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إليي ال يطيب الميؿ إال بشكرؾ

كال يطيب النيار إال بطاعتؾ

كال تطيب المحظات إال بذكرؾ

كال تطيب اآلخرة إال بعفكؾ

كال تطيب الجنة إال برؤيت ػ ػػؾ
* إلى مف بمغ الرسالة كأدل األمانة  ،كنصح األمة  ،ككشؼ اهلل بو الغمة
إلى نبي الرحمة الميداة إلى العالميف  ،سيدنا محمد صمي اهلل عميو كسمـ
* إلى مالكي في الحياة  ،إلى معنى الحب كمعنى الحناف كالتفاني ،
إلى بسمة الحياة كسر الكجكد إلى مف كاف دعاؤىا سر نجاحي كت ػػفكقي
كحنانيا بمسـ جراحي إلى أغمى الحبايب

أمـي الحــبــيــبــة *
* إلى مف تكمؿ بالييبة كالكقار  ،إلي مف عممني العطاء بدكف انتظار ،
إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ افتخار  ،أرجك مف اهلل أف يمد في عمرؾ  ،لترل
ثمار قد حاف قطفيا بعد طكؿ إنتظار  ،كستبقى كمماتؾ نجكـ أىتدل بيا ،
اليػ ػ ػػكـ كفػػي الغ ػػد كالػػي اآلب ػػد

والــدي العـــــزيــــز *
ج

الشكر أكال هلل سبحانو كتعالى الذم كفقني في كتابة ىذا البحث  ،كمف ثـ
أزجي أسمى آيات الشكر كالعرفاف إلي األساتذة بكمية التربية بجامعة
إفريقيا العالمية المذيف كانكا سندافي مسيرتنا ىذه كأخص بالشكر األستاذ الجميؿ
بشير عبد الواحد بشير
الذم تحمؿ عبء اإلشراؼ كالمتابعة ليذا البحث كعمى ما قدمو لي مف إرشادات
كتكجييات ،كعكنا صادقا ،كسعة صدر ،كقد منحني مف كقتو كفكره الكثير الذم
كاف لو أكبر أثر في إتماـ ىذا البحث.
كالشكر مكصكؿ إلي اإلخكة بمكتبة جامعة إفريقيا العالمية ،كجامعة أـ درماف اإلسالمية كجامعة
السكداف لمعمكـ كالتكنكلكجيا،كمعيد الخرطكـ الدكلي لمغة العربية.
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مستخمص البحث
يعني ىذا البحث بتقكيـ مقرر األدب كالنصكص لمصؼ الثاني الثانكم في ضكء أىداؼ التربية
السكدانية مف كجية نظر المعمميف بكالية الخرطكـ محمية الخرطكـ،كذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى
مدل اتفاؽ أىداؼ المقرر مع أىداؼ التربية السكدانية،ككذلؾ التعرؼ عمى مدل تحقيؽ محتكل
المقرر لألىداؼ المكضكعة لألدب كالنصكص لمصؼ الثاني الثانكم،كالتأكد مف فعالية الطرؽ
كالكسائؿ كاألساليب كاألنشطة المصاحبة المتبعة في تدريس األدب كالنصكص،باإلضافة لمعرفة
أساليب تقكيـ المقرر.
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي لمناسبتو ؿمثؿ ىذا البحث،كاستخدـ االستبانة أداة إلجراء
البحث.
كقد أسفر البحث عف النتائج التالية:
 /1أىداؼ مقرر األدب كالنصكص تتفؽ مع أىداؼ التربية السكدانية.
 /2محتكل مقرر األدب كالنصكص يحقؽ أىداؼ المقرر.
 /3طرؽ التدريس ككسائمو المستخدمة ذات فعالية كافية في تدريس المقرر.
 /4المعمـ كف يتبعكف أساليب متنكعة في تقكيـ مقرر األدب كالنصكص لمصؼ الثاني الثانكم.
 /5تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في أىداؼ كمحتكل المقرر في متغير النكع لصالح اإلناث.
 /6ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في طرؽ التدريس كالتقكيـ في متغير النكع بيف الذككر
كاإلناث.
ه

 /7ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في جميع محاكر االستبانة في متغير المؤىؿ العممي،
كالخبرة كالتخصص.
كفي ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا البحث يكصى الباحث بمراعاة اآلتي:
 /1تضميف أىداؼ المقرر في كتاب األدب كالنصكص لمصؼ الثاني الثانكم.
 /2إثراء المقرر بإضافة أناشيد تعمؽ ركح الكالء لمكطف.
 /3عمؿ أنشطة جماعية تنافسية بيف الطالب لصقؿ كابراز مكاىبيـ األدبية.
 /4االىتماـ بتككيف جمعيات أدبية كثقافية لما ليا مف دكر فعاؿ في تنمية ميارات الطالب
الخطابية كالبحثية كالتعبيرية.
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Abstract
This research gives care to the evaluation of literature and texts syllabus for the
second year secondary in the view of the Sudanese educational objectives from
the point of view of teachers in Khartoum state, Khartoum locality in order to
know to what extent the objectives with agreement to the Sudanese educational
objectives also to know to what extent the content has achieved the setted
objectives of literature and texts for the second year secondary also to make sure
of the effectiveness of methods, aids, activities that follow in teaching the
literature and texts, in addition to knowing the methods of evaluating a syllabus,
the researcher used the descriptive approach as it is suitable for this research,
the questionnare was used as a tool for the procedure of this research, the
research has reached to the following findings:
1- It’s proved through this research that the objectives of literature and texts
syllabus agreed with the Sudanese educational objectives.
2- The content of literature and texts syllabus realize the syllabus objectives.
3- The methods of teaching and it’s means are effective enough to teach the
syllabus.
4- The teacher follows different methods in evaluation literature and texts
syllabus for the second year secondary.
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5- There are statistically significant in the objectives and the content of the
syllabus in type variable for the females.
6- There are no statistically significant letter in teaching methods and evaluation
according to the type variable between males and females.
7- There are no statistically significant letters between the whole interlocutor of
the questionnare in the variable of academic qualification and experience and
specialization.
In view of these findings, the researcher recommends the following:
1- The objectives of the book of literature and texts second year secondary,
should be included.
2- To enrich the syllabus by adding chants that can deepen loyalty to the
homeland.
3- To make competitive activities between students to refine and highlight their
literary tallents.
4- To give care by establishing cultural and literature societies as they have an
effective role in developing the researching, expressing and addressing student’s
skills.
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