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 ملحقات البحث

 1الملحق رقم:
 3102/  3102المركز الجهوي لمهن التربٌة و التكوٌن                                                    الموسم الدراسً: 

 الرباط /  شعبة الدراسات اإلسالمٌة             
 استبٌان خاص بالتالمٌذ

عالقات المتعلم المدرسٌة المرتبطة بمادة  ث تربوي تحت عنوان ٌندرج هذا االستبٌان ضمن بح
 التربٌة اإلسالمٌة بالتعلٌم الثانوي اإلعدادي " العالقة بالكتاب المدرسً "

 * معرفة النظرٌات المعتمدة فً تألٌف الكتاب المدرسً.
 * مدى استجابة الكتاب المدرسً للمواصفات المطلوبة وعالقته بالكفاٌات والقٌم.

 مدى استجابة الكتاب المدرسً لحاجات المتعلم. *

المرجو من تالمذتنا األعزاء اإلجابة عن األسئلة اآلتٌة بكل صدق وموضوعٌة بوضع عالمة )+( فً الخانة رجاء: 

 المناسبة. 
 شكرا على حسن تعاونكم.

 معلومات خاصة

المؤسسة:  -األولى.                             المستوى :.  -الجنس:        ذكر            أنثى               -
 حلٌمة السعدٌة                           

 -اسم كتاب التربٌة اإلسالمٌة الذي تدرس فٌه:  ..فضاء.                                                        
                                        النٌابة: الرباط

 

 الكتاب وإخراجه. شكل 
 ما رأٌك فً غالف كتاب مادة التربٌة اإلسالمٌة الذي تدرس فٌه: -0

 جذاب                        عادي                                         لٌس جذابا
 هل تثٌر اهتمامك األشكال التً وضعت على غالفه: -3

 ال   نعم  

 :لكتاب مناسب لكحجم الحروف التً كتب بها اهل -2

 نعم                       ال

 :    أتظهر لك  األلوان واألشكال والصور فً الكتاب المدرسً  متناسقة فٌما بٌنها -2

 نعم متناسقة                            ال غٌر متناسقة             
 شكل و ألوان العناوٌن الكبرى:  -5

 عادٌة                 غٌر واضحة         ممٌزة                   
 هل ترى انسجاما بٌن الدروس و الصور الموضوعة داخلها: -6

 نعم                            ال  
 هل تفضل أن تدرس العام المقبل فً كتاب ٌشبه هذا الكتاب : -7

 نعم                             ال       
 ماذا؟إذا كانت اإلجابة ال ل

......................................................................... 
.......................................................................... 

                                                                

  .ًمحتوى الكتاب المدرس 
 ع التً تثٌر اهتمامك فً كتاب مادة التربٌة اإلسالمٌة ماهً المواضٌ-0

 العقٌدة                العبادات               الحدٌث                  األخالق            السٌرة         القرآن         
إذا لم تكن المادة التً تثٌر اهتمامك فً القائمة أكتبها هنا 

.................................................................. 
 هل كل ما تبحث عنه تجده فً الكتاب المدرسً .                  نعم                        ال                       -3
 هل تناسبك الموضوعات المطروحة فً الكتاب المدرسً :-2

    ال                       أحٌانا    نعم
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 إذا كان الجواب ب )ال( أذكر بعض المواضٌع التً تحب أن تكون داخل الكتاب المدرسً 
..................................................... 
..................................................... 

 هل تواجهك  صعوبات فً التعامل مع الكتاب المدرسً  -2
 ال                                  أحٌانا                                   نعم         

 إذاكان الجواب بنعم أذكر بعض هذه الصعوبات 
............................................................... 

.................................................................. 
 ترتبط الدروس التً تقرأها فً مادة التربٌة اإلسالمٌة بواقعك الذي تعٌشه: هل -5

 كبٌر                         عادي                                         ضعٌف
 مارأٌك فً الطرٌقة التً رتبت بها الدروس و الموضوعات داخل الكتاب :-6

 غٌر مناسبة                               مناسبة لً                         

 أشكركم على المساعدة                                                                              

 

 استبٌان خاص باألساتذة

       

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أوال: شكل الكتاب واإلخراج:
 

 الفقرات 
موافق 

 بشدة
 موافق

غٌر 
 موافق

غٌر 
ق مواف
 بشدة

     ستخدم اللغة السلٌمة السهلة الواضحة فً عرض المعلومات.ٌ

     ٌتنوع أسلوب العرض بما ٌتناسب مع الموضوع المقدم.

     ٌراعى عنصر التشوٌق فً العرض.

     تبرز المفاهٌم والتعمٌمات األساسٌة بشكل واضح.

     توجد أشكال ورسوم بٌانٌة وخرائط واضحة.

     ورة أو الشكل ارتباطا جذرٌا بالنص.ترتبط الص

     ٌراعً التنظٌم فً عرض العناوٌن والنقاط المهمة.

     تتابع أبوابه على نسق واحد فً الشكل والصورة

     ٌتضمن فهرسا دقٌقا منظما، ٌسهل االطالع على محتوٌاته.

     حجم الكتاب مالئم لالستخدام.

     غالفه الخارجً متٌن وشائق.

     نوع الورق جٌد.

     حجم حروف الطباعة مناسب لعمر المتعلم.
 أخرى على مستوى شكل الكتاب و إخراجه فما هً فً نظرك؟ مالحظات هناككانت  إذا               

               ........................................................................................ ............. 
               .................................................................................................... 

لنٌل شهادة التخرج من المركز التربوي الجهوي بالرباط، ٌهدف إلى  قدمة إلٌكم جزء من بحث تربويالم هذه االستمارة

. لذلك نرجو منكم اإلجابة إلعدادي على ضوء عالقته بالمتعلممعرفة الكتاب المدرسً لمادة التربٌة اإلسالمٌة فً السلك ا

 عن أسئلتنا البسٌطة بكل موضوعٌة خدمة لمصداقٌة هذا العمل. 

كما نطمئنكم أن المعلومات التً ستدلون بها لن تخرج عن إطارها التربوي المحض، وستحاط بسرٌة تامة. لذلك فأنتم  

 غٌر مطالبٌن بتدوٌن أسمائكم.

منً فائق التقدٌر واالحترام والسالم علٌكم ورحمة هللا اوتقبلو                    

هالت العلمٌة :  .......................            المؤسسة : ................المؤ           الجنس :  ذكر         أنثى    

.........سنوات األقدمٌة : ......                                                                                 النٌابة :............  

................................................. المستوىاسم الكتاب المدرسً و  
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 ثانٌا: المحتوى               

 الفقرات
موافق 

 بشدة
 موافق

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 

 بشدة

     رر.ٌتناسب حجم المحتوى مع عدد الحصص المخصصة للمق

     ٌنسجم المحتوى مع أهداف المنهاج.

     ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ.

     ٌواكب المحتوى تطورات العصر.

     تتسم الموضوعات بالترابط والتكامل.

     ٌراعً القٌم االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة فً المجتمع.

     ا.ٌرتبط المحتوى بمشكالت الواقع وٌعالجه

     ٌركز المحتوى على تنمٌة التفكٌر ومهارات حل المشكلة.

     ٌحتوي على مادة علمٌة إثرائٌة.

     ٌخلو من الحشو والتكرار.

     ٌنمً مهارات التعلم الذاتً.

     ٌلبً احتٌاجات المتعلمٌن وأنماط تعلمهم.

 ثالثا: مناسبة منهجٌة الكتاب للمقاربة بالكفاٌات

 
 

  

 ات الفقر
 غٌر موافق موافق موافق بشدة

غٌر موافق 
 بشدة

اهتمام الكتاب بربط محتواه باألنشطة التعلٌمٌة 
 التعلمٌة 

    

     ارتباط المادة بخبرات الدارسٌن السابقة 

     مناسبة الوسائل التعلٌمٌة لمستوى الدارسٌن 

     تنوع أنشطة الكتاب التعلٌمٌة التعلمٌة 

ة تساعد على تنمٌة المهارات األنشطة المقترح
 المطلوبة

    

األنشطة المقترحة تساعد على تنمٌة الجوانب 
 الوجدانٌة 

    

     األنشطة تراعً الفروقات الفردٌة بٌن التالمٌذ

تشجع األنشطة المقترحة التلمٌذ على اكتساب مهارة 
 البحث الذاتً 

    

     هتركز األنشطة المقترحة على ربط التلمٌذ بواقع

     تنوع وسائل التقوٌم و أسالٌبه

مناسبة وسائل التقوٌم لمستوى الدارسٌن و مراعاتها 
 للفروقات الفردٌة 

    

     تنوع أسئلة الكتاب من حٌث النوع و الصٌاغة 
 

 أخرى على مستوى المحتوى ومناسبة المنهجٌة للكفاٌات فما هً فً نظرك؟ مالحظات هناككانت  إذا

              ..................................................................................................... 
               .................................................................................................... 

 2الملحق رقم:
 التربٌة اإلسالمٌة للسنة األولى كتاب فضاء  

 الفقرات 
موافق 

 بشدة
 موافق

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 

 بشدة

   %100  ستخدم اللغة السلٌمة السهلة الواضحة فً عرض المعلومات.ٌ

   %100  ٌتنوع أسلوب العرض بما ٌتناسب مع الموضوع المقدم.

  %100   ٌراعى عنصر التشوٌق فً العرض.
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   %100  والتعمٌمات األساسٌة بشكل واضح.تبرز المفاهٌم 

  %100   توجد أشكال ورسوم بٌانٌة وخرائط واضحة.

   %100  ترتبط الصورة أو الشكل ارتباطا جذرٌا بالنص.

   %100  ٌراعً التنظٌم فً عرض العناوٌن والنقاط المهمة.

   %67 %33 تتابع أبوابه على نسق واحد فً الشكل والصورة

   %100  رسا دقٌقا منظما، ٌسهل االطالع على محتوٌاته.ٌتضمن فه

  %33 %67  حجم الكتاب مالئم لالستخدام.

   %100  غالفه الخارجً متٌن وشائق.

  %33 %67  نوع الورق جٌد.

   %100  حجم حروف الطباعة مناسب لعمر المتعلم.

 كتاب إحٌاء التربٌة اإلسالمٌة للسنة الثانً 

 الفقرات 
موافق 

 بشدة
 موافق

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 

 بشدة

   %90 %10 ستخدم اللغة السلٌمة السهلة الواضحة فً عرض المعلومات.ٌ

  %50 %40 %10 ٌتنوع أسلوب العرض بما ٌتناسب مع الموضوع المقدم.

  %60 %10 %30 ٌراعى عنصر التشوٌق فً العرض.

 %10 %80 %10  تبرز المفاهٌم والتعمٌمات األساسٌة بشكل واضح.

 %80  %20  توجد أشكال ورسوم بٌانٌة وخرائط واضحة.

 %10 %70 %20  ترتبط الصورة أو الشكل ارتباطا جذرٌا بالنص.

  %90 %10  ٌراعً التنظٌم فً عرض العناوٌن والنقاط المهمة.

  %10 %80 %10 تتابع أبوابه على نسق واحد فً الشكل والصورة

    %100 سهل االطالع على محتوٌاته.ٌتضمن فهرسا دقٌقا منظما، ٌ

  %80 %10 %10 حجم الكتاب مالئم لالستخدام.

  %10 %60 %30 غالفه الخارجً متٌن وشائق.

 %10 %40 %50  نوع الورق جٌد.

  %20 %70 %10 حجم حروف الطباعة مناسب لعمر المتعلم.

 كتاب الرائد فً التربٌة اإلسالمٌة للسنة الثالثة: 

 الفقرات 
افق مو

 بشدة
 موافق

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 

 بشدة

ستخدم اللغة السلٌمة السهلة الواضحة فً عرض ٌ
 المعلومات.

 100%   

  %25 %75  ٌتنوع أسلوب العرض بما ٌتناسب مع الموضوع المقدم.

  %75 %25  ٌراعى عنصر التشوٌق فً العرض.

  %25 %75  تبرز المفاهٌم والتعمٌمات األساسٌة بشكل واضح.

  %75 %25  توجد أشكال ورسوم بٌانٌة وخرائط واضحة.

  %50 %50  ترتبط الصورة أو الشكل ارتباطا جذرٌا بالنص.

  %25 %75  ٌراعً التنظٌم فً عرض العناوٌن والنقاط المهمة.

   %100  تتابع أبوابه على نسق واحد فً الشكل والصورة

   %100  محتوٌاته. ٌتضمن فهرسا دقٌقا منظما، ٌسهل االطالع على

   %100  حجم الكتاب مالئم لالستخدام.

  %25 %75  غالفه الخارجً متٌن وشائق.

  %25 %75  نوع الورق جٌد.

  %25 %75  حجم حروف الطباعة مناسب لعمر المتعلم.
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 3الملحق رقم :
 كتاب فضاء التربٌة اإلسالمٌة  

 الفقرات
موافق 

 بشدة
 موافق

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 

 بشدة

 %10  %90  ٌتناسب حجم المحتوى مع عدد الحصص المخصصة للمقرر.

  %10 %90  ٌنسجم المحتوى مع أهداف المنهاج.

  %10 %90  ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ.

 %5 %5 %80 %10 ٌواكب المحتوى تطورات العصر.

 %10  %90  تتسم الموضوعات بالترابط والتكامل.

  %10 %80 %10 ً القٌم االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة فً المجتمع.ٌراع

  %90 %10  ٌرتبط المحتوى بمشكالت الواقع وٌعالجها.

  %90 %10  ٌركز المحتوى على تنمٌة التفكٌر ومهارات حل المشكلة.

  %80 %10 %10 ٌحتوي على مادة علمٌة إثرائٌة.

  %50 %50  ٌخلو من الحشو والتكرار.

   %90 %10 ٌنمً مهارات التعلم الذاتً.

  %90 %10  ٌلبً احتٌاجات المتعلمٌن وأنماط تعلمهم.

 كتاب إحٌاء التربٌة اإلسالمٌة  

 الفقرات
موافق 

 بشدة
 موافق

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 

 بشدة

  %10 %55 %35 ٌتناسب حجم المحتوى مع عدد الحصص المخصصة للمقرر.

  %90  %10 المنهاج.ٌنسجم المحتوى مع أهداف 

 %10 %90   ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ.

  %10 %45 %45 ٌواكب المحتوى تطورات العصر.

  %10 %90  تتسم الموضوعات بالترابط والتكامل.

 %10 %80 %10  ٌراعً القٌم االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة فً المجتمع.

  %90 %10  الجها.ٌرتبط المحتوى بمشكالت الواقع وٌع

  %70 %30  ٌركز المحتوى على تنمٌة التفكٌر ومهارات حل المشكلة.

  %25 %75  ٌحتوي على مادة علمٌة إثرائٌة.

 %10 %90   ٌخلو من الحشو والتكرار.

 %10 %75 %15  ٌنمً مهارات التعلم الذاتً.

  %10 %90  ٌلبً احتٌاجات المتعلمٌن وأنماط تعلمهم.

 ئد فً التربٌة اإلسالمٌةكتاب الرا 

 الفقرات
موافق 

 بشدة
 موافق

غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 

 بشدة

  %10 %90  ٌتناسب حجم المحتوى مع عدد الحصص المخصصة للمقرر.

  %25 %75  ٌنسجم المحتوى مع أهداف المنهاج.

  %80 %20  ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ.

  %50 %30 %20 ٌواكب المحتوى تطورات العصر.

 %10 %10 %80  تتسم الموضوعات بالترابط والتكامل.

  %10 %80 %10 ٌراعً القٌم االجتماعٌة والثقافٌة واالقتصادٌة فً المجتمع.

 %20 %60 %20  ٌرتبط المحتوى بمشكالت الواقع وٌعالجها.

  %80 %20  ٌركز المحتوى على تنمٌة التفكٌر ومهارات حل المشكلة.

 %20 %50 %30  ة علمٌة إثرائٌة.ٌحتوي على ماد
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 %20 %60 %20  ٌخلو من الحشو والتكرار.

  %40 %20 %40 ٌنمً مهارات التعلم الذاتً.

 %40 %40 %20  ٌلبً احتٌاجات المتعلمٌن وأنماط تعلمهم.

 4الملحق رقم:
 كتاب فضاء التربٌة اإلسالمٌة  

 كتاب إحٌاء التربٌة اإلسالمٌة  

 كتاب الرائد فً التربٌة اإلسالمٌة  

 الفقرات 
موافق 

 بشدة
 غٌر موافق موافق

غٌر 
موافق 

 بشدة

  %20 %60 %20 اهتمام الكتاب بربط محتواه باألنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة 

   %100  ارتباط المادة بخبرات الدارسٌن السابقة 

   %100  مناسبة الوسائل التعلٌمٌة لمستوى الدارسٌن 

  %60 %20 %20 تنوع أنشطة الكتاب التعلٌمٌة التعلمٌة 

  %90 %10  مهارات المطلوبةاألنشطة المقترحة تساعد على تنمٌة ال

  %90 %10  األنشطة المقترحة تساعد على تنمٌة الجوانب الوجدانٌة 

  %10 %50 %40 األنشطة تراعً الفروقات الفردٌة بٌن التالمٌذ

  %10 %90  تشجع األنشطة المقترحة التلمٌذ على اكتساب مهارة البحث الذاتً 

  %10 %90  ذ بواقعهتركز األنشطة المقترحة على ربط التلمٌ

   %100  تنوع وسائل التقوٌم و أسالٌبه

   %100  مناسبة وسائل التقوٌم لمستوى الدارسٌن و مراعاتها للفروقات الفردٌة 

  %10 %90  تنوع أسئلة الكتاب من حٌث النوع و الصٌاغة 

 الفقرات 
 غٌر موافق موافق موافق بشدة

موافق غٌر 
 بشدة

اهتمام الكتاب بربط محتواه باألنشطة التعلٌمٌة 
 التعلمٌة 

 10% 90%  

  %100   ارتباط المادة بخبرات الدارسٌن السابقة 

  %30 %40 %30 مناسبة الوسائل التعلٌمٌة لمستوى الدارسٌن 

  %100   تنوع أنشطة الكتاب التعلٌمٌة التعلمٌة 

تنمٌة المهارات األنشطة المقترحة تساعد على 
 المطلوبة

 20% 80%  

األنشطة المقترحة تساعد على تنمٌة الجوانب 
 الوجدانٌة 

 10% 90%  

  %100   األنشطة تراعً الفروقات الفردٌة بٌن التالمٌذ

تشجع األنشطة المقترحة التلمٌذ على اكتساب مهارة 
 البحث الذاتً 

 25% 75%  

  %50 %50  لمٌذ بواقعهتركز األنشطة المقترحة على ربط الت

  %10 %90  تنوع وسائل التقوٌم و أسالٌبه

مناسبة وسائل التقوٌم لمستوى الدارسٌن و مراعاتها 
 للفروقات الفردٌة 

 60% 40%  

   %100  تنوع أسئلة الكتاب من حٌث النوع و الصٌاغة 

 الفقرات 
 وافقغٌر م موافق موافق بشدة

غٌر موافق 
 بشدة

اهتمام الكتاب بربط محتواه باألنشطة التعلٌمٌة 
 التعلمٌة 

 50% 50%  

  %10 %90  ارتباط المادة بخبرات الدارسٌن السابقة 

  %10 %90  مناسبة الوسائل التعلٌمٌة لمستوى الدارسٌن 

  %50 %50  تنوع أنشطة الكتاب التعلٌمٌة التعلمٌة 
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تساعد على تنمٌة المهارات األنشطة المقترحة 
 المطلوبة

15% 10% 75%  

األنشطة المقترحة تساعد على تنمٌة الجوانب 
 الوجدانٌة 

 50% 50%  

  %50 %50  األنشطة تراعً الفروقات الفردٌة بٌن التالمٌذ

تشجع األنشطة المقترحة التلمٌذ على اكتساب مهارة 
 البحث الذاتً 

10% 90%   

 %10 %80 %10  رحة على ربط التلمٌذ بواقعهتركز األنشطة المقت

  %10 %90  تنوع وسائل التقوٌم و أسالٌبه

مناسبة وسائل التقوٌم لمستوى الدارسٌن و مراعاتها 
 للفروقات الفردٌة 

 90% 10%  

  %20 %50 %20 تنوع أسئلة الكتاب من حٌث النوع و الصٌاغة 


