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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1400خريف ، 60الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 161-183 صص؛ م 2021

ساس بر ا «يكبني يد ةالعربي» مجموعة واكاوي سطح پويايي محتوا در

 يويليام روم يالگو
 نوع مقاله: پژوهشي

 2، فاطمه جمشيدي1ساجد زارع
 استاديار گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه يزد .1

 دانشگاه يزد زبان و ادبيات عربیدکتری آموختة دانش .2

 12/11/1399: ذيرشپتاريخ  06/07/1399 :دريافتتاريخ 
 

 چکيده
هداف ا هماهنگی و کتابمحتوای  هدفمندیميزان  ،درسی کتابهر محتوای انتقادی تحليل از گذر 

قاط نشناسايی  از آنجا کهو  گيردمیدر ترازوی نقد و بررسی قرار  فراگيران توانمندیبا  آن آموزشی

-می ت است،آن در عمل، حائز اهمي برداری ازبرای توليد دانش و بهره محتوای آموزشی قوت و ضعف

ر دهدفمند ی يهافرصتی برای تأليف کتابتا های درسی پی برد محتوای کتاب ارزيابیتوان به ضرورت 

 ؛ه شودوزش مشاهدو به تبع آن تأثيرات مثبتی در فرايند آمفراهم گردد آموزشی  هایبرنامهجهت تحقّق 

شدة  شناخته و همکه يکی از منابع م «يكيدلعربية بني ا» سه جلدی ةمجموع ،حاضر جستاردر از اين رو 

 در ش تحقيق. روگرديدارزيابی  الگوی ويليام رومی بر اساس، رودبه شمار میآموزش زبان عربی 

ت متنِ مالجشامل کيفی محتوا است و واحدهای تحليل  انتقادی و تحليلتوصيف و ، پيش رو پژوهش

ل رت غيرفعّادهد متون کتاب مورد بحث به صونشان می نتايج .شودمیتصاوير کتاب  دروس، تمارين و

رخی بندرج در که تمارين و تصاوير ملیکند، درحارا درگير نمی انآموزارائه شده است و ذهن زبان

سشگری ل و پران و تقويت قوّة تحليآموزحالت پويا دارد و زمينه را جهت کنکاش ذهنی زبان ،جلدها

 يديز روشن گردنمحتوای کتاب سير تحوّل و پويايی مقايسة کلّی بررسی و از  پس .سازدفراهم میها آن

عودی به صسير  امّا اين ،داردکه تمارين تنها در جلد دوّم نسبت به جلد اوّل به سمت پويايی گرايش 

 .شودسوی فعّال شدن، در متون و تصاوير جلد دوّم و سوّم کتاب ديده نمی

 

گوی ال، «ديكالعربية بني ي» ،محتوا، کتاب درسیانتقادی بی، تحليل آموزش زبان عر :هاكليدواژه

 ويليام رومی.

                                                                                                                                        
 ولنويسندة مسئ  zare.sajed@yazd.ac.ir 
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 مهمقدّ .1
ر دآن  کتاب درسی نخستين منبعی است که به منظور آشنايی با محتوای آموزشی و فراگيری

م زش، الزمر آمواگيرد و به مثابه مرجع و پاية اصلی آموزان و دانشجويان قرار میاختيار دانش
ی ی درسهاکه براساس اهداف آموشی جامعه تأليف شود. در بيان کارايی و اهميت کتاباست 

 رده وهای فشها، تصاوير، لوحهمين بس که هرگاه منابع کمک آموزشی مختلف مانند نقشه
-هممنوان عها، به های کمک آموزشی نتوانند پاسخگوی نيازهای آموشی باشند، اين کتابفيلم

ا ويايی يجهت پ گيرند و باالترين تاثير را درمنبع مورد استفاده قرار میترين و کارآمدترين 
 عدم پويايی فرآيند آموزشی بر عهده دارند.

مان علّم عاليتفمتمرکز بودن »ارتند از: های درسی عبکتاب لزوم ارزيابی ترين داليلاساسی
 العاتاط سجممن ةع، ارائبه محتوای اين منب هاآزمون و ارزشيابی محدود بودن ،درسی ببر کتا

شی از ق بخشيدن به اهداف آموزتحقّ نيز و های درسیدر کتابن معيّ ةيک حوز مربوط به
حليل تاز آنجا که اين پژوهش در صدد  .(127 :1392)نيک نفس و علی آبادی،  «طريق اين منبع

 عربیان وزش زبمآ های حوزةکتاب ی ازيک به عنوان «العربية بني يديك»کتاب  محتوا و ارزيابی
، ای مدرّسهعالوه بر آموزه»های خارجی فرايند يادگيری و ياددهی زباندر بايد گفت  ،است

، دنشباربه تجبی انو در مواردی که مدرّس استمنبع اصلی ارتباط با زبان دوّم  درسی، بکتا
زش لی آموصاع بجا که کتاب درسی مناز آن همچنين. کندتواند نقش تعليمی ايفا می اين منبع

ان آموزانتلف زبای باشد که نيازهای مخشود، جامعّيت اين منبع بايد به اندازهزبان محسوب می
های های ارزيابی کتابترين روشاز مهم (.2: 1397)احمدی صفا و همکاران،  «را پاسخ دهد

 به یخاص ز زاويةا کدام،که هر  اشاره کرد ها و الگوهای مختلفیليستبه چکتوان میآموزشی 
حتوای قسيم مبا ت پردازد. يکی از اين الگوها، الگوی ويليام رومی است کهها میبررسی کتاب

-ب میی کتابه سه بخش متون، تمارين و تصاوير، به بررسی و ارزيابی همه جانبة محتواکتاب 

يفی طح کنقاط ضعف و قوّت آن را ذکر و از اين رهگذر کمک شايانی به ارتقای س پردازد و
  کند.حتوای آن میم

و ه گاشته شدنهای زبانی در راستای آموزش مهارت «العربية بني يديك»جا که کتاب از آن
حتوای مقادی و تحليل انتکه الگوی ويليام رومی نقش مهمّی در ارزيابی  نيز با توجّه به اين

هشی با ونمايد که پژها دارد، ضروری مینآهای آموزشی و تبيين نقاط ضعف و قوّت کتاب
الگوی  تکيه بر با «العربية بني يديك»ر کتاب حاض مقالةدر اين محوريّت صورت گيرد؛ از اين رو 

 هب اسخ، تا پواکاوی گرديده استير ودر سه بخش جمالت متون، تمارين و تصاويليام رومی 
 سؤاالت پژوهشی ذيل تبيين گردد:
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 فعّال ةبه شيو ميزان چه تا «كيديالعربية بني  » کتاب رومی، متون ويليام الگوی براساس (1
 است؟ شده نوشته

 کند؟می درگير آموزان رااندازه زبان چه تا در اين کتاب سؤاالت تمارين (2

 شود؟چگونه ارزيابی می« كالعربية بني يدي» کتاب طبق الگوی مذکور، تصاوير (3

ل تا وّلد اميزان فعّال يا غيرفعّال بودن متون، تصاوير و سؤاالت کتاب مذکور از ج (4
 است؟جلد سوّم چه سيری را در پيش گرفته 

 

 پژوهش ةپيشين .2
توجّه  «العربية بني يديك»الگوی ويليام رومی و کتاب به دو مقولة  بسياریپژوهشگران تاکنون 

ها آن برخی ازاند که در ذيل به به رشتة تحرير درآورده در اين زمينهرا  هايیداشته و پژوهش
 اشاره شده است:

 هایاب هديهال بودن محتوای کتال و غيرفعّميزان فعّ»در مقالة  (1387و دهقانی )زمانی 
 ایههمحتوای کتاب هدي بررسی پس از «جديد تأليف: ابتدايی چهارم کار کتاب و آسمانی
 بيشتر سمانیآایههديه کتاب متنبه اين نتيجه رسيدند که  ابتدايی چهارم کار کتاب و آسمانی

 ایهاب هديهن و تصاوير کتومتعالوه بر آن،  .است الفعّ غير و ردازدپمی اطالعات ارائه به
 های هرپرسش اامّ گرديدهارائه ال به روش غيرفعّنيز  ابتدايی چهارم ةپاي کار کتاب و آسمانی

 . ه استشد طرحال فعّصورت دو کتاب به 

ششم ة ايمانی پهای آستحليل محتوای کتاب هديه»در مقالة  (1392خانی )سميعی و افضل
 - 1392ی ال بودن براساس روش ويليام رومی درسال تحصيلال و غيرفعّابتدايی از منظر فعّ

ويليام  الگویاساس  برابتدايی ششم  ةهای آسمانی پايتحليل محتوای کتاب هديهبا « 1391
ی اهنتمري ،بکتااين  ون و تصاويرمترغم غيرفّعال بودن علیکه  نه استنتاج کردندواينگرومی 

 کند.ال فراهم میو زمينه را برای يادگيری فعّ است ارائه شده پويابه شکل  آن

اول  ةپاي 1اضی تحليل محتوای کتاب ري» عنوان با ژوهشیپ در (1392) همکاران و کرمی
 ضیريا تابک تصاوير و نومت« طه بر اساس تکنيک ويليام رومی و حيطه شناختی بلوممتوسّ

 شانن هاآن پژوهش نتايج .ردندک بررسی رومی ويليام الگوی اساس بر را متوسطه لاوّ ةپاي
 .گنجدمی الفعّ ةمقول در کتاب تصاوير ون ومت که دهدمی

يف ضوء مبادئ تعليم اللغة لغري " يكيدجمموعة "العربية بني » مقالة در (1395) رکعتی محمّدی
 گفتگوها از استفاده انتزاعی، و حسّی تعابير و مفردات ذکر در را کتاب اين مزيّت  «الناطقني هبا



 1400 خريف ،60 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

164 

 فرهنگ انحصار حال عين در و برشمرد دمتعدّ هایتمرين درج نيز و گوناگون موضوعات با
 زبانی دانش سطح با کتاب اوّل جلد در تعابير و الفاظ بتناس عدم و دينی فرهنگ در عربی
  .دانست آن عيوب از را ايرانی آموزانزبان

وح اهداف آموزشی در سط» يعنی (1396) ادژن زارع و رکعتی محمّدی پژوهش نتايج
 ا براساس)تحليل محتو ،«يكالعربية بني يد»و  «ةصدی احليا» های آموزشیهای مجموعهتمرين

به تنها  ،تابکدو  در هرکه دهد نشان می «شناختی( ةطبقه بندی اندرسون و کراثول در حيط
 .شده استتوجّه « بسترکا»و  «فهم»، «يادآوری»شی پايين يعنی سطوح آموز
 ،تحليل محتوای کتاب کار و فناوری، مطالعات اجتماعی»با نام  ش(1396دهقانی )پژوهش 

ال فراگيران بر اساس تکنيک ويليام ششم ابتدايی از نظر ميزان درگيری فعّ ةفارسی و قرآن پاي
 ةپاي یو فناور کار و قرآن ،های فارسی، مطالعات اجتماعیکتاببررسی محتوای  هب «رومی

در  که دهدمینتايج نشان  ه است.اختصاص يافت ويليام رومی الگویششم دبستان براساس 
 و تصاوير ،امّا متون ،باشدمیال فعّاز حدّ  فراتر ضريب درگيری ،هر چهار کتاب تمارين بخش

 .ه استفارسی، مطالعات اجتماعی و قرآن به صورت غيرفعّال تنظيم شد هایکتاب تمارين
ل بررسی تطبيقی کتاب عربی اوّ»با عنوان  ش(1398همکاران ) رحمانی ودر پژوهش 

« ال بودن بر اساس روش ويليام رومیال و غيرفعّهفتم از منظر فعّ ةراهنمايی با کتاب عربی پاي
با کتاب  نظام قديماوّل راهنمايی  ةبودن محتوای کتاب عربی پايميزان فعّال ةمقايس از گذر
 ةارائ که هگيری شد، چنين نتيجهبر اساس روش ويليام رومی تم در نظام جديدهف ةپايعربی 

 ةپاي در مقايسه با محتوای کتاب عربی ن، تمارين و تصاويرومحتوای کتاب عربی هفتم شامل مت
 .استر تل راهنمايی فعّالاوّ

م ياهای آموزشی بر اساس الگوی ويلالذکر يکی از کتابهای فوقدر هر کدام از پژوهش
کتاب  از يک نگرگاه متفاوت (1395) دیمحمّ رومی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنين

به  شیيچ پژوهاز اين رو، اين کتاب در ه ؛مورد کنکاش قرار داده استرا  «العربية بني يديك»
   ه است.  شداساس الگوی ويليام رومی بررسی ن شکل مستقل بر

 
 
 

 روش تحقيق و ابزار پژوهش .3
از لحاظ نوع، تحليل محتوا است که با  تحليلی و –توصيفی نظر روش،  هش حاضر ازپژو

 و ارزيابی تحليلتکيه بر الگوی ويليام رومی به عنوان ابزار پژوهش، به رويکرد کيفی و 
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 هایشتحليل محتوا يکی از رو پرداخته است. «يكالعربية بني يد»محتوای کتاب  انتقادی
رود که به موجب آن با استناد به شرايط و های آموزشی به شمار میدر ارزيابی کتاب کارآمد

از آنجا که شود. ضوابط خاصّی، محتوای آموزشی بررسی و نقاط ضعف و قوّت آن آشکار می
شيوة صحيح چينش محتوای کتاب درسی و همسويی آن با اهداف آموزشی نقش بارزی در 

های و ضرورت تحليل انتقادی محتوای کتاب توان به اهميتارتقای کيفيت يادگيری دارد، می
اجزای يک متن  بندیمقوله» توان اينگونه تعريف نمود:را میتحليل محتوا آموزشی پی برد. 

در اين  .گرددمیانتخاب  ی کهواحدهاي اساسبر  (ها و مانند آنپاراگراف ت،، جمالواژگان)
تحليل را  ة، نتيجبندی شدهههای طبقبر حسب اين مقوله واحدهای تحليلکميت  فرايند،

فراهم آوردن شناخت،  ،های پژوهشیتکنيک ةتحليل محتوا مانند هماز کند. هدف میمشخص 
 (.88: 1392)سليمی و عصاره،  «استواقعيت و راهنمای عمل کشيدن تصوير به بينش نو، 

جهت  گذاری يک اثربر ارزش»تحليل محتوای کيفی علّت گزينش اين روش نيز آن است که 
تالش  ار.  در اين جست(73: 1396پور، )قاسمی« توفيق در دستيابی به اهداف خاص مبتنی است

 مورد  سوّم از جلد اوّل تا جلد کتاب محتوای اينتا سير تحوّل کيفی  بود نويسندگان بر آن
 ن نمونهبه عنوا از هر سه جلد کتاب 16و  13، 9، 5، 1؛ از اين رو دروس ديرگقراربررسی 

جمالت متن  همةدر اين پژوهش  . واحدهای تحليلجهت بررسی انتخاب شد فیتصاد
نظران حيطة الگوی ويليام رومی از نظر روايی نزد صاحب .استتمارين و تصاوير  ،دروس

خرج از ها، جداول مستدر سطح دنيا به اثبات رسيده است و با هدف اثبات پايايی دادهآموزش 
 ردص ص در حيطة آموزش زبان عربی و يک استاد متخصّکتاب در اختيار دو استاد متخصّ 

ه . نشان داد ک/86آموزش زبان انگليسی قرار گرفت. نتايج ضريب کرونباخ آلفا با مقدار  زمينة
  .صان هماهنگی وجود داردميان نظرات ارزيابی متخصّ

 

 پژوهش چارچوب نظري .4
 كتاب درسيو اهميت  ماهيت .4-1

-می ر جایآموزش و تأثيری که در بلندمدّت از خود ب فرايندون با توجّه به اهميت روزافز

ای ها کتابهآن ناند که نخستيپرداختهگذارد، متولّيان اين امر به تدوين منابعی در اين راستا 
ی محتواي کالم ها، تعاريف و در يکدرسی هستند. اين منابع دربردارندة اصول و قواعد، مؤلّفه

ا مسو بهشوند؛ از اين رو الزم است که ف آموزشی، گردآوری میهستند که جهت تحقّق اهدا
 آموزان و دانشجويان باشند.اين هدف و متناسب با سطوح علمی و رفتاری دانش
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ر رسی اثکتاب د»های مختلفی مطرح شده است؛ از جمله اينکه ، ديدگاهکتاب درسیدر تعريف 
 ايق وحق ةا گرديده و دربردارنديا سال تحصيلی مهيّ برای يک دورهای است که چاپ شده

 جنتاي ی ازخاصّ ةبرای دستيابی به مجموع. اين کتاب يک موضوع خاص است ةها دربارايده
 - 3 :1393يان، )نور «يا متن همراه با تصوير تشکيل شده است طراحی و از متن، تصوير ،آموزشی

-عيتدر موق استفاده برای خاص طور به» که دانندمی کتابی را درسی کتاب نيز محققان . اغلب(2

ار غيرقابل انک امری اهميت کتاب درسی(. Mikk, 2000: 71) «است شده نگاشته آموزشی های
اين  بر «زهاچين سون و تور»آموزش و يادگيری دارد.  فرايند است؛ چرا که نقش اصلی را در

واند تنمی ادگيریي و محيط ياددهی هيچ تدريس، موضوع با مرتبط درسی کتاب بدون»باورند که 
ت اس معتقدهمين راستا در نيز کرافت  هی .(Hutchinson & Torres, 1994: 319) «باشد کامل

تواند یم آن آموز از طريقکند؛ چرا که دانشکتاب درسی از نظر روانی به دانش آموز کمک می»
الب موزان مطآاز نظر دانش» شلدون بنا بر ديدگاه. «گيری کندپيشرفت تحصيلی خود را اندازه

ارائه  درس م در کالسهای درسی، معتبرتر از مطالبی هستند که توسط معلّارائه شده در کتاب
 وترين های درسی مهمگفت کتابتوان میطور کلی ه ب (.Haycroft, 1978: 214) «شودمی

ل ز خالايند يادگيری آند و بخش زيادی از کارايی فرهستمعتمدترين منبع در نظام آموزشی 
ست که االزم »؛ به همين دليل گيردها صورت میها و کيفيت تأليف آنمحتوای اين کتاب

نات امکا ها از يک سو متناسب با توانمندی ذهنی و ردة سّنی فراگيران  و نيزمحتوای آن
ديگر  و از سوی (402: 1982)رضوان و ديگران، « ها باشدآموزشی موجود در مدارس و دانشگاه

 ق کامل و دقيق اهداف آموزشی مشخّص شده، گردآوری و در کتاب، درجدر جهت تحقّ»
 .(244: 1982دمعة وموسی، )« گردد

 

 ارزيابي كتاب درسي. 4-2
ست ندی اگيرد، فرايهای درسی همانند ساير اقداماتی که به دست بشر صورت میتأليف کتاب

ود و چه شمی نيز در آن ديدهکه در کنار مزايا و کاربردهايی که دارد، احتمال خطا و کاستی 

ای هتیکاسبسا با گذشت زمان و اثبات برخی از نظريات علمی در زمينة امر خطير آموزش، 
، ت مذکورظريااين منابع بيش از پيش آشکار شود و يا برعکس، به دنبال تطبيق اين منابع با ن

 شود.میتر شود؛ از اين رو مشاهده ها، پررنگميزان کارآيی و اثرات مثبت آن

کتاب و صدور حکم پيرامون آن است محتوای بررسی دقيق نقد و ارزيابی کتاب به معنای 

-احکامی که به عنوان اساس برنامه»و  شودبراساس معيارهای خاصّی انجام میاين امر  که
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 ،2003شحاتة، ) «نقش بسزايی در تحقّق اهداف آموزشی دارد ،دگردمی مطرحهای آموزشی ريزی

با توجّه به پيشرفت روزافزون »اهميت فراوانی دارد آن است که  کنونیچه که در عصر آن .(204

های درسی با تکيه بر اين علم و اثبات نتايج حاصل از نظريات علمی، الزم است که کتاب

يابی دقيق قرار گيرند تا از تناسب ميان محتوای آموزشی اين منابع و نظريات زنظريات، مورد ار

تمارين نقش بسيار مهمی بايد در نظر داشت که  .(8: 2007حلس، )« ن حاصل شودجديد، اطمينا

ها به تعمّق و فراخواندن آن گذرآموزان و دانشجويان دارند؛ زيرا از در فرآيند يادگيری دانش

ها، بستر مناسبی را برای فهم بيشتر و های مختلف آندقّت در موادّ آموزشی و تفکّر در جنبه
های آموزشی از رهگذر تحليل و کتاب ناقدانسازند؛ از اين رو ای درسی مهّيا میتر محتوعميق

توانند نقاط ضعف و قوّت کتاب و ميزان تأثيرگذاری آن بر ها به خوبی میارزيابی تمرين

های بايست به موازات افزايش سطح سواد و دورهبه همين دليل می» يادگيری را بررسی کنند؛
های الزم برای شکوفايی و ها نيز ارتقا يابد تا بدين وسيله زمينهکتاب آموزشی، سطح تمارين

 .(77 - 78: 2016)ياسين، « ها فراهم شودمحک زدن بيشتر قدرت ذهنی و ميزان يادگيری آن

را  آنتا نقاط قوت و ضعف  کنداين امکان را برای معلّمان فراهم میهای درسی کتابارزيابی 

 ارزيابی صحيح چرا که ؛شودمیخود  ةدر حرف هاآنث پيشرفت باعهمچنين تشخيص دهند. 

های تدريس و های آموزشی و شيوهعالوه بر توجّه به اهداف آموزشی، سبب بهبود برنامه»

های درسی بايد مالکی وجود برای ارزيابی کتاب» (.30: اتبیعمارة، ) «گرددمیبرگزاری آزمون نيز 
را  کتابهای های زبانی، موضوعات، محتوا و سرفصلمقوله داشته باشد که از طريق آن بتوان

کتاب از اين رو در پژوهش حاضر  ؛((Sheldon, 1988: 245 – 246 «مورد بررسی قرار داد
 شد. حليل و ارزيابیت العربية بين يديک براساس الگوی ويليام رومی

 

 «كالعربية بني يدي» مجموعة .3 -4
در سه جلد باشد که از منابع مهم در آموزش زبان عربی میيکی  «يديكالعربية بني »مجموعة 

ها تقويت چهار مهارت هدف از تأليف آن»های آموزش زبان تأليف شده و همانند ساير کتاب

آموزش  ،اصلی مؤلّفهدف و  (176: 2011الفوزان، )« شنيدن، گفتن، خواندن و نوشتن است

های آموزش زبان از ساير منابع تمايز کتاب . آنچه در اين امر سببباشدهای مذکور میمهارت

عالوه بر متن و  ،های آموزش زبانشود آن است که در کتابها، تصاوير و ... میهمچون فيلم

های الزم ها مهارتآموز برای پاسخ دادن به آنزبان»شود که هايی نيز مطرح میتصوير، تمرين
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های آموزان و سطح توانايیتناسب با عالقة زبانها مگيرد، ضمن اينکه بايد اين تمرينرا فرامی

 .(138: 2005ة، ميطع)« ها باشندعلمی و شناختی آن

 

 الگوي ويليام رومي. 4-4
-بکتاوای محت و ارزيابی انتقادی تحليلر د بسيار مهم و مؤثّريک روش الگوی ويليام رومی 

بررسی  باها، هليل کمّی داد، پس از استخراج و تحدر اين الگو. رودآموزشی به شمار می های

 هدف از»گردد. میمشخّص محتوای کتاب ميزان پويايی و تأثيرگذاری  ،کيفی ةجنب از اهآن

 ردنظرموکتاب محتوای ال است که آيا ؤ، پاسخ دادن به اين سويليام رومی الگوی کاربست

 تا هنیذ يری؟ و اينکه ميزان اين درگشودمیفراگيران باعث کنکاش و به چالش کشيدن ذهن 
يز ن و هاتمرين است؟ ويليام رومی محتوای کتاب را به سه قسمت متن درس، مقدارچه 

قسيم و خنثی ت فعّال، غيرفعّال نوعها به سه مقوله براساس اين الگو،کند. تقسيم میتصاوير 
. ندشونمی های علمیبه معنای واقعی مشغول فعاليتفراگيران شوند. در طبقات غيرفعّال، می

-ز مقولهمنظور ا های يادگيری و آموزش درگير هستند وبا فعاليتفراگيران های فعّال، در مقوله

-د و میکننمینتحليل محتوا ايفا که نقش مهمّی در  هايی استآن دسته از مقوله نيز های خنثی

 .(127: 1396)دهقانی، « ها صرف نظر کردآن بررسی و محاسبة از ،يابیارزفرايند توان در 

 

 الگوي ويليام روميهاي ارزيابي در مقوله. 5
از  متون، تمارين و تصاويرفعّال و غيرفعّال در  هایمقوله و توضيحات اقساممطالب مربوط به 

 The"مقالة  34تا  32صفحات برگرفته از که در اين مقاله درج شده،  «ويليام رومی»نظر 

Analysis Enabled First Physics Book of Secondary Education Content by 

William Romey Method"  به نقل از کتاب"Inquiry Techniques For Teaching 

Science"  در الگوی ويليام رومی جمالت مربوط به . است (1998) «ويليام رومی»تأليف

د شوننامگذاری می jو  a ،b ،c ،d ،e ،f ،g ،h ،iبندی و با حروف متون ذيل ده مقوله تقسيم
 ها آورده شده است.هايی از آنکه در جدول زير، تعريف و نمونه

 در الگوي ويليام رومي هاي مربوط به متونمقوله :1 جدول
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هر ده است و درنظر گرفته ش dو  a ،b ،c مقولةچهار ها، تمرينالگو برای بررسی اين در 

 ست:آمده ا در جدول زير نچهمانند آ گيرد؛می ها جایيکی از اين مقوله ، ذيليک از سؤاالت
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  در الگوي ويليام رومي تمارينهاي مربوط به : مقوله2جدول 

 
 

 د دارد: مانند آنچه در جدول ذيل آمده، وجو  dو  a ،b ،c مقولةچهار  نيزتصاوير  برای

 در الگوي ويليام رومي تصاوير مربوط به هايمقوله: 3جدول 
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 2 ةتصوير شمار                                           1 ةتصوير شمار

 آوریعجم ةشيو تشريح برای صاوير ارائه شدهشامل ت ،در بررسی تصاوير cامّا مقولة 

 فوق هایمقوله از کدامهيچ در که يک آزمايش است و در نهايت آن دسته از تصاويری وسايل

 يرفعّال، مقولةغ ، a مقوله مذکور، ةچهارگان موارد ازگيرد. قرار می d مقولة ةنگنجد، زيرمجموع

 b هایمقوله فعّال و c و d است خنثی. 

تصاوير تمارين و متون،  باآموز زبان درگيریِ ضريب در الگوی ويليام رومی برای تعيين

محتوای زمانی  ،طبق اين الگو .شود تقسيم غيرفعّال هایمقوله بر فعّال هایاست مقوله الزم»

ضريب درگيری د. باش 5/1 تا 4/0است که ضريب درگيری آن بين  لفعّايک کتاب درسی، 

اطالعات  ةفقط به ارائ ،هاکتاب اين در کهدهد نشان میهای درسی در کتاب 4/0کمتر از 

 قبالگر کتابی است که در نمايان 5/1ضريب درگيری بزرگتر از  کهدرحالی پرداخته شده است.

« بپردازدتجزيه و تحليل به فعاليت و  خواهدمیموز آزبانال، از ؤهر جمله، تصوير، يا س

(Sargolzaei Moghadam & Jamali Nasab, 2014: 31) . چنين »البته نبايد فراموش کرد که

 اودهد و فقط از قرار نمی آموززبانمفروضات و اطالعات علمی کافی را در اختيار  یهايبکتا

نيز  هاکتابنوع ويليام رومی اين  براساس الگویهد. ای، فعاليتی را انجام دخواهد تا به گونهمی

ت و يّکمّ  به هاو در آنطلبد اليت زيادی میزيرا فعّ است؛ شده تدوينال به صورت غيرفعّ

در  .(23: 1395، قاسمی)مصلح اميردهی و « شوده نمیتوجّ وی شرايطو آموز زباناطالعات  تکيفيّ

هايی در جدول« يكالعربية بني يد»موردنظر در مجموعة  هایادامه نتايج حاصل از تحليل داده

 مجزّا ذکر و بررسی شده است.
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  ن جلد اوّلوجمالت مت درها مقولهپراكندگي : 4جدول  

 
 ضريب درگيری: 

( %86ل معادجمله ) 556، مجموع واحدهای بررسی شده زهای جدول فوق، ابا توجّه به داده

 های مندرج دراز تقسيم مجموع شاخص .است( خنثی %14معادل جمله ) 90و غيرفعّال 

 تون اينيرفعّال، ضريب درگيری برای مغهای های مقولههای فعّال بر مجموع شاخصمقوله

به صورت  متن دروس جلد اوّلدهد که و نشان می ( به دست آمد0عدد )معادل  ،کتاب جلد از

 .است غيرفعّال ارائه شده

  ها در تمارين جلد اوّلپراكندگي مقوله: 5جدول 

 
 ضريب درگيری: 
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مرين ت 883تعداد  ،بررسی شده تماريندهد که از مجموع مذکور در جدول نشان می اعداد
ا يعنی همقولهضريب درگيری  .است( فعّال %32تمرين )معادل  388و  عّال( غيرف68)معادل %

 .ه استدبه صورت فعّال ارائه ش ،تمارين اين جلد از کتاب که حاکی از آن است 46/0 عدد
 در تصاوير جلد اوّل ها مقولهپراكندگي : 6جدول 

 
 ضريب درگيری: 

فعّال %( 48)معادل تصوير  378غيرفعّال و  (،%52تصوير )معادل  416بر اساس جدول، تعداد 

 5/1و  4/0ن جّه به اينکه عدد مذکور مابيبا تو باشد.می 90/0 هامقولهضريب درگيری  .است

 .ه استبه صورت فعّال و پويا ارائه شد در نتيجه تصاويرقرار دارد، 

 من جلد دوّودر جمالت متها مقوله: پراكندگي 7جدول  

 
 ضريب درگيری: 
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يرفعّال غهای مقوله ةزيرمجموع (%8)معادل جمله  74شود، مانگونه که در جدول مشاهده میه

 4/0 کمتر از (09/0) ها نيزمقولهريب درگيری ض. است( فعّال %86جمله )معادل  800و 

 .شودارزيابی میجمالت اين جلد از کتاب، غير فعّال از اين رو ، باشدمی

 مدر تمارين جلد دوّها مقولهپراكندگي : 8جدول 

 
  ضريب درگيری

 تعداد يرفعّال وغ ،از تمارين مورد( %54معادل ) 753 باال جدول های مرقوم دره به دادهبا توجّ

 دهبه دست آم ضريب درگيری. ارائه شده استفعّال  ، به صورتتمرين (%46 )معادل 650

 ارد. حالت پويا و فعّال د ،تمارين اين جلد از کتابدهد که نشان می 86/0 يعنی عدد

 مدر تصاوير جلد دوّها مقولهپراكندگي : 9جدول 

 
 ضريب درگيری 
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ل تصوير )معاد 13( غير فعّال و %83تصوير )معادل  62شود چنانچه در جدول مالحظه می

ز حد ا 20/0 به دست آمده يعنی عدد ضريب درگيری اينکه ه بهو با توجّ است( فعّال 17%

 ز کتابجلد اتصاوير اين  بنابراين ،کمتر است ضريب درگيری در الگوی ويليام رومی نصاب

 شود.غيرفعّال ارزيابی می به صورت

 من جلد سوّودر جمالت متها مقولهپراكندگي : 10جدول 

 
 ضريب درگيری 

جمله  59 وهای غيرفعّال ( ذيل مقوله%5/87معادل )جمله  754حاصل شده، های براساس داده
مالت اين غيرفعّال بودن ج 07/0 يعنی عدد هادرگيری مقوله. شاخص است( فعّال %7معادل )

 .دهدرا نشان میجلد از کتاب 
 م در تمارين جلد سوّها مقولهپراكندگي : 11جدول 

 
 ضريب درگيری 
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( %46 )معادل تمرين 619و ( غيرفعّال %54)معادل تمرين  722 دهدنشان می جدول فوق

بی فعّال ارزيا اين تمارين، (85/0)يعنی  ریضريب درگي ةرو با توجه به نتيجاز اين ؛استفعّال 

 .شودمی

 

 نتيجه .6
 : استبه چند سؤال  هدف از پژوهش حاضر پاسخ
 چه تا «كالعربية بني يدي» کتاب رومی، متون ويليام الگوی )براساستبيين جواب نخستين سوال 

مر است که ميانگين ضريب مستلزم اشاره به اين ااست؟(  شده فعّال نوشته یبه شيوه ميزان

محاسبه  05/0معادل « كالعربية بني يدي» مجموعةآموزان با متون بررسی شده در درگيری زبان

گرديد. از آنجا که اين عدد از حدّ نصاب تعيين شده برای ضريب درگيری فعّال در الگوی 

اند و ه شدهتوان گفت متون اين کتاب به صورت غيرفعّال ارائويليام رومی کمتر است، می

-ها، تنها توصيف و گزارش است و مجالی برای کنکاش و درگيری ذهنی زبانی بيان آنشيوه

ی عنصری غيرمتحرّک در نظر آموزان به منزلهسازد. در چنين شرايطی زبانآموزان فراهم نمی

م به دريافت ملز هاآن دهد کهها قرار میوقفه اطالعاتی در اختيار آناند که مؤلّف بیگرفته شده

های الزم جهت تطبيق و تحليل اين متون وجود ها هستند و نظر به اينکه زمينهو حفظ کردن آن

و چه بسا به دليل عدم  شدهآموزان زبان ةناگزير به همان صورت اوليه وارد حافظ لذا ندارد،

 تالش برای تطبيق آن، به زودی از ذهن خارج شوند.

 درگير موزان راآاندازه زبان چه تا در اين کتاب )سؤاالت تماريندر مقام پاسخ به دوّمين سوال 

ا توجّه باست.  72/0بايد گفت ميانگين ضريب درگيری تمارين سه جلد کتاب، عدد کند؟( می

عّال و پويا فتمارين کتاب دهد که نشان میقرار دارد،  5/1و  4/0به اينکه عدد مذکور ميان 

 ست.ا هاشتدآموزان نظر به پرورش قدرت تفکّر و تحليل زبانها هستند و مؤلّف در گزينش آن

چگونه ارزيابی « العربية بني يديك» کتاب )طبق الگوی مذکور، تصاويربه سوال سوّم پاسخ  در

گفت در تحليل کلّی تصاوير مربوط به دروس مورد بحث نيز ميانگين  توانمیشود؟( می

ی حدّ ن ضريب درگيری نيز در محدودهمحاسبه شد. اي 55/0ها عدد ضريب درگيری آن

توان گفت تصاوير قرار دارد؛ از اين رو می نصاب ضريب درگيری فعّال در الگوی ويليام رومی

د امّا از آنجا که بيشتر گزارشی توصيفی از متون کتاب ارائه ندرج در اين کتاب حالت فعّال دارم
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طور که بايسته است زمينه را اند، آنهد و کمتر در خدمت کمک به حلّ تمارين قرار گرفتدهمی

 د.کنهای مختلف فراهم نمیدر موقعيت از آن استفاده آموزان وبرای کنجکاوی زبان

ب الت کتاسؤا )ميزان فعّال يا غيرفعّال بودن متون، تصاوير و در پاسخ به سوال چهارم پژوهش

يب ضر هک تبيين گرديد (مذکور از جلد اوّل تا جلد سوّم چه سيری را در پيش گرفته است؟

و  است ( در جلد دوّم رسيده09/0درگيری )( برای متون در جلد اوّل به ضريب 0درگيری )

ش يدبخنو تاب است، امّاغيرفعّال بودن متون جلد دوّم کهرچند اين عدد همچنان نشانگر 

ه يش براگاين  ؛باشدآموزان میتحليل زبان ةبرای به چالش کشيدن ذهن و قوّ گرايش مؤلّف

 ده است.رسي 07/0و به عدد  کردهفعّال شدن متون تا حدودی در جلد سوّم سير نزولی پيدا 

آموزان با تمارين جلد اوّل تا سوّم کتاب چنين برداشت ی ضريب درگيری زبانبه دنبال مقايسه

ی بيانگر فعّال بودن تمارين است و با مشاهده 46/0شد که در جلد اوّل ضريب درگيری 

 ةتوان به تالش مؤلّف برای طرح تمارينی که بر جنبمی 86/0ش چشمگير اين رقم به عدد افزاي

جلد سوّم، نه تنها سير تمارين در ، پی برد. دهای زبانی تأکيد دارکاربردی قواعد و مهارت

 85/0شود، بلکه اين شاخص با يک رقم کاهش به عدد صعودی ضريب درگيری مشاهده نمی

وان علّت اين نوسانات در ضريب درگيری تمارين از جلد اوّل تا جلد . شايد بته استرسيد

-ی متون، به اقتضای سطح علمی زبانسوّم را اينگونه توجيه کرد که در جلد اوّل پس از ارائه

و در تمارين نيز  پرداخته شدهآموزان به آموزش تلفّظ و نگارش حروف در زبان عربی همّت 

ی شنوند را عيناً تلفّظ کنند و يا الفاظی که شيوهحروفی که می رودمیآموزان انتظار از زبان

گيرند، بدون هيچ تغييری بنويسند. امّا در جلد دوّم و سوّم محور آموزش ها را فرامینگارش آن

، در بخش تمارين آنچرخد و به تبع ها میارکان جمله و تعيين نقش آن پيرامونقواعد عربی، 

ها در در تشخيص قواعد نحوی مندرج در کتاب و تحليل و اجرای آن آموزاننيز توانايی زبان

در رويکرد تمارين مندرج در جلد دوّم و که  اين تغييرگيرد. عبارات جديد مورد توجّه قرار می

گواهی بر صدق ادّعای مطرح شده توان را میشود، سوّم کتاب در مقايسه با جلد اوّل ديده می

مون تصاوير کتاب جای تأمّل دارد، اين است که از يک سو مؤلّف از . امّا آنچه که پيرادانست

درج تصاوير در جلد سوّم امتناع ورزيده و از سوی ديگر ضريب درگيری تصاوير در جلد اوّل 

-ی تصاوير پويايی است که نقش بارزی در افزايش قدرت تحليل زبانو حاکی از ارائه 90/0

يابد و ای کاهش میند پويايی تصاوير به صورت قابل مالحظهآموزان دارند، امّا در جلد دوّم رو



 1400 خريف ،60 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

178 

تصاوير جلد دوّم تنها در خدمت توصيف متن  توان چنين استنتاج کرد کهمیشود. غيرفعّال می

به نظر در يک نگاه کلّی . کندآموزان کمک نمیی تحليل زبانرشد خلّاقّيت و قّوه است و به

ها در افزايش تر عمل کرده و به نقش آنبه مراتب موّفقتمارين  ةرسد که مؤلّف در ارائمی

آنچه نمود بارزی در اين راستا دارد، استفاده از  آموزان نظر داشته است.زبان قدرت تفکّر

ها با مساعدت که گاهی انجام آن باشدمی ی زبانیهای چهارگانهتمارين مربوط به مهارت

 پذير است.مکانها اتصاوير و در گرو تحليل و ارزيابی آن

ی حاضر را با دستاوردهای آن تطبيق داد، توان نتايج حاصل از مقالهتنها پژوهشی که می

ی هفتم از منظر فعال و بررسی تطبيقی کتاب عربی اول راهنمايی با کتاب عربی پايه»ی مقاله

قالة در م .است« اسحاق رحمانی و همکاران»از « غيرفعال بودن بر اساس روش ويليام رومی

مذکور، محتوای هر دو کتاب اعم از متون و تمارين و تصاوير به صورت فعّال ارزيابی شده، 

آزمايی نتايج پس از راست ی اوّل راهنمايی غيرفعّال است.جز اينکه متون کتاب عربی پايه

-در مقوله« كالعربية بني يدي»مذکور چنين استنتاج شد که محتوای کتاب  ةپژوهش حاضر با مقال

ی اوّل عربی پايه»و « ی هفتمعربی پايه»ای مربوط به تمارين و تصاوير همچون دو کتاب ه

-آموزان را فراهم میی کنکاش ذهنی زباندارای ضريب درگيری فعّال است و زمينه« راهنمايی

ی اوّل راهنمايی، متنی غيرفعّال دارد و پويايی ی متون، بسان کتاب عربی پايهکند، امّا در زمينه

 آموزان را از اولويّت خارج ساخته است.ذهن و قدرت تفکّر زبان

 

 پيشنهادات .7
ليام يوهای فعّال در الگوی ن هر درس به جمالتی که ذيل مقولهونيمی از مت تخصيص -1

 .ندکيت میآموزان تقورا در زبان پرسشگری و تحليل تفکّر، ةگيرد و روحيرومی قرار می

به جای متون بلندی که در هر درس آورده  و قابل تأمّل کوتاهاستفاده از چند متن متنّوع،  -2

ختلف و آموزان با موضوعات مآشنايی زبان ؛ زيرا تنّوع در متون سببشده است

گزينش متون کوتاه و در  .شوداصطالحات و ساختارهای زبانی مربوط به هر موضوع می

يشتری، محتوای ذهنی ب آموز با سرعت و انسجامشود که زبانعين حال متعدّد سبب می

شيدن قدرت امّا استفاده از متون قابل تأمّل، نقش مهمّی در به چالش ک کتاب را فرابگيرد
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ارهای ها را به کشف روابط علّی و معلولی ميان معانی و ساختو آن آموزان داردتفکّر زبان

 د.کنموجود در متون تشويق می

نشا، انوشتن  های مربوط بهتمرين مانندد؛ رايی که نياز به کنکاش ذهنی داهارائة تمرين -3

-یماهم آموزان فرتصحيح خطاهای نحوی و اماليی که زمينه را برای خالقيت فکری زبان

 .سازند

 اي کشدمی چالش به را آموزانو خالقيت زبان ليکه قدرت تحل یرياز تصاو شترياستفادة ب -4

 .کندیکمک م نيها در حل تماربه آن

وی عد نحهايی که مؤلّف به توضيح قوار و نمودارهای مناسب در بخشاستفاده از تصاوي -5

 آموزان.پردازد، جهت کمک به نهادينه شدن قواعد نحوی در ذهن زبانمی

يابی جهت ارز ،هر جلد از کتابپايان ارزشيابی در پايان هر درس يا  ةدرج يک سياه -6

 ه متونکبه اين صورت ؛ آموزان از محتوای دروس )شامل متون، تمارين و تصاوير(زبان

 آموزانن زبانو تا چه حد ذه پردازدمیکتاب موردنظر تا چه ميزان تنها به انتقال مطالب 

 ه ميزانشود ک هايی درجگويهکند. درمورد تمارين کتاب نيز را به تأمّل و تفکّر وادار می

لب مطاخواهد که آموزان، مشخّص شود که چند درصد تمارين از وی میدرگيری زبان

تحليل  وجزيه ها وی را به تآموخته شده از متن درس را عيناً نقل کند و چند درصد از آن

مک به کجهت  ها ازخواند. در ارزيابی تصاوير نيز بايد نقش آنو گاه تطبيق مطالب فرامی

 .فهم درس و يا تسهيل روند انجام تمارين و ارائة راه حل بررسی شود

منابع  ر تحليلهای موردنظر وی دو تعدّد مقوله« ويليام رومی»ی با توجّه به جامعيت الگو -7

زبان  موزشهای آآموزشی، استفاده از اين الگو، اقدامی مؤثّر برای تحليل محتوای کتاب

 شود.عربی ارزيابی می
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 منابع: .8

 عربي يهاكتاب( الف

، غزة: نياية الد  رحلة األساسالميذ املمعايری جودة الکتاب املدرسي ومواصفاته لت(، 2007حلس، داود درويش، ) -
 اجلامعة اإلسالمية.

 يف والتعل م التعليم عملييتل مالءمته ومدى املدرسي الكتاب(، 1982مرسي، ) منري إبراهيم، ّوحممد دمعة، جميد -
 والعلوم. والثقافة للرتبية العربية املنظمة ، تونس:االبتدائية املرحلة

 األجنلو. القاهرة: مكتبة ،مهواستخدا وتقوميه فلسفته :املدرسي الكتاب(، 1982واآلخرون، ) الفتوح رضوان، أبو -
 للكتاب. العربية الدارالقاهرة:  ،والتطبيق النظرية بني الدراسية املناهج ،(2003) ،حسن شحاتة، -
 الفكر ، القاهرة: دارخداماتهاست أسسه، اإلنسانية: مفهومه، العلوم يف احملتوى حتليل(، 2008) رشدي، طعيمة، -

 .العريب
 .التعليم تطوير خلكمد التقومي يف التعليمية العملية تقومي أساليب ،)الات( ،حسنني عمارة، بثينة -
 للجميع. العربية ةمكتبالرايض:  ،هبا الناطقني لغری العربية اللغة ملعلمي إضاءات(، 2011، )إبراهيم الفوزان، -
 لعربية للجميع.االرايض: ، يكيدالعربية بني  ،(2007) ،الفوزان، عبدالرمحن بن إبراهيم، واآلخرون -
 

 هاي التين:ب( كتاب

- Haycroft, J،(1978)، An Introduction to English Language Teaching، 
Longman handbooks for language teachers. 

- Mikk, J، (2000)، Textbook Research and Writing، Peter Lang: New York. 

 

 ج( مقاالت:

ل: اوّ ةسطمتو ةدور لاوّ ةانگليسی پاي زبان آموزش کتاب ارزيابی» ،(1397) ،دی صفا و همکاراناحم -

اني لوم انسهاي علوم انساني، پژوهشگاه عپژوهشنامة انتقادي متون و برنامه ،«"پراسپکت يک"

 .26 - 1 ،هشتم شمارة ،سال هجدهم ،پژوهشي – علمي ةو مطالعات فرهنگي ماهنام

ة وفق غة العربية العاّمة ملبحث اللحتليل أسئلة امتحاانت الّشهادة الثّانوي»(، 2016ّمد فوزي أمحد، )ايسني، حمبين -
 . 75 – 92، ألّول، العدد اجملة الد راسات اللغوية واألدبية مباليزاي، «مستوايت بلوم املعرفية

فارسی و قرآن  ،یتحليل محتوای کتاب کار و فناوری، مطالعات اجتماع» ،(1396) ،دهقانی، مرضيه -

 ةمجل ،«ال فراگيران بر اساس تکنيک ويليام رومیششم ابتدايی از نظر ميزان درگيری فعّ ةپاي
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بيست و  شمارةدوّم،  ةدور ،سال چهاردهم ،ريزي درسيپژوهشي پژوهش در برنامه –علمي 

 .146 – 124 هشتم،

ل دوم علوم تجربی سا تحليل محتوای کتاب درسی» ،(1392) ،سليمی، ليال و عليرضا عصّاره -

، دوّم ةدور ،يابتکار و خالقيت در علوم انسان ةمجل ،«راهنمايی بر اساس عوامل خالقيت گيلفورد

 .73 – 102 ،چهارم شمارة

جله ادبيات م، «های نقد ادبیهای درسنامهآسيب شناسی و نارسايی(. »1396قاسمی پور، قدرت، ) -

 .71-95لعات فرهنگی، سال هفتم، شمارة اوّل، ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطامعاصر پارسي

، جملة «طقني هبالغة لغري النايف ضوء مبادئ تعليم اليك" جمموعة "العربية بني يد(. »1395حممدی رکعيت، دانش، ) -
 .88-69دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعّلمها، العدد األّول، 

چهارم ة يپا یکتاب علوم تجرب یمحتوا ليتحل» ،(1395) ،مصلح اميردهی، هادی و مژگان قاسمی -

آموزش  يش درفصلنامة پو ،«یروم اميليو یالگو یبودن بر مبنا رفعالياز منظر فعال و غ يیابتدا

 .19 - 28، 2، دورة دوّم، شمارة سوّم، پياپی علوم پايه

 ،«هاتدانشگاهی مزايا و محدودي درسی هایکتاب ارزشيابی هایروش» ،(1393) نوريان، محمّد -

 .17 – 1 ،33 شمارة، 18، دورة دانشگاهي كتب نگارش و پژوهش ةفصلنام

 یطراح و آموزش فرآيند در محتوا تحليل نقش» ،(1392) ،نفس، سعيد و خديجه علی آبادینيک -

 .150 – 124، 16، دورة هشتم، شمارة دوّم، پياپی ة جهاني رسانهمجل ،«درسی هایکتاب
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 «العربية بني يديك»کتب   يف جمموعةتوی فاعلية احمل دراسة مستوی
 ويليم رومي رؤيةوفق 

  نوع املقالة: أصيلة
 2، فاطمه مجشيدي1ساجد زارع

 أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة يزد .1

 امعة يزدکتوراه يف اللغة العربية وآداهبا جبالد  .2
 

 صلخ  امل
حليل  من خالل التمنياملتعلّ  فاايتکيتّم تبيني وتقومي األهداف املتوّخاة من الکتب املدرسية ومدی تناسق هذه األهداف مع  

نتاج املعارف إدوره يف و ليمي النقدي للمحتوی املتضّمن فيها. فنظرًا ألمهية کشف جوانب القوة والضعف لکّل حمتوی تع
ليف  ية املالئمة لتأري األرضل توفوتطبيقها عمليًّا ميکن الوقوف علی مدی خطورة حتليل حمتوی الکتب املدرسية وذلك من أج

مّت ابلدراسة  قًا من هذا، لقدم. انطاللتعليی إمثار الربامج التعليمية مما ترتك آاثرها اإلجيابية يف عملية اکتب هادفة تساعد عل
جمال  ئيسة املعروفة يفصادر الر ها من املويليم رومي وذلك ابعتبار رؤية وفقًا ل «العربية بني يديك»کتب   جمموعةاحلاضرة تقومي 

جلمل الدراسة تشمل ا ة ووحداتدروسلبحث علی الوصف والتحليل النقدي حملتوی الکتب املتعليم اللغة العربية. فيعتمد منهج ا
ضت نصوص الکتب ُعر   راسة أنّ ج الداملوجودة يف نصوص کّل درس وأسئلة التدريبات وکذلك الصور املندرجة فيها. تُبنّي نتائ

ن الفّعالية مدات علی مستوی عض اجمللّ يف ب الصور املتمثّلةبشکل غري فّعال دون أن يتفاعل هبا املتلّقي، بينما تکون التدريبات و 
ة اليت سار ل دراسة الوتري الفتجّلی من خ ممّا يتيح اجملال لالستکشاف العقلي وتنمية قّوة التحليل واالستجواب لدی املتعّلمني.

حني ال تُلمس  و الفّعالية يفحنين تنطلق الثا عليها الکتاب من حيث مستوی حتّول وفّعالية احملتوی أّن التدريبات املندرجة ابجملّلد
  اجملّلدين الثاين والثالث.هذه الوترية التصاعدية ابلنصوص والصور يف

 
 يم رومي.ويل رؤية، «يديك عربية بنيال»ي، تعليم اللغة العربية، التحليل النقدي للمحتوی، الکتاب املدرس الکلمات الرئيسة:
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Abstract 
With regard to the purpose of analyzing the content of each textbook, the 

objective of the book content and the coordination of its educational goals 

with the empowerment of stakeholders in the scale of critique is thoroughly 

investigated. Since it is important to identify strengths and weaknesses to 

produce knowledge and use it in practice, it is possible to find the necessity to 

evaluate the content of textbooks in order to reveal the strengths and 

weaknesses of these resources and eliminate objections in them, there is an 

opportunity to book targeted books for achieving educational programs, 

consequently, positive effects will be observed in the curriculum. For this 

reason, in this paper, the three - volume Al-Arabiytu Bayna Yadayk book 

which is one of the most important and known sources of Arabic language 

training is evaluated through the William Romey's Method. The research 

method of this paper is description and critical analysis of content and the 

units of analysis include the sentences of the courses, the questions of the 

exercises and the images of the book. The results show that the literature 

review of the topic is passive and not sufficient enough to engage the students' 

minds. But the images included in the book are active and pave the way for the 

mental engagement of the learners. Moreover, its analysis and questioning is 

satisfactory. While study and comparing the evolution of the content of the 

three volumes of the book, this can be concluded that the development of the 

exercises from the first chapter to the second chapter of this books is dynamic 

enough, whereas this this ascending trend is not to be seen in the texts and the 

images of the second and third volume of the book. 
 

KeyWords: Arabic language teaching, critical content analysis, textbook, 

Al-Arabiytu Bayna Yadayk, William Romey Method. 
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