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 Abstract 

This study aimed at investigating the congruence between Tawjihi English grammar 

test items and grammar content in twelfth grade English textbooks in Jordan. The 

study sample included Tawjihi English language textbooks (Action Pack 12, student 

and workbooks) and Tawjihi English language (summer & winter) exams for the 

academic year 2013-2014. To fulfill the study purpose, the researcher developed a 

checklist of (37) items in order to measure the availability of grammar whole degree 

in Tawjihi textbooks and exams, then validity and reliability standards were 

achieved. 

The results of the study reveal that English grammar exercises are spread across the 

four modules of the textbooks, where the first module ranked first regarding 

grammar items frequencies, while module three came in last rank. Grammar items 



frequencies don’t cover all the four paragraphs of the exams. The study also reveals 

that there is a large degree of disagreement between Tawjihi English textbooks and 

Tawjihi exams regarding grammar items.  

In the light of study results, the researcher recommends the revision of Tawjihi 

English language textbooks content and to make a balance in the distribution of 

grammar content among textbooks modules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

اللغة االنجليزية للصف  كتاب مقرر في اهالتوجيهي المتعلقة بالقواعد ومحتو أسئلة ادرجة التوافق بين 

 الثاني عشر في األردن

 :إعداد

 مصطفى عزات احمد النمرات   

 :اشراف

 الدكتورة فاطمة جعفر 

 

 الملخص

كتاب  في اهامحتو و  متعلقة بالقواعدأسئلة التوجيهي البين هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن درجة التوافق 

االنجليزية التي . وتكونت عينة  الدراسة  من كتب اللغة اللغة االنجليزية للصف الثاني عشر في األردن مقرر

 .2014 -2013كتاب الطالب والتمارين( و امتحان التوجيهي الصيفي والشتوي للعام الدراسي تدرس للتوجيهي )

فقرة لقياس درجة اشتمال الكتاب ( 37ومن اجل تحقيق أهداف الدراسة طور الباحث استبانة اشتملت على )

 وأسئلة التوجيهي على القواعد, في وتم تحقيق معايير مقبولة من الصدق والثبات ألداة الدراسة.

أظهرت نتائج الدراسة إن تمارين قواعد اللغة االنجليزية وزعت على جميع الوحدات, و جاءت الوحدة األولى 

ة بالمرتبة األخيرة. وبينت الدراسة أن تكرارات القواعد لم تشمل بأكبر التكرارات في حين جاءت الوحدة الثالث

جميع فقرات األسئلة المتحانات التوجيهي األربعة. وقد كشفت نتائج الدراسة عن  وجود درجة كبيرة من عدم 

 اعد.التوافق بين مقررات اللغة االنجليزية للتوجيهي وبين امتحانات اللغة االنجليزية فيما يتعلق بموضوع القو 



وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بمراجعة مقررات اللغة االنجليزية للتوجيهي وعمل توزيع عادل للقواعد 

 في الوحدات.

 

 


