
 وجهة من التربوية للمعايير العراق في الثانوية المرحلة في العربية اللغة كتب تضمين درجة

 المبحث ومشرفي معلمي نظر

 معروف  فيصل هللا عبد نجم

 إشراف

 ي و األستاذ الدكتور أمين موسى أبو أل 

 الملخص

 العراق في الثانوية المرحلة في العربية اللغة كتب تضمين مدى على هدفت الدراسة الحالية إلى الوقوف

التحليلي،  الوصفي العربية، اتبعت الدراسة المنهج اللغة ومشرفي مبحث معلمي نظر وجهة من التربوية للمعايير

( معلما 250( فقرة تم تطبيقها على عينة مكونة من )58وكانت أداة الدراسة هي االستبانة و تكونت من )

، 2015/2016 الدراسي للعام الدين صالح محافظة في الحكومية لمدارسا في الثانوية ( مشرفًا للمرحلة40و)

 :نتائج التحليل اإلحصائي ما يأتي وأظهرت

تضمين كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية في العراق للمعايير التربوية من  أن درجةأظهرت النتائج 

وكذلك أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال من وجهة نظر  متوسطة،وجهة نظر معلمي اللغة العربية جاءت 

أيضا كتب اللغة العربية للمرحلة الثانوية في العراق للمعايير التربوية  درجة تضمينمشرفي اللغة العربية أن 

 متوسطة. جاءت



 ةالمرحل المدرسي لمتطلبات الكتاب مراعاة أهداف الباحث بضرورةصى أو وبناًء على نتائج الدراسة 

 .دراسية وحدة كل مقدمة في للكتاب السلوكية األهداف وضع والمستقبلية ومراعاة األنية
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           Abstract 

This study aimed to identify the degree of standards included in Arabic 

language textbooks at the secondary stage in Iraq of educational standards from the 

perspective of teachers and supervisors. The Study followed the descriptive 

analytical method to a sample of (250) teachers and (40) supervisors of the secondary 

public schools in Salah Uddin province, for the academic year 2015/2016., The 

results of the statistical analysis revealed that: 



The degree of including Arabic language books in the secondary stage in 

Iraq's educational standards from the point of the Arabic language teachers was 

medium; the results related to this question from the standpoint of the Arabic 

language administrators, was medium. 

Based on the results of the study, the researcher recommended that the need 

to take into account the objectives of the book for the aren’t time requirements and 

future and taking into account the development of behavioral objectives of the book 

at the front of each module. 

 

 


