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 البحثمستخمص 

الصف السادس )مدى توافر معايير الجودة في منهج المغة العربية بالمرحمة االبتدائية تعرف ة  الحاليالدراسة تاستهدف     
م لمصف السادس االبتدائي حيث اشتممت 2013/2014، وتكونت عينة الدراسة من منهج المغة العربية لمعام الدراسي (االبتدائي

 .موضوًعا مقسمة بالتساوي لمفصل الدراسي األول، والفصل الدراسي الثاني (42)موضوعاته عمى 
 

األهداف، )ناء قائمة معايير جودة عناصر منهج المغة العربية والتي تمثمت في  بة الباحثتوفي سبيل تحقيق ذلك قام     
 .   ، وعرضها عمى مجموعة من السادة المحكمين لبيان مدى صحتها(والمحتوى، والتقويم

األهداف، ) عناصر منهج المغة العربية المتمثمة في تدني مستوى معايير جودة عن ة الحاليالدراسةوقد أسفرت نتائج     
منهج المغة  فيومؤشراتها   الجودة، ووضح ذلك من خالل النتائج التي دلت عمى تدني مستويات معايير(والمحتوى، والتقويم

. العربية لمصف السادس االبتدائي
 

الفصل )معرفة مدى توافر معايير الجودة في منهج المغة العربية بالصف السادس االبتدائي  في ة الحاليالدراسةتتمثل أهمية      
، وفتح وذلك لتحديد جوانب القوة لتأكيدها وجوانب الضعف لعالجها- البحث مجتمع– (الدراسي األول، الفصل الدراسي الثاني

 .في هذا المجال لمراحل تعميمية أخريالطريق أمام دراسات أخرى  
 

. معايير الجودة–التعميم االبتدائي  –   المغة العربية–منهج  – تقويم  الكممات المفتاحية  

 

الدراسةاسم صاحب  أمل إسماعيل محمد عمي موسى  

 .في ضوء معايير الجودة تقويم منهج المغة العربية بمرحمة التعميم االبتدائي
 عنوان الدراسة

.كمية التربية  الكمية 

. محافظة شمال سيناء –مدينة العريش   موقع الكمية الجغرافي 
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