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 77 أمهية حتليل الكتب التعليمية.: سابعا         

  إجراءات الدراسة:الفصل الثالث: 

 78  حمتوى كتاب القراءة الرشيدة، وكفاايت الدارسني اللغوية. أوال:   
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 مستخلص الدراسة

الدراسة احلالية مقررات تعلـيم اللغـة العربيـة يف جامعـات اانـد األهليـة الدينيـة ابلدراسـة  تتناول
واختذت كتاب القراءة الرشيدة اجلـزء األول مقـرر مـادة القـراءة يف الصـف العـريب الثـاين  التقوميية

 عينة للدراسة، وهدفت إىل:

ــــة يف .1 ــــالزم توافرهــــا يف مقــــررات تعلــــيم العربي ــــة  حتديــــد املعــــايري ال ــــد األهلي جامعــــات اان
 الدينية.

الوقـــوف علـــى مـــدى تـــوافر هـــذه املعـــايري يف مقـــررات تعلـــيم العربيـــة يف جامعـــات اانـــد  .2
 األهلية الدينية.

وحتقيقــا اــذين ااــدفني أعــد الباحــث قائمــة مبعــايري حتليــل مناســبة لتحليــل مقــررات تعلــيم اللغــة 
 العربية يف جامعات ااند األهلية الدينية.  

بـــل الباحـــث املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي  لكونـــه األنســـب يف تقـــومي مقـــررات تعلـــيم اللغـــة وقـــد ت
العربية يف جامعات ااند األهلية الدينية وقد متثلـت عينـة الدراسـة يف اكتـاب القـراءة الرشـيدة  
يف املستوى الثاين العريب يف جامعة الفالح، وقـد اتبـع الباحـث عـددا مـن اإلجـراءات الـ  يـرى 

 فيلة بتحقيق أهداف هذه الدراسة، وهي:أهنا ك

البحث يف املراجع عن املعلومات ذات الصلة ابلدراسة وما حتويها من مصطلحات  •
 ورؤى وجتارب.

إعــداد اســتمارة تقــومي مقــررات تعلــيم اللغــة العربيــة يف جامعــات اانــد األهليــة الدينيــة،  •
اجملــــال، ومــــن   عرضــــت وفيهــــا عــــدد مــــن البنــــود املتفــــق عليهــــا بــــني املتخصصــــني يف 

 االستمارة للتحكيم، ومتت إجراءات التحقق من صدقها وثباهتا.



حتليــل حمتــوى مقــررات تعلــيم اللغــة العربيــة يف جامعــات اانــد األهليــة الدينيــة، وتفســري  •
النتـــائج وفقـــا للبنـــود الـــواردة يف االســـتمارة يف صـــورهتا النهائيـــة حيـــث بلـــ  عـــدد بنـــود 

 ندا موزعة على سبعة حماور أساسية.االستمارة اثنني وستني ب

 التحليل اإلحصائي.  •

 عرض أهم النتائج وأهم املقرتحات. •

 توصلت الدراسة إىل نتائج تتلخص فيما يلي:

 .٪ 51,25حقق الكتاب معيار اجلوانب الفنية واإلخراج بنسبة  .1

 .٪ 70بنسبة عاجل الكتاب عنصر املفردات وفق املعايري املطلوبة  .2

 .٪ 65,71بنسبة عاجل الكتاب عنصر الرتاكيب وفق املعايري املطلوبة  .3

بصورة عابرة، ومل يهتم بتنمية مهارة  اهتم الكتاب بتنمية مهاريت الكالم والكتابة .4
 .٪ 75بنسبة  هذا املعيار يف الكتاب ققحتو  االستماع:

 .٪ 69,37 عاجل الكتاب مهارة القراءة وفق املعايري املطلوبة بنسبة .5

 .٪ 68حتقق معيار اجلانب النفسي يف الكتاب بنسبة   .6

 .٪ 93,33حتقق معيار احملتوى الثقايف يف الكتاب بنسبة  .7

 .٪ 36حتقق احملتوى الرتبوي وفقا للمعايري املطلوبة يف الكتاب بنسبة  .8

 . ٪ 74,28بنسبة عاجل الكتاب تدريبات الكتاب وفقا للمعايري املطلوبة  .9

 أمهها:خرجت الدراسة بتوصيات و 



 إخراج الكتاب وفقا للمعايري املطلوبة، وتزويده ابلصور الوظيفية. .1

 ضبط تدريبات الكتاب ابلشكل، واالهتمام ابلتدريبات االتصالية. .2

 استبدال بعض املفردات غري الشائعة أبخرى شائعة. .3

 مراعاة التدرج يف تقدمي املفردات والرتاكيب. .4

 املطلوبة.مراجعة شاملة للكتاب وفقا للمعايري  .5



ABSTRACT 

The present study dealt with the critical (Measuremental) study of 
curricula of teaching Arabic language in the Indian Private 
religious universities in the academic year 2017-2018, and took 
the book Al-Qiraatur Rasheeda Part I as a study sample and 
aimed to: 

1.  Determining the standards required in the curricula of   
Arabic education in India's private religious universities. 

2.  To determine the availability of these standards in the 
curricula of teaching Arabic in India's private religious 
universities. 

The researcher followed the analytical descriptive method 
because it is the most appropriate in evaluating Arabic language 
courses in private religious universities of India and took the 
content analysis form as a tool. 
The researcher followed a number of procedures: 

1- Searching for the reference books, terminology, visions 
experiences related to the study. 

2- Preparation of a form (tool) to evaluate the curricula of 
teaching Arabic language in private religious universities 
of India containing on a number of items agreed upon by 
the specialists in the field.  

3- Statistical analysis procedures. 
4- Presentation of the important results and proposals.   

The study reached the following conclusions: 
1) The book achieved the standard of technical aspects and 

output by 51.25%. 



2)  The book processed the vocabulary component according 
to the required standards by 70%. 

3)  The book processed the compositions according to the 
required standards by 65.71%. 

4)  The book was concerned with the development of the 
skills of speaking and writing on a surface level and did not 
care to develop the skill of listening: This criterion is 
achieved in the book by 75%. 

5)  The book was able to handle the reading skills according to 
the required standards by 69.37%. 

6)  Achieved the psychological aspect standard in the book by 
68%. 

7) The standard of cultural content in the book is achieved by 
93.33%. 

8)  Achieved the educational content according to the 
required standards in the book by 36%. 

9) The book dealt with exercises according to the required 
standards by 74.28%. 
 

The study came out with the following recommendations: 
1. Rearranging the book according to the required standards, 

and providing it with functional images. 
2. Adjusting the exercises of the book (Harakat) and adding  

communication based exercises. 
3. Replacing some uncommon words with common ones. 
4.  Taking into consideration the gradual introduction of 

vocabulary and compositions. 
5. Comprehensive review of the book according to required 

standards. 



 


