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 الكتاب المدرسي

 أهمية الكتاب المدرسي

الكتاب المدرسي ذو أهمية حيوية ودور فاعل في العملية التعليمية والتربوية ال غنى عنه, بل  

 هو كما يقال: حجر الزاوية في عملية التعلم، وترجع أهميته للمميزات التالية: 

 يفسر الخطوط العريضة للمادة الدراسية, وطرائق تدريسها. - 

 ساسية في مقرر معين. يقدم المعلومات واألفكار والمفاهيم األ- 

 يكسب التالميذ الصفات االجتماعية المرغوبة.- 

ْن المعلمين من معرفة وسائل اإلصالح التربوي عند تغيير المناهج واإللمام بها, وتطوير -  يَُمك ِّ

 طرائق تدريسها وتحسينها. 

  يحوي على الوسائل واألشكال, والصور التوضيحية ذات الفائدة في توضيح ما يقرأه- 

الكتاب المدرسي معلم ينمي في التالميذ القيم, المهارات, األخالقيات, وجوانب اإلصالح - 

 المتعددة في صور مرتبة ومنظمة.

 

 خصائص أو معايير الكتاب الجيد 

كي يحقق الكتاب المدرسي أغراضه العلمية والتربوية على أفضل وجه ممكن ينبغي أن تتوافر 

كن حصرها في مجاالت أربعة يمكن حصرها فيما فيه مجموعة من الشروط التي يم

                         :يلي

: أن يكون مؤلف الكتاب المدرسي معروفاً بكفاءته العلمية كفاءة المؤلف وسمعتهأـ    

والتربوية وله من الخبرة والتجربة العلمية في ميدان التعليم بعامة, وخبرة تدريس المادة 

بخاصة، وأن يتصف بالدقة والحيادية، واألمانة العلمية، وأن يكون المؤلف على وعي تام 

فية , وأعرافه, وتقاليده, وأن يكون قادراً على بواقع المجتمع, وظروفه, واتجاهاته الثقا

تحديد تلك الظروف واالتجاهات بصدق وأمانة، أن يوجه المؤلف عنايته إلى مقدمة الكتاب 

وفهرسه؛ ألن ذلك يعطي التلميذ فكرة عامة عن أهداف الكتاب ومادته التعليمية 



ي جذاب ومناسب والموضوعات المضمنة فيه, على أن تعرض هذه المقدمة بأسلوب كتاب

لمستوى التالميذ أي أن التلميذ حين يقرؤها ويقرأ الكتاب يشعر بأن المؤلف يخاطبه 

 .شخصياً في حديث فردي وبأسلوب ممتع يحمله إلى مواصلة قراءة الكتاب حتى النهاية

 :مادة الكتاب ومحتوياته -ب

المنهاج الدراسي أن تكون هناك عالقة واضحة بين مادة الكتاب وتنظيمه, وبين مفردات  

وأهدافه, وأن تتصف تلك المادة بالحداثة والعمق والشمول, وأن يكون ما يحتويه الكتاب من 

معلومات وحقائق ومفاهيم ومصطلحات مالئمة لمستويات التالميذ العقلية, والثقافية, 

واالجتماعية, واللغوية، أن تراعي المعلومات والحقائق العلمية والخبرات والمهارات 

ألسئلة والتمرينات الموجودة في الكتاب حاجات التالميذ وميولهم, أن تكون وسائل وا

اإليضاح على اختالف أنواعها كالصور, والرسوم, والخرائط, والنماذج, والمخططات 

كثيرة ومتنوعة وحديثة، أن تتصل محتويات الكتاب بالكتب السابقة والالحقة من نفس المادة 

 مه من معلومات وخبرات في سنوات أو مرحلة دراسية سابقة.لئال يهمل التلميذ ما تعل

 :لغة الكتاب وأسلوب العرض والتنظيم فيه -ج 

أن يكون الكتاب في جملته سهل األسلوب في لغته, مشوق العرض في موضوعاته,  

متدرج الصعوبة في معلوماته, مالئماً لمستوى التلميذ اللغوي في تعبيره, متنوع الغرض 

موضوعاته، أن تكون موضوعاته منظمة مناسبة من الناحية السيكولوجية  واالتجاه في

والتربوية وأن تكون لغة الشرح والتوضيح فيه مالئمة لمستوى التالميذ من حيث السهولة 

والدقة والوضوح، وأن يعنى الكتاب في لغته وأسلوبه بتبسيط المفاهيم والمصطلحات 

 .العلمية

 

  :جه الطباعيالشكل العام للكتاب وإخرا -د

أن يكون الكتاب في شكله العام أنيق المظهر, جذاب الشكل, مالئم الحجم, جيد الورق, 

خفيف الوزن, متقن وواضح األحرف, متناسق المسافات بين األسطر والكلمات, خاٍل من 

األخطاء اللغوية والمطبعية , واضح الصور والرسوم والخرائط , والبيانات في الصفحات, 

ف, متين التجليد, موفقاً في اختيار اسمه وعنوانه الرئيس وعناوينه الفرعية؛ جميل الغال

 ليكون شائقاً للتالميذ ومغرياً للقراءة ولالعتماد عليه في المذاكرة.

 


