالب تحليل معلومات.  .ه 
 العبارات التي تطلب من الطالب عمل استنتاجات.  .و 
 إرشادات تطلب من الطالب تحليل نشاط أو مشكلة ما ليقوم بحلها.  .ز 
 وجد لها إجابة مباشرة في الكتاب.تالطالب وال أسئلة تثير اهتمام   .ح 
 أداء نشاط  معين.اب لغرض توضيحي و األشكال التي يستخدمها الكت  .ط 
  .النشاطات التي يطلب من الطالب عملها  .ي 
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   وحدة التحليل:
المستخدم والموجود  الشكل والنشاط العلمي الجملة والصورة أو الرسم أو يكانت وحدة التحليل ه     

  في الصفحة المختارة بغض النظر عن طبيعتها.
 ):Romey’s formulaقياس إشراكية الكتاب بطريقة رومي (

كل من المحتوى اللفظي  عرض طريقة خالل من رومي طريقة باستخدام الكتاب إشراكية تقاس    
 لبعض العشوائي االختيار طريق عن ذلك ويتم الكتاب، يقدمها التي والمحتوى البصري واألنشطة

 باالعتماد خاصة معادالت خالل من الكتاب إشراكية وحساب وتحليلها الكتاب صفحات
 لفئات التحليل المذكورة سابقًا.وفقًا  المختارة الصفحات في الواردة الجمل تصنيف  على
حلة األساسية وقد تم حساب درجة إشراكية كتاب اللغة العربية المطور لطلبة لصف الرابع من المر    

  هي: ،) على ثالثة مستوياتRomeyوفقًا لمعامل رومي (
كتاب اللغة العربية للطلبة من خالل عرض (محتوى النص اللفظي)  إشراكية -أوالً 

  كاآلتي:
  

  =    =                                             معامل إشراكية  النص اللفظي
  

  حيث:
جـ، د) المستويات الدنيا التي ال تجذب الطلبة، أما الفقرات (ه، و، ز، ح)  تمثل الفقرات (أ، ب،   

وهي تهدف إلى تنمية مهارات االستقصاء واالستكشاف وٕاشراك الطلبة،  ،فهي تمثل المستويات العليا
ألنها ال تسهم بشكل مباشر  ؛فقد تم إهمالها وعدم حسابها في درجة المشاركة ،أما الفقرات (ط، ي)

  .الصف الرابع من المرحلة األساسيةفائدة المرجوة من كتاب اللغة العربية على ال
كتاب اللغة العربية للطلبة من خالل النص البصري، وقد تضمنت  إشراكية -ثانياً 

 اآلتي:
 استخدام مباشر بهدف التوضيح.  )أ (
 يلزم من الطالب أداء نشاط أو توظيف معلومات.   )ب (

 مجموع تكرارات أربع فئات تشرك الطالب في التعليم والتعلم

 أ+ ب+ جـ+ د تشرك الطالب في التعليم والتعلم ال فئات مجموع تكرارات أربع

 هـ+ و+ ز+ ح
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 يوضح كيفية رسم األشكال الهندسية.  )ج (
 من الفئات السابقة. ةأليمالئمة الم عد  )د (

ويتم حساب معامل إشراكية كتاب اللغة العربية لطلبة الصف الرابع من المرحلة األساسية وفقًا    
  ) من خالل العالقة اآلتية:Romeyلمعامل رومي (

  
  =النص البصري معامل إشراكية

  امل اإلشراكية.أما بخصوص العنصرين (ج)، (د) فهما ال يدخالن في حساب مع   
  كتاب اللغة العربية للطلبة من خالل األنشطة التعليمية/ التعلمية:  إشراكية - ثالثاً 
حيث يتم تحديد عدد األنشطة المتوقع قيام الطالب بها في الصفحات المختارة، ثم يتم حساب    

ية من خالل معامل اإلشراكية لكتاب اللغة العربية للطلبة في الصف الرابع من المرحلة األساس
  ) من خالل العالقة: Romeyاألنشطة وفقًا لمعامل رومي (

 

  =  معامل إشراكية األنشطة
  

  معايير تقييم معامل إشراكية الكتاب:
إشراكية كتاب اللغة العربية لطلبة الصف الرابع من المرحلة األساسية وفقًا  يتم حساب معامل   

  ) وهي كاآلتي:Romeyلمعامل رومي (
 = صفر؛ فهذا يعني عدم إشراكية الكتاب للطلبة.معامل إشراكية الكتاب إذا كان .1
% من صفحات الكتاب تشرك الطلبة، 50؛ فهذا يعني أن 1= إذا كان معامل إشراكية الكتاب .2

 % من الصفحات ال تشرك الطلبة.50
اب عن الكت طلبة، فكلما ارتفع معامل إشراكيةهناك تناسب طردي بين إشراكية الكتاب ومشاركة ال .3

)؛ فهذا يعني 0.4الكتاب عن ( الطلبة. وكلما قل معامل إشراكية ) زادت مشاركة0.4(
وال يسهم في تنمية تفكيره وال يدفعه نحو  ،بالضرورة أن الكتاب يحد من نشاط الطالب

 االستقصاء والبحث وٕايجاد المقارنات الالزمة.

 (ب)يلزم من الطالب أداء نشاط أو توظيف معلومات

 (أ) استخدام مباشر بهدف التوضيح

 عدد األنشطة المقترحة لينفذها الطالب

 العدد الكلي للصفحات المختارة
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أن الكتاب ال يحوي المعلومات  )؛ فهذا يعني1.5إذا كان معامل إشراكية الكتاب يزيد عن ( .4
 والبيانات الكافية التي تسمح بالتعامل معه بفاعلية ونشاط.

)؛ فهذا يعني أن الطالب يمكن أن 1.5 –0.4(إذا كان معامل إشراكية الكتاب ينحصر بين  .5
 يتفاعل مع الكتاب بفاعلية ونشاط.

  صدق األداة: 
لمتخصصين في المناهج وطرق تدريس تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين ا   

)، كما تم عرضها على عينة من معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية 2اللغة العربية وعدهم (
)، وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات الطفيفة على األداة تتعلق بإضافة كلمة 5الدنيا وعددهم (

حث بهذه المالحظات. كما أجمع المحكمون اللغة العربية في صياغة فقرات التحليل، وقد أخذ البا
على أن أداة الدراسة تتمتع بقدر كبير من الصدق، وبذلك تكون األداة جاهزة للتطبيق لتحليل محتوى 
النص اللفظي، والنص البصري، واألنشطة في كتاب اللغة العربية للصف الرابع من المرحلة 

 األساسية الدنيا.
  ثبات األداة:

  األفراد: الثبات عبر -أوالً 
 النص، و اللفظي النصللحكم على ثبات أداة الدراسة المتمثلة ببطاقة تحليل المحتوى في كل من    

) صفحات اختارها بطريقة عشوائية منتظمة من صفحات 5، واألنشطة، قام الباحث بتحليل (البصري
، وقام معلم آخر للصف الرابع األساسي من خارج عينة الدراسة الجزء األول لكتاب اللغة العربية

، البصري النص، و اللفظي النصبتحليل الصفحات نفسها لقياس ثبات أداة الدراسة في كل من 
واألنشطة واألداة ككل، ثم قام الباحث بحساب ثبات التحليل بين المحللين باستخدام معادلة هولستي 

  التالية:
  %.100×      =                                             معامل الثبات

  
  ) يبين معامل ثبات التحليل عبر األفراد.2والجدول (

  
  

  عدد نقاط االتفاق
 االختالف عدد نقاط االتفاق + عدد نقاط
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  معامل ثبات التحليل عبر األفراد :)2الجدول (
نقاط االتفاق   محور التحليل

  بين المحللين
نقاط االختالف بين 

  المحللين
  معامل الثبات  المجموع

 0.89 27 3 24  النص اللفظي
 0.85 27 4 23  النص البصري

 0.80 15 3 12  األنشطة
  0.86 69 10 59  المجموع

) أّن معامل الثبات عبر األفراد لكل من النص اللفظي، والنص البصري، 2يتبين من الجدول (   
  األداة مناسبة لالستخدام. دمعامالت ثبات مرتفعة، ولذلك تعواألنشطة، واألداة ككل 

  الزمن: الثبات عبر -ثانياً 
ة عبر الزمن، قام الباحث بإعادة التحليل بعد مضي ثالثة أسابيع من للحكم على ثبات أداة الدراس   

التحليل األول، لنفس العينة التي اختارها بطريقة الثبات عبر األفراد، ثم قام بحساب ثبات التحليل 
  ) يبين معامل ثبات التحليل عبر الزمن.3بين التحليلين باستخدام معادلة هولستي، والجدول (

  امل ثبات التحليل عبر الزمنمع : )3الجدول (
نقاط االتفاق   محور التحليل

  بين التحليلين
نقاط االختالف بين 

  التحليلين
  معامل الثبات  المجموع

 0.86 29 4 25  النص اللفظي
 0.93 28 2 26  النص البصري

 0.91 11 1 10  األنشطة
  0.90 68 7 61  المجموع

الزمن لكل من النص اللفظي، والنص البصري،  ) أّن معامل الثبات عبر3يتبين من الجدول (   
  أداة الدراسة صالحة لالستخدام. دت ثبات مرتفعة، وفي ضوء ذلك تعواألنشطة واألداة ككل معامال

  تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:  المعالجات اإلحصائية:
  راكية.لإلش (Romey,s Formula)التكرارات، والنسب المئوية، ومعادالت رومي    
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 نتائج الدراسة:
 ينص السؤال األول على ما يلي:   إجابة السؤال األول:

كتاب اللغة العربية للصف الرابع وفقًا لمعامل رومي لمحتوى  إشراكية النص اللفظيما معامل   
Romey؟  

ولإلجابة عن هذا السؤال، تم تحليل النص اللفظي لمحتوى كتاب اللغة العربية لطلبة الصف    
ع من مرحلة التعليم األساسي الدنيا، وبواقع كتابين (جزء لكل فصل دراسي)، ومن ثم تم رصد الراب

  ):4، وهي كما في الجدول (Romey's Formulaعدد تكرارات ظهور الجمل وفقًا لمعادلة رومي 
كتاب اللغة العربية للصف الرابع وفقًا لمعامل لمحتوى  إشراكية النص اللفظي) معامل 4الجدول (

  Romeyمي رو 

  
عناصر 
  الكتاب

  
  البيان

  الكتاب ككل  الجزء الثاني  الجزء األول

معامل   التكرار
  اإلشراكية

معامل   التكرار
  اإلشراكية

  التكرار
معامل 

اإلشراكية  
  الكلي

  
  
  
  

إشراكية  
  المحتوى
  اللفظي

    23  الحقائق.
  
  
  
  
  

0.85  
  
  
  

25    
  
  
  
  
  

1.13  
  

48    
  
  
  
  
  

1.01  

  38  27  11  المفاهيم.
  36  23  13  والقوانين. التعميمات

  94  46  48  مباشرة. الكتاب عنها يجيب أسئلة
  216  121  95  المجموع
 تحليل الطالب من تطلب أسئلة

  المعلومات.
25  42  67  

 الطالب من تطلب إخبارية جمل
  استنتاجات. عمل

12  48  60  

 تحليل الطالب من تطلب إرشادات
  بحلها. ليقوم ما ةمشكل أو نشاط

8  26  34  

 وجدت وال الطالب اهتمام تثير أسئلة
  الكتاب. في مباشرة إجابة لها

36  21  57  

  218  137  81  المجموع
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) أن معامل إشراكية النص اللفظي لمحتوى كتاب اللغة العربية لطلبة 4يتضح من الجدول (   
) 1.13) للجزء األول، و(0.85)، و(1.01بلغت ( الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي الدنيا

) وفقًا لمعامل رومي، 1.5 –0.4جميعًا معامالت محصورة بين ( للجزء الثاني من الكتاب، وهي
وهذا يعني أن النص اللفظي لمحتوى كتاب اللغة العربية لطلبة الصف الرابع من مرحلة التعليم 

شراكية الطلبة من خالل بناء إماتي بشكل يسهم في الجانب المعلو األساسي الدنيا يركز على تقديم 
تعلمهم للمهام التعليمية وفق المنظور البنائي الذي يرى أن الطلبة يتحملون مسئولية تعلمهم، وأن 

وٕاذا توفر لديهم االستعداد لذلك، وهذا ما تبناه النص المعلوماتي  ،لديهم االستعداد للتعلم إذا رغبوا
  للكتاب.

نتيجة إلى أن كتاب اللغة العربية المطور رغم مراعاته للتكدس المعلوماتي، إال أن وتعزى هذه ال   
شراكية الطالب وٕاثارة تفكيره، واهتمامه، ودافعيته نحو التعلم إيه وضعوا في اعتبارهم أن  يراعي مؤلف

كل وظيفي، واالندماج في العملية التعليمية ومهامها المرتبطة بمهارات الحياة وبالسياق الفلسطيني بش
مما يعني امتالك كتاب اللغة العربية للصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي الدنيا القدرة على 

  استقطاب الطالب وجذبه للتعلم.
)، العديلي وآخرون 2016وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من العبد الكريم والعبد الكريم (  
، الالتي توصلت إلى أن معامالت )2011رحاني ()، الس2011)، الهاشمي ومستريحي (2012(

  إشراكية النصوص اللفظية لمحتوى كتب اللغة العربية كانت مقبولة.
اللتين  )2014)، يحيى (2017كما وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من الوائلي (   

أقل من الحد انت توصلتا إلى أن معامالت إشراكية النصوص اللفظية لمحتوى كتب اللغة العربية ك
  .المطلوب

  إجابة السؤال الثاني:
كتاب اللغة العربية لمحتوى  إشراكية النص البصريما معامل   ينص السؤال الثاني على ما يلي:   

  ؟Romeyللصف الرابع وفقًا لمعامل رومي 
ولإلجابة عن هذا السؤال، تم تحليل النص البصري لمحتوى كتاب اللغة العربية لطلبة الصف    

الرابع من مرحلة التعليم األساسي الدنيا، وبواقع كتابين (جزء لكل فصل دراسي)، ومن ثم تم رصد 
  ):5، وهي كما في الجدول (Romey's Formulaعدد تكرارات ظهور الجمل وفقًا لمعادلة رومي 
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مل كتاب اللغة العربية للصف الرابع وفقًا لمعالمحتوى  إشراكية النص البصري) معامل 5الجدول (
  Romeyرومي 

  
  عناصر الكتاب

  
  البيان

  الكتاب ككل  الجزء الثاني  الجزء األول

معامل   التكرار
  اإلشراكية

معامل   التكرار
  اإلشراكية

  التكرار
معامل 

اإلشراكية  
  الكلي

  
إشراكية  

  المحتوى البصري

 يســــــــتخدمها رســــــــومات
 لغــــــــــــــــــرض الكتــــــــــــــــــاب
 .توضيحي

3  
  
  
1.6  
  

18  
  
  
1.1  
  

21    
  

1.19  
  
  

 يســــــــتخدمها ترســــــــوما
 حـــــث لغـــــرض الكتـــــاب
 نشـــــــاط ألداء الطالـــــــب

  .معين

5  20  25  

) أن معامل إشراكية النص البصري لمحتوى كتاب اللغة العربية لطلبة 5يتضح من الجدول (   
) 1.1) للجزء األول، و(1.6)، و(1.19الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي الدنيا بلغت (

) وفقًا لمعامل رومي، وهذا يعني 1.5 –0.4معامالت محصورة بين ( اب، وهيللجزء الثاني من الكت
أن النص البصري لمحتوى كتاب اللغة العربية لطلبة الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي الدنيا 

وليست توضيحية بحيث تجعل  ،يركز على صور ورسوم ومخططات استقصائية أو استكشافية
شراكية وتنشيط الطلبة إيان البصري، األمر الذي أسهم في الطالب ينخرط وينهمك في فهم الب

شراكية الجزء األول من إاألمر الذي يتناقض بشكل كبير مع في المهام التعليمية البصرية،  وٕاشراكهم
) وفقًا 1.5)، وهو معامل أكبر من (1.6شراكية المحتوى البصري (إكان معامل  الكتاب؛ حيث

يركز على صور ورسوم ومخططات  أن الجزء األول من الكتابي يعني لمعامل رومي، األمر الذ
بحيث ال تجعل الطالب ينخرط وينهمك في فهم البيان  ،توضيحية وليست استقصائية أو استكشافية

  البصري.
التي توصلت إلى أن معامل إشراكية  )2012وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة نوافلة (   
  غة العربية كانت مقبولة.صوص البصرية لمحتوى كتب اللالن
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) فاري 2016كما وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من العبد الكريم والعبد الكريم (   
الالتي توصلت إلى أن معامالت إشراكية النصوص البصرية ) 2012العديلي وآخرون ( )2016(

  .أقل من الحد المطلوبلمحتوى كتب اللغة العربية كانت 
  ثالث:إجابة السؤال ال

كتاب اللغة العربية للصف محتوى  إشراكية أنشطةما معامل  ينص السؤال الثالث على ما يلي:   
  ؟Romeyالرابع وفقًا لمعامل رومي 

ولإلجابة عن هذا السؤال، تم تحليل أنشطة محتوى كتاب اللغة العربية لطلبة الصف الرابع من    
(جزء لكل فصل دراسي)، ومن ثم تم رصد عدد تكرارات مرحلة التعليم األساسي الدنيا، وبواقع كتابين 

  ):6، وهي كما في الجدول (Romey's Formulaظهور الجمل وفقًا لمعادلة رومي 
 Romeyكتاب اللغة العربية للصف الرابع وفقًا لمعامل رومي محتوى  إشراكية أنشطة) معامل 6الجدول (

  
عناصر 
  الكتاب

  
  البيان

  الكتاب ككل  الجزء الثاني  الجزء األول
معامل   التكرار

  اإلشراكية 
معامل   التكرار

  اإلشراكية 
معامل   التكرار

اإلشراكية  
  الكلي

إشراكية  
  األنشطة

 الكتاب يطلب نشاطات
  .ملهاع الطالب من

12    
1.25  
  

33    
0.45  

45    
0.6  

عدد الصفحات التي تم 
  تحليلها

15  15  30  

ة أنشطة محتوى كتاب اللغة العربية لطلبة الصف الرابع ) أن معامل إشراكي6يتضح من الجدول (   
) للجزء الثاني من 0.45) للجزء األول، و(1.25)، و(0.6من مرحلة التعليم األساسي الدنيا بلغت (

  ) وفقًا لمعامل رومي.1.5 – 0.4الكتاب، وهي جميعًا محصورة بين (
صف الرابع من مرحلة التعليم األساسي وهذا يعني أن أنشطة محتوى كتاب اللغة العربية لطلبة ال   

الدنيا يركز على أنشطة تجبر الطالب على القيام بممارسات عملية وتطبيقية، كجمع معلومات أو 
نترنت، األمر الذي يسهم في الل اإلعمل مقابالت أو إجراء بحوث مكتبية أو عبر البحث من خ

شراكية أنشطة إليمية. وهذا يعني أن معامل التع شراكية الطلبة وتنشيطهم وٕاشراكهم  في فهم المهامإ
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محتوى كتاب اللغة العربية لطلبة الصف الرابع من مرحلة التعليم األساسي الدنيا تقوم بدورها في بناء 
  لدى الطالب. المعرفي

ن )، العديلي وآخرو 2014)، يحيى (2017وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من الوائلي (   
  ضمن الحد المطلوب.محتوى كتب اللغة العربية شراكية أنشطة إظهرت أن معامل ) الالتي أ2012(

)، الهاشمي 2012)، نوافلة (2016كما وتختلف هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من فاري (   
الالتي توصلت إلى أن معامالت إشراكية أنشطة محتوى كتب اللغة العربية  )2011ومستريحي (

  .لوبأقل من الحد المطكانت 
  التوصيات:

  في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، يوصي الباحث بما يلي:  
لكتب اللغة العربية بما يفسح المجال المحتوى البصري شراكية الطلبة في إضرورة االهتمام بتفعيل  .1

خدمة ألهداف تعلم اللغة العربية وتعليمها خاصة في مجال  ،أمامهم للتفاعل المنتج والممتع معها
 .ءة الرسوم والصور والمخططات البصريةقرا
لكتب اللغة العربية من خالل تنويع المحتوى اللفظي شراكية الطلبة في إضرورة التركيز على  .2
االستبصار في المفاهيم للتأمل و ، بما يفسح المجال أمامهم ساليب عرض مكونات المجال المعرفيأ

 والتعميمات.
لكتب اللغة العربية بما يفسح  محتوى األنشطةفي  شراكية الطلبةإالعمل على  زيادة مساحة  .3

 المجال أمامهم لممارسة االستقصاء واالكتشاف.
التخفيف من جمود الدروس التي تعتمد األسئلة فقط، ومحاولة التركيز على النظرية البنائية  .4
 شراكية كتب اللغة العربية.إجتماعية في اال

  المراجع العربية:
 التوازن بين ثقافة الكلمة وثقافة الصورة كمعيار ). 2007( هااألستاذ، محمود والطويل، م

الجودة في التعليم المؤتمر التربوي الثالث بعنوان "، للجودة في محتوى مناهـج العلوم الفلسطينية
 28- 27الجامعة اإلسالمية في الفترة من  –" المنعقد بكلية التربيةالعام الفلسطيني كمدخل للتميز

  .2007نوفمبر 
 يغزة: مطبعة الرنتيس .أساسيات المناهج ).2001اذ، محمود ومطر، ماجد (األست. 
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 في  كتاب العلوم للصف الرابع األساسيدراسة تحليلية لمحتوى  ).2015( بني خلف، محمود
 /أ.4 العدد ،21 المجلدالمنارة، ، األردن في  ضوء المرحلة النمائية للطلبة

 شراكية الطالب في محتوى مناهج إ). "درجة 2014بن محمد، وآخرون ( الرويس، عبد العزيز
. جامعة مجلة العلوم التربوية والنفسية(دراسة تحليلية).  االبتدائيةالرياضيات المطورة بالمرحلة 

 .772 -733): 2(7القصيم. السعودية. 
 شراكية نصوص كتاب اللغة إ). "مستوى مقروئية ودرجة 2011( السرحاني، عون بن محمد

. رسالة ماجستير غير منشورةرابع االبتدائي في المملة العربية السعودية". العربية للصف ال
 جامعة مؤتة. األردن.

 عمان: دار الفكر.المنهج المدرسي المعاصر). 2011( سعادة، جودت وٕابراهيم، عبداهللا .  
 ) المؤتمر ) نموذج منظومي ثالثي البعد لتنظيم محتوى المناهج الدراسية. 2004السيد، رضا

 بريل.أ 4- 3دار الضيافة ، –، جامعة عين شمسالمدخل المنظومي في التدريس والتعلم ع:الراب
 ) شراكية الطالب في كتاب العلوم المطور إ). "درجة 2017العبد الكريم، ندى، والعبد الكريم

. كلية التربية. جامعة الملك سعود. الرياض. مجلة العلوم التربويةللصف السادس االبتدائي". 
 .400 -475): 3(28. السعودية

 شراكية الطالب في كتب العلوم للصفوف الثالثة إ). "درجة 2012د السالم، وآخرون (العديلي، عب
. سلطنة مجلة الدراسات التربوية والنفسيةاألولى من مرحلة التعليم األساسي في األردن". 

 .120 -108 ،)2(6عمان. 
 ) .امة في انخراط طلبة المرحلة األساسية في ). "مدى مساهمة كتب العلوم الع2016فاري، أحمد

. جامعة النجاح رسالة ماجستير غير منشورةالتعلم من وجهة نظر المعلمين في محافظ جنين". 
 الوطنية. نابلس. فلسطين. 

 ) المؤتمر  االتجاه المنظومي في التدريس والتعلم.). 2001فهمي، فاروق وعبد الصبور، منى
  فبراير. 18 -17القاهرة  :السنوي األول

 ) .تقويم مهارات العلم األساسية ومدى استقطابية الطالب في كتاب الفيزياء 2013كبير، أحمد" .(
 .180 -160. 2. جامعة النيلين. السودان. المجلدمجلة الدراسات العلياللصف األول الثانوي". 
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 .المناهج ). معجم المصطلحات التربوية: المعرفة في 2003(  اللقاني، أحمد والجمل، علي
  وطرق التدريس، الطبعة الثالثة، القاهرة: عالم الكتب.

 ) .القاهرة: عالم مناهج التعليم بين الواقع والمستقبل). 2001اللقاني، أحمد، ومحمد، فارعة .
 الكتب.

 ) إشراكية مناهج العلوم الفلسطينية بمرحلة التعليم األساسي، يوم دراسي: 2017اللولو، فدوى .(
  .17/12/2017، قسم المناهج والتدريس، جامعة األقصى نية رؤية نقدية،المناهج الفلسطي

 أهميته وكيفية تقويمه، على الموقع:الكتاب المدرسي). 2011( .رعي، عبد اللطيفم ، 
 ) .مستوى مقروئية ودرجة استقطابية كتاب اللغة العربية للصف 2003الناجي، حسن بن علي" .(

ندوة بناء المناهج (األسس والمنطلقات) بية المتحدة". السادس االبتدائي في اإلمارات العر 
 جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية.م. 10/5/2004-8المنعقدة من 

 ) .شراكية كتب العلوم العامة لطلبة المرحلة األساسية المتوسطة في إ). "2012نوافلة، وليد
- 2369: 10. اإلصدار26. المجلد ةالعلوم اإلنساني –مجلة جامعة النجاح لألبحاثاألردن". 

2398. 
 شراكية كتاب اللغة العربية (مهارات إ). "مدى 2011، ومستريحي، فطنة. (الهاشمي، عبد الرحمن

. 36. السعودية. العددرسالة التربية وعلم النفساالتصال) للصف العاشر األساسي في األردن. 
123- 141. 

 ) .عد اللغة العربية لطلبة الصف العاشر األساسي في شراكية كتاب قواإ). "2017الوائلي، سعاد
 .90 - 69): 223(2. ستاذمجلة األاألردن (دراسة تحليلية)". 

 ) الصف الرابع األساسي. الجزء الثاني. رام اللغة العربية). 2001وزارة التربية والتعليم العالي .
  اهللا: مركز تطوير المناهج. 

 ) الصف الرابع األساسي. الجزء الثاني. رام اللغة العربية. )2001وزارة التربية والتعليم العالي .
  اهللا: مركز تطوير المناهج. 

 رام اهللا: طار المرجعي للمناهج الفلسطينيةوثيقة اإل). 2017( وزارة التربية والتعليم العالي ،
  فلسطين.
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 العلوم . شراكية كتب العلوم لطلبة المرحلة االبتدائية في األردن"إ). "2014ى، شيماء. (يحي
 .20 -1. العدد الرابع. الجزء الثاني. التربوية

  لمراجع األجنبية:ا
 Abd El-Magieed, M. (2011). Readability level and Involvement Degree 
of Agricultural Extension Textbook among the Bachelor students of some 
Educational Programs in Faculty of Agriculture. Journal of Agriculture 
Economic and Social Science.. 2(5): 541-560. 
 Azar, F. (1982). Analysis of science textbooks used in Iranian upper 
secondary schools. Dissertation Abstracts International. 42(9). 3945 A. 
 Barman, C., Barman, N., Miller, J. (1996). Two teaching methods and 
students understanding of sound. School Science and Mathematics. 
96(2): 63-66. 
 Fineley, R. (1992). Analysis of science textbooks. Science Education. 
76(3): 313-316. 
 Hodaian, M., & Liaghatdar, M. (2015). The metacognitive teaching and 
content analysis of high school third grade Biology book in 2014-2015. 
WALIA Journal. 131(S4): 126-133. 
 Kress,g. & van Leeuwen,t.(1996). Reading images: the grammar of 
visual design. London  : Routelge. 
 Mergo, T. (2012). The extent to which the chemistry textbook grade 11 is 
appropriate for learner – centered approach. African Journal of Chemical 
Education. 2(3): 92-108. 
 Moghadam, S., Nasab, I. (2014). The analysis enabled first physics book 
of secondary education content by William Romey method. Science and 
Engineering Investigations. 3(27): 28-36. 
 Rockman et al. (2002). “An Evaluation of Survival of the Sneakiest”. 
University of California at Berkely. www.lahaonline.com. 
 Yamato, Ryusuke. (2000). Awareness and Real Use of Reading 
Strategies”. JALT. Journal Abstracts. Vol (1) 

 

 


