
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 دادإـع
 

 تعليم جازان، وزارة التعليم، اململكة العربية السعودية
  
  
  



2017  (2ج)و ـوليـي( 111)العدد   كلية الرتبية ببنهاجملة   

 

 303 

 دادإـع      
 

 تعليم جازان، وزارة التعليم، اململكة العربية السعودية                                                                                                                                                       

هدف البحث الحالي إلى تحليل محتوى كتاب لغتيي المييليل لل يل العاايب اائتيدا ي  يي  
ى ميدى معاعيام محتيوى الييلكل الععبيل السعوديل؛ ولتحقيق هذا الهدف تم ئناء معيار للوقوف علي

كتيياب لغتييي المييلييل و قييار لليعيييار اليبنييي علييى ً ا ييب  مسييتادمار ً ييلوب تحليييل اليحتييوى   ييم 
توصييل البحييث الحييالي إلييى النتييا   التاليييلة كواييد ايقدمييل كتيياب لغتييي المييلييل تحدكييدار ل  ييا  

ب ميدعيار ااررايادا  النظعي والتعبوي وقوانين التعليم التي ئنى عليها الكتياب  وبيذلج اياء الكتيا
والتوايها  ليستفيد منها اليعلم  ئينيا لم كيذكع ايقدميل الكتياب ا يياء اليي لفين وهبيعاتهم العليييل 
والعيليل  وتكاميل محتيوى كتياب لغتيي المييليل تكياملر داهلييار   لغتيب  يلييل وهالييل مين ا ه ياء 

وتييييك كتيياب لغتييي المييلييل ارمل يييل والنحو،ييل  وقييد عمييعى اليحتييوى اي ييلوب من قييي م ييو   
اي ااقتييب ليواصييفا  الكتيياب اليدر ييي الميييد لينا ييبل ،ميييب للتلميييذ  وتييييك عناو،نييب  ومنا ييبل 
ورقب  وا تادامب لعلما  التعقيم  واييولب عليى  هيع   إا ًنيب ا يحتيوي عليى قا ييل اياليعااب 

المييلييل لل ييل  والي ييادرو و ييي نييوء نتييا   البحييث كوصييى البا،ييث ايييي يحتييوي كتيياب لغتييي
العااب  ي مقدمتب على ا هداف التي ونعت من ًال تحقيقها  ًوي يحتيوي عليى مهيارا  القييا  

 االنقد والتحليل والتفسيعو 

 تحليل محتوى  كتاب لغتي المييللو الكلمات املفتاحية:
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ليهييييل  يييي مييييداي الينييياه  و يييع  إي درا يييل الكتييير اليدر ييييل وتحليلهيييا مييين الدرا يييا  ا
التيييدر،أل؛  ي كتييياب اليدر يييي ً،يييد العناصيييع اليعونيييل للنظيييا  التعليييييي  وهيييو ًدام اليييينه   يييي 
ًهدا ب  ًودام ً ا يل  ي عيليتي التعليم والتعلم ايا كو عه من مادم علييل وهبعا  متنوعلو  تحقيق 

دوا لب الندوا  والي تيعا   و،يددوا وقد اهتم اليعبوي  ي الع ع الحدكث االكتاب اليدر ي   وعق
لييب ا  ييأل التييي يقييو  عليهييا  واليواصييفا  التييي كنبغييي ًي تتييوا ع  ييي الكتيياب الميييد ان لقييا ميين 
الوظييا ل التييي ك دكهييياو   للكتيياب اليدر ييي دور ً ا يييي  ييي تحدكييد مونيييوعا  الدرا ييل و يييع  

ب  و،حييدد الييدور الييذي كنبغييي تدر،سييها  ًو ييالير تقييو،م ال لبييل ميييا يعييين اليعلييم علييى ًداء مهيتيي
 و(1989يل التعليييل )عبد القادر  لل الر ًي يقو  اب ااعتباره محور العيل

و هييل الكتاب اليدر ي    قيد ًواه اليسي ولوي  يي مميات التعلييم اهتياميار هاصيار ليعيوي 
ب والقييا  اعيلييل ًدام  اعلل  ي عيليتي التعليم والتعلم  ولذا  قد كياي ًميع اليتااعيل اليسيتيعم للكتيا

تقو،ييييل  ييي  ايييل ا هييييل   ي التقييو،م و يييلل ميين الو ييا ل اليهيييل  ييي معع ييل مييدى صييل،يتب 
واودتيييب ومنا يييبتب لحاايييا  ال يييلب واليمتييييب اليحلييييو ولهيييذا  قيييد كييياي لتحلييييل محتيييوى الكتييير 

ًهم  ًهداف كثيعم  ولكنها تاتلل من احث آلهع  ومن درا ل  هعى  ولعل من  ًهداف اليدر يل 
 (ة 1996تحليل الكتر اليدر يل ما كلي )  عيد وعيار  

 كتيح الوصوت إلى نتا   إيمائيل تسهم  ي ت و،ع الكتابو  -1
يع يييييييل عييييييين ميييييييدى  اعلييييييييل ال يييييييع  وا  يييييييالير اليسيييييييتادمل  يييييييي تيييييييدر،أل الكتييييييياب  -2

 لل تفادم منهاو  
 تمسيد صورم وانحل عن اوانر القوم والضعل  ي الكتاب  -3
تحسيييين محتييوى الكتيياب ميين هيييلت التعييدكل والحييذف ًو ارنيييا ل ار ييها   ييي ت ييو،ع و  -4

 وتحسين عيليل التدر،ألو
 تونيح ما  ي الكتاب من و ا ل ًون  ل ميا كك،د من  عاليل ا تادامهاو   -5
 الك ل عن ال عوبا  التي توااب ال لب للوقوف عليها والعيل على موااهتهاو  -6
تييييياب اليدر يييييي  ييعييييين ااقتيييييداء اليسييييياهيل  يييييي تقيييييديم منهمييييييل للبحيييييث  يييييي تقيييييو،م الك -7

 ئها عند التيليلو
العييييل عليييى دعيييوم اليات يييين )معلييييين ومييي لفين( إليييى ااهتييييا  ئنوعييييل ا  ييي لل التيييي  -8

 ت ع،ها الكتر اليدر يلو
الك ييل عيين القيييم وااتماهييا  ال ييا عل  ييي الكتيياب اليدر ييي وبييياي ًنواعهييا ) ًهلقيييل   -9

 ملءمتها لحااا  ال لب واليمتيبو   دكنيل  ااتياعيل   يا يلو و( وتحدكد مدى
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وإي كييياي عيلييييل تحلييييل الكتييير اليدر ييييل عيلييييل مهييييل   ييياي هيييذه ا هيييييل تيييكداد عنيييدما 
كت دى البحث لتحليل الكتر اليقيعرم لتيدر،أل اللغيل الععبييل   ي اللغيل هيي الو ييلل التيي تسياعد 

وم ليوااهيل الحييام   ياليقعرا  على النيو اليعع ي واااتياعي والنفسي لل الر  وتمعليب يقيل اقي
(  إذ ًي اللغيل الععبييل هيي 1990اللغو،ل ًل ق ئهيذه الوظيا ل مين ًييل مقيعرا  ًهيعى )هو،ليل  

ا  ييا  الييذي يعتيييد عليييب ال فييل  ييي كسيير اليعلومييا  واليهييارا  وااتماهييا  التييي تعينييب علييى 
مييب ا مييل التييي كنتيييي إليهييا اات ييات ئبي تييب  ليييتم لييب عيين  ع،قهييا التفيياهم والتفاعييل مييب البي ييل و 

 (و1994فكعي والحضاري )العامع،ل  و،عتبط ئتعا ها الدكني والثقا ي وال
ولهيييذا  قيييد تاد اهتييييا  التعبيييو،ين والييييعبين اعتييير اللغيييل الععبييييل  وقييياموا ئتقو،يهيييا وتحليلهيييا 

ذه   وميين هييالف ييل اليسييتهد لوت و،عهييا  ييي هييذا الع ييع ايييا كييتلء  مييب  بيعييل اليمتيييب و بيعييل 
 الدرا ا ة 

  هييييييي(1408مييييييدكور )(  و 1987ً،يييييييد والحيييييييادي )و    (1996درا ييييييل عبييييييد الييييييع،ين )
 و(1998السييعي )و   (1994العامع،ل )و 

ًهييل الكتاب اليدر ي  ي العيليل التعليييل و ي عيليل تقو،م وتحليل الكتر وب الع م من 
 ييل عيين نقيياف الضييعل للعيييل علييى إتالتهييا ونقيياف القييوم اليدر يييل ميين ،ييين آلهييع تفيييد  ييي الك

لإلاقيياء عليهييا  ئييل ودعيهييا  لييذلج  يياي عيليييل تقييو،م وتحليييل الكتيير اليدر يييل تقييود إلييى ت ييو،ع 
اليناه  وتحسين محتوى الكتر من هلت الحذف وارنيا ل والتعيدكل  وقيد تفييد  يي  هيم محتيوى 

اعليل لكتر من و ا ل ًون  ل ميا كك،د من  الكتر  وتحسين عيليل التدر،أل  وتونيح ما  ي ا
 و(1986ا تادامها )ًئو ،لو  

كيييا ًي تحليييل الكتيير اليدر يييل ييعيين ًي يفيييد كييل ميين لييب علقييل االكتيياب مثييل اليعلييم  
وال الر  والمها  اليات ل  ي وتارا  التعليم لتحسين ا داء  يي وقيت ي يهد اهتياميار كبييعار  يي 

 واليدر يل  بيل ت و،ع اليناه  والكتر
ولعييل اليتيمييل  ييي منيياه  تعليييم اللغييل الععبيييل  ييي معا،ييل التعليييم العييا  اييالو ن الععبييي 
كليأل تفاوتار وانحار ئينها  واء  ي تحدكد ا هداف  ًو  ي اهتيار اليحتوى  ًو  يي تنظيييب  ًو 

 و(1998 ي ً الير التقو،م ) عييل  
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ي تحليييل محتييوى كتيياب لغتييي و ييي نييوء ما ييبق ًمعيين تحدكييد م ييعلل البحييث الحييالي  يي
  المييلل لل ل العااب اائتدا ي  ي الييلكل الععبيل السعوديلو

  ي ارااال عن الس الين التاليينة  بحثو،يعن تحدكد م علل ال
ما اليعاكيع التعبو،ل التي يمر ًي تتو ع  ي محتوى الكتاب لغتي المييلل لل يل العاايب  -1

 الييلكل الععبيل السعوديل ؟ اائتدا ي ا
إلى ًي مدى تتو ع هذه اليعاكيع  ي محتوى كتاب لغتي المييلل لل ل العااب اائتدا ي  -2

 االييلكل الععبيل السعوديل ؟ 

 ا ورم محددم إلى ما كلية هذا البحثهدف ك
ب لغتييي المييلييل لل يييل تحدكييد اليعيياكيع التييي يميير معاعاتهييا عنيييد اهتيييار محتييوى كتييا -1

 العااب اائتدا ي االييلكل الععبيل السعوديلو 
الوقوف على مدى معاعيام محتيوى كتياب لغتيي المييليل لل يل العاايب اائتيدا ي االييلكيل  -2

 الععبيل السعوديل لليعاكيع السااقلو 

 ييلكل الععبيل السعوديلو محتوى كتاب لغتي المييلل لل ل العااب اائتدا ي اال -1
 ً لوب ععى اليحتوىو  -2

 حتليل احملتوى:   -1
تحليييل اليحتييوى هييو ًدام علييييل  ًو ييلوب احييث منهمييي  يسييتادمب  ييي تحليييل اليحتييوى 
الظاهع ًو اليضيوي ال حيح ليادم من الييواد ا ع،قيل مونيوعيل منظييل  ئهيدف الوصيوت إليى 

    ائتلو ا تداا  وا تقعاءا

 حمتوى كتاب لغيت اجلميلة للصف الرابع االبتدائي:   -2
يق ييد اييب هنييا   وصييل مييا ي ييتيل عليييب كتيياب لغتييي المييلييل لل ييل العااييب اائتييدا ي 
االييلكييل الععبيييل السييعوديل ميين مونييوعا  وصييفا علييييا دقيقييا ميين ،يييث اليضيييوي وا  ييلوب 
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ومنا يييبتب لليعيياكيع العلييييل اليعايييوم و ع،قييل العييعى  ومييدى كفاييييل مضيييوي هييذه اليونييوعا  
 منبو 

مسيتادما ً يلوب تحلييل اليحتيوى  ا البحيثكتبب البا،ث الينه  الوصفي التحليلي  ي هذ
ئهييدف تحليييل محتييوى كتيياب لغتييي المييلييل لل ييل العااييب اائتييدا ي االييلكييل الععبيييل السييعوديل   

 عيار تحليل اليحتوى اليعد لذلجوووصفب وصفا مونوعيا و ق م

ًهداف البحثيقو  البا،ث ايعالمل م علل   على النحوت التالية   البحث  وتحقيق 

 :  البحثأواًل:  أدبيات 
 و،تم التنظيع  دئيا  هذه الدرا ل كيا كلية 

 تعليم اللغل الععبيل  ي اليع،لل اائتدا يلو  -1
اليحتيييوى كييييدام عليييييل  ًو يييلوب احيييث منهميييي  لبيييياي ماهيتهيييا  درا يييل عيلييييل تحلييييل  -2

 و بيعتها  وكيفيل ا تادامها  ي البحث العلييو 

 ثانيًا:  اجلانب التطبيقي:    
 ان لقا من التنظيع السائق  كتم اتااذ اراعاءا  التاليلة 

لييا  ئناء معيار م تق من الموانر النظع،ل السااقل  عبارم عن مميوعل من اليواصيفا  -1
يمييير ًي يعيييوي علييييب محتيييوى كتييياب لغتيييي المييليييل لل يييل العاايييب اائتيييدا ي االييلكيييل 

 الععبيل السعوديلو 
 كي يعوي صالحار لتحليل اليحتوى الذي ًمعد لبو إاعاء عيليا  ال د  اللت  لليعيار  -2
تحليييل محتييوى كتيياب لغتييي المييلييل لل ييل العااييب اائتييدا ي االييلكييل الععبيييل السييعوديل  -3

  لوب التالية  اا 
يقيو  البا،ييث ئنفسييب ئتحليييل محتييوى هييذا الكتياب و قييا لليعيييار  قييط واليعييوي ميين 

دراييا    يياذا  5( ئنييدار مقسيييار علييى  ييتل محيياورو و،حلييل اليعيييار البنييد الوا،ييد ميين 41)
 5كييياي تواايييد اليعييييار  يييي محتيييوى كتييياب لغتنيييا الععبييييل ئدرايييل ) ميتيييات (  انيييب يع يييى 

درايييا   وإذا كييياي تواايييده  4ايييده ئدراييل )اييييد ايييدار ( انيييب يع ييى دراييا   وإذا كييياي توا
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دراييا   وإذا كيياي توااييده ئدراييل ) مقبييوت (  انييب يع ييى  3ئدراييل ) ايييد (  انييب يع ييى 
 دراتاي  وإذا كاي توااده ئدرال ) نعيل (  انب يع ى درال وا،دمو

 ععى النتا   والتوصيا و  -4

 تعليم اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية:    -1
و،هدف تعليم اللغل منذ ئدايل اليع،لل اائتدا يل إلى تيعين ال فل من ًدوا  اليعع ل عن 
 ع،يييق تكو،يييده االيهيييارا  ا  ا ييييل  يييي القيييعاءم والكتاايييل  واا يييتيا  والتحيييد   ومسييياعدتب عليييى 

والتييدرف  ييي تنييييل هييذه اليهييارا  علييى امتييداد اكتسيياب عاداتهييا ال ييحيحل  واتماهاتهييا السييلييل  
اليعا،يل التعليييييل احييث ي ييل التليييذ  ييي نهاييل اليعا،ييل إليى مسييتوى لغيوي ييعنييب مين ا ييتادا  
اللغل ا تادامار نااحار عن  ع،ق التحد  والقيعاءم والكتاايل  مييا يسياعده عليى ًي كينهم االعييل 

ل التعليييييييييييييل التاليييييييييييل )كييييييييييونأل الييييييييييذي ياتيييييييييياره  وعلييييييييييى ًي كواصييييييييييل الدرا ييييييييييل  ييييييييييي اليعا،يييييييييي
 (و 17 ص1999وآهعوي 

 وى:   ــــــــــــــــــــل احملتــــــــــــــــــــحتلي -2
يق ييييد ايييياليحتوى مميييييو  الابييييعا  التعبو،ييييل والحقييييا ق واليعلومييييا  التييييي كعاييييى تكو،ييييد 

لحعكيييل التييي ال ييلب ئهييا  وكييذلج ااتماهييا  والقيييم التييي كييعاد تنييتهييا عنييدهمو ًوهيييعار اليهييارا  ا
كييعاد إكسييائهم إياهييا  ئهييدف تحقيييق النيييو ال ييامل اليتكامييل لهييم  ييي نييوء ا هييداف اليقييعرم  ييي 
الييينه  ت والحييدكث عيين اليحتييوى كت ييع  إلييى ًمييع،نة  ً،ييدهيا اهتييياره  واآلهييع تنظييييب ييعيين 

 (و  35ي  32  ص ص 1998تناولها اايمات على النحو التالي ) عييل  
 اختيار المحتوى:  -1

 ذكع ا دئيا  مميوعل من اليعاكيع التي نميلها  ييا كلية  ك
معييييار ال يييد ة يعتبيييع اليحتيييوى صيييادقا عنيييدما يعيييوي واقعييييا ًوصييييل وصيييحيحا عليييييا  (ً 

  ضل عن تي يب مب ا هداف اليونوعيلو  
معيار ا هييلة يعتبع اليحتوى مهيا عندما يعوي ذا قييل  ي ،يام ال الر   مب تغ ييل  (ب 

تلفييل ميين ميييادكن اليعع ييل والقيييم واليهييارا  مهتيييا ئتنييييل اليهييارا  العقليييل  الموانيير اليا
 ًو الير تنظيم اليعع ل ًو اعلها مفيدم لليتعلم ًو تنييل ااتماها  اريمائيل لديبو  
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معيار الييوت وااهتياما ة و،عوي اليحتوى متي يا مب اهتياما  ال لب عندما ياتار  (ف 
هتياما  والييوت  يع يهيا ا ولو،يل دوي التضيحيل ايال بب على ً ا  من درا ل هذه اا

 ايا يعتبع مهيا لهمو  
معيار القائليل للتعلمة و،عوي اليحتوى قاال للتعلم عندما كعاعي قدرا  ال لب   متي يا  (د 

 مب الفعو  الفعديل ئينهم  معاعيا ليبادئ التدرف  ي ععى اليادم التعليييلو  

 تنظيم المحتوى:   -2
ًهيداف يق د ئتن ظيم اليحتوى تعتيبب ا ع،قل تو ع ً،سن الظعوف لتحقيق ًكبع قدر من 

الييينه و ولقييد ،ييدد ئعونييع ًنييب عنييد تنظييييم محتييوى الييينه   ييين الييلت  ًي كعتكييك علييى اليبيييادئ 
ا  ا يييل وا  كييار والتعلييييا  ،تييى ت ييبح اليييادم ًكثييع ايييوا  ييي نظييع اليييتعلم  ًوكثييع  ييهولل 

 ي آلهعو  للنتقات من موقل تعليي

   تحليل الا ا ص اللغو،ل ًو الداليل للعموتو 
   تحدكد تكعارا  ظهور ًو ورود الا ا صو 
   الك ل عن اليعاني الكامنل وقعاءم ما ئين الس ورو 
   اا تدات من هلت تحليل اليحتوى على ا اعاد واليعونا  الواردم  ي اليحتوىو 
 عع ل ااتماها  السا دم  ي اليحتوىو  م 
   إئعات القيم اااتياعيل الدكنيل السيا يل و يعها الواردم  ي اليحتوىو 

 األسس اليت يبين عليها حتليل احملتوى:   
ًهم ما يمر معاعاتب  ييا كت ل ئتحليل اليحتوى ما كلي )  (ة 1987مدكور    ومن 

ي مينظم مين ً يالير البحيث التيي تسياعد ًي تحليل اليحتوى ميا هيو إا ً يلوب مونيوع -1
البا،ييث  ييي الوصييوت إلييى مميوعييل ميين اا ييتداا  المدكييدم  والتييي تعينييب ئييدورها  ييي 
تقييو،م ًو ت ييو،ع اليييادم مونييو  التحليييل  ًو تحدكييد موقفييب منهييا  ًو تعييييم النتييا   علييى 

  يعهاو 
 ًي تحليل اليحتوى ا ئد ًوي كتو ع  يب عن ع الثقل والثبا و   -2
  ئد ًوي كتم التحليل و ق معاكيعب لكي كتو ع عن عا اليونوعيل والثبا  السااقين  لًن -3
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مونوعيل تتفق مب  بيعل اليادم اليعاد تحليلها  وميب الهيدف مين التحلييل  وميب مسيتوى 
 ا داء اليستهدفو 

 وبناء مثل هذه اليعاكيع كنبغي ًي يعتيد على ً أل ًربعلة  
 ل ئدوره ا بيعل الي علل و عونها وتساؤاتهاوالهدف من التحليلو  وهذا كت  -1
 ،ااا  وم الر الف ل اليستهد ل ئهذا اليحتوى ًو اليضيويو   -2
  بيعل اليادم اليعاد تحليل مضينها ًو محتواهاو   -3
 آراء ومع يا  اليتا  ين والابعاء  ي هذه اليادمو   -4
وتسياؤاتب  ًوي تكيوي  البحيثًي تحليل اليحتوى ا ئد ًوي كعتبط ارتبا ا مبااعا اي يعلل  -5

 التي قد تستاد  ً الير ًهعى إنا يل  ي التحليلو  البحثنتا مب اكءا من نتا   
ًي تحلييييل اليحتيييوى لييييأل منهميييا للبحيييث قا ييييا ئذاتيييب  وإنييييا هيييو مميييعد ً يييلوب ًو ًدام  -6

يستادمها البا،ث ميب ًدام ًو ًدوا  ًهيعى   يى إ يار مينه  متكاميل للبحيث  هيو مينه  
اد  تحليل اليحتوى مب اا تبانل  ًو مب اليل،ظل  ًو مب اليقائلل  ًو اليسحو  قد يست

 مب ًكثع من ًدام من هذه ا دوا  و يعهاو 
ًي كيتم التحليييل و ييق قواعييد منظييل  وهييذا يعنييي ًي تييتم عيلييل اهتيييار الن ييوص واليييواد  -7

تسقل  وهو ميا اليعاد تحليلها  ًوي كتم تحدكد   ا ل التحليل و  اتب و قا لقواعد ت بيقيل م
كي دي إليى ا ييتبعاد ا،تييات ًي يقت يع البا،ييث عليى اهتييار اليييواد التيي ت ،يد ا تعانيياتب 

(  والييذي ا اييج  يييب ًي ا ييتيعار البا،ييث  ييي ا ييتادا  1977ًو آرا ييب اليسييبقل )إمييا   
نظيييييا  معيييييين للت ييييينيل  يييييوات  تيييييعم التحلييييييل    ييييييتيح إمعانييييييل الوصيييييوت إليييييى ،قيييييا ق 

 يعمو ومعلوما  ذا  قييل كب
ًي تحليل اليحتوى يعتيد  ي ا  ا  على التحليل الكيي لليحتوى  لكن التحليل الكيي  -8

ا يميييير ًي يعييييوي هييييو الهييييدف النهييييا ي   وإنيييييا هييييو مع،لييييل نييييعور،ل رمعانيييييل القيييييا  
االتحليل الكيفي على ً أل مونوعيل اعيدا عن اان باعا  والتقدكعا  الذاتيل للبا،ث  

عين علقل دا ع،يل   التحلييل الكييي نيعورم اتميل للتحلييل الكيفيي  والعلقل ئين كل النو 
 نب ككود البا،ث االيعلوما  وار، اءا  التي تيعنب من الوصوت إلى النتيا   العاميل 
التيي تعبييع تعبيييعا صييحيحا عيين اليضيييويو   التحليييل الكيييي يعييين علييى التنبيي  الكيفييي   

 (و  1976م  والتحليل الكيفي هو تفسيع ليغكى الكم ) هي
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 ار:ـــــــــاء المعيـــــــــبن
الين ييوص عليهييا  ييي ه تهيا  قييا  البا،ييث ئبنيياء معيييار يسييتاد  البحييث و قيا راييعاءا  

 ي تحليل محتوى كتاب لغتي المييلل لل ل العااب اائتدا ي االييلكل الععبيل السعوديل مونو  
 والبحث

 وقد تم ئناء اليعيار  ي نوء ا  أل التاليلة 
 لدرا ا  السااقلو ا -1
 و البحثًدئيا   -2
 تحليل اليحتوىة  مفهومب  ً سب  وا تاداماتبو -3

 ( ئندارو  41وقد تكوي اليعيار من )
 ار:  ـــــــدق المعيـــــــــــص

ععى البا،ث هذا اليعيار على مميوعل من اليحعيين اليتا  ين  وقا  ايقائلل كل 
ًعيد  مين ًاليب  وبعيد إايعاء وا،د منهم  وناقش معهم ئنود اليعيار ومدى  صيلتها االهيدف اليذي 

 عيليل ال د  هذه  والتيكد من ًي اليعيار ًصبح صادقا  ي قيا  ما ونب لقيا بو 
ولتسييهيل إاييعاء عيليييل الثبييا  لمييييب ئنييود اليعيييار  وليك،ييد ميين الدقييل  ييي ،سيياب مييدى 

( 5البا،ث درايل مين )تو ع كل ئند من ئنود اليعيار  ي محتوى كتاب لغتي المييلل   قد ونب 
( إذا كانيت 4( إذا كانت درال تحققب )ميتاتار(  و )5لكل ئند من ئنود اليعيار احيث ييهذ البند )

( إذا كانيييت درايييل تحققيييب 2( إذا كانيييت درايييل تحققيييب )اييييد(  و)3درايييل تحققيييب )اييييد ايييدار(  و)
 ( إذا كانت درال تحققب )نعيفار(و1)مقبوار(  و)

 ل:  ـــــــــات التحليـــــــــفئ
 البحيثعيد البا،ث إلى تحدكد   ا  التحليل اآلتيل  ،يث إنها ًقعب الف يا  إليى  بيعيل 

 وًهدا بة ب وم علت
  النظع،ل التي ئنى عليها الكتابو 
   الف ل اليستهد ل  وهم )تلميذ ال ل العااب اائتدا ي(و 
   ا هدافو 
   اليحتوىو 
   الو ا ل التعليييلو 
  التقو،مو 
 فو  ارهعا 
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اهتيييارار مق ييودار ) ع،قييل العينييل العيديييل( وهييي كتيياب لغتييي  البحييثاهتييار البا،ييث عينييل 
 المييلل لل ل العااب اائتدا ي االييلكل الععبيل السعوديلو 

 ل:    ــــــــــــالتحلي
  البيانا  عاملة 
  يو ا م الكتابة  لغتي المييلل لل ل العااب اائتدا 
 تيليلة    ع،ق من اليتا  ينو 
  النااعة  وتارم التعليمو 
   ئلد النااعة  الييلكل الععبيل السعوديلو 
   هو 1438-ه1437تار،خ الن عة 

  ًاكاء الكتيابة اايتيل الكتياب عليى  يياي و،يدا   قسييت إليى قسييين   ه يص الميكء
و،ضيييم ًربيييب ا وت منهيييا  و،ضيييم ًربييب و،يييدا  للف يييل ا وت  و، ييص الميييكء الثيياني 

 و،دا  للف ل الثانيو

 أواًل:  النظرية التي بنى عليها الكتاب:  
 ييي مقدمييل الكتيياب الميييد  ائييد ميين التعع،ييا اييالي لل وهبعاتييب وتماربييب اليتعلقييل اييييداي 
ا تادا  الكتاب  وائد من ًي يحدد الي لل واهل نظعه التعبو،ل  وقوانين التعلم التي صييم عليى 

اءه على واهل النظع التعبو،ل هذه  ائد ًوي كونح الي لل  ع،قيل ا يتادا  ً ا ها الكتابو وبن
 ه(و1408الكتاب  وبذلج يستفيد اليعلم والتلييذ وولي ا مع  ي  هم ودرا ل الكتاب )مدكور  

 المعيار األول:  

ايييوت مقدمييل الكتيياب علييى تعع،ييا اييالي لفين وهبييعاتهم وتميياربهم اليتعلقييل اييييداي تعليييم 
 ععبيلواللغل ال

اتضح من التحليل اليذي قيا  ايب البا،يث ًنيب ا كوايد  يي مقدميل الكتياب ً يياء لليي لفين 
ًع يي درايل  وإنيا تم ااكتفاء اعبارم )مميوعل من اليتا  ين(  ولعد  تحقق هذا اليعيار  قد 

 وا،دمو 
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 المعيار الثاني:  

ى عليهييا وهاصييل ايييوت الكتيياب علييى ا  ييا  النظييعي التعبييوي وقييوانين الييتعلم التييي ئنيي
 قوانين تعلم اللغلو 

وبالعاو  إلى الكتاب ي مونب التحليل ي نمد تحقق هذا اليعيار  ولذلج  قد كانيت دراتيب 
 هيأل دراا و

 المعيار الثالث:  

اتفا  واهل النظع التعبو،ل وقوانين التعلم التي ئنى عليها الكتاب مب ااتماها  التعبو،ل 
 الحدكثلو

إليييى نيييعورم ًي تكيييوي واهيييا  النظيييع التعبو،يييل ،دكثيييل ومنا يييبل  و، ييييع هبيييعاء الينييياه 
ًع يي  للع ع الذي كتم  يب ئناء الينه   و لتو ع هذا اليعيار  ي الكتاب ي مونب التحليل ي  قيد 

 هيأل دراا و 
 المعيار الرابع: 

نميييال الكتييياب  يييي تعاييييل ا  يييا  النظيييعي وقيييوانين اليييتعلم التيييي ئنيييى عليهيييا  يييي صيييورم 
 يها  تعين على ،سن تعليم وتعلم محتوى الكتابو إراادا  وتوا

تبين من التحليل ًي الكتاب ذكع ا  ا  النظعي وقوانين التعلم التي ئني عليها  وليذلج 
 ًع ي هذا اليعيار هيأل دراا و  

 المعيار الخامس:  

ايييوت مقدمييل الكتيياب إراييادا  إلييى  ييع  ًو ييالير التييدر،أل والتقييو،م الينا ييبل لتييدر،أل 
   اللغو،ل ا ربعلة  اا تيا   والتحد   القعاءم  والكتاالو اليهارا

 ين ًال اا تفادم من الكتاب اليدر ي  ي تعليم اللغل الععبيل عليى ن يا  وا يب ولييأل 
داهل اليدر ل  قط يمر " تقديم نياذف كاملل ليميوعل كبيعم من درو  الكتاب وكيفيل تدر،سيها 

ينييا  ليضيييوي الكتيياب اليهيياري واللغييوي والثقييا ي " احيييث تيثييل هييذه اليميوعييل ميين الييدرو  ع
هي(و وبالعاو  إلى الكتاب ي مونب التحليل ي نمد هذا اليعييار متحققيار ليذلج كانيت 1401)الناقل  

 دراتب وا،دارو  
 المعيار السادس:  

 التمع،ر واليل،ظل قبل ا تادامبوتم ونب الكتاب مونب 
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" الكتياب اليدر يي المييد هيو اليذي يعييوي   قيد ًاييب اليتا  يوي  يي اليييداي عليى ًي
(و  1962نتيييياف التمع،ييييير العليييييي  يييييي مادتييييب وتنظيييييييب و ع،قييييل ععنيييييب " )رنييييواي وآهيييييعوي  

وبالعاو  لو يقل التعليم اليعيدم لي يعو  الت يو،ع  قيد وايد اييي الكتياب تيم تمعبتيب قبيل ا يتادامب  
ًع ي هذا اليعيار هيأل دراا و  ولذلج 

 ة: ــــــلمستهدفة اــــــثانيًا:  الفئ
إي الكتيياب الميييد هييو الييذي يحييدد م لفييب  ييي مقدمتييب نوعيييل ً ييعاد الف ييل اليسييتهد ل  ميين 
،يييث ه ييا ص نيييوهم  وم لييبهم  و،اايياتهم  وم ييعلتهم  كيييا وكيفييا   ييواء كييانوا  لاييار  ييي 

 معا،ل التعليم العا   ًو دار ين كبارار  ًو  يع ذلجو 
 المعيار السابع:  

ًهم ه ا ص التلميذ الذكن ًلل لهم الكتابو ايوت مقدمل ال  كتاب على 
ًهييييم ااتماهييييا  الحدكثييييل  ييييي تحليييييل الكتيييياب اليدر ييييي وتقييييدكعه " تحدكييييد الييييي لفين  ميييين 
لا يييا ص نييييو التلمييييذ وم يييالبهم عليييى اليسيييتوى اليييذي ًليييل ليييب الكتييياب " )رنيييواي وآهيييعوي  

نيب التحلييل ي ليم نميد ليب ذكيعار   (و وبيالعاو  لهيذا اليعييار  يي كتياب لغتيي المييليل ي مو 1962
 ليأل هناك ما ي يع إلى السيا  العقليل واااتياعيل والنفسيل التي ييع ئهيا التلمييذ اليذكن ًمليل 

ًع ي هذا اليعيار درال وا،دمو  لهم الكتابو ولذلج 
 المعيار الثامن:  

 وتلبيل الكتاب لحااا  التلميذ اليستهد ين
نوعيل ميدانيل على الف ل اليستهد ل ا ع،قيل اليسيح كاي من اليفتعى عيل درا ا  مو 

للوقيوف عليى ،اايا  التلمييذو  وبيالعاو  إليى كتياب لغتيي المييليل ي مونيب التحلييل ي نميد ًي 
اليييييي لفين ليييييم يقوميييييوا اعييييييل درا يييييا  تحقيييييق هيييييذا اليعييييييار  يييييي الكتييييياب  ولكييييين اييييياء  اعيييييم 

عليييى ذليييج كانيييت الدرايييل  اليونيييوعا  التيييي تلبيييي اعيييم هيييذه الحاايييا  ئدرايييل اسيييي ل وبنييياء
 اليستحقل لهذا اليعيار هي دراتينو 

 داف:  ـــــــــــــــــــــثالثًا:  األه
إي كفاءم الي لل وواهل نظعه التعبو،ل وهبعاتب وتماربب الييدانيل ومعع تب ا بيعيل الييادم 

هيذا كليب عليى  التي ك لل  يها ي اارنا ل إلى تحدكده لنوعيل الف ل اليسيتهد ل ي ائيد ًوي كينععأل
 تحدكده ل هداف التي كع،د تحقيقها  ي الف ل اليستهد لو
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 المعيار التاسع: 

 ايوت مقدمل الكتاب على مميوعل من ا هداف اليحددم ئونول لتدر،أل الكتابو
ًهداف وانحل ومحددم لتدر،أل الكتاب ًمع نيعوري ومهيم للكتياب اليدر يي   إي ونب 

ًهيييداف تعلييييييل محيييددم ( إليييى 1979ًو يييي هيييذا ي ييييع القا ييييي ) نيييب "كنبغيييي ًي تونيييب للكتييياب 
ت ل ئدقل السلوك النها ي لليتعلم"  ولعد  تيو ع هيذا اليعييار  يي مقدميل الكتياب كيهيداف عاميل 

ًع ي  ل  دراا و  ًهداف هاصل لكل و،دم  قد   وإنيا تم تحدكد 
 المعيار العاشر: 

 اللغو،ل اليعاد تعليهاو  ايوت ا هداف للحقا ق واليعلوما  وااتماها  واليهارا 
،ييييث كيييعى معظيييم اليتا  يييين  يييي الينييياه  و يييع  التيييدر،أل ًي هنييياك مميوعيييل مييين 
ًهيييداف ًي مقيييعر درا ييييو  ومييين ذليييج اييييوت ا هيييداف  ال يييعوف الوااييير توا عهيييا عنيييد صييييا ل 

(و وبالنظع إلى كتاب 1985لياتلل ًنوا  السلوك الذي كنبغي الوصوت اال الر إليب )الد يثع  
ًع ي هيأل دراا و لغتي ا  لمييللي مونب التحليل ي نمد ًي هذا اليعيار متحقق ولذلج 

 المعيار الحادي عشر:  

 منا بل ا هداف ليستوى التلميذو 
 ينبغي ًي تكيوي ا هيداف الي يا ل ليع،ليل معينيل منا يبل ليسيتوى التلمييذ   يل تكيوي 

ًعليى مين مسيتوى ال ي لبو  يين الضيعوري رنميال ًي ًدنى من اليستوى الي ليوب تحقيقيب  وا 
ًهدا ب منا بل ليستوى التلميذ )الد يثع    (و1985مقعر درا ي ًي تكوي 

ًهييدا ار ئييل  ايييا  ي ييعر الوصييوت  ولكييوي ا هييداف ذا  مسييتوى عييات  انهييا ا تعتبييع 
ًع ي درال وا،دمو   إليهاو ولعد  تحقق هذا اليعيار  ي كتاب لغتي المييلل  قد 

 وى:  ـــــــــــــــــــرابعًا:  المحت
لكفاءم الي ليل وواهيل نظيعه التعبو،يل وهبعاتيب وتماربيب الييدانييل  ومعع تيب ا بيعيل الييادم 
التي ك لل  يهيا  ومعع تيب ا بيعيل الف يل اليسيتهد ل  وبا هيداف التيي كع،يد تحقيقهيا  يي هيذه الف يل 

هتييياره  كييل هييذا ائييد ًوي ميين هييلت الكتيياب  ومعع تييب ايعيياكيع اليحتييوى الميييد  وبي ضييل  ييع  ا
 كنععأل على محتوى الكتاب الذي ك لفبو 

 المعيار الثاني عشر: 

 تعايل محتوى الكتاب ل بيعل اليمتيب واتماهاتبو 
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وبالنظع إلى كتاب لغتيي المييليل ي مونيب التحلييل ي نميد ًي محتيواه تضيين مونيوعا  
لتييالي ييعيين القييوت ايييي هييذا ااتياعيييل  وو نيييل  و إ ييلميل  وصييحيل  ومونييوعا  علييييل  وبا

 اليعيار متحقق و،ستحق هيأل دراا و
 المعيار الثالث عشر: 

 منا بل اليحتوى كيا وكيفا مب ن يبب  ي ه ل الدرا لو
وبالنظع إلى كتاب لغتي المييلل ي مونب التحليل ي  قيد ونيب و يق منهياف اللغيل الععبييل 

ى  ييياي و،ييدا  قسيييت إلييى قسيييين وه و ييب العع،ضييل   ييي مع،لييل التعليييم العييا   وااييتيل عليي
متساو،ين  ه ص المكء ا وت منها و،ضم ًربب و،دا  للف ل ا وت   وه ص المكء الثاني 
و،ضم ًربب  و،دا  ًيضا للف ل الثانيو  وهذا اليحتوى منا ر كيا وكيفا مب ن يبب  ي ه ل 

 الدرا ل  وبالتالي  هذا اليعيار متحقق و،ستحق هيأل دراا و 
 ابع عشر:  المعيار الر

 معاعام محتوى الكتاب لييوت واهتياما  التلميذو 
وعنيد العايو  إليى كتياب لغتيي المييليل ي مونيب التحلييل ي  لييأل  يهيا ميا ي ييع إليى ًي 
ًع ي هذا اليعيار درال وا،دمو   الي لفين قد اهتاروا مونوعاتب و ق ميوت التلميذ  ولذلج 

 المعيار الخامس عشر:  

 تاب لقدرا  التلميذ والفعو  الفعديل ئينهمو  معاعام محتوى الك
إي هذا اليعيار مهم  نب ييهذ  يي ااعتبيار معاعيام محتيوى الكتياب للفيعو  ئيين التلمييذ 
ااتياعيار   ونفسيا  وعقليا  ومهار،او وبالعاو  إلى كتاب لغتي المييلل ي مونيب التحلييل ي للنظيع 

د ًنهيا ا يتماال نيعيفلو  هنياك اعيم اليونيوعا   ي مدى ا تماال اليحتوى لهذا اليعيار  نمي
 يييو  مسيييتوى قيييدرا  تلمييييذ ال يييل العاايييب وكيييذلج ليييم تتنيييو  اليونيييوعا  ا يييعل كعاعيييي الفيييعو  

 الفعديل ئين التلميذ  ولهذا يستحق هذا اليعيار دراتين  قطو 
 المعيار السادس عشر: 

 ها  والعادا  اليع وب  يهاومساهيل الكتاب  ي تكو،د التلميذ االيفاهيم والقيم وااتما
وعند العاو  إلى كتاب لغتي المييلل ي مونب التحليل ي نمد ًنب راعيى هيذا اليعييار   قيد 
،يث علييى قيييم ا هييل   ،يير الييو ن  اليييعوءم والو يياء  ال ييد   ا مانييل  الفضيييلل  ا هييوم  ئييع 

ًع يي هيذا اليعييار هييأل  الوالدكن  و يع ذلج من القيم والعادا  اليع وب  يها إ يلميار  وليذلج
 دراا و  
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 المعيار السابع عشر: 

مسيياهيل محتييوى الكتيياب  ييي تكو،ييد التلميييذ االيهييارا  ا  ا يييل كاا ييتيا   والتواصييل 
 اللغوي  والقعاءم  والكتاال  وا  الير اللغو،لو  

إي الكتييياب اليدر يييي المييييد هيييو اليييذي كيييكود التلمييييذ االيهيييارا  واليعلوميييا  ا  ا ييييلو 
ًع يييي هييييأل و  عنيييد العايييو  لكتييياب لغتيييي المييليييل مونيييب التحلييييل  نميييد تحقيييق اليعييييار وقيييد 

 دراا و   
 المعيار الثامن عشر: 

مساهيل ن وص اا تظهار التي كتضينها محتوى الكتاب  ي ت،ادم الثعوم اللغو،يل عنيد 
 والتلميذ

هار التيي ايالعاو  إليى كتياب لغتيي المييليل ي مونيب التحلييل ي نميد ًي ن يوص اا يتظ
ًع ي هذا اليعيار درال وا،دمو   قدمت ا تساعد على ا تيتا  التلميذ اال عع اليقد   ولذلج 

 المعيار التاسع عشر: 

تضييين محتييوى الكتيياب مونييوعا  التواصييل اللغييوي لتنيييي لغييل التلميييذ   وتيعيينهم ميين 
 التعبيع السليم عن هوا عهم و،اااتهم افو،ار وكتائيارو 

ًع ييي هيييأل وبييالعاو  إلييى ك تيياب لغتييي المييلييل ي مونييب التحليييل ي نمييد تحقييق اليعيييار وقييد 
 دراا و  

 رون:  ـــار العشـــــالمعي

مسيياهيل محتييوى الكتيياب  ييي تع يييخ القاعييدم ارمل يييل لييدى التلميييذ ميين هييلت تدر،باتييب 
 وارمل يل

يعثيعوا مين وبيالعاو  إليى كتياب لغتيي المييليل ي مونيب التحلييل ي كتضيح ًي اليي لفين ليم 
ًع ي هذا اليعيار  ل  دراا و     تدر،ر التلميذ على ارملء ااهتباري  ولذلج 

 المعيار الواحد والعشرون: 

تواتي محتوى الكتاب ئين اوانر السلوك الثل يلة  المانير اليعع يي  المانير الوايداني  
 ووالمانر اليهاري 

لل من و ا ل تكاميل اا ييتب ئينيب إي الكتاب اليدر ي ًدام من ًدوا  نيو التلييذ وو ي
وبين نفسب  وبينب وبين ئي تب  وبينب وبيين اليعع يلو   يالينه  ايفهوميب الحيدكث يسيعى إليى تنيييل 
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اا ييل متكامليل الموانير  وبيالنظع  يي كتياب لغتيي المييليل ي مونيب التحلييل ي نميد ًنيب اهيتم 
اني اييا قدمييب ميين قيييم واتماهييا  ئتقيديم مميوعييل ميين الحقييا ق واليعلوميا   واهييتم االمانيير الواييد

وعيادا  مع ييوب  يهييا  ًمييا المانير اليهيياري  قييد اهييتم ايهييارم الفهيم مييب اا ييتيعاب والوظيفيييل  ييي 
التواصيييل اللغيييوي ولكييين هيييذا المانيييير  ييييع متيييواتي  يييي مميلييييب ميييب المانييير اليعع يييي والمانيييير 

 الواداني  ولذلج كانت درال هذا اليعيار ًربب دراا و  
 ني والعشرون:  المعيار الثا

 تكامل محتوى الكتاب تكاملر داهليار مب نفسبو  
إي هنييييياك مبيييييادئ  ييييييعولوايل يمييييير ا هيييييذ ئهيييييا عنيييييد تييييييليل الكتييييير ومنهيييييا ًي تكيييييوي 
مونييوعا  الكتيياب متعاا ييل ومتدراييل اييعلر ومضيييونار  ًوي تكييوي هبعاتهييا متكاملييل اعضييها مييب 

م وا يتادامهم للكتياب اليدر ييو وبيالعاو  اعم اآلهع احيث يعت فها التلميذ من هلت قيعاءته
إليى كتياب لغتييي المييليل ي مونيب التحليييل ي نمييد معاعيام الكتيياب ليبيدً التييعااط والتكاميل  ولييذلج 

 ًع ي هذا اليعيار ،يأل دراا و  
 المعيار الثالث والعشرون:  

 تتسم لغل الكتاب االسهولل والف ا،لو   
ي يعييوي  ييي ايلتييب  ييهل ا  ييلوب  ييي لغتييب إي ميين مواصييفا  الكتيياب اليدر ييي الميييد ً

مل يار ليستوى ال لب  ي تعائيعه  ًوي يعنى  ي لغتب ًو لوبب ئتبسيط اليفاهيم والتعائيع الفنيل  
(و  وبيييالعاو  إليييى كتييياب لغتيييي المييليييل كتضيييح   يييا،ل لغيييل الكتييياب و يييهولتها  1982)دمعيييل  

ًع ي هذا اليعيار هيأل دراا و    ولذلج 
 ع والعشرون:  المعيار الراب

 لغل الكتاب  لييل وهاليل من ا ه اء ارمل يل والنحو،لو  
إي ميين مواصييفا  وه ييا ص الكتيياب اليدر ييي الميييد ًي تكييوي لغتييب  ييلييل وهاليييل ميين 
ا ه اء ارمل يل والنحو،لو  وبالنظع إلى كتاب لغتي المييللي مونيب التحلييل ي كتيكيد هليوه مين 

 ل  ولذلج يع ى هيأل دراا و ا ه اء ارمل يل والنحو،
 المعيار الخامس والعشرون:  

 ععى اليحتوى اي لوب من قي م و  كبعث على اا تيا  والقعاءم مب الفهمو  
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 يعاعام هذا اليعيار يسهم  ي اكتساب التلميذ لليعارف والحقيا ق ا ع،قيل  يهلل ومبسي ل 
عاتهيا عنيد عيعى اليحتيوى  معالميل اعيدم عن التعقيد   ين ا  أل التعبو،ل اليهييل الوااير معا 

اليونييوعا  اليقدمييل للتلميييذ اي ييالير اييايقل مبتكييعم ت ييد الدار ييين إليهييا وتييع بهم  ييي عيليييل 
(و  وبيالعاو  إليى كتياب لغتيي المييلليي ي مونيب التحلييل ي نميد ًي ً يالير 1401التعلم )الناقل  

ًع ي هذا اليعيار هيأل دراا و   ععنب ايدم  وم وقل   ولذلج 
 خامسًا:  الوسائل التعليمية:  

 إي ال ع  والو ا ل التعليييل اليتبعل  ي الكتاب   ائد ًوي تكوي متسقل مبة  
كيييا يميير ًي تكييوي الو ييا ل التعلييييل علييى اهييتلف ًنواعهييا كال ييور والع ييو  والاييعا ط 

لكتياب  والنياذف واليا  ا  كثيعم ومنوعل و،دكثل  ًوي يعيوي الهيدف منهيا  تبسييط محتو،يا  ا
وتعايييييل اليفيييياهيم واليعلومييييا  اليمييييعدم  يييييب إلييييى الواقييييب الحسييييي للتلييييييذ تحقيقييييار للفهييييم وتثبيتييييار 

 لليعلوما و  
 المعيار السادس والعشرون:  

 ارتباف الو ا ل التعليييل الواردم  ي الكتاب االيحتوىة  
ًه ييل ات يات  ي كد اليتا  وي ًي من اليعاكيع الواار توا عها  ي الكتاب الميد هو 

الو ييييلل التعلييييييل ات ييياار مباايييعار ايييالنص  ،تيييى ا  تسيييبر ت و، يييار وهل يييار  يييي ذهييين التليييييذو  
وبيييالنظع إليييى كتييياب لغتيييي المييلليييي نميييد ًي الو يييا ل التيييي تضيييينها الكتييياب مييين صيييور مت يييلل 

ًع ي هذا اليعيار هيأل دراا و    ات اار و يق ال لل االيحتوى  لذا 
 شرون:  المعيار السابع والع

 ونول ودقل الو ا ل التعليييلو 
ًع يييي هيييذا اليعييييار  وبيييالعاو  للكتييياب مونيييب التحلييييل نميييد تيييو ع هيييذا اليعييييار  وليييذلج 

 هيأل دراا و  
 المعيار الثامن والعشرون:  

 تتسم الو ا ل التعلييل اينها متنوعلو 
فيل(  وبيالنظع  نظعار  هييل الو ييلل التعلييييل كنبغيي تنوعهيا )صيور  هيعا ط  ر يو  ماتل

إلييى مييدى تييو ع هييذا اليعيييار  ييي كتيياب لغتييي المييللييي ي مونييب التحليييل ي كتضييح عييد  تنوعهييا 
ًع ى هذا اليعيار دراتينو   واقت ارها  قط على عدد من ال ورو ولذلج 
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 المعيار التاسع والعشرون:  

 وملءمل الع وما  وال ور لابعا  التلميذ
ئهيا الو يا ل التعلييييل ملءمتهيا لابيعا  التلميييذو  يين اليعياكيع التيي كنبغيي ًي تت يل 

ًع ييي هييذا اليعيييار  اييالعاو  إلييى و ييا ل كتيياب لغتييي المييلييل ملءمتهييا لابييعا  التلميييذ  ولييذلج 
 هيأل دراا و 

 م. ــــويـــــــــــسادسًا:  التق
 إي عيليييل التقييو،م ً ا يييل ليعع ييل مييدى تحقيييق ا هييداف التعليييييل للكتيياب اليدر ييي  إذ
كت يييل الكتييياب اليدر يييي المييييد اينيييب يحتيييوى عليييى ً ييي لل تقو،يييييل تت يييل اينهيييا اييياملل لميييييب 
عناصييع اليحتييوى  ًونهييا تتنييو  لتقيييأل الموانيير اليعع يييل والنفسييحعكيل واانفعاليييل  ًونهييا تنا يير 

 مستوى إدراك التلميذ  وتعاعي الفعو  الفعديل ئينهم  وتنيي التفكيع ارئداعي لدكهمو  
 ون: ـــــار الثالثــــــــالمعي

 وكفايل ً  لل الكتاب  ي الك ل عن ا تيعاب التلميذ ليادم الكتاب
 عيليل كفايل ً  لل الكتاب اليدر ي تكود اليعلم ايعلوما  تيثل تغذيل رااعل تعبيع عين 
مدى تحقق النتااا  التعليييل  وبالنظع إلى ً  لل كتياب لغتيي المييليل ي مونيب التحلييل ي كتبيين 

فايل ً  لل الكتاب التي تك ل عن  هيم وا يتيعاب التلمييذ ليونيوعا  الكتياب اليقيعرم  وليذلج ك
 ًع ي هذا اليعيار هيأل دراا و  

 المعيار الواحد والثالثون: 

منا ييييبل ً يييي لل اليناق ييييل والتييييدر،با   ييييي الكتيييياب ل هييييداف العامييييل للكتيييياب  وا هييييداف 
 الااصل للو،دم الدرا يلو
ًع يي  االعاو  إلى كتياب لغتيي المييليل مونيب التحلييل نميد تيو ع هيذا اليعييار  وليذلج 
 هذا اليعيار هيأل دراا و

 المعيار الثاني والثالثون:  

  هولل وونول ً  لل اليناق ل والتدر،با   ي الكتابو 
 ييييين ال ييييعوف الواايييير توا عهييييا  ييييي ً يييي لل التقييييو،م  ييييهولتها وونييييو،ها لتنا يييير نضيييي  

لل الكتياب ي مونيب التحلييل ي كتضيح  يهولل وونيول ً ي لل اليناق يل التلمييذو وبيالنظع إليى ً ي 
ًع ى هذا اليعيار هيأل دراا و    والتدر،با  وصيا تها ا عل مبااعو  ولذلج 
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 المعيار الثالث والثالثون:  

 تنو  مستو،ا  ً  لل الكتاب وتدر،باتب على نحو كتنا ر مب الفعو  الفعديل للتلميذو 
ل الكتاب الميد الفعو  الفعدييل ئيين التلمييذ  ًوي تتنيو  ئيين ً ي لل  ينبغي ًي تعاعي ً  ل

مونييوعيل  ومقاليييل ئنوعيهييا  وت ييتيل هييذه ا  يي لل علييى اليسييتو،ا  اليتعييددم لليمييات اليعع ييي 
)تذكع   هم  ت بيق  تحليل  تعكير  تقيو،م(و  وبيالنظع إليى ً ي لل كتياب لغتيي المييليل ي مونيب 

ركيك   يي معظيهيا عليى النيو  اليقيالي لقييا  الفهيم واا يتيعاب  ًوي  التحلييل ي نميد ًي ا  ي لل
ا   لل اليونوعيل كانت محدودم  وتضينت  قط ملء  عا ا  ووصل ئين كليل  ي عييود وميا 
يقاربهييا  ييي اليعنييى  ييي عيييود  ييايو  وقييد ركييك  ا  يي لل  ييي معظيهييا علييى الحفيي  واا ييتظهارو  

ًع ي هذا اليعيار دراتينو  ولذلج 
 معيار الرابع والثالثون:  ال

 ايوت ا   لل والتدر،با  لكل مونوعا  الكتابو 
 ييين ئييين معيياكيع الكتيياب الميييد تنا يير توت،ييب ا  يي لل والتييدر،با  علييى الكتيياب ،يييث إي 
توت،ب ا   لل على مونوعا  الكتاب يع ي مماار ليعع ل مقدار ما ا توعبب التلييذو واليل،  

غتييي المييلييل ي مونييب التحليييل ي موتعيل علييى كييل مونييوعا  الكتيياب  ً ي لل وتييدر،با  كتيياب ل
ًع ي هذا اليعيار هيأل دراا و   ولذلج 

 راج:  ـــــــــــــسابعًا:  اإلخ
إي اعل الكتياب العيا  وإهعاايب ا ع،قيل  نييل هيي قضييل عليى اانير كبييع مين ا هيييل  

  كييا ًنهيا تيعتبط ًيضيار ئتنيييل مييل  نها تعتبط ئدور الكتاب  ي ًداء وظيفتيب التعبو،يل مين نا،ييل
 (و 1982ال الر لحر الكتاب واقتنا ب واليحا ظل عليب من نا،يل ًهعى )دمعل 

 المعيار الخامس والثالثون:  

 منا بل ،مم الكتاب للتلميذو 
 ا  فييييييييات ا يحبييييييييوي الكتيييييييير الكبيييييييييعم الضييييييييايل  وا الافيفييييييييل ال ييييييييغيعم اليات ييييييييعم 

يعييوي الكتيياب اليعييد لهييم متو ييط الحمييمو  ييالنظع إلييى كتيياب  (و  ييين الواايير ًي1979)اعفييع 
ًع ييى هييذا اليعيييار  لغتيي المييلييل ي مونييب التحليييل ي نمييد ًي ،ميييب متو ييط ومنا يير  ولييذلج 

 هيأل دراا و
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 المعيار السادس والثالثون:  

 ااذئيل  لف الكتاب واودم تغليفبو
عيوي الغيلف م يورار  ًوي وليا كاي  لف الكتاب هو ًوت ما كبدو منيب  ليذا يمير ًي ي

 (ة  1993تكوي صوره اذاالو  وتكوي ال ور اذاال إذا تو ع   يها هذه ال عوف ) عيد  
 اسا ل الت ييمو   (ً 
 تنا ق ا لواي ئدرال كبيعمو (ب 
 تدت على مضيوي الكتاب  ولها علقل كبيعم ايضيونبو  (ف 
 ًي تكوي ال ورم معبعم وانحلو  (د 
 اليع،للو   متانل الغلف ليتحيل عبث ً فات هذه (ه 

وبييالنظع إلييى  ييلف كتيياب لغتييي المييلييل ي مونييب التحليييل ي نمييد ًنييب كتييييك ئبسييا ل 
وتنا يييق ا ليييواي ولهيييا علقيييل ايونيييوعا  الكتييياب وال يييور معبيييعم إا ًي متانيييل  يييلف الكتييياب 

ًع ى هذا اليعيار  ل  دراا و   نعيفل وقائلل للت قق اسععل  ولذلج 
 المعيار السابع والثالثون:  

 تييك العناو،ن وونو،ها و با  ونعها  ي الكتاب كلبو  
 ينبغي تييك العناو،ن وونو،ها و با  ونعها  ي الكتاب ًوي تكوي كبيعم وا يعل  ًوا 
تكوي   ور الكتاال متقاربل هاصل  ي معا،ل التعليم ا ولىو وبيالنظع إليى عنياو،ن كتياب لغتيي 

 ذا اليعيار  ولذلج يع ى هيأل دراا و المييلل ي مونب التحليل ي نمد ًنب مستو ى له
 المعيار الثامن والثالثون:  

 منا بل ور  الكتاب من ،يثة  النو   والحمم  والسيجو 
 ينبغيييي ًي يعيييوي اليييور  مييين نوعييييل اييييدم  ًوا يعيييوي مييين ا ئييييم اللميييب  نيييب يسيييبر 

 يييي كتييير  إاهييياى عييييوي التلمييييذ  وقيييد دليييت الدرا يييا  ًي ً ضيييل ًنيييوا  اليييور  اليييذي يسيييتاد 
(و  وبيييالنظع إليييى ور  كتييياب 1979ا  فييات هيييو اليييور  الك،تييي الليييوي اليتو يييط السييييج )اعفييع 

لغتي المييلل ي مونب التحليل ي نمد ًنب مستو ى لهيذا اليعييار نوعيار و،مييار إا ًنيب  ييعب  ييء 
ًع ي ًربب دراا و    ولذلج 

 المعيار التاسع والثالثون:  

 ط ا عل منا ر  ي الكتابوا تادا  علما  التعقيم والضب
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 ا تادا  علما  التعقيم والضبط ك دي إلى تيعن التلمييذ مين مهيارا  الدقيل  يي ن يق 
الكليييا   وبييالنظع إلييى كتيياب لغتييي المييلييل ي مونييب التحليييل ي نمييد ًنييب قييد راعييى تحقيييق هييذا 

ًع ي هيأل دراا و    اليعيار   ولذلج 
 المعيار األربعون:  

   كونح محتو،اتبو  ايوت الكتاب على  هع 
 الت ييم اليتبيب  يي ئنياء الكتياب اليدر يي يمير ًي كتضيين وايود  هيع  ليونيوعا  
الكتيياب يعييوي  كييعم عامييل عيين مونييوعا  الكتيياب و،يعفحيين ميين تقلييير صييفحاتب ا ييورم  ييع،علو  
ًع يي  وبالنظع إلى كتاب لغتي المييلل ي مونب التحليل ي نمد ًنب مستو ى لهذا اليعيار  وليذلج 

 ذا اليعيار هيأل دراا وه
 المعيار الواحد واألربعون:  

 ايوت الكتاب على قا يل معااب وم ادرهو  
 ين مواصفا  الكتاب اليدر ي الميد ًي كو ع لقعا ب  ي نهاكتب قا يل ماتارم من الكتر 
واليعاايييب والي يييادر التيييي ييعييين ًي كعايييب إليهيييا التليييييذ  يييي قعاءتيييب الااراييييل ر يييعاء معلوماتيييب  

(و  وبالنظع إلى كتاب لغتيي المييليل 1970تو يب آ اقب وتعييق معار ب وتنو،ب هبعاتب )دمعل  و 
ًع ي درال وا،دمو   ي مونب التحليل ي نمد عد  واود قا يل معااب وم ادر  ي الكتاب  ولذلج 

تييدا ي االييلكييل الععبيييل تبييين ميين تحليييل محتييوى كتيياب لغتييي المييلييل لل ييل العااييب اائ
السييعوديل الييذي قييا  اييب البا،ييث و قييار لليعيييار الييذي تييم ئنيياؤه  مميوعييل ميين النتييا   ييعيين عييعى 

 ًهيها  ييا كلية 
كواييد  ييي مقدمييل كتيياب لغتييي المييلييل تحدكييدار ل  ييا  النظييعي والتعبييوي وقييوانين التعليييم  -1

ادا  والتوايهيا  التيي ييعين التي ئنى عليها الكتياب  وبيذلج اياء الكتياب ميدعيار اارراي
 لليعلم ًي يسيع على هدكها  ي تدر،أل هذا الكتابو  

تييييي ع الي لفييييوي االفيييييتهم اااتياعيييييل والثقا يييييل  ييييي عييييعى مونييييوعا  الكتيييياب والتييييي  -2
 تضينت قضايا و نيل و،ضار،ل وإ لميلو 

 لم كذكع  ي مقدمل الكتاب ا ياء الي لفين وهبعاتهم العلييل والعيليلو  -3
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تيياب اليقييعر لييم كونييب علييى ً ييا  عليييي مونييوعي ودرا ييا  ميدانيييل للتعييعف ًي الك -4
على نوعيل الف ل اليستهد ل )تلميذ ال ل العااب( و،ااياتهم وم يعلتهم التيي تتفيق ميب 
ًهييتهييييا عنييييد اهتيييييار اليحتييييوى و ع،قييييل التييييدر،أل والو يييييلل  مع،لييييل نيييييوهم اييييالع م ميييين 

 التعليييلو 
مميوعيييل مييين ا هيييداف العاميييل الوانيييحل لتيييدر،أل  ليييم يحتيييو كتييياب لغتيييي المييليييل عليييى -5

 الكتاب واليعاد تحقيقها  ئل اكتفى اا هداف الااصل لكل و،دمو 
لم تتضين مقدمل الكتاب إاارا  إليى  يع  ًو يالير التيدر،أل والتقيو،م الينا يبل لتيدر،أل  -6

 اليهارا  اللغو،ل ا رببة  اا تيا   التحد   القعاءم  والكتاالو 
لغتي المييلل قيد ً يهم  يي تكو،يد التلمييذ االيفياهيم والقييم وااتماهيا   ًي محتوى كتاب -7

 والعادا  اليع وب  يهاو 
ًي محتييييوى كتيييياب لغتييييي المييلييييل قييييد ً ييييهم ا ييييعل مييييا  ييييي تكو،ييييد التلميييييذ االيعييييارف  -8

وااتماهييييا  واليهييييارا  ا  ا يييييل  ييييي  نييييوي اا ييييتيا   والتحييييد   والقييييعاءم  والكتااييييل  
 والقواعدو 

وى كتاب لغتي المييلل يسهم  ي مسياعدم التلمييذ عليى اكتسياب اآلداب اللغو،يل ًي محت -9
 السلييل  ي اا تيا  إلى اآلهع،ن والتحد  إليهم والكتاال ئلغل ععبيل  لييلو 

 تكامل محتوى كتاب لغتي المييلل تكاملر داهليار مب نفسبو   -10
  يل والنحو،لو ًي لغل كتاب لغتي المييلل  لييل وهاليل من ا ه اء ارمل -11
 كاي ععى اليحتوى اي لوب من قي م و  كبعث على اا تيا  والقعاءم مب الفهمو  -12
 ًي الو ا ل التعليييل الواردم  ي الكتاب مت لل ات اار مبااعار االيحتوىو  -13
عييييد  كفايييييل الو ييييا ل التعليييييييل اليسييييتادمل  ييييي كتيييياب لغتييييي المييلييييل لل ييييل العااييييب  -14

 وتنوعهاو 
غتييي المييلييل تضييين ً يي لل وتييدر،با  ايياملل ووانييحل وكا يييل  ييي ًي محتييوى كتيياب ل -15

 الك ل عن ا تيعاب التلميذ ليادم الكتابو 
لم يسهم محتوى كتاب لغتيي المييليل  يي تنيييل مييوت واهتياميا  تلمييذ ال يل العاايب  -16

 نحو القعاءم  وارتياد اليعتبل  وتعود ر قل الكتابو 
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ائق ليواصييفا  الكتيياب اليدر ييي الميييد ميين ًي كتيياب لغتييي المييلييل لل ييل العااييب م يي -17
،يييث منا يييبل ،مييييب للتلميييذ  وتيييييك عناو،نيييب  ومنا ييبل ورقيييب  وا يييتادامب لعلميييا  
التيييعقيم  واييييولب عليييى  هيييع   إا ًنيييب ا يحتيييوي قا ييييل اييياليعااب والي يييادر  ومتانيييل 

 الكتاب نعيفل وقائلل للت قق اسععلو

    اي البا،ث يقتعل مميوعل من التوصيا  التاليلة بحثن النتا   السااقل للان لقار م
ًي كونب كتاب لغتي المييلل عليى ً يا  علييي مونيوعي ودرا يا  ميدانييل كيتم  يهيا  -1

 تحدكد ه ا ص وم الر تلييذ ال ل العاابو 
ًي يحتوي كتاب لغتي المييلل لل ل العااب  ي مقدمتب على ا هداف التي ونعت من  -2

 ًال تحقيقهاو 
 ًي يحتوي كتاب لغتي المييلل على مهارا  القيا  االنقد والتحليل والتفسيعو  -3
 ًي يسهم محتوى كتاب لغتي المييلل  ي تنييل الييوت وااهتياما  نحو القعاءمو   -4
ًي يحتوي كتاب لغتي المييلل لل ل العااب على و ا ل تعليييل كا يل ومتنوعيل واذاايل  -5

 للتلميذو 
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 درا ييل تحليلييييل ليحتيييوى كتييير التعبيييل اااتياعييييل اليقيييعرم عليييى  (1986) ًئييو ،ليييو  يعقيييوب
تلميييذ  ال ييفوف العااييب والاييامأل والسيياد  الحعوميييل  ييي ا ردي  ًاحييا  اليعمييوك  مملييد 

 (و2)
 يييل " تحلييييل مضييييوي كتييير القيييعاءم الععبييييل لل (1987) ً،ييييد ايييععي وعبيييد   الحييييادي 

العااب والاامأل والسياد  اائتدا ييل ولل يل ا وت والثياني والثاليث اليتو يط  يي دوليل ق يع" 
 معكك البحو   اامعل ق عو 

 احييو  تحليييل اليضيييوي وتحليلتهييا  ييي ارعييل  " مملييل ارذاعييا  (1977) إمييا   إئييعاهيم "
   و(70الععبيل  العدد )

  ات  دم قو  درا ا   ي ًدب ا  ف (1979) اعفع  عبد العتا 
   اهيتلف مسيتوى التح ييل  يي اللغيل ارنمليك،يل ًو يبااب  (1985) الد يثع  محيد عبيد "

ئييين التلميييذ السييعودكين و يييع السييعودكين  ييي ال ييل ا وت ميين اليع،لييل اليتو يي ل" ر ييالل 
 مااستيع  يع من ورم  كليل التعبيل  اامعل اليلج  عودو 

 ًهييتها الثقا ييل وكيفييل اهتيارهيا وتقيييهيا" " الك (1970) دمعل  مميد إئعاهيم تر اليدر يلة  
 (  اغدادو 1مملل المامعل اليستن ع،ل  العدد )

 الكتييياب اليدر يييي وميييدى ملءمتيييب لعيلييييل التعلييييم  (1982) دمعيييل  ممييييد ممحييييد مع يييي "
 والتعلم" الينظيل الععبيل للتعبيل والثقا ل والعلو   تونأل  و   

   الكتيياب اليدر ييية   لسييفتب  تار،اييب  ً سييب  تقو،يييب   (1962)وآهييعوي رنييواي  ًئييو الفتييول
 ا تاداماتب  القاهعم  ا نملو الي ع،لو

 ا ييييا   يييي ًدب ا  فيييات  الع،ييياى  دار اليعيييعاف الدولييييل  (1993) يييعيد  محييييود اييياكع ً
  وللن ع والتوت،ب

  مييينه   معييياكيع تحلييييل الكتييير اليدر ييييل  يييي إ يييار (1996) يييعيد  محييييود ومحييييود عييييار
 البحث التعبوي  الع،اى  دار اليععاف الدوليل للن عو 

 تحليل محتيوى كتياب تعلييم القيعاءم والكتاايل لل يل ا وت  (1998) السييعي  ل يفل صالح "
اائتييدا ي للبنييا   ييي الييلكييل الععبيييل السييعوديل وتقو،يييب  ييي نييوء معيياكيع الابييعم التعبو،ييل" 

 و ي ا ب والع عو مملل ر الل الالي  الععبي  العدد الت
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 ا  ييأل العامييل لينيياه  تعليييم اللغييل الععبيييل إعييدادها ي ت ورهييا ي  (1998)  عييل راييدي
 تقو،يها  القاهعم  دار الفكع الععبيو

 درا ييييل تقو،ييييييل ليحتييييوى كتيييياب لغتنييييا الععبيييييل لل ييييل  (1994) العامع،ييييل  اييييهلل إئييييعاهيم "
التعليييييل ا ولييى والثانيييل" الاييامأل ا  ا ييي ميين واهييل نظييع اليعليييين  ييي من قتييي عييياي 

 المامعل ا ردنيلو  ر الل مااستيع  يع من ورم 
 درا ييل تحليليييل ليحتييوى كتييائي اللغييل الععبيييل لل ييل الثالييث  (1996) عبييد الييع،ين  ً،يييد "

 ارعدادي" ر الل مااستيع  يع من ورم  اامعل الاع و و 
 ميل  القاهعمو  المدكد  ي تعليم التعبيل ار ل (1989) عبد القادر  محيد 
 (و5تحليل اليضيوي  مملل ارذاعا  الععبيل  العدد ) (1976)  هيم   وت،ل  
  اتماها  ،دكثل  ي تعليم الععبيل للنا قين االلغيا  ا هيعى   (1979)القا يي  علي محيد

 وعيادم ا وي اليعتبا   اامعل الع،اى
  تييييا  االيع،ليييل الثانو،يييل " تحلييييل محتيييوى مييينه  القيييعاءم للفه(1408)ميييدكور  عليييي ً،ييييدو

للع ا ل العامل لتعليم البنا  و ق مبادئ تحقييق اليذا   يي ار يل " معكيك البحيو  التعبو،يل  
 كليل التعبيل  اامعل اليلج  عود  الع،اىو 

  ه ييل مقتع،ييل لتيييليل كتيياب ً ييا  لتعليييم اللغييل الععبيييل للنييا قين  ه(1401)الناقييل  محيييود
اللغيل الععبييل لغييع النيا قين ئهيا ي الميكء الثياني  معتير التعبييل اغيعهيا ي وقيا ب نيدوا  تعلييم 

 الععبي لدوت الالي و 
 (و  كتيييياب لغتييييي المييلييييل لل ييييل العااييييب اائتييييدا ي  الييلكييييل الععبيييييل 1437وتارم التعليييييم)ه

 السعوديلو
 ييع  تييدر،أل اللغييل الععبيييل  ئعنييام  تييدر،ر اليعليييين  (1999)كييونأل   تحييي علييي وآهييعويو 

 ع التعبو،ين  وتارم التعبيل والتعليم  القاهعمو المدد  ي
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Abstract 

The goal of current research to analyze the content of book of my 

beautiful language fourth elementary grade in Saudi Arabia. To achieve 

this goal, it was making a standard to determine the extent to which the 

content of book of my beautiful language, according to the criterion 

based on which, using content analysis method, then the current research 

found the following results: 

There is an introduction to the book, specifically the basis of the 

theoretical and educational laws and education, on which the book, so 

the book was supported by guidelines and directives for the benefit of 

the teacher, while not mentioned introduction to the book the names of 

the authors and scientific and practical experience, and the integration of 

book content integrated internally, his language intact and free of 

spelling and grammatical errors. Content has introduced a logical 

interesting manner and differentiate the book matching the specification 

of the textbook good, on the occasion of its size for pupils and 

differentiate addresses, suitable paper, and use of punctuation, and 

included on the index, but it does not contain a list of references and 

sources. In light of the search results; the researcher recommended that 

the book contains a fourth grade; in his introduction to the goals set for 

achieving them, and that has to do the analysis and interpretation skills. 

 


