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ُي�سِدر مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية هذه ال�سل�سلة �سمن خطة عمل مق�سمة 
اإىل مراحل، ت�سمل مرحلتها الأوىل ثالثني عنوانا، ملو�سوعات علمية راأى املركز – بعد الدرا�سة – حاجة املكتبة 
اللغوية العربية اإليها، اأو اإىل بدء الن�ساط البحثي فيها، ويهدف من وراء ذلك اإىل تن�سيط العمل يف املجالت التي 
ُتـَنـّبه اإليها هذه ال�سل�سلة، �سواء اأكان العمل علميا بحثيا، اأم عمليا تنفيذيا، ويدعو املركز الباحثني كافة من اأنحاء 
العامل اإىل امل�ساهمة يف هذه ال�سل�سة. وتوّد الأمانة العامة اأن ت�سيد بجهد ال�سادة املوؤلفني، وجهد حمرر الكتاب، 
على ما تف�سلوا به من التزام علمي ل ي�ستغرب من مثلهم. وال�سكر والتقدير الوافر ملعايل وزير التعليم امل�سرف 
العام على املركز، الذي يحث على كل ما من �ساأنه تثبيت الهوية اللغوية العربية، ومتتينها، وفق روؤية ا�ست�سرافية 
حمققة لتوجيهات قيادتنا احلكيمة. والدعوة موّجهة جلميع املخت�سني واملهتمني بتكثيف اجلهود نحو ال�سعود 

بلغتنا العربية، وحتقيق وجودها ال�سامي يف جمالت احلياة.
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معاييــر األداء المهني
لمعلمي اللغـــة العربيـة

كلمة المركز
يف  العربية  اللغة  خلدمة  الدويل  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  امللك  مركز  يجتهد 
املختلفة  امل�ستويات  على  اللغوي  الوعي  تعميق  حتقق  متعددة  جمالت  يف  العمل 
العربية،  باللغة  لل�سمو  وذلك  ؛  والر�سمية(  الأهلية  والعلمية/  )الجتماعية 
الدينية  قيادتها  وتعميق  العامل،  يف  احل�سارية  للغات  مناف�ستها  وتر�سيخ 

والتاريخية ل�سعوب �ستى يف اأنحاء املعمورة.

العلمية  الأعمال  م�ستقطبًا  الن�سر،  جمال  يف  املركز  ين�سط  لذلك.  وامتدادا   
اجلادة وفق لئحة معتمدة منّظمة لذلك، كما ين�سط يف جمال التاأليف من خالل 
الإ�سدارات  من  متنوع  عدد  لتاأليف  ؛  الباحثني  من  كبرية  جمموعة  ا�ستكتاب 
اإليها،  النتباه  ويلفت  املركز،  يقتن�سها  عنواناٍت  تعالج  التي  املقروءة  النوعية 
املختلفة،  املجالت  يف  العربية  اللغة  خلدمة  املمكنة  الفر�ض  خاللها  من  ويعلن 
ملّبيًا بذلك احلاجات التي يلم�ض املركز تطّلع املكتبة اللغوية العربية اإليها، ولفتًا 
يف  تنفيذيًا  عمله  ميكن  ما  وا�ستك�ساف  بحثيًا،  فيها  التعمق  اأهمية  اإلى  الأنظار 
هذه املجالت. وي�سعد املركز باأن ا�ستقطب يف املرحلة الأولى من هذا امل�سروع ما 
عًا دائرة امل�ساركة حمليًا وخليجيا وعربيا واإ�سالميا  يربو على مئتي باحث، مو�سِّ
ما من  كل  على  ومنفتحا  والفرعية،  الرئي�سية  البحث  م�سارات  ومنّوعًا  وعامليا، 

�ساأنه خدمة اللغة العربية بجميع الو�سائل والأطر.   

)مباحث  �سل�سلة  �سمن  �سدرت  التي  الكتب  من  واحدا  الكتاب  هذا  وميّثل 
لغوية( يحتوي عددا من الأبحاث لأ�ساتذة مرموقني؛ ا�ستجابوا ملا راآه املركز من 

احلاجة اإلى التاأليف حتت هذا العنوان، وبادروا اإلى ذلك م�سكورين.

الكتاب،  حمرر  وجهد  املوؤلفني،  ال�سادة  بجهد  ت�سيد  اأن  العامة  الأمانة  وتوّد 
ومدير هذا امل�سروع العلمي على ما تف�سلوا به من التزام علمي ل ي�ستغرب من 
مثلهم، وقد ترك املركز للمحرر م�ساحة وا�سعة من احلرية يف اختيار الباحثني 
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وو�سع اخلطة العلمية - بالت�ساور مع املركز -؛ �سعيًا اإلى حتقيق اأق�سى ما ميكن 
حتقيقه من الإفادة العلمية، مع الأخذ بالعتبار اأن الآراء الواردة يف البحوث ل 
متثل راأي  املركز بال�سرورة، ولكنها من جملة الآراء العلمية التي ي�سعد املركز 
وتعميق   ، الراأي  لتداول  اللغوي  بال�ساأن  وللمعنيني  العلمي  للمجتمع  باإتاحتها 
النظر، ونلفت انتباه القارئ الكرمي اإلى اأن ترتيب اأ�سماء املوؤلفني على الغالف 
ل  تف�سّ التي  املنهجية  للروؤية  خا�سعة  وهي  الكتاب،  يف  اأبحاثهم  لرتتيب  موافق 

املحرر - م�سكورا- باقرتاح خطتها.

وال�سكر والتقدير الوافر ملعايل وزير التعليم امل�سرف العام على املركز، الذي 
روؤية  وفق  ومتتينها،  العربية،  اللغوية  الهوية  تثبيت  �ساأنه  من  ما  كل  على  يحث 
نائبه،  ملعايل  ال�سكر  وميتد  احلكيمة،  قيادتنا  لتوجيهات  حمققة  ا�ست�سرافية 

ولل�سادة اأع�ساء جمل�ض الأمناء نظري الدعم والت�سديد لأعمال املركز.

النهو�ض  نحو  اجلهود  بتكثيف  واملهتمني  املخت�سني  جلميع  موّجهة  والدعوة 
بلغتنا العربية، وحتقيق وجودها ال�سامي يف جمالت احلياة. 
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معاييــر األداء المهني
لمعلمي اللغـــة العربيـة

المقدمة
ڳ  گ  گ  )گ  كتابه  حمكم  يف  القائل  العاملني  رب  هلل  احلمد 
ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ 
ہ(   ]الشعراء:١٩٢-١٩٥[، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف خلق اهلل حممد بن 
عبد اهلل القائل: ))اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه((. ثم اأما بعد:
جمتمعاتها،  ورقي  العربية  الأمة  بناء  يف  الأ�سا�ض  الركن  هي  العربية  اللغة 
وثروتها  املت�سل،  الطويل  بتاأريخها  العامل  لغات  التي متيزت من بني  اللغة  تلك 

الفكرية والأدبية، وح�سارتها التي اأو�سلت قدمي الإن�سانية بحديثها.   
ولذا فقد حظي تعليمها باهتمام امل�سوؤولني والرتبويني، كما حظيت مواد اللغة 
العربية بحٍظ وافر يف جميع اخلطط الدرا�سية يف مدار�ض التعليم العام باململكة 
لغة  متثل  فهي  الطالب؛  حياة  يف  خا�سة  مكانة  من  لها  ملا  ال�سعودية؛  العربية 
تعلمها  فاإن  ثم  ومن  توا�سلهم.  وو�سيلة  ورمز عزتهم،  ُهويتهم،  وعنوان  دينهم، 
وتعليمها ينبغي اأن يقوم على معايري مهنية تو�سح املعارف واملهارات التي يجب 
لتو�سيف  م�سرتكة  وتعد مرجعية  التدري�ض،  مهنة  ملمار�سة  املعلمون  يكت�سبها  اأن 

الأعمال، واإطاًرا للتطوير خالل امل�سار املهني للمعلم. 
ولذا فقد حر�ست املوؤ�س�سات التعليمية والرتبوية على الأخذ بتلك املعايري، ذلك 
به  الأخذ  اأمًرا اختياريًّا ميكن  اأو  ترًفا  يعد  تعليمية مل  اأي موؤ�س�سة  اأن تطبيقها يف 
اأو تركه، بل اأ�سبح ذلك اأمًرا �سروريًّا وحتميًّا ل مفر منه، ويعد اأي�سا موؤ�سًرا على 
وا�سحة  حمكات  وفق  اأهدافها  حتقيق  على  وحر�سها  التعليمية،  املوؤ�س�سة  جدية 

ت�سمن التحديد الدقيق ملدى حتقق هذه الأهداف من عدمه. 
و�سبط  املخرجات  جتويد  يف  اأهمية  من  الرتبوية  املعايري  به  تتمتع  ملا  ونظرا 
اأو موؤ�س�سية  اأو قومية،  الدول يف �سياغة معايري وطنية   ت�سابقت  املمار�سات؛ فقد 
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بغية حت�سني التعليم، واإ�سالح املوؤ�س�سة الرتبوية، وقد تنوعت تلك املعايري ف�سملت 
املعلم،  اإعداد  وبرامج  املهنة،  مزاولة  رخ�سة  ومنح  والأداء،  املحتوى،  معايري 
والتقومي، والتنمية املهنية؛ وتعليم اللغة العربية لي�ض مبعزل عن تلك التوجهات؛ فقد 
بداأت املحاولت اجلادة لبلورة معايري علمية ت�سبط املمار�سات التعليمية وتوجهها، 
من هنا فقد جاء هذا الكتاب حمقًقا لتلك الروؤية م�ستجيًبا لتلك التطلعات؛ حيث 
العربية يف  اللغة  تعليم  املتخ�س�سني يف  الأكادمييني  من  نخبة  اإعداده  على  عكف 
عدد من اجلامعات ال�سعودية، حاولوا من خالله تقدمي خال�سة جتاربهم وروؤاهم 
العلمية؛ ليقدموا روؤية تنظريية و�سياغة اإجرائية ملعايري الأداء املهني ملعلمي اللغة 
يف  واأوفاها  املراجع  اأحدث  على  الطالع  يف  و�سًعا  املوؤلفون  يدخر  مل  اإذ  العربية؛ 
هذا املجال، م�ستعينني مبا لديهم من خربات تربوية وم�ساهدات واقعية، وقراءات 
نظرية، ظلت ترتاكم عرب ال�سنني، ِلُت�سكل روؤية تربوية مت اإثراوؤها بخربات املربني 
الآخرين الذين اأبلوا بالء ح�سًنا يف هذا امل�سمار. ومن هذا وذاك خرج اإلى النور 

هذا الكتاب الذي �سم بني دفتيه خم�سة ف�سول رتبت على النحو الآتي:
الف�شل الأول: املعايري املهنية.. روؤية تنظريية وجتارب عاملية. 

الف�شل الثــاين: مع�يري تخطيط الدر�س اللغوي.
الف�شل الثالث: مع�يري تنفيذ الدر�س اللغوي ودعمه وتعزيزه.

الف�شل الرابـــــع: مع�يري تقومي الدر�س اللغوي.
الف�شل اخلام�س: مع�يري امل�سوؤولية املهنية ملعلمي اللغة العربية. 

اللغة  ي�سهم يف خدمة  واأن   ، لوجهه  العمل خال�سًا  يجعل هذا  اأن  ن�ساأل  واهلل 
العربية، والرقي بتعليمها وتعلمها.  

املحــرر

د. مر�شي بن غرم اهلل الزهراين

اأ�ست�ذ املن�هج وطرق تدري�س اللغة العربية امل�س�رك

كلية الرتبية - ج�معة اأم القرى
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معاييــر األداء المهني
لمعلمي اللغـــة العربيـة

الفصل األول

 المعايير المهنية.. 
رؤيــة تنظيرية وتجارب عالمية

د. دخيل اهلل بن محمد الدهماني
أستاذ المناهج وطرق تدريس 

اللغة العربية المشارك  
جامعة أم القرى - 

كلية التربية

د. محمد بن سعيد الزهـراني
أستاذ المناهج وطرق تدريس 

اللغة العربية المساعد
جامعة الطائف - كلية التربية

اإحدى حركات الإ�سالح  ت�سمن هذا الف�سل حديًثا عن املعايري؛ بح�سبانها 
الرتبوي يف الوطن العربي، ثم انتقل احلديث عن مفهومها، وموقعها بني حركات 
لفل�سفتها،  وتاأطري  لها،  التاريخي  للتطور  بيان  ذلك  وعزز  الأخرى،  الإ�سالح 
واأهميتها يف النظام الرتبوي، وانتهى الف�سل بعر�ض لعديد من النماذج العربية 

والغربية يف جمال امل�ستويات املعيارية للمعلم.  

نحــو إصالح التعليم في الوطن العربي 
التعليم  لأن  التنمية؛  عملية  يف  اأ�سا�سية  ق�سية  العربي  التعليم  اإ�سالح  اإن 
وم�سروعاتها،  وبراجمها  التنمية  عمليات  لكل  واملحركة  الدافعة  القاطرة 
تنموية  عوائد  اإلى  فيه  ا�ستثمارات  اأي  تف�سي  الذي  املواطن  باإعداد  يهتم  فهو 
وتطويره  التعليم  اإ�سالح  اأ�سبح  الثالثة  الألفية  متطلبات  مع  ومت�سًيا  متوا�سلة، 
يتطلب اهتماًما كبرًيا مبنظومة تطوير اأداء املعلم؛ حيث ُينظر اإلى هذه املنظومة 
اأ�سا�سية يف  ركيزة  يعد  املعلم  اأن  ذلك  م�ستدامة،  مهنية  تنمية  عملية  اأنها  على 
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التعليمية.  العملية 

اإن اإ�سالح التعليم اأو تطويره اأو اإعادة بنائه لي�ض عماًل ع�سوائيًا �سهاًل؛ واإمنا 
واإ�سرتاتيجية  م�ستقبلية  روؤية  اإلى  يحتاج  اأنه  ذلك  التعقيد؛  غاية  يف  عمل  هو 
بال�سراحة  تت�سم  روؤية  جتميده؛  اأو  الواقع  منافقة  عن  وتناأى  بالو�سوح،  تت�سم 
اأن  منها  منا�ض  ل  التي  واحلقيقة  الذاتية،  الرنج�سية  من  وترباأ  وال�سفافية، 

التعليم يف العامل العربي يواجه حتديات عديدة؛ لعل اأبرزها)١(: 

اأو . ١ تطويره  اأو  اإ�سالحه  اأولويات  ا�ستيعاب  و�سعف  التعليم،  نظام  طبيعة 
اإعادة بنائه، وه�سا�سة ال�سيا�سات واخلطط التي تو�سع لتغيريه؛ فالرتبية 
املدر�سية اأو التعليم )Education( لي�ست علمًا على النحو املاثل يف الفيزياء 
اأو الكيمياء اأو الريا�سيات، ول ينبغي اأن يكون كذلك؛ ا�ستناًدا اإلى طبيعة 
الرتبية ومقا�سدها بالن�سبة للفرد وللمجتمع ولالأمة، ل تغني فيه املعارف 
النظرية الواردة اإليه من روافد كثرية: الفل�سفة، وال�سيا�سة، والقت�ساد، 
والأنرثوبولوجيا،  الجتماع،  وعلم   - املتعددة  فروعه  يف  النف�ض-  وعلم 
وعلوم الإدارة ونحوها؛ اإذ اإن �سدق هذه املعارف يف جمال التعليم يتوقف 
على مدى �سدقها وثباتها- ن�سبيًا- يف املمار�سات التعليمية، التي تنه�ض 

بها فئات خمتلفة يف م�ستويات متعددة. 

)١( انظر كال من: - اأحمد املهدي عبد احلليم: حكاية املعايري القومية للتعليم وتوابعها »درا�سة ناقدة وروؤية 
بديلة »، املوؤمتر العلمي ال�سابع ع�سر، اجلمعية امل�سرية للمناهج وطرق التدري�ض، املجلد الثالث، جامعة 

عني �سم�ض دار ال�سيافة، الفرتة من 2٦-27 يوليو، 2005م، �ض١090.

- وليم عبيد: تعليم الريا�سيات جلميع الأطفال يف �سوء متطلبات املعايري وثقافة التفكري، الطبعة الأولى، 
دار امل�سرية للن�سر والتوزيع، عّمان، 200٤م، �ض 2٣. 

- حممد وجيه ال�ساوي: التعليم يف الوطن العربي، الطبعة الأولى، 2005م، �ض 5. 

- مندور عبد ال�سالم فتح اهلل: و�سائل وتقنيات التعليم، الطبعة الثالثة، مكتبة الر�سد، الريا�ض، ١٤٣2هـ، 
�ض2٣0-229. 
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ومعلمني . 2 طالب  العاملني:  جميع  اأداءات  عن  تك�سف  خريطة  وجود  عدم 
وهيئات معاونة. هذا بالإ�سافة اإلى العتاد املدر�سي من مباٍن، وخمتربات، 

واأجهزة.  

ظهور بع�ض املتغريات؛ مثل:. ٣

التوجه اإلى تعميق مبداأ املحا�سبية وامل�ساءلة يف النظام التعليمي.	§

ظهور مفاهيم جديدة كالرتبية امل�ستمرة والتعليم مدى احلياة، والتنمية 	§
عن  والتعلم  الذاتي،  والتعلم  امل�ستقبلية،  والرتبية  امل�ستدامة،  الب�سرية 
بعد، واملكتبة الإلكرتونية، والتي جاءت ب�سبب ثورة الت�سالت واملعلومات 

وتطور العلوم الرتبوية.

تاأثر املناهج الدرا�سية بظهور امل�ستحدثات التكنولوجية ونظريات التعلم 	§
احلديثة التي توجه هذه املناهج؛ فتغريت اأهدافها وحمتواها واأن�سطتها 
اأدوار  تغريت  وبالتايل  تقوميها،  واأ�ساليب  وتقدميها،  عر�سها  وطرق 
املعريف،  النفجار  لتنا�سب ع�سر  التعلم؛  واملتعلمني يف مواقف  املعلمني 

وتواكب نوعية املناهج احلديثة. 

انتقال حمور الهتمام يف الرتبية احلديثة من التعليم اإلى التعلم، ومن 	§
املعرفة اإلى املتعلم.

 التحول من قيا�ض املدخالت اإلى الرتكيز على النتائج والعمليات.	§

مكتفيًا . ٤ اأو  م�ستقاًل  نظامًا  لي�ض   )Education System( التعليم  نظام 
بذاته؛ واإمنا هو نظام تكتنفه اأنظمة توؤثر فيه وتتاأثر به؛ ولعل اأبرز ما يوؤثر 
على مكوناته، ومدخالته وعملياته وخمرجاته، وتقوميه، نظم ال�سناعة: 
الت�سليح، والأدوية، والأغذية،  ونظم اإدارة املوؤ�س�سات الجتماعية الأخرى.

واإدراًكا لكل هذا، واقتناًعا بدور التعليم يف اإحداث التقدم ومالحقة اجلديد؛ 
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الرتبية  و�سراكة مكتب  اليوني�سيف،  العربية مببادرة من  الدول  بذلت جامعة 
والثقافة )اليون�سكو( جهوًدا  والعلوم  للرتبية  املتحدة  الأمم  العربي، ومنظمة 
الذي  التقرير  ولعل  براجمه؛  وحتديث  وتطويره،  التعليم  لإ�سالح  متوا�سلة 
بالريا�ض يف مار�ض )2007م(،  العرب  امللوك والروؤ�ساء  مت عر�سه على قمة 
التعليم مع م�سارات  وتكامل  بال�سمول  تقليدية، متيزت  روؤية غري  والذي قدم 
العربي  التعليم  ملنظومة  امل�ستمر  للتطوير  م�ستقبلية  روؤية  قدم  كما  التنمية، 
مبراحلها وت�سعباتها. وكان من اأهم جتليات الدعوة اإلى هذا التطوير اإ�سدار 
» خطة تطوير التعليم يف الوطن العربي » التي اأقرت يف دم�سق )2008م( )١(.  
الدور  وعلى  الأجيال،  اإعداد  يف  واأهميته  املعلم  على  اخلطة  تلك  ركزت  وقد 
املركزي للمعلم العربي؛ كونه حجر الزاوية يف اأي نظام تعليمي، الأمر الذي 
بح�سبانه  التعليم  لإ�سالح  الأ�سا�سية  املداخل  من  مدخاًل  به  الهتمام  جعل 
للت�سكل،  وتطوير  النا�سئة الفر�ض احلقيقية  الفاعلة الذي مينح عقول  القوة 
املواطنة  ركائز  واكت�ساب  واملبادرة،  والنقدي  العلمي  التفكري  على  مهاراتهم 

والهوية احل�سارية. 

 )Standards( ويف هذا الإطار ظهرت نداءات تنادي ب�سرورة و�سع معايري
يتم فى �سوئها تقومي النظام الرتبوي وتطويره، ومن ثم اأ�سبح الإ�سالح القائم 
من  لكثري  الدافعة  القوة  املعايري )Standards Based Reform( مبثابة  على 
ال�سيا�سات الرتبوية، التي توؤكد �سرورة الرتفاع مب�ستوى اأداء الطالب، وتوفري 
الفر�سة لكل طالب لتعلم املحتوى املنا�سب و�سوًل اإلى م�ستوى الأداء املطلوب)2(. 
وامل�ستويات  التعليم  )مناهج  ع�سر  ال�سابع  املوؤمتر  يف  الباحثني  بع�ض  نا�سد  بل 

الأمانة العامة جلامعة الدول العربية: الإطار ال�سرت�سادي ملعايري اأداء املعلم العربي: �سيا�سات وبرامج،   )١(
الطبعة الأولى، مطبعة جامعة الدول العربية، القاهرة، 2009م، �ض 5. 

املغربي ال�سيماء، وحممد عزت عبد املوجود: �سوابط علمية لإعداد املعلم يف �سوء امل�ستويات املعيارية،   )2(
املوؤمتر العلمي ال�سابع ع�سر، اجلمعية امل�سرية للمناهج وطرق التدري�ض، املجلد الأول، جامعة عني �سم�ض 

دار ال�سيافة، الفرتة من 2٦-27 يوليو، 2005م، �ض27٦. 
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املعيارية( اإلى �سرورة تطوير اأداء املعلم يف �سوء امل�ستويات املعيارية)١(، وذكروا 
عدًدا من املربرات؛ لعل اأبرزها: 

ق�سور الأداء احلايل للمعلم؛ مما اأدى اإلى ق�سور نواجت التعلم التي تعوق . ١
مواكبة التغريات والتحولت احلادثة يف املجتمع.

تاأكيد كثري من البحوث والدرا�سات - املعا�سرة وامل�ستقبلية - اأهمية توفري . 2
امل�ستويات املعيارية �سرطًا لتطوير اأداء املعلم.

ما . ٣ مرحلة  يف  املعلم  اإعداد  يف  �سواء  والتطبيق  النظرية  بني  فجوة  وجود 
اأثناء اخلدمة حيث يتم الهتمام بالنظريات  اأو يف تدريبه  قبل اخلدمة، 
احلياة  مواقف  تطبيقها يف  اأكرث من  وال�سيكولوجية  الرتبوية  والفل�سفات 

اليومية.

واجلامعي- . ٤ اجلامعي  قبل   - التعليم  تطوير  ب�سرورة  الهتمام  زيادة   
ملواجهة التحديات الناجمة عن منطلقات الع�سر.

تدريبًا . 5 مدربة  املعلمني  من  خا�سة  نوعية  اإلى  العمل  �سوق  حاجة 
هذا  يف  الأخرى  الدول  من  كثري  مناف�سة  ظل  يف  خا�سة  متميزًا، 

ال�ساأن.

بجميع . ٦ العايل  والتعليم  عام،  بوجه  املعا�سر  العاملي  املجتمع  مناداة 
التعليم،  ال�ساملة يف  بوجه خا�ض على �سرورة حتقيق اجلودة  مراحله 
امل�ستويات  توفري  خالل  من  املعلم  اأداء  تطوير  �سرورة  ت�ستلزم  والتي 

املعيارية لديه. 

ال�ساملة،  لتحقيق اجلودة  املعيارية  امل�ستويات  �سوء  املعلم يف  اأداء  لتطوير  م�ستقبلية  روؤى  ن�سر:  حممد   )١(
املوؤمتر العلمي ال�سابع ع�سر، اجلمعية امل�سرية للمناهج وطرق التدري�ض، املجلد الأول، جامعة عني �سم�ض 

دار ال�سيافة، الفرتة من 2٦-27 يوليو، 2005م، �ض �ض ١95- 2١2. )�ض200(. 
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اإلصالح التربوي  

مفهوم المعايير
ُتَقّدر  ما  كل  )الِعياَر(  اأن   « )َعاَر(:  مادة  حتت  الو�سيط  املعجم  يف  جاء 
التقدير  )املَعايرة(:  للمقارنة.  اأ�سا�ًسا  ُاتخذ  وما  وزن،  اأو  كيٍل  من  الأ�سياء  به 
الِعياُر، ويف الفل�سفة: منوذج  باحلجم مبحاليل قيا�سية معروفة قوتها، وامِلْعياُر: 
ور ملا ينبغي اأن يكون عليه ال�سيء، ومنه العلوم املعيارية؛ وهي:  ق اأو ُمَت�سَّ متحقَّ

املنطق والأخالق واجلمال، وجمعه معايري«)١(. 

الت�سييد،  واأعمال  ال�سناعة  اأعمال  من  كثري  يف  الكمية  املعايري  وت�ستخدم 
واأعمال اخلدمات، وي�ستوي يف هذا ال�ستخدام للفظة »معيار« �سناعات الأ�سلحة 
ويف  الطب  يف  املعيار  ي�ستخدم  كما  والأغذية،  والأدوية  والأجهزة  وال�سيارات 
»للقيا�ض واملعايرة«؛  اأجهزة معينة  الدول  التجارية وامل�سرفية، وتن�سئ  الأعمال 

توخيًا ل�سمان جودة الإنتاج، وحتقيق العدل بني اأطراف التعامل )2(

العربية،  الأدبّيات  واأوردت  الرتبوية؛  العلوم  اإلى  املعيار  انتقل م�سطلح  وقد 
والأجنبية تعريفاٍت متعددة للمعايري، وجاء الختالف فيما بينها نتيجة طبيعية 
ناهيك  ملو�سوعها،  املوؤطرة  الرتبوية  املدار�ض  فيها  تختلف  التي  الرتبوية  للعلوم 
زوايا  من  عرفوها  اإذ  باملعايري،  املهتمون  تناولها  التي  الكثرية  املجالت  عن 
خمتلفة؛ مثل: املحتوى،  الأداء، فر�ض التعلم، منح رخ�سة مزاولة املهنة، اإعداد 
من  كبري  عدد  ظهور  اإلى  اأدى  مما  املهنية؛  التنمية  التقييم،  التدري�ض،  املعلم، 

)١( اإبراهيم اأني�ض واآخرون. املعجم الو�سيط، دار الدعوة للتاأليف والطباعة والن�سر والتوزيع، تركيا، ١٤٣0هـ،  
�ض٦٣9. 

)2( اأحمد املهدي عبد احلليم: حكاية املعايري القومية للتعليم وتوابعها »درا�سة ناقدة وروؤية بديلة »، املوؤمتر 
العلمي ال�سابع ع�سر، اجلمعية امل�سرية للمناهج وطرق التدري�ض، املجلد الثالث، جامعة عني �سم�ض دار 

ال�سيافة، الفرتة من 2٦-27 يوليو، 2005م، �ض١09٤.
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يف  املعلم  اأداء  مبعايري  و�سيكتفى  الرتبوية،  للمعايري  وامل�سطلحات  التعريفات 
هذا اجلانب؛ حيث عرفها جيل)١( باأنها: »حمددات العمل داخل حجرة الدرا�سة 
وتتكون من جمموعة من امل�ستويات التي ينبغي اأن ي�سل اإليه اأداء املعلم »، ويرى 
املعلم،  يدركها  اأن  يجب  التي  الأ�سا�سية  واملتطلبات  املحددات   « باأنها:  جوين 
لتقومي  ت�ستخدم  والتي  اأداء مهامه،  وميكن يف �سوئها حتديد مدى قدرته على 

اأدائه وحتديد م�ستواه بحيث ميكن بناء برامج لتطوير هذا الأداء ». 

ويف الأدبيات العربية ي�سري الدريج)2(اإلى اأن املعايري هي: » موؤ�سرات رمزية 
ت�ساغ يف �سورة موا�سفات اأو �سروط حتدد ال�سورة املثلى التي يجب اأن تتوافر 
لدى املعلم الذي تو�سع له املعايري، اأو ي�سعى اإلى حتقيقها، وهي مناذج اأو اأدوات 
اإلى  للو�سول  وحتديدها  و�سبطها  عامليًّا،  اأو  ا  حمليًّ عليها  التفاق  يتم  للقيا�ض 
اأجل حتقيق الأهداف  التعليمي وخمرجاته؛ من  النظام  روؤية وا�سحة ملدخالت 

املن�سودة للنظام، والو�سول به للجودة ال�ساملة ». 

اأن  )٣(من  العربية  الدول  اإليه جامعة  اأ�سارت  ما  ال�سابق  التعريف  مع  ويتفق 
املعايري: و�سف تف�سيلي ملا ينبغي اأن يعرفه املعلم ويوؤمن به وي�ستطيع اأن يقوم به 
اأثناء التدري�ض داخل ال�سف. بيد اأن هذا الأخري اأكرث تركيًزا على اأداءات املعلم 
املعايري تعني م�ستوى  اأن  الدرا�سي. يف حني ترى اجلامعة نف�سها  داخل ال�سف 
وهذا  املهنة.  مزاولة  �سهادة  اأو  على رخ�سة  للح�سول  املعلم  يوؤهل  الذي  الأداء 
يتفق مع ما مت الإ�سارة اإليه �سابًقا من اأن املعايري يتم تناولها من جوانب متعددة 
فتلك  حال  كل  وعلى  واأدائه.  املعلم  على  هنا  الرتكيز  حماولة  من  الرغم  على 

 Gail,B: changes in your classroom from the past to the present to the future, J.R.M.E.  )١(
V.29,No.5, 1988, p583.

البي�ســاء،  الــدار  للجميــع،  املعرفــة  �سل�ســلة  من�ســورات  التعليــم،  يف  املعايــري  الدريــج:  حممــد   )2(
�ــض27. 2007م،  املغــرب،، 

الأمانة العامة جلامعة الدول العربية: الإطار ال�سرت�سادي ملعايري اأداء املعلم العربي: �سيا�سات وبرامج،   )٣(
الطبعة الأولى، مطبعة جامعة الدول العربية، القاهرة، 2009م، �ض 9.
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الن�سو�ض  تلك  اإلى  جمملها  يف  ت�سري  فهي  بينها؛  فيما  تتعار�ض  ل  التعريفات 
املعربة عن امل�ستوى النوعي الذى يجب اأن يكون ماثاًل بو�سوح يف جميع اجلوانب 
التحقق من  الأ�سا�سية واملكونة لأداء املعلم تخطيًطا، وتنفيًذا، وتقومًيا. وميكن 
توافر معيار معني من خالل موؤ�سرات؛  حيث ي�ساغ املوؤ�سر يف �سكل اأداء حمدد 

قابل للمالحظة والقيا�ض. 

وتعد موؤ�سرات الأداء من اأهم امل�سطلحات ذات ال�سلة باملعايري، واملوؤ�سرات 
هي مهارات اأو اأداءات عملية ميار�سها املعلم لتوظيف املعيار عمليًّا وواقعيًّا، وقد 
ارتبط باملعايري اأي�سا م�سطلحان اآخران هما: اجلودة والعتماد؛ فاجلودة ت�سري 
م�ستمرة  معايري  لتطبيق  الإنتاجية  املوؤ�س�سات  مع  التعامل  ثقافة جديدة يف  اإلى 
ال�سناعة  من  اأ�سا�ًسا  وارد  مفهوم  وهي  العملية،  وجودة  املنتج  جودة  ل�سمان 
التعليمي  امل�ستوى  جودة  تقومي  عملية  فهو  الرتبوي  العتماد  اأما  التعليم.  اإلى 
ملجالت  حمددة  معايري  �سوء  يف  متخ�س�سة  هيئة  بوا�سطة  وتتم  للمدر�سة، 
املتبادلة بني هذه امل�سطلحات من  العالقات  بهذه  فالت�سليم  التعليمية.  العملية 
�ساأنه اأن ي�ساعد على فهم ال�سورة الكلية وال�سياق العام ملعايري املعلم، ذلك اأن 
حركة املعايري ارتبطت تاريخيا باجلودة وغدت مالزمة لها؛ فاملعايري تهدف اإلى 
حتقيق اجلودة وت�ساعد على اإدارتها، ول جودة بال معايري، والبحث عن اجلودة 

يعني البحث عن املعايري يف الوقت نف�سه. 

موقع المعايير بين حركات اإلصالح التربوي  
اإن الواقع الذي ينبغي الإ�سارة اإليه اأن حركة املعايري وما ارتبط بها كحركة 
ذلك  الرتبوي؛  الإ�سالح  عمليات  يف  الأولى  تكن  مل  الرتبوي  والعتماد  اجلودة 
من  تغيريات  من  عليها  يطراأ  ما  يلم�ض  الرتبوي  الإ�سالح  حلركات  املتتبع  اأن 
يثبت فعاليته يف جمالت  اأنها �سريعة ال�ستجابة ملا  اأخرى، ويالحظ  اإلى  حقبة 
احلياة الأخرى؛ فقد �سهدت الرتبية منذ اخلم�سينيات من القرن املا�سي وحتى 
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الت�سعينيات منه عدًدا من حركات الإ�سالح التي وجهت اأنظمتها، واأ�سهمت يف 
وحركة  التعليمية،  الأهداف  حركة  احلركات:  هذه  اأبرز  ومن  و�سائلها،  تطوير 
الكفايات  وحركة  التمكن،  اأجل  من  التعلم  وحركة  املرجع،  حمكي  القيا�ض 

التعليمية، وحركة نواجت التعلم. 

القرن املا�سي، والرتبية تعتمد على الأهداف  فمنذ بداية اخلم�سينيات من 
لو�سائل  وحمدد  التعليمية،  العمليات  لت�سميم  اأ�سا�ض  ركن  اأنها  وترى  التعليمية 
ووجدانية  معرفية  ثالثة:  جمالت  يف  تاأتي  التعليمية  والأهداف  تقوميها. 
واملواد  التعليمية  املراحل  م�ستوى  على  وهي  م�ستويات،  جمال  ولكل  ومهارية، 
والدرو�ض  الدرا�سية  الوحدات  م�ستوى  ويف  غايات،  اأو  عامة  اأهداف  الدرا�سية 
�سلوكية بحيث  ت�ساغ ب�سورة  اأن  وينبغي  اإجرائية،  اأو  تعليمية  اأهداف  التعليمية 
اإلى  لت�سري  املرجع  حمكي  القيا�ض  حركة  جاءت  ثم  وقيا�سها.  مالحظتها  ميكن 
اإظهارها وميكن  واملهارية ميكن  والوجدانية  املعرفية  الطالب:  تعلم  اأن جوانب 
قيا�سها بتحديد خمرجات لالأداء يف �سورة حمكات لتقييم مدى اإجناز املتعلمني، 

مما يعد متهيًدا حقيقًيا لفكرة تقومي الأداء)١(. 

اأما حركة التعلم من اأجل التمكن فقد قامت على مبداأ مهم، وهو اأن 90 % من 
الطالب ي�ستطيعون اأن يتعلموا اأي �سيء يف املدر�سة، يف اأي م�ستوى اإذا ما توفر 
الوقت الكايف والتعليم املالئم. والوقت الكايف يعني الوقت املنا�سب للو�سول اإلى 
م�ستوى التمكن من الأهداف التعليمية، والتعليم املالئم يعني حتديد الوحدات 
الدرا�سية للمقرر الدرا�سي، وحتديد اأهداف تعليمية لكل وحدة، و�سرورة متكن 

الطالب من اأهداف الوحدة قبل النتقال لوحدة اأخرى. 

التعليم، من�سورات �سل�سلة املعرفة للجميع، املغرب: الدار البي�ساء،  انظر: - حممد الدريج: املعايري يف   )١(
2007م،  �ض27.

- ح�سن ح�سني البيالوي واآخرون: اجلودة ال�ساملة يف التعليم بني موؤ�سرات التميز ومعايري العتماد، دار 
امل�سرية للن�سر والتوزيع، عّمان، الطبعة الأولى، 200٦م، �ض 20 -29. 
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يف حني ظهرت حركة الرتبية القائمة على الكفايات كرد فعل لف�سل الرتبية 
ي�سعر  الذي  النق�ض  و�سد  اإجرائي  �سلوكي  ب�سكل  اأهدافها  حتقيق  يف  التقليدية 
املكون  رئي�سني هما:  تت�سكل من مكونني  الأداء، وهي  تدريبه على  املتعلم يف  به 
املعريف واملكون ال�سلوكي، فاملكون املعريف يتاألف من جمموع الإدراكات واملفاهيم 
ال�سلوكي  املكّون  اأما  بالكفاية،  تت�سل  التي  املكت�سبة  والقرارات  والجتهادات 
اإتقان هذين املكونني  التي ميكن مالحظتها، ويعد  فيتاألف من جمموع الأعمال 
�سعى  الذي  الهدف  وكان  الفعال،  املعلم  لإنتاج  اأ�سا�ًسا  توظيفهما  يف  واملهارة 
حتديد  خالل  من  فاعليته،  وزيادة  املنهج  تقنني  هو  احلركة  هذه  موؤيدو  اإليه 
املعلمون  يتدرب  اأن  ينبغي  اأ�سا�سية  واأن�سطة  كفايات  للتعلم يف �سورة  خمرجات 

على اإتقانها)١(.

التعلم  املا�سي ظهرت حركة خمرجات  القرن  من  الأخري  العقد  بداية  ومع 
تكون هذه  واأن  التعلم،  نواجت  ب�سرورة حتديد  ونادت   ،)LearningOutcomes(
واأكدت   .)Actions( اأفعال اأو   ،)performance( اأداءات �سورة  فى  املخرجات 
هذه احلركة اأن جميع املتعلمني ميكنهم حتقيق القدر نف�سه من الإجناز، ولكن 
لي�ض �سرورًيا يف نف�ض الوقت، ول بنف�ض الطريقة، واأن جناحهم يف تعلم �سيء 
النجاح  �سروط  يف  التحكم  ميكنها  املدار�ض  واأن  اأ�سياء،  تعلم  اإلى  يقودهم  ما 

ومتطلباته، والتحكم يف الظروف املحيطة)2(. 

حممد رجب ف�سل اهلل: متطلبات التقومي اللغوي فى ظل حركة املعايري الرتبوية- مقالة تفكرية«، درا�سة مقدمة   )١(
اإلى املوؤمتر العلمي ال�سابع ع�سر للجمعية امل�سرية للمناهج وطرق التدري�ض بعنوان »مناهج التعليم وامل�ستويات 

املعيارية«، املجلد الأول، جامعة عني �سم�ض، دار ال�سيافة، الفرتة من 2٦-27 يوليو 2005، �ض ١٤9.
الأردن، ١98٣م،  والتوزيع،  للن�سر  الفرقان  النظم، ط١، دار  التعليمية يف �سوء  الكفايات  توفيق مرعي:   )2(

�ض2٣.
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حركة  �سبقت  التي  الرتبوي  الإ�سالح  حلركات  املب�سط  العر�ض  هذا  وبعد 
املعايري يح�سن التوقف عند بع�ض م�سامينها وحتليلها؛ حيث اأ�سار حممد رجب 

ف�سل اهلل)١( اإلى الأمور الآتية: 

تدرجها يف التحول من الهتمام باملعارف اإلى العناية با�ستخدام املعرفة.	§

 حتولها من التعامل مع جزئيات املعارف، ومكونات املهارات اإلى الرتكيز 	§
وبني  الواحدة،  املهارة  مكونات  وبني  املعرفة،  اأجزاء  بني  التكامل  على 

مهارات املادة الواحدة.

 انتقالها من الت�سليم بوجود الفروق الفردية بني املتعلمني، واإلى حتمية 	§
وجود م�ستويات خمتلفة لتح�سيلهم الدرا�سي اإلى العمل على تذويب هذه 

الفروق، والو�سول بجميع التالميذ اإلى نف�ض الدرجة من التح�سيل.

اإلى 	§ والتعليمية  الرتبوية  العمليات  مدخالت  من  تركيزها  حمور  تغيري   
خمرجات هذه العمليات ونواجتها.

ارتقائها من م�ستوى التوقعات ملا ينتظر من نتائجها اإلى م�ستوى الإلزام 	§
ب�سرورة حدوثه؛ ل�سمان حتققه دون اإهدار للوقت واجلهد.

التعليم 	§ وتطبيقاته يف  املعريف  بالر�سيد  الهتمام  لالنتقال من  التمهيد 
التطبيقات،  هذه  من  اأداءه  املتعلم  ي�ستطيع  مبا  الهتمام  اإلى  والتقومي 

ونتيجة هذه املعرفة يف املواقف احلياتية احلقيقية.

التي  الإ�سالحية  باحلركات  عالقة  الرتبوية  للمعايري  اأن  �سبق  مما  ويظهر 
املعايري  لفكرة  الرتبية  ت�ستجيب  اأن  املرونة  وكان طبيعيًّا يف ظل هذه  �سبقتها،  
يف  فعاليتها  وثبت  الأخرى،  احلياتية  املجالت  بها  اأخذت  التي   )Standards(
 Standards-Based( تطوير نواجتها؛ مما اأدى اإلى ظهور حركة املعايري الرتبوية

  Spady,w,&marshall,k:Beyond tradition.Educational Leadership ,1991,p 67.  )١(
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Education(؛ رغبة يف حت�سني املنتج الرتبوي والتعليمي �سواء اأكان: متعلمًا، اأو 

معلمًا، اأو كتابًا، اأو ن�ساطًا، اأو تدري�سًا، اأو تقوميًا. 

وميكن القول: اإن حركة الإ�سالح القائمة على املعايري هي خال�سة حركات 
واأفكار،  عليه من م�سامني  انطوت  ما  قد حوت  بل  ال�سابقة،  الرتبوي  الإ�سالح 
على  التعليم  تركيز  خالل  من  حركات؛  من  �سبقها  ملا  طبيعّيا  امتداًدا  وغدت 
وتوفري  الأداء،  لهذا  معايري  و�سع  و�سرورة  عليه،  مبنيًا  التقومي  وجعل  الأداء، 
ال�سمانات لتحقيقها، ولعل هذه احلركة تلتقي مع مبادئ احلركات ال�سابقة يف 

كثري من الأمور، وميكن اأن ت�ساق ال�سواهد التالية على ذلك: 

من 	§ الإفادة  يعك�ض  Performance((؛  الأداء  مفهوم  على  تركيزها 
التطور الذى طراأ على حركة الأهداف التعليمية برتكيزها على ال�سلوك 

Behavior(( الذي ميكن مالحظته وقيا�سه.

§	 ))Performance Standards اأداء  لكل  معايري  حتديد  على  حر�سها 
ا�ستخدمت  التى  املرجع  حمكي  القيا�ض  حركة  من  لإفادتها  ترجمة 

.)Criteria( املحكات

تدعيم 	§ ب�سمان حتقيقها،  املعلم  يلتزم  اإجنازات  املعايري  باأن  مق�سدها 
الكفايات  حركة  بها  نادت  الذي   ))Accountabilityاملحا�سبية ملفهوم 

التعليمية.

�سياق 	§ يف  عالية  بجودة  املتعلمون  يظهرها  التي  الأداءات  على  تاأكيدها 
نواجت  حركة  من  كبرية  اإفادة  تعليمية؛  بخربات  مرورهم  بعد  واقعي 

التعلم)١(.

حممد رجب ف�سل اهلل: متطلبات التقومي اللغوي فى ظل حركة املعايري الرتبوية- مقالة تفكرية«، درا�سة مقدمة   )١(
اإلى املوؤمتر العلمي ال�سابع ع�سر للجمعية امل�سرية للمناهج وطرق التدري�ض بعنوان »مناهج التعليم وامل�ستويات 

املعيارية«، املجلد الأول، جامعة عني �سم�ض، دار ال�سيافة، الفرتة من 2٦-27 يوليو 2005، �ض ١50.
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وانت�سرت 	§ التعليم،  يف  املعايري  حركة  ظهرت  الروؤية  هذه  من  وانطالًقا 
عقد  العقد،  هذا  على  يطلق  اإنه  حتى  الأخرية،  الآونة  فى  بقوة 
كان  واإذا  املعايري؟  هذه  ن�ساأت  فكيف   ،)Era of Standards( املعايري
عالقته  فما  والفال�سفة  الرتبويني  عناية  مو�سع  التعليم  نظام  اإ�سالح 

بال�سيا�سيني والقت�ساديني؟  

التطور التاريخي للمعايير التربوية 
تعد الوليات املتحدة الأمريكية من اأهم الدول التي اهتمت اهتماًما وا�سًحا 
بحركة املعايري يف التعليم، واتخذتها  كحركة اإ�سالح للنظام التعليمي الأمريكي 
مقبولة  اأداء  م�ستويات  وحتديد  املعايري  فكرة  اإن  اإذ  املعلم؛  اإعداد  وبرامج 
ومقررات اأكادميية لكل الطالب لي�ست فكرة جديدة على التعليم الأمريكي، اإذ 
الأمريكية  اللجان  اإحدى  اأعدته  الذي  التقرير  ن�سر  اإلى  لها جذور قدمية ترجع 
)جلنة الع�سرة The Committee of Ten( عام ١89٤م،  والذي دعا اإلى تاأ�سي�ض 

مناهج اأكادميية جديدة منا�سبة لكل الطالب)١(. 

املعايري  بداية حركة  اأن  يرون  الرتبية  الباحثني يف  فاإن كثرًيا من  ومع ذلك 
الرتبوية احلديثة ترجع اإلى ن�سر التقرير الأمريكي ال�سهري » اأمة يف خطر » عام 
١98٣م، والذي اأقلق املجتمع الأمريكي على م�ستقبل التعليم ال�سائد؛ حيث ك�سف 
اآنذاك؛ مما  الأمريكي  املجتمع  التعليمية يف  القاعدة  اأ�ساب  الذي  ال�سعف  عن 
حتم القيام بتقومي العملية التعليمية، ومراجعتها، والتو�سية بالهتمام مبحتوى 

التعليم، وامل�ستويات، والتوقعات لأداء الطالب)2(. 

نظام  لإ�سالح  املهمة  التو�سيات  من  جمموعة  خطر  يف  اأمة  تقرير  وقدم 

انظر: - حممد رجب ف�سل اهلل  وم�سطفى رجب �سامل: معايري مقرتحة لأداء معلمي اللغة العربية بالتعليم   )١(
بعنوان  التدري�ض  وطرق  للمناهج  امل�سرية  للجمعية  ع�سر  ال�ساد�ض  العلمي  املوؤمتر  اإلى  مقدمة  درا�سة  العام، 

»تكوين املعلم«، املجلد الثاين، جامعة عني �سم�ض، دار ال�سيافة، الفرتة من 2١-22 يوليو 200٤، �ض 85٦. 
  Jones,J.: The Standard Movement- Past & Present, 2005,p6.  )2(
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معايري  واجلامعات  والكليات  املدار�ض  تبني  �سرورة  ومنها:  الأمريكي  التعليم 
عالية امل�ستوى، واأكرث قابلية للقيا�ض، واأن ترفع الكليات واجلامعات من متطلبات 
اللتحاق بها. وكذلك اأو�سى التقرير �سرورة تطوير اإعداد املعلم، وجعل التدري�ض 
مهنة اأكرث احرتاًما؛ من خالل اإعداد معلمني يف �سوء املعايري الرتبوية ال�سائدة، 
لكي يتمكنوا من التدري�ض بكفاءة، ويجب تقومي الكليات واجلامعات التي تقدم 
اإلى  وا�ستجابة  املعايري.  لتلك  خريجيها  مقابلة  خالل  من  املعلم  لإعداد  برامج 
تقرير اأمة يف خطر املتعلق باملعايري مت اإ�سدار اأول وثيقة للمعايري من قبل املجل�ض 
الوطني ملعلمي الريا�سيات )NCTM( بالوليات املتحدة الأمريكية؛ وهي عبارة 
عن جمموعة معايري لتدري�ض الريا�سيات ت�سمنتها وثيقة املنهج ومعايري التقومي 

للريا�سيات املدر�سية)١( . 

اأدت املخاوف املتزايدة حول الإعداد الرتبوي ل�سباب الأمة الأمريكية،  وقد 
عام  تربوية  قمة  الأب  بو�ض  الرئي�ض  عقد  اإلى  خطر  يف  اأمة  تقرير  ن�سر  بعد 
اإعداد  اإلى  الدعوة  فيها  ومت  الوليات،  وحكام  الرئي�ض  فيها  �سارك  ١989م، 
اأهداف تربوية من �ساأنها اأن حتقق لأمريكا موقع ال�سدارة يف التناف�ض الدويل. 
وبعد عام ون�سف من تلك القمة الرتبوية �سدر عن مكتب الرئي�ض بو�ض »الأب« 
هذا  يف  وذكرت  جتدد(  مل  )التي  رئا�سته  جتديد  موعد  قبل  ن�سر  ر�سمي  بيان 
البيان الأهداف التي يجب اأن يتوخاها نظام التعليم يف اأمريكا، وبع�ض املبادئ 

التي يجب اأن توجه قافلة التعليم يف الوليات؛ وكان اأبرزها ما ياأتي:

جميع الأطفال يف الوليات املتحدة �سيبدوؤون التعليم وهم م�ستعدون له.( ١

األ تقل ن�سبة املتخرجني يف املدار�ض الثانوية عن 90% من اأعداد الطالب ( 2
الذين اأكملوا املرحلة البتدائية. 

حلمي الوكيل وح�سن حممود: الجتاهات احلديثة يف تخطيط وتطوير مناهج املرحلة الأولى )مرحلة التعليم   )١(
الأ�سا�سي(، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005م، �ض ٣0٣.  
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وجوب اإجراء تقومي مطرد ومنتظم لأداءات الطالب يف ال�سفوف: الرابع ( ٣
الأ�سا�سية:  العلوم  يف  كفاءتهم  من  التاأكد  ويلزم  ع�سر،  والثاين  والثامن 
اللغة الإجنليزية والريا�سيات والعلوم، واجلغرافيا والتاريخ بالإ�سافة اإلى 

ن�سجهم الجتماعي كمواطنني يف جمتمع منتج.

يتعني اأن يكون الطالب الأمريكيون اأوائل الطالب على امل�ستوى العاملي يف ( ٤
حت�سيل العلوم والريا�سيات.

اأن يتحرر جميع الأمريكيني من الأمية، واأن يت�سلحوا باملعارف واملهارات ( 5
الالزمة للتناف�ض يف �سياق النظام القت�سادي العاملي، واأن تزداد كفاءتهم 

يف ممار�سة حقوق املواطنة وواجباتها.

اأن تهيئ جميع املدار�ض يف اأمريكا بيئة من�سبطة توؤدي اإلى التعلم احلقيقي ( ٦
وحترر اأمريكا من املخدرات ومظاهر العنف)١( . 

وبعد �سدور هذا البيان مت اإن�ساء جلان م�سوؤولة عن تنفيذ الأهداف اجلديدة 
القومي  للتعليم  )NEGP(، واملجل�ض  القومية  الأهداف  وتطبيقها؛ ومنها جلنة 
للمعايري الرتبوية والختبارات  )NCEST(، وبداأت هذه اللجان تعمل من خالل 
و�سائل  اأنواع  ما  املنا�سبة؟  التعليمية  املواد  ما  مثل:  الأ�سئلة  من  جمموعة  طرح 
واأدوات التقومي امل�ستخدمة؟ ما معايري الأداء التي �ستو�سع لهذه املواد والأدوات 

املختارة؟  

اإقامة  يف  الرتبوية  والهيئات  املنظمات  من  العديد  بداأت  لذلك  ونتيجة 
١992م؛  عام  منذ  املختلفة  الدرا�سية  باملواد  خا�سة  معايري  لبناء  م�سروعات 

انظر:   )١(

- هنادا طه تامري: تعليم اللغة العربية املبني على املعايري، دار اأكادمييا، بريوت، لبنان، 20١١، �ض١5.

العاملية  املعايري  �سوء  يف  املتو�سطة  باملرحلة  الطبيعية  العلوم  معلمي  اأداء  تقومي  الغامدي:  اهلل  عبد  �سعيد   -
للرتبية العلمية، ر�سالة ماج�ستري، جامعة اأم القرى، كلية الرتبية، 20١0، �ض٣١.  
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املعايري  وم�سروع  الجتماعية،  للدرا�سات  الأمريكي  القومي  املجل�ض  ومنها: 
لتعليم  الوطنية  للجغرافيا، واجلمعية  القومية  املعايري  للتاريخ وم�سروع  القومية 
الفنون، والحتاد الوطني لتعليم الفنون، مركز الرتبية الوطنية، واللجنة القومية 
للرتبية ال�سحية،وكذلك م�سروعات معايري اللغات الأجنبية، وم�سروع )20٦١( 

الذي تناول العلوم)١( . 

اأهداف   « بعنوان  وثيقة  كلينتون  الرئي�ض  عهد  يف  �سدرت  ١99٤م  عام  ويف 
عام 2000 قانون تعليم اأمريكا«، ون�ض يف ذلك القانون على الأهداف القومية 
وعلى  الطالب،  جلميع  عليا  م�ستويات  يف  معايري  و�سع  �سرورة  وعلى  للتعليم، 
يف  تتوحد  واأن  الوليات،  يف  التقومي  واأنظمة  التعليم  مناهج  تتغري  اأن  �سرورة 
وعمليًّا  فكريًّا  خًطا  جميعها  لتج�سم  القومية  املعايري  مع  واأدواتها  م�سامينها 
مت�سًقا. واعتمد يف كل هذا على تطبيق عدد من املفاهيم الأ�سا�سية التي حتقق 
اأن يكون التعليم يف اأمريكا اأداة لتنمية اقت�سادها، فكان مفهوم اجلودة ال�ساملة 

يف التعليم؛ ويتطلب مفهوم اجلودة ال�ساملة اأن يتم: 

العملية . ١ جوانب  جميع  يف  اأ�سا�سية  مرجعيات  تعترب  معايري  حتديد 
الطالب،  للحكم على حت�سيل  اأ�سا�سًا  املعايري  تتخذ هذه  واأن  التعليمية، 
واأداء املدار�ض املختلفة، ومدى م�ساركة املجتمع املحلي والقومي يف مراقبة 

عمليات التعليم وتقديرها.

املعلم . 2 ذلك  يف  �سواء  ذاتية،  مراقبة  التعليم  يف  الأداء  مراقبة  تتم  اأن 
واملتعلم واملدر�سة. وهذا يقت�سي اإعداد اختبارات حت�سيل، وعمل مقايي�ض 
اأداء ت�سري يف خط موحد مع توجه املعايري، وتلك هي اآلية التقومي الداخلي 

للجودة.

اأحمد املهدي عبد احلليم: حكاية املعايري القومية للتعليم وتوابعها »درا�سة ناقدة وروؤية بديلة »، املوؤمتر العلمي   )١(
ال�سيافة،  دار  �سم�ض  عني  جامعة  الثالث،  املجلد  التدري�ض،  وطرق  للمناهج  امل�سرية  اجلمعية  ع�سر،  ال�سابع 

الفرتة من 2٦-27 يوليو، 2005م، �ض ١١02. 
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�سرورة وجود اآلية تقومي خارجي للجودة، للتحقق من مدى كفاءة املوؤ�س�سات . ٣
التعليمية يف حتقيق ما اأ�سارت اإليه املعايري، ويعهد بهذه املهمة اإلى هيئات 
اأهلية م�ستقلة عن احلكومة وجعل من �سالحياتها جمع املعلومات ومقارنة 
هذه  مقارنة  ومت  ال�سابق،  باأدائها  املعايري-  �سوء  يف  موؤ�س�سة-  كل  اأداء 
الدول  يف  بنظريتها  ومقارنتها  الأخرى  الوليات  يف  بنظريتها  الأداءات 
ال�سناعية املتقدمة، وتعرف هذه الهيئة با�سم هيئة »العتماد اأو الإجازة«، 
ومن واجبات هذه الهيئة اأن حتر�ض يف تقوميها لكل موؤ�س�سة تعليمية على 
يف  تقارير  من  عنها  ي�سدر  وما  واقرتاحاتها  اأعمالها  جميع  تن�سب  اأن 
�ساأن املوؤ�س�سة التعليمية على تطوير الأداء يف اجلوانب املختلفة للتعليم يف 

املوؤ�س�سة وجتويد املدخالت والعمليات واملخرجات)١(.

وتوالت بعد ذلك اجلهود واملناق�سات التي تعمل على تنقيح املعايري القومية 
وتطويرها، و�سمت هذه اجلهود كل من احلكام واملربني ورجال الأعمال، وذلك 
من اأجل تهيئة البيئة املنا�سبة لتطبيق هذه املعايري. وبحلول عام 2000م  ظهر 
 No Child Left( اأو   « تعليم  بدون  طفل  اأي  يرتك  األ  يجب   « قانون  ثم  �سعار 
التعليم  اإلى  دعوة  وت�سمن  بو�ض،  دبليو  جورج  الرئي�ض  وقعه  والذي   ،)Behind

املتميز للجميع، والتطبيق ال�سامل للمعايري الرتبوية.

يف  الأمريكية  الوليات  يف  التعليم«  اإ�سالح  يف  »املعايري  مدخل  �ساد  وقد 
هذا  تطبيق  على  م�سى  قد  كان  200١م  عام  ويف  املا�سي،  القرن  ت�سعينيات 
امل�سروع ما يزيد على ع�سر �سنوات يف عدد من الوليات واملناطق، و�سدرت يف 
�ساأنه درا�سات قام بها عدد من اأعالم الباحثني. ومت ن�سرها يف املجلد ال�سنوي 
الثاين لأقدم جمعية مهنية يف اأمريكا حتت عنوان: من الكوجنر�ض اإلى الف�سل 

املدر�سي: الإ�سالح املوؤ�س�ض على املعايري يف الوليات. 

انظر: عاي�ض زيتون: الجتاهات العاملية املعا�سرة يف مناهج العلوم وتدري�سها، ط١، دار ال�سروق للن�سر، عّمان،   )١(
20١0م، �ض٤١0.
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املتحدة  الوليات  يف  ولدت   - املعايري   - احلركة  هذه  اأن  املالحظ  ومن 
الأمريكية، ومنت، ودعمت من قبل ال�سيا�سيني هناك؛ اإمياًنا منهم باأنها �سبيل 
اإليه  يرنو  ما  حققت  وقد  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف  التعليم  اإ�سالح  اإلى 
 ! التعليمية  بيئتنا  تتلم�ض  معايري  اإلى  اأحرانا  وما  هناك،  الأمريكيون  املربون 
وتكون عوًنا يف نه�سة التعليم وال�سري به نحو الآفاق دون تقليد اأعمى لتك املعايري 
ومن  العربي،  الدرا�سي  الف�سل  من  تنطلق  اأن  يجب  بل  فقط،  لها  ا�ستن�ساخ  اأو 

املعلم العربي الذي يختلف يف تكوينه وفل�سفته عن املربني الآخرين. 

فلسفة بناء المعايير 
واملفاهيم  املبادئ  من  جمموعة  على  الرتبوية  املعايري  بناء  فل�سفة  تنه�ض 
الرئي�سة التي تعك�ض حماور الروؤية امل�ستقبلية للرتبية والتعليم، وت�سكل يف الوقت 

نف�سه الأ�سا�ض الفكري لها، وهي)١(:

للمعلم؛ . ١ املهني  والنمو  والتفكري  التعليم  لدعم  اأداة  املعايري  تكون  اأن 
واملهارات  املعارف  وحتديد  اجليد،  املعلم  م�ستويات  حتديد  خالل  من 
والقيم الأ�سا�سية التي توؤدي اإلى ممار�سات فعالة يف التعليم، وا�ستخدام 
اإ�سرتاتيجيات التعلم الن�سط وجوانبه املختلفة، والأهم حتويل التعليم من 

وظيفة اإلى مهنة تقوم على معايري وا�سحة. 

املعايري من اأجل التمهني ولي�ض من اأجل ال�سبط والقولبة: والتمهني هنا . 2
مهنية  تربوية  قرارات  اإ�سدار  �سلطة  املعلمني  اإك�ساب  على  تعمل  عملية 
اإزاء م�سكلة معينة يف املمار�سة، واملهنية تعني حتويل املعارف املجردة اإلى 

 ،« بديلة  وروؤية  ناقدة  »درا�سة  وتوابعها  للتعليم  القومية  املعايري  حكاية  احلليم:  عبد  املهدي  اأحمد   - انظر:   )١(
املوؤمتر العلمي ال�سابع ع�سر، اجلمعية امل�سرية للمناهج وطرق التدري�ض، املجلد الثالث، جامعة عني �سم�ض دار 

ال�سيافة، الفرتة من 2٦-27 يوليو، 2005م، �ض ١١0٣.
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�سبط اجتماعي مهني يف اإطار اإن�ساين، كما ت�سمن املعايري تطبيق اجلودة 
املهنية عن طريق تراخي�ض مزاولة املهنة؛ لتحقيق التح�سني امل�ستمر الذي 

يقود اإلى العرتاف والعتماد وتقدير الراأي العام. 

التعامل مع . ٣ اأجيال م�ستقبلية قادرة على  تنمية  املجتمع على  تعزيز قدرة 
من  متغري؛  عامل  يف  واملناف�سة  املتقدمة،  والتكنولوجيا  املعقدة،  النظم 
خالل مواكبة التطورات احلديثة يف عامل متغري يعتمد على �سنـع املعرفة، 
والتكنولوجيا، وعلى تعدد م�سادر التعلم، وتنمية املهارات الالزمة للتعامل 

مع جمتمع املعرفة.

القيادة؛ . ٤ مفاهيم  ير�سخ  الإدارة  من  منط  ا�ستحداث  اإلى  املعايري  توؤدي 
امل�ساركني  العاملني  جلميع  واملن�سفة  الفعالة  امل�ساركة  تاأكيد  خالل  من 
وبنف�ض  موقعه،  كل ح�سب  تفرقة،  بدون  القمة  اإلى  القاعدة  بالتعليم من 
الأهمية، وهذا ي�ساعد على حل امل�سكالت، واتخاذ القرار والتفكري الناقد 

والإبداعي.

خدمة املحا�سبية والعدالة الجتماعية، وتكافوؤ الفر�ض، واحلرية، واإحداث . 5
مقومات  وغـر�ض  امل�ساركة،  على  املجتمع  بقدرة  يرتقي  تعليمي  حتول 
املواطنة ال�ساحلة والنتماء والدميقراطية لدى املتعلم، والتزام املعايري 
باملواثيق الدولية والقومية اخلا�سة بحقوق الطفل واملراأة والإن�سان عموًما.

املعايري  قدرة  اإلى  يقود  والأفكار  املبادئ  تلك  النظر يف  واإمعان  التدقيق  اإن 
والتكنولوجيا  املعقدة،  النظم  مع  التعامل  على  قادرة  قادمة  اأجيال  تنمية  على 
توظيف  يف  الفردية  امل�سوؤولية  وا�ست�سعار  متغري،  عامل  يف  واملناف�سة  املتقدمة، 
امل�ستمر،  والتطوير  والتقومي  املتابعة  على  والقدرة  الإنتاج،  قيم  ودعم  املعرفة، 

وحتقيق مبداأ التميز وامل�ساواة. 
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أهمية المعايير في النظام التربوي 
تعد املعايري عقًدا اجتماعيًّا، لي�ض فقط بني املعلمني وال�سلطات الرتبوية، بل 
اأي�سا بني الآباء والطالب من جهة، وال�سلطات الرتبوية واملعلمني من جهة ثانية، 
ولذلك فهي توؤدي اأهمية كبرية يف النظام التعليمي؛ وميكن اأن يت�سح ذلك من 

خالل الآتي)١(: 

تعد املعايري مداخل للحكم على اجلودة يف جمال معريف معني؛ من خالل: . ١
وجودة  املجال،  هذا  يف  عمله  ميكنهم  وما  املتعلمون،  يعرفه  ما  جودة 
الربنامج الذي يتيح لهم الفر�سة للتعلم يف هذا املجال، وجودة تعليم هذا 
املجال، وجودة النظام الذي يدعم املعلمني والربنامج، وجودة املمار�سات 

التقوميية وال�سيا�سات.

مهم . 2 مدخل  وهو   ،)Accountability( للمحا�سبية  قاعدة  املعايري  متثل 
املتمركزة  الرتبية  اإلى  �ستنتقل  املدار�ض  فاإن  وعليه  املدر�سي؛  لالإ�سالح 
اأ�سا�ض  على  تقوم  واختبارات  واإجراءات  اآليات  م�ستخدمة  الأداء،  حول 

الأداء، مما يعزز ثقة املجتمعات يف التعليم.

تنامي . ٣ وتعك�ض   ،)Total Quality( ال�ساملة  اجلودة  مبداأ  املعايري  حتقق 
املتغرية،  وق�ساياه  وظروفه  احتياجاته  مع  وتلتقي  وخدمته،  املجتمع 
وجمابهة املتغريات والتطورات العلمية والتكنولوجية، وهي يف الوقت ذاته 

تخدم القوانني ال�سائدة، وتراعي عادات املجتمع واأخالقياته.

�سيا�سات  العربي:  املعلم  اأداء  ملعايري  ال�سرت�سادي  الإطار  العربية:  الدول  جلامعة  العامة  الأمانة   - انظر:   )١(
وبرامج، الطبعة الأولى، مطبعة جامعة الدول العربية، القاهرة، 2009م، �ض 25-2٦.

دار  العتماد،  ومعايري  التميز  موؤ�سرات  بني  التعليم  يف  ال�ساملة  اجلودة  واآخرون:  البيالوي  ح�سني  ح�سن   -
امل�سرية للن�سر والتوزيع، عّمان، الطبعة الأولى، 200٦م، �ض 28.

-  حم�سن علي عطية: اجلودة ال�ساملة واملنهج، دار املناهج للن�سر والتوزيع، عّمان، 2008م، �ض ١2١.
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جيدة . ١ موجهات  املعايري  من  وبدقة  بعناية  امل�ستقة  الأداء  موؤ�سرات  تعد 
للتدري�ض؛  التخطيط  يف  املعلمني  تفيد  فهي  واملتعلمني؛  والآباء  للمعلمني 
كذلك،  يكن  مل  واإذا  املحتوى،  اأتقن  قد  املتعلم  كان  اإذا  ما  تو�سح  حيث 
املتعلمني يف  تفيد  اأنها  املعلمني، كما  الآباء عند قيامهم مبحا�سبة  وتفيد 

تعرف املطلوب، وكيف ي�ستخدمون هذه الأدلة لتح�سني نتائج تعلمهم. 

توفر املعايري اإطارًا مرجعيًّا لإ�سدار الأحكام والتحقق من النواجت، وموؤ�سًرا . ١
للتخطيط والعرتاف والتغذية الراجعة. 

توفر املعايري حمكات للحكم على مدى التقدم نحو حتقيق الأهداف، كما . ١
توفر روؤية �ساملة للتعليم والتعلم؛ من خالل برنامج تعليمي معني يحقق 

ا لتميز املتعلمني.  فر�سً

ت�سبح املعايري وموؤ�سرات الأداء العماد الذي على اأ�سا�سه يتم اختيار املادة . ١
املتعلمة، وي�سبح العتماد على كتاب واحد غري �سروري يف احلقيقة، اإذ تكون 
املعايري وتقومي الطالب بناء عليها هي الأ�سياء امللزمة يف العملية التعليمية. 

بني . ١ دجًما  وتظهر  وا�ستخدامها،  املعرفة  بني  للربط  اإطارًا  املعايري  تقدم 
املفاهيم من ناحية والقدرة على توظيفهما يف مواقف احلياة من ناحية 
العقلية  املمار�سات  يف  بو�سوح  تظهر  القدرة  وتلك  الربط  وهذا  اأخرى، 
على  حقيقيًا  دلياًل  يقدم  اأداء  �سورة  يف  املتعلم  عنها  ويعرب  والأدائية، 

الكت�ساب العقلي والتمكن الأدائي.

ر�سدي طعيمة)١(وثيقة  العربية قدم  اللغة  تعليم  وما يخ�ض  الإطار  ويف هذا 
امل�ستويات املعيارية لتعليم اللغة العربية وتوقع اأن ت�سهم يف حتقيق ما ياأتي: 

انظر كاًل من:   )١(
دار  العتماد،  ومعايري  التميز  موؤ�سرات  بني  التعليم  يف  ال�ساملة  اجلودة  واآخرون:  البيالوي  ح�سني  ح�سن   -

امل�سرية للن�سر والتوزيع، عّمان، الطبعة الأولى، 200٦م، �ض 2٣.
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بناء . ١ يف  العربية  الأقطار  به  ت�سرت�سد  وميثاًقا  مرجعًيا  اإطاًرا  تقدم  اأنها 
مناهج تعليم اللغة العربية وتنفيذها وتقوميها.

ر�سم . 2 يف  ت�سهم  اأن  ميكن  اإقليمية  لغوية  لإ�سرتاتيجية  ت�سوًرا  تقدم  اأنها   
ال�سيا�سات اللغوية والتخطيط لدعم الربامج اللغوية يف املجالت املختلفة.

املنظومة . ٣ اأبعاد  خمتلف  يف  ال�ساملة  اجلودة  لتحقيق  مناًخا  توفر  اأنها   
التعليمية فيما يت�سل باللغة على امل�ستوى الإقليمي.

اأنها ت�ساعد يف اإعداد املواد التعليمية مبفهومها الوا�سع )كتب درا�سية / . ٤
كتب مرجعية/ اأن�سطة وتدريبات/ اختبارات ومقايي�ض...اإلخ(.

 اأنها ت�ساعد على الت�سدي للتحديات التي تواجه اللغة العربية وعلى راأ�سها . 5
م�سكلة الزدواجية اللغوية.

اأنها توؤطر لربامج اإعداد معلمي اللغة العربية وتدريبهم يف اأثناء اخلدمة . ٦
ثم تقومي اأدائهم.

التجدد . 7 العربية على  تعليم  الرتبوية يف جمال  الأن�ساق  اأنها تدعم قدرة   
والتطوير امل�ستمر.

 اأنها تدعم الإح�سا�ض لدى الأقطار العربية باأنها �ساحبة ق�سية م�سرتكة . 8
جتمع بينها، واأنها يف خندق واحد يلزمها فيه تكاتف اجلهود حتى ل ت�سيع 

لغتنا بني لغات العامل، اأو تهم�ض ق�ساياها ومن ثم تذوب هويتنا.

- حممد رجب ف�سل اهلل  وم�سطفى رجب �سامل: معايري مقرتحة لأداء معلمي اللغة العربية بالتعليم العام، 
درا�سة مقدمة اإلى املوؤمتر العلمي ال�ساد�ض ع�سر للجمعية امل�سرية للمناهج وطرق التدري�ض بعنوان »تكوين 

املعلم«، املجلد الثاين، جامعة عني �سم�ض، دار ال�سيافة، الفرتة من 2١-22 يوليو 200٤، �ض 8٦5.

-  هنادا طه تامري: تعليم اللغة العربية املبني على املعايري، دار اأكادمييا، بريوت، لبنان، 20١١، �ض١7.   

- �سهيلة حم�سن الفتالوي: اجلودة يف التعليم، دار ال�سروق، عّمان، 2008م، �ض٣2.
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وميكن القول: اإن اأهمية هذه املعايري ب�سكل عام تنطلق من املميزات والفوائد 
املعايري، فتطبيق هذه  املوؤ�س�سات عند تطبيق هذه  اأن حت�سل عليها  التي ميكن 
اأو اأمًرا اختياريًّا ميكن الأخذ به اأو  املعايري يف اأي موؤ�س�سة تعليمية مل يعد ترًفا 
تركه، بل اأ�سبح ذلك اأمًرا �سروريًّا وحتميًّا ل مفر منه، ويعد اأي�سا موؤ�سًرا على 
وا�سحة  وفق حمكات  اأهدافها  التعليمية، وحر�سها على حتقيق  املوؤ�س�سة  جدية 

ت�سمن التحديد الدقيق ملدى حتقق هذه الأهداف من عدمه. 

�سياغة  يف  الدول  ت�سابقت  اأهمية؛  من  الرتبوية  املعايري  به  تتمتع  ملا  ونظرا 
املوؤ�س�سة  واإ�سالح  التعليم،  حت�سني  بغية  موؤ�س�سية  اأو  قومية،  اأو  وطنية   معايري 
ومنح  والأداء،  املحتوى،  معايري  ف�سملت  املعايري  تلك  تنوعت  وقد  الرتبوية، 
لذا  املهنية؛  والتنمية  والتقومي،  املعلم،  اإعداد  وبرامج  املهنة،  مزاولة  رخ�سة 
يجدر عر�ض بع�ض التجارب الدولية والعربية يف هذا اجلزء من الف�سل، و�سيتم 
الرتكيز على معايري املعلم ب�سفة عامة، واأدائه، واعتماده، اأو تنميته املهنية  اأو 

الرتخي�ض ملزاولة املهنة.

معايير المعلم تجارب عربية وغربية 
ويكونهم  الن�ضء  يعلم  الذي  التعليمية  املنظومة  عنا�سر  اأبرز  املعلم  يعد 
بح�سبانهم الرثوة الب�ســرية لالأمة، لذا كان من ال�سروري تطوير برامــــج اإعداد 
املعلم يف كليات الرتبية،  وتطوير الربامج التدريبية للمعلم واأ�ساليب تقوميه يف 
يلي  وفيما  مهامه.  اأداء  يف  فاعليته  وزيادة  اأدائه،  م�ستوى  لرفع  اخلدمة؛  اأثناء 

عر�ض لأهم التجارب يف جمال امل�ستويات املعيارية للمعلم.  

أوًلا: التجارب العربية 
اهتمت بع�ض الدول العربية بو�سع معايري لأداء املعلمني يف امليدان الرتبوي؛ 
الرتبوية جهوًدا حثيثة يف  وبع�ض اجلمعيات  العربية  الرتبية  كليات  بذلت  حيث 
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هذا املجال؛ من خالل عقد املوؤمترات والندوات؛ ومنها: املوؤمتر ال�سنوي احلادي 
اإعداد  ال�ساملة يف  اجلودة   « عنوان:  200٣م حتت  عام  املنعقد يف م�سر  ع�سر 
املعلم بالوطن العربي لألفية جديدة«، واملوؤمتر العلمي ال�سابع ع�سر الذي عقد يف 
م�سر لعام 2005م حتت عنوان: »مناهج التعليم وامل�ستويات املعيارية »، واملوؤمتر 
العلمي التا�سع ع�سر املنعقد عام 200٦م حتت عنوان: » تطوير مناهج التعليم يف 
�سوء معايري اجلودة »، واحت�سنت فل�سطني املوؤمتر الرتبوي الثالث لعام 2007م 
بعنوان: »اجلودة يف التعليم الفل�سطيني »، ويف اململكة العربية ال�سعودية عقدت 
اجلمعية ال�سعودية للعلوم الرتبوية والنف�سية )ج�سنت( موؤمتر اجلودة يف التعليم 
املكرمة  املباركة مبكة  البقعة  ومن  2007م،  لعام  مايو   ١-١٦5 الفرتة  العام يف 
لعام اثنني وثالثني واأربع مئة واألف عقدت كلية الرتبية بجامعة اأم القرى املوؤمتر 
الرابع لإعداد املعلم حتت عنوان: » اأدوار وم�سوؤوليات معلم التعليم العام والعايل 

جتاه ظاهرة العنف والتطرف يف �سوء متغريات الع�سر ومطالب املواطنة ». 

ب�سرورة  العربية  الدول  قناعة  على  �ساهًدا  خري  املوؤمترات  تلكم  عقد  اإن 
مع  يتفق  واأ�ساليبه مبا  اإ�سرتاتيجياته،  اأدائه، وحت�سني  وتطوير  باملعلم  الهتمام 
مركز الهتمام يف الرتبية احلديثة الذي انتقل من الهتمام باملعرفة اإلى املتعلم 
بعد اأن �سق عليه النفجار املعريف املهول، وغدا من ال�سروري البحث عن �سبل 

الإ�سالح؛ من خالل تطبيق املعايري، وتفعيلها عملًيا؛ ولعل من تلك اجلهود: 

المعايير الوطنية للمعلم في اإلمارات العربية 
المتحدة 

تطوير  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  بدولة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ا�ستندت 
على  البناء  اإلى  احلاجة  �سمنها  من  مرتكزات  عدة  على  العربية  اللغة  وثيقة 
الروؤية،  ويوحد  املنهجي  الن�سجام  �سيحقق  مما  الأداء؛  وموؤ�سرات  املعايري، 
التعليمية؛  بالعملية  املعنية  الأطراف  كل  بني  م�سرتكة  معرفية  قاعدة  ويبني 
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العربية يف  اللغة  الوثيقة ذاتها معايري تدري�ض  ال�سبب فقد حددت  ونتيجة لهذا 
املجالت الآتية)١(: 

ع�سر . ١ اثني  على  وي�ستمل  وتعليمها،  العربية  اللغة  تعلم  تخطيط  جمال 
معياًرا.

املهارات، واملعارف، . 2 العربية، ويت�سمن معايري  اللغة  تعليم  تنفيذ مواقف 
واملفاهيم، وتعزيز الجتاه نحو اللغة العربية.

تهيئة فر�ض التعلم، وتت�سمن �ستة معايري.. ٣

اإدارة بيئة التعلم. . ٤

حماور  ثالثة  يف  العربية  اللغة  تدري�ض  معايري  الوطنية  الوثيقة  جعلت  وقد 
رئي�سة هي: مهارات الت�سال )ال�ستماع، القراءة، الكتابة، التحدث(، واملفاهيم 
النقد  العرو�ض،  الإمالء،  اخلط،  البالغة،  الأدب،  وال�سرف،  )النحو  اللغوية 
وهي  اللغات؛  بني  ومكانتها  اأهميتها  وتقدير  العربية  باللغة  والعتزاز  الأدبي(، 
والوجدانية،  املعرفية،  الإن�ساين  وال�سلوك  ال�سخ�سية  بذلك ركزت على جوانب 

واملهارية، وبطريقة اإجرائية ت�سمح بتطبيقها ومتابعتها على اأر�ض الواقع. 

المعايير القومية للتعليم في مصر 
حددت وزارة الرتبية والتعليم)2(يف م�سر يف عام )2003م( معايري املعلم يف 

خم�سة جمالت انبثق عنها ثمانية ع�سر معياًرا، وذلك كما ياأتي:

املج�ل الأول: جم�ل التخطيط:

يف  اجلودة  ل�سمان  العربية  اجلمعية  العربية،  اللغة  لتعليم  املعيارية  امل�ستويات  وثيقة  طعيمة:  اأحمد  ر�سدي   )١(
التعليم، القاهرة، 2008م، �ض 2.

العربية،  اللغة  مادة  ملنهج  املطورة  الوطنية  الوثيقة  املتحدة:  العربية  الإمارات  بدولة  والتعليم  الرتبية  وزارة   )2(
2002م، �ض١0. 
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حتديد الحتياجات التعليمية للتالميذ.	 

التخطيط لأهداف كربى ولي�ض ملعلومات تف�سيلية.	 

ت�سميم الأن�سطة التعليمية املالئمة.	 
املج�ل الث�ين: جم�ل اإ�سرتاتيجي�ت التعلم واإدارة الف�سل.

ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات تعليمية ا�ستجابة حلاجات التالميذ.	 

تي�سري خربات التعلم الفعال.	 

اإ�سراك التالميذ يف حل امل�سكالت والتفكري الناقد والإبداعي.	 

توفري مناخ مي�سر للعدالة.	 

ال�ستخدام الفعال لأ�ساليب متنوعة لإثارة دافعية املتعلمني.	 

اإدارة وقت التعلم بكفاءة واحلد من الوقت الفاقد.	 
املج�ل الث�لث: جم�ل امل�دة العلمية:

التمكن من بنية املادة العلمية وفهم طبيعتها.	 

التمكن من طرق البحث يف املادة العلمية.	 

 متكن املعلم من تكامل مادته العلمية مع املواد الأخرى.	 

القدرة على اإنتاج املعرفة.	 
املج�ل الرابـع: جم�ل التقومي:

التقومي الذاتي.	 

تقومي التالميذ.	 

التغذية الراجعة.	 
املج�ل اخل�م�س: جم�ل مهنية املعلم:

اأخالقيات املهنة.	 
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التنمية املهنية.	 
وقد طراأ على هذه املعايري بع�ض الإ�سافات؛ حيث ارتفع عدد املجالت من 
خم�سة جمالت يف عام 200٣م اإلى ثمانية جمالت يف عام 2009م؛ وذلك باإ�سافة 
املجتمعي،  ال�سياق  وجمال  معيارين،  على  وي�ستمل  التعلم،  تكنولوجيا  جمال 

وي�سمل ثالثة معايري، وجمال اأخالقيات املهنة، وي�سمل ثالثة معايري)١(.

المعايير المهنية للمعلم في المملكة العربية 
السعودية 

نوعية  وحت�سني  املهني،  النمو  تطوير  اإلى  اململكة  يف  املهنية  املعايري  هدفت 
اأداء املعلمني، وتتمثل هذه املعايري فيما ياأتي: 

�ساملة  العلمي  لتخ�س�سه  الالزمة  باملعارف  املعلم  يلم  الأول:  املعي�ر 
املنهج  ويتفهم  معلوماته،  من  واٍف  وقدر  ومفاهيمه  ومبادئه،  العلم  خ�سائ�ض 
الدرا�سي  واأ�س�سه وعنا�سره مبا ميكنه من التعامل معه ب�سورٍة حتقق الأهداف 

التعليمية.

املعي�ر الث�ين: يخطط املعلم درو�سه بطريقة علمية.

عنا�سر  مع  تتوافق  متنوعة  تدري�ض  واأ�ساليب  طرائق  يوظف  الث�لث:  املعي�ر 
عملية التعلم وحتقق اأهدافه�. 

املعي�ر الرابع: ي�ستخدم  مهارات الت�سال اللفظية  وغري اللفظية مبا ي�سهل 
عملية التعلم ويحقق الأثر املطلوب.

املهارات  با�ستخدامه  التعلم  عملية  يف  طالبه  ي�سرك   اخل�م�س:  املعي�ر 
والإ�سرتاتيجيات التي ت�ساعد على اإثارة النتباه والدافعية.

القاهرة، 200٣م،  الأول،  املجلد  الأهرام،  للتعليم، مطابع  القومية  املعايري  والتعليم يف م�سر:  الرتبية  وزارة   )١(
�ض7٤-8٦. 
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وظروفه  ومبادئه  املجتمع  خ�سائ�ض  تدري�سه  ال�س�د�س:  يربز يف  املعي�ر 
بالواقع  املدر�سة  ربط  على  تعني  التي  العنا�سر  من  وغريها  اأحداثه  وجمريات 

وحتقيق غايات املجتمع واأهدافه. 

واإك�سابه  تفكريه  وتطوير  الطالب  �سخ�سية  تنمية  يعمل على  ال�س�بع:  املعي�ر 
املهارات الجتماعية الالزمة. 

يتنا�سب مع ميولهم  الفردية بني طالبه مبا  الث�من:  يراعي الفروق  املعي�ر 
واهتماماتهم وا�ستعداداتهم وخ�سائ�سهم الأخرى.

ويعالج  عنا�سره  ويرتب  وينظم  الدرا�سي  ال�سف  الت��سع:  يدير  املعي�ر 
الأخطاء فيه بطريقة ت�ساعد على زيادة حت�سيل الطالب وتنمية �سخ�سياتهم.

املعي�ر الع��سر: يعد الو�سائل والتقنيات التعليمية وي�ستخدمها يف درو�سه مبا 
يزيد من فاعلية التعلم.

والأدوات  الأ�ساليب  با�ستخدام  الطالب  يقّوم تعلم  ع�سر:  احل�دي  املعي�ر 
املنا�سبة يف القيا�ض والتقومي الرتبوي.

املعي�ر الث�ين ع�سر:  ي�سهم باإيجابية يف الأن�سطة املتنوعة التي تنفذها املدر�سة.

املدر�سة  اإدارة  من  املدر�سة  يف  العاملني  يتعاون مع  ع�سر:  الث�لث  املعي�ر 
والزمالء واملر�سد الطالبي وامل�سرف الرتبوي مبا يحقق روح الفريق.

املعي�ر الرابع ع�سر:  يعمل على تطوير نف�سه مهنيًا)١(.

اإ�سدار  املجال  هذا  يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  به  قامت  ما  اأحدث  ومن 
املعايري  م�سمى  حتت  وذلك  املدار�ض،  وقادة  للمعلمني  املهني  للتطوير  معايري 

القومية ل�سمان  الهيئة  التعليم قبل اجلامعي،  املعيارية ملعلم  امل�ستويات  والتعليم مب�سر: وثيقة  وزارة الرتبية   )١(
جودة التعليم والعتماد، 2009م، �ض �ض ٣9-27.
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املهنية ل�ساغلي الوظائف التعليمية، والتي قام بتنفيذها م�سروع امللك عبد اهلل 
املجتمع؛ من  املعلم يف  تعزيز مكانة  اإلى  الذي يهدف  التعليم )تطوير(  لتطوير 
منوذجًيا؛  معلًما  جلعله  والالزمة  امل�ساندة  والأدوات  بالعنا�سر  تزويده  خالل 
ومنوذًجا  باجلودة،  يتميز  تعليم  لتقدمي  العمل  يف  لزمالئه  قدوة  ي�سبح  حتى 
ا لطالبه يف القيم اخللقية واملثابرة العلمية.  كما يهدف امل�سروع اإلى جعل  اأي�سً
ومكوناتهم  املختلفة،  واأمناطهم  قدراتهم،  حيث  من  طالبه  يدير  قائًدا  املعلم 
الطلبة  واإعداد  املعلم  اإعداد  على  بالرتكيز  امل�سروع  ويهتم  املتباينة.  الثقافية 
اقت�سار  وعدم  اخلا�سة،  مهاراتهم  تنمية  على  وم�ساعدتهم  مداركهم،  وتطوير 

العملية التعليمية على جمرد التدري�ض فقط.

معيار  كل  اأن  مالحظة  مع  معياًرا  ع�سر  اثنا  امل�سروع  هذا  عن  متخ�ض  وقد 
فرعي مت تق�سيمه �سمن موؤ�سرات خم�سة؛ هي: املعلم املبتدئ، املعلم املمار�ض، 
املعلم املتقدم، املعلم املحرتف، املعلم الأول، واملعايري الأ�سا�سية للم�سروع هي)١(: 

التمكن من التخ�س�ض وتدري�ض مادته وفق اأهداف املنهج. . ١

 توظيف املهارات اللغوية يف حت�سني تعلم الطاّلب.. 2

توظيف ا�سرتاتيجيات وطرائق التعليم والتعلم وم�سادره.. ٣

ببيئتهم . ٤ الطالب  وتربط  والبتكار  باملرونة  تتميز  تعلم  خربات  ت�سميم 
الطبيعية.

دمج تقنية املعلومات والت�سالت يف التعليـم، واإدارة عمليـة التعلم نف�سها.. 5

 تهيئة بيئات تعلم اآمنة وداعمة وحمفزة لالبتكار والإبداع.. ٦

قيادة تعلم الطالب مب�سوؤولية ومهنية.. 7

وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�سعودية، مركز التطوير الرتبوي: معايري املعلم، 200٣م، �ض �ض ٤-٣١   )١(
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 التوا�سل مع املتعلمني واأولياء الأمور والزمالء.. 8

تقومي تعلم الطالب وتوثيق تقدمهم.. 9

بناء عالقات ت�ساركية قوية مع الأ�سرة واملجتمع.. ١0

التاأمل يف املمار�سات املهنية وتقييمها للو�سول اإلى تطوير مهني فاعل.. ١١

الإملام باللوائح والنظم التي حتكم عملية الرتبية والتعليم يف اململكة.. ١2

المعايير المهنية للمعلم في األردن 
املعايري  موؤمتر  2006م  عام  يف  بالأردن  والتعليم)١(  الرتبية  وزارة  عقدت 

الوطنية لتنمية املعلمني مهنًيا، ومت اإقرار املعايري التالية للمعلم:

التي  للمرتكزات  فهًما  اأي يظهر  الأردن:  والتعليم يف  الرتبية  الأول:  املج�ل 
يقوم عليها النظام الرتبوي يف الأردن وخل�سائ�سه الرئي�سة ولجتاهات تطويره.

اأي  اخلا�سة:  )التعليمية(  والبيداغوجية  الأكادميية  املعرفة  الث�ين:  املج�ل 
ولكيفية حتويل حمتواه/ حمتواها  يعلمها  التي  املباحث  اأو  للمبحث  فهما  يظهر 

اإلى حمتوى قابل للتعلم.

املج�ل الث�لث: التخطيط للتدري�ض: اأي يخطط لتدري�ض فعال.

املج�ل الرابع: تنفيذ التدري�ض: اأي ينفذ اخلطط التدري�سية بفعالية.

املج�ل اخل�م�س: تقييم تعلم الطلبة: اأي يظهر فهًما لإ�سرتاتيجيات واأ�ساليب 

انظر:  )١(

- م�سروع امللك عبد اهلل لتطوير التعليم العام تطوير: املعايري املهنية ل�ساغلي الوظائف التعليمية، مت ال�سرتجاع 
www.tatweer.edu.sa :بتاريخ ١٤٣5/١2/٣هـ، على الرابط

- وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية، م�سروع امللك عبد اهلل لتطوير التعليم )تطوير(: دليل 
املعلم اجلديد للتدري�ض الفعال، �ض ١90. 
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تقييم الطالب وي�ستخدمها بفعالية.

املج�ل ال�س�د�س: التطوير الذاتي: اأي ي�ستخدم امل�سادر والأدوات والو�سائل 
املتي�سرة لتطوير نف�سه مهنيًّا.

املج�ل ال�س�بع: اأخالقيات مهنة التدري�ض: اأي يظهر يف �سلوكه داخل املدر�سة 
وخارجها اأخالقيات مهنة التعليم.

المعايير المهنية الوطنية للمعلمين بدولة قطر 
قامت هيئة التعليم التابعة للمجل�ض الأعلى للتعليم بدولة قطر)١()2(يف عام 
2007م بتحديد املعايري املهنية الوطنية للمعلمني وقادة املدار�ض، وقد تاألفت من 
والأخرى  املعلم،  عمل  على  اإحداهما  تركز  املعايري؛  من  منف�سلتني  جمموعتني 
على عمل قادة املدار�ض، وتقر القائمة بوجود اأدوار ومهام م�سرتكة، وفيما يتعلق 
مبعايري املعلم فهي تو�سح املهارات والإمكانات التي يحتاج اإليها املعلم من اأجل 
توفري خربات تعلم معززة، ومثرية للتحدي، وتتاألف تلك املعايري من اثني ع�سر 
اإلى جمموعة من  معياًرا مرتابًطا تغطي احلياة املهنية، ويتفرع كل معيار منها 
املتطلبات  وتتناول  املعيار،  لتحقيق  املوؤ�سرات  من  عدد  منها  لكل  الإجراءات؛ 

الأ�سا�سية التي ينبغي توافرها يف املعلمني؛ وهي على النحو الآتي: 

ت�سميم خربات تعلم تت�سم باملرونة والبتكار للطالب اأفراًدا وجماعات.. ١

توظيف طرائق التعليم وم�سادره التي ت�سرك الطالب يف تعلم فاعل.. 2

تعزيز املهارات اللغوية واحل�سابية وتطويرها. . ٣

تهيئة بيئات تعلم اآمنة وداعمة ومثرية للتحدي.. ٤

وزارة الرتبية والتعليم بالأردن: موؤمتر املعايري الوطنية لتنمية املعلمني مهنيا، عّمان، الأردن، 200٦م، �ض �ض   )١(
 .٣0-2٦
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ت�سميم خربات تعلم تربط الطالب بالعامل خارج املدر�سة.. 5

توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت يف اإدارة عملية تعلم الطلبة.. ٦

تقييم تعلم الطالب واإ�سدار تقارير بذلك.. 7

منوهم . 8 دعم  يف  تعلمهم  وطرائق  الطلبة  عن  املتوافرة  املعرفة  توظيف 
وتطورهم.

توظيف املعرفة بالتعليم ومواد التخ�س�ض يف دعم عملية التعلم.. 9

العمل يف الفرق املهنية.. ١0

بناء عالقات �سراكة مع الأ�سر واملجتمع. . ١١

 التدبر يف املمار�سة املهنية وتقييمها وتطويرها. . ١2

ثانًيا: التجارب الغربية 
اأداء  ويف  التعليم،  يف  اجلودة  لتحقيق  والتح�سني  التطوير  نحو  ال�سعي  يعد 
املعلم على وجه اخل�سو�ض �سرورة ملحة تقود الدول الغربية واملنظمات املختلفة 
واأدائه، واعتماده، ويف هذا اجلانب ميكن  للمعلم  ال�سعي نحو و�سع معايري  اإلى 
الإ�سارة اإلى ذلك مع الأخذ يف احل�سبان اإلى اأن التجارب الغربية يف هذا املجال 

�سبقت التجارب العربية باأكرث من عقد من الزمان. 

وجودة 	  املعلم  لإعداد  الأمريكية  املوؤ�س�سة  و�سعتها  التي  الع�سرة  املعايري 
التدري�ض )INTASC,2002(، وهي كالآتي)١(: 

هيئة  قطر،  دولة  يف  املدار�ض  وقادة  للمعلمني  الوطنية  املهنية  املعايري  قطر:  دولة  يف  للتعليم  الأعلى  املجل�ض   )١(
التعليم، 2007م، �ض7.
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التي . ١ واخلربات  باملفاهيم  وعي  على  املعلم  يكون  اأن  التدري�سي:  املحتوى 
يدر�سها.  

منو الطالب: اأن يكون على وعي بكيفية تعلم الطالب.. 2

تنوع املتعلمني: اأن يكون على وعي باختالف مداخل تعلم الطالب.. ٣

وحل . ٤ التفكري  تنمي  اإ�سرتاتيجيات  ي�ستخدم  التدري�ض:  اإ�سرتاتيجيات 
امل�سكلة.

الإثارة والدافعية: يوفر بيئة تعلم ت�سجع على التفاعل وامل�ساركة الن�سطة.. 5

التكنولوجيا والت�سال:يتمكن من الت�سال اللفظي وغري اللفظي.	 
واملتعلمني . ٦ باملادة  املعرفة  على  معتمًدا  التدري�ض  يخطط  التخطيط: 

واملجتمع.

التقومي: يوظف اأ�ساليب التقومي املختلفة ب�سكل م�ستمر.. 7

املمار�سة املتاأملة والنمو املهني: يتاأمل املعلم ممار�ساته، ويقّوم اأفعاله مع . 8
الآخرين.

املدر�سة وم�ساركة املجتمع: يقيم عالقات مع الزمالء لدعم تعلم الطالب.. 9

ت�سكل  واأ�سبحت  اأمريكية،  ولية  ثالثني  من  اأكرث  املعايري  هذه  تبنت  وقد 
التقومي،  ويتم  للمعلمني،  التدري�سي  الأداء  جودة  لتحقيق  اأ�سا�سية؛  مرتكزات 

والرتخي�ض ملزاولة مهنة التدري�ض يف �سوئها.
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المعايير المهنية للمعلم في والية أريزونا 

الأمريكية 	  املتحدة  اأريزونا )APTS( بالوليات  ولية  الرتبية يف  ق�سم  قدم 
يف عام ١99٦م  املعايري املهنية للمعلم، وهي تتمثل يف الآتي)١(:

ي�سمم التدري�ض ويخطط له.	 

 يوفر مناًخا تعليمًيا ويحافظ عليه.	 

ينفذ التعليم ويديره.	 

يقّوم نتائج التعلم والتوا�سل.	 

يتعاون مع الزمالء والآباء والآخرين.	 

ي�سارك يف التنمية املهنية.	 

ي�سرح املحتوى املعريف.	 

 ي�سرح املحتوى املهني.	 

يلم مبكونات الرتبية اخلا�سة.	 
معايير المركز الوطني العتماد مؤسسات إعداد 

)NCATE( المعلمين

يعد املركز الوطني من اأ�سهر املوؤ�س�سات التي تقدم اعتماًدا للمعلمني، وترجع 
برامج  موؤ�س�سات  مينح  اأمريكي  جمل�ض  وهو  ١95٤م،  عام  اإلى  تاأ�سي�سه  فكرة 

انظر:   )١(

- كمال زيتون: حتليل نقدي ملعايري اإعداد املعلم املت�سمنة يف املعايري القومية للتعليم يف م�سر، املوؤمتر العلمي 
ال�ساد�ض ع�سر )تكوين املعلم(، املجلد الأول، جامعة عني �سم�ض، 200٤م، �ض �ض ١2٦-١٣5. 

العربي،  الفكر  دار  املهنية،  والتنمية  املهارات  والع�سرين  احلادي  القرن  مدر�ض  جابر:  احلميد  عبد  جابر    -
القاهرة، 2000م، �ض �ض ٤١٤-٤١5.

-  م�سفر عي�سة املالكي: درا�سة تقوميية لالأداء التدري�سي ملعلمي الرتبية الإ�سالمية للمرحلة الثانوية يف �سوء 
معايري اجلودة ال�ساملة، ر�سالة دكتوراه، جامعة اأم القرى، كلية الرتبية، ١٤٣2هـ، �ض �ض ١٣5-١٣٦. 
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اإعداد املعلم اعتماًدا يك�سبها جودة حملية، وحت�سًنا واعرتاًفا عاملًيا. وقد و�سع 
هذا املجل�ض �ستة معايري لإعداد الكوادر الرتبوية، وكل موؤ�س�سة تطلب العتماد 

املهني الرتبوي عليها اأن تطبق هذه املعايري، وهي)١(:

املعيار الأول »معارف الطالب ومهاراتهم واجتاهاتهم«: ويت�سمن هذا املعيار 	 
كل اجلوانب املتعلقة بكل من خمرجات التعلم، وجودة التعليم، ويركز على 
اكت�ساب الطالب مدى وا�سًعا من املهارات واملعارف التي تنمي �سخ�سياتهم 

ب�سمولية وتوؤهلهم يف حياتهم العلمية واملهنية.

نظام 	  الكلية  لدى  يكون   :» الكلية  يف  والتقومي  التقومي  »نظام  الثاين  املعيار 
واأداء  الطالب  قدرات  عن  وحتليلها  البيانات  جمع  ي�سمل  وتقومي  تقومي 

اخلريجني، وكذلك وجود نظام لتقومي الكلية وتطوير براجمها.

واملعارف 	  املهارات  الطالب  ميار�ض  امليدانية«:  »اخلربات  الثالث  املعيار 
ميدانًيا وعملًيا حتت اإ�سراف ومتابعة منظمة، ويتم حتديد اأهداف التدريب 
مع  امليداين  التدريب  يف  ودورهم  الطالب  عمل  ومهام  بو�سوح  امليداين 

تو�سيح �سوابط وم�سوؤوليات التدريب امليداين.

يف 	  التنوع  تراعي  بحيث  براجمها  الكلية  »التنوع«:ت�سمم  الرابع  املعيار 
الطالب املقبولني ويف خلفياتهم، والتنوع يف املهام التي يقوم بها اخلريجون، 

والتنوع يف مراحل التعليم التي ُيعّدون للتدري�ض فيها.

واأداوؤهم وتنميتهم املهنية«: 	  التدري�ض  اأع�ساء هيئة  املعيار اخلام�ض »تاأهيل 
وتربوًيا،  اأكادميًيا  وموؤهلون  خمت�سون  اأع�ساء  الكلية  يف  بالتدري�ض  يقوم 
للتطوير املهني  الكلية برامج  تبًعا ل�سوابط حمددة، وتنظم  ويتم توظيفهم 

والذاتي لالأع�ساء مع متابعة لهم وتقومي لأدائهم.

جملة املعرفة: معايري تقييم املعلم وحتديد مهامه.. مناذج عربية وغربية، العدد ١82، جمادى الأول،   )١(
١٤٣١هـ. 
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املعيار ال�ساد�ض »اإدارة الكلية وامل�سادر«: يكون لدى الكليات من�ساآت تعليمية 	 
منا�سبة مع توفر الأجهزة التعليمية واخلدمات املرتبطة بها ووجود و�سائل 

ل�سمان اأمن و�سالمة الطالب والهيئة التعليمية.
معايير تقييم كفاءة المعلم في والية كولورادو

قائًما  كان  فقد  اجلديد،  بالأمر  لي�ض  كولورادو  ولية  يف  املعلمني  تقييم  اإن 
لكن  موؤثرون(.  تربويون  وقادة  )معلمون  قانون  اإ�سدار  منذ  طويلة  مدة  قبل 
هذه  وخمرجات  امل�ستخدمة  والبيانات  للتكرار  ثابتة  معايري  ي�سع  القانون  هذا 
التقييمات، ومن اأجل ذلك مت رفع معايري كفاءة املعلم اإلى جمل�ض التعليم لولية 
كولورادو يف ١٣ اأبريل من عام 20١١م كجزء من تقرير وتو�سيات جمل�ض الدولة 

لفاعلية املعلم، واأ�سدرت املعايري الآتية)١(: 

املركزية . ١ واملفاهيم  تدري�سه  يتم  الذي  باملحتوى  املعلمون معرفتهم  يظهر 
واأدوات التحقيق والهيكل املنا�سب لتعليمهم املتخ�س�ض، فيعرفون موا�سيع 
اإلى  الطالب  ف�سول  يوجهون  ا  واأي�سً تدري�سه،  املتوقع  املحتوى  كثرية عن 
الهتمام بالتعليم، فكلهم قادرون على تعيني طالب م�ساعدين يف تطوير 

التفكري النقدي ومهارات املنطق ويف متييز املعلومات وتقوميها.

الطالب:ين�سجم . 2 من  متنوع  ملجتمع  بالحرتام  تت�سم  بيئة  املعلمون  ين�سئ 
املعلمون يف بيئة تعليمية تربوية يف الف�سول الدرا�سية، والتي يحظى فيها 
الطالب بعالقة رعوية اإيجابية مع رعاية الكبار  والزمالء، فيقوم املعلمون 

انظر:   )١(

-  جملة املعرفة: معايري تقييم املعلم وحتديد مهامه.. مناذج عربية وغربية، العدد ١82، جمادى الأول، ١٤٣١هـ. 

-  م�سفر عي�سة املالكي: درا�سة تقوميية لالأداء التدري�سي ملعلمي الرتبية الإ�سالمية للمرحلة الثانوية يف �سوء 
معايري اجلودة ال�ساملة، ر�سالة دكتوراه، جامعة اأم القرى، كلية الرتبية، ١٤٣2هـ، �ض �ض ١٣٦.
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باإن�ساء بيئة رعوية تعزز الحرتام املتبادل وال�سمولية واملرونة في�سمنون 
لي�سبحوا  للطالب؛  التعلم  فر�ض  من  تزيد  الدرا�سية  الف�سول  بيئة  اأن 

متعلمني مدى احلياة وذلك بتحمل م�سوؤولية تعليمهم اخلا�ض.

ي�سهل املعلمون عملية التعلم لطالبهم: يعد املعلمون جتربة التعليم ب�سكل . ٣
جمموعة  وي�ستخدمون  زمالئهم  مع  املعلمون  فيتعاون  لطالبهم،  منا�سب 
الق�سري  للمدى  التخطيط  اإلى  لتقودهم  البيانات  م�سادر  من  متنوعة 
مع  للتكيف  واإ�سرتاتيجيات  منا�سبة  موارد  املعلمون  في�ستخدم  والبعيد، 
احتياجات التعلم ملجموعة من الطالب اأو الأفراد، فيحث املعلمون الطالب 
على العمل ك�سركاء يف عملية التعلم، وا�ستخدام ال�سريك والطالب النتائج 
جلعل املناهج الدرا�سية متجاوبة وذات �سلة و�سهلة الو�سول اإليها من قبل 
فري�سد  للتعليم،  الفردية  والحتياجات  الثقافات  خمتلف  من  الطالب 

املعلمون اخلطط التعليمية ويعدلونها يف الوقت احلايل لتعزيز التعليم.

املهني . ٤ النمو  املعلمون  التعليمية:يربط  ممار�ساتهم  يف  املعلمون  يفكر 
يف  وي�ساركون  والنمو،  بالتفكري  مهنًيا  ملتزمون  فهم  املهنية،  باأهدافهم 
ي�ستجيب  بحيث  م�ستمرة؛  وبطريقة  العالية  اجلودة  ذي  املهني  التطوير 
مهارات  تت�سمن  التعليمية  للتطبيقات  عاملية  نظر  وجهة  ويعك�ض  ثقافًيا 
والنمو  الطالب  حاجات  وتلبي  ومعلوماتها،  والع�سرين  احلادي  القرن 

املهني اخلا�ض بهم.

يظهر املعلمون القيادة يف مدار�سهم، فاملدر�سون املحرتفون يتعاونون مع . 5
ا على اإيجاد جمتمع تعليمي حمرتف، فهم  زمالئهم، ويعمل املوظفون اأي�سً
التي  والإ�سرتاتيجيات  الأهداف  لتطوير  البيانات  وي�ستخدمون  يحللون 
ا لختيار تطوير حمرتف  تعزز تعليم الطالب واأو�ساع عمل املعلمني، واأي�سً
يعزز النمو املهني، وي�ساهم املعلمون يف تطوير اأو�ساع العمل الإيجابية يف 
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مدار�سهم، فيزود املعلمون باملعلومات لتحديد ميزانية املدر�سة حيثما كان 
ممكًنا ومنا�سًبا، وي�ساركون يف عمليات التوظيف ويتعاونون مع زمالئهم 

ل�سبط املدر�سني اجلدد ودعمهم.

كل . ٦ تقدم  م�سوؤولية  ويتحملون  الطالب،  تطوير  م�سوؤولية  املعلمون  يتحمل 
طالب للتخرج من الثانوية، والعمل على �سمان اأن الطالب قادرون على 

املناف�سة عاملًيا للعمل والتعليم اجلامعي.

المعايير المهنية للمعلم بأستراليا 
يف  للمعلمني  مهنية  باأ�سرتاليا)١(معايري  كوينزلند  يف  املعلمني  كلية  اأعدت 
دي�سمرب من عام 2006 م ب�سورة خمتلفة عن املعايري التي قدمت من هيئات اأو 
موؤ�س�سات اأخرى، وعند عر�ض كل معيار من املعايري مت تناول تو�سيفات لطبيعة 

املعيار وفقا لالآتي:

- املعيار )standard(: ويق�سد به جملة موجزة ت�سف ب�سورة موجهة جانًبا 
رئي�ًسا من جوانب عمل املدر�سني.

التوقعات  ت�سف  موجزة  وا�سحة  جملة  به  ويق�سد   :)scope( النطاق  -
املطلوبة من املعلم يف جانب من جوانب عمله.

- املمار�سات )Practice(: ت�سم عدًدا من اجلمل املتتابعة التي ت�سف الأداء 
الأداء  على  وتركز  النطاق،  جملة  من  م�ستمدة  وهي  املعلم،  من  املتوقع 

والأ�سياء التي ميكن اإثبات حتققها.

وتتمثل امل�ستويات املعيارية املهنية للمعلمني يف كوينزلند فيما ياأتي:

١ - ت�سميم خربات تعلم مرنة وم�سجعة لالأفراد واجلماعات وتنفيذها.

دمية احل�سن: معلمون وقادة تربويون موؤثرون، جملة املعرفة، العدد 2١٣، ١٤٣٤هـ.   )١(
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2 - ت�سميم اخلربات التعليمية التي تنمي اللغة والقراءة واحل�ساب وتنفيذها.

٣ - ت�سميم اخلربات التعليمية املنمية للتفكري وتنفيذها.

٤ - ت�سميم اخلربات التعليمية التي تنمية الوعي بقيمة التنوع وتنفيذها.

5 - تقييم تقارير بناءة عن تعلم الطالب وكتابتها.

٦ - دعم القدرات ال�سخ�سية وامل�ساركة يف املجتمع.

7 - اإن�ساء و�سيانة بيئات تعلم اآمنة وداعمة للتعلم.

8 - تعزيز عالقات اإيجابية ومثمرة مع الأ�سر واملجتمع املحلي.

9 - امل�ساهمة بفعالية يف الفرق املهنية

١0 - اللتزام باملمار�سة التاأملية والتنمية املهنية امل�ستمرة.

معايير قياس كفاءة المعلمين في بريطانيا 
ومعنويــًا،  ومهنيـًا  ماديــًا  باملعلم،  اهتمامــًا  الدول  اأكرث  من  بريطانيا  تعد 
الدورات  من  العديد  يف  املعّلمون  ينخرط  املهني،  م�ستواهم  حت�سني  �سبيل  ويف 

التدريبية، ولقيا�ض كفاءاتهم  فقد و�سعت ثالثة معايري رئي�سة؛ هي)١(:

التعليم  ملجل�ض  املهني  القانون  من  امل�ستمّدة  املهنية،  والقيم  املمار�سة  اأوًل: 
العام يف بريطانيا والذي يحدد الأ�س�ض التي تـبنى عليها احرتافية املعّلم، وهي:

- معاملة التالميذ با�ستمرار، يف اإطار من الحرتام.

عن  ت�سدر  التي  وال�سلوكيات،  املواقف  وتقومي  الإيجابية،  القيم  تعزيز   -
التالميذ.

جملة املعرفة: معايري تقييم املعلم وحتديد مهامه.. مناذج عربية وغربية، العدد ١82، جمادى الأول، ١٤٣١هـ.  )١(
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- التوا�سل ب�سكل فاعل مع اأولياء الأمور، وتاأكيد حق التعّلم.

الجتاه  ذات  املمار�سات  تقييم  خالل  من  التعليم،  حت�سني  على  القدرة   -
اجلمعي عند التالميذ.

بتحديد  املتعّلقة  والقوانني  املهنة،  اآداب  اإطار  يف  العمل،  على  احلر�ض   -
م�سوؤوليات املعلمني.

حيث  حديثــًا،  املوؤهلني  باملعّلمني  يتعلق  املعيار  وهذا  والفهم،  املعرفة  ث�نيــً�: 
يقي�ض مدى الوثوقية، يف قيامهم بتدري�ض املواد التي تخ�س�سوا فيها، والتحقق 

من:

- معرفتهم وفهمهم ملو�سوع الدر�ض.

- اإدراكهم للقيم والأهداف واملقا�سد ومتطّلبات التدري�ض العامة، املن�سو�ض 
عليها يف كتّيب املناهج الوطنية.

باأو�ساطهم  الطاّلب  تعّلم  يتاأثر  اأن  ميكن  كيف  جيد،  نحو  على  يتفّهمون   -
الفكرية واملادية والتنموية واللغوية والجتماعية والثقافية والعاطفية.

- يتطّلعون اإلى ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت، على نحو فّعال.

- على بّينة مبجموعة من الإ�سرتاتيجيات، التي تـعزز ال�سلوك اجلّيد، واإن�ساء 
بيئة تعليمية هادفة.

ث�لثــــً�: التدري�ض، وهو كل ما يتعّلق بالتمّكن من املهنة، والتخطيط، والتقييم، 
واإدارة ال�سف، مع الرتكيز على:

- الفروق الفردية بني التالميذ يف ف�سولهم الدرا�سية.

ثم  ومن  وت�سل�سلها،  الدرو�ض  لتخطيط  والتعّلم،  التعليم  اأهداف  ا�ستخدام   -
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اإدراك الكيفية التي �سيتم بها تقييم التالميذ.

- تعّرف امل�ستوى العام للتح�سيل، يف جمال اللغة على وجه اخل�سو�ض، ومن 
التحّدي  توفري  اأجل  من  التعّلم؛  واأن�سطة  اللغوية،  املطالب  حتليل  بدء  ثم 

املعريف، ف�ساًل عن دعم اللغة.

�سفهيــًا  التالميذ،  تقّدم  مدى  عن  لالإبالغ  كاأ�سا�ض  ال�سجالت،  ا�ستخدام   -
وخطيــًا، ب�سكل مقت�سب لالآباء والأمهات.

- هيكلة الدرو�ض ب�سكل وا�سح، وت�سل�سل العمل، مبا ي�سّجع التالميذ.

- اإدارة الوقت على نحو فّعال.

معايير األداء التدريسي لمعلمي والية كنتاكي 
كنتاكي )KYEPSB( عدًدا  ولية  التدري�ض يف  ملعايري  القومي  املجل�ض  و�سع 
من معايري اأداء املعلم بعد ا�ستطالعه اآراء ما يربو على األف وخم�ض مئة معلم؛ من 
اأجل حتديد معايري الأداء اجليد للمعلم يف الولية ذاتها، وقد انتهى اإلى املعايري 

الآتية)١(: 

ت�سميم املنهج وتخطيطه . ١

تهيئة بيئة التعلم.. 2

اإدارة املنهج . ٣

التوا�سل وتقومي نتائج التعلم . ٤

يعك�ض نواجت التعلم والتعليم . 5

مهتم بتطوره املهني . ٦

ح�سني عبد احلافظ: مناذج عاملية.. اأحوال املعلمني، جملة املعرفة، العدد 207، ١٤٣٣هـ.   )١(
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ن�سط م�سارك مع زمالئه . 7

معرفة حمتوى املنهج . 8

تطبيق التكنولوجيا.. 9

 )New Jersey( معايير المعلمين في نيوجرسي
اختارت كلية الرتبية معايري تقومي عاملية اأعدتها �سارلوت دانيل�سون)١(بتكليف 
املختلفة  الوليات  ت�ستخدمه  لكي  بنيوجر�سي  الرتبوية  الختبارات  موؤ�س�سة  من 

والهيئات املحلية من اأجل اإ�سدار قرارات تتعلق مبنح اإجازات التدري�ض. 

الكتاب  بطبع   ASCD املناهج  وتطوير  للتوجيه  الأمريكية  الرابطة  وقامت 
 Enhancing Professional Practice: A Framework عنوان  حتت  ون�سره 
يف  الواردة  املعلمني  اأداء  معايري  الرتبية  كلية  ا�ستخدمت  وقد   :For Teaching

والتي ح�سلت من خاللها على العرتاف  املطورة  براجمها  الكتاب �سمن  هذا 
 ،)NCATE( الأكادميي العاملي من قبل املجل�ض الوطني لعتماد برامج املعلمني
وكذلك املركز الدويل ل�سمان اجلودة يف الرتبية العاملية )CQAIE(، وفيما يلي 

عر�ض للمكونات الرئي�سية لهذه املعايري: 

املجال الأول: التخطيط والإعداد, وي�ستمل على املكون�ت الآتية: 

اإظهار املعرفة باملحتوى والأ�ساليب الرتبوية.. ١

اإظهار املعرفة بالطالب.. 2

انظر:   )١(

- م�سفر عي�سة املالكي: درا�سة تقوميية لالأداء التدري�سي ملعلمي الرتبية الإ�سالمية للمرحلة الثانوية يف �سوء 
معايري اجلودة ال�ساملة، ر�سالة دكتوراه، جامعة اأم القرى، كلية الرتبية، ١٤٣2هـ، �ض ١٤0.

- عبد املجيد حممد باح�ض الغامدي: تقومي اأداء معلم اللغة العربية يف تدري�ض النحو باملرحلة املتو�سطة يف �سوء 
بع�ض املعايري املختارة، ر�سالة ماج�ستري، كلية الرتبية، جامعة اأم القرى، ١٤٣0هـ، �ض ٤0. 
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اختيار الأهداف )الكفايات( التدري�سية.. ٣

اإظهار معرفته باملوارد.. ٤

ت�سميم التدري�ض املرتابط )املتكامل والبنائي(.. 5

تقومي تعلم الطالب.. ٦

املجال الثاين: البيئة ال�سفية, وي�ستمل على املكون�ت الآتية: 

اإيجاد بيئة من الحرتام واملودة . ١

بناء ثقة للتعلم . 2

اإدارة الإجراءات ال�سفية . ٣

اإدارة �سلوك الطالب . ٤

تنظيم املكان )الفراغ احل�سي( . 5

املجال الثالث: التدري�س, وي�ستمل على املكون�ت الآتية:

التوا�سل بو�سوح ودقة . ١

ا�ستخدام اأ�ساليب طرح الأ�سئلة والنقا�ض . 2

اإ�سغال الطالب يف التعلم.. ٣

تقدمي التغذية الراجعة للطالب . ٤

اإظهار املرونة وال�ستجابة . 5

املجال الرابع: امل�سوؤولي�ت املهنية 

التدبر يف التعليم . ١
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ا�ستخدام ال�سجالت والحتفاظ بها . 2

التوا�سل مع اأ�سر الطالب . ٣

امل�ساهمة ل�سالح املدر�سة واملنطقة التعليمية . ٤

النمو املهني وتطويره . 5

اإظهار املهنية.. ٦

قــراءة في التجارب العربية والغربية 
يف واقع الأمر، اإن و�سع معايري لأداء املعلم والدعوة اإلى تطبيقها يعد جهًدا 
لديها  ب�سرية  كوادر  اإلى  ويحتاج  فكر،  واإعمال  وقت  اإلى  يحتاج  متميًزا  علميًّا 
حتقيق  اإلى  يقود  ذلك  لأن  التعليمية؛  البيئة  يف  يجري  ما  لكل  نظر  وبعد  روؤية 
�سياغة  يف  مهمة  اأبعاد  على  ركزت  العربية  فالتجارب  املعلم؛  واعتماد  اجلودة 
التخطيط،  وهي:  عنه  تنفك  ل  التي  ومهاراته  املعلم  عمل  حقيقة  متثل  املعايري 
والتنفيذ، والتقومي؛ فاإذا روجعت تلك املعايري يف اأداء املعلم تظهر بو�سوح تلك 
فاملعايري  املعيار؛  �سياغة  طريقة  اأو  امل�سميات  اختلفت  واإن  الثالث،  املهارات 
امل�سرية مثال جتعل تنفيذ التدري�ض حتت ما ي�سمى باإ�سرتاتيجيات التعلم واملادة 
اأكرث  املتحدة  العربية  الإمارات  للمعلم يف دولة  املهنية  املعايري  العلمية، وجاءت 
اإجرائية من مثيالتها يف الدول الأخرى؛ حيث ركزت على ما لدى الطالب من 
به من عمليات ومهارات، وما يجب على  القيام  ي�ستطيعون  معلومات، وعلى ما 
املعلم القيام به من ممار�سات تدري�سية حتقق املعايري املطلوبة؛ لأن الرتكيز يف 
املحتوى ينبغي النظر اإليه على اأنه عملية وناجت يف الوقت نف�سه، وعلى نحو يقوم 

على حتديد م�سامني املادة العلمية مبا يحقق جودة التعليم. 
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لأخرى  جامعة  من  خمتلفة  الغربية  الدول  يف  الأداء  معايري  جاءت  حني  يف 
لأخرى؛  ولية  نف�سها معايري خا�سة من  الدولة  يكون يف  قد  بل  لآخر؛  بلد  ومن 
فنجد على �سبيل املثال يف الوليات املتحدة الأمريكية معايري لولية كاليفورنيا، 
يف  وهكذا  كنتاكي،  وولية  نيوجر�سي،  لولية  واأخرى  تك�سا�ض،  لولية  ومعايري 
اأي�سا تختلف معايري  الأخرى  الدول  الأخرى، بل يف  الوليات واملقاطعات  �سائر 
يف  واملقاطعات  الدول  لتلك  يح�سب  وهذا  واأ�سرتاليا،  كربيطانيا،  املعلم  اأداء 
وهذا  مقاطعة،  اأو  ولية  كل  يف  والبيئة  املتعلمني  طبيعة  ح�سبانها  يف  ت�سع  اأنها 
يجد  برمتها  املعايري  تلك  على  واملالحظ  املعلم.  واأدوار  املنهج  مع  يت�سق  بدوره 
والإ�سناد  والإر�ساد  فالتوجيه  �سائًدا؛  اأدواًرا خمتلفة عما كان  املعلم  اأنها تعطي 
والن�سح وامل�ساعدة اأدوار جديدة على املعلم اأن ميتطي �سهوة هذه الأدوار، ذلك 
مواقف  عن  البتعاد  خالل  من  يكون  التعليمية  املنظومة  يف  اجلودة  اإقامة  اأن 
التعلم ال�سائدة التي تركز على احلفظ وال�ستظهار دون فهم من جانب املتعلم، 
اإلى مواقف متمركزة على املتعلم مبا ينمي قدرته على اختيار اأهدافه اخلا�سة، 
ويتعلم كيف يكون اأكرث فاعلية وجودة، ول يتاأتى له ذلك اإل اإذا انتقل املعلم اإلى 
اأدواره اجلديدة ا�ستجابة للنظرية الرتبوية التي انتقل فيها مركز الهتمام من 

املعرفة اإلى املتعلم. 

رفع  على  تركيزه  �سرورة  للمعلم  املهني  الأداء  معايري  تطبيقات  من  ويظهر 
اأداء املتعلمني وتوزيعهم وفق جمموعات متوازنة من حيث القدرات، وا�ستخدام 
اآليات تكفل التعاون واملناف�سة البناءة بني الطالب، والبتعاد عن اإثارة التناف�ض 
الأ�سلوب اجلماعي يف حل امل�سكالت،  ا�ستخدام  ال�سلبي بينهم، وتعويدهم على 
اأفكارهم  عن  التعبري  على  وت�سجيعهم  والعدل،  واحلرية  امل�ساواة  اإلى  والدعوة 

ووجهات نظرهم. 

اأو  اأن املعايري لي�ست ع�سا �سحرية،  اأ�سحاب القرار  اأن نوؤمن، ويوؤمن  يجب 
والتغيري،  الإ�سالح  اإلى  يدعو  طريق  اأو  �سبيل  جمرد  اإنها  العربة،  يجر  ح�ساًنا 
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و�سًفا  تكون  واأل  املعا�ض،  التعليمي  الواقع  من  املعايري  تنطلق  اأن  ينبغي  ولذلك 
اأن  ينبغي  كما  العربية،  الدول  حوله  تتالهث  اأعمى  تقليًدا  اأو  مثالية،  حلالت 
تكون وا�سحة يف �سياغتها وطرق اإجرائها وتطبيقاتها وقيا�سها بحيث ل يعرتيها 

الغمو�ض، اأو يختلف حولها الآخرون كما هو حال بع�ض امل�سطلحات الرتبوية. 
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الفصل الثاني

معاييــر تخطيط الدرس اللغوي
أ. د. حسن جعفر الخليفة

أستاذ المناهج وطرق تدريس 
اللغة العربية 
كلية التربية -

جامعة الملك عبد العزيز

تمهيــــــــد
لكل  واأ�سا�سا  احلديث،  الع�سر  �سمات  من  �سمة  العلمي  التخطيط  اأ�سحى 
عمل ناجح مفيد، ول اأدل على اأهميته من اأن كثريا من دول العامل توليه عنايتها، 

فتن�سيء وزارات با�سمه وهيئات ُتعنى به.

يتطلب  املعا�سرة  احلياة  جمالت  من  جمال  اأي  �ساأن  �ساأنه  والتدري�ض 
تخطيطا علميا مدرو�سا وروؤية ا�ست�سرافية ثاقبة، ويبقى جناحه مرهوًنا مبقدار 
اجلهد الذي يبذل يف التخطيط له. ومن ثم فقد حظي التخطيط لتدري�ض املواد 
الدرا�سية يف مراحل التعليم املختلفة باهتمامات الباحثني واملعلمني الذين اأكدوا 
توافرها يف  التي ينبغي  املعايري  التعليمية، كما حددوا  العملية  اأهميته يف جناح 

خطط الدرو�ض اليومية التي ي�سعها املعلم )يحيى ع�سريي، ١٤29هـ، 29( 

التخطيط  على  احلر�ض  ينبغي  التي  الدرا�سية  املواد  مقدمة  يف  وياأتي 
لتعليمها، مادة اللغة العربية مبراحل التعليم العام يف اململكة العربية ال�سعودية؛ 
وذلك ملا لهذه املادة من مكانة خا�سة يف حياة الطالب؛ فهي متثل لغة دينهم، 
التخطيط  فاإن  ثم  ومن  توا�سلهم.  وو�سيلة  عزتهم،  ورمز  ُهويتهم،  وعنوان 
ما  وهذا  وا�سحة.  علمية  واأ�س�ض  معايري  على  يقوم  اأن  ينبغي  وتعلمها  لتعليمها 
توؤكده املعايري املهنية للمعلمني باململكة العربية ال�سعودية؛ اإذ تذكر »اأن التعليم 
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َمْن  بالطلبة:  معقولة  معرفة  على  قائم  لغوي جيد،  تخطيط  من  ينطلق  اجليد، 
هم؟ واإلى اأين و�سلوا يف تعلمهم؟ وما الذي يحتاجون اإليه لحقا؟

مرحلة  يف  وهو  العربيةـ  اللغة  معلم  يحتاج  املعرفة،  هذه  على  واعتمادا 
قيمة،  ذات  لغوية  اأهدافا  ي�سع  كيف  معرفة:  اإلى  ـ  اللغوي  للدر�ض  التخطيط 
تتنا�سب مع طبيعة طالبه، وكيف يربط املادة اللغوية اجلديدة بالتعلم ال�سابق، 
اللغوي،  الدر�ض  اأهداف  و�سع  بكيفية  العربية  معلم  اإملام  اأن  يعني  الذي  الأمر 
اإعداد  على  قدرته  وبالتايل  اللغوي،  م�سمونه  حتليل  وكيفية  �سياغتها،  وح�سن 
مهنة  ممار�سة  يف  لنجاحه  مهما  متطلبا  يعد  جيدا،  اإعدادا  اللغوية  درو�سه 

التدري�ض. )املركز الوطني للقيا�ض والتقومي، ١٤٣٣هـ، ١0(

ُي�سكل املرحلة  الأولى من مراحل  اللغوي  اأن التخطيط للدر�ض  ومعلوم 
منظومة  ثالثتها  ن  وتكوِّ والتقومي،  التنفيذ،  مرحلتي:  ت�سبق  التي  التدري�ض 
ف�سيتناول  املرحلة،  هذه  ولأهمية  املتعددة.  الفرعية  مبهاراتها  التدري�ض 
واأهميته،  مفهومه،  حيث:  من  اللغوي،  الدر�ض  تخطيط  الف�سل:  هذا 
خطة  عنا�سر  عن  م�ستفي�سا  حديثا  نتحدث  ثم  وم�ستوياته،  وخ�سائ�سه، 
الدر�ض اللغوي، ُمذيلني كل عن�سر باملعايري الالزمة له. ونتبع ذلك بقائمة 
باملعايري العامة التي ميكن يف �سوئها تقومي خطة الدر�ض اللغوي واحلكم 
الف�سل  ونختم  اللغوية،  الدرو�ض  اإعداد  لدفرت  نتطرق  ثم  جودتها.  على 
بنماذج خلطط درو�ض يف اللغة العربية با�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�سية 

متعددة. وفيما يلي بيان ذلك: 

أوال: مفهــوم التخطيط للدرس اللغوي:
�سار  ا:  َخطَّ َيُخّط  الوجه  خّط  ِمْن  العرب:  لغة  يف   )Planning( التخطيُط 
ه: �َسّطَره وَكَتَبه. والتخطيط ا�سطالحا  فيه ُخُطوٌط. ويقال: َخّط الكتاَب واْختطَّ
والإنتاجية وغريها  والقت�سادية  التعليمية  للنواحي  ٍة مدرو�سٍة  ُخطَّ َع  و�سْ يعني: 
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باأنه:  اأي�سا  التخطيط  ُيعّرف   .)2٤٤ ١972م،  العربية،  اللغة  للدولة)جممع 
اأهداف  لتحقيق  الالزمة  العملية  التدابري  اتخاذ  مبوجبه  يتم  علمي،  اأ�سلوب 

م�ستقبلية معينة)املركز الرتبوي للتاأهيل والتدريب، ١977م، ٣7(.

 Teaching(ومن هذا املفهوم العام للتخطيط ا�ستق مفهوم التخطيط للتدري�ض
عقلي  »ت�سور  اأنه  على  يعّرفه  َمْن  فثمة  تعريفاته؛  تعددت  الذي   )Planning

الدر�ض،  قاعة  يف  اإليها  احلاجة  تتم  التي  التدري�سية،  للمواقف  نف�سي  واإعداد 
يف فرتة زمنية حمددة، ومل�ستوى تعليمي حمدد؛ بق�سد حتقيق اأهداف تعليمية 
بطريقة منظمة وهادفة، عن طريق اختيار خربات واأن�سطة واإجراءات وو�سائل 
النجار،  وزينب  �سحاتة،  منا�سبة«)ح�سن  وتقوميية  تن�سيطية  واأ�سئلة  تعليمية 

١٤2٤هـ، 9٤(.

وترى �سهيلة الفتالوي )200٣م، 75( اأن التخطيط للتدري�ض يعني »التفكري 
املنظم واملن�سق وامل�سبق ملا يعتزم املعلم القيام به مع تالميذه، من اأجل حتقيق 
اأهداف تعليمية معينة، �سواء اأكان ذلك على م�ستوى املقرر الدرا�سي، اأو الوحدة 

الدرا�سية، اأو الدر�ض اليومي«.

منظمة  عملية  باأنه:  التخطيط  فيعرف  الدر�ض،  اإعداد  م�ستوى  على  اأما 
اإلى  للو�سول  والقرارات  الإجراءات  من  جمموعة  اتخاذ  تت�سمن  وهادفة، 
با�ستخدام  املن�سودة على مراحل معينة، وخالل فرتة زمنية حمددة،  الأهداف 

الإمكانات املتاحة اأف�سل ا�ستخدام.)ح�سن اخلليفة، ١٤2٣هـ، ٤٦(

ٌة يكتبها  ويف �سوء ما �سبق، ميكن تعريف تخطيط الدر�ض اللغوي باأنه: ُخطَّ
معلُم اللغِة العربيِة، مبراحل التعليم العام، تبنّيُ خطوات �سري ح�سته، وتت�سمن 
جمموعة من العنا�سر الأ�سا�سية مثل: اأهداف الدر�ض اللغوي، وحمتواه العلمي، 
التقوميية،  واأ�ساليبه  التعليمية،  واأن�سطته  وو�سائله،  تدري�سه،  واإجراءات  وطرق 

وواجباته املنزلية.
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التي  الواعية  الروؤية  ميثل  الإجرائي  املفهوم  بهذا  اللغوي  الدر�ض  فاإعداد 
ت�ستوعب اأبعاد املوقف التعليمي وعنا�سره، وما يقوم بينها من عالقات متداخلة، 
هذا  ويف  املرجوة.  الأهداف  حتقيق  اإلى  يوؤدي  ب�سكل  العنا�سر  هذه  تنظيم  ثم 
�سائبة  روؤية  العربية  معلم  من  يتطلب  للدر�ض  اجليد  الإعداد  اأن  اإلى  اإ�سارة 
لعنا�سر  امل�سبق  الت�سور  على  قدرته  مدى  على  يعتمد  لأنه  ذكيًا؛  وا�ستب�سارًا 

املوقف التعليمي ومتغرياته.

يكون حل�سة  ما  غالبًا  اللغوي  الدر�ض  اإعداد  اأن  ـ  ال�سياق  ـ يف هذا  وُيالحظ 
ذلك،  يقت�سي  التعليمية  الأهداف  حتقيق  كان  اإذا  حل�ستني  يكون  وقد  واحدة، 
اإلى  املعلم  ي�سعى  التي  بالأهداف  واإمنا  للح�سة،  الزمنية  باملدة  لي�ست  فالعربة 
اأن  له ميزة مهمة، هي  الدر�ض حل�سة واحدة  فاإن تخطيط  حتقيقها، ومع ذلك 
انتهاء احل�سة بتحقيق اأهداف حمددة، يعطي التالميذ اإح�سا�سًا بالإجناز، مما 
يزيد من دافعيتهم للتعلم ورغبتهم يف ال�ستزادة.)ح�سن اخلليفة، ١٤٣٦هـ، 9٤(

اإيجازًا وتف�سياًل تبعًا  اأن تخطيط الدر�ض اللغوي قد يختلف  اأي�سا  وُيالحظ 
بنوع من  ات�سمت كتابة اخلطة  العربية، فكلما زادت خربته،  اللغة  خلربة معلم 
الإيجاز، وكلما قلت خربته زاد تف�سيله فيها. ولعل هذا ي�سري اإلى اأن من الأف�سل 
-  للمعلم املبتدئ - اأن يراعى التف�سيل عند كتابة خطة در�سه ما اأمكن، فمن 
�ساأن هذا اأن يعطيه ثقة يف نف�سه، وقدرة على الأداء املتميز اأمام تالميذه)كمال 

الدين ها�سم، ١٤25هـ، ٦0(.

هذا ونوؤكد هنا اأن اإعداد الدر�ض اللغوي ل يعني ـ بحال ـ اأن تكون اخلطة 
التح�سري اجليد يوجد بدائل  اإن  بل  وتلقائيته،  الدر�ض  قيدًا يحد من مرونة 
باإمكان  ولذلك  الكافية،  املرونة  يوفر  مما  التدري�ض،  عملية  تي�سر  متنوعة 
معلم اللغة العربية اأن يعدل من خطة در�سه مبا يراه مالئمًا اأثناء املمار�سة 
العملية  اإطارًا منهجيًا يحمي  تكون  اأن  تعدو  املعنى ل  بهذا  الفعلية، فاخلطة 
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مطاوع،  الدين  و�سياء  اخلليفة،  والع�سوائية)ح�سن  الرجتال  من  التعليمية 
١٤٣٣هـ، 99(

ثانيــا: أهمية التخطيط للدرس اللغوي:
يف  اإليها  ن�سري  العربية،  اللغة  ملعلم  كبرية  اأهمية  اللغوي  الدر�ض  لتخطيط 
النقاط الآتية )علي را�سد، ١٤2٦هـ، ٦8-70(، و)غازي مفلح، ١٤28هـ، ١٦(، 

و)عبد الفتاح عبد الرحمن، وحمد اخلرب، ١٤27هـ، ١5-١٦(:

ت�ساعد خطة الدر�ض معلم العربية على تنظيم اأفكاره وترتيبها، وبالتايل - ١
در�سه،  اأهداف  املعلم  يحدد  فعندما  والرجتال،  التخبط  من  حتميه 
واإجراءات تدري�سه، فهو بذلك يعني امل�سار الذي ي�سري فيه، فال ي�سطرب، 
ول ينجرف، ول ي�سيع وقته باملحاولة واخلطاأ، واإمنا ي�سل اإلى هدفه من 

اأي�سر طريق، فيوفر بذلك وقته وجهده. 

الطارئة - 2 التعليمية  املواقف  مواجهة  على  املعلم  الدر�ض  حت�سري  ي�ساعد 
بثقة وروح معنوية عالية، كما يجنبه كثريًا من املواقف املحرجة التي توؤدي 

بتالميذه اإلى �سوء الظن به والت�سكيك يف قدراته.

يعد اإعداد الدر�ض �سجاًل مكتوبًا لن�ساط التعليم والتعلم، يرجع اإليه املعلم - ٣
التي متت  بالنقاط  بعد  فيما  يذكره  كما  التدري�ض،  اأثناء  �سيئًا  ن�سي  اإذا 

معاجلتها يف مو�سوع معني.

منها، - ٤ والتثبت  العلمية،  مادته  على مراجعة  املعلم  الدر�ض  اإعداد  يحمل 
وحتري وجوه ال�سواب فيها، وا�ست�سارة املراجع فيما يخفى عليه منها، 

دون التقيد احلريف بالكتاب املدر�سي.

تنا�سب - 5 التي  ال�سائقة  اللغوية  املادة  اختيار  فر�سة  للمعلم  الإعداد  يتيح 
التالميذ، وتدفعهم اإلى التعلم،  وحتببه اإليهم.
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ي�سمح اإعداد الدر�ض للمعلم بتجهيز ما يلزمه من و�سائل تعليمية لدر�سه، - ٦
فيعمل على اإح�سارها معه اإلى ال�سف، بعد اأن يكون قد فح�سها وجّربها 

واأجاد ا�ستعمالها.

ُيعطي الإعداد املعلم فر�سة لتحديد النقاط الغام�سة يف الدر�ض وبيانها، - 7
اأو تف�سري بع�ض الكلمات ال�سعبة اأو الغربية على املتعلمني.

مُيّكن الإعداُد املعلم من حتديد املقدار  املنا�سب من املادة اللغوية التي - 8
حتقق اأهداف الدر�ض، وتنا�سب ـ يف الوقت نف�سه ـ زمن احل�سة.

ُيظهر اإعداد الدر�ض جدية املعلم يف العمل والن�سباط  فيه؛  فهو يحر�ض - 9
على ا�سطحاب دفرت حت�سريه يف كل در�ض، كما يحر�ض على عر�سه على 

امل�سوؤول باملدر�سة كلما طلب منه ذلك.

اأن - ١0 بد  ل  املتمكن  فاملعلم  الدرا�سية؛  املادة  اإتقان  التح�سري  دفرت  يو�سح 
اأن�سطته  واختيار  عر�سه  اأ�سلوب  يف  املهنية  وثقافته  علمه  اآثار  تظهر 

وو�سائله واأ�ساليب تقوميه ومتابعة تكليفات تالميذه.

تظهر - ١١ اأن  بد  ل  الُكفء  العربية  فمعلم  اللغة؛  �سحة  الدر�ض  خطة  تبنّي 
تنظيم  على  وقدرته  اأ�سلوبه،  و�سال�سة  املكتوبة،  لغته  �سالمة  يف  كفايته 

اأفكاره وعر�سها. 

يو�سح التخطيط امل�ستمر للدرو�ض كيفية توزيع املعلم مو�سوعات املقرر - ١2
على اأ�سهر الف�سل الدرا�سي واأ�سابيعه، ومدى التزامه تنفيذها. 

للمعلم عاما - ١٣ النمو املهني  اللغوية يف  للدرو�ض  امل�ستمر  التخطيط  ي�ساعد 
بعد عام، وذلك ملروره بخربات متنوعة وثرية اأثناء اإعداد هذه اخلطط، 

على مدى �سنوات عديدة.



٦5

معاييــر األداء المهني
لمعلمي اللغـــة العربيـة

ُتعـد خطة الدر�ض مهمة من الناحية الرتبوية؛ اإذ يعتمد عليها امل�سرفون - ١٤
والإداريون يف متابعة املعلم وتقوميه، ذلك اأن املعلم الذي ل يهتم بتح�سري 
مبهام  القيام  يف  مهماًل   - والإدارية  الفنية  الناحية  من   - يعد  درو�سه 

وظيفته واأداء ر�سالته.

هذا وقد اأيدت نتائج البحوث الرتبوية يف هذا املجال، القيمة الفعلية لعملية 
 ،)Marx( ومارك�ض ،)Peterson( بيرت�سون الدر�ض؛ فقد وجد كلٌّ من  تخطيط 
وكالرك )Clark(، وغريهم اأن التخطيط للدر�ض يعمل على تزويد املعلم بالثقة 
اأخرى. مما  ناحية  الأهداف من  وبالأمان يف حتقيق معظم  ناحية،  بالنف�ض من 
يعني اأن نتائج هذه البحوث، ت�سجع املعلمني، ول�سيما اجلدد منهم على التخطيط 
اجليد والدقيق لدرو�سهم؛ لأن ذلك �سيقلل من تاأثري ال�سعور بعدم الأمان اأو عدم 

الثقة باأنف�سهم. )جودت �سعادة، وعبد اهلل اإبراهيم،١99١، �ض ٤٤5(.

ثالثــا: خصائص التخطيط للدرس اللغوي:
على معلم اللغة العربية اأن ير�سم خطة در�سه م�سرت�سدا باخل�سائ�ض الآتية 
للتخطيط الفعال للدر�ض اللغوي )�سالح الدين حممود، ١٤25هـ، 7٣(، و)كمال 

زيتون، ١٤25هـ، ٣72(

1- اأن تكون خطة الدر�س مكتوبة:

وتعني هذه اخلا�سية اأن يحر�ض معلم اللغة العربية على كتابة  خطط  درو�سه 
ب�سورة دائمة يف دفرت التح�سري، ول يعتمد على خربته وخمزون ذاكرته؛ لأنه 
رمبا ل ي�ستطيع اأن يتحكم يف الأفكار التي تطراأ على ذهنه وهو يقوم بالتدري�ض 
له  ي�سمن  الإعداد  دفرت  يف  اخلطة  تدوين  فاإن  ثم  ومن  طالبه،  اأمام  الفعلي 
التحكم يف ت�سل�سل اأفكاره وتنظيم فعاليات در�سه، ويبعده عن �سرود ذهنه اأثناء 

التدري�ض.
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2-  اأن تكون خطة الدر�س موقوتة:

اأن يراعي عن�سر الت�سل�سل الزمني يف خطة  اأن على معلم اللغة العربية  اأي 
�سي�ستغرقه  الذي  املنا�سب  زمنه  اإجراء  اأو  ن�ساط  لكل  يكتب  باأن  وذلك  در�سه، 
اأثناء جمريات التدري�ض، ولو على وجه التقريب، مما ي�ساعده يف �سبط فعاليات 
در�سه، بحيث يتم كل اإجراء اأو ن�ساط يف زمنه املحدد قدر الإمكان، وهذا يك�سبه 

مهارة غلق الدر�ض يف الزمن املخ�س�ض له. 

3-  اأن تت�شم خطة الدر�س باملرونة:

م�ستجدات  ت�ستوعب  التي  الكافية  باملرونة  الدر�ض  خطة  تت�سف  اأن  يجب 
الدر�ض  اإكمال  دون  وحتول  التدري�ض،  اأثناء  حتدث  قد  التي  املفاجئة  الأحداث 
اأو الزيارات املفاجئة لبع�ض امل�سوؤولني،  مثل: الجتماعات الطارئة يف املدر�سة، 
اإلى  املعلم  ي�سطر  مما  ذلك  نحو  اأو  الكهربائي،  للتيار  املفاجيء  النقطاع  اأو 
التعديل يف خطته واإجراءات در�سه، مبا ي�سمن ا�ستمرار ح�سته ب�سورة �سل�سة 

دون تعرث اأو اإرباك.

4-  اأن تت�شم خطة الدر�س بال�شتمرارية:

كتابة خططه  م�ستمرا يف  العربية  اللغة  معلم  يظل  اأن  وتعني هذه اخلا�سية 
ذلك  لأن  التدري�ض؛  مهارات  واإتقان  والتمكن  من اخلربة  بلغ  مهما  التدري�سية، 
الذي يحدث يف جمال تخ�س�سه، ل�سيما يف  ال�سريع   التغري  له مواكبة  ي�سمن 

ع�سر النفجار املعريف الذي نعي�سه.

رابعا: مســتويات التخطيط للدرس اللغوي: 
للتدري�ض  للتخطيط  اأن  وغريه،  ١998م،2٣5(  احلميد،  عبد  )جابر  يذكر 

م�ستويات عديدة، ت�سل اإلى خم�سة م�ستويات، هي:
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١ـ م�ستوى التخطيط ال�سنوي.

2ـ م�ستوى التخطيط الف�سلي.

٣ـ م�ستوى تخطيط الوحدة الدرا�سية.

٤ـ م�ستوى التخطيط الأ�سبوعي.

5ـ م�ستوى التخطيط اليومي.

التي  خطته  و�سكل  وم�سمونه،  اأهدافه،  امل�ستويات  هذه  من  م�ستوى  ولكل 
حتمل مالحمه.  

١٤٣0هـ،  ال�سافعي،  و)�سبحية   ،)825-7٤٦ ١٤١9هـ،  زيتون،  )ح�سن  اأما 
التخطيط  تق�سيم  اإلى  ٣8(، و)علي را�سد، ١٤2٦هـ، 8٣(، وغريهم، فيذهبون 

للتدري�ض اإلى ثالثة م�ستويات رئي�سة:

م�ستوى تخطيط تدري�ض املقررات التعليمية.- ١

م�ستوى تخطيط تدري�ض الوحدات التدري�سية.- 2
م�ستوى تخطيط تدري�ض الدرو�ض اليومية.- ٣

التخطيط  تق�سيم  و�سيوعا،  ا�ستخداما  واأكرثها  التق�سيمات،  اأهم  اأن  بيد 
الدين مطاوع، ١٤٣٣هـ،  اثنني )ح�سن اخلليفة، و�سياء  اإلى م�ستويني  للتدري�ض 
 ،)١5١٤-١7 ١٤٣٣هـ،  الب�سطامي،  ودعاء  عو�ض،  و)فايزة   ،)١0١-٣0١

و)ح�سني عبيد، ١٤2١هـ، ٤2-5١(:

م�ستوى التخطيط ال�سنوي اأو الف�سلي، وُي�سمى )طويل املدى(.- ٤

م�ستوى التخطيط اليومي اأو خطة الدر�ض، وُي�سمى )ق�سري املدى(. - 5
وكال النوعني مهمان يف التدري�ض، ولزمان لإجناز الأهداف املرجوة. وفيما 
يلي حديث عن كل منهما، بيد اأن تركيزنا على خطة الدر�ض �سيكون اأكرث واأعمق، 
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لت�سالها املبا�سر بعمل معلم اللغة العربية ب�سورة يومية.

)أ(  الخطــة السنوية )أو الفصلية(:
ـ  اأو تلك التي تقت�سر على ف�سل درا�سي  ـ  لعل من اأهم فوائد اخلطة ال�سنوية 
اأنها توفر ملعلم اللغة العربية روؤية �ساملة ل�سري العملية التعليمية يف �سوء الأهداف 
العامة للمقرر الدرا�سي. وبدون هذه الروؤية ال�ساملة ميكن اأن تفقد الدرو�ض اليومية 

وحدتها الع�سوية، في�سبح حتقيق الأهداف العامة للمقرر اأمرًا بعيد املنال. 

تدري�ض  اإلى  النظر  الف�سلية،  اأو  ال�سنوية  اخلطة  اإعداد  عند  ينبغي  ولهذا 
لهذا  املختلفة  اجلوانب  بني  توازن  وم�ستوعبة،  �ساملة  نظرة  الدرا�سي،  املنهج 
منا�سبة  ومدى  اجلوانب،  لهذه  الن�سبية  والأوزان  القيم  على  وتتعرف  املنهج، 
والتقوميية،  التعليمية  الأ�ساليب  اختيار  يتم  ذلك  �سوء  ويف  لتدري�سها.  الوقت 
اأن  ذلك  معنى  ولي�ض  املتاح.  للزمن  وفقًا  الأهداف  لتحقيق  املالئمة  واملنا�سط 
تكون اخلطة ال�سنوية مف�سلة تف�سياًل دقيقًا، واإمنا املق�سود اأن تت�سمن اخلطة 
اخلطوط العري�سة ل�سري املقرر الدرا�سي خالل العام اأو الف�سل الدرا�سي، على 
املقرر ودرو�سه  توزيع لوحدات  ال�سنوية جمرد  اأن تكون اخلطة  يعني  اأن هذا ل 

على �سهور ال�سنة اأو اأ�سابيع الف�سل الدرا�سي.)ح�سن جعفر، ١٤٣٦هـ، 97(

اأن  اأوًل  عليه  جيدة  ف�سلية  اأو  �سنوية  خطة  العربية  اللغة  معلم  ُيعدَّ  ولكي 
دليل  يف  عليها  الطالع  خالل  من  الدرا�سي،  للمقرر  العامة  الأهداف  يحدد 
تكن  مل  اإن  بنف�سه  و�سياغتها  بتحديدها  يقوم  اأو  املدر�سي،  الكتاب  اأو  املعلم 
الكتاب  يف  للمقرر،  الدرا�سي  املحتوى  على  يطلع  اأن  املعلم  على  ثم  موجودة. 
ليتعرف  ال�سلة،  ذات  واملراجع  امل�سادر  من  غريه  ويف  املعلم،  ودليل  الدر�سي 
على جوانبه املختلفة، وعالقة ذلك املحتوى مبا �سبق اأن در�سه املتعلمون، ومبا 

�سوف يدر�سونه م�ستقباًل.
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املقرر  بعد ذلك - حمتوى   - يق�سم  اأن  العربية  ملعلم  املفيد جدا  يكون من  وقد 
الدرا�سي اإلى وحدات اأو مو�سوعات درا�سية ذات طبيعة متجان�سة وعليه اأن يراعي 
املتعلمني وم�ستويات حت�سيلهم،  ـ خ�سائ�ض  الدرو�ض  اأو  الوحدات  ترتيب هذه  عند 
بحيث يبداأ مبا هو اأكرث ات�ساًل مبا �سبق اأن تعلموه، ثم ينتقل تدريجيًا اإلى اخلربات 
اجلديدة، ثم اخلربات املركبة، فاملعقدة، فالأكرث تعقيدًا. وهكذا اإلى اأن يخرج بخطة 

درا�سية �سنوية اأو ف�سلية للمقرر الدرا�سي م�ستوفية العنا�سر متكاملة الأركان.

اأن ت�ستمل عليه  اتفاق تام على ما ينبغي  اأنه ل يوجد  هذا وعلى الرغم من 
اخلطة ال�سنوية من عنا�سر ومكونات، فاإن اخلربة قد اأو�سحت باأن هناك عددًا 
اللغة  تعليم  جمال  يف  ال�سنوية،  اخلطة  تت�سمنها  اأن  ميكن  التي  العنا�سر  من 
واآخران،  الآتية )جابر عبد احلميد  النقاط  اإيجازها يف  والتي ميكن  العربية،  

:)١١0-١07 ،١982
ُيكتفى  اللغة العربية، ويف هذا العمل ل  ١ - حتديد الأهداف الرتبوية ملادة 
بالعتماد على املحتوى التعليمي املقرر لتحديد هذه الأهداف، بل لبد 
اأن تتعدد م�سادر ا�ستقاق هذه الأهداف وتتنوع، بحيث تدخل فيها املادة 
وم�ستوياتهم،  املتعلمني  وطبيعة  الوا�سعة،  املنهج  واأهداف  التعليمية، 

وبيئتهم، وم�سادر التعلم املتاحة.
واملو�سوعات  الوحدات  بتحديد  وذلك  الدرا�سية،  املادة  2 - حتديد حمتوى 

التي ت�سهم يف حتقيق كل هدف من تلك الأهداف ال�سابقة.
٣ - و�سع تخطيط لتدري�ض الوحدات واملو�سوعات، وفق جدول زمني م�ستمر 
عن  التوقف  فرتات  ذلك  يف  ُيراعى  اأن  على  الدرا�سي،  الف�سل  طوال 

الدرا�سة ب�سبب العطالت.
من  املقرر  تناول  ميكن  التي  املنا�سبة،  واأ�ساليبه  التعلم  طرق  حتديد   -٤
خاللها، وكذلك حتديد الو�سائل التعليمية والأن�سطة اللغوية التي ميكن 
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اأن يقوم بها التالميذ، �سواء مت ذلك داخل الف�سل اأو خارجه.
اأهداف  التي يتم يف �سوئها قيا�ض مدى حتقيق  التقومي  اأ�ساليب  5- حتديد 

املقرر.
املادة  اإثراء  يف  منها  ُي�ستفاد  اأن  ميكن  التي  واملراجع  امل�سادر  حتديد   -٦
املراجع  هذه  توافر  مراعاة  مع  املتعلمني،  على  املقررة  العلمية  اللغوية 

وحداثتها ومنا�سبتها مل�ستويات املتعلمني.

)ب( خـطــة الــدرس اللغوي:
تتكون خطة الدر�ض اللغوي من عدد من العنا�سر، التي قد تختلف من حيث 
عددها وترتيبها من خطة اإلى اأخرى، وفقًا لطبيعة املو�سوع اأو املرحلة التعليمية، 
اأو مدى خربة املعلم الذي ُيعدها. وعلى الرغم من هذا، فاإن ثمة عنا�سر اأ�سا�سية 
املواد  اللغوي، ويف غريه من  الدر�ض  توافرها يف خطة  اأهمية  املربون على  اتفق 
العنا�سر  تلك  اأهم  ولعل  العام،  التعليم  مراحل  يف  تعليمها  يتم  التي  الدرا�سية 

ينح�سر يف الآتي: 

١ - الإطار العام للدر�ض اللغوي.

2 -  اأهداف الدر�ض اللغوي.

٣ -  حمتوى الدر�ض اللغوي.

٤ - طـريقة التـدري�ض.

5 - الو�سائل التعليمية.

٦ - الأن�سطة التعليمية.

7 - اأ�ساليب التقويـم.

8 - الواجبات املنزلية.
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ت�سمينها  ميكن  اأخرى  مكملة  عنا�سر  اإلى  الرتبويني  بع�ض  اأ�سار  وقد  هذا، 
يف خطط الدرو�ض، مثل: التهيئة للدر�ض، وخ�سائ�ض املتعلمني، ومتطلبات تعلم 
وغريها)ح�سن  التدري�ض،  وزمن  الدر�ض،  وغلق  واملراجع،  وامل�سادر  الدر�ض، 

زيتون، ١٤١9هـ، 7٤٤(. 

وفيما يلي �سرح واٍف للعنا�سر الثمانية ال�سابقة: 

خامســا: عناصر خطة الدرس اللغوي:
ـ  ـ ويف غريها  العربية  اللغة  اأي در�ض يومي يف جمال  ت�ستمل خطة  اأن  يجب 
على العنا�سر الرئي�سة الآتية:)فايزة عو�ض، ودعاء الب�سطامي، ١٤٣٣هـ، ١5٦-
-2٦9 ١٤2٣هـ،  عمار،  )�سام   ،)١07-99 ١٤٣٦هـ،  اخلليفة،  )ح�سن   ،)١80

27١(، )كمال زيتون، ١٤25هـ، ٣١(، )علي را�سد، 2005م، ١05-95(: 

)1( اإلطار العام للدرس اللغوي:
ُيق�سد به: الأبعاُد الزمانية، واملكانية،  وم�ستوى ال�سف، واملادة،  واحل�سة، 
وجهة  من  �سكلية  تبدو  قد  الأبعاد  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى  الدر�ض.  ومو�سوع 
نظر بع�ض معلمي اللغة العربية، فاإن اإثباتها يف �سدر خطة الدر�ض ل يخلو من نفع 
وفائدة؛ فهي تفيد املعلم يف تنظيم خطط درو�سه، كما تتيح له الرجوع اإليها يف ي�سر 

و�سهولة متى رغب يف ذلك.

نثبت واحدًا منها على  اأ�سكاًل عدة،  للدر�ض، فتتخذ  العام  الإطار  اأما كتابة 
النحو التايل:
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التاريخ: ........................

ال�سف:........................

املادة:................................

احل�سة: .............................

مو�سوع الدر�ض:......................الف�سل: ........................

)2( أهداف الدرس اللغوي:
تعد الأهداف من اأهم عنا�سر خطة الدر�ض؛ لأنها حتقق عددًا من الوظائف؛ 
التعليمية،  والأن�سطة  اخلربات،  حتديد  على  العربية  اللغة  معلم  ت�ساعد  فهي 
التعليم،  ا�سرتاتيجيات  اختيار  على  تعينه  كما  به،  تدر�ض  الذي  التتابع  وتنظيم 
وو�سع الأ�ساليب املنا�سبة لقيا�ض فاعلية التدري�ض. وهذا يعني اأن الأهداف متثل 
الأ�سا�ض الذي يتم يف �سوئه حتديد بقية عنا�سر خطة الدر�ض، ومن ثم فالبد 
من الوقوف قلياًل عند هذا العن�سر؛ لإعطاء معلم اللغة العربية فكرة عن كيفية 

�سياغة اأهداف الدر�ض التي �سي�سمنها خطته.

للمالحظة،  القابل  النهائي  النتاج  اأو  ال�سلوك  باأنه:  ال�سلوكي  الهدف  ُيَعّرُف 
والذي يتوقع من املتعلم بلوغه يف نهاية فرتة التعليم. اأو هو العبارة التي ت�سف 
الأداء اأو ال�سلوك الذي نرغب من املتعلم اأن يكون قادرا على القيام به يف نهاية 

 .)Robert,1975,5( التعلم

ويف �سوء ما �سبق نذكر فيما يلي اأهم املعايري اأو ال�سروط التي ينبغي توافرها 
يف �سياغة الهدف ال�سلوكي اجليد. )جودت �سعادة، 200١م، ١٤2-١٤٣(:

)اأ( اأن يركز الهدف على �سلوك املتعلم ولي�ض على �سلوك املعلم:

- مثال لهدف جيد ال�سياغة: اأن يقراأ املتعلم القطعة قراءة جهرية دون اأخطاء.
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- مثال لهدف رديء ال�سياغة: اأن يقراأ املعلم للمتعلمني القطعة قراءة جهرية 
دون اأخطاء.

)ب( اأن ي�سف الهدف نتاج التعلم ولي�ض ن�ساط التعلم:

- مثال لهدف جيد ال�سياغة: اأن ي�ستخرج املتعلم ثالث �سور بالغية من 
الق�سيدة.

- مثال لهدف رديء ال�سياغة: اأن يطلع املتعلم على ال�سور البالغية يف 
الكتاب املقرر.

)ج( اأن تقت�سر عبارة الهدف على نتاج واحد للتعلم:

- مثال لهدف جيد ال�سياغة: اأن يحفظ املتعلم الن�سيد الوطني.

-  مثال لهدف رديء ال�سياغة: اأن يحفظ املتعلم الن�سيد الوطني، ويكتبه 
على ال�سبورة، وي�سرحه.

)د( اأن يكون الهدف وا�سح املعنى قاباًل للمالحظة والقيا�ض:

- مثال لهدف جيد ال�سياغة: اأن يكتب املتعلم فقرة من خم�سة اأ�سطر بدون 
اأخطاء اإمالئية.

- مثال لهدف رديء ال�سياغة: اأن يتذوق املتعلم ال�سعر العربي يف الع�سر 
اجلاهلي.

فاعل   + اإجرائي  م�سارع  فعل   + اأْن  من:  الهدف  عبارة  تتكون  اأن  )هـ( 
الدر�ض  اأي جزئية  اإجنازه؛  املراد  الفعل  به )وهو  )املتعلم( + مفعول 

املراد حتقيقها( كاأن نقول:

» اأْن يكتب املتعلم العنا�سر الرئي�سة خلطة الدر�ض اللغوي «.
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)و( اأن ي�ستمل الهدف التدري�سي على ثالثة عنا�سر مهمة، هي:

- ال�سلوك الواجب برهنته من جانب املتعلم )مثل: يكتب، ي�سرح، يف�سر، 
يحلل...(.

- ال�سرط اأو الظرف الذي �سيوؤدى يف �سوئه ال�سلوك )مثل: بقلم الر�سا�ض، 
كما جاء يف كتاب القراءة،...(.

- معيار قبول اأداء ال�سلوك )مثل: بن�سبة 90%، بدون اأخطاء، ...(.

مثال لهدف لغوي تدري�سي جيد ي�ستمل على العنا�سر الثالثة ال�سابقة:

ــ بدون اأخطاء اإمالئية. ــ بقلم احلرب اجلافـ  ـــ اأن يكتب املتعلم �سفحة واحدةـ 

هذه هي اأهم ال�سروط  واملعايري التي ينبغي اأن يراعيها معلم اللغة العربية 
عند �سياغة اأي هدف يريد اأن ي�سمنه خطة در�سه، اإل اأنه عالوة على ذلك لبد 
فيها؛  التنوع  له  ي�سمن  الأهداف،  معينًا من  ت�سنيفًا  ي�ستخدم  كيف  يعرف  اأن 
مبعنى األ يقت�سر على جمال واحد من الأهداف، مثل الأهداف املعرفية فقط، 
اأو  التذكر  م�ستوى  مثل  الواحد،  املجال  داخل  اثنني  اأو  واحد  م�ستوى  على  ول 
الفهم فقط، بل عليه اأن ينوع يف اأهدافه من: معرفية اإلى وجدانية اإلى مهارية، 
عقليًا  لتالميذه  املختلفة  التعلم  جوانب  بني  ال�سليم  التوازن  بذلك  يحقق  حتى 

ووجدانيًا ومهاريًا.

الذي  النحو  اأهداف در�سه على  اأن حدد  ــ بعد  العربية  املفيد ملعلم  ولعل من 
ذكرنا - اأن ي�ساأل نف�سه  وهو ما يزال يف خلوته مل يبداأ در�سه بعد - �سوؤالني اثنني: 

املحتوى  ما  تالميذي؟)اأي  اإلى  الأهداف  هذه  اأو�سل  كيف  الأول:  ال�سوؤال   -
والإجراءات والأ�ساليب والأن�سطة والو�سائل التي ت�ساعدين على اإجناز هذه الأهداف؟(
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- ال�سوؤال الث�ين: كيف �ساأتاأكد من اأن هذه الأهداف قد حتققت؟

ول ريب يف اأن اإجابة املعلم عن هذين ال�سوؤالني �ستقوده ب�سورة طبيعية اإلى 
العنا�سر،  تلك  اإلى  ننتقل  اأن  قبل  اأننا  بيد  الدر�ض.  خطة  عنا�سر  باقي  حتديد 
اللغة  معلم  اإليها  ي�ستند  اأن  ميكن  التي  املعايري  من  طائفة  نورد  اأن  بنا  يح�ُسن 

العربية يف حكمه على مدى جودة اأهداف در�سه.

)3( محتوى الدرس اللغوي:
العديد  على  العربية  اللغة  درو�ض  من  در�ض  لأي  الدرا�سي  املحتوى  ي�ستمل 
يق�سم هذه  اأن  املعلم  لذلك على  والتعميمات؛  واملفاهيم  واملعارف  من احلقائق 
من  معينة  مرحلة  يف  منها  ق�سم  كل  و�سع  يتم  بحيث  منطقي،  ب�سكل  اجلوانب 
يحدد  كاأن  املراحل؛  تلك  على  للدر�ض  املتاح  الوقت  يوزع  ثم  الدر�ض،  مراحل 
خم�ض دقائق ملرحلة التهيئة، ثم يوزع باقي الوقت على املراحل الأخرى للدر�ض، 

مع تخ�سي�ض جزء من الوقت للمراجعة والتلخي�ض.

اأمرين  على  يتوقف  ذلك  فاإن  و�سكله،  اللغوي  املحتوى  مقدار  حيث  من  اأما 
تايلور،  )رالف  ١99٦م،١5٦-١59(،  املفتي،  وحممد  الوكيل،  )حلمي  اثنني:( 

:)Hunkins. Francis. 1980. P. 22(،)١07 - ١05،١982م

ــ الأول هو الهدف التعليمي الذي يقوم املعلم بتحديده يف بداية خطة الدر�ض. 

عليها  ا�ستملت  التي  والتعلم  التعليم  اأن�سطة  يف  فيتمثل  الآخر  الأمر  اأما  ــ 
اخلطة. 

ال�سرح  يف  الدر�ض  من  جانبًا  يق�سي  اأن  املعلم  اأراد  اإذا  املثال  �سبيل  فعلى 
التي  واملعلومات  العنا�سر  اأهم  در�سه  خطة  ي�سمن  اأن  عليه  فيجب  والإلقاء، 
مناق�سة  يف  تالميذه  ُي�سرك  اأن  قرر  اإذا  اأما  التدري�ض،  اأثناء  بتغطيتها  �سيقوم 
التي  الأ�سئلة  من  جمموعة  ي�سع  اأن   - احلالة  هذه  يف   - فعليه  الدر�ض  مو�سوع 
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ت�ساعده يف اإثارة احلوار مع التالميذ. ومهما يكن من اأمر، فيجب اأن يعلم املعلم 
باأن لي�ض ثمة �سكل واحد حمدد لكتابة املحتوى الدرا�سي، فالقاعدة يف ذلك هي 

اأن ي�سجل يف املحتوى ما يراه منا�سبًا و�سروريا لتحقيق اأهداف در�سه.

واإ�سافة ملا �سبق ل بد اأن يراعى املعلم معايري تنظيم حمتوى الدر�ض اللغوي، 
 ،Sequence والتتابع   ،Continuity ال�ستمرار  مبداأ:  يف  تتمثل  جمملها  يف  وهي 
العربية ومهاراتها، ومراعاة مبداأ  اللغة  Integration  بني فروع مادة  والتكامل 
وُيهمل  املو�سوع  من  معينة  جوانب  على  يركز  فال  املحتوى؛  تقدمي  يف  التوازن 
الأخرى. فعلى �سبيل املثال ل ينبغي للمعلم - يف خطة لدر�ض من درو�ض القراءة 
مبعظم  ذلك  ي�ستاأثر  بحيث  القرائي،  الن�ض  التالميذ  قراءة  على  يركز  اأن   -
تف�سري  اأو  الكلمات  معاين  ك�سرح   - الأخرى  اجلوانب  تلقى  ل  حني  يف  الوقت، 
املحتوى  تنظيم  ــ يف  اأن يحر�ض  املعلم  ي�سريا.كذلك على  اهتماما  اإل   - الن�ض 
اإلى انتقاء  اإ�سافة  ــ على فكرة التعلم الذاتي، وي�سجع تالميذه عليها،  وتقدميه 
ي�ساعدهم  فذلك  التالميذ،  عليها  يقبل  التي  اللغوية  املادة  من  ال�سائق  اجليد 
واآخران،  ال�سافعي  )اإبراهيم  ال�ستزادة.  يف  والرغبة  التح�سيل  �سرعة  على 

١٤١7هـ، 200-2١١(

)4( طريقة التدريس:
نف�سه هذا  ي�ساأل  اأن  بقي  در�سه وحمتواه  اأهداف  بتحديد  املعلم  قام  اأن  بعد 
اأو ال�سرتاتيجية التي ميكن بوا�سطتها تقدمي هذا املحتوى  ال�سوؤال: ما الطريقة 

لتالميذي كي تتحقق الأهداف املن�سودة؟

لعل املعلم يدرك اأن اختيار طريقة التدري�ض يتم يف �سوء اأهداف الدر�ض؛ 
من  كثري  اأكدتها  التي  املقولة  جاءت  هنا  ومن  التعليمي.  املوقف  ومتغريات 
الدرا�سات الرتبوية يف هذا املجال - باأن لي�ض هناك طريقة واحدة مثلى ت�سلح 
لتدري�ض كل املواد، لكل التالميذ، يف كل الظروف. وهذا يرجع اإلى اأن جوانب 
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التعلم املختلفة حتتاج اإلى طرائق متباينة واأ�ساليب متعددة، فاإن اأراد املعلم - 
على �سبيل املثال - اأن يدرب تالميذه على مهارات القراءة الناقدة، فاإن طريقة 
التدري�ض التي �سيتبعها معهم تختلف بال �سك عن تلك التي �سيعلمهم بو�ساطتها 
باختالف  املعلم  تدري�ض  طريقة  تختلف  وكذلك  النحوية.  املفاهيم  بع�ض 
الف�سول يف ال�سف الدرا�سي الواحد؛ اإذ يكت�سف اأن ما ي�سلح اأ�سلوبًا للتدري�ض 
مع تالميذ ف�سل معني، قد ل يكون كذلك مع تالميذ ف�سل اآخر وهكذا. فاإذا 
كان هذا التنوع يف ا�ستخدام طرائق التدري�ض يحدث يف نطاق املادة الدرا�سية 
الواحدة وعلى م�ستوى ال�سف الدرا�سي الواحد، فاإن حدوثه مع املواد الدرا�سية 
الدين  و�سياء  جعفر،  حمالة.)ح�سن  ل  واردًا  اأمرًا  ُيَعدَّ  املختلفة  وال�سفوف 

مطاوع، ١٤٣٦هـ، 27-25(

وما دام الأمر كذلك، فيتعني على معلم اللغة العربية اأن ي�سري يف خطة در�سه 
يتم ذلك  اأن  التدري�ض، على  ا�ستخدامها يف  يتوقع  التي  الطرق  اأو  الطريقة  اإلى 
اأن  التقومي، ذلك  واأ�ساليب  الو�سائل والأن�سطة  على نحو متكامل مع ا�ستخدامه 
هذه العنا�سر ت�سكل يف جمموعها منظومة واحدة ذات عالقة متبادلة ومتداخلة، 
اإلى حتقيق نتاجات التعلم  يوؤثر كل منها يف الآخر ويتاأثر به، لتوؤدي يف النهاية 

املن�سودة باأقل جهد وتكلفة ووقت ممكن.

التدري�ض  طرق  من  متمكنًا  املعلم  يكون  اأن  املجال  هذا  يف  ي�سرتط  اأنه  بيد 
خطَة  ُن  ُي�سمِّ فال  وعليه  در�سه،  تنفيذ  يف  ا�ستخدامها  يقرتح  التي  وا�سرتاتيجياته 
در�سه طريقة ل يح�سن ا�ستخدامها، لأن عدم متكنه من الطريقة يعر�سه اإلى الف�سل 

اأمام تالميذه. ويجعله ي�سجل الق�سور على نف�سه اأمامهم فيفقدون الثقة فيه. 

ون�سري - يف هذا ال�سياق - اإلى اأن حتديد املعلم طريقة التدري�ض مبدئيًا يف 
خطة در�سه، ل يعني بال�سرورة التزامه احلريف بها، فقد ُت�ستجد - عند تنفيذ 
الدر�ض - م�سوغاٌت قويٌة تدفع املعلم اإلى التعديل اأو التبديل، كاأن يلم�ض غمو�سًا 
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معينًا يف نقطة معينة، فيلجاأ اإلى اأ�سلوب املناق�سة مع تالميذه، لك�سف اأوجه هذا 
الغمو�ض، واإن مل يكن قد اقرتح اأ�ساًل ا�ستخدام اأ�سلوب املناق�سة يف خطة در�سه.

)5( الوسائل وتقنيات التعليم:
ينبغي على معلم اللغة العربية اأن يحدد و�سائله وتقنيات تعليمه التي ت�سهم يف 
حتقيق اأهداف در�سه اأول، ثم يعمل على اإعدادها وجتهيزها قبل البدء يف عملية 
التدري�ض. واملهمة امللقاة على عاتق املعلم يف هذا املقام، هي اأن يفكر ويبحث عن 
الو�سائل التي ميكن اأن ترثي املواقف التعليمية، وجتعل لها معنى ووظيفة؛ ذلك 

اأن الختيار اخلاطئ لهذه الو�سائل كثريًا ما يعوق اإجناز الأهداف.

ولعل املعلم يتفق معنا على اأنه اإذا كان اختياره و�سيلة تعليمية معينة يرتبط 
الزينة،  اأن يختار و�سيلة ملجرد  له  فاإنه ل يجوز  اللغوي،  باأهداف در�سه  اأ�سا�سًا 
اإذن  للو�سيلة  املعلم  فاختيار  درو�سه.  يف  متنوعة  و�سائل  ي�ستخدم  اإنه  ليقال  اأو 
يجب اأن يرتبط ارتباطًا مبا�سرًا مبو�سوع در�سه، ومب�ستويات تالميذه، بل مبدى 

مهارته هو يف ا�ستخدام الو�سيلة عند تنفيذ الدر�ض.

ميكن  التي  التعليمية  للو�سائل  معني  عدد  يوجد  ل  اأنه  اإلى  ن�سري  اأن  وبقي 
يتوقف على عوامل عديدة،  الأمر  الواحد، فهذا  الدر�ض  ان يختارها يف  للمعلم 
وعلى  التالميذ،  م�ستويات  وعلى  اللغوي،  وحمتواه  الدر�ض  اأهداف  طبيعة  مثل: 
مدى توافر تلك الو�سائل يف املدر�سة، ومدى متكن املعلم من املهارات الالزمة 

ل�ستخدامها يف تدري�سه.)ماهر يو�سف، ١٤29هـ، ١٣5-١٣٦( 

)6( األنشطة التعليمية:
قد  الدر�ض، وهي  التعليمية عن�سرًا مهما من عنا�سر خطة  الأن�سطة  متثل 
الأحوال يجب  له. ويف جميع  تالية  اأو  له،  اأو م�ساحبة  الدر�ض،  بداية  تكون يف 
اأن يعلم معلم العربية اأن هذه الأن�سطة لي�ست �سيئًا ثانويًا على هام�ض الدر�ض، 
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ثم  ومن  اخلطة.  عنا�سر  بقية  عن  اأهميته  يف  يقل  ل  رئي�سًا،  ركنًا  متثل  واإمنا 
بينها  التي  للعالقة  واإدراك كامل  اأن يختارها املعلم، ويخطط لها بفهم  ينبغي 

وبني تلك العنا�سر.

وعلى املعلم اأن يحدد - يف هذا العن�سر - �سري التالميذ لكت�ساب املعلومات 
ال�سرورية والأن�سطة التي يجب عليهم ممار�ستها و�سوًل اإلى الأهداف املرجوة. 
ومن البديهي اأن تختلف اأن�سطة التعليم والتعلم من در�ض اإلى اآخر، تبعًا لختالف 
الأن�سطة  ممار�سة  تتم  اأن  اأي�سًا  وبديهي  حتقيقها.  اإلى  ي�سعى  التي  الأهداف 
جماعية. اأو  فردية  ب�سورة  املدر�سة،  فناء  خارج  اأو  خارجه  اأو  الف�سل  داخل 

)كوثر كوجك، ١٤25هـ،  2٦١ - 2٦٣(

التعليمية  اأن�سطته  يحدد  وهو   - العربية  اللغة  معلم  على  اأن  اإلى  هنا  ون�سري 
عليه  كما  وم�ستوياتهم،  وميولهم  تالميذه  خربات  يراعى  اأن   - در�سه  خطة  يف 
بعيدة عن  اأن�سطة  يختار  الدر�ض؛ فال  الأن�سطة مبو�سوع  يراعى عالقة هذه  اأن 
مو�سوعه، اأو ل ت�ساعد تالميذه على اكت�ساب خربات جديدة، اأو معلومات مفيدة.

اأن�سطة  اأهمية  من  التقليل  ينبغي  ل  اأنه  اإلى  ال�ساأن  هذا  يف  الإ�سارة  وجتدر 
التالميذ كثريا من خالل زيارة  يتعلم  التدري�ض؛ فقد  والتعلم يف عملية  التعليم 
ميدانية اأو ندوة علمية اأو معر�ض اأو نحو ذلك، مما قد ي�سعب تعلمه من خالل 
الدرو�ض التي تتم داخل الف�سل. وكما اأ�سرنا قبل قليل فاإن نوع الأن�سطة وعددها 
هو  الكفء  واملعلم  وطبيعته،  الهدف  نوع  على  اأ�سا�سًا  يتوقف  اإمنا  در�ض  كل  يف 
ي�ستغرق  ل  بحيث  وينوعها،  الأن�سطة  من  املنا�سب  العدد  اختيار  ي�ستطيع  الذي 
التالميذ  �سعور  اإلى  ذلك  يوؤدي  ل  حتى  الن�ساط،  من  واحد  نوع  يف  كله  الدر�ض 
بال�سيق وامللل، وبحيث ل تكون الأن�سطة من الكرثة التي ل يجد التالميذ معها 
الوقت الكايف ملمار�سة كل ن�ساط منها، بل عليه اأن يتخذ بني ذلك �سبيال؛ فيوازن 
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بني الأن�سطة وينوع فيها وفقًا لطبيعة الهدف املراد حتقيقه.

)7( أساليب التقويم:
التاأكد  من  بد  ل  واإمنا  للتالميذ،  املعلومات  تقدمي  بانتهاء  الدر�ض  ينتهي  ل 
من حتقيق الأهداف التعليمية التي �سمنها املعلم خطة در�سه، ولن يتم له ذلك 
حتقيقها،  املراد  الأهداف  تخترب  التي  املنا�سبة  التقومي  اأ�ساليب  با�ستخدام  اإل 
فعلى �سبيل املثال ميكن للمعلم اأن ي�سمن خطة در�سه اأ�سئلة �سفوية واختبارات 

حتريرية اأو اأدائية.

وعلى املعلم - اأثناء حت�سري در�سه - اأن ياأخذ مببداأ التقومي امل�ستمر، وذلك 
يف  للدر�ض،  املختلفة  املراحل  خالل  للتالميذ  توجيهها  ميكن  اأ�سئلة  يعد  باأن 
املعلومات  وتثبيت  املراجعة  بغر�ض  منه،  النتهاء  عند  اأو  اأثنائه،  يف  اأو  بدايته، 
تالميذه  اإلى  يوجهه  �سوؤال  كل  اأن  يالحظ  اأن  املعلم  وعلى  التالميذ.  اأذهان  يف 
يجب اأن يرتبط مبا�سرة باأهداف الدر�ض، واأن يكون منا�سبًا مل�ستويات التالميذ، 
الإجابة  التالميذ  يعرف  بحيث  والتحديد،  بالو�سوح  ال�سوؤال  يتميز  اأن  بجانب 

املطلوبة بي�سر و�سهولة.
العربية  اللغة  معلم  ي�سمنها  اأن  ميكن  التي  املنا�سبة  التقومي  اأ�ساليب  ومن 

خطة در�سه، ما يلي:
اأو من بع�سهم  اأو من التالميذ للمعلم،  - توجيه الأ�سئلة من املعلم للتالميذ، 

لبع�ض.
حالت  على  الدر�ض  يف  وردت  التي  والق�سايا  امل�سكالت  بع�ض  تطبيق   -

جديدة. 
الدرو�ض  بع�ض  ا�ستنباط  اأو  العامة  الأفكار  بع�ض  تلخي�ض  املعلم  طلب   -

امل�ستفادة من مو�سوع الدر�ض.
- اإعداد تدريبات منوعة لقيا�ض املهارات امل�ستهدفة من الدر�ض.
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در�سه  خطة  ي�سمن  اأن  التقومي،  عن�سر  خالل  من  للمعلم  وميكن  هذا 
املعلومات التي اأمده بها التقومي، يف �سورة تغذية راجعة )Feed Back( لالإفادة 
منها يف تطوير خطته عند ال�ستعانة بها مرة اأخرى.)حممد بركات، ١٤0٤هـ، 

.)٣٣7-٣29

)8( الواجبات المنزلية:
ل  م�ستمرتان  عمليتان  والتعلم  التعليم  اأن  يدرك  العربية  اللغة  معلم  لعل 
اأن  يدرك  كما  فح�سب،  الدرا�سي  الف�سل  داخل  يحدث  ما  على  تقت�سران 
كان  لذلك  املتعلمني،  جميع  مل�ساركة  عادة  يكفي  ل  للدر�ض  املخ�س�ض  الوقت 
اأو  املنزلية،  الواجبات  من  عدد  على  الدر�ض  حت�سري  ي�ستمل  اأن  ال�سروري  من 
ميدان  خري  فهي  الف�سل،  خارج  اأداءها  تالميذه  املعلم  يكلف  التي  التعيينات 
لتطبيق مبداأ التعلم الذاتي، حيث يعتمد كل متعلم على نف�سه يف احل�سول على 

املعلومات، وحل التمرينات وغريها. 
هذا، وللواجبات املنزلية �سور متنوعة منها:

اأ - متارين لغوية متثل تطبيقًا مبا�سرا ملا در�سه التالميذ يف الف�سل.

ب - قراءات اإ�سافية للتعمق يف درا�سة بع�ض جوانب املو�سوع.

اأو  بتنفيذها فرادى  التالميذ  يقوم  لغوية يف �سورة م�سروعات  اأن�سطة   - جـ 
جماعات.

ولي�ض ثمة �سك يف اأن التنويع يف الواجبات املنزلية التي يحددها املعلم للتالميذ، 
اأن هذه  اأن يدرك  اأن عليه  اإل  يعطيه فر�سة طيبة ملراعاة الفروق الفردية بينهم، 
وم�سوغة  قدراتهم،  م�ستوى  يف  تكون  اأن  يجب  تالميذه  بها  يكلف  التي  الواجبات 
تكون  اأن  يجب  كما  فهمها،  التالميذ  جميع  ي�ستطيع  بحيث  وا�سحة،  �سهلة  بلغة 
الو�سائل وامل�سادر الالزمة لتنفيذها يف متناول اأيدي التالميذ، حتى ل ت�سكل هذه 



82

الواجبات عبئًا ثقياًل عليهم، يكون م�سدرًا ل�سيقهم ونفورهم من املادة الدرا�سية.

اأن يتم ذلك  ُي�سرتط  الواجبات املنزلية، فال  اإعطاء  يتعلق بتوقيت  اأما فيما 
الدر�ض  يف  ما  نقطة  اأو  معني  هدف  حتقيق  يقت�سي  فرمبا  الدر�ض،  نهاية  يف 
اإعطاء الواجب قبل نهاية الدر�ض. وعلى املعلم اأن يتفادى دائمًا اإعطاء التالميذ 
الواجب وهم يهمون بالن�سراف بعد نهاية الدر�ض و�سماع جر�ض احل�سة؛ لأن 
ذلك يدل على اأنه مل ُيخطط لدر�سه بال�سكل الذي يجعله يتحكم يف الزمن املتاح 

له، فيوظفه توظيفًا مثاليًا لتحقيق اأهدافه املعلنة.

هذا وميكن ملعلم العربية اأن يثبت هذا العن�سر يف دفرت الإعداد على النحو 
التايل:

* الواجب�ت املنزلية للدر�س اللغوي:

اخلالدة  لغتي  كتاب  من   .......... �سفحة  يف   ..... رقم  التمرين  حل   - اأ 
املقرر.

مع  بها  قمت  ترفيهية  رحلة  عن   ............ حدود  يف  تقريرًا  اكتب   - ب 
زمالئك.

 ........ وا�ستخرج   ........ معلقة  من  الأولى  اخلم�سة  الأبيات  احفظ   - ج 
�سور بالغية.

د - اقراأ ال�سفحات من .... اإلى ..... يف كتاب ...... مبكتبة املدر�سة، ثم 
قم بتلخي�سها يف حدود .....

خطة  لإعداد  اأ�سا�سية  اأنها  نح�سب  التي  العنا�سر  اأهم  هي  فهذه  وبعد، 
اأننا  التقليل من �ساأنها. على  اأو  اإغفالها  در�ض لغوي متميز، ومن ثم ل ي�سح 
ن�سري اإلى اأن هناك من ي�سيف اإليها اأو يحذف منها، وفقًا خلربته يف عملية 
التدري�ض، فاخلطة ل تعد نهائية مهما بلغت من اجلودة والإتقان، فهي تظل 
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مو�سع  وي�سعها  امليدان،  املعلم  بها  ينزل  اأن  اإلى  نظرية،  ت�سورات  جمرد 
التنفيذ والمتحان.

ونوؤكد - مرة اأخرى - اأن خطة الدر�ض مهما كانت جيدة ووافية، ل ينبغي اأن 
للدر�ض،  الفعلي  التنفيذ  اأثناء  واإبداعه  العربية  اللغة  معلم  فكر  قيدًا على  تكون 
اإذ باإمكانه اأن يراجع نف�سه وي�ست�سري معلوماته، فيعدل يف خطته وفقًا ملتغريات 

املوقف التعليمي. )�سعيد ال�سعيد، ١٤٣0هـ، ١78-١8١(.

سادســً: دفتر إعداد الدرس اللغوي:
َن جميع العنا�سر ال�سابقة  بقي اأن ن�سري اإلى اأن على معلم اللغة العربية اأن ُيَدوِّ
اأن  احل�سبان  يف  الأخذ  مع  التح�سري.  اأو  الإعداد  دفرت  ُي�سمى  خا�ض،  دفرت  يف 
م�سمون عنا�سر خطة الدر�ض لي�ض واحدًا يف جميع درو�ض اللغة العربية، واإمنا 
در�ض  فلكل  واحدة،  الأ�سا�سية  العنا�سر  ظلت  واإن  اآخر،  اإلى  در�ض  من  يختلف 
وواجبات  تقومي،  واأ�ساليب  وو�سائل  واأن�سطة  تدري�ض  وطرق  وحمتوى  اأهداف 
منزلية تختلف عن الدر�ض الآخر. وهذا يفر�ض على معلم العربية اأن ُيِعدَّ خطًة 

لكل در�ض من درو�سه اليومية مهما كان هذا الدر�ض ب�سيطًا و�سهاًل.

وُيف�سل اأن ي�سري معلم اللغة العربية يف در�سه وفقًا خلطته التي اأعدها، على 
األ تكون قيدًا على تفكريه واإبداعاته كما ذكرنا من قبل، بل يجب اأن تتالءم مع 
منا�سبًا،  يراه  فيها، مبا  يعدل  اأو  منها  يحذف  اأو  اإليها  في�سيف  در�سه؛  ظروف 
يعرف  ول  التعليمي،  املوقف  متغريات  مع  يتالءم  كيف  يعرف  ل  الذي  فاملعلم 
بالتايل  ويتحول  در�سه،  قيمة  من  يقلل  معهم،  ويتفاعل  لطالبه  ي�ستجيب  كيف 
اإلى اآلة يتحكم فيها دفرت الإعداد، فيظل طوال در�سه م�سدودًا اإليه من�سغاًل به، 
ل ي�ستطيع مفارقته اأو اخلروج عن م�سمونه، وين�سى هذا النوع من املعلمني اأن 
دفرت الإعداد ل يعدو اأن يكون و�سيلة للتذكرة وتنظيم املعلومات، ومن ثم عليه 
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در�سه  مو�سوع  اإلى اخلروج عن  ذلك  يقوده  اأن  دون  علمه،  عليه من  يفي�ض  اأن 
وغر�سه الأ�سا�ض )جودت الركابي، ١٤١٦هـ، 5٦(

ول يخفى على فطنة معلم العربية اأن للدر�ض اللغوي نوعني من الإعداد:

من  الدر�ض  خطة  عليه  ت�ستمل  ما  حتديد  يف  يتمثل  مادي،  اإعداد  الأول  ــ 
عنا�سر؛ كاختيار حمتوى الدر�ض، ور�سم طريقته، وبيان و�سائله، واأ�ساليب 

تقوميه، وت�سجيل ذلك يف دفرت الإعداد. 

ــ اأما الإعداد الآخر فهو نف�سي، ياأتي بعد اإعداد الدر�ض، اأو ي�ساحبه، ويتجلى 
يف تهيئة املعلم نف�سه لإلقاء الدر�ض، م�ستح�سرًا يف ذهنه: اأهدافه، ومادته، 
يت�سل  مما  ذلك  غري  اإلى  اأ�سئلته،  توجيه  وكيفية  واأن�سطته،  وطريقته، 
مبو�سوع در�سه. لهذا فالإعداد النف�سي للتدري�ض اأمر مهم و�سروري، وقد 
بهذين  يقوم  اأن  الناجح  للمعلم  لبد  وعليه  املادي.  الإعداد  اأحيانا  يفوق 
النوعني من الإعداد، حتى ي�ستطيع اأن يوؤدي در�سه بنجاح وفاعلية.)عبد 

العليم اإبراهيم، ١9٦8م، ٤١(

أخطاء في إعداد الدروس اللغوية:
هذا وهناك بع�ض الأخطاء التي يقع فيها بع�ض معلمي اللغة العربية يف مراحل 

التعليم العام عند اإعداد درو�سهم، نذكر منها: )حممد اأحمد، ١979م، 2٦(

الإعداد، وهذا خطاأ  الف�سل بدون دفرت  اإلى  والدخول  التح�سري  اإهمال   -١
تربوي ينبغي على املعلم - مهما كانت خربته وعلمه - اأن يتخل�ض منه؛ 
لأن ذلك قد يعر�سه ملواقف حمرجة اأمام تالميذه، واأمام غريهم من 

امل�سرفني وامل�سئولني.

 2- النقل من دفرت اإعداد قدمي، ومن م�ساوئ هذا امل�سلك اأنه يقلل من علم 
نف�سه  يكلف  اأن  دون  قدمية  معلومات  على  يعتمد  لأنه  وخربته؛  املعلم 
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فينمو  تخ�س�سه،  هو جديد يف جمال  ما  على  والطالع  البحث  م�سقة 
علميا ومهنيًا.

اإذ جند بع�ض املعلمني ي�سريون على وترية واحدة  ٣- اجلمود وعدم البتكار؛ 
عند التح�سري للتدري�ض، فيكررون ما ت�ستمل عليه عنا�سر اخلطة يف كل 
در�ض من الدرو�ض، دون انتباه اإلى اأن هذه الإجراءات قد تتغري بتغري فروع 

املادة، وباختالف مو�سوع الدر�ض، واملرحلة واملوقف التعليمي نف�سه.

ســابعً: نماذج خطط إعداد الدرس اللغوي: 
ثمة طرق ومناذج عديدة لتنظيم اإعداد خطط الدرو�ض اليومية للغة العربية، 

من اأ�سهرها الطريقتان: الأفقية )العر�سية(  والطولية )الراأ�سية(:

)1( النموذج األفقي لخطة الدرس اللغوي:
يتميز النموذج اأو الطريقة الأفقية باأنها اأكرث تف�سياًل؛ حيث يتم فيها حتديد 
اخلا�ض  الدرا�سي  املحتوى  الهدف  لهذا  يو�سع  ثم  منف�سلة،  ب�سورة  هدف  كل 
اأ�ساليب  له  حُتدد  كما  لتحقيقه،  الالزمة  والو�سائل  والأن�سطة  والإجراءات،  به 
التقومي املرتبطة به، والزمن املنا�سب لإجنازه. ولذلك فاإن هذه الطريقة ت�ساعد 
مبو�سوع  ربطه  على  وتعمل  اآخر،  بعد  هدفًا  در�سه  اأهداف  حتقيق  على  املعلم 
يتيح  مما  ومو�سوعية،  منطقية  خطوات  وفق  املحدد،  الزمن  اإطار  يف  الدر�ض 

الفر�سة لتنظيم خطوات الدر�ض، وحتقيق الأهداف املن�سودة.

)2( النموذج الرأسي لخطة الدرس اللغوي:
واإجراءات تكفل حتقيق كل  بو�سع عنا�سر  تهتم  الراأ�سية، فال  الطريقة  اأما 
هدف على حدة، بل ت�سع الأهداف جمتمعة، ثم تاأتي اإجراءات الدر�ض وعنا�سره 
متداخلة، وهذا ل يتيح الفر�سة للتاأكد من اأن كل هدف قد اأخذ ما ي�ستحقه من 

اهتمام وتركيز، مما ي�سعب معه اجلزم باأن كل الأهداف قد حتققت.
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ـ النموذجني الأفقي والراأ�سي  ولعل من املفيد اأن نعر�ض - يف ختام هذا الف�سلـ 
ت�ستخدم  لغوية  درو�ض  خلطط  مناذج  بعدة  متبوعني  اليومية،  الدرو�ض  خلطط 
على  العربية  اللغة  معلم  ين�سج  اأن  اأجل  من  خمتلفة،  تدري�سية  ا�سرتاتيجيات 
 ،)Curzon,1990,239-242( منوالها عند اإعداد درو�سه يف خمتلف فروع العربية

و)ح�سن اخلليفة وكمال الدين ها�سم، ١٤25هـ، ٦٦-٦7(:  
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التاريــخ:..................           املــادة:..................       ال�ســف:.................... 

احل�سة:..................           الف�سل:................       مو�سوع الدر�ض:.............

)١( اأهداف الدر�ض:
اأ - ................................................................................
ب -...............................................................................
ج -................................................................................

)2( حمتوى الدر�ض:
اأ - ................................................................................
ب -...............................................................................
ج -................................................................................

)٣( اإجراءات التدري�ض:
اأ -...................... ب ...................... ج -.............................

)٤( الو�ســائل وتقنيات التعليم:
اأ -...................... ب ...................... ج -.............................

)5( الأن�ســطة التعليمية:
اأ -...................... ب ...................... ج -.............................

)٦( التقومي:
اأ -...................... ب ...................... ج -.............................

)7( الواجبــات املنزلية:
اأ -...................... ب ...................... ج -.............................
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منوذج خلطة در�ــس يف اللغة العربية با�شــتخدام ا�شــراتيجية املحا�شرة

ــــ ال�ســف:............................                        ــــ املــادة:.........................
ــــ التاريــخ:............................                        ــــ احل�ســة:......................

ــ عنوان الدر�ض:.........................

ــ الأهداف: 
...............................)١(
...............................)2(
...............................)٣(
...............................)٤(

التمهيد:.............................................
ــ العنا�سر الرئي�ســة للدر�ض: 

......................................................... )١(

......................................................... )2(

......................................................... )٣(

......................................................... )٤(
)5(

ــــ اأمثلة تو�سيحية:
......................................................... )١(
......................................................... )2(
......................................................... )٣(

ــ تعريفات:
......................................................... )١(
......................................................... )2(
......................................................... )٣(

ــ عقد مقارنات:
. ..............................................................
. ..............................................................

ــ امللخ�ض:..............................................

ــ التقومي:...............................................
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منوذج خلطة در�ــس يف اللغة العربية با�شــتخدام ا�شــراتيجية املناق�شة

ــــ ال�ســف:...................                                                     ــــ املــادة:.................
ــــ التاريــخ:......................                                                ــــ احل�ســة:...............

ــ عنوان الدر�ض:..............................

ــ الأهداف:
.......................................................................... - ١
.......................................................................... - 2
.......................................................................... - ٣

ــ الو�سائل:
................................................. - ١
................................................. - 2
................................................. - ٣

ــ التهيئة:...............................................................
ــ اخلطوات املناق�ســة :

ــض  )١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ �
الإجابــات املحتملة :

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

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

..........................................................................
ــض  )2( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ �

الإجابــات املحتملة :
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

ــض  )٣( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ �
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................

ــ امللخ�ض:...........................................
ــ التقــويـم:...........................................
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منوذج خلطة در�ــس يف اللغة العربية با�شــتخدام ا�شــراتيجية ال�شتق�شاء

ــــ ال�ســف:...................                                                     ــــ املــادة:.................
ــــ التاريــخ:......................                                                ــــ احل�ســة:...............

ــ عنوان الدر�ض:..............................

ــ اأهداف الدر�ض:
.......................................................... - ١
.......................................................... - 2
.......................................................... - ٣
.......................................................... - ٤
ــــ التمهيد:................................................

ــــ الأدوات امل�ســتخدمة يف الدر�ض:
.......................................................... - ١
.......................................................... - 2
.......................................................... - ٣

- حتديد امل�ســكلة:
........................................................................
........................................................................
........................................................................

- العمليات:
........................................................................
........................................................................
........................................................................

- املفاهيم الرئي�ســة:
........................................................................
........................................................................
........................................................................

- الن�ســاط اخلارجي امل�ساحب:
........................................................................
........................................................................
........................................................................

ــــ امللخ�ض:...................................................
ــــ التقومي:...................................................
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منوذج خلطة در�ــس يف اللغة العربية با�شــتخدام ا�شــراتيجية حل امل�شكالت

ــــ ال�ســف:...................                                                     ــــ املــادة:.................
ــــ التاريــخ:......................                                                ــــ احل�ســة:...............

ــ عنوان الدر�ض:..............................
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ــ الأهداف:
.......................................................... - ١
.......................................................... - 2
.......................................................... - ٣

ــــ التمهيد:.................................................................
ــــ خطوات ال�ســري يف الدر�ض:

١( - حتديد امل�ســكلة وتعريفها:
ــــ.........................................................................
ــــ.........................................................................

2( - جمــع البيانــات اأو املادة العلمية:
ــــ.........................................................................
ــــ.........................................................................

٣(- �سياغــة الفرو�ض:
ــــ.........................................................................
ــــ.........................................................................

٤(- حتليــل البيانــات اأو املادة العلمية:
ــــ.........................................................................
ــــ.........................................................................

5(- اختبار الفرو�ض:
ــــ.........................................................................
ــــ.........................................................................

٦(- حل امل�ســكلة اأو النتيجة:
ــــ.........................................................................
ــــ.........................................................................

ــــ التقومي:...................................................
..............................................................

ثامنًا: مع�يري تقومي خطة الدر�س اللغوي:
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بقي اأن نختم هذا الف�سل مبجموعة من املعايري التي ميكن ملعلم اللغة العربية 
اأن ي�ستند اإليها يف تقومي اأية خطة من خطط درو�سه اليومية. وقد حر�سنا على 
اأن تكون هذه املعايري �ساملة للعنا�سر الأ�سا�سية خلطة الدر�ض اللغوي، حتى ياأتي 
املعايري يف  َعْت هذه  ُو�سِ احلكم عليها مو�سوعيا وم�ستوعبا لكافة جوانبها. وقد 
)متوافر/  مكونة من خليتني  وهي  عبارة،  على )٦9(  ا�ستملت  ا�ستبانة،  �سورة 

غري متوافر(، حتى ي�سهل على املعلم اأو املحكم و�سع راأيه يف اخللية املنا�سبة.

ا�شتبانة معايري تقومي خطة در�س يف اللغة العربية

غري متوافرمتوافراملعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�رم

اأول: الإط�ر الع�م خلطة الدر�س اللغوي:

يت�سمن معلومات وبيانات وا�سحة.١

يت�سمن معلومات وبيانات وافيـــــــة.2
ث�نيـــــ�: اأهــــداف الـــــدر�س اللغـــــــوي:

ترتبط اأهداف الدر�ض بالأهداف العامة ملنهج اللغة العربية.١

اأهداف الدر�ض وا�سحة املعنى وقابلة للفهم.2

تت�سمن الأهداف  اجلوانب: املعرفية والوجدانية واملهارية.٣

ت�ستمل على م�ستويات متعددة: تذكر، فهم، تطبيق...اإلخ.٤

تلبي اأهداف الدر�ض حاجات املتعلمني واهتماماتهم.5

تتنوع الأهداف ملقابلة الفروق الفردية بني املتعلمني.٦

الأهداف قابلة للتحقيق يف حدود اإمكانات املتعلم.7

تركز الأهداف على �سلوك املتعلم ولي�ض على �سلوك املعلم.8

ت�سف اأهداف الدر�ض نتاج التعلم ولي�ض ن�ساط التعلم.9

تقت�سر عبارة الهدف على نتاج واحد من نتاجات التعلم املرغوبة.١0

اأهداف الدر�ض قابلة للمالحظة والقيا�ض والتقومي.١١
ث�لث: حمتوى الدر�س اللغوي:

يرتبط حمتوى الدر�ض اللغوي باأهداف املنهج.١
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غري متوافرمتوافراملعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�رم

يراعي حمتوى الدر�ض اللغوي ميول املتعلمني وحاجاتهم.2

يرتبط حمتوى الدر�ض اللغوي بواقع املتعلم.٣

حمتوى الدر�ض اللغوي �سادق وذو دللة. ٤

حمتوى الدر�ض اللغوي وظيفي ومهم للمتعلم.5

حمتوى الدر�ض اللغوي منا�سب للزمن والظروف الأخرى.٦

هناك توازن بني �سمول حمتوى الدر�ض اللغوي وعمقه.7

يتحقق يف حمتوى الدر�ض اللغوي معيار ال�ستمرار.8

يتحقق يف حمتوى الدر�ض اللغوي معيار التتابع.9

يتحقق يف حمتوى الدر�ض اللغوي معيار التكامل.١0

يتحقق يف حمتوى الدر�ض معيار التوازن بني الرتتيبني املنطقي والنف�سي.١١

يتيح تنظيم حمتوى الدر�ض اللغوي ا�ستخدام اأكرث من طريقة للتعلم.١2
رابعــــــ�: طريقــــــة التدري�س:

طريقة التدري�ض مالئمة لأهداف الدر�ض اللغوي وحمققة له.١

طريقة التدري�ض حمققة للمحتوى اللغوي وقادرة على نقله للمتعلمني.2

مالئمة مل�ستوى املتعلمني ومثرية مليولهم نحو الدر�ض اللغوي.٣

تراعي مابني املتعلمني من فروق الفردية يف القدرات وال�ستعدادات.٤

حتر�ض على اإيجابية املتعلم وتدعم ن�ساطه، وا�ستقالليته، وجدة تفكريه. 5

تربط املتعلم مب�سادر املعرفة املختلفة؛ للح�سول عليها، وا�ستيعابها.٦

تت�سم الطريقة بالتوازن وال�سمول جلوانب �سخ�سية املتعلم.7

حتقق بهجة التعلم ومتعته؛ بحيث ل ي�سعر املتعلم بامللل والإحباط. 8

ت�سيع روح الألفة وال�سداقة واملودة والحرتام بني املعلم واملتعلمني.9

تكون طريقة التدري�ض اقت�سادية يف الوقت واجلهد والتكلفة.١0

تذلل �سعوبات التعلم؛ فتــراعي خ�سائ�ض املتعلمني، وما بينهم من ١١
فروق فردية. 

خ�م�س�: الو�س�ئل وتقني�ت التعليم:
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غري متوافرمتوافراملعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�رم

الو�سيلة منا�سبة لالأهداف اللغوية للدر�ض.١

منا�سبة لطبيعة املتعلم، وقدراته وعمره الزمني.2

متوافرة باملدر�سة، اأو جمهزة من قبل املعلم، اأو من قبل الطالب.٣

الو�سيلة �ساحلة لال�ستخدام من قبل املعلم وتالميذه.٤

الف�سل الدرا�سي مهيئ لعر�ض الو�سيلة التعليمية.5

دقيقة فيما تنقله من معلومات، و�سادقة ل توحي بفكرة خاطئة.٦

ب�سيطة ل تعقيد فيها، ي�سهل على املتعلم متابعتها، والتفاعل معها، 7
والتعلم منها.

متقنة؛ جتمع بني دقة ال�سنع وكفاءة العمل، مع جاذبية ال�سكل 8
وجمال املظهر.

متنوعة؛ تخاطب اأكرث من حا�سة للمتعلم، وتراعي ما بني املتعلمني 9
من فروق فردية.

مرنة؛ تتيح للمعلم واملتعلم اإمكانية تطويرها خلدمة اأهداف تعليمية، ١0
اأو مو�سوعات درا�سية، اأو فئات اأخرى من املتعلمني.

�سائقة يف ذاتها، تثري اهتمام التالميذ وجتذبهم اإلى الدر�ض.١١

يتوافر فيها عن�سر الأمان؛ فال تت�سبب يف اأية اأ�سرار للمعلم ول ١2
للتالميذ. 

�س�د�س�: الأن�سطة التعليمية:

الأن�سطة التعليمية مرتبطة باأهداف الدر�ض اللغوي.١

منا�سبة للمحتوى الذي يقوم املعلم بالتخطيـط لتدري�سه.2

اقت�سادية قليلة التكلفة تنا�سب اإمكانات املدر�سة. ٣

تنا�سب قدرات املتعلمني واإمكاناتهم.٤

تتنا�سب مع ميول املتعلمني واهتماماتهم. 5

تت�سم بالتنوع؛ فال يكرر املعلم الأن�سطة نف�سها، من در�ض اإلى اآخر.٦

�س�بع�: اأ�س�ليب التقومي:
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غري متوافرمتوافراملعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�رم

يرتبط التقومي باأهداف الدر�ض اللغوي.١

التقومي م�ستمر ومالزم لعملية التدري�ض من بدايتها حتى نهايتها.2

يراعي التقومي ما بني املتعلمني من فروق فردية.٣

التقومي �سامل جلميع اأهداف الدر�ض، ولكافة م�ستوياتها، وجوانبها: ٤
املعرفية والوجدانية واملهارية.

ي�ستمل التقومي على جميع الأدوات املتاحة كالختبارات التحريرية 5
والأ�سئلة ال�سفهية وبطاقات املالحظة، وغريها.

تتوافر يف اأدوات التقومي �سفات: ال�سدق والثبات واملو�سوعية ٦
والتمييز.

التقومي اإن�ساين يهدف مل�ساعدة املتعلمني على النمو ال�سامل.7

التقومي اقت�سادي من حيث: الوقت واجلهد والتكلفة.8

ث�من�: الواجب�ت املنزلية:

الواجبات املنزلية مرتبطة باأهداف املقرر الدرا�سي.١

ت�سهم بفعالية يف حتقيق اأهداف الدر�ض اللغوي.2

ت�ساغ الواجبات بلغة وا�سحة ومفهومة للمتعلمني.٣

متنوعة لتقابل الفروق الفردية بني املتعلمني.٤

ممكنة التنفيذ حتى ل تنفر املتعلمني من القيام بها.5

�سائقة وجاذبة لنتباه املتعلمني واهتمامهم.٦

واقعية ووظيفية وذات فائدة للمتعلمني.7
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مراجع الفصل الثاني
جديد،  منظور  من  املدر�سي  املنهج  واآخران،  ال�سافعي  حممد  اإبراهيم   -  ١

مكتبة العبيكان، الريا�ض، ١٤١7هـ.

2 - جابر عبد احلميد جابر، التدري�ض والتعلم الأ�س�ض النظرية، دار الفكر 
العربي، القاهرة، ١998م.

٣ - جابر عبد احلميد جابر، و�سليمان اخل�سري ال�سيخ، وفوزي اأحمد زاهر، 
مهارات التدري�ض، دار النه�سة، القاهرة، ١982م. 

٤ - جودت اأحمد �سعادة، �سياغة الأهداف الرتبوية يف جميع املواد الدرا�سية، 
دار ال�سروق، عمان، 200١م.

5 - جودت اأحمد �سعادة، وعبد اهلل حممد اإبراهيم، املنهج املدر�سي الفعال، 
دار عمار، عمان،١99١.

٦ - جودت الركابي، طرق تدري�ض اللغة العربية، دار الفكر املعا�سر، بريوت، 
الطبعة الثالثة، ١٤١٦هـ.

مكتبة  ال�سفية،  والأ�سئلة  للتدري�ض  التخطيط  اخلليفة،  جعفر  ح�سن   -  7
الر�سد، الريا�ض، الطبعة الثانية، ١٤2٣هـ. 

الر�سد،  العربية، مكتبة  اللغة  تدري�ض  8 - ح�سن جعفر اخلليفة، ف�سول يف 
الريا�ض، الطبعة الرابعة،١٤25هـ.

9 - ح�سن جعفر اخلليفة، مدخل اإلى املناهج وطرق التدري�ض، مكتبة الر�سد، 
الريا�ض، الطبعة التا�سعة، ١٤٣٦هـ.

ا�سرتاتيجيات  مطاوع،  حممد  الدين  و�سياء  اخلليفة،  جعفر  ح�سن   -  ١0
التدري�ض الفعال، مكتبة املتنبي، الدمام، ١٤٣٦هـ.
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الفصل الثالث

معاييــر تنفيذ الدرس اللغوي، ودعمه، 
وتعزيزه

د. حسن أحمد مسلم
أستاذ المناهج وطرق تدريس 

اللغة العربية  المساعد
جامعة الملك خالد - كلية 

التربية

مقدمة:
فطري  وا�ستعداٌد  املهنة،  تلك  جتاه  داخلي  ميٌل  التدري�ض  اإلى  املرء  يدفع 
والقدوِة  بالنف�ض،  والثقِة  ال�سخ�سية،  قوِة  مثل  معينة  �سفاٍت  امتالك  يتجلى يف 
احل�سنة، والبديهة، وف�ساحة املنطق، وقوِة ال�سوت، وحِب التعامل مع الآخرين 
الكليات  يف  والرتبوي  املهني  العلمي  الإعداد  ذلك  بعد  ياأتي  ثم  وم�ساعدتهم. 
واجلامعات قبل العمل يف التدري�ض، وتاأتي الربامج التدريبية خالله لتتوج قدراته 
ومهاراته وُتعينه على اأداء عمله على الوجه املن�سود. ولبد اإذن للمعلم الراغب 
ومبجموعة  واأخالقه،  واأهدافه  التعليم  مببادئ  الإملام  من  عمله  يف  النجاح  يف 
من املهارات الرتبوية، ومبعايري الأداء املهني اجليد؛ حتى ي�ستطيع اأن ينجح يف 

مهمته، ويوفق يف ر�سالته.

من  فينطلق  واإتقان،  وهمٍة  بوعٍي  اخلربات  بتلك  مير  من  هو  الناجح  واملعلم 
ملهارات  تنفيذه  يف  دقيقًا  ويكون  �سليمة،  �ساملة  واأهداف  �سحيحة،  مبادئ 
الفعالة.  املعلم  لكفايات  ومتقنًا  املهني،  اأدائه  معايري  يف  وحاذقًا  التدري�ض، 
فلي�ست مهمة املعلم احلقيقية يف اإنهاء مو�سوعات املقرر، ولكن مهمته يف جعلها 
تكوين  يف  ال�سامية  التعليم  غاية  اإلى  للو�سول  للطالب؛  وحمببًا  ممتعًا  اكت�سافًا 
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النافع  البناءة،  وال�سلوكيات  واملهارات  باملعارف  امللم  الواعي،  امل�سلم  الطالب 
لنف�سه وملجتمعه ووطنه ولالإن�سانية جمعاء. 

م�ساركة  اأهمية  على  توؤكد  احلديثة  الرتبوية  الجتاهات  اأن  من  الرغم  وعلى 
التي  الن�سط  للتعلم  ا�سرتاتيجيات  وتقدم  ال�سفي،  اللغوي  الن�ساط  يف  الطالب 
تعتمد على ن�ساط الطالب، وتوؤكد على اأنه ينبغي على املعلم اأن يقلل من مقدار 
حديثه يف اأثناء التدري�ض؛ فاإن هناك مواقف كثرية تتطلب من املعلم اأن ي�سطلع 
بالدور الرئي�ض فيها. فبغ�ض النظر عن امل�ستوى التعليمي الذي يدر�ض فيه املعلم 
ومبادئ  ومفاهيم  وحقائق  جديدة،  لغوية  قواعد  لعر�ض  دائمة  حاجة  فهناك 
وتو�سيحها  �سرحها  اإلى  حاجة  وهناك  تعلموها،  اأن  للطالب  ي�سبق  مل  لغوية 
وبيانها لهم. كل ذلك وغريه الكثري يتطلب من املعلم اأن يقوم بدوٍر كبري داخل 
مهارات عر�ض  اكت�ساب  بحاجة اإلى  املعلم  فاإن  لذلك  ونتيجة  وخارجه؛  ال�سف 

الدر�ض وتنفيذه، واإتقان معايري الأداء املهني اجليد. 

والن�ساطات  الأداءات  هي  املهني  الأداء  ومعايري  التدري�ض،  فمهارات 
العملية  بق�سد جناح  اأو خارجه  ال�سف  داخل  املعلم  بها  يقوم  التي  التعليمية 
التعليمية. وهي ت�سكل القرارات يحدد فيها املعلم ما �سيقوم به هو من اأعمال، 
وما �سيقوم به الطالب من اأفعال، ويحدد مدى ت�سل�سل هذه الأعمال والأفعال 
و�سائل  من  �سيحتاجه  وما  املتاحة،  الدر�ض  دقائق  اأو  �ساعات  خالل  وتتابعها 
التعليمية  اإطار نظرٍة واعيٍة فاح�سة لالأهداف  واأدوات، كل ذلك يف  وخامات 
اللغوية، ودرايٍة كاملة باملحتوى اللغوي. وهذا ما �سن�ستعر�سه يف هذا الف�سل، 
�سوء  ويف  ال�سعودية،  العربية  باململكة  التعليم  �سيا�سة  وثيقة  من  م�ستفيدين 
للقيا�ض  الوطني  املركز  حددها  التي  العربية  اللغة  ملعلمي  املهنية  املعايري 

والتقومي باململكة.
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وبدايًة فاإنه ل يخفى على اأحد اأن لكل مهنة مبادئها التي متكن �ساحبها من 
اأي�سًا  فلها  التدري�ض،  ملهنة  بالن�سبة  احلال  وكذلك  وفاعلية،  بنجاح  ممار�ستها 
العديد من املبادئ التي يتعني على املعلم مراعاتها والتم�سك بها؛ حتى ي�ستطيع 
املبادئ  ومن  ذلك،  يف  للف�سل  تعر�ض  واإل  وفاعلية،  بنجاح  التدري�ض  ممار�سة 

املرتبطة مبعلم اللغة العربية ما يلي:

١- اإن املتعلم يتعلم اللغة مبقدار م�ساركته اللغوية - داخل ال�سف اأو خارجه 
النحوي  التطبيق  واإجراء  اللغة  ا�ستخدام  ت�سجيعه على  ي�ستلزم  - مما 

واللغوي، واإ�سراك اأكرب عدد من املتعلمني يف ذلك.

2- التدعيم الإيجابي املتمثل يف الت�سجيع واملديح اأكرث تاأثريًا يف تعليم اللغة 
اإلى نفور  يوؤدي  واللوم كثريًا ما  العقاب  اإن  ال�سلبي، حيث  التدعيم  من 

املتعلمني من املعلم ومن اللغة اأي�سًا.

ما  ا�ستخدام  )اأي  اللغوي  والتدريب  التعلم  اأثر  انتقال  احتمال  يزداد   -٣
يتعلمه املتعلم لغويًا داخل املدر�سة يف املحيط اخلارجي( عندما يكون 
املتعلم راغبًا يف التعلم اللغوي، كذلك عندما يكون التاأكيد على اجلوانب 
احلقائق  على  ولي�ض  العربية،  اللغة  مناهج  يف  والت�سالية  الوظيفية 

والقواعد املجردة فقط.

٤- املو�سوعات اللغوية والن�سو�ض القرائية التي لها معنى عند املتعلم تكون 
تكون  التي  والن�سو�ض  املو�سوعات  تلك  من  اأثرًا  واأبقى  تعلمًا  اأ�سهل 

بعيدة عن اإدراكه ولي�ست لها عالقة بحياته.

قبل  القريبة  واخلربات  املجردة،  قبل  املح�سو�سة  الأ�سياء  املتعلم  يتعلم   -5
معلم  ي�سري  اأن  يجب  ولذا  ال�سعبة؛  قبل  ال�سهلة  والأ�سياء  البعيدة، 
النحوية  املو�سوعات  خا�سة  وب�سفٍة  اللغوي  التدري�ض  يف  العربية  اللغة 
وال�سرفية، من ال�سهل اإلى ال�سعب اأو الأقل منه �سهولة، ومن الب�سيط 
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اإلى املعقد، ومن املعلوم اإلى املجهول، ومن املح�سو�ض اإلى املعقول، ومن 
اجلزيئات اإلى الكليات، ومن غري املحدود اإلى املحدود.

وا�سحًا  منه  الهدف  اأو  الغر�ض  يكون  عندما  اأ�سهل  اللغوي  التعلم  يكون   -٦
لدى املتعلم.

غنية  املتعلم  بيئة  تكون  عندما  اأثرًا  واأبعد  اأ�سهل  اللغوي  التعلم  يكون   -7
باملثريات اللغوية ومبحفزات ا�ستخدام اللغة وتطبيقها وتوظيفها. 

8- غالبًا ما يتعلم املتعلم يف درو�ض اللغة العربية اأمورًا لغوية رمبا مل تخطر 
للدر�ض. لذا لبد  على بال املدر�ض، ورمبا مل يفكر فيها عند تخطيطه 
اأن ينتبه املعلم ويهتم باأ�سئلة املتعلمني ومالحظاتهم وما يثريونه داخل 

ال�سف من جوانب واأمور لغوية.

9- تدري�ض مو�سوٍع اأو در�ض لغوي ب�سكٍل عميق يكون تعلمه اأف�سل واأبقى اأثرًا 
لغوية  مو�سوعات  تدري�ض  يجعل من  وهذا  �سطحي.  ب�سكٍل  تدري�سه  من 
وب�سكل  عددًا  اأكرث  مو�سوعات  تدري�ض  من  اأف�سل  عميق  ب�سكل  قليلة 

�سطحي.

من  يزيد  وتوظيفها  فيها  والتفكري  قراءتها  بعد  اللغوية  القواعد  تذكر   -١0
تعلم تلك القواعد اأكرث من اإعادة قراءتها.

١١- التدري�ض اللغوي املخطط ُيعطي تعلمًا لغويًا اأف�سل.

١2- غالبًا ما يتعلم املتعلم ما يهتم به معلمه. فاإذا كان املعلم يوؤكد ا�ستظهار 
لغوي  جزٍء  بدرا�سة  يهتم  اأو  اختباراته  يف  وال�سرفية  اللغوية  القواعد 
معني اأكرث من جزٍء اآخر نرى اأن املتعلم يندفع يف ذلك الجتاه. لذلك 
الأ�سئلة  على  اختباراته  يف  الناجح  العربية  اللغة  معلم  يوؤكد  اأن  ينبغي 
اللغوي  والتوظيف  والتطبيق  ال�سليم  التفكري  الطالب  من  تتطلب  التي 
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ال�سحيح ولي�ض احلفظ، وذلك بغية توجيه املتعلمني نحو ذلك النوع من 
التفكري والتطبيق. 

اجلماعي  العمل  اأهمية  يوؤكد  وهذا  زمالئه.  من  اللغة  املتعلم  يتعلم   -١٣
بع�سهم  املتعلمني  بني  والكتابة  والقراءة  وال�ستماع  احلديث  وتبادل 
تقوم  اإلى جماميع �سغرية  املتعلمني  املعلم  يق�سم  اأن  يف�سل  لذا  بع�سًا. 

ب�سورة متكاملة باأداء فعاليات ون�ساطات تعليمية لغوية متنوعة.

١٤- يتعلم املتعلم اللغة ب�سكل اأكرث فاعلية عندما يختار املو�سوعات القرائية 
والكتابية والتعبريية مما يريد درا�سته.

اإلى  ي�سعى  اأن  املعلم  على  التي  اللغة،  تدري�ض  يف  العامة  املبادئ  بع�ض  هذه 
اكت�سابها، كما يتعني عليه مراعاتها والتم�سك بها. ومعايري تنفيذ الدر�ض اللغوي 
ودعمه وتعزيزه، �ساأنها �ساأن تلك املبادئ حيث اإنها ل ُتولد مع املعلم، وهي غري 
موجودة يف جيناته الوراثية، واإمنا هو يف حاجة ما�سة اإلى تعرفها واكت�سابها عن 
العربية  اللغة  ملعلمي  املهنية  املعايري  وت�سري  واخلربة.  والتدريب  التعليم  طريق 
املعلم  على  يجب  ما  اإلى  باململكة  والتقومي  للقيا�ض  الوطني  املركز  التي حددها 
واملهارات  املعارف  من  وا�سعًا  مدًى  تت�سمن  بذلك  وهي  به،  والقيام  معرفته 
اإتقانها ليكون فاعاًل يف مهنته وملمًا  والقيم التي يحتاجها املعلم، وينبغي عليه 
املهنية  مبهامه  للقيام  اأ�سا�سية  تعد  اأنها  كما  والتطبيقية،  املعرفية  مبتطلباتها 
اأدائية وخمرجات يتوقع  بكفاية واقتدار. وتت�سم املعايري برتكيزها على مهمات 

اإتقانها من قبل املعلمني. 

وفيما يلي �سيتم تناول معايري تنفيذ الدر�ض اللغوي، ودعمه، وتعزيزه يف �سوء 
تق�سيمها اإلى معايري رئي�سة يعتمد كلٌّ منها على الآخر، ويندرج حتت كل معيار 
منها عدٌد من املعايري الفرعية التي حتدد ما ينبغي على املعلم معرفته والقدرة 
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ال�سلوكيات و الأداءات  ل تلك املعايري بعدد من  اأدائه �سمن نطاقه، وُتف�سَّ على 
التي تعرب عن املوؤ�سرات التي ُتغطي حمتوى كل معيار ومتّثل نطاقه.

المعايير الرئيســة لتنفيذ الدرس اللغوي، 
ودعمه، وتعزيزه:

١- معيار تهيئة غرفة الدر�ض اللغوي.

2- معيار اإدارة اللقاء اللغوي الأول.

٣- معيار اإدارة اأحداث ما قبل الدخول يف الدر�ض اللغوي اجلديد.

٤- معيار التهيئة احلافزة للدر�ض اللغوي.

5- معيار عر�ض الدر�ض اللغوي، و�سرحه.

٦- معيار تدريب الطالب على املهارات اللغوية امل�ستهدفة يف الدر�ض اللغوي.

7- معيار ربط الدر�ض اللغوي ربطًا يحقق تكامل اللغة، وا�ستمرار اخلربات 
الرتبوية فيها.

8- معيار توظيف الأن�سطة اللغوية الوظيفية، والإبداعية توظيفًا منا�سبًا.

9- معيار ا�ستخدام ال�سبورة املدر�سية ا�ستخدامًا �سحيحًا يف الدر�ض اللغوي.

١0- معيار ا�ستخدام طرائق، واأ�ساليب تدري�سية منا�سبة للدر�ض اللغوي.

١١- معيار تنفيذ العرو�ض اللغوية التطبيقية، والوظيفية.

١2- معيار تنفيذ التدري�ض ال�ستك�سايف املوجه للدر�ض اللغوي.

١٣- معيار ال�ستحواذ على النتباه للدر�ض اللغوي )تنويع املثريات(.

١٤- معيار ا�ستثارة الدافعية للتعلم اللغوي.
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١5- معيار حيوية املعلم يف اأثناء تنفيذ الدر�ض اللغوي.

١٦- معيار التفاعل اللفظي، وغري اللفظي يف الدر�ض اللغوي.

١7- معيار ا�ستخدام الو�سائل يف تعلم الدر�ض اللغوي.

١8- معيار �سياغة الأ�سئلة اللغوية، وطرحها، ومعاجلتها. 

١9- معيار تعزيز تعلم الدر�ض اللغوي.

20- معيار �سبط النظام داخل ال�سف.

2١- معيار تلخي�ض الدر�ض اللغوي.

22- معيار تعيني الواجبات اللغوية املنزلية، ومعاجلتها.

2٣- معيار غلق الدر�ض اللغوي.

وما  ال�سابقة،  الرئي�سة  املعايري  تو�سيح  القادمة  ال�سفحات  يف  و�سنتناول 
يندرج حتتها من معايري فرعية، واملوؤ�سرات التي تغطي حمتوى كل معيار ب�سيٍء 

من التف�سيل:

1 - معيار تهيئة غرفة الدرس اللغوي:
املق�سود بغرفة الدر�ض املكان الذي يدور فيه الدر�ض اللغوي، �سواء كان ذلك 
الدر�ض  غرفة  بتهيئة  وُيق�سد  قاعة،  اأو  م�سرح  اأو  عر�ض  غرفة  اأو  ال�سف  يف 
اللغوي جمموعة من ال�سلوكيات و الأداءات التي يقوم بها املعلم ب�سرعة وقدرة 
ودقة؛ جلعل ال�سف مريحًا مبهجًا ومي�سرًا لتلقي الدر�ض اللغوي، والتفاعل معه.

ومن اأهم ال�سلوكي�ت والأداءات التي ميكن للمعلم به� تهيئة غرفة الدر�س 
اللغوي, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي:

يهتم باإ�ساءة احلجرة عند دخوله، ويتحكم يف تهويتها.	 
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باملكيف 	  ال�ستعانة  اأو  النوافذ،  خالل  من  الغرفة،  حرارة  درجة  من  يعدل 
)اإن ُوجد(. 

ُيحد من درجة ال�سو�ساء اإن اأمكن، �سواء كانت �سو�ساء خارجية فيقوم باإغالق 	 
النوافذ اأو الباب، اأو �سو�ساء داخلية من الطالب اأنف�سهم فيتعامل معها.

يعدل من درجة �سوته وفقًا للمقام اللغوي، وبحيث ل يكون مرتفعًا مزعجًا، 	 
ول منخف�سًا ل ي�سمعه بع�ض الطالب.

يعدل من مكان وقوفه بال�سف، بحيث يكون يف مكان يراه الطالب جميعهم 	 
وهو يراهم ب�سهوله.

يراها 	  حتى  العر�ض؛  �سا�سة  اأو  متحركة  كانت  اإن  ال�سبورة  و�سع  من  يعدل 
الطالب جميعهم بو�سوح.

ينظم اأثاث الغرفة وكيفية مواجهة الطالب لل�سبورة.	 

يحر�ض على تنظيم جلو�ض الطالب، كاأن يوزع الطالب على ال�سف ح�سب 	 
اأطوالهم، اأو بال�سكل الذي ي�سمح ب�سهولة املرور واحلركة داخل ال�سف.

يوفر الو�سائل املعينة وامل�ستخدمة يف الدر�ض اللغوي.	 

يعمل على نظافة غرفة ال�سف، وجتميل املكان بقدر امل�ستطاع.	 

2- معيار إدارة اللقاء اللغوي األول:
لغوي  لقاء  اأول  املعلم عند  بها  التي يقوم  الأداءات  و  ال�سلوكيات  هو جمموعة 
اللغوي  والتوا�سل  والتفاهم  القبول  من  حالة  اإجراء  بغر�ض  طالبه،  مع  يجمعه 
معهم من البداية، وبغر�ض تعريفهم باملقرر الدرا�سي، وكيفية تدري�سه وتقوميه 

والقواعد ال�سفية املتبعة يف اإدارة ال�سف.
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ومن اأهم ال�سلوكي�ت والأداءات التي ميكن للمعلم به� تهيئة اللق�ء اللغوي 
الأول, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي:

يذهب اإلى ال�سف مبكرًا قبل املوعد املحدد، ويظهر عليهم مبظهر لئق.	 

يحر�ض اأن يدخل ال�سف مبت�سمًا، ويلقي ال�سالم على الطالب.	 

من 	  الطالب  مع  الب�سيطة  الف�سحى  العربية  اللغة  ا�ستخدام  على  يحر�ض 
بداية اللقاء.

الألفة 	  يبداأ  بحيث  طلبته،  لدى  اللغة  من  اخلوف  حاجز  ك�سر  على  يحر�ض 
والتوا�سل والتفاعل من اأول وهلة، ويحببهم يف اللغة. 

يقف يف مقدمة ال�سف بحيث يرى الطالب جميعهم، ويرونه.	 

يبداأ بالعبارات الفتتاحية من القراآن الكرمي، اأو احلديث النبوي، اأو الأبيات 	 
ال�سعرية، اأو الأقوال املاأثورة.

يتبادل احلديث الودي بني الطالب، ومع بدء ال�ساعة الدرا�سية.	 

يعرف نف�سه للطالب، ويتعرف اأ�سماءهم.	 

املادة، وتوقعاته من 	  اللغوية، ونتائج الطالب من قبل يف  املادة  ا�سم  يطرح 
طالبه احلاليني. 

للفرد 	  بالن�سبة  واأهميتها  اللغة،  وقيمة  اللغوي،  املنهج  عن  تف�سياًل  يتحدث 
واملجتمع.

ي�سمح للطالب بتوجيه ا�ستف�سارات حول املنهج اللغوي املقرر، وال�سعوبات 	 
اللغوية التي واجهتهم من قبل. 

يبداأ يف طرح الأحكام التنظيمية والقواعد ال�سفية، واإلقاء بع�ض التعليمات 	 
ال�سرورية على الطالب. 
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ينبه من يتحدث اأو ين�سغل يف اأثناء الدر�ض. 	 

يذكر عبارات حتمل الأمنيات الطيبة لهم، ويحثهم على ال�سعي لتعلم اللغة 	 
ب�سكٍل �سحيح.

الب�سيطة، 	  الف�سحى  العربية  باللغة  التحدث  على  ويحثهم  الطالب  ي�ساعد 
وال�سعي لتوظيفها.

ينهي اللقاء بعبارات حتمل الأمنيات الطيبة للطالب بالتوفيق والتفوق.	 

3- معيار إدارة أحداث ما قبل الدخول في الدرس 
اللغوي الجديد:

هو جمموعة ال�سلوكيات والأداءات التي يقوم بها املعلم قبل بدء تعلم الدر�ض 
اللغوي اجلديد، وتتم يف الدقائق الأولى من ال�ساعة الدرا�سية، ويكررها املعلم 

عادة يف معظم درو�سه وفقا لنهجه اخلا�ض.

ومن اأهم ال�سلوكي�ت و الأداءات التي ميكن للمعلم به� اإدارة اأحداث م� قبل 
الدخول يف الدر�س اللغوي اجلديد, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي:

يتعرف الطالب الذين يعانون من �سعوبات تعلم لغوية، ويقدم لهم الدعم 	 
وامل�ساعدة املطلوبة.

يف 	  اجلوانب  اأحد  منو  واأثر  اللغوي،  للتعلم  الطالب  جاهزية  مدى  يعرف 
اجلوانب الأخرى.

اخلطوة 	  لت�سهيل  الطالب؛  منو  بخ�سائ�ض  معرفته  توظيف  كيفية  يعرف 
القادمة لنموهم يف الدر�ض اللغوي اجلديد.

اأو 	  اجلديد  اللغوي  للدر�ض  احلايل  التعلم  على  ال�سابقة  املعرفة  اأثر  يبني 
امل�ستقبلي للطالب وكيفية ال�ستفادة منها لبناء تعلم لغوي را�سخ.
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وحاجاتهم 	  واجتاهاتهم  واهتماماتهم  الطالب  مهارات  تاأثري  مدى  يو�سح 
على التعلم احلايل للدر�ض اللغوي اجلديد.

يعمل على بناء ج�سر التوا�سل اللغوي مع الطالب؛ بغر�ض تعزيز العالقات 	 
ال�سخ�سية.

يعمل على تفريغ اأية �سحنة انفعالت �سالبة عند الطالب حول اللغة؛ مما قد 	 
توؤثر �سلبًا على تعلمهم للدر�ض اللغوي اجلديد.

اأية 	  عن  الطالب  وي�ساأل  ال�سابق،  اللغوي  الدر�ض  مراجعة  على  يحر�ض 
ا�ستف�سارات حوله. 

واملرتبطة 	  بها  املكلفون  والأن�سطة  املنزلية،  للواجبات  ب  الطال  اأداء  يتابع 
بالدر�ض ال�سابق، اأو الدر�ض اجلديد.

يعيد تدري�ض بع�ض نقاط الدر�ض اللغوي ال�سابق اإذا �سعر اأن هناك �سعوبات 	 
لدى الطالب يف فهم هذه النقاط.

يدير 	  اأن  ي�سرع يف  ول  ال�سف،  �ساغل عندما يدخل  ي�سغله  األ  يحر�ض على 
ظهره للطلبة لكتابة عنوان الدر�ض اللغوي اجلديد، ول يبداأ يف ال�سرح قبل 

اأن يعطي اأهمية لأحداث ما قبل التدري�ض.

وحالتهم 	  وم�ساغلهم  اهتماماتهم  حيث  من  كب�سر  للطالب  اهتمامًا  يعطي 
النفعالية.

يوزع مبعاونة الطالب الكتب املدر�سية والدفاتر بعد ت�سحيحها. 	 

الكتب 	  اإخراج  من  ينتهون  ريثما  الوقت،  من  �سغرية  ف�سحه  الطالب  يعطي 
واحلديث اجلانبي مع الزمالء. 
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اإذا مل ي�سمت الطالب خالل فرتة 	  اإلى اإحدى و�سائل �سبط النظام،  يلجاأ 
وجيزة.

يجيب عن اأية اأ�سئلة لغوية يطرحها الطالب �سواء متعلقة بالدر�ض اجلديد 	 
اأو غريه من الدرو�ض.

امل�سابقات 	  يف  وال�سرتاك  اللغوية  بالأن�سطة  القيام  على  الطالب  ي�سجع 
الأدبية.

يتولى اإخبار الطالب باأية تعليمات جديدة، ويقدم التعليمات التي حتذرهم 	 
الإدارية كح�سر  الأعمال  ببع�ض  ويقوم  �سلوكيات خطاأ،  اأية  من ممار�سات 
ح�سور الطالب وغياب بع�سهم يف اأقل وقٍت ممكن، ويقدم كذلك التعليمات 

التي تخ�ض مواعيد الختبارات. 

4- معيار التهيئة الحافزة للدرس اللغوي:

هو جمموعة ال�سلوكيات و الأداءات التي يقوم بها املعلم بدقة و�سرعة وقدرة 
للدر�ض  الطالب  تعلم  م�ستهل  يف  التدري�سية  املواقف  معطيات  مع  التكيف  علي 
اللغوي اجلديد، اأو اأحد عنا�سره، بق�سد و�سعهم يف حالة ا�ستعداد للتعلم اللغوي 
ال�سحيح، وتنفيذ �سبل نقل الطالب من اجلو النف�سي الذي كان م�سيطرًا عليهم 
من قبل اإلى جٍو مالئم للدر�ض اللغوي، وبحيث يكونوا يف حالة ذهنية وانفعالية 
وبحيث  اللغوية،  ملعاي�سة اخلربة  مواتية  وتكون  والقبول  التلقي  قوامها  وج�سمية 

يكونوا م�ساركني للمعلم و�سوًل لتحقيق الأهداف.

غري  الت�سور  وهذا  الدر�ض،  بداية  يف  فقط  تتم  التهيئة  باأن  البع�ض  ويعتقد 
�سحيح، ذلك اأن الدر�ض اللغوي عادًة ما ي�سمل عدة اأن�سطة متنوعة، يحتاج كل 
عن�سٍر  من  النتقال  ويكون  منه،  الغر�ض  يتحقق  حتى  منا�سبة  تهيئة  اإيل  منها 
لآخر انتقاًل تدريجيًا وحمققًا للهدف املرجو، لذا ينبغي على معلم اللغة العربية 
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التهيئة  اأ�ساليب  تنويع  اأي�سًا على  تهيئة طالبه وحري�سًا  يكون حري�سًا على  اأن 
فيختار ما ينا�سب در�سه وعنا�سره، حتى ي�سمن الحتفاظ بانتباه الطالب طوال 

الدر�ض.

وينبغي اأن يكون التمهيد �سائقًا ومثريًا للطالب، ومرتبطًا بالأهداف ومطالب 
واأن  اجلديد،  اللغوي  الدر�ض  ملو�سوع  مالئمًا  يكون  واأن  ال�سابق،  اللغوي  التعلم 
وبني  بينه  للربط  ال�سابقة  الطالب  بخربات  منه  ي�ستعان  بحيث  بنائيًا  يكون 

خربات الدر�ض اللغوي اجلديد. 

وميكن ت�شنيف التهيئة اإيل ثالثة اأنواع هي: 

مو�سوع  نحو  الطالب  انتباه  لتوجيه  وت�ستخدم  التوجيهية:  التهيئة   -  ١
املعلم  اإليها  فيلجاأ  به.  اهتمامهم  اإثارة  اأو  اجلديد،  اللغوي  الدر�ض 
اأ�ساليب  با�ستخدام  الدر�ض،  مو�سوع  نحو  الطالب  انتباه  لتوجيه 
اأو يعر�ض منوذجًا  اأو يوظف حدثًا جاريًا،  اأ�سئلة،  عديدة: كاأن يطرح 
اأو يربط  اأو طرفة،  اأو يحكي ق�سًة  اأو ميار�ض ن�ساطًا معينًا،  اأو �سيئًا، 

در�سه مبا �سبق تدري�سه... اإلى غري ذلك من اأ�ساليب.

املادة  من  التدريجي  النتقال  لت�سهيل  وت�ستخدم  النتق�لية:  التهيئة   -  2
اللغوية التي �سبقت معاجلتها اإيل املادة اللغوية اجلديدة، اأو من ن�ساط 
لغوي اإيل ن�ساٍط اآخر، اأو النتقال من مو�سوٍع اإلى مو�سوع اآخر. ويعتمد 
املعلم عادة يف هذا النوع من التهيئة على الأمثلة والأن�سطة التعليمية 
التي يعرف اأن طالبه مولعون بها، وحري�سون على ممار�ستها؛ وذلك 

لتحقيق النتقال التدريجي من نقطة اإلى اأخرى حتى نهاية الدر�ض. 

اإيل  النتقال  قبل  تعلمه  مت  ما  لتقومي  وت�ستخدم  التقوميية:  التهيئة   -  ٣
اأن�سطة اأو خربات لغوية جديدة، ويعتمد هذا النوع من التهيئة - اإلى 
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التي  الأمثلة  وعلى  الطالب،  املتمركزة حول  الأن�سطة  حٍد كبري- على 
يقدمها املعلم لإظهار مدى متكنه من املادة الدرا�سية.

ومن الأ�شاليب املتبعة يف التهيئة: 

حول مو�سوع الدر�ض اللغوي اجلديد ويتلقى  ١ - طرح الأ�سئلة التحفيزية, 
املعلم  يقول  الإجابة  من  النتهاء  وبعد  الطالب.  من  الإجابات  املعلم 
يف  ويبداأ  ال�سبورة،  علي  ي�سجله  ثم  اجلديد  الدر�ض  عنوان  لطالبه 

تدري�ض نقاطه اأو عنا�سره.

2 - حك�ية الق�س�س على الطالب, وبعد �سرد الق�سة يناق�ض املعلم طالبه 
الدر�ض،  اإيل عنوان  الطالب  يتو�سل  املناق�سة  اأحداثها. ومن خالل  يف 

ثم ي�سجل املعلم العنوان علي ال�سبورة ويبداأ يف تدري�ض املو�سوع.

٣ - عر�س و�سيلة تعليمية, اأو تقدمي منظم متقدم يف �سورة لفظية, اأو يف 
�سورة خريطة مفاهيم، اأوكاأن يبداأ املعلم الدر�ض بعر�ض منظم متقدم 
مكتوب على ال�سبورة اأو لوحة ورقية اأو معرو�سًا بجهاز OHP. اأو تقدمي 
�سورة اأو ر�سم اأو عينة اأو فيلم ق�سري له �سلة مبو�سوع الدر�ض اللغوي 
اأو اإحدى نقاطه، اأو حتوي عددًا من املناظر وامل�ساهد الكونية من عامل 
احل�سرات اأو النبات، اأو احليوان، اأو الفلك لتدل على عظيم �سنع اهلل 
تعالى واإبداعه وتكون مدخاًل للحديث يف هذا املو�سوع، وبعد ذلك يكتب 
مو�سوع الدر�ض اللغوي على ال�سبورة ويبداأ يف تدري�ض عنا�سره واأفكاره.

يحدث  ملا  �سور  اأو  امل�سلمني  واقع  كا�ستخدام  ج�رية,  اأحداث  عر�س   -  ٤
اليهود،  مع  الغزوات  من  لغزوة  للتمهيد  والإ�سالمي  العربي  الواقع  يف 
اأحداث، ثم يتناق�ض املعلم فيها مع طالبه، وبعد املناق�سة  وغريها من 
يتو�سل الطالب اإيل عنوان الدر�ض، ثم يكتب املعلم عنوان الدر�ض علي 

ال�سبورة ويبداأ يف تعليمهم نقاطه اأو عنا�سره. 
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اأو  ال�سريفة,  النبوية  الأح�ديث  اأو  القراآنية,  الآي�ت  بع�س  تقدمي   -  5
الأقوال امل�أثورة, اأو الأبي�ت ال�سعرية.

املعلوم�ت  ومراجعة  اجلديد,  ب�لدر�س  ال�س�بق  الدر�س  مو�سوع  ربط   -  ٦
من  للت�أكد  للطالب  اأ�سئلة  عدة  بطرح  املعلم  يقوم  وفيه�  ال�س�بقة, 
الدر�س  عليه�  ينبني  التي  ال�س�بقة  للمعلوم�ت  وفهمهم  تذكرهم 
اللغوي احل�يل وهذا النوع من التمهيد مهم عند القواعد النحوية, 
بني  والربط  التهيئة  يف  مهم  ال�س�بقة  القواعد  ا�سرتج�ع  اإن  حيث 

القواعد جميعه�.

على  الطالب  انتب�ه  برتكيز  املعلم  فيقوم  النتب�ه,  وجذب  تركيز   -  7
ب�أن  املعلم  يت�أكد  اأن  فالبد  اإليه,  انتب�ههم  وجذب  الدر�س,  مو�سوع 
فقد  املعلوم�ت,  من�ق�سة  اأو  لتلقي  ك�مل  ا�ستعداد  ح�لة  يف  اجلميع 
ي�س�أل املعلم اأحد الطالب عن ا�سم مو�سوع الدر�س الذي يتم تن�وله, 
وقد يخ�س ط�لب بعينه لأنه م�سغول لينبهه »ي� فالن انتبه مل� اأقول« 
اهلل  ر�سول  ا�ستخدم  ولقد  اليوم؟«,  در�سن�  مو�سوع  م�  اأحمد....  »ي� 
حديث  يف  متعددة:  موا�سع  يف  الطريقة  هذه  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
عبد اهلل بن عب��س: ي� غالم: اإين اأعلمك كلم�ت.... ويف حديث اآخر« 

ي� غالم: �سم اهلل, وكل بيمينك وكل مم� يليك«. 

8 - التمهيد بذكر اأهداف الدر�س, وفيه� يقوم املعلم بذكر اأهداف الدر�س 
يف بداية احل�سة, وهذا من �س�أنه اأن يعمل على توجيه الطالب نحو 
حتقيق هذه الأهداف, اأو ذكر عن��سر الدر�س اأو كت�بته� على ال�سبورة.

اأ�سب�ب  كذكر  الدر�س,  مبو�سوع  املرتبطة  الت�ريخية  الأحداث  ذكر   -  9
نزول الآي�ت اأو الأحداث املرتبطة به�, اأو اأ�سب�ب نزول بع�س الأحك�م, 
فيه�  ِقيلت  التي  والجتم�عية  والدينية  الت�ريخية  املن��سب�ت  ذكر  اأو 

الن�سو�س الأدبية والقرائية والأبي�ت ال�سعرية.... وغري ذلك.
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١0 - ذكر اأ�سي�ء م�ألوفة لدى الطالب ويف نف�س الوقت مرتبطة مب� يقوم 
م املعلم م� هو م�ألوف ومعلوم للطالب للو�سول  بتدري�سه, وبهذا يقدِّ
الر�سول  �سوؤال  مثل:  لديهم  معلوم  وغري  م�ألوف  غري  هو  م�  اإلى 
ق�لوا:  املفل�س؟  من  »اأتدرون  لل�سح�بة:  وال�سالم  ال�سالة  عليه 
املفل�س فين� من ل درهم له ول مت�ع....«  وك�لطريقة التي اتبعه� 
تع�لى  اهلل  وجود  حول  للمالحدة  من�ظرته  يف  حنيفة  اأبو  الإم�م 
ت�أخريه,  �سبب  عن  املالحدة  ِقبل  من  �ُسِئل  ومل�  موعده,  عن  )ت�أخر 
اأف�د ب�أنه وقف مدة طويلة ينتظر �سفينة يعرب به� البحر, وبينم� هو 
كذلك اإذا ب�ألواح من اخل�سب تتجمع مع بع�سه� بع�س�ً حتى �سنعت 

�سفينة, وا�ستط�ع اأن ي�ستقله� ويعرب به� البحر....الخ الق�سة.

١١ - التمهيد بطريقة حل امل�سكالت, بو�سع الط�لب يف موقف يحت�ج منه 
املعلم  يبداأ  وفيه�  تواجهه,  قد  م�سكلة  حلل  فكري  جهد  بذل  اإلى 
ثم  عنه�,  الإج�بة  الط�لب  من  ويطلب  م�  م�سكلة  اأو  �سوؤال  بطرح 
تكون املن�ق�سة حوله� هي املدخل ملو�سوع الدر�س مثل قوله تع�لى: 
تع�لى:  وقوله  والر�سول«  هلل  الأنف�ل  قل  الأنف�ل,  عن  »ي�س�ألونك 
 : الر�سول  قول  احل�قة«  م�  اأدراك  وم�  احل�قة؟.  م�  »احل�قة. 

»اأتدرون من املفل�س؟«.

للتقدمي  ت�ستخدم جمتمعة  الطرق جميعها ل  اأن هذه  اأنه يجب مالحظة  على 
وطبيعة  در�ض،  كل  طبيعة  ينا�سب  ما  املعلم  منها  يختار  بل  واحد،  لغوٍي  لدر�ٍض 

طريقة تدري�سه. 

احل�فزة  التهيئة  به�  للمعلم  ميكن  التي  الأداءات  و  ال�سلوكي�ت  اأهم  ومن 
للدر�س اللغوي, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي:

يربط اخلربات اللغوية اجلديدة باخلربات ال�سابقة ب�سورة بنائية.	 

يتحقق من توافر املتطلبات ال�سابقة للتعلم اللغوي اجلديد.	 
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يوفر بيئة تعليمية مواتية للتعلم اللغوي الفعال.	 

يوظف الأحداث اجلارية يف التمهيد للدر�ض اللغوي.	 

يثري تفكري الطالب لعر�ض الأحداث بطريقة �سائقة ونافذة.	 

يجذب انتباه الطالب للدر�ض اللغوي، ويثري دافعيتهم باأ�ساليب �سائقة.	 

ينوع اأ�ساليب التهيئة وفًقا لطبيعة الدر�ض اللغوي.	 

ي�ستخدم الأهداف ال�سلوكية مدخاًل لعر�ض املو�سوع اللغوي.	 

يف 	  وم�ساهمته  لالأهداف  امل�ستخدم  التمهيد  منا�سبة  مدى  من  يتحقق 
حتقيقها.

ينتقل تدريجيًا من التهيئة اإلى عر�ض الدر�ض اللغوي.	 

عدم 	  ويراعي  اللغوي،  للدر�ض  امل�ستخدم  التمهيد  يف  منا�سبًا  وقتًا  يق�سي 
التكلف.

يتحقق من مدى منا�سبة التمهيد امل�ستخدم ملو�سوع الدر�ض اللغوي.	 

يتخري الأ�سلوب املالئم خل�سائ�ض الطالب، وخرباتهم، وقامو�سهم اللغوي.	 

يتابع رد الفعل عند الطالب، وبحيث تكون لديه مرونة الأداء.	 

ون�سوق مثاًل على التمهيد لدر�ض يف النحو »الفاعل« فمن املفيد اأن يتبع املعلم 
الإجراءات التالية لتنفيذ معيار التمهيد: يكتب املعلم املثال التايل على ال�سبورة: 

لن ينجح املهمل، ويلفت اأنظار طالبه اإلى عالمة اإعراب الفعل ينجح.

- هل رفع الفعل ينجح بال�سمة الظاهرة كما هو وارد اأمامك يف املثال �سحيحًا؟

- ما احلكم الإعرابي ال�سحيح، وملاذا؟ 
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- ما ال�سم الذي وقع منه الفعل؟ 

- اأي الحكام التالية للفاعل هو ال�سحيح؟ 

    املهمَل       املهمُل         املهمِل

ثم ا�ستنتاج مو�سوع الدر�ض وتدوينه.

5- معيار عرض الدرس اللغوي، وشرحه:

املعلم  بها  يقوم  التي  واحلركية  اللفظية  الأداءات  و  ال�سلوكيات  جمموعة  هو 
بغية  عنا�سره؛  تغطي  التي  اخلربات  وعر�ض  اللغوي،  الدر�ض  معلومات  لعر�ض 
اإي�ساح حمتوى لغوي معني للطالب، مع ال�ستعانة يف ذلك باأدوات ال�سرح امل�ساندة 

من: الو�سائل التعليمية، و�سرب الأمثلة، واإيراد الت�سبيهات،.... وغريها.

جيد،  ب�سكٍل  اللغوي  الدر�ض  عر�ض  يف  مهاراته  على  املعلم  جناح  ويتوقف 
اإلى  الطالب  يوجه  املعلم  القائد  دور  دوره  يكون  بحيث  بفعالية  ومناق�سته 
ال�ستفادة من معلومات الدر�ض اللغوي، على اأن يقوم الطالب بالن�ساط والبحث 

و�سوًل لتحقيق الأهداف.

وتطبيق.  و�سرح،  مقدمة،  ثالث:  الأ�سا�سية  الدر�ض  مراحل  اأن  اإلى  وكما 
و�سيلة  لتكون  التدري�ض  عملية  يف  لت�ساعد  الأ�سل  يف  املراحل  هذه  و�سعت  وقد 
مفيدة يف عملية عر�ض املعلومات، وم�ساعدة الطالب على ح�سن الفهم ومتابعة 
الدر�ض، فلي�ست هذه املراحل قوالب جامدة تفر�ض على املعلم ليلتزم ب�سكليتها 
وينتهي  بالطالب  يبداأ  الذي  هو  الناجح  الدر�ض  باأن  القول:  وميكن  ومظهرها. 
واأن  بالدر�ض،  الفعالة  امل�ساركة  على  الطالب  ت�سجيع  املعلمني  وعلى  بالطالب. 
دوره يف عر�ض  يكون  واأن  فهم،  بدون  للمادة  واحلفظ  التلقني  املعلم عن  يبتعد 
الطالب  مل�ساركة  املجال  ويتيح  الأمور،  بزمام  مي�سك  الذي  املوجه  دور  الدر�ض 
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قبل  من  عليهم  مفرو�سًا  ولي�ض  لنفو�سهم،  حمببًا  الدر�ض  يكون  حتى  جميعهم؛ 
املعلم.

- اأنواع طرق ال�شرح:

- ال�سروح الإي�س�حية: وهي التي تو�سح ماهية الألفاظ، واجلمل، والأفكار، 
والأ�سياء، وعادة ما متثل هذه ال�سروح اإجابة عن الأ�سئلة التي تبداأ باأداة 

ال�ستفهام )ما( 

مو�سوعًا  ت�سف  اأو  عملية،  ت�سف  التي  ال�سروح  وهي  الو�سفية:  ال�سروح   -
باأداة  تبداأ  التي  الأ�سئلة  عن  اإجابة  ال�سروح  هذه  متثل  ما  وغالبًا  معينًا، 

ال�ستفهام )كيف(.

- ال�سروح املبدية لل�سبب: وهي ال�سروح التي تو�سح اأ�سباب حدوث الظواهر، 
ال�ستفهام  باأداة  يبداأ  �سوؤال  عن  كاإجابة  ال�سروح  هذه  تاأتي  ما  وغالبًا 

)ملاذا(.

الدر�س  عر�س  به�  للمعلم  ميكن  التي  الأداءات  و  ال�سلوكي�ت  اأهم  ومن 
اللغوي, و�سرحه, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي:

ي�ستخدم املعلم لغة لفظية �سليمة ووا�سحة يف �سرح الدر�ض اللغوي تنا�سب 	 
م�ستويات الطالب، وخرباتهم ال�سابقة.

ي�ستخدم املعلم اأكرث من طريقة، اأو اأ�سلوب يف اأثناء عر�ض الدر�ض اللغوي، 	 
و�سرحه

ي�سعى اإلى حتقيق الأهداف ال�سلوكية التي و�سعها يف خطة الدر�ض يف اأثناء 	 
عر�ض الدر�ض اللغوي، و�سرحه. 
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املواقف 	  تنظيم  خالل  من  الطالب  بني  اللغوية  الفردية  الفروق  يراعي 
اللغوية، وتنويع الن�ساطات والأدبية؛ بحيث توؤدي بالطالب اإلى النجاح. 

اإلى تهيئة الظروف املالئمة لنمو طالبه لغويًا، ويعلمهم تعليمًا لغويًا 	  ي�سعى 
الطبيعية،  بيئتهم  مع  الناجح  اللغوي  التعامل  على  قادرين  يجعلهم  مثمرًا 

ومواقف حياتهم يف اجلماعة.

يدير ال�سف جيدًا، وي�سبطه، ويهيئ البيئة ال�ساحلة للتدري�ض اللغوي. فال 	 
املنا�سب ل�سري  النظام، واملناخ  اأن ي�سود  الدر�ض قبل  اأن يبداأ  للمعلم  ينبغي 
الدر�ض، ولبد من ال�سيطرة على كل ما يجري داخل ال�سف ب�سورة ت�ساعد 

الطالب على ا�ستيعاب املادة اللغوية بفعالية.

الكلمات 	  وينطق  و�سرعته،  كالمه  نربة  فى  ويغري  بفاعلية،  �سوته  ي�ستخدم 
بعناية وفقًا ملتطلبات املوقف اللغوي.

يذكر حكايات لغوية مرتبطة باملو�سوع، وي�ستخدم بع�ض الطرائف والنوادر 	 
اللغوية.

يطرح الأ�سئلة اللغوية املنا�سبة للدر�ض اللغوي.	 

اللغوية 	  والنقاط  الأفكار  ويكتب  ال�سبورة،  منت�سف  املو�سوع  عنوان  يكتب 
املهمة اأي�سًا كلما و�سل اإليها فى ال�سرح، مع بيان عالقتها بالنقاط الأخرى0

تنظيم 	  ويعيد  للطالب،  وت�سل�سله  اللغوي  الدر�ض  فى  ال�سري  كيفية  يو�سح 
املعلومات والأفكار التي وردت بالدر�ض بطريقة جديدة. 

يعر�ض الدر�ض اللغوي مبنطقية، ويتدرج من فكرة اإلى اأخرى بعد اأن يتاأكد 	 
تنا�سب  ب�سرعة  الدر�ض  ويعر�ض  فجائيًا؛  ينتقل  ول  لها  الطالب  فهم  من 

م�ستوياتهم.
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يعيد �سرح الفكرة اللغوية التي مل يفهمها الطالب مرة اأخرى.	 

يغري اأ�سلوبه يف ال�سرح وينوع فيه، وي�ستعني بالأمثلة اللغوية للتو�سيح.	 

ينظر دائمًا للطالب للتاأكد من اأنهم منتبهون لل�سرح ويتابعونه.	 

ول 	  وعنا�سره،  نقاطه  كل  ويغطي  ببع�سها،  اللغوي  الدر�ض  اأجزاء  يربط 
يتو�سع فى الإلقاء وعدم اخلروج عن الدر�ض.

يذكر الطالب باأهداف الدر�ض بني احلني والآخر، وما مت حتقيقه منها0	 

ي�ستعني بقراءة فقرات، اأو اآيات، اأو اأحاديث، لتاأكيد وجهة نظر معينة.	 

يعر�ض مو�سوع الدر�ض اللغوي يف �سورة م�سكالت لغوية تثري تفكري الطالب، 	 
وت�سرتعي انتباههم.  

وي�ستخدم 	  املطروحة،  اللغوية  املفاهيم  بع�ض  على  الطالب  اأ�سماء  يطلق 
تعليقاتهم ال�سابقة م�سبوقة باأ�سمائهم.

اللغوية، 	  لأفكارهم  جيدًا  ين�ست  باأن  الطالب،  لدى  الذاتي  العتبار  يقوي 
ويوؤكد على اجليد منها ويربزه ويقره، وميتدحه كلما اأمكن.

يجعل الأمثلة اللغوية من جتاربهم اخلا�سة، ويركز على اهتماماتهم، وتلبية 	 
رغباتهم واحتياجاتهم.

ي�ستفيد من اإمكانات البيئة املحيطة يف تدري�ض املو�سوعات اللغوية.	 

ي�ستخدم اأن�سطة لغوية منا�سبة بغر�ض حتقيق اأن�سطة التعلم اللغوي.	 

ي�ستغل الزمن املخ�س�ض للدر�ض اللغوي ب�سورة منا�سبة لتحقيق اأهدافه. 	 

ي�ساعد الطالب على اكت�ساب بع�ض املهارات اللغوية املنا�سبة للدر�ض اللغوي.	 
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جمموعات 	  وي�ستخدم  الطالب،  م�ساركة  ل�سمان  اللغوي  الن�ساط  ي�ستخدم 
العمل ال�سغرية، ويطلب من اأحد الطالب اإدارة جزٍء من احل�سة.

ي�سعر الطالب ب�سعادته بوجوده معهم، ول يجل�ض بعيدًا عنهم، ويحر�ض على 	 
روؤية اجلميع؛ ليتاأكد من اأنهم منتبهني اإليه.

يحر�ض على ا�ستخدام التغذية العك�سية؛ لتدعيم اجلهد اليجابي للطالب.	 

ي�ساعد الطالب على اكت�ساف بع�ض الجتاهات املرغوبة واملرتبطة بالدر�ض 	 
اللغوي.

من 	  وعظمته  وتعالى  �سبحانه  اهلل  بقدرة  الطالب  اإميان  تاأكيد  على  يعمل 
خالل املو�سوعات التعبريية اللغوية.

نتيجة 	  باأنف�سهم  اإليها  التو�سل  الطالب  على  ي�سعب  اأفكارًا جديدة  ي�سيف 
خربته يف املجال اللغوي.

الأ�سئلة 	  بتوجيه  لهم  وي�سمح  الراأي،  واإبداء  املناق�سة  على  الطالب  ي�سجع 
وال�ستف�سارات اللغوية التي يحتاجون اإليها، ويجيب عنها.

ي�سجع الطالب على م�ساركته يف �سرح الدر�ض اللغوي، وحتليله.	 

يراعي الت�سل�سل املنطقي يف عر�ض حمتوى الدر�ض اللغوي، بحيث ميهد كل 	 
عن�سر اأو فكرة من عنا�سر واأفكار الدر�ض للعن�سر والفكرة التي تليها.

ينوع يف عر�ض الأمثلة وال�سواهد يف املادة اللغوية، حيث اإن التدري�ض امل�ستمر 	 
دون توقف يجعل الطالب يفقدون الهتمام ويقل انتباههم؛ وبالتايل ت�سعف 
يف  للتنويع  التخطيط  يجب  لذا  وامللل؛  بالإجهاد  ي�سابون  وقد  متابعتهم 

عر�ض املادة اللغوية.
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6- معيار تدريب الطالب على المهارات اللغوية 
المستهدفة في الدرس اللغوي.

اإك�ساب  على  اللغوية  الدرو�ض  عر�ض  اإجراءات  تركيز  املعيار  هذا  ويعني 
فاأثناء  الطالب،  لدى  وتنميتها  اللغوي  الدر�ض  من  امل�ستهدفة  اللغوية  املهارات 
مرحلة عر�ض الدر�ض اللغوي يجدر مبعلم اللغة العربية اأن يدرب الطالب على 

املهارات اللغوية التي ن�ست عليها الأهداف ال�سلوكية التي �سبق حتديدها. 

ومن اأهم ال�سلوكي�ت و الأداءات التي ميكن للمعلم به� تدريب الطالب على 
امله�رات اللغوية امل�ستهدفة يف الدر�س اللغوي, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� 

يلي:

يركز املعلم يف الأ�سئلة ال�سفية على املهارات اللغوية املختلفة.	 

يدرب الطالب على فهم الن�ض امل�سموع اأو املقروء وا�ستيعابه بدقة.	 

يبني معاين املفردات ومدلولتها يف �سياقات خمتلفة، ومييز بني املرتادفات 	 
واملتقابالت يف الن�ض املعطى، ويفرق بني الأفعال وم�سادرها.

ويحدد 	  منطقيًا،  الأحداث  ويرتب  والداعمة،  الرئي�سة  الن�ض  اأفكار  يحدد 
للن�ض  املنا�سب  العنوان  ويختار  الن�ض،  يف  الربط  واأدوات  ال�سمائر  عود 

اللغوي.

الن�ض 	  يف  مبنية  ملعلومات  حلوًل  ويختار  الن�ض،  اأفكار  بني  العالقات  يحلل 
وي�ستخل�ض النتائج من املعلومات الظاهرة وال�سمنية فيه.

اأو 	  والأمثلة  احلقائق  مالءمة  مدى  لتقومي  ال�ستدلل  مهارات  ي�ستخدم 
بالنهاية  ويتنباأ  منطقيتها،  وتقدير  الكاتب،  ي�سوقها  التي  للحجة  البيانات 

املنطقية لالأحداث.

يحكم على م�سداقية الن�ض وعدم حتيزه، ومييز بني احلقائق والآراء.	 
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يدرب الطالب على التعبري الكتابي ومراعاة الكتابة الإمالئية ال�سليمة.	 

يتعرف الرتاكيب اللغوية ال�سحيحة، واأنواع الكتابة ومييز بني اأدوات الربط 	 
املعنوية واللفظية.

مييز بني احلروف واحلركات املت�سابهة مثل التاء املربوطة واملفتوحة والألف 	 
املمدودة واملق�سورة، والنون والتنوين، وال�ساد والظاء.

يراعي عالمات الرتقيم، ويتقن كتابة الهمزة ب�سورها املختلفة.	 

يتعرف احلروف التي حتذف وتزاد يف الكتابة وموا�سعها، مثل الألف والواو 	 
والياء.

يدرب الطالب على مهارات التحدث والقراءة بلغة �سحيحة و�سليمة.	 

والو�سوح 	  املنا�سب  ال�ستهالل  مراعيًا  وطالقة  بثقة  اأفكاره  عن  يعرب 
والت�سل�سل املنطقي، ويدعم اأفكاره بالدلئل العلمية واملنطقية.

واإ�سغاء 	  اهتمام  جلذب  احلوا�ض  وا�ستخدام  ال�سوت  نربات  يراعي 
امل�ستمعني.

ويجيد 	  القرائية،  الخطاء  من  خاليًا  �سليمًا  �سحيحًا  نطقًا  الأ�سوات  ينطق 
التفاعل مع الن�ض.

ومييز 	  املدلولت،  وفهم  الرتقيم  عالمات  مراعيًا  بطالقة  الن�ض  يقراأ 
احلركات الإعرابية، ويح�سن نطق احلروف وحركات.

يتيح املعلم فر�سة التدريب والتوظيف اللغوي الفردي املتكرر للطالب؛ لكي 	 
يح�سلوا على تغذية راجعة فورية.

- فهناك مهارات للتذوق الأدبي ينبغي اأن يركز املعلم على تدريب الطالب 	 
وال�سرف  للنحو  مهارات  وهناك  الأدبية.  الن�سو�ض  درو�ض  خالل  عليها 
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النحو  درو�ض  خالل  من  عليها  الطالب  تدريب  على  املعلم  يركز  اأن  ينبغي 
تدريب  على  املعلم  يركز  اأن  ينبغي  قرائية  مهارات  وهناك  وال�سرف. 
الطالب عليها من خالل درو�ض القراءة. ولكل فرع من فروع اللغة العربية 
مهارات حمددة يجدر مبعلم اللغة العربية اأن يدرب طالبه عليها من خالل 
اأجله  من  الذي  املحور  باعتبارها  بتدري�سها؛  ي�سطلع  التي  اللغوية  الدرو�ض 

تعلم اللغة العربية. 

خالل 	  من  املقروءة  املادة  حمتويات  فهم  اإجراءات  تنفيذ  يف  املعلم  يبداأ 
عر�ض درو�ض القراءة قبل اإجراءات تنفيذ نقد املقروء.

عر�ض 	  خالل  من  واملحاكاة  ال�ستخدام  اإجراءات  تنفيذ  اإلى  املعلم  ي�سعى 
در�ض النحو بعد حتليل ال�سواهد اللغوية اإلى مكوناتها. 

الكلمات ال�سعبة يف درو�ض الن�سو�ض الأدبية بعد 	  اأن مبناق�سة  يقوم املعلم 
القراء ال�سامتة. 

ير�سد املعلم طالبه اإلى كتابة مقدمة جيدة للمو�سوع من خالل عر�ض در�ض 	 
التعبري الكتابي يف اأثناء مرحلة حتليل عنا�سر املو�سوع. 

7- معيار ربط الدرس اللغوي ربطًا يحقق تكامل 
اللغة، واستمرار الخبرات التربوية فيها:

متكاماًل،  كاًل  باعتبارها  العربية  اللغة  فروع  مع  التعامل  املعيار  هذا  ويعني 
ووحدة متما�سكة، ومل يجر تق�سيمها اإلى فروع اإل لغر�ض تي�سري التح�سيل.

ولذا ينبغي على معلم اللغة العربية بعد التو�سل اإلى الأفكار والقواعد اجلزئية 
تظهر  يجعلها  ربطًا  الأجزاء  هذه  بني  الربط  على  يحر�ض  اأن  اللغوي  للدر�ض 
كوحدة متما�سكة ومتكاملة، كما يجدر به اأن يربط بني معلومات الدر�ض اللغوي 
ا�ستمرار  يحقق  مبا  طالبه؛  لدى  �سابقة  خربات  من  ي�سبهها  قد  وما  اجلديد، 
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اخلربة اللغوية ومنائها، ومبا يوؤكد وحدتها لدى الطالب، وبالتايل يكون تعليمه 
يقف  حيث  من  ويبداأ  ال�سابق،  على  الالحق  يبنى  بنائيًا؛  تعليمًا  العربية  اللغة 

الطالب. 

ومن اأهم ال�سلوكي�ت والأداءات التي ميكن للمعلم به� ربط الدر�س اللغوي 
ربط�ً يحقق تك�مل اللغة, وا�ستمرار اخلربات الرتبوية فيه�, وتعد موؤ�سرات 

لهذا املعي�ر, م� يلي:

يربط  اأن  باملعلم  يح�سن  الق�سيبي  لغازي  واخالداه  ق�سيدة  تدري�ض  عند   -
ال�سابق  بالدر�ض  تراكيبه  وجمال  ال�ساعر،  األفاظ  �سهولة  من  ورد  ما  بني 
واأثر  اأدبه،  و�سمات  �سعره،  خ�سائ�ض  وبيان  ال�ساعر،  ترجمة  حيث  له، 

البيئة عليه. 

يربط  اأن  باملعلم  يح�سن  وحا�سا  وعدا  بخال  ال�ستثناء  در�ض  تدري�ض  - عند 
بال؛ حيث �سبقت درا�ستها؛  ال�ستثناء بغري و�سوى، وال�ستثناء  بينه وبني 

وبالتايل يوؤدي الربط اإلى ا�ستمرار اخلربات اللغوية، وتتابعها.

اأن يحر�ض معلم اللغة العربية على  - عند تدري�ض بحث نحوي معني ينبغي 
ما يلي: 

قراءة الن�سو�ض الأدبية؛ ل�ستخراج ال�سواهد اللغوية قراءة منوذجية ممثلة 	 
للمعاين.

قراءة الطالب ومناق�ستهم يف معاين الن�ض اللغوي اجلزئية والكلية.	 

م�ساعدة الطالب على تذوق النواحي اجلمالية.	 

اأ�ساليب 	  اإلى ذلك من  ا�ستبطان ما قد يحتاج  و  تدريب الطالب على كتابة 
لغوية جميلة.

اإتاحة فر�سة التعبري ال�سفهي عن اآرائهم.	 
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الرتكيز على الظاهرة النحوية مو�سوع الدر�ض، مما يوؤدي اإلى حتقيق تكامل 	 
فروع اللغة العربية ووحدتها. 

ربط مو�سوعات التعبري بفنون اللغة العربية.	 

ربط مو�سوعات التعبري بالقراءات اخلارجية.	 

يعرف املعلم كيفية ت�سميم برامج تعلم لغوي وفق خطة التدري�ض التكاملي.	 

8 - معيار توظيف األنشطة اللغوية الوظيفية، 
واإلبداعية توظيفًا مناسبًا:

الوظيفية  اللغوية  لالأن�سطة  العربية  اللغة  معلم  ا�ستخدام  املعيار  هذا  ويعني 
الوظيفية  التطبيقية  املعرفة  اكت�ساب  ي�ساعد طالبه على  ا�ستخدامًا  والإبداعية 

للغة، والإبداعية الالزمة لهم فيها.

فلكي ي�سل املعلم اإلى التعلم املرغوب يف �سلوك طالبه يجدر به اأن ي�ستخدم 
الدر�ض،  اإعداد  مرحلة  يف  واإبداعية  وظيفية  لغوية  اأن�سطة  من  اقرتحه  ما  كل 
الوظيفية  اللغوية  الأن�سطة  تلك  تكون  بحيث  ف؛  ال�سّ داخل  تنفيذه  اأثناء  يف 
جهة  من  اللغوية  املادة  وملحتوى  جهة،  من  الطالب  مل�ستوى  منا�سبة  والإبداعية 

اأخرى، وممكنة ال�ستخدام والتنفيذ. 

كما يجدر باملعلم اأن ي�ستفيد من ن�ساط طالبه يف توظيف تلك الأن�سطة اللغوية 
الوظيفية والإبداعية توظيفًا منا�سبًا؛ ي�ساعدهم على زيادة منو مواهبهم اللغوية 

والإبداعية، ويحفزهم اإلى ا�ستمرار التوظيف والتطبيق اللغوي الإبداعي.

الأن�سطة  توظيف  به�  للمعلم  ميكن  التي  والأداءات  ال�سلوكي�ت  اأهم  ومن 
املعي�ر,  لهذا  موؤ�سرات  وتعد  من��سب�ً,  توظيف�ً  والإبداعية  الوظيفية  اللغوية 

م� يلي:
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ي�سعى املعلم اإلى الك�سف عن املوهوبني واملبدعني لغويًا واأدبيًا من الطالب، 	 
وينعرف خ�سائ�سهم واأهم حاجاتهم ومنط م�سكالتهم.

يدفع املعلم طالبه اإلى القراءات اخلارجية والطالع.	 

ي�ستخدم املعلم طرائق التدري�ض املنا�سبة يف تنمية مواهب الطالب، وت�سجع 	 
على الإبداع اللغوي.

الطالب 	  مواهب  مع  التعامل  يف  بها  التقيد  ينبغي  التي  الإجراءات  يتعرف 
الأدبية واللغوية.

يحرتم املعلم اخليال الفكري واللغوي للطالب، وي�ساعدهم على املزيد من 	 
التخيل والتفكري التاأملي.

حرية 	  بكل  اجلديدة  الأفكار  وطرح  الآراء  عن  التعبري  على  الطالب  ي�سجع 
وانطالق.

يتحدث كثريًا مع طالبه عن العظماء وكبار الكتاب واملفكرين واملبدعني يف 	 
املجالت املختلفة، وي�سجعهم على تقليدهم.

الإبداعية 	  قدراتهم  عن  تك�سف  التي  املنا�سبة  الطالبية  التكليفات  يحدد 
اللغوية.

ينمي لدى الطالب مهارات ال�ستماع الناقد، والقراءة الناقدة والإبداعية.	 

ينمي لدى الطالب امليول اللغوية والأدبية.	 

ينمي لدى الطالب مهارات التعبري الوظيفي والإبداعي.	 

يوجه للطالب الأ�سئلة ال�سفية التي تنمي التفكري الناقد والإبداعي لديهم.	 

يعرف الطالب على  جماليات الن�ض الأدبي.	 
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الن�ض 	  يف  والإن�سائية  اخلربية  الأ�ساليب  بني  التمييز  على  الطالب  يدرب 
الأدبي.

التفكري 	  مهارات  واكت�ساب  للمعاين،  الطالب  بناء  بعمليات  معرفة  يظهر 
الإبداعي والناقد، والعادات العقلية، وكيفية ت�سهيل هذه العمليات للطالب.

اأثناء 	  يف  املدر�سية  الإدارة  زيارة  اإلى  الطالب  العربية  اللغة  معلم  ياأخذ 
تنفيذه در�ض التعبري الكتابي الوظيفي؛ ليطلعوا على مناذج من ال�ستمارات، 
واخلطابات، وحما�سر الجتماعات، والإر�سادات، والتقارير، والن�سرات، اأو 
يح�سرها املعلم اإلى ال�سف، ويدرب الطالب على مهارات التعبري الوظيفي؛ 

ليتمكنوا من التوا�سل مع الآخرين باأ�سلوب �سحيح. 

 ياأخذ معلم اللغة العربية الطالب اإلى رحلة مدر�سية اأو زيارة ملكان �سياحي 	 
اأو اأثري عند تنفيذ در�ض التعبري الكتابي الإبداعي ويطلب منهم و�سف كل 

ما راأوه والتعبري عنه تعبريا حرًا اإبداعيًا.

يحث املعلم طالبه على ال�ستفادة من الرتاكيب اللغوية الأدبية، والأ�ساليب 	 
اجلميلة وا�ستثمارها يف توا�سلهم عند التعبري عن اأفكارهم �سواء عن طريق 
و�سف  يف  الأدبية  الن�سو�ض  درا�سة  عند  وذلك  املنطوقة،  اأو  املكتوبة  اللغة 

ال�سعودية. الطبيعة 

9- معيار استخدام السبورة المدرسية استخدامًا 
صحيحًا في الدرس اللغوي:

ويعني هذا املعيار ا�ستخدام معلم اللغة العربية ال�سبورة ا�ستخدامًا يوؤدي اإلى 
ف ويف ال�ستخدام اللغوي ال�سحيح. حتقيق الهدف من وجودها يف حجرة ال�سّ

ال�سبورة  ا�ستخدام  به�  للمعلم  ميكن  التي  والأداءات  ال�سلوكي�ت  اأهم  ومن 
املدر�سية ا�ستخدام�ً �سحيح�ً, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي:
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يراعي اأن تكون ال�سبورة املدر�سية نظيفة، ومرتبة. 	 

الأخطاء 	  من  يكتب  ما  و�سالمة  الإمالء  و�سالمة  على جودة اخلط  يحر�ض 
اللغوية. 

يحر�ض على كتابة عنا�سر الدر�ض اللغوي باألوان خمتلفة دائمًا. 	 

يراعي تن�سيق امللخ�ض اللغوي ال�سبوري. 	 

ي�ستخدمها يف كل اأوقات تنفيذ الدر�ض اللغوي.	 

ي�سجع الطالب على ا�ستخدام ال�سبورة دائمًا.	 

يراعي اأن تكون ال�سبورة ُم�ستملة على البيانات الأولية للدر�ض اللغوي.	 

ي�سعى اإلى تق�سيم ال�سبورة بحيث يكون الق�سم الأول منها لكتابة امللخ�سات 	 
غري  اللغويات  ومعاين  الرئي�سية،  والأفكار  امل�ستنبطة،  اللغوية  والقواعد 

املاألوفة، اأما الق�سم الثاين فيكون جماًل لل�سرح والتو�سيح والتدريب.

ي�ستخدم ال�سبورة يف تدريب الطالب على اإعراب اجلمل اإعرابًا �سحيحًا.	 

يطلب من الطالب كتابة الأفكار اجلزئية لكل فقرة يف الن�ض اللغوي على 	 
ال�سبورة.

على 	  التعبري  ملو�سوعات  الأ�سا�سية  العنا�سر  كتابة  الطالب  من  يطلب 
ال�سبورة.

10- معيار استخدام طرائق، وأساليب تدريسية مناسبة 
للدرس اللغوي:

اإن طريقة التدري�ض هي خطة عر�ض الدر�ض اللغوي التي تنطوي على جمموعة 
من الإجراءات والتحركات التي يقوم بها املعلم يف اأثناء املوقف التعليمي اللغوي 
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تنطوي  تدري�سية  طريقة  وكل  املر�سومة،  الأهداف  حتقيق  على  طالبه  مل�ساعدة 
على جمموعة من الأ�ساليب  واخلطوات التي حتققها، وت�ساعد على تنفيذها.

وينبغي اأن يكون معلم اللغة العربية على اطالع وا�سع بطرق التدري�ض القدمية 
واحلديثة، وما يندرج حتت كٍل منها من اأ�ساليب تدري�سية، وله اأن يتقيد بطريقة 
تدري�سية واحدة يف تقدمي در�سه، اأو اأن يجمع بني عدة طرق، متتبع يف ذلك كله 
الأ�ساليب التدري�سية املنا�سبة ملو�سوع الدر�ض اللغوي، وم�ستوى الطالب، وطبيعة 

املوقف التعليمي اللغوي.

الظروف  باختالف  والتطوير  للتطويع  قابل  مرن  نظام  التدري�ض  فطريقة 
والأحوال املت�سلة بطبيعة املادة اللغوية، ومب�ستوى الطالب، وبطبيعة املوقف 
ينبغي  التدري�ض  طريقة  اأن  كما  التنوع،  فر�سة  يتيح  مما  اللغوي؛  التعليمي 
اللغوي،  للدر�ض  املر�سومة  ال�سلوكية  الأهداف  لتحقيق  مالئمة  تكون  اأن 
للم�ستجدات الرتبوية،  ومالئمة ملا بني الطالب من فروق فردية، وم�سايرة 
بحيث ت�ساعد الطالب على التعلم الذاتي وامل�ستمر، وحتفزهم على مواجهة 

حتديات القرن احلايل.

طرائق  ا�ستخدام  به�  للمعلم  ميكن  التي  الأداءات  و  ال�سلوكي�ت  اأهم  ومن 
املعي�ر, مل  لهذا  موؤ�سرات  وتعد  اللغوي,  للدر�س  من��سبة  تدري�سية  واأ�س�ليب 

يلي:

قدراتهم 	  تنمية  على  الطالب  حتفز  التي  التدري�ض  وطرائق  مداخل  يعرف 
ومهاراتهم اللغوية.

الجتماعية 	  العالقات  على  تعتمد  التي  التدري�ض  وطرائق  مداخل  يعرف 
الطالب  بني  تفاعلية  نظم  بناء  لدعم  ال�سف؛  داخل  اإيجابية  ثقافة  وبناء 

لتعزيز تعلمهم اللغوي.
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الفردية 	  لالإدراكات  اهتمامًا  تعطي  التي  التدري�ض  وطرائق  مداخل  يعرف 
وت�سعى لت�سجيع ال�ستقاللية املنتجة للغة وزيادة الوعي اللغوي لدى الطالب.

ي�ستخدم طرائق تدري�سية منا�سبة ملحتوى الدر�ض اللغوي، واأهدافه.	 

وملبية 	  وخ�سائ�سهم،  الطالب  لطبيعة  منا�سبة  تدري�سية  طرائق  ي�ستخدم 
لرغباتهم وتف�سيالتهم اللغوية.

ي�ستخدم طرائق تدري�سية منا�سبة متناغمة مع الو�سائل التعليمية والن�سطة 	 
امل�ستخدمة يف الدر�ض اللغوي.

ي�ستخدم طرائق تدري�سية تعمل على وحدة اللغة، وتكاملها.	 

ينوع يف طرائق وا�ساليب التدري�ض وفقًا لطبيعة املوقف التعليمي اللغوي.	 

ي�سجع الطالب على التعلم اللغوي الذاتي.	 

يعزز اأ�ساليب التعلم اللغوي الن�سط.	 

ي�سرك طالبه يف ا�ستخدام طريقة التدري�ض بقد الإمكان.	 

يح�سن توظيف طريقة التدري�ض يف الدر�ض اللغوي، والتطبيق عليه.	 

ُيعد جيدًا ل�ستخدام طريقة التدري�ض يف الدر�ض اللغوي.	 

يعرف جيدًا خطوات ا�ستخدام كل طريق، ويعرف مميزاتها وعيوبها.	 

ل يلجاأ اإلى الطريقة الإلقائية اإل اإذا مل يجد �سواها لعر�ض الدر�ض.	 
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11- معيار تنفيذ العروض اللغوية التطبيقية، 
والوظيفية:

اأداء  كيفية  تعليمهم  بق�سد  الطالب  اأمام  املعلم  ميار�سه  عملي  ن�ساط  هو 
العملي  الن�ساط  هذا  ويكون  ومنوذجي،  ووظيفي  تطبيقي  ب�سكل  اللغوية  املهارة 
م�سحوبًا ب�سرح لفظي، مثل: تعليمهم خمارج احلروف، وكيفية النطق ال�سحيح 
ال�سرح  على  يعتمد  فال  للجمل.  ال�سحيح  الإعراب  وكذلك  واجلمل،  للكلمات 

النظري فقط يف تعليم املهارة فريدد الكالم الوارد يف الكتاب املدر�سي.

العرو�س  تنفيذ  به�  للمعلم  ميكن  التي  والأداءات  ال�سلوكي�ت  اأهم  ومن 
اللغوية التطبيقية والوظيفية, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي:

يعد للعر�ض اللغوي، ويخطط له جيدًا قبل تنفيذه.	 

يحدد زمن العر�ض اللغوي.	 

اأمام 	  تنفيذه  على  قدرته  مدى  من  للتاأكد  العملي  اللغوي  العر�ض  يجرب 
الطالب فيما بعد. 

ميهد للعر�ض اللغوي با�ستثارة انتباه الطالب.	 

يظهر احلما�سة وحب اللغة طوال فرتة التنفيذ.	 

يحر�ض اأن ي�سيف العر�ض معلومات مهمة ومرتبطة بالدر�ض اللغوي.	 

يتاأكد من م�ساهده الطالب للعر�ض اللغوي يف اأثناء تقدميه.	 

يقدم العر�ض اللغوي ب�سرعة معقولة ت�سمح للطالب جميعهم مبتابعته.	 

يقراأ الن�ض الأدبي مع طالبه قراءة معربة عن املعنى.	 

يوظف درو�ض القراءة يف حل امل�سكالت ال�سخ�سية والجتماعية للطالب.	 
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يطبق القواعد النحوية يف القراءة اجلهرية مبهارة.	 

يدرب الطالب على ا�ستنباط القاعدة النحوية من �سواهدها املختلفة. 	 

12- معيار تنفيذ التدريس االستكشافي الموجه 
للدرس اللغوي:

مهارات  لتنمية  املعلم  بها  يقوم  التي  والأن�سطة  ال�سلوكيات  جمموعة  هو 
الكت�ساف وال�ستق�ساء والتنقيب لدى الطالب، باأن يبحث الطالب يف م�سادر 
وتوليد  املعرفة،  اأو  احلقيقة  اإيل  للتو�سل  نف�سه  على  معتمدًا  املختلفة  املعرفة 
واملو�سوعات  الفقرات  وتنظيم  والبالغية  الأدبية  وال�سياغات  اللغوية  الفكار 

وتقوميها، ثم تطبيق ما مت التو�سل اإليه على اأمثلة ومواقف جديدة. 

التدري�س  تنفيذ  به�  للمعلم  ميكن  التي  والأداءات  ال�سلوكي�ت  اأهم  ومن 
ال�ستك�س�يف املوجه للدر�س اللغوي, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي:

اإيل 	  التو�سل  يف  الطالب  ت�ساعد  التي  والظروف  الإمكانات  وتنظيم  توفري 
املعلومات والأفكار اللغوية.

تعويد الطالب على البحث والعمل من اأجل الو�سول اإيل املعرفة اللغوية.	 

دفع الطالب اإلى اأن يكونوا ايجابيني دائمًا مع الدر�ض اللغوي. 	 

البحث، 	  مو�سوع  الهدف  حتديد  مهارات  اكت�ساب  على  الطالب  ي�ساعد 
واملقارنة،  الو�سف،  على  والقدرة  اللغوية،  وامل�سطلحات  املفاهيم  وتعرف 
والت�سنيف، والتحليل، والت�سميم، وال�ستنباط، ووزن الأدلة وتقومي �سدقها 
وا�ستخدام  اللغوية،  املعلومات  وتدوين  القرارات،  واتخاذ  العلمية،  ودقتها 

املكتبة.
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ال�ستق�سائية، 	  والقيم  والجتاهات  املهارات  اكت�ساب  على  الطالب  ي�ساعد 
والعتماد  امل�ستقل،  والتح�سيل  القراءة  على  والتعود  الطالع،  حب  مثل: 
الجتماعي  والت�سال  والتوا�سل  والتفاعل  امل�سوؤولية،  وحتمل  النف�ض،  على 

مع اجلماعة، والتحلي بال�سرب على ال�سعوبات واملعاناة. 

امل�سكالت 	  حل  يف  العلمي  التفكري  مهارات  اكت�ساب  على  الطالب  ي�ساعد 
اللغوية التي تواجهه. 

اأو و�سيلة لتحديد الهدف، 	  اأ�سلوب  اأكرث من  ي�ساعد الطالب على ا�ستخدام 
الأدلة  وتقومي  �سحتها،  من  والتحقق  وتدوينها  والبيانات،  املعلومات  وجمع 
املت�سلة بها ومن هذه الأ�ساليب: املناق�سة، ال�ستك�ساف، التحليل، الرتكيب، 

التقومي، التعميم.

الآراء 	  وتبادل  الأدلة  جمع  يف  بينهم  فيما  العمل  مبهارات  الطالب  تزويد 
والأفكار للو�سول اإيل املعرفة اللغوية.

13- معيار االستحواذ على االنتباه للدرس 
اللغوي)تنويع المثيرات(:

اللغوي،  الدر�ض  �سري  اأثناء  يف  املعلم  يتخذها  التي  الإجراءات  جمموعة  هو 
ب�سرحها  يقوم  التي  والأفكار  للعنا�سر  �سعورهم  وتركيز  الطالب،  اإثارة  بغر�ض 
بع�ض  خالل  من  جديد  �سلوكي  موقف  اإلى  الذهني  اإدراكهم  وتوجيه  كافة، 
عنه  والتعبري  اللغوي،  الدر�ض  فهم حمتوى  يتمكنوا من  املتنوعة؛ حتى  املثريات 
اأن تتكامل هذا الإجراءات  حديثًا وكتابًة، بح�سب الأهداف املر�سومة له ويجب 
على  كقدرته  اأتقنها،  قد  املعلم  يكون  اأن  يفرت�ض  التي  الأخرى،  املهارات  مع 
وا�ستخدام  الطالب،  لدى  للتعلم  الدافعية  وا�ستثارة  الأ�سئلة،  وطرح  ال�سرح، 
املهارات،  من  وغريها  والبعدي،  القبلي  التقييم  واأ�ساليب  التعليمية،  الو�سائل 
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حتى تكون هذه الإجراءات قادرة على اإحداث تاأثري فّعال يف �سلوك الطالب يف 
اأثناء الدر�ض اللغوي، يجعلهم قادرين على الرتكيز طيلة احل�سة.

فمن املعروف باأن الطالب ل ي�ستمرون يف تركيز انتباههم ملدة طويلة، وغالبًا 
ما يفقدون تركيزهم بعد فرتة ق�سرية من بداية ن�ساط الدر�ض، واملدر�ض املاهر 
هو الذي ي�ستطيع اأن ي�سرتعي انتباه طلبته طوال وقت الدر�ض عن طريق التغيري 

املق�سود يف اأ�ساليب العر�ض.

ومن اأ�س�ليب ال�ستحواذ على النتب�ه للدر�س اللغوي وتنويع املثريات: 

١- التنويع احلركي: ويعني اأن يغري املعلم من و�سعه داخل ال�سف فال يظل 
طوال الوقت جال�سًا اأو واقفًا يف مكاٍن واحد، واإمنا ينبغي عـليه اأن يتنقل 

داخل ال�سف.

2- الرتكيز: ويعني الأ�ساليب التي ي�ستخدمها املعلم بهدف التحكم يف توجيه 
انتباه الطالب. ويحدث هذا التحكم اإما عن طريق ا�ستخدام لغة لفظية 

اأو غري لفظية اأو مزيج منهما.  

التي  العوامل  اأهم  ال�سف من  داخل  التفاعل  ويعترب  التف�عل:  ٣ - حتويل 
توؤدي اإلى زيادة فاعلية العملية التعليمية، وهناك ثالثة اأنواع من التفاعل 
ميكن اأن حتدث داخل ال�سف: تفاعل بني املعلم والطالب، وتفاعل بني 
يقت�سر على  الكفء ل  واملعلم  واآخر.  وتفاعل بني طالب  املعلم وطالب، 
نوٍع واحد من هذه الأنواع الثالثة، بحيث يكون منطًا �سائدًا يف تدري�سه، 
يتطلبه  ما  وفق  الواحد  اللغوي  الدر�ض  يف  ي�ستخدمها  اأن  يحاول  واإمنا 

املوقف اللغوي.

لفرتة  احلديث  عن  والتوقف  ال�سمت  ا�ستخدام  ميكن  حيث  ال�سمت:   -٤
التعليم  حت�سني  على  ي�ساعد  مما  املثريات،  لتنويع  كاأ�سلوب  ق�سرية، 

والتعلم.
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5 - التنويع يف ا�ستخدام احلوا�س والو�س�ئل التعليمية: يجب على املعلم اأن 
يعد در�سه بحيث يخاطب حوا�ض الطالب كلها، مبعنى اأن ي�ستخدم اأن�سطة 
وو�سائل تعليمية متنوعة تثري حوا�ض الطالب جميعها، ولي�ض حا�سة واحدة 
الفروق  وملراعاة  الطالب  انتباه  وجلذب  الفعال  التعلم  يتحقق  لكي  فقط 

الفردية بني الطالب.

على  ال�ستحواذ  به�  للمعلم  ميكن  التي  والأداءات  ال�سلوكي�ت  اأهم  ومن 
النتب�ه للدر�س اللغوي )تنويع املثريات(, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي:

الع�سوي واجل�سمي، من خالل ح�سن جلو�سهم 	  التالوؤم  الطالب على  يحث 
بالطريقة التي جتعلهم قادرين على الرتكيز، كالتحديق يف املعلم، واجللو�ض 

باتزان، والتاأمل يف الأفكار،.... وغريها. 

كل 	  من  لالنتهاء  دقيقة  مبنحهم  للطالب  والعقلي  الذهني  التالوؤم  يحقق 
يتعلق  ما  كل  من  �سعورهم  وتفريغ  املقرر،  اللغوي  الدر�ض  عن  ي�سغلهم  ما 
بالدر�ض ال�سابق، ثم يبداأ معهم با�سرتجاع املعلومات املتعلقة باملادة، والتي 

لها عالقة بالدر�ض اجلديد. 

املو�سوعات 	  على  والرتكيز  حتفيزهم،  واإلى  الطالب  ت�سويق  اإلى  ي�سعى 
اللغوية والأدبية التي يحبونها.

ويتحدث 	  والآخر،  احلني  بني  ونوعيته  و�سدته  �سوته  نربة  تغيري  على  يعمل 
ب�سرعة منا�سبة، كرفع �سوته ب�سكٍل مفاجئ، اأو يتوقف عن الكالم قلياًل. 

يحث الطالب على الفهم والإدراك والتخيل، والتحليل والرتكيب، والت�ساوؤل 	 
والإحاطة باملعلومات اللغوية من جميع جوانبها.
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يعرف مدى �سرب الطالب على ال�ستمرار يف النتباه، والتفاعل مع ال�سرح؛ 	 
فيحدد لذاته الفرتة املطلوبة التي يتم فيها عر�ض املعلومات اللغوية املطلوبة، 

عر�سها دون اإحداث ملل اأو �سرود اأو تذمر من قبل الطالب.

ي�ستهلك الوقت املتبقي من احل�سة لأغرا�ض لغوية اإثرائية متعددة.	 

واأ�سباب هذه املظاهر ويح�سن 	  يعرف املظاهر املميزة للطالب غري املنتبه، 
التعامل معها.

اأن 	  اأو  كر�سيه  على  جال�ض  وهو  الكتاب  من  �سردًا  اللغوي  الدر�ض  ي�سرد  ل 
ي�سرح وهو يحدق يف الأر�ض تارة، ويف �سقف الغرفة تارة اأخرى اأو اأن يكون 

جامدًا ل يبت�سم ول يتحرك.

دها.	   يقيم وزنًا لأهمية فهم طالبه اأن فيب�سط املعلومات اللغوية بدل من تعقِّ

يخل�ض يف العمل، وتكون لديه النية ال�سادقة يف العطاء، واخلوف من اهلل. 	 

ن لدى الطالب ت�سورًا باأن مادة اللغة العربية لبد من فهمها، ول جمال 	  يكوِّ
للتق�سري فيها ب�سبب جدية معلمها.

يهيئ البيئة املدر�سية ال�سفية للطالب، ويتحكم يف العوامل البيئية املدر�سية 	 
الأ�سوات  ومنع  وال�سبورة،  ال�سف  ونظافة  املقاعد،  كرتتيب  وال�سفية، 

الداخلة واخلارجة، وتقليل العوامل امل�ستتة لذهن الطالب. 

اأن 	  دون  ي�سغلهم  ل  اإن وجدت؛ حتى  اللغوية  الطالب  ا�ستف�سارات  يرد على 
يقوم هو با�ستثارتها.

 يخرب الطالب بنتائج الختبارات اأو الواجبات، اأو اأوراق العمل اإن وجدت. 	 

يحل املناو�سات واخلالفات بينهم اإن وجدت، ويعطي تعليمات وا�سحة عما 	 
يجب اأن يفعلوه يف اأثناء �سري الدر�ض اللغوي.
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اإليها، 	  امل�سار  بالأ�ساليب  اجلديد  اللغوي  الدر�ض  ملو�سوع  الطالب  يهيئ   
عن  وذلك  الدرا�سية  احل�سة  يف  يتعلموه  اأن  منهم  متوقع  هو  ملا  ويعلمهم 

طريق اإخبارهم باأهداف التدري�ض. 

يحر�ض على اأن يعلم الطالب ب�سكٍل منتظم ومتتابع، ول يقدم الأفكار دفعة 	 
واحدة، اأو متداخلة مع بع�سها بع�سا. 

الإكثار من 	  اأ�سا�ض احلفظ، لذا يجب  اأوًل، ل على  الفهم  اأ�سا�ض  يعمل على 
مرحلة  اإلى  ينتقل  ثم  املعينة،  والو�سائل  والت�سبيهات،  وال�سواهد،  الأمثلة 

التحفيظ والتثبيت. 

طرح 	  طريق:  عن  الطالب  لت�سويق  جيد  ب�سكٍل  التدري�ض  اأ�ساليب  توظيف 
ال�ستق�سائية  والأن�سطة  الق�س�ض،  وحكاية  والطرائف،  التحفيز،  اأ�سئلة 

وال�ستك�سافية، والتمثيل، ولعب الأدوار، والألعاب... الخ.

ُي�سعر الطالب باأنه حري�ض على م�ستقبلهم، ويبني عالقة اأبوية قائمة على 	 
احلب املتبادل. 

ينوع يف احلركات املثرية لالنتباه، اأو اأن ي�سكت عن الكالم ثم يتابع. وهكذا.	 

مهمة 	  لغوية  نقطة  �سرح  عند  تاأثريًا  الأ�سد  الرتكيز  اأ�ساليب  ي�ستخدم 
اأو  بالكالم  اإما  ذلك:  ويكون  تفهم،  كي  لها،  النتباه  من  املزيد  لتحقيق 

بالإ�سارة اإليها لأهميتها.

ينوع من اأمناط الت�سال اللغوي بينه وبني الطالب، وي�ستخدم اأ�سماءهم يف 	 
اأثناء التدري�ض. 

�سرحه 	  يف  يكرر  ول  املنا�سبة،  الإ�سافية  اللغوية  املعلومات  ببع�ض  ياأتي 
تكرارًا مماًل. 
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14- معيار استثارة الدافعية للتعلم اللغوي:

ودقة  ب�سرعة  املعلم  بها  يقوم  التي  التدري�سية  ال�سلوكيات  من  جمموعة  هو 
اإلى  تدفعهم  التي  الذاتية  الداخلية  قواهم  واإثارة  الطالب  رغبة  اإثارة  بغر�ض 
لغوية ذات �سلة  تعليمية  باأن�سطة  القيام  لغوي ما وحتفيزهم على  تعلم مو�سوع 

بهذا املو�سوع وال�ستمرار فيها حتى تتحقق الأهداف ويتم تعلم املو�سوع.

الدافعية  ا�ستث�رة  به�  للمعلم  ميكن  التي  والأداءات  ال�سلوكي�ت  اأهم  ومن 
للتعلم اللغوي, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي:

يحث الطالب من حني لآخر على طلب العلم وال�ستزادة منه، وي�ست�سهد يف 	 
ذلك بالآيات القراآنية والأحاديث واأقوال ال�ساحلني.

والقيم 	  الجتاهات  وبناء  بالدافعية  املتعلقة  احلديثة  الجتاهات  يو�سح 
وكيفية توظيفها يف تعلم الطالب للغة.

الثقافية 	  للخلفيات  تعزى  لغوية  اختالفات  بينهم  الطالب  اأن  يعرف 
كبري  اأثر  لها  والتباينات  الختالفات  هذه  واأن  والقت�سادية،  والجتماعية 

يف تعلمهم للغة.

يثري 	  نحو  على  والجتماعي  الفيزيقي  ال�سف  مناخ  تهيئة  على  يحر�ض 
لعملية  ومدعمًا  اإيجابيًا  وليكون  الفعال،  اللغوي  التعلم  ويحقق  الدافعية 

التعلم اللغوي، و�سارًا يف ذات الوقت. 

طريق 	  عن  وذلك  اللغوي،  للتعلم  حمفزًا  واإن�سانيًا  اجتماعيًا  مناخًا  يوفر 
جعل هذا املناخ  ي�سوده: املعاملة الإن�سانية، والتفاهم والت�سامح والحرتام 
وعدم  والعفوية،  وامل�ساواة،  والعدل  والت�سجيع،  والإثارة  املتبادل،  والتقدير 
الت�سنع، والدفء والطماأنينة واحلنو على الغري، والتفاعل املتبادل املفتوح 
واملت�سعب، والتعاون، والهتمام امل�سرتك مب�سالح الغري، والدعابة واملرح.            
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الطالع 	  وحب  الكت�ساف  يف  والرغبة  الت�سويق  حالة  ا�ستثارة  على  يعمل 
والقراءة لدى الطالب.

ي�ستخدم الأ�ساليب املختلفة للتهيئة احلافزة.	 

يحر�ض على تهيئة طالبه لتعلم مو�سوع الدر�ض اللغوي اجلديد باأن يخربهم 	 
مقدمًا باأهداف درا�ستهم لهذا املو�سوع.

يعرب ب�سراحة عن توقعاته املرغوبة ب�ساأن الأداء اللغوي لطالبه.	 

ي�سجع طالبه على اإجناز مهام التعلم اللغوي بنجاح، وي�ساعدهم يف حتقيقه.	 

مو�سوع 	  تدري�ض  قبل  امل�سبقة  التعلم  متطلبات  من  طالبه  متكن  من  يتاأكد 
الدر�ض اللغوي اجلديد. 

يتحدى قدرات طالبه - من حني لآخر- مب�سكالت لغوية ويطلب منهم حاًل 	 
اأن تكون متو�سطة ال�سعوبة، ومثرية  لها، بحيث ي�سرتط يف هذه امل�سكالت 

لهتمام غالبية الطالب، ومرتبطة بواقع حياتهم.

من 	  به  يقومون  وما  ومهارات،  معلومات  من  الطالب  تعلمه  ما  قيمة  يربز 
اأن�سطة لغوية ومهام يف حياتهم احلالية وامل�ستقبلية.

يحاول احلد اأو التقليل من �سعور الطالب بحالة امللل اأو التعب، باأن يعطي 	 
الأدبية،  الق�س�ض  حكاية  الألغاز،  حل  مثل:  الرتويجية  الأن�سـطة  بع�ض 

والألعاب والطرائف اللغوية،..الخ. 

يربط بني مو�سوع الدر�ض وميول واهتمامات الطالب احلالية، وينمي لديهم 	 
ميوًل لغوية واأدبية جديدة.

يقلل من حالة القلق الزائد عن احلد عند الطالب امل�ساحبة لبداية تعلمهم 	 
ملو�سوع اأو ممار�ستهم لن�ساط لغوي ي�ست�سعرون فيه �سعوبة.
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ي�ستخدم املكافاآت من حني اإلى اآخر لتحفيز الطالب على التعلم اللغوي، اإذا 	 
�سعر اأن احلوافز الداخلية غري كافية وحدها.

يزود الطالب بنتائج تعلمهم اأوًل باأول.	 

ي�سعي دومًا اإلى ك�سب حمبة الطالب. 	 

يطرح امل�سابقات اللغوية والنحوية املختلفة على الطالب.	 

ير�سد الطالب اإلى املراجع وامل�سادر امل�سوقة.	 

15- معيار حيوية المعلم في أثناء تنفيذ الدرس 
اللغوي:

هو جمموعة من املهارات وال�سلوكيات التدري�سية التي يقوم بها املعلم ب�سرعة 
ودقة، فتجعله ن�سيطًا متحركًا خفيفًا معربًا وممثاًل للمعنى يف املوقف التعليمي 
والنف�سية  البدنية  بلياقته  املعلم  خاللها  من  ويحتفظ  الوقت،  طوال  اللغوي 
اأمام  موؤثرة  �سورة  يف  يظهر  حتى  والفكرية  العقلية  للياقة  بالإ�سافة  اجليدة 

الطالب تاأثرًا معنويًا يحقق الكثري من القيم واملعلومات لديهم.

ومن اأهم ال�سلوكي�ت والأداءات التي تعرب عن حيوية املعلم يف اأثن�ء تنفيذ 
الدر�س اللغوي, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي:

يتحرك ب�سكٍل منا�سب، وينوع من موقعه يف حجرة ال�سف. 	 

يتحرك وهو يتكلم، ويجيد لغة اجل�سد.	 

يبت�سم دائمًا، ويعتمد على املرح والهتمام باحلديث اللغوي املوؤثر.	 

يتعامل مع الطالب ب�سعة �سرب واأناه واإن�سانية، ويبتعد عن التهديد واخلوف.	 

ُيظهر حما�سًا يف اأثناء �سري الدر�ض اللغوي، وحيوية ون�ساطًا، ورغبة يف تعليم 	 
الطالب.
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ينظر اإلى الطالب دومًا يف اأثناء التدري�ض، حتى يتم التالقي الب�سري بينه 	 
وبينهم.

كلما 	  ويوجههم  الطالب  وير�سد  وانتباه،  بيقظة  احل�سة  جمريات  يتابع 
ا�ستدعى الأمر.

يعمل بنظام وهدوء ويتجنب الع�سوائية. 	 

يركز على النقاط املهمة يف الدر�ض اللغوي من خالل تنويع الإ�سارة والإمياءة 	 
وال�سفتني،  واحلاجبني  والعينني  والراأ�ض  الذراعني،  اجل�سدية،كحركات 

وو�سع الأ�سابع على الفم، وطي الذراعني، و�سرب كف على كف،....الخ.

معه، 	  لغوي  تفاعل  حالة  يف  الطالب  جتعل  متنوعة  تدري�ض  طرق  ي�ستخدم 
وجتعله يف ن�ساط وتيقظ وتكون �سيقة يف ذات الوقت.

ي�ستخدم عددًا متنوعًا من الو�سائل التعليمية يف الدر�ض اللغوي الواحد التي 	 
ت�سمن ن�ساطه الفعال وحيويته.

بع�سا، 	  بع�سهم  ومع  معه  الطالب  فيها  يتفاعل  لغوية جماعية  اأن�سطة  يوفر 
وكذلك اأن�سطة اأدبية تناف�سية، ومن بني هذه الأن�سطة: الرحالت، التمثيليات 
املدر�سية، املعار�ض املدر�سية، الألعاب التعليمية اإ�سدار ال�سحف املدر�سية، 

اأن�سطة الع�سف الذهني، م�سروعات جماعية. 

ي�سعى دائمًا اإلى ا�ستحداث اأ�ساليب وفنيات لغوية متنوعة، واإجراءات تتميز 	 
الدرا�سية  طيلة احل�سة  بانتباه طالبه،  ال�ستئثار  بغية  والإبداع،  بالتجديد 

لتحقيق اأهدافه من عملية التعلم التي يقوم بها.

ينوع املعلم اأمناط التفاعل اللغوي امل�ستخدمة.	 

ينوع املعلم من نربات �سوته بني �سدة النربة وانخفا�سها، والتنغيم، و�سرعة 	 
الكالم، والتكرار، والتمثيل بال�سوت.
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يحر�ض على اأن يكون طوال املوقف التعليمي اللغوي ن�سيطًا مناق�سًا م�ساركًا.	 

يكون فكرة م�سبقة عن ال�سمات ال�سخ�سية للطالب )النب�ساط، والنطواء، 	 
ذلك  ويتحقق  والنفعال....الخ(  والتزان،  والع�سبية،  والتباعد،  واملودة، 
وباملالحظة  ال�سابقني،  املعلمني  وب�سوؤال  الطالب،  ملفات  على  بالطالع 

ال�سخ�سية لكل طالب.

يتعرف على اأ�سماء الطالب، ويحفظها وينادي على كل طالب با�سمه، ويردد 	 
ال�سم يف املناق�سة اللغوية معهم.

م�سافحتهم 	  على  ويحر�ض  وجدهم،  اأينما  الطالب  على  التحية  يلقي 
وال�سوؤال عن اأحوالهم.

16- معيار التفاعل اللفظي، وغير اللفظي في الدرس 
اللغوي:

بني  دائم  وات�سال  مبا�سر  وتفاعل  اإن�ساين،  ات�سال  عملية  التدري�ض  عملية 
املعلم والطالب. وعملية الت�سال الناجحة ل تتم اإل من خالل خم�سة عنا�سر 

هي: املر�سل، والر�سالة، والوا�سطة، وامل�ستقبل، والتغذية الراجعة.

واملوقف التدري�سي ل يتم اإل با�ستيفاء تلك العنا�سر جمتمعة، واللغة اللفظية 
وغري اللفظية هي التي حتمل حمتوى الدر�ض اللغوي وحتدث التفاعل بني املر�سل 

وامل�ستقبل. 

وبذلك يت�سح اأن التفاعل اأو الت�سال ميثل عن�سرًا مهمًا من عنا�سر التدري�ض 
بل اإنها قد ي�سعب ت�سور حدوث عملية التدري�ض بدون هذا الت�سال والتفاعل؛ 
لذلك فقد اهتم الرتبويون بدرا�سة ما حدث داخل ال�سف الدرا�سي من تفاعل 
الطرفني  هذين  بني  يتم  الذي  التفاعل  اأن  اإلى  وتو�سلوا  والطالب،  املعلم  بني 
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ميكن تق�سيمة اإلى نوعني اثنني: تف�عل لفظي, وتف�عل غري لفظي، وفيما يلي 
نتناول كل واحد منهما:

اأهم  من  مهارة  للمعلم  اللفظي  التفاعل  وميثل  اللفظي:  التف�عل  اأوًل: 
مهارات تنفيذ الدر�ض اللغوي؛ اإذ يتوقف عليها جناح عملية الت�سال يف املوقف 
مهارات  من  عليه  ت�ستمل  مبا  املنطوقة  اللغة  على  تعتمد  مهارة  وهي  التعليمي، 
فرعيه كاإخراج احلروف من خمارجها ال�سحيحة، و�سالمة النطق، وا�ستقامة 
وت�سل�سله،  الكالم  تنظم  وح�سن  احلديث،  وطالقة  املفردات  وغنى  الرتاكيب، 
وتنويع طبقات ال�سوت مبا يخدم املوقف التعليمي، اإيل غري ذلك من املهارات 
اللغوية اللفظية التي ينبغي اأن يكت�سبها كل من املعلم والطالب؛ حتى يتم التفاعل 

اللفظي داخل ال�سف بكفاءة عالية.

ال�سف،  داخل  اللفظي  التف�عل  لتحليل  فالندرز  قائمة  ن�ستعر�ض  يلي  وفيما 
وهي ت�ستمل على ع�سر فئات �سلوكية موزعة على ثالثة حماور رئي�سة، ميكن من 
ثم  والطالب،  املعلم  بني  الدرا�سة  حجرة  داخل  اللفظي  التفاعل  حتليل  خاللها 

تقومي م�ستوى هذا التفاعل: 

1- حديث املعلم غري املبا�شر، وي�سمل: 

بلهجة  الطالب  �سعور  املعلم  وي�ستو�سح  فيقبل  للطالب,  مب��سر  قبول  اأ- 
مقبولة غري ناقدة، �سواء اأكان �سعور الطالب �سلبيًا اأو اإيجابيًا.

ب- مديح الطالب, وت�سجيعهم, فيمتدح املعلم، اأو ي�سجع اأي �سلوك، اأو عمل 
للطالب، ويحث على ا�ستمراره. 

اأو  ت- قبول افك�ر الطالب, وتطويره�, فيو�سح املعلم ويعيد بلغته �سياغة، 
تطوير اأفكار الطالب م�سيفًا اليها اأفكار خا�سة به. 



١٤8

ث- توجيه الأ�سئلة للطالب, في�ساأل املعلم اأ�سئلة حول حمتوى مادة لغوية، اأو 
اإجراء �سفي معني بق�سد اإجابة الطالب عن ذلك. 

2- حديث املعلم املبا�شر، وي�سمل:

اأ- اإلق�ء املعلم, و�سرحه, فيلقي املعلم حما�سرة، وي�سرح خاللها حقائق املادة 
مفتوحة  باأ�سئلة  مف�سرًا  اآرائه  عن  معربًا  ومعلوماتها،  اللغوية  الدرا�سية 

يتولى يف غالب الإجابة عنها بنف�سه. 

ب- اإعط�ء الأوامر التوجيه�ت, فيوجه املعلم اأوامر وتوجيهاته للطالب بحيث 
يتوقع طاعتهم لها، اأو ا�ستجابتهم ملتطلباتها. 

ت- نقد املعلم لطالبه, وت�سويغ ت�سرفاته ويحوى عبارات ناقدة، تهدف ايل 
وت�سويغه  املعلم  تف�سري  اأو  امل�ستحب  اأو غري  ال�سلبي  الطالب  �سلوك  تغيري 

لت�سرف اأو �سلوك قام به مع الطالب. 

3- حديث الطالب، وي�سمل:

اأ- اإج�ب�ت الطالب, وت�سم اأية اإجابة من الطالب ل�سوؤال اأو ا�ستف�سار من املعلم.

 ب- مب�درات الطالب, وحتوى اأية مبادرة مثل: اإجابة ال�سوؤال، اأو �سوؤال يبادر 
به الطالب دون طلب املعلم، اأو اإ�سارة منه. 

اأو  العام،  ال�سكوت  احلالت  هذه  متثل  حيث  �سمتهم،  اأو  الطالب,  فو�سى  ت- 
ما  بال�سبط  يفهم  اأو  ي�سمع  ل  التي  عامة  ب�سفة  ال�سف  فو�سى  اأو  الهدوء 
يقوله املتكلم خاللها، وقد يكون ذلك عند النتقال من ن�ساط لغوي اإيل اآخر.

تكرارات  ومقارنة  ون�سبتها  الفئات  تلك  من  فئة  كل  تكرار  ومبالحظة  هذا 
الدرا�سي،  ال�سف  يف  �سائدًا  كان  الذي  التفاعل  منط  يت�سح  املختلفة  الفئات 
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اأدائه  يف  املعلم  لدى  الق�سور  ونواحي  القوة،  جوانب  معرفة  ميكن  وبذلك 
التدري�سي داخل ال�سف. 

ير�سل فيه  الذي  الآخر من الت�سال  النوع  اللفظي: وهو ميثل  التف�عل غري 
املر�سل ر�سالته معتمدًا على رموز وحركات غري لفظيه، وقد ي�سمن املعلم ر�سالته 
غري اللفظية عددًا من املعاين اإلى الطالب، كما ميكن يف املقابل اأن يفهم املعلم 
اأو  يدور حوله،  اأو  له،  يوجه  اللفظي كثريًا ممن  الطالب غري  تفاعل  من خالل 
ي�سف م�ساعرهم اأو حاجاتهم اأو يفهم منهم مدى ا�ستيعابهم ملا عر�سه عليهم 

دون اأن ينطق اأي منهم بكلمه.

 واملعلم الذي ميتلك مهارة التفاعل غري اللفظي ي�ستطيع اأن يوظف كثرًيا من 
الرموز واحلركات يف اأثناء التدري�ض، كاأن ي�ستخدم الكلمات واجلمل املكتوبة، اأو 
الر�سم والبيانات، اأو ال�سور واللوحات، اأو يلجاأ اإيل الرموز الب�سرية  والإ�سارات 
احلركية، اأو ي�ستعني بحركات الوجه ونظرات العينني وتقطيب اجلبني والإمياءات 
واحلركات اجل�سم وحلظات ال�سمت التي تتخلل مواقف معينة؛ لإر�سال ر�سالة 
وفقًا  طالبه  مع  اللفظي  غري  تفاعله  يف  ينوع  اأن  للمعلم  ميكن  وهكذا  معينة. 

ملقت�سيات املوقف التعليمي مبا يزيده تفاعاُل وتاأثريًا. 

وميكن تق�سيم التفاعل غري اللفظي اإيل نوعني اثنني مق�سود, وتلق�ئي.

اأو الطالب  املعلم  اللفظي املق�سود فيحدث حني ي�ستخدم  التف�عل غري  اأما 
اإ�سارة اأو اإملاعة لفظيه معينه مثل: حركة يد، اأو تعبري وجه يف حماولة لتو�سيح 
كلمة منطوقة اأو تعديلها، اأو تو�سيل ر�سالة معينة لطرف الأخر، وهذا النمط من 
التفاعل غري اللفظي املق�سود هو ال�سائد دائمًا يف غرفه ال�سف وهو الذي يعول 
اإليه كل من املعلم والطالب يف اإي�سال الر�سالة املطلوبة. ومن ثم يف �سوء هذا 

النوع يتم تقومي املعلم واحلكم على كفاءة اأدائه التدري�سي. 
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دون  طبيعي  نحو  على  يحدث  الذي  فهو  التلق�ئي  اللفظي  غري  التف�عل  اأما 
ق�سد حمدد، وهو يحدث طوال الوقت يف الف�سول الدرا�سية، حيث يوجد قدر 
كثري من ال�سحك والتب�سم واحلديث ي�سوٍت عال، اأو هم�ض اأو حتريك الذراعني، 
اأو  بالقلم  الدرج  ونقر  والتثاوؤب،  التلقائي  والتحرك  وال�سرحان،  والرتكيز 
امل�سطرة، ونحو ذلك من تفاعل تلقائي وعلى الرغم من اأن هذا التفاعل تلقائي 
كتثاوؤب   الأخر  للطرف  ر�سائل  يحمل  لأنه  ويف�سر  يالحظ  فاإنه  ق�سدي  وغري 
بذلك  فهم  واحده،  وترية  على  �سرحه  يف  املعلم  ي�ستطرد  عندما  مثاًل  املعلمني 

ي�سريون اإيل املعلم بطريق غري مبا�سره اأن امللل اأخذ يت�سرب اإيل نفو�سهم.

وميكن الإ�سارة هذا ال�سدد اإيل اأن علم درا�سة احلركات والإمياءة وتعبريات 
اللفظي داخل  التوا�سل غري  يوفر معلومات قيمة ملالحظة  العني  و�سلوك  الوجه 
ال�سف، واملالحظون الذين ي�ستخدمونه ي�ستطيعون اأن يالحظوا اأمناطًا �سلوكية 
املو�سحة،  والإ�سارات  واجل�سمية،  اليدوية  الإ�سارات  مثل:  عديدة  لفظية  غري 
والإ�سارات املنظمة، وكل واحد من هذه الإ�سارات حتمل معاين للطرف الآخر. 
اإمياءات لها ترجمه لفظية مبا�سرة وعادة ما ت�ستخدم  فالإ�سارات اليدوية هي 
ر�سالة  لت�سخيم  املو�سحة  الإ�سارات  وت�ستخدم  املنطوقة،  الكلمات  من  بدًل 
منطوقة كاأن يقرن املعلم اأو الطالب األفاظًا معينة مثل: كبري اأو �سغري بحركات 
داخل  واحلركة  املناق�سات  ل�سبط  فت�ستخدم  املنظمة  الإ�سارات  اأما  اليدين، 
والتقطيب  والتب�سم  العني  ونظرات  الراأ�ض  واإمياءات  ال�سف، فحركات اجل�سم 
كل هذه الإ�سارات املنظمة قد تنقل اإيل الطالب مثاًل اأن دوره قد جاء للكالم اأو 

التعليق اأو عليه اأن ي�سمت. 

اللفظي  التف�عل  به�  للمعلم  ميكن  التي  والأداءات  ال�سلوكي�ت  اأهم  ومن 
وغري اللفظي يف الدر�س اللغوي, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي: 

يتحدث بطالقة لغوية تعني على التوا�سل والتفاعل مع الطالب.	 
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ينوع يف �سوته مبا يخدم املوقف التدري�سي اللغوي. 	 

ي�ستمع اإلى اأفكار الطالب، وقبولها وتطويرها باأفكار من عنده. 	 

يقبل م�ساعر الطالب، ويتعامل معهم بلطف.	 

ي�سجع الطالب ويثني عليهم با�ستمرار.	 

ي�سهم يف اتقان الطالب ملهارات اللغة ال�سفوية واحلديث.	 

ي�سف طرق التفاعل والتوا�سل الجتماعي البناء وكيفية توظيفها مل�ساعدة 	 
الطالب على بناء معارفهم اللغوية.

املعاين 	  عن  التعبري  يف  واليدين  الوجه  حركات  اإبراز  على  الطالب  ي�ساعد 
وتوكيدها.

ي�ساعد الطالب على التمكن من مهارات الكتابة اللغوية ال�سليمة.	 

ي�ساعد الطالب على اختيار ما يكتبونه ويعربون عنه.	 

ي�ساعد الطالب على ح�سن ال�سياغة، ودقة التعبري واإجادة التعبري اللغوي 	 
باأ�سكاله املتعددة.

ي�ساعد الطالب على تدريب اآذانهم على ال�ستماع اجليد، وفهم امل�سموع.	 

ي�ساعد الطالب يف التدريب على كيفية التاأثري يف امل�ستقبل امل�ستمع.	 

ي�ساعد الطالب على فهم الآراء املختلفة، والتفاعل معها وحتديد اجتاهها، 	 
وال�ستعانة بها.

ي�ساعد الطالب على املرونة يف تبديل مواقع الكالم وتغيريها، والنتقال بها 	 
من فكرة اإلى اأخرى.
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يوجه اأ�سئلة للطالب حول املادة اللغوية، والإ�سغاء لإجاباتهم.	 

يعطي الأوامر والتوجيهات للطالب يف �سياق الدر�ض اللغوي.	 

ينتقد الطالب بهدف تعديل �سلوكهم اإيل الأف�سل. 	 

يحث الطالب على التفاعل وامل�ساركة يف اأحداث الدر�ض اللغوي.	 

يتوظف احلركة والرموز غري الفظيه يف تو�سل املطلوب.	 

17- معيار استخدام الوسائل في تعلم الدرس 
اللغوي:

لتحقيق  الأجهزة  اأو  املواد،  اأو  الأدوات،  بكافة  وا�ستعانته  املعلم  ا�ستخدام  هو 
اإلى  بالإ�سافة  اللغوي.  الدر�ض  تعلم  يف  املرغوبة  اللغوية  الرتبوية  الأهداف 
وو�سع  وجتريبها،  الو�سيلة  لفح�ض  املعلم  بها  يقوم  الذي  ال�سلوكيات  جمموعة 
ت�سور م�سبق ملا �سيقوم به من اأفعال واأن�سطة يف اأثناء عر�سها، وعر�ض الو�سيلة 

على الطالب، ومناق�سة الطالب بعد العر�ض. 

عنا�سر  من  اأ�سا�سيًا  عن�سرًا  تعترب  اأنها  التعليمية:  الو�سيلة  وظ�ئف  ومن 
والتقومي؛  والأن�سطة  والأ�ساليب  كالأهداف  الدرا�سي  واملنهج  الدرا�سية  اخلطة 
اإلى زيادة م�ساركة الطالب ب�سورة ن�سطة واإيجابية يف التعلم  ولذا فاإنها توؤدي 
واإبعاد  انتباهه  وجذب  بن�ساطه  والحتفاظ  الطالب  ت�سويق  على  وتعمل  اللغوي 
امللل عنه، وتعمل على تي�سري تعليم مو�سوعات لغوية معينة قد ي�سعب تدري�سها 
تعطي  التي  احل�سية  اخلربات  توفر  اأنها  كما  والفاعلية،  الكفاءة  بذات  بدونها 
معنًى ومدلوًل للعبارات اللفظية املجردة، ومن املمكن اأن تعمل الو�سيلة التعليمية 
تو�سيح  يف  وت�ساعد  اللغوية،  املعرفة  م�سادر  وتنويع  اللغوي،  التعلم  اإثراء  على 
وعدم  حفظه  ي�سهل  عملي  عر�ض  اإلى  الكالم  حتول  خالل  من  اللغوية  املادة 
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ن�سيانه وتذكره، ف�ساًل عن اأنها تقدم خربات متنوعة ومتفاوتة اأقرب اإلى الواقع 
وتعر�ض باأ�ساليب خمتلفة تتالءم مع م�ستويات الطالب املختلفة.

ومن اأنواع الو�س�ئل التعليمية: الو�سائل املرئية، والو�سائل ال�سمعية، وو�سائل 
واملتاحف  واملعار�ض  والتاريخية  وال�سناعية  الطبيعية  واملواقع  املحلية  البيئة 
املتحركة،  ال�سور  اأفالم  مثل:  املركبة  والو�سائل  حقيقية(،  بكونها  )وتتميز 

والتلفزيون، وال�سرائح املرفقة بالت�سجيل، واآلت التعليم املربمج، والكمبيوتر.

املبا�سرة،  اخلربات  مثل:  املح�سو�سة  الو�س�ئل  اإلى:  ي�سنفها  من  وهناك 
العملية  والعرو�ض  والتمثيل،  وامل�ساهدة  املبا�سرة،  غري  العملية  واخلربات 

والنماذج، والرحالت التعليمية، واملعار�ض واملتاحف.

الثابتة،  وال�سور  والت�سجيالت،  الإذاعة  مثل:  املح�سو�سة  �سبه  والو�س�ئل 
وال�سور املتحركة، والتليفزيون.

والو�س�ئل املجردة مثل: الرموز امل�سورة، والرموز املجردة.

اللغة  معلم  ي�ستخدم  اأن  الأدبية  الن�سو�ض  درو�ض  يف  املفيد  من  يكون  فقد 
العربية جهاز الت�سجيل؛ ُي�ِسمع طالبه قراءة جيدة وممثلة للمعاين بعد القراءة 

ال�سامتة واملناق�سة ال�سريعة التي تعقبها. 

فوق  العر�ض  جهاز  املعلم  ي�ستخدم  اأن  النحو  درو�ض  يف  املفيد  من  يكون  كما 
لغوية  و�سواهد  تراكيب  على  حتتوي  التي  ال�سفافيات  بع�ض  وعر�ض  الراأ�سي، 
متعددة؛ حتتوي على بع�ض الأخطاء يف القاعدة النحوية، ويدرب الطالب على 
املالحظة عن طريق الك�سف عن الأخطاء، وت�سحيحها، وبيان �سبب اخلطاأ يف 

كٍل منها. 
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معايري ال�شتخدام الوظيفي للو�شيلة يف تعلم الدر�س اللغوي:

١- معي�ر الإعداد والختي�ر: وهو ذلك املعيار الذي يعني بتحديد اأو اختيار 
و�سيلة معينة وانتقائها من بني عدة و�سائل لأ�سباب تتعلق بنجاح املوقف التعليمي 
املوؤ�سرات  من  جمموعة  يت�سمن  املعيار  وهذا  املن�سودة،  الأهداف  وحتقيق 

الفرعية، وهي:

يتخري الو�سيلة امل�سوقة واملثرية للتعلم اللغوي. 	 

اأنفقا 	  تتنا�سب قيمتها الرتبوية مع اجلهد واملال الذين  التي  الو�سيلة  يتخري 
عليها، وحتقق الأهداف الرتبوية.

يتخري الو�سيلة التي تنا�سب قدرات الطالب وم�ستواهم اللغوي، وعددهم.	 

يتخري الو�سيلة من البيئة املحيطة.	 

يتخري الو�سيلة يف �سوء احلداثة والتطور.	 

يتخري الو�سيلة  التي لها هدف وا�سح يف وقت حمدد من الدر�ض.	 

يحر�ض على تنويع ا�ستخدام الو�سائل.	 

يحر�ض على عدم ازدحام الدر�ض اللغوي بالو�سائل.                   	 

يحدد املكان املنا�سب لعر�ض الو�سيلة التعليمية.	 

ي�سرك الطالب يف اختيار الو�سيلة التعليمية، واإعدادها.	 

لتحقيق 	  منها  الأن�سب  اختيار  وكيفية  للتقنية  املتنوعة  امل�سادر  بني  مييز 
اأهداف الدر�ض اللغوي.

يخطط الن�ساطات التي �سيقوم بها الطالب عند عر�ض الو�سيلة.	 
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يخطط زمن عر�ض الو�سيلة بحيث ياأتي عر�سها يف وقت ي�سعرون فيه باأنهم 	 
بحاجة اإلى معرفة معينة اأو حل م�سكلة.

وم�سادر 	  التقنية  ا�ستخدام  حتكم  التي  الخالقية  واملبادئ  بالقوانني  يلم 
املعلومات.

2- معي�ر اختب�ر الو�سيلة: وهو ذلك املعيار الذي يعني بتجريب الو�سيلة قبل 
املوؤ�سرات  من  جمموعة  يت�سمن  املعيار  وهذا  التعليمي.  املوقف  يف  ال�ستخدام 

الفرعية، وهي:

يتاأكد من �سحة املعلومات الواردة يف الو�سيلة، ومدى منا�سبتها للطالب.	 

يتاأكد من خلو الو�سيلة من الأخطاء الإمالئية واللغوية. 	 

يتاأكد من جودة الو�سيلة التعليمية ودقتها علميًا وفنيًا.	 

للتاأكد من �سحتها و�سالمتها و�سالحيتها 	  التعليمية؛ وذلك  الو�سيلة  يجرب 
اأمام  احلرج  من  الوقوع  ولتجنب  املن�سود،  للهدف  وحتقيقها  للعر�ض، 

الطالب.

يتحقق من منا�سبتها لتحقيق الهدف اللغوي.	 

يتحقق من �سالمة اأجزائها.	 

يحدد مكان الو�سيلة )كهرباء ـ �سوء حرارة(.	 

يتاأكد من عن�سر الأمن.	 

ين�سق بني الو�سائل امل�ستخدمة.	 
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٣- معي�ر ا�ستخدام الو�سيلة: وهو ذلك املعيار الذي يعني بظروف ال�ستخدام 
من  جمموعة  يت�سمن  املعيار  وهذا  والنجاح.  املتابعة  ومدى  وهدفه  واأ�سلوبه 

املوؤ�سرات الفرعية، وهي:

يعر�ض الو�سيلة يف الوقت املنا�سب لها.	 

يعر�ض الو�سيلة يف املكان املالئم.	 

التوجيهات 	  ويقدم  لها،  الأمثل  لال�ستخدام  النف�سية  الظروف  يوفر 
والإر�سادات التو�سيحية املنا�سبة.

يعر�ض الو�سيلة بحيث جتذب انتباه الطالب وت�سوقهم، وحتدث جوًا اإيجابيًا 	 
يف احل�سة.

ي�سرك الطالب م�ساركة اإيجابية يف ا�ستخدامها وتوظيفها ما اأمكن.	 

الطالب جميعهم من متابعة 	  يتمكن  ب�سرعة منا�سبة؛ حتى  الو�سيلة  يعر�ض 
العر�ض.

يعلق على ما بها من مفاهيم ومعلومات لرتكيز انتباه الطالب عليها.	 

يوازن يف ا�ستخدامها بني حتقيق هدف ما وحتقيق باقي الأهداف.	 

يطرح اأ�سئلة لغوية مثرية حتفز الطالب على ا�ستخدام الو�سيلة.	 

ي�ستبعد الو�سيـلة بعد ا�ستخدامها حتى ل ت�ستت اأذهان الطالب.	 

التقنيات 	  وتوظيف  )النرتنت(،  املعلومات  و�سبكة  احلا�سوب  ي�ستخدم 
احلديثة يف تعليم اللغة العربية.

اللغة 	  درو�ض  تو�سيح  يف  وي�ستخدمها  املختلفة،  واللوحات  اجلداول  يعد 
العربية.



١57

معاييــر األداء المهني
لمعلمي اللغـــة العربيـة

قراءته 	  اأو  الأدبي  الن�ض  اإلقاء  يف  بكفاءة  ال�سوتية  الت�سجيالت  ي�ستخدم 
قراءة معربة عن املعنى.

٤- معي�ر تقومي الو�سيلة: وهو ذلك املعيار الذي يعنى بتقييم ما حتقق من 
ا�ستخدام الو�سيلة. وهذا املعيار يت�سمن جمموعة من املوؤ�سرات الفرعية، وهي:

يطرح بع�ض الأ�سئلة حول بع�ض الأفكار التي حتويها الو�سيلة التعليمية.	 

يحث الطالب على القيام بن�ساطات اإ�سافية، اأو الذهاب اإلى املكتبة والبحث 	 
يف م�سادر تعليمية اأخرى للو�سول اإلى املعلومة ال�سحيحة.

يتاأكد من مدى حتقيق الأهداف التعليمية، ويتاأكد من مدى فعالية الو�سيلة 	 
التعليمية. 

يقيم الو�سيلة من حيث بع�ض املوا�سفات للو�سيلة اجليدة التي تكون متكاملة، 	 
يف  املتعلم  ترغب  ال�سيانة،  �سهلة  التكلفة،  قليلة  مثرية،  ب�سيطة،  متوافقة، 

التعلم، مرتبطة مبو�سوع الدر�ض. 

18- معيار صياغة األسئلة اللغوية، وطرحها، 
ومعالجتها: 

وتظهر  التعليمي،  املوقف  يف  املعلم  بها  يقوم  التي  الإجراءات  جمموعة  هو 
لإعداد  التخطيط  عند  اتباعها  الواجب  بالأ�سا�سيات  معرفته  مدى  خاللها  من 
واإجادته  جميعها  الأ�سئلة  لأمناط  ا�ستخدامه  ومدى  و�سياغته،  اللغوي  ال�سوؤال 

لأ�ساليب توجيه ال�سوؤال، والأ�ساليب املتبعة يف معاجلة اإجابات الطالب.

وتعد الأ�سئلة اللغوية عاماًل مهمًا يف التدري�ض. وتظهر كفاءة املعلم يف التدري�ض 
الطالب  اإثارة  وكيفية  وتوجيهها،  الأ�سئلة  �سياغة  طريقة  يف  مهارته  من  عادة 
لتلقيها وفهمها والإجابة عنها، فقد اأو�سحت اإحدى الدرا�سات اأن اأربعة اأخما�ض 
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الوقت يق�سيه املعلم داخل ال�سف يف توجيه الأ�سئلة والإجابة عنها، وهذا يرجع 
اإلى املهام العديدة ل�ستخدام الأ�سئلة.

والتدري�ض اجليد هو الذي يت�سمن طرح اأ�سئلة لغوية مثرية لتفكري الطلبة؛ لذا 
تعد قدرة املدر�ض يف طرح الأ�سئلة وتوجيهها من املهارات التدري�سية املهمة التي 
باأن: )من ل  لها، وقيل كذلك  والتي يجب ان يخطط  املدر�ض  اأن ميتلكها  يجب 

ُيح�سن ال�ستجواب ل ُيح�سن التدري�ض(.

وجند اأن هذا املعيار ي�ستمل على اأربع مهارات فرعية ينبغي اأن ميتلكها املعلم، 
وهذه املهارات هي: 

)١( مهارة اإعداد الأ�سئلة، و�سياغتها.

)2( مهارة طرح الأ�سئلة، وتوجيهها. 

)٣( مهارة معاجلة اإجابات الطالب. 

)٤( مهارة التعامل مع اأ�سئلة الطالب. 

وفيم� يلي �سرح موجز لكل مه�رة من هذه امله�رات:

)1( مهارة اإعداد الأ�شئلة، و�شياغتها:

ُتعد مهارة اإعداد الأ�سئلة و�سياغتها من املهارات التي يجب اأن ميتلكها املعلم 
املعلم  يعرب  خاللها  فمن  التدري�ض،  عملية  مبمار�سة  قيامة  عند  وي�ستخدمها 
بامل�سطلحات  ترتبط  فال�سياغة  الكلمات.  با�ستخدام  ال�سوؤال  م�سمون  عن 
امل�ستخدمة يف ال�سوؤال، وبعدد الكلمات امل�ستخدمة فيه، والرتتيب الذي ترد فيه 

هذه الكلمات.
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اأو  املع�يري  بع�س  مراع�ة  املعلم  من  لالأ�سئلة  اجليدة  ال�سي�غة  وتتطلب 
الإر�س�دات, والتي نوجزه� فيم� يلي:

املراد 	  اأهدافه  �سياق  ويف  اللغوي،  الدر�ض  اإطار  �سمن  ال�سوؤال  يكون  اأن 
حتقيقها.

خرباتهم 	  حدود  و�سمن  الطالب،  تفكري  م�ستوى  �سمن  ال�سوؤال  يكون  اأن 
وقدراتهم اللغوية.

اأن يكون ال�سوؤال وا�سحًا و ق�سرياً  ويدور حول فكرة واحدة.	 

للتاأويالت والتف�سريات البعيدة عن 	  اأن يكون ال�سوؤال دقيقًا لي�ض فيه جمال 
املطلوب.

امل�ستويات 	  اأ�سئلة  جمموعة  حول  فقط  ترتكز  فال  الأ�سئلة،  م�ستويات  تنوع 
وكذلك  املتو�سطة،  امل�ستويات  اأ�سئلة  اأي�سًا  تت�سمن  بل  التفكري،  من  الدنيا 

اأ�سئلة امل�ستويات العليا للتفكري. 

ي�سمل على 	  الذي  املركب  فال�سوؤال  واحدة،  ال�سوؤال فكرة  ي�ستدعي  اأن  يجب 
اإجاباته حول كل فكرة  تنظيم  الطالب يف  اأمام  اأكرث من فكرة ميثل عائقًا 

على حدة.

الكلمات، فالأ�سئلة طويلة 	  اأقل عدد ممكن من  الأ�سئلة يف  اأن تكون �سياغة 
ال�سياغة تكون اأقل و�سوحًا للطالب وي�سعب عليه اإدراكها وت�سبب له ال�سعور 

بال�سيق.

اأن تكون الكلمات امل�ستخدمة يف �سياغة ال�سوؤال ماألوفة، ولها مدلول عقلي 	 
وا�سح لدى الطالب.

اأن يكون الرتكيب اللغوي لل�سوؤال �سحيحًا.	 
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 األ يوحي ال�سوؤال بالإجابة ال�سحيحة للطالب. 	 

اأن يكون لل�سوؤال قيمة علمية. 	 

 �سرورة ترتيب الأ�سئلة ب�سكل منطقي ومتتابع ويح�سب ترتيب توجيهها يف 	 
اأثناء الدر�ض. 

 اأن يكون عدد الأ�سئلة وزمن الإجابة بها منا�سبًا لوقت احل�سة.	 

اأن تكون الأ�سئلة باللغة العربية الف�سحى ولي�ست بالعامية.	 

عليها 	  الإجابة  يكون  التي  الأ�سئلة  للجواب، وجتنب  موحيًا  ال�سوؤال  يكون  األ 
بنعم اأو ل... حيث اإن هذه الأ�سئلة حتمل الطالب على التخمني. وغالبًا ما 

يتبعها اأ�سئلة اأخرى ملاذا؟ وكيف؟.

)2( مهارة طرح الأ�شئلة، وتوجيهها:

ويق�سد بها كيفية اإلقاء ال�سوؤال، ومتى يتم اإلقاوؤه، وملن يوجه، ومن يجيب عنه 
عند تنفيذ الدر�ض، وقد ت�ستخدم يف التهيئة، اأو العر�ض، اأو التقومي، اأو اخلتام، 

فهي يحتاج اإليها املعلم يف كل مراحل تنفيذ الدر�ض.

وتتكون هذه امله�رة من جمموعة من ال�سلوكي�ت اأو امله�رات الفرعية, وهي: 

يجب توجيه ال�سوؤال اإلى الطالب جميعهم قبل تعيني الطالب الذي يجيب.	 

يفاجوؤوا 	  اأن  خ�سية  منتبهًا  يكون  اأن  ينبغي  فالكل  الطالب،  انتباه  جذب 
باختيارهم لإجابة ال�سوؤال مما يوؤدي اإلى زيادة م�ساركة غالبية الطالب.

اإعطاء فر�سة للطالب جميعهم يف التفكري يف اجلواب، فبعد اإلقاء ال�سوؤال 	 
للطالب  الوقت  بع�ض  يتيح  الذي يجيب وذلك  الطالب  باختيار  املعلم  يقوم 

للتفكري يف اجلواب مما يزيد من تفاعل الطالب مع العملية التعليمية.
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وعندما 	  لنف�سه،  جوابًا  منهم  كل  يت�سور  اجلواب  يف  اجلميع  يفكر  عندما 
يعني املعلم من يجيب يكون موقف البقية من جواب زميلهم موقف املقارنة، 

فريون الفرق بني جوابه وجواب كل منهم.

يعترب 	  ذلك  فاإن  ال�سوؤال،  يطرح  اأن  قبل  معينًا  طالبًا  املعلم  اختار  اإذا  اأما 
اإ�سارة وا�سحة اأن ال�سوؤال ل يخ�ض باقي الطالب، فين�سرفوا عن الهتمام 
بال�سوؤال والن�سغال بغري ذلك. وقد يوجه ال�سوؤال لطالب بعينه اأحيانًا وذلك 

لتنبيه اأو لإح�سا�ض املعلم بان�سغاله عن مو�سوع الدر�ض وعدم تركيزه فيه.

معني 	  ترتيب  دون  الطالب جميعهم  على  الأ�سئلة  يوزع  اأن  املعلم  على  يجب 
من  قليل  عدد  ي�ستحوذ  اأن  اخلطاأ  فمن  الإمكان،  بقدر  عادلة  وب�سورٍة 
يوؤدي  ذلك  لأن  واهتماماته،  ومناق�ساته  وحواره  املعلم  اأ�سئلة  على  الطالب 
اأثر يف  اإلى ان�سراف الباقني عن الهتمام، ف�ساًل عما قد يرتك ذلك من 

نفو�ض الدار�سني.

اأو ثابتًا يف توزيع الأ�سئلة، لأن ذلك يجعل 	  على املعلم األ يتبع ترتيبًا خا�سًا 
الذين مل ي�سيبهم الدور اأقل حما�سة اأو م�ساركة يف املناق�سة، وكاأن احلوار 
بني املعلم وكل دار�ض وحده دون الباقني وهذا يوؤدي اإلى ان�سراف الطالب 

وعدم تركيزهم فيما يطرح من حوار اأو مناق�سات.

على املعلم األ يكرر ال�سوؤال مرة اأخرى لأن ذلك يوؤدي اإلى زيادة الوقت الذي 	 
بع�ض  ولكن يف  النتباه،  الطالب عادة عدم  لدى  ويكون  املعلم  فيه  يتحدث 
الأحيان تكون الإعادة �سرورية وذلك يف حالة عدم فهم ال�سوؤال، فيجب على 

املعلم يف هذه احلالة اإعادة �سياغة ال�سوؤال بطريقة يفهمها الطالب.

ينظم جلو�ض الطالب ب�سكل ي�سهل اإلقاء الأ�سئلة والإجابة عنها.	 

يختار الأوقات املنا�سبة لتوجيه الأ�سئلة. 	 
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ال�سوؤال 	  تركيب  يكون  بحيث  ومبا�سرة  ومفهومة  ب�سيطة  بلغة  ال�سوؤال  يلقى 
من�سبًا على م�سمون ال�سوؤال.

يلقى ال�سوؤال بنربة فيها احلما�ض والود. 	 

فاأ�سئلة 	  املطروح،  ال�سوؤال  م�ستوى  ح�سب  املنا�سبة  بال�سرعة  ال�سوؤال  يلقى 
امل�ستويات  اأ�سئلة  اأما  ب�سرعة،  توجيهها  التفكري ميكن  الدنيا من  امل�ستويات 

املتو�سطة والعليا فيلقيها ببطء حتى ميكن فهم املق�سود منها. 

عدم ال�سماح بالإجابات اجلماعية، وفرقعة الأ�سابع وترديد كلمة »اأنا«.	 

ينظر باهتمام اإلى الطالب املجيب وحثه على الإجابة باللغة الف�سحى. 	 

اإجابته وعدم مقاطعته، ول ي�سمح مبقاطعة 	  اإعطاء فر�سة للطالب لإكمال 
الطالب املجيب من قبل زمالئه. 

ت�سجيل بع�ض عنا�سر الطالب على ال�سبورة اإذا كان ذلك �سروريًا.	 

تعويد الطلبة على مهارة ال�ستماع و �سبط الذات يف عدم مقاطعة الآخرين.	 

والأف�سل 	  خطاأ،  كانت  اإذا  الطالب  اإجابة  من  وال�سخرية  التهكم  عدم 
غري  لكنه  �سحيحًا  فيه  تفكر  ما  يكون  )قد  مثل  تربوي  اأ�سلوب  ا�ستخدام 

املطلوب(.

يوجه الطالب اإلى اأهمية التاأين قبل طلب الإجابة عن ال�سوؤال. 	 

يوجه نظره اإلى كافة الطالب ويتابع، ويعمل على م�ساركة اأكرب عدد ممكن 	 
من الطالب يف الإجابة.
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)3( مهارة معاجلة اإجابات الطالب:

الطالب  ا�ستجابة  على  فعل  كرد  املعلم  بها  يقوم  التي  ال�سلوكيات  تلك  هي 
الفرعية،  املهارات  اأو  ال�سلوكيات  من  جمموعة  تت�سمن  املهارة  وهذه  ل�سوؤاله. 

وهي:

يف حالة ما اإذا كانت اإجابة الطالب �سحيحة فيجب على املعلم اأن يعززها 	 
كاأن يقول )ممتاز - ح�سن - جزاكم اهلل خريًا - بارك اهلل فيك...(، كما 
يجب عليه األ يكرر اإجابة الطالب، لأن يف التكرار ما قد يدعو الطالب اإلى 
ذلك،  يكرر  املعلم  اأن  على  منهم  اعتمادًا  زميلهم  اإجابة  اإلى  النتباه  عدم 
لأنه  الإجابة  تكرار  الطالب  اأحد  من  املعلم  يطلب  قد  الأحيان  بع�ض  ويف 
غري منتبه اأ�ساًل، اأو قد يكررها هو بنف�سه وذلك لتاأكيد اأهمية هذه النقطة 

مو�سع ال�سوؤال.

الإطالق، 	  على  يجب  مل  اأو  مكتملة  غري  اأو  خطاأً  الطالب  اإجابة  كانت  اإذا 
فيجب على املعلم اأن ي�ساعد الطالب على اأن يفكر تفكريًا كاماًل يف ال�سوؤال، 
واأن ي�سحح فهمه اخلطاأ بنف�سه، وذلك باأن يوجه اإليه �سوؤاًل اآخر يف م�ستوى 
اأدنى اأو عن معلومات ماألوفة لديه، وباإجابته عن هذا ال�سوؤال الأخري ميكن 
اخلطاأ  اإجابته  على  مبنيًا  �سوؤاًل  له  يوجه  اأو  الأول،  ال�سوؤال  عن  يجيب  اأن 
بحيث يجعله يدرك خطاأه بنف�سه بقدر الإمكان وبالتايل ي�سحح جوابه، كما 
ميكن للمعلم اأن ي�ستعمل بع�ض التلميحات اللفظية التي ت�ساعد الطالب على 

الو�سول لالإجابة ال�سحيحة.

يطلب 	  باأن  وذلك  واحد،  �سوؤال  اإجابة  اأكرث من طالب يف  ي�سرتك  اأن  ميكن 
اإجابة  يكمل  اأن  اآخر  من  يطلب  ثم  اأوًل  الإجابة  الطالب  اأحد  من  املعلم 
زميله.. وهذا يف الأ�سئلة التي تتطلب اإجابتها اأكرث من جزء اأو خطوة، وذلك 

مما يزيد امل�ساركة والنتباه واحليوية داخل اللقاء.
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ل يتجاهل اإجابة اأي طالب، فال يعيد طرح ال�سوؤال الواحد اإلى طالب اآخر اأو 	 
يطرح �سوؤاًل جديدًا قبل اأن يعقب على اإجابة الطالب الأول.

ل يت�سرع يف الإجابة عن ال�سوؤال الذي طرحه على الطالب.	 

ل ي�ستخدم عبارات حمبطة اأو �ساخرة تعليقًا على اإجابات الطالب اخلطاأ.	 

تعزيز الإجابة ال�سحيحة بالعبارات اأو الإ�سارات.	 

اإعادة �سياغة ال�سوؤال يف حالة عدم فهمه.	 

ت�سخي�ض �سبب عدم الإجابة باأ�سئلة اأخرى.	 

عالج نقاط ال�سعف )توجيهه للعالج(.	 

ينوع من اأ�ساليب التعامل مع اإجابة الطالب ح�سب �سحة هذه الإجابة. 	 

ي�سرك الطالب يف تقومي زمالئهم.	 

)4( مهارة التعامل مع اأ�شئلة الطالب:

واإتاحة  طالبه  لأ�سئلة  لالإ�سغاء  املعلم  بها  يقوم  التي  ال�سلوكيات  تلك  هي 
تت�سمن  املهارة  وهذه  وت�ساوؤلتهم.  ا�ستف�ساراتهم  عن  للتعبري  اأمامهم  الفر�سة 

جمموعة من ال�سلوكيات اأو املهارات الفرعية، وهي:

ت�سجيع الطالب على طرح الأ�سئلة. 	 

يبدي حما�سًا للطالب الذي يطرح �سوؤال جيدًا.	 

ي�ستخدم اأ�ساليب متنوعة لت�سجيع الطالب على طرح الأ�سئلة.	 

يو�سح للطالب من حني لآخر كيفية �سياغة الأ�سئلة ب�سكل علمي مفهوم.	 

يتعامل بجدية مع �سوؤال اأي طالب.	 
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يبتعد عن انتقاد الطالب وتثبيط هممهم. 	 

 ينوع من اأمناط ال�ستجابة ل�سوؤال الطالب بح�سب متغريات املوقف التعليمي.	 

ت�سجيع الطالب على توليد الأ�سئلة وتوجيهها.	 

19- معيار تعزيز تعلم الدرس اللغوي:

خا�سة  اللغوي،  اأدائه  عقب  الطالب  اإلى  املعلم  يقدمها  التي  التغذية  تلك  هو 
عن  ُبعده  اأو  قربه  ومدى  حقيقته،  ملعرفة  تعقيب  اإلى  يحتاج  الذي  الداء  ذلك 
بلورة  على  وم�ساعدته  ال�ستمرار،  يف  وترغيبه  ت�سجيعه،  وبق�سد  ال�سواب، 

اأفكاره، وترتيب ا�ستجابته، وتن�سيط دافعيته. 

املعلم  بها  يقوم  التي  التدري�سية  الأداءات  و  ال�سلوكيات  من  جمموعة  وهو 
بغر�ض ت�سجيع الطالب على تكرار ال�سلوك اللغوي املرغوب فيه الأمر الذي يوؤدي 
قليل  �سلوك  تكرار حدوث  وزيادة  اأخرى  ال�سلوك وظهوره مرات  تقوية هذا  اإلى 
التكرار اأو الإبقاء على درجة تكرار �سلوك كثري التكرار، اأي املكافاأة على ال�سلوك 

املرغوب للطالب. 

وللتعزيز فوائد متعدة من حيث: اإثارة الدافعية للتعلم اللغوي، حيث يق�سي 
تثبيت  من  ويزيد  اخلطاأ،  على  ويق�سي  ال�ستجابة،  بعد  الطالب  حرية  على 
ال�سواب لديه. كما اأنه يعمل على زيادة م�ساركة الطالب يف الأن�سطة التعليمية 
املختلفة، وي�ساعد الطالب يف تقدير جناحه مما يزيد من مفهوم الذات لديه، 
ومن �سعوره بالنجاح، كما يلعب دورًا مهمًا يف حفظ النظام و�سبطه يف ال�سف 

اإذ يتعدى التاأثري اإلى �سلوك بقية الزمالء من الطالب.

وللتعزيز نوعان:

- التعزيز اليج�بي, وذلك بتزويد الطالب مبثري)معزز( اإيجابي؛ فيوؤدي الى 
تكرار حدوث �سلوك )ا�ستجابة( مرغوب فيه.
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- التعزيز ال�سلبي, وذلك با�ستبعاد مثري )معزز( غري �سار )�سلبي(؛ فيوؤدي 
الى تكرار حدوث �سلوك )ا�ستجابة( مرغوب فيه.

يف  املعلم  ي�ستخدمه�  اأن  ميكن  التي  املعززات  اأمن�ط  من  العديد  وتوجد 
التدري�س, منه� م� يلي:

جيد،  �سحيح،  ممتاز،  رائع،  الألفاظ:  هذه  اأمثلة  ومن  اللفظية,  املعززات   -
عظيم، ح�سن، جميل، رائع، مده�ض، اأو الدعاء للطالب: جزاك اهلل خريًا، 
اأكرمك اهلل، زادك اهلل علمًا، نفع اهلل بك. اأو ثناء للمحاولة: حماولة طيبة، 

جهد م�سكور، تفكري معقول، وغريها.

حتمل  حركية  اأو  ج�سدية،  اإ�سارات  �سكل  تاأخذ  كاأن  الإ�س�رية,  املعززات   -
اأو  اأو التوا�سل العيني،  معنًا جمدًا ومرغوبًا فيه للطالب، مثل: البت�سامة، 
اأو الرتبيت  اأو مل�ض كتف الطالب  اإلى الأمام اأكرث من مرة،  حتريك الراأ�ض 
عليه بحنو، اأو م�سح �سعر الطالب بحنو، اأو امل�سافحة باليد، اأو الت�سفيق.

- املك�ف�آت امل�دية, ومن اأبرزها: الدرجات، اأو العالمات، اأو اجلوائز العينية، 
اأو الأ�سياء احل�سية الرمزية.

- التقدير والثن�ء, وهو نوع من املعززات الجتماعية لتقدير ال�ستجابة املرغوبة 
لإجابة  املعلم  تكرار  اأو  املديح،  املعززات:  هذه  ومن  الطالب،  من  ال�سادرة 
الطالب، اأو ت�سجيل ا�سم الطالب يف لوحة ال�سرف، اأو �سع �سورته ونبذة عن 
تعيينه  اأو  زمالئه،  بقية  على  اأعماله  عر�ض  اأو  املدر�سة،  �سحيفة  يف  تفوقه 
اأو  ال�سفية،  الأعمال  بع�ض  على  الإ�سراف  يف  تفوي�سه  اأو  للف�سل،  رئي�سًا 
ا�سطحاب املعلم له يف اإحدى الرحالت و احلفالت، اأو اإقامة حفلة تكرمي له.

�سلوك  تعزيز  به�  للمعلم  ميكن  التي  الأداءات  و  ال�سلوكي�ت  اأهم  ومن 
الطالب, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي:

يعزز الأداء اللغوي املرغوب فيه فور �سدوره مبا�سرًة.	 
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يواظب على تعزيز الأداء اللغوي املرغوب فيه حتى يقوي هذا الأداء.	 

يعزز الأداء اللغوي يف الوقت املنا�سب.	 

ينوع من �سيغ التعزيز ويجددها مع كل طالب ويف كل در�ض، بحيث ل يعتمد 	 
على منط اأو منطني متكررين من اأمناط التعزيز، وي�ستخدمهم يف كل در�ض 

لغوي ومع كل طالب.

ي�ستخدم املعززات بحكمة وهدف، وهو تعزيز ا�ستجابة معينة يراد تكرارها 	 
اأو  ع�سوائي  ب�سكل  ي�ستخدمها  ول  حمدد،  وقت  ويف  معني  طالب  كل  من 

باإفراط فيمنح املعززات لأي طالب ولأية ا�ستجابة ويف اأي وقت.

املعززات وعددها متنا�سبة مع طبيعة جدة وجودة 	  اأن تكون قوة  يعمل على 
تتميز  التي  اللغوية  فال�ستجابة  الطالب؛  عن  ال�سادرة  اللغوية  ال�ستجابة 
�سلوك  الكبري يف  والتح�سني  الإجادة  على  تدل  التي  اأو  والإبداع  بالبتكارية 
يف  العك�ض  ويحدث  املعززات،  من  ممكن  عدد  وباأكرب  بقوة  تعزز  الطالب 

حالة ال�ستجابات النمطية اأو الب�سيطة.

يعدل بني الطالب يف التعزيز.	 

يف 	  الفتعال  وعدم  الواحد،  اللغوي  لالأداء  التعزيز  ا�ستخدام  يف  يتدرج 
التعزيز ب�سكٍل عام.

يبتعد عن التكلف والت�سنع يف التعبريات اللفظية وغري اللفظية ويعرب عن 	 
م�ساعره اليجابية نحو طالبه.

يراعي الفروق الفردية، واختالف الطالب يف نوع املعززات التي يف�سلونها.	 

ي�ستمر يف تعزيز الداء اللغوي ال�سحيح فيما بعد يف كل مرة ي�سدرها فيها 	 
من قبل هذا الطالب.
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ال�سخرية 	  يتجنب  باأن  لهم  واحرتامه  له،  طالبه  احرتام  على  يحر�ض 
وال�ستهزاء ويت�سرف بعدل بني الطالب.

بالدر�ض 	  ويربطها  حياته  من  �سخ�سيه  وق�س�سًا  اأحداثًا  لطالبه  يحكي 
اللغوي.

20- معيار ضبط النظام داخل الصف:

الأمناط  لتنمية  املعلم  بها  يقوم  التي  والأن�سطة  ال�سلوكيات  جمموعة  هو 
وخلق جو  الإن�سانية اجليدة،  العالقات  وتنمية  الطالب  لدى  املنا�سبة  ال�سلوكية 
ا�ستمراره، وكذلك بق�سد  واملحافظة على  ال�سف  اجتماعي فعال ومنتج داخل 
ثم  ومن  حدوثها،  وقت  اأ�سبابها  تعرف  اأو  حدوثها  قبل  ال�سغب  �سلوكيات  منع 
اإيقافها  اأو  حدتها  من  التخفيف  بهدف  ينا�سبها  الذي  بالأ�سلوب  معها  التعامل 

متامًا. 

النظام  توفري  يتم عن طريقها  التي  والإجراءات  القواعد  تخطيط  يعني  كما 
والتعلم،  التعليم  لعملية  اأطول  وقت  وتوفري  الفو�سى،  وجتنب  ال�سف،  داخل 

بالإ�سافة اإلى توفري فر�ض م�ساركة الطالب يف اإجناز الأعمال ب�سورة اأف�سل.

للطالب،  تعود  واأ�سباب  للمعلم،  تعود  اأ�سباب  ال�سف:  ال�سغب يف  اأ�سب�ب  ومن 
تعود  واأ�سباب  املدر�سية،  لالإدارة  تعود  واأ�سباب  ال�سف،  لبيئة  تعود  واأ�سباب 

للمجتمع. 

يقتدي  تكون منوذجًا  لكي  بذاتها ت�سلح  اأو خطة  و�سيلة معينه  ولي�ست هناك 
واأحداثها،  منا�سبة ظروفها ومالب�ساتها  لكل  لأن  يحتذي حذوها  اأو طريقة  بها 
وياأتي هنا الدور الكبري الذي يقوم به املعلم يف القدرة على احلفاظ على النظام 

يف املواقف التعليمية املختلفة.
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ال�سغب  حدوث  ليمنع  الن�جح  املعلم  به�  يقوم  التي  ال�سلوكي�ت  اأهم  ومن 
داخل ال�سف قبل وقوعه:

الدخول 	  قبل  لديه  الع�سبي  والإجهاد  وال�سغط  التوتر  حالة  من  يخفف 
لتخفيف حالة  ي�سعى  فاإنه  توتر  الطالب يف حالة  اأن  اإذا ما لحظ  للح�سة 
التوتر باأن يحـكي لهم موقفًا طريفًا، اأو يعطي طالبًا اأو طالبني فرتة زمنية 
ب�سيطة نيابة عن بقية الطالب للحديث عن همومهم وم�سكالتهم، اأو يلزم 
ا�ستثناء بالقواعد والقوانني الذي �سبق التفاق عليها يف  طلبته دومًا ودون 

بداية ال�سف الدرا�سي. 

العلمية 	  مادته  من  يتمكن  وبحيث  جيدة  بطريقة  اللغوي  للدر�ض  يخطط 
اللغوية فال يكون عر�سه لل�سخرية من الطالب. 

والو�سائل 	  املختلفة  العر�ض  بطرق  ال�سرح  اأثناء  يف  اإليه  الطالب  يجذب 
املتقنة.

واإن�سانية، 	  بلطف  فيعامله  م�ستمرًا  �سخ�سيًا  اهتمامًا  طالب  كل  يعطي 
وي�سجعه ويدفعه اإلى الأمام.

يتجنب مقارنة درجة الطالب بع�سهم بع�سا؛ لأن ذلك قد يوؤدي اإلى اإحباط 	 
الطالب ال�سعاف علميًا. 

ميتنع عن اأ�سلوب ال�ستهزاء وال�سخرية الفظة. 	 

يطبق بع�ض ال�سلوكيات ليتعامل مع ال�سغب داخل ال�سف، ومنها: التجاهل 	 
اأولفت نظر الطالب للكف عن ال�سلوكيات  والتغا�سي عن ال�سلوك الب�سيط، 
الب�سيطة عن طريق الإ�سارات اجل�سدية غري اللفظية مثل النظرة حادة، و 
تقطيب اجلبني، اأو القرتاب اجل�سمي من الطالب م�سدر ال�سغب التافه، اأو 
ال�سمت والتوقف عن ال�سرح برهة بغية انتباه الطالب امل�ساغب، اأو ت�سمني 
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حازمة،  بعبارات  الإنذار  اأو  ال�سرح،  جمرى  �سمن  امل�ساغب  الطالب  ا�سم 
واإذا مل ت�سلح الأ�ساليب ال�سابقة يف �سبط النظام داخل ال�سف اأو ظهرت 
م�سكلة اأكرب وجب على املعلم حني ذاك تطبيق الأ�ساليب العقابية املعتدلة. 

ل يبداأ املعلم العمل قبل اأن ي�سود النظام متامًا يف ال�سف.	 

ل بجل�ض املعلم بقدر الإمكان، ويقف يف ال�سف يف مكان منا�سب بحيث يراه 	 
الطالب جميعهم.

منا�سبًا 	  مكانًا  يتخذ  واإمنا  �سائدة،  والفو�سى  ال�سف  دخل  اإذا  يغ�سب  ل 
بحيث يرى اجلميع ويحدق نظره بينهم.

يتحقق من اأن الطالب جميعهم ي�سمعونه ويرونه ب�سكل جيد.	 

نهاية 	  قبل  الدر�ض  ينتهي  ل  حتى  املختلفة  الدر�ض  اأجزاء  على  الزمن  يوزع 
احل�سة بفرتة طويلة فتعم الفو�سى وال�سطراب.

يعود الطالب على ال�ستئذان عند طلب اجلواب.	 

ينقل نظره بني الطالب حتى ي�سعر كل طالب باأنه مو�سع اهتمامه وعنايته 	 
ومراقبته.

ل ين�سغل عن الطالب باأمور ثانوية.	 

ل يرتك فرتة فراغ اأو �سمت طويلة حتى ل تكون مرتعًا للفو�سى. 	 

يحاول اأن يكون رحب ال�سدر مت�ساحمًا فال ينزعج لأقل هفوة.	 

يحاول اأن يكون العقاب نادرًا ما اأمكن، حتى تبقى له هيبته وقيمته.	 

ل يوجه اللوم لل�سف باأكمله؛ حتى ل يفقد اجلميع.	 
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يوؤذي �سعور 	  ال�سغب بعينه؛ حتى ل  اأثار  اأنه يعاقب الطالب الذي  يتاأكد من 
الأبرياء دون ذنب.

يعمل على التنا�سب بني الذنب والعقوبة.	 

ل يطرد الطالب خارج ال�سف؛ لأن ذلك دليل على عجزه عن حل امل�سكلة.	 

ي�سطر 	  ل  حتى  واأقالم؛  واأدوات  و�سائل  من:  جميعها  م�ستلزماته  يح�سر 
للخروج اأو اإر�سال طالب.

ثقتهم 	  يك�سب  حتى  وخارجه  ال�سف  داخل  الطالب  مع  ودية  عالقة  يكون 
واحرتامهم.

ل يهدد كثريًا اأو يكرث من الوعيد يف اأمور ل ي�ستطيع اأن تقوم بها.	 

ي�سعر الطالب باملودة والرحمة والأمان والطمئنان.	 

يكون واثقًا من نف�سه، وليظهر ذلك يف كالمه واأ�سلوبه.	 

ل يت�سدد يف اأموره كلها.	 

يقف وهو يكتب على ال�سبورة بزاوية متكنه من روؤية ال�سف.	 

يعود الطالب على احرتام اآراء بع�سهم بع�سا.	 

يفرق بني عدم ا�ستطاعة الطالب للقيام بالعمل وبني عدم رغبته يف اأدائه.	 

21- معيار تلخيص الدرس اللغوي:

املق�سود مبعيار تلخي�ض الدر�ض اللغوي: اأنه املجمل العام ملحتوى هذا الدر�ض، 
تلخي�ض  ويت�سمن  واإجراءات.  وقواعد،  وتعاريف،  ومفاهيم،  م�سامني،  من: 
الدر�ض اللغوي: عنوان الدر�ض، والنقاط الرئي�سة، والروابط بني النقاط، �ســـواًء 
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عالمات اأو ر�سوم اأو �سور تو�سيحية.وللمعلم خيار اأن يقدم ملخ�ض الدر�ض يف 
الدقائق الأخرية من احل�سة، اأو يف الوقت املنا�سب.

فيها،  عناء  ول  ومي�سورة،  �سهلة  التلخي�ض  عملية  اأن  املعلمني  بع�ض  يرى  وقد 
زاد  اإذا  امللخ�ض  لأن  املعلم؛  من  وخربة  دراية  اإلى  حتتاج  اأنها  احلقيقة  ولكن 
ر اإلى  وطال قد يبدد ما جمعه الطالب من معلومات، وقد ي�سيبه بامللل، واإذا ق�سَّ

حد الإخالل فيكون عدمي النفع ول طائل منه.

ملخ�س  لعر�س  �سور  عدة  يف  اللغوي  الدر�س  تلخي�س  يكون  م�  وغ�لب�ً 
النق�ط والأفك�ر الأ�س��سية يف الدر�س, منه�:

١- امللخ�س اللفظي, وهو امللخ�ض النرثي، وتتم �سياغته يف �سورة فقرة، اأو 
عدة فقرات تت�سف بالعمومية، وتوجز حمتوى الدر�ض يف نقاط مفتاحية 
رئي�سة، وبيان ما قد يوجد بينها من عالقات، اأو قد يكون ملخ�ض الدر�ض 

يف �سورة اإطار عام تتم �سياغته يف �سورة روؤو�ض مو�سوعات متدرجة.

2- امللخ�س التخطيطي, وياأتي على �سكلني: امللخ�ض باملخططات، وامللخ�ض 
ال�سجري.

)خرائط  خطية  ر�سوم  �سورة  يف  فيكون  ب�ملخطط�ت  للملخ�س  وبالن�سبة 
مفاهيم، خمططات مفاهيم، ر�سوم تتابعيه، خرائط تدفق( وتتم �سياغته على 
متعاقبة  م�ستويات  هيئة  على  املفاهيم  فيه  وتنظم  البعد.  ثنائي  خمطط  هيئة 
العالقات  اأما  النوعية.  والأمثلة  باملفاهيم  وانتهاًء  العامة،  املفاهيم  من  ابتداء 

بني املفاهيم فتكون بوا�سطة خطوط اأو اأ�سهم فوقها كلمات رابطة ومو�سحة.

اأما بالن�سبة للملخ�س ال�سجري: فيكون على هيئة تفرع �سجري ميثل اجلذر 
املتعلقة  الفرعية  وكذلك  الأ�سا�سية،  املعلومات  الفروع  ومتثل  الدر�ض،  مو�سوع 

باملو�سوع.
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٣- امللخ�س ال�سبوري, حيث يرى كثري من رجال الرتبية اأن امللخ�ض ال�سبوري 
غري  فالدر�ض  التدري�ض.  ا�سرتاتيجية  يف  الأ�سا�سية  املكونات  اأحد  يعد 
املنتهي مبلخ�ض �سبوري غري متكامل. واأوجزوا اأغرا�ض امللخ�ض ال�سبوري 
فيما يلي: عنوان الدر�ض، وت�سجيل النقاط الرئي�سة يف الدر�ض، واإي�ساح ما 
بني النقاط من عالقات، ومراجعة الدر�ض والرتكيز على اأهم العنا�سر، 
وم�ساعدة الطالب على الرتكيز والإملام اجليد بعنا�سر الدر�ض الأ�سا�سية 

وتب�سريهم بنهايته، وت�سهيل التح�سيل العلمي للدر�ض لدى الطالب.

الدر�س  تلخي�س  به�  للمعلم  ميكن  التي  والأداءات  ال�سلوكي�ت  اأهم  ومن 
اللغوي, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي:

ي�ساعد الطالب على تنظيم معلومات الدر�ض يف �سورة نقاط.	 

يعطي ملخ�سًا للدر�ض.    	 

يخترب الطالب يف نهاية الدر�ض.	 

اللغوي من عالقات 	  الدر�ض  الأ�سا�سية يف  والعنا�سر  الأفكار  بني  ما  يو�سح 
وارتباطات.

ُيَقِوم ما مت اإجنازه من الدر�ض، وما حتقق من اأهداف لغوية.	 

حتدد التكاليف املطلوب القيام بها والواجبات اللغوية.	 

يرتك اأثرًا طيبًا يف نفو�ض الطالب.	 

يحفز الطالب للعمل وامل�ساركة فيما ي�ستجد من اأعمال.	 

يقدم ملخ�سًا لغويًا مرتبطًا بالدر�ض.	 

يقدم ملخ�سًا لغويًا يركز على املدركات الأ�سا�سية للدر�ض.	 

يكون تقرير النهاية با�سرتاك الطالب. 	 
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ي�ساعد الطالب على ا�ستخال�ض التعميمات اللغوية.	 

ي�ساعد على �سعور الطالب بال�ستفادة والإنتاج مما ي�سجعهم.	 

يقدم ملخ�سًا لغويًا حمددًا وموجزًا.	 

يركز على اأهم العنا�سر يف الدر�ض اللغوي.	 

يقدم ملخ�سًا لغويًا يف مدة زمنية منا�سبة.	 

يعطي الفر�سة للطالب لتدوين التلخي�ض اللغوي يف دفاترهم.	 

22- معيار تعيين الواجبات اللغوية المنزلية، 
ومعالجتها:

يق�سد بالواجبات اللغوية املنزلية: املهمات اأو الأن�سطة التي يكلف بها املعلمون 
املادة  در�ض يف  وتكون ذات عالقة مبا  املنزل،  اإجنازها يف  يتم  بحيث  طالبهم 

اللغوية املقررة.

واملهم�ت والأن�سطة اللغوية املنزلية التي يكلف به� الط�لب تنق�سم اإلى عدة 
�سور هي: 

الطالب  تهيئة  فيها  املعيار  يكون  حت�سريية:  واأن�سطة  ومه�م  واجب�ت   -
الدر�ض  قراءة  اإلى  الطالب  توجه  تعليمات  كتابة  مثل:  اجلديد  للدر�ض 

اجلديد م�سبقًا. 

الطالب على  تدريب  فيها  املعيار  يكون  تدريبية:  واأن�سطة  واجب�ت ومه�م   -
ما �سبق اأن تعلموه من معلومات ومهارات يف ال�سف مثل: حفظ الن�سو�ض 

الدينية، اأو الأدبية، اأو ر�سم خريطة لغوية. 

الطالب  زيادة قدرة  فيها  املعيار  يكون  واأن�سطة تطبيقية:  واجب�ت ومه�م   -
على تطبيق ما تعلمه يف مواقف تعلم جديدة، اأو حل م�سكالت غري ماألوفة، 
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حلها  الطالب  من  يطلب  دينية  اأو  لغوية  م�سكلة  املنزيل  الواجب  يكون  باأن 
مثال: رجل ظاهر زوجته باأن قال لها اأنت حمرمة علّي كاأمي ما احلل لكي 

يعود لزوجته؟

تعلم  نطاق  تو�سيع  فيها  املعيار  يكون  اإثرائية:  واأن�سطة  ومه�م  واجب�ت   -
الكتاب  على  يقت�سر  ل  بحيث  للمعلومات  واملوهبني  الفائقني  الطالب 
يف  نتائجها  وعر�ض  جتربة  اأو  بحث،  بعمل  الطالب  تكليف  مثل:  املدر�سي 

الدر�ض القادم.

- واجب�ت ومه�م واأن�سطة تقوميية: يكون املعيار فيها ت�سخي�ض اأخطاء التعلم 
تو�سح مدى كفاءتهم  تقديرات  اأو  الطالب درجات،  واإعطاء  الطالب  عند 
التح�سيلية مثل: تكليف الطالب بكتابة مو�سوع تعبري ب�سروط حمددة، اأو 

تكليف الطالب با�ستخراج اأحكام التجويد املقررة يف اآية حمددة.

الواجب�ت  تعيني  به�  للمعلم  ميكن  التي  الأداءات  و  ال�سلوكي�ت  اأهم  ومن 
اللغوية املنزلية, ومع�جلته�, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, م� يلي:

يكلف الطالب بواجب منزيل لغوي مبني على تخطيط دقيق واإعداد م�سبق.	 

تعليمات 	  على  ويحتوي  وحمدد  وا�سح  لغوي  منزيل  بواجب  الطالب  يكلف 
وا�سحة ت�ساعدهم على فهمه.

اللغوية 	  باإجنازاتهم وخرباتهم  لغوي مرتبط  بواجب منزيل  الطالب  يكلف 
ال�سابقة.

وم�ستوياتهم 	  مع خ�سائ�سهم  متما�سي  لغوي  منزيل  بواجب  الطالب  يكلف 
اللغوية وما بينهم من فروق فردية.
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يراعي اأن يكون الواجب املنزيل اللغوي م�سوقًا وحمفزًا على التفكري والربط 	 
وال�ستنتاج.

يراعي التن�سيق مع املعلمني الآخرين؛ حتى ل ترتاكم الواجبات املنزلية يف 	 
بع�ض الأيام وتقل اأو تنعدم يف اأيام اأخرى.

الواجب 	  باأداء  القيام  عند  تواجههم  التي  ال�سعوبات  يف  الطالب  يناق�ض 
املنزيل.

نهاية 	  يف  وهو  املنا�سب  الوقت  يف  اللغوي  املنزيل  بالواجب  الطالب  يكلف 
الدر�ض.

يخ�س�ض �سجالت لتدوين ملحوظاته على اأداء الطالب للواجب املنزيل.	 

الدر�ض 	  يف  للتقدم  الطالب  لدفع  و�سيلة  املنزيل  الواجب  يكون  اأن  يحر�ض 
اللغوي، وتعزيز التعلم لديهم.

للتاأكد 	  اللغوي اجلديد؛  يحر�ض على مناق�سة الواجبات املنزلية مع الدر�ض 
من متكن الطالب من الدر�ض ال�سابق.

23- معيار غلق الدرس اللغوي:

هو جمموعة الأفعال اأو الأقوال التي ت�سدر عن املعلم، ويق�سد بها اأن ينتهي 
بلورة  املعلم على  نهاية منا�سبة. وتظهر من خالله قدرة  اللغوي  الدر�ض  عر�ض 

املو�سوع وتلخي�سه باعتبار ذلك ن�ساطًا ختاميًا ملو�سوع الدر�ض. 

له  فاإن  ولذلك  اللغوي،  الدر�ض  تنفيذ  مراحل  من  مرحلة  اآخر  الغلق  وميثل 
وظائف عديدة،  يحقق  فالغلق  اللغوي؛  الدر�ض  اأهداف  كبرية يف حتقيق  اأهمية 
الطالب  وم�ساعدة  الدر�ض،  نهاية  اإلى  وتوجيههم  الطالب  انتباه  جذب  منها: 
الدر�ض،  يف  املهمة  النقاط  واإبراز  وبلورتها،  عقولهم  يف  املعلومات  تنظيم  على 

وتاأكيدها، وربطها مع بع�سها.
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ولـتاأكيد  تعليمية متكاملة،  درا�سة وحدة  لإنهاء  الغلق  ا�ستخدام  توقيت  ويكون 
مفهوم اأو مبداأ جديد تعلمه الطالب، ولإنهاء مناق�سة �سفية حول مو�سوع معني.

اإنهاء  على  ي�ساعده  �سحيحًا  توزيعًا  احل�سة  وقت  توزيع  من  املعلم  ومتكن 
ال�سادر عن  املعلم  الدر�ض بطريقة �سحيحة وم�سوقة للطالب، كما يذكر دليل 
اأن: »مراعاة عن�سر الوقت، والتدريب على هذه املهارة  وزارة الرتبية والتعليم 
ي�ساعد على اإنهاء الدر�ض بنجاح ويف الوقت املنا�سب«. واملعلم الناجح هو الذي 
ينوع اأ�ساليب اإنهاء احل�سة، واأن يبتعد عن الإنهاء اململ واملفاجئ الذي ل يحقق 

اأهداف الدر�ض.

وفيما يلي يتم عر�ض نوعني رئي�سني من الغلق ميكن ا�ستخدامهما منفردين اأو 
جمتمعني ح�سب ما يقت�سيه املوقف اللغوي، وهما: 

1- غلق املراجعة: ومن ال�سلوكي�ت والأداءات التي ميكن للمعلم به� غلق 
املراجعة للدر�س اللغوي, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, على �سبيل املث�ل 

ل احل�سر م� ي�أتي:

يعمل على جذب انتباه الطالب اإلى نقطة نهاية منطقية الدر�ض اللغوي.	 

يراجع النقاط اللغوية الرئي�سية يف العر�ض الذي قدمه.	 

يراجع النتائج امل�ستخدمة يف تعلم املادة اللغوية خالل العر�ض.	 

يلخ�ض مناق�سات الطالب حول مو�سوع لغوي معني.	 

يربط مو�سوع الدر�ض اللغوي مبفهوم، اأو مبداأ اأو مو�سوع �سبق درا�سته.	 

ي�ساعد طالبه على تنظيم اأفكارهم حول مفهوم لغوي معني بوا�سطة امللخ�ض 
املعد م�سبقًا اأو امللخ�ض ال�سبوري.
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به� غلق  للمعلم  التي ميكن  الأداءات  و  ال�سلوكي�ت  ومن  النقل:  2- غلق 
النقل للدر�س اللغوي, وتعد موؤ�سرات لهذا املعي�ر, على �سبيل املث�ل ل 

احل�سر م� ي�أتي:

اللغوي 	  املو�سوع  درا�سة  يف  النهاية  نقطة  اإلى  الطالب  انتباه  يلفت 
وينتقل بهم اإلى درا�سة مو�سوع جديد.

معلومات 	  من  جديدة  لغوية  معلومات  ا�ستخال�ض  الطالب  من  يطلب 
�سبق درا�ستها.

ي�سمح للطالب مبمار�سة ما �سبق اأن تعلموه اأو التدريب عليه.	 

يلخ�ض النقاط اللغوية الأ�سا�سية للمو�سوع.	 

يوجه بع�ض الأ�سئلة على املو�سوع اللغوي.	 

يبتعد عن اإنهاء احل�سة بطريقة مفاجئة.	 

ير�سخ املعلومات اللغوية يف اأذهان الطالب.	 

يتاأكد من حتقق الهدف من الدر�ض اللغوي ب�سورة �سحيحة بعيدة عن 	 
الفو�سى واحل�سو اململ.

النقاط 	  فيه  ي�سجل  متكامل  �سامل  اإطار  يف  اللغوي  الدر�ض  يربط 
ال�سا�سية.

يوفر تغذية مرتدة مبراجعة النقاط الأ�سا�سية يف الدر�ض اللغوي.	 

يوظف الغلق لت�سويق الطالب للدر�ض اللغوي اجلديد القادم.	 

يعطي الفر�سة للطالب لإبداء اآرائهم حول احل�سة.	 

اللغوي يحتوي على عدة معايري ترتبط  الدر�ض  اأن تنفيـذ  ون�ستنتج مما �سبق 
مبا�سرة بالتخطيـط للدر�ض. ونالحظ اأن بع�ض املعلميـن يعتقد اأن تنفيذ الدر�ض 
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هو جمرد اإلقاء معلومات ارجتاليـة على الطالب. وعلى املعلم اأن يكون مرنًا يف 
اأثناء تخطيط الـدر�ض، فقد ي�سطر اإلى تغـيري نقطة يف اأثناء تنفيـذ الدر�ض، لأن 

املوقف يفر�ض ذلك، وبجودته يكـون التنفيذ على درجة عالية من الأداء.

مراجع الفصل الثالث
الأردن: . ١ عمان،  التدري�ض،  مو�سوعة   ،)200٤( عزيز  جمدي  اإبراهيم، 

دار امل�سرية.

التدري�ض . 2 فن   ،)2007( منر  برهان  وبلعاوي،  احمد؛  معتز  اإبراهيم، 
وطرائقه العامة، عمان - الأردن: دار حنني للن�سر.

التعليمية، . ٣ باملوديولت  الذاتي  التعلم   ،)2000( عبدالرحمن  جامل، 
عمان الأردن: دار املناهج.

دار . ٤ عمان:  الفعال،  التدري�ض  )١987م(،  واآخرون  عزت؛  جرادات، 
الفكر للن�سر والتوزيع.

يف . 5 التدري�ض   ،)١98٤( اإ�سماعيل  حممد  وظافر،  يو�سف؛  احلمادي، 
اللغة العربية، الريا�ض: دار املريخ للن�سر.

حميدة، اإمام خمتار؛ واآخرون )2000م(، مهارات التدري�ض، القاهرة: . ٦
مكتبة زهرة ال�سرق.

وطرق . 7 املناهج  يف  جديدة  اجتاهات   ،)200٣( مراد  فايز  دند�ض، 
التدري�ض، املن�سورة: دار الوفاء لدنيا الطباعة.

العلمية، . 8 الرتبية  ودليل  واإعداده  املعلم  اختيار   ،)١99٦( علي  را�سد، 
بريوت: دار الفكر العربي.
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وتدري�ض . 9 العام  التدري�ض   ،)١999( �سمري  و�سالح،  �سعد؛  الر�سيدي، 
اللغة العربية، مكتبة الفالح.

تنفيذ . ١0 يف  روؤية  التدري�ض:  مهارات   ،)200١( ح�سني  ح�سن  زيتون، 
الدر�ض، القاهرة: علم الكتب. 

ومهاراته، . ١١ مناذجه   - التدري�ض   ،)200٣( احلميد  عبد  كمال  زيتون، 
القاهرة: عامل الكتب.

واأ�س�سها . ١2 الت�سال  و�سائل   ،)١99٣( حممد  احلافظ  عبد  �سالمة، 
النف�سية والرتبوية، الأردن- عمان: دار الفكر للن�سر والتوزيع.

الدرا�سات . ١٣ تعليم  اأ�ساليب   ،)١985( واأخرون  جودت؛  �سعادة، 
الجتماعية، �سلطنة عمان.

مقرتح . ١٤ تدريبي  برنامج  اأثر   ،)200٦( عبدالرحيم  �سالح  ال�سعيد، 
والقدرة  التدري�سية،  املهارات  يف  اجلغرافية  معلمي  اأداء  حت�سني  يف 
من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة  الكويت،  دولة  يف  لالأ�سئلة  الت�سنيفية 

جامعة عمان العربية، الأردن.

تدريبه، . ١5 اإعداده،  كفاياته،  املعلم  )١999م(،  اأحمد  ر�سدي  طعيمة، 
القاهرة: دار الفكر العربي.

قنديل، ي�ض عبدالرحمن )١998م(، التدري�ض واإعداد املعلم، )ط2(، . ١٦
الريا�ض: دار الن�سر الدويل.

)١٤2٦هـ(، . ١7 العزيز  عبد  �سالح  والن�سار،  حمد؛  بن  را�سد  الكثريي، 
املدخل للتدري�ض، الريا�ض: مكتبة الر�سد.
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)ط١(، . ١8 التدري�ض،  مهارات   ،)١98٦( واأخرون  جابر؛  احلميد،  عبد 
القاهرة: دار النه�سة العربية.

عبد احلميد، جابر )١999(، ا�سرتاتيجيات التدري�ض والتعلم، )ط١(، . ١9
القاهرة: دار الفكر العربي.

بني . 20 العلوم  تدري�ض  طرق   ،)2000( م�سطفى  جنيب  حممد  عطيو، 
النظرية والتطبيق، الريا�ض: مكتبة الر�سد.

التدري�ض . 2١ مهارات  وتعلم  تعليم  الدين عرفة )200٤(،  حممود، �سالح 
يف ع�سر املعلومات، القاهرة: عامل الكتاب.

اجلغرافية، . 22 تدري�ض  طرائق   ،)2008( هادي  وربيع،  اأحمد؛  خملف، 
عمان: مكتبة املجتمع العربي.

املعايري . 2٣ العايل )20١2(،  التعليم  والتقومي يف  للقيا�ض  الوطني  املركز   
الريا�ض: م�سروع  ال�سعودية،  العربية  باململكة  للمعلمني  الوطنية  املهنية 

امللك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام.

الهويدي، زيد )2005(، الأ�ساليب احلديثة يف تدري�ض العلوم، الإمارات . 2٤
العربية املتحدة- العني: دار الكتاب اجلامعي.
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الفصل الرابع

معاييــر تقويم الدرس اللغوي
د. علي عبدالمحسن عبدالتواب 

الحديبي
أستاذ المناهج وطرق تدريس 

اللغة العربية المشارك
الجامعة اإلسالمية بالمدينة 

المنورة - معهد تعليم اللغة 
العربية للناطقين بغيرها

مقدمة الفصل الرابع
اللغوي،  الدر�ض  تقومي  معايري  تو�سيح  اإلى  الكتاب  من  الف�سل  هذا  يهدف 
ومن ثم يتناول عر�سا للم�سطلحات الرئي�سة يف التقومي اللغوي، واأهمية تقومي 
اللغوي  الختبار  و�سفات  اجليد،  اللغوي  التقومي  وخ�سائ�ض  اللغوي،  الدر�ض 
اجليد، واأنواع التقومي اللغوي، ومراحل ت�سميم الختبار اللغوي، وحتليل نتائج 
تقومي  واأخريا معايري  اللغوي،  التقومي  وتوجهات حديثة يف  اللغوية،  الختبارات 

الدر�ض اللغوي وموؤ�سراته.

وفيما ياأتي تو�سيح للنقاط ال�سابقة:

مصطلحات رئيســة في التقويم اللغوي
واملهارات  املعارف  من  املتعلمني  اأو  املتعلم  متكن  مدى  معرفة  يراد  عندما 
والقيم امل�سمنة فيما يتم تعليمه، فاإن هناك عدة م�سطلحات قد ت�ستخدم على 
اأكرث  واآخر، ومن بني  اأنها مرتادفة، لكن هناك فرقا جوهريا بني كل م�سطلح 

هذه امل�سطلحات ا�ستخداما ما ياأتي:

ال�سوؤال.	 
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الختبار.	 

القيا�ض.	 

التقييم.	 

التقومي.	 

فيما ياأتي عر�ض موجز ملا �سبق:

:Question ال�شوؤال

يعرف ال�سوؤال باأنه عبارة عن مثري ياأخذ �سورة جملة معينة، تبداأ يف الغالب 
مبطلوب معني تت�سدره اأداة ا�ستفهام حقيقي منا�سبة تتطلب اإجابة معينة تكون 
يف �سورة رد فعل، وقد يكون ال�سوؤال مبدوءا بفعل اأمر، يتطلب الإجابة عن هذا 

الأمر يف �سورة منا�سبة اأو مت�سقة مع ما ورد يف هذا الأمر.

:Test   الختبار

الختبار عبارة عن �سوؤال اأو عدد من الأ�سئلة ميكن من خاللها قيا�ض �سمة اأو 
متغري لدى �سخ�ض ما )١(.

ملعلومات  الطلبة  حت�سيل  م�ستوى  لتحديد  منظمة  طريقة  باأنه  يعرف  كما 
عن  اإجاباتهم  خالل  من  وذلك  م�سبقا  تعلمها  مت  درا�سية  مادة  يف  ومهارات 

جمموعة من الفقرات متثل حمتوى املادة الدرا�سية )2(. 

�سارلوت دانيل�سون: اإطار للتدري�ض -  تعزيز املمار�سات املهنية. ترجمة د. عبداهلل علي اأبولبدة.   )١(
مطبوعات جامعة الإمارات العربية املتحدة، 200٣م، �ض٤٣. 

اإبراهيم مبارك الدو�سري: الإطار املرجعي للتقومي الرتبوي، ط2، مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج،   )2(
2000، �ض ٤٤.
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وتعرفه نوال الراجح على اأنه جمموعة من الأ�سئلة املقننة واملراد الإجابة عنها 
التو�سل  يتم  التي  والدرجة  رقمية  �سورة  يف  تكون  قيا�ض  عملية  اإلى  يوؤدي  مما 
الدرجة  تف�سر من خالله هذه  قرار  لتخاذ  معيار  اإلى  ت�سند  القيا�ض  من  اإليها 

فيما يعرف بالتقييم )١(.

:Measurement  القيا�س

ا�ستخدام  مبعنى  كميا؛  و�سفا  املعلومات  و�سف  عملية  عن  عبارة  القيا�ض 
�سهلة  هيئة  يف  وتنظيمها  وتبويبها  البيانات  اأو  املعلومات  و�سف  يف  الأرقام 

مو�سوعية ميكن فهمها ومن ثم تف�سريها يف غري �سعوبة )2(.

ويذكر �سالح الدين عالم)٣( اأن القيا�ض ي�سري اإلى اجلوانب الكمية التي ت�سف 
خا�سية اأو �سمة معينة.

:Assessment  التقييم اأو التقدير

قيَّم  الوجيز:  املعجم  يف  ورد  حيث  ال�سيء،  قيمة  تقدير  باأنه  اللغة  يف  يعرف 
ال�سيء تقييما: قدر قيمته )٤(.

ت�ستخدم  التي  العمليات  من  جمموعة  باأنه  التقييم  يعرف  ال�سطالح  ويف 
بوا�سطة خمت�سني متمر�سني؛ للتو�سل اإلى ت�سورات وانطباعات واتخاذ قرارات 

والتعليم،  الرتبية  وزارة  التح�سيلية،  الختبارات  بناء  يف  املعلم  مر�سد  واآخرون:  الروا�سدة  اإبراهيم   )١(
عمان، 2000، �ض2.

)2(  نوال بنت حممد عبد الرحمن الراجح، هند بنت عبد اهلل حممد الثنيان: تقومي الختبارات التح�سيلية 
للمعلم اجلامعي بكليات الرتبية، جملة درا�سات تربوية واجتماعية، كلية الرتبية، جامعة حلوان، املجلد 

١٣، العدد ا، 2007، �ض �ض ١78: ١8٦.
)٣(  �سعد عبد الرحمن: القيا�ض النف�سي: النظرية والتطبيق، ط٣، دار الفكر العربي، القاهرة، �ض ١8.

وتوجهاته  وتطبيقاته  اأ�سا�ساته،  والنف�سي:  الرتبوي  والتقومي  القيا�ض  عالم:  حممود  الدين  �سالح    )٤(
املعا�سرة، القاهرة، دار الفكر العربي، 2000، ١٣.
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مع  تفاعله  اأو  �سلوكه  يحدد  معني  فرد  خ�سائ�ض  بنمط  تتعلق  فرو�ض  واختبار 
بيئته)١(.

اأن هناك خلطا بني كلمتي: تقييم وتقومي، والأ�سح لغويا  اإلى  وجتدر الإ�سارة 
كلمة )تقومي( فهي من الأ�سل الثالثي قوم والتقومي هنا يعني اأمرين: بيان قيمة 
بيان  التقييم على  تقت�سر عملية  بينما  فيه،  اأو ت�سحيح اخلطاأ  وتعديله  ال�سيء 

قيمة ال�سيء )2(.

ومن ثم فاإن كلمة )تقييم( على الرغم من انت�سارها يف الكتابات والدرا�سات 
التي تناولت الختبارات والتقومي؛ اإل اأنها غري �سحيحة لغويا، وميكن ا�ستخدام 

كلمات مرادفة لها توؤدي معناها نف�سه مثل: التقدير اأو التثمني.

لهذا  اللغوية  الدقة  مراعاة  فعلية  )التقييم(  كلمة  ا�ستخدام  بع�سنا  راأى  واإن 
امل�سطلح والفرق بني م�سطلحي: التقييم، والتقومي.

:Evaluation  تعريف التقومي

هناك عدة تعريفات للتقومي، نظرا لنت�سار هذا املفهوم يف الو�سط الرتبوي، ويف 
هذا ال�سدد يتم القت�سار على التعريف اللغوي، والتعريف ال�سطالحي للتقومي.

ففي اللغة العربية تدور مادة )ق - و - م( حول تعديل املعوج، واإ�سالح اخللل، حيث 
م املعوج: عدله واأزال عوجه، وقوم ال�سيء قدر قيمته. ورد يف املعجم الوجيز )٣( قوَّ

املعلومات حول  باأنه: عملية منظمة جلمع  التقومي  فيعرف  ال�سطالح  اأما يف 
معايري  اأ�سا�ض  على  وتو�سيحها  وتف�سريها  وحتليلها  وت�سنيفها،  ما،  ظاهرة 

)١(  املعجم الوجيز: وزارة الرتبية والتعليم، القاهرة، 200٣، �ض 52٣
)2(  �سالح الدين حممود عالم، مرجع �سابق، �ض ٣2.

)٣(  ر�سدي اأحمد طعيمة، حممد ال�سيد مناع: تعليم العربية والدين بني العلم والفن، دار الفكر العربي، 
القاهرة، 2000، 80.
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حمددة، وهو عملية تهدف اإلى معرفة مدى بلوغ التعلم بالن�سبة للمتعلم، والتعليم 
بالن�سبة للمعلم، وذلك للو�سول اإلى اأحكام مهمة بهدف اتخاذ القرارات املالئمة 

م�ستقبال يف �سبيل تطوير العملية الرتبوية )١(. 

العملية  اأحد جوانب  كيفية عن  اأو  كمية  بيانات  باأنه جمع  التقومي  يعرف  كما 
التعليمية اأو ظاهرة ما، اأو عن �سلوك معني، ثم ت�سنيف هذه البيانات وحتليلها 
هذه  تعديل  اإلى  يوؤدي  قرار  اأو  حكم  اإ�سدار  يف  ا�ستخدامها  بق�سد  وتف�سريها، 
املرجوة  الأهداف  حتقيق  اإلى  يوؤدي  مبا  ال�سلوك  اأو  الظاهرة  هذه  اأو  اجلوانب 

ب�سورة اأف�سل )2(.

وال�سكل الآتي يو�سح العالقة بني هذه امل�سطلحات:

�سكل)١( العالقة بني ال�سوؤال والختبار والقيا�ض والتقييم والتقومي

)١(  املعجم الوجيز، مرجع �سابق، �ض52١.
)2(  نوال بنت حممد عبد الرحمن الراجح، هند بنت عبد اهلل حممد الثنيان،مرجع �سابق، ١٦9
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والقيا�ض  والتقييم،  التقومي،  م�سطلحات:  بني  العالقة  تلخي�ض  وميكن 
والختبار من خالل ذكر ما ياأتي:

القيا�ض عبارة عن تقدير قيمة الأ�سياء با�ستخدام وحدات رقمية متفق عليها، 
مثال ذلك: اإذا ح�سل املتعلم على ٤5 درجة من 50 درجة، وهو جمموع امتحان 
يف  املتعلم  لأداء  كمي  اأو  رقمي  و�سف  لأنه  )قيا�ض(؛  هذا  العربية،  اللغة  مادة 
املادة، ولكن اإذا قورن بني الدرجة التي ح�سل عليها هذا املتعلم، وبني درجات 
زمالئه يف الف�سل يف املادة نف�سها لتحديد موقعه بينهم، حتى ن�ستطيع اأن نقول 
اأو  اأ�سدرنا حكما  اأننا  اأي  املادة،  اأو �سعيف يف  اأو متو�سط  فائق  املتعلم  اأن هذا 
اإذا قارنا بني م�ستوى املتعلم  اأحكام على م�ستوى املتعلم فهذا هو التقييم، لكن 
املتعلم على هذه  اإلى ح�سول هذا  اأدت  التي  الأ�سباب  وبحثنا يف  وبني زمالئه، 
اأعلى  على  املتعلم ح�سل  يكون هذا  مرتفعة )فقد  كانت  اإذا  وندعمها  الدرجة، 
درجة يف الف�سل(، ونعاجلها اإذا كانت منخف�سة )قد يكون املتعلم ح�سل على 

اأقل درجة يف الف�سل(، فاإن هذا هو التقومي.

اأما الختبار فهو اإحدى الو�سائل التي ميكن من خاللها احل�سول على البيانات 
التي ت�ستخدم يف القيا�ض اأو التقييم اأو التقومي.

القيا�ض- الختبار-  التقييم -  ال�سابق بني )التقومي -  التفريق  بناء على 
بقية  من  واأعم  اأ�سمل  التقومي  مفهوم  اإن  القول  ميكن  فاإنه  ال�سوؤال(، 
تلك  ا�ستخدام  عند  الفروق  هذه  مراعاة  يجب  لذلك  امل�سطلحات، 

امل�سطلحات.

الدر�س  تقومي  مع�يري  وتعريف  اللغوي,  الختب�ر  تعريف  ي�أتي  وفيم� 
اللغوي: 
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تعريف الختبار اللغوي 

ب�سورة جمملة ميكن تعريف الختبار اللغوي على اأنه: �سوؤال اأو اأكرث يتم من 
خالله تعرف مدى متكن فرد ما من مهارات: ال�ستماع اأو الكالم اأو القراءة اأو 

الكتابة وما يرتبط بها من اأ�سوات ومفردات وتراكيب.

ا�ستنت�ج�ت من التعريف ال�س�بق:

يت�سمن الختبار اللغوي �سوؤال اأو اأكرث.

اللغة  اأكرث من مهارات  اأو  اللغوي هو قيا�ض واحدة  الغر�ض الرئي�ض لالختبار 
وعنا�سرها.

قد يقي�ض الختبار اللغوي مهارة اأو اأكرث من مهارات اللغة.

تعريــف معايير تقويم الدرس اللغوي
اأن يوؤديه  يق�سد مبعايري تقومي الدر�ض اللغوي: جمل خربية ت�سف ما ينبغي 
م�ستوى  على  باحلكم  يتعلق  فيما  اأدائه  على  قادرا  ويكون  العربية  اللغة  معلم 
ال�ستماع  مهارات  يف  ال�سعف،  نقاط  وعالج  القوة،  نقاط  ودعم  املتعلمني، 

والتحدث والقراءة والكتابة وما يرتبط بها من اأ�سوات ومفردات وتراكيب. 

أهمية تقويم الدرس اللغوي
اأكان  �سواء  التعليمية  العملية  بنتائج  يتاأثر  من  لكل  متعددة،  فـوائد  للتقومي 
املعلم، اأم املتعلم، اأم اأولياء الأمور... الخ، حيث اإنه يعطي دلئل وموؤ�سرات عن 
ملدى جناحه يف  موؤ�سرا  املعلم  ويعطي  التلميذ،  لدى  التعليمية  الأهداف  حتقيق 
حتقيق تلك الأهداف، ويتعرف اأولياء الأمور من خالل تقومي اأداء اأبنائهم على 

م�ستواهم الدرا�سي، وهكذا. 



١90

وميكن اإجمال اأهمية التقومي ب�لن�سبة للمعلم فيما ياأتي)١(:

ما 	  يختار  اأن  ي�ستطيع  ثم  ومن  لتالميذه،  الأويل  امل�ستوى  على  املعلم  يقف 
واأي�سا  والأن�سطة،  والو�سائل  واملحتوى،  التدري�ض،  طرائق  من  ينا�سبهم 

اأ�ساليب التقومي.

يتعرف املعلم امل�سكالت التي تواجه التالميذ وتوؤثر على درا�ستهم، ومن ثم 	 
التدخل مل�ساعدتهم يف حلها والتغلب عليها.

حيث 	  من  بتدري�سها  يقوم  التي  املو�سوعات  على  احلكم  يف  املعلم  ت�ساعد 
واأي  مل�ستواهم،  مالءمتها  ومدى  للتالميذ،  بالن�سبة  �سهولتها  اأو  �سعوبتها 
املو�سوعات حتتاج لتعديل، واأيها يحتاج اإلى احلذف اأو الإ�سافة، اأي تقدمي 

مقرتحات مبنية على اأ�س�ض علمية لتطوير املنهج.
وميكن اإجمال اأهمية التقومي ب�لن�سبة للمتعلم فيما ياأتي:

ت�ساعده 	  ثم  التعليمية، ومن  العملية  بداية  الأويل يف  املتعلم م�ستواه  يتعرف 
على التخطيط لتحقيق النمو والتقدم.

يتعرف م�ستواه بالن�سبة لأقرانه وموقعه يف ال�سف.	 

يتعرف نواحي القوة ونواحي ال�سعف يف املواد الدرا�سية املختلفة.	 

�سف 	  اإلى  انتقاله  وبالتايل  ر�سوبه،  اأو  املتعلم  جناح  على  خالله  من  يحكم 
متقدم، اأو بقائه لالإعادة.

مت الرجوع يف ذلك اإلى:  )١(
ر�سدي اأحمد طعيمة، حممد ال�سيد مناع، مرجع �سابق، �ض �ض 8١: 82.	 
�سالح الدين عرفة حممود: تعليم اجلغرافيا يف ع�سر املعلومات: اأهدافه، حمتواه، اأ�ساليبه، تقوميه، 	 

القاهرة، عامل الكتب، 2005.
دار 	  دبي،  للتخ�س�ض،  الجتماعية  الدرا�سات  تعلـيم  نافع:  عبده  �سعيد  �سليمان،  عطية  يحيى 

القلم، 2000.
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اأداة لتحفيز التالميذ لالهتمام بدرو�سهم، ومن ثم حتقيق اأهداف العملية 	 
التعليمية.

تخدمها 	  قرارات  عدة  هناك  اأنه  اإلى  ثورانديك)١(  روبرت  اأ�سار  وقد 
للمتعلم  املعريف  التح�سيل  قيا�ض  اأدوات  اأهم  اإحدى  باعتبارها  الختبارات 

يف الواقع التعليمي، منها:

قرارات تدري�سية: مثل هل متكن الطالب من اإتقان مهارة معينة؟	 

قرارات ت�سخي�سية: مثل هل يعاين الطالب �سعوبة يف تعلم مفاهيم معينة 	 
لإحدى املقررات الدرا�سية؟

قرارات انتقائية: مثل هل ميكن قبول الطالب يف درا�سة اأو برنامج معني؟	 

فيه 	  يو�سع  اأن  يجب  الذي  الدرا�سي  امل�ستوى  ما  مثل  ت�سكينية:  قرارات 
الطالب؟

قرارات ت�سنيفية: مثل هل ميكن انتقال الطالب اإلى �سف اأعلى اأو اإعادته؟	 

اأن 	  ينبغي  التخ�س�سات  اأو  الربامج  اأي  مثل  اإر�سادية:  اأو  توجيهية  قرارات 
يوجه اإليها الطالب؟

وميكن تلخي�س وظ�ئف التقومي اللغوي فيم� ي�أتي:

م�ساعدة كل من املتعلم واملعلم على معرفة مدى تقدم املتعلمني يف تعلم مهارات 
)الأ�سوات-  وعنا�سرها  الكتابة(،  القراءة-  التحدث-  )ال�ستماع-  اللغة 

املفردات - الرتاكيب(. 

- معرفة مدى فهم املتعلمني وا�ستيعابهم ملا در�سوه.

- تعرف مدى ا�ستخدام املتعلمني للمعلومات واملهارات اللغوية التي تعلموها.

(1) Robert Ladd Thorndike: Applied psychometrics, Houghton Mifflin Company, Boston, 
1982, 14. 
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ا�ستخدام هذه  اأنف�سهم يف  العتماد على  املتعلمني على  - حتديد مدى قدرة 
املعلومات اللغوية.

- توجيه التقدم الذى يحققه املتعلم نحو اإتقان التعلم.

يف  ال�سرورية  املعاجلة  وتقدمي  املتعلم  لدى  وال�سعف  القوه  جوانب  حتديد   -
حينها.

- حتديد قدرات املتعلمني واإبداعاتهم.

- توفري معلومات �سرورية للتنبوؤ ب�سلوك املتعلمني يف امل�ستقبل.

- احلكم على اإمكانية انتقال املتعلم من م�ستوى لغوي اأو درا�سي اإلى اآخر.

- حتديد اأوجه التميز لدى متعلمي اللغة؛ لتعزيزها والهتمام بها.

عالجها  يتم  كي  املتعلمني؛  لدى  اللغوية  وال�سعوبات  ال�سطرابات  حتديد   -
ب�سكل منا�سب.

خصائــص التقويم اللغوي الجيد
عدة  فيه  تتوافر  اأن  يجب  بفعالية  اأهدافه  ويحقق  جيدا،  التقومي  يكون  حتى 

خ�سائ�ض من اأهمها)١(: 

١ - اأن يكون التقومي م�ستمرا: يجب األ يرتبط التقومي بفرتة زمنية حمددة، 
قبلها  يبداأ  اأن  املمكن  من  بل  التعليمية،  العملية  بداية  مع  يبداأ  واأن 
)الختبارات القبلية(؛ لتحديد م�ستويات التالميذ، واأن ي�ستمر معها يف 
اأن  ن�ستطيع  ذلك  خالل  ومن  �ساملة،  �سورة  يعطي  حتى  خطواتها؛  كل 

نحدد جوانب القوة وجوانب ال�سعف بدقة، نظرا ل�ستمرارية التقومي.

2 - اأن يكون مرتبط� ب�لأهداف: اإذا كان الهدف من التقومي هو تعرف مقدار 

)١(  يحيى عطية �سليمان، �سعيد عبده نافع، مرجع �سابق، �ض �ض ٤١7: ٤20
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التقومي بالأهداف،  اأن يرتبط  حتقق الأهداف، لذا فاإنه من ال�سروري 
ويقوم كل الأهداف، فال يقت�سر على بع�ض الأهداف دون البع�ض الآخر، 
املعرفية،  الأهداف  بجميع  يعني  اأن  يجب  حقيقيا  التقومي  يكون  ولكي 

واملهارية، الوجدانية مب�ستوياتها املختلفة.

املعلم فقط، بل  لي�ست قا�سرة على  التعليمية  العلمية  اأن يكون تع�وني�:   - ٣
ي�ساركه امل�سئولية زمالوؤه يف تخ�س�سه، واملعلم الأول، ومدير املدر�سة، 
واملوجه، والتلميذ، وكل هوؤلء يجب اأن يكون لهم دور يف عملية التقومي؛ 
لأن نتائج التقومي ل يتاأثر بها املعلم مبفرده، بل يتاأثر بها كل امل�ساركني 

يف العملية التعليمية.

٤ - اأن يكون �س�مال: اإذا كان التقومي مرتبطا بالأهداف، وي�ستخدم لتعرف 
مدى حتقق هذه الأهداف، اإن هذا ل يعني اأن التقومي قا�سر على حتقيق 
الأهداف، بل اإنه ميتد لي�سمل كل عنا�سر العملية التعليمية من حمتوى، 
لتقوميها، وحتديد دور كل منها يف  وو�سائل  واأن�سطة،  تدري�ض،  وطرائق 
اأنه ل يهتم بجانب من جوانب الأهداف، ويهمل  العملية التعليمية، كما 
اجلوانب الأخرى، بل عليه اأن ي�سمل جوانب الأهداف: املعرفية واملهارية 

والوجدانية.

5 - اأن يكون متنوع�: مبا اأن التقومي �سامل جلميع جوانب �سخ�سية التلميذ، 
كان من ال�سروري اأن تتنوع اأدواته لتقابل التنوع وال�سمول يف �سخ�سية 
التلميذ، وبالتايل يف جوانب التعلم، وكل جانب من هذه اجلوانب يتطلب 
اأن  يجب  لذا  الآخر؛  اجلانب  عن  يختلف  تقومي  اأ�سلوب  اأو  اأداة  تقوميه 
تتنوع اأدوات التقومي من اختبارات مقالية اإلى مو�سوعية اإلى �سفوية اإلى 

مالحظة اإلى مقايي�ض اجتاهات... لتقابل هذا التنوع.
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على  يطبق  التقومي  كان  اإذا  املتعلمني:  م�ستوي�ت  بني  مميزا  يكون  اأن   -  ٦
يغيب  األ  فيجب   - الأحيان  اأغلب  يف   - واحد  وقت  يف  جميعا  املتعلمني 
بينهم فروق فردية متمثلة يف اختالف  التالميذ  اأن هوؤلء  اأذهاننا  عن 
الذي  هو  اجليد  والتقومي  وحاجاتهم،  واجتاهاتهم  وميولهم  قدراتهم 
والتلميذ  القوي،  التلميذ  تعرف  خالله  من  وميكن  هوؤلء،  بني  مييز 
ثم  ومن  واجتاهاتهم،  ميولهم  وتعرف  ال�سعيف،  والتلميذ  املتو�سط، 

توجيههم توجيها �سليما.

اأهمها:  علمية  �سروط  عدة  التقومي  يف  تتوافر  بحيث  علمي�:  يكون  اأن   -  7
ال�سدق، والثبات، واملو�سوعية.

وهذا ال�سرط الأخري من �سروط التقومي )اأن يكون علميا(، هو اأكرث ال�سروط 
ارتباطا بالختبارات، ومن ثم فهناك حاجة اإلى تو�سيح �سفات الختبار اللغوي 

اجليد، وهذا ما �سيعر�ض فيما ياأتي:

صفــات االختبار اللغوي الجيد
كي يكون الختبار اللغوي جيدا، يراعى اأن تتوافر فيه ال�سروط الآتية)١(:

الختبار 	  �سمم  فاإذا  لقيا�سه.  اأُعد  ملا  الختبار  قيا�ض  به  ويق�سد  ال�سدق: 
�سمم  التي  املهارة  هذه  يقي�ض  اأن  فيجب  مثال،،  القراءة  مهارة  لقيا�ض 

لتحديد هذه ال�سفات، مت الإفادة مما ورد يف املرجعني الآتني:  )١(
والتقومي  للقيا�ض  الأول  املوؤمتر  واملاأمول،  الواقع  بني  التحريرية  الختبارات  احلالق:  �سعيد  ه�سام   -
اأبوظبي، ١2:١١ نوفمرب 20١١،  الرتبوي: التوجهات امل�ستقبلية لتقومي التح�سيل الدرا�سي للطلبة، 

�ض �ض ١ : 27 .
- حممد فرحان الق�ساة، هاين �سالح مقدادي، رزق رم�سان اأبو �سقر: مدى تطبيق معايري ت�سميم 
كلية  باأبها، حولية  املعلمني  كلية  والطلبة يف  التدري�ض  اأع�ساء هيئة  نظر  الختبار اجليد من وجهة 

املعلمني يف اأبها، كلية املعلمني، جامعة امللك خالد، ١٣ : 2008 �ض �ض 27٤: ٣02.
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لأجلها، اأما اإذا قا�ض القواعد النحوية فهو اختبار غري �سادق.

الثب�ت: ويق�سد به اأن يعطي الختبار النتائج نف�سها - تقريبا - اإذا اأعيد 	 
تطبيقه على املتعلم نف�سه، اأو متعلم يف نف�ض م�ستواه، ويف ظروف م�سابهة.

املو�سوعية: ويق�سد بها عدم تاأثر نتائج املفحو�ض بذاتية امل�سحح، فمثال 	 
املطلوب  يكون  اأن  يراعى  )التعبري(  مو�سوع يف  كتابة  املتعلم  من  ُطلب  اإذا 
اأو  امل�سححني،  باختالف  املتعلم  درجة  تتاأثر  ل  حتى  وا�سحا،  املتعلم  من 

باختالف احلالة املزاجية للم�سحح.

التدري�سية 	  لالأهداف  �سامال  الختبار  يكون  اأن  بها  ويق�سد  ال�سمولية: 
اأ�سئلة الختبار مو�سوعات املنهج فال  اأن ت�سمل  اإلى  اإ�سافة  املراد قيا�سها، 

يوؤخذ جزء ويرتك الآخر. 

وهذا 	  وال�سعاف  املتفوقني  الطلبة  بني  الفروق  الختبار  يربز  اأن  التمييز: 
يعني اأن تتدرج الأ�سئلة بني ال�سهولة وال�سعوبة اأي اأن ت�ساغ الأ�سئلة يف كل 
م�ستوى من م�ستويات ال�سعوبة بحيث يح�سل الطلبة على درجات متفاوتة 
ويقا�ض التمييز با�ستخدام معامالت التمييز و معامالت ال�سهولة وال�سعوبة.

ويف 	  واملو�سوعية،  املقالية  بني  الختبار  يف  امل�سمنة  الأ�سئلة  تتنوع  التنوع: 
�سهولتها و�سعوبتها.

ي�سع 	  اأن  يتطلب  وهذا  النت�ئج  وا�ستخال�س  والت�سحيح  التطبيق  �سهولة 
الإجابة  وحدود  الختبار  زمن  وكذلك  لالختبار  وا�سحة  تعليمات  املعلم 

ويجرى ت�سحيح الختبار وفق منوذج حمدد لالإجابة.

�سفحات 	  وعدد  والإخراج  الطباعة  و�سوح  بهذا  ويق�سد  الفني:  الإخراج 
الختب�ر.
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الدرجة 	  �سوؤال  كل  باإعطاء  وذلك  الأ�سئلة:  على  الدرج�ت  توزيع  دقة 
املنا�سبة، ح�سب الوزن الن�سبي واأهميته واأهمية الهدف الذي يتجه ال�سوؤال 

لقيا�سه.

امل�ستهدفني 	  جميع  يجعل  ذلك  لأن  الأ�سئلة:  بني  ب�لختي�ر  ال�سم�ح  عدم 
يخ�سعون لظروف اختبارية واحدة، حيث يكون لكل طالب اختباره اخلا�ض، 
فيكون الختبار موحدا ظاهريا وخمتلفا فعليا، كما اأن هذا الختبار ل يوفر 

الأ�سا�ض املو�سوعي للمقارنة بني املتعلمني. 

أنواع التقويم اللغوي:
اجلدول  يف  تلخي�سها  ميكن  اللغوي،  الدر�ض  تقومي  اأنواع  من  العديد  هناك 

الآتي:

جدول )١(
املح�ور التي ميكن على �سوئه� ت�سنيف اأنواع التقومي

نوع الختب�راملحـــــور

تقــومي متهيدي، تكويني، ت�ســخي�سي، نهائي ١ - مــن حيث وقت اإجرائه:
تقومي �ســكلي )ر�ســمي(، تقومي غري �سكلي 2 - من حيث  ال�ســكلية اأو الر�ســمية:

)غري ر�سمي(.
تقــومي كمي، تقومي كيفي.٣ - مــن حيــث نوع املعلومات والبيانات:

تقــومي داخلي، تقومي خارجي، داخلي-خارجي.٤ - مــن حيــث القائمني به:

تقومي �ســفوي، تقومي حتريري، تقومي عملي.5 - من حيث  نوع الأ�ســئلة امل�ســتخدمة:

اأ�ســئلة مقالية، اأ�سئلة مو�سوعية.٦ - مــن حيــث الدقة يف الت�سحيح:

عدة  خالل  من  اللغوي  التعليم  يف  التقومي  ا�ستخدام  ميكن  دقيقة،  وب�سورة 
اأ�سكال، اأهمها ما ياأتي:
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- تقومي املفاهيم اللغوية )نحو - �سرف - بالغة... الخ(.

- تقومي املهارات اللغوية )ال�ستماع - التحدث - القراءة - الكتابة(.

- تقومي الوعي الثقايف )الثقافة املحلية - الثقافة العربية - الثقافة الإ�سالمية 
- الثقافة العاملية - الثقافة العامة(.

الإر�سال  اأو  الإنتاج   - اللغوي  )ال�ستقبال  اللغوي  التوا�سل  مهارات  تقومي   -
اللغوي(.

- تقومي مهارات التفكري اللغوي.

تعلمها- معلمها -  اأهميتها-   - العربية )طبيعتها  اللغة  نحو  تقومي الجتاه   -
ناطقوها(.

- اختبار ال�ستعداد اللغوي.

- اختبار الت�سنيف وفقا للم�ستويات اللغوية.

- اختبار التح�سيل اللغوي.

- اختبار ت�سخي�ض ال�سعوبات اللغوية.

- اختبارات الكفاية اللغوية.

اأداة رئي�سة يف تقومي درو�ض اللغة، فاإنه من  ونظرا لأن الختبار اللغوي ميثل 
الأهمية مبكان عر�ض مراحل ت�سميمه، وذلك كما ياأتي:

مراحــل تصميم االختبار اللغوي:
تتمثل مراحل اإعداد الختبار فيما ياأتي:	 

حتديد الغر�ض من الختبار.	 

حتديد املجالت التي يقي�سها الختبار.	 
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اإعداد اجلدول التخطيطي لالختبار اأو جدول املوا�سفات.	 

كتابة الأ�سئلة.	 

مراجعة الأ�سئلة.	 

ترتيب الأ�سئلة.	 

�سياغة تعليمات الختبار.	 

اإعداد الن�سخة الأولية من الختبار، وطباعته.	 

مراجعة ال�سورة الأولية لالختبار.	 

اإعداد الختبار يف �سورته النهائية.	 

حتليل نتائج الختبار.	 
نتائج  حتليل  املعلم  من  ُيطلب  الدرو�ض،  تقومي  يف  احلديثة  التوجهات  ويف 
ول  التقومي،  عملية  من  املرجوة  الفائدة  تظهر  حتى  وذلك  اللغوية،  الختبار 
تكون عملية اآلية، ومن ثم فهناك حاجة اإلى عر�ض كيفية حتليل نتائج الختبار 

اللغوية، وما ينبغي مراعاته عند ذلك.

حتليل نتائج الختبارات اللغوية:

يراعى عند حتليل نتائج الختبارات اللغوية و�سع ما ياأتي يف العتبار:	 

عدد الذين اأدوا الختبار.	 

عدد الأ�سئلة يف الختبار.	 

نوع الأ�سئلة امل�سمنة يف الختبار)مو�سوعية اأو مقالية اأو عملية/ �سفوية اأو 	 
حتريرية...(

م�ستوى اأ�سئلة الختبار من حيث ال�سهولة وال�سعوبة.	 

املهارة/ املهارات اللغوية التي مت قيا�سها.	 

م�ستوى التمكن اأو الإتقان املطلوب.	 
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وبناء عليه يتم حتليل نتائج الختبار، واحلكم على م�ستوى املتعلمني بدقة.

اأن  املهم  اأنه من  والتقومي يذكر  راأيا يف جمال الختبارات  واأن هناك  خا�سة 
الذي  اجلر�سي(،  )املنحنى  العتدايل  املنحى  �سكل  على  الختبار  نتائج  تكون 
يح�سل فيه عدد قليل من الطالب على درجات مرتفعة، وعدد قليل اأي�سا يح�سل 

على درجات منخف�سة، ومعظم الطالب يح�سلون على درجات متو�سطة.

كما اأن تف�سري نتيجة الطالب يف الختبارات وحتليلها من املمكن اأن يتم على 
 = فاأكرث   %90 درجة  على  يح�سل  من  )مثال:  قبل  من  و�سعه  مت  �سابق  معيار 
ممتاز، ومن يح�سل على...(، وهناك تف�سري على �سوء م�ستوى كل طالب بني 

زمالئه.

توجهــات حديثة في التقويم اللغوي

أ- التقويم األصيل
تعريف التقويم األصيل

ميكن تعريف التقومي الأ�سيل باأنه: 

ب��ستخدام  املتعلمني  مب�س�ركة  اأو  بنف�سه  املعلم  به�  يقوم  م�ستمرة  )عملية 
)املعرفية,  املختلفة  التعلم  جوانب  قي��س  من  متكنه  التي  الإجراءات  ك�فة 
ومواطن  لتعزيزه�,  القوة  مواطن  ت�سخي�س  بهدف  وامله�رية(  والوجدانية, 

ال�سعف لو�سع  مقرتح�ت لعالجه�(.

ا�ستنت�ج�ت من التعريف ال�س�بق:

- يتميز التقومي الأ�سيل باأنه عملية م�ستمرة ول يتم مرة واحدة.

- ي�ستخدم التقومي الأ�سيل اإجراءات متنوعة.
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- يقوم املعلم بنف�سه اأو مب�ساركة املتعلمني يف التقومي الأ�سيل.

- يهدف التقومي الأ�سيل اإلى قيا�ض جوانب التعلم املختلفة.

- يعزز التقومي الأ�سيل جوانب القوة عند املتعلمني.

- يعالج التقومي الأ�سيل جوانب ال�سعف عند املتعلمني.

مصطلحات مرتبطة بالتقويم األصيل 

من امل�سطلحات املرتبطة مب�سطلح التقومي الأ�سيل ما ياأتي:

- التقومي احلقيقي.

- التقومي الواقعي.

- التقومي الطبيعي.

- التقومي القائم على الأداء.

- التقومي البنائي.

- التقومي الوثائقي.

- لتقومي ال�سياقي.

- التقومي الكيفي.

- التقومي املبا�سر.

- التقومي امل�سمن يف املنهج.

- التقومي القائم على املنهج.
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الفرق بين التقويم األصيل والتقويم التقليدي

ميكن تلخي�ض الفروق بني التقومي الأ�سيل والتقومي التقليدي، يف اجلدول الآتي:

التقــومي التقليديالتقومي الأ�سيل

ياأخذ �ســكل مهام حقيقية مطلوب من 
الطالب اإجنازها.

ياأخذ �ســكل اختبار حت�سيلي اأ�ســئلته كتابية ـ قد 
ل تكــون لهــا �سلــة بواقع الطالب ـ مطلوب من 

الطــالب الإجابة عنهــا باختيار اإجابة �سحيحة 
اأو تكملــة عبــارة اأو كتابة جمل ق�سرية.

يتطلــب مــن الطالب تطبيق معارفهم 
ومهاراتهــم ودجمها لإجناز املهمة.

يتطلب من الطالب تذكر معلومات �ســبق لهم 
درا�ستها.

يوظــف الطــالب مهارات التفكري العليا 
لأداء املهمــة )مهارات، التطبيق، 

التحليــل، التقييم، الرتكيب(

يوظــف الطــالب عادة مهارات التفكري الدنيا 
لإجناز املهمة)مهارات التذكر، ال�ســتيعاب(.

ي�ســتغرق اإجناز املهمة وقتًا طوياًل ن�ســبيًا 
ميتد لعدة �ســاعات اأو عدة اأيام.

ي�ســتغرق الإجابة عــن الختبارات التح�سيلية 
وقتًا ق�سريًا ن�ســبيًا )ما بني ١5 دقيقة اإلى ١20 

دقيقة عادة(.

ميكــن اأن يتعــاون جمموعة من الطالب 
يف اإجناز املهمة.

اإجابــة الطالب عــن الختبار التح�سيلي 
فردية. 

يتــم تقديــر اأداء الطالب يف املهام 
اعتمــادًا على قواعد )موازين( تقدير.

يقــدر اأداء الطالــب يف الختبار بالدرجة 
)العالمــة( التي ح�ســل عليها بناًء على �سحة 

اإجابته عن الأ�ســئلة.

يتم تقييم الطالب بعدة اأ�ســاليب: 
اختبــارات الأداء، حقائب الإجناز، 

م�ســروعات الطالب... اإلخ.

يقت�ســر تقييــم الطالب عادة على الختبارات 
التح�سيليــة الكتابية. 

اختبــارات جتــرى على �سورة دفعة واحدة.تقومي م�ســتمر ممتد على فرتة طويلة.

اختبارات غري مبا�ســرة.اختبارات مبا�سرة.
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اختبــارات اأقل �سدقا.اختبــارات اأكرث �سدقا.

اختبــارات ذات وقت حمدد.اختبــارات ذات اأوقات خمتلفة.

املهمــات املو�سوعيــة يف الختبار تاأتي يف 
�ســياق موقف تعليمي.

املهمــات املو�سوعــة يف الختبار تاأتي مبتورة 
ولي�ســت ذات �ســياق موقف تعليمي.

تف�ســري درجة الختبار مرتبط مبعيار 
اأداء اجلماعة.

تف�ســري درجة الختبار مرتبطة مبعايري 
حمكية.

اختبارات متفرقة مرتكزة على اأن�ســطة 
�سفية خمتلفة.

اختبارات موحدة.

ميزات استخدام التقويم األصيل في تعليم 
اللغة العربية

تتمثل اأهم ميزات التقومي الأ�سيل فيما ياأتي:

مفهوم  وتعزيز  الختبار  قلق  وتقليل  الإجناز  على  وحفزه  الطالب  تن�سيط   -
الذات لديه.

- ي�ستخدم مع كافة اأنواع املتعلمني مهما اختلفت اأعمارهم خلفياتهم الثقافية 
والجتماعية وقدراتهم العقلية.

- ينمي مهارات التفكري العليا لدى املتعلمني.

- ينمي الجتاهات الإيجابية نحو املدر�سة ونحو التعلم.

- يزود املعلم مبعلومات تقوميية مفيدة عن النمو الدرا�سي للطالب.

- ينمي مهارات التعاون بني الطالب.

- ينمي مهارات املواطنة امل�سئولة.
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اأداء الطالب ببلوغه م�ستوى الأداء  - ي�سخ�ض عملية تقييم الطالب فيقارن 
املقبول ولي�ض مبقارنته باأداء زمالئه يف ال�سف.

- مرن وقابل للتكيف والتعديل وفق ظروف مواقف التعليم والتعلم.
- يحقق مبداأ التقومي امل�ستمر للمتعلم.)١(

محددات استخدام التقويم األصيل في تعليم 
اللغة العربية

هناك عدة حمددات تعوق ا�ستخدام )التقومي الأ�سيل( يف تعليم اللغة العربية؛ 
وذلك نظرا حلداثته من ناحية، وتعدد اأدواته وتعقدها ن�سبيا من ناحية اأخرى.

وتتمثل اأهم حمددات ا�ستخدام )التقومي الأ�سيل( فيما ياأتي:

- �سعف معرفة املعلمني ومهاراتهم باإجراءات التقومي الأ�سيل.

- عدم تقبل بع�ض الطالب واملعلمني واأولياء الأمور وغريهم بجدوى التقومي 
البديل واأهميته وبع�سهم يقاوم هذا النوع من التقومي لعدم تعودهم عليه.

- هنالك �سكوك تثار حول مو�سوعية وعدالة هذا النوع من التقومي؛ اإذ يعيب 
عليه بع�ض املتخ�س�سني يف جمال التقومي الرتبوي احتمالية حدوث حتيز 
التقومي وهم  اأداء الطالب يف مهام  القائمني عند تقومي  املعلمني  من قبل 

كذلك ي�سككون يف ثبات هذا النوع من التقومي.

- ي�ستغرق هذا النوع من التقييم وقتًا اأطول من املعلم يف اإعداد مهام التقومي 
واختيارها ويف تقدير اأداء الطالب فيها.

- ارتفاع التكلفة القت�سادية للتقومي البديل مقارنة بالتقومي التقليدي.

ح�سن ح�سني زيتون: اأ�سول التقومي والقيا�ض الرتبوي: املفهومات والتطبيقات، الدار ال�سولتية للرتبية،   )١(
الريا�ض، 7002، �ض ٣25.
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اأو  اأحد الطالب  اأداء  ان�سغال املعلم يف تقومي  اإدارة ال�سف يف ظل  - �سعوبة 
جراء  من  النظام  وانفالت  الفو�سى  من  حالة  حدوث  واحتمال  م�ساعدته 

ذلك.)١(.

أدوات التقويم األصيل

اللغوي  التعلم  نقوم  كي  ا�ستخدامها  ميكن  التي  الأدوات  من  العديد  هناك 
تقوميا اأ�سيال، ومن اأ�سهر هذه الأدوات ما ياأتي:

- ملف الإجناز.

- مقيا�ض التقدير املتدرج.

- امل�سروعات اجلماعية.

- التقومي الذاتي.

- املقالت.

- الختبارات التعاونية.

- اختبارات املواقف.

- اختبارات الكتاب املفتوح.

- تقومي الأقران.

- خرائط املفاهيم.

- القدح )الع�سف( الذهني.

- متثيل الأدوار.

- املناق�سات.

ح�سن ح�سني زيتون، مرجع �سابق،�ض٤25   )١(
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بو�سفها  اأي�سا  ت�ستخدم  الأ�سيل  التقومي  اأدوات  بع�ض  اأن  مراعاة  مع 
والقدح  الأدوار،  ومتثيل  التفكري،  خرائط  مثل:  تدري�ض  اإ�سرتاتيجيات 
الذهني...الخ اإل اأنها هنا ت�ستخدم لغر�ض تقومي التعلم ولي�ض نقل معلومات 

اإلى املتعلمني.

نموذج الستخدام التقويم األصيل في تعليم 
اللغة العربية

:)Rubric( مقي��س تقدير م�ستوي�ت الأداء

من بني اأ�ساليب التقومي التي ت�سمح باإ�سدار حكم دقيق على اأداءات املتعلمني 
 »)Rubric( مقيا�ض تقدير م�ستويات الأداء«

ويعد مقيا�ض تقدير م�ستويات اأداء املتعلمني )Rubric( اأحد اأ�ساليب التقومي 
التي ظهرت يف الفرتة الأخرية؛ لتكون معيارا دقيقا ميكن من خالله قيا�ض مدى 
تقدم املتعلمني يف تعلمهم للمعلومات واملهارات، والقيم والوجدانيات. وفيما يلي 

عر�ض ملفهومه، واأهميته، وكيفية اإعداده، ومنوذج له.

الأداء:  م�ستويات  تقدير  مبقيا�ض  يق�سد  اإنه  القول  ميكن  موجزة  وب�سورة 
املتعلم  اأداء  ارتباط  مدى  حتـدد  التي  املتدرجة  الو�سفية  املعايري  من  جمموعة 

مب�ستوى التعلم املطلوب منه.

وفق  التعلم  مل�ستوى  بالن�سبة  املتعلمني  اأداء  املقايي�ض  هذه  ت�سنف  ثم  ومن 
درجاتهم املختلفة، وت�ستخدم كمرجعية عند احلكم على هذا الأداء.

اأهمية مقي��س تقدير م�ستوي�ت اأداء املتعلمني:

ميكن اإيجاز اأهمية قواعد تقدير م�ستويات التعلم يف النقاط الآتية:

- ت�سهم يف بناء منظومة تقومي قائم على م�ستويات التعلم.
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- ت�سهم يف بناء تقومي تتوافر له درجة عالية من الثبات، حيث تختلف النتائج 
- يف غيبة مقيا�ض تقدير م�ستويات الأداء - من معلم لآخر، ومن مهمة اإلى 
اأخرى، مما يوؤدي اإلى �سعوبة التو�سل اإلى اتفاق حول مدى حتقيق املتعلمني 

مل�ستويات التعلم.

من  حتديدا  اأكرث  ب�سورة  التعلم  مل�ستويات  اخلا�سة  الأهداف  عن  تعرب   -
املرجعية،  والعالمات  الأداء،  موؤ�سرات  من  كل  حتددها  التي  الأهداف 

وبطاقة املالحظة العادية.

- ت�ساعد يف تتبع تطور اأداء املتعلمني، ومن ثم احلكم على مدى تقدمهم يف 
م�ستويات التعلم املن�سودة.

- تزيد من فهم كل من املتعلم واملعلم والآباء وغريهم مل�ستويات التعلم، ومن ثم 
ت�سهيل ا�ستخدامها من خالل م�ساعدتهم على فهم طبيعة جودة الأداء املتوقع.

- تكون معيارا ومرجعا للمتعلم اأن يراجع درجاته وم�ستوياته يف �سوئها، حيث 
اإن كل م�ستوى حمدد فيها بدقة.

أنواع مقياس تقدير مستويات أداء المتعلمين
واملقيا�ض  الكلي،  املقيا�ض  هما  الأداء،  تقدير  ملقيا�ض  رئي�سان  نوعان  هناك 
ذو  الأداء  تقدير  )مقيا�ض  هما  نوعان  الأخرية  الآونة  يف  ظهر  لكن  التحليلي(، 

ال�سمة الرئي�سة، ومقيا�ض تقدير الأداء متعدد ال�سمات(.

وفيما ياأتي عر�ض موجز لهذه الأنواع:

- مقياس تقدير األداء الكلي:
م�ستواه  تقدير  على  ويعمل  �سمولية،  ب�سورة  املتعلم  اأداء  اإلى  ينظر  الذي  هو 
عالمة  املتعلم  ويعطى  عاما،  انطباعا  املقيا�ض  يف  تقدير  كل  ميثل  حيث  ككل، 
واحدة متكاملة حول اأدائه، ول يعد هذا النوع منا�سبا ل�ستخدام غرفة ال�سف؛ 

لأنه يهتم بالكفاءة الكلية، ول ي�سمم ليقابل خمرجات التعلم الفرعية.
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ويتم ت�سميم هذا املقيا�ض وفقا لل�سكل الآتي:

منوذج ملقي��س تقدير اأداء متدرج )كلي(

موا�سف�ت الأداءاملحك�ت

- مقياس تقدير األداء التحليلي:

يف هذا املقيا�ض يتم تق�سيم الأداء ب�سورة متدرجة منف�سلة عن بع�سها، متثل 
الأبعاد  نتائج  جتمع  ثم  منف�سل،  ب�سكل  بعد  كل  ويقا�ض  لالأداء،  خمتلفة  اأبعادا 
لتحديد نتيجة كلية، ويعطى تعدد الأبعاد الفر�سة للمعلم لقيا�ض جمالت متعددة 
قد تختلف كل منها يف درجته الكلية ح�سب الأهمية، كما توفر قواعد الت�سحيح 
التحليلية معلومات اأكرث للطالب حول نقاط قوتهم، ونقاط �سعفهم يف املجالت 

املتعددة لأدائهم.

مثال ملقيا�ض تقدير الأداء التحليلي:

منوذج ملقي��س تقدير اأداء متدرج )حتليلي(

املحك�ت
موا�سف�ت الأداء

متعرثمر�سن�ممتقدم
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- مقياس تقدير األداء ذو السمة الرئيسة:
املراد  للمهمة  الناجح  لالأداء  الرئي�ض  للمحك  ال�سابق  التحديد  يت�سمن 
قيا�سها، ويتم حتدد ال�سمة الرئي�سة من قبل املعلم بالعتماد على طبيعة املهمة، 
وهذا يت�سمن ت�سييق املحك اأو املعيار للحكم على الأداء يف املهمة اإلى ت�سنيف 
اأو بعد رئي�ض واحد، وهذا ي�ساعد املعلم واملتعلمني على الرتكيز على بعد واحد 

يف الأداء.

مث�ل ملقي��س تقدير الأداء ذي ال�سمة الرئي�سة:

عند تدريب املتعلمني على فهم املقروء، ميكن تق�سيمه اإلى عدد من املهارات 
اأن الرتكيز يف هذا الدر�ض، يكون على مهارة  الفرعية، ويذكر املعلم للمتعلمني 

)الفهم الناقد(

- مقياس تقدير األداء متعدد السمات:
ي�سبه مقيا�ض تقدير الأداء ذا ال�سمة الرئي�سة، لكنه ي�سمح بتقدير الأداء من 

خالل عدة اأبعاد )يحددها املعلم اأي�سا وفقا لطبيعة املهمة(.

يف  التحليلي  الأداء  تقدير  مقيا�ض  مع  املقيا�ض  هذا  ت�سابه  من  الرغم  وعلي 
قيا�ض عدة جمالت ب�سكل فردي، اإل اأن مقيا�ض التقدير متعدد ال�سمات يختلف 

يف طبيعة الأبعاد اأو ال�سمات التي ت�سكل مقيا�ض التقدير.

مث�ل ملقي��س تقدير الأداء متعدد ال�سم�ت:

عند تدريب املتعلمني على فهم املقروء، ميكن تق�سيمه اإلى عدد من املهارات 
الفرعية، ويذكر املعلم للمتعلمني اأن الرتكيز يف هذا الدر�ض، يكون على مهارات 

)الفهم احلريف - الفهم ال�ستنتاجي - الفهم الناقد(
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:)Rubric( كيفية إعداد مقياس تقدير مستويات األداء
هناك عدة خطوات ميكن اتباعها عند اإعداد املعلم ملقيا�ض تقدير م�ستويات 

اأداء املتعلمني، وفيما يلي اأهم هذه اخلطوات باخت�سار:

- حدد الأداء الذي تريد قيا�سه لدى املتعلمني )هل هو معلومة - اأو مهارة - اأو 
قيمة اأو خلق(.

يتم  هل  مبعنى:  املتعلمني،  لدى  املهمة  هذه  تقي�سه  الذي  املعيار  حدد   -
م�ستويات )ممتاز )5( - جيد جدا  الأداء يف خم�سة  م�ستويات  تقدير 
)٤( - جيد )٣( - مقبول )2( - �سعيف )١((، ومن املمكن اأن حتدد 
ن�سبة لكل م�ستوى مثل )١00: 85 )5( - 8٤: 75 )٤( - 7٤: ٦5 )٣( 
- ٦٤: 50 )2(، اأقل من 50 )١((. وقد يكون املعيار اأربعة م�ستويات، 

وقد يكون ثالثة. 

املتعلم  اأن  مبعنى  املتعلمني؛  لدى  املعيار  حتقق  على  الدالة  الأداءات  حدد   -
واأن  وكذا،  بكذا  يقوم  اأن  املفرت�ض  من  )ممتاز(  على  يح�سل  الذي 
املتعلم الذي يح�سل على )جيد جدا( يفعل كذا وكذا،،، وهكذا يف باقي 

امل�ستويات.

- كون منوذجا لتقدير الدرجات، بحيث ت�سع عالمة يف اخلانة التي تتنا�سب 
مع م�ستوى اأداء املتعلم.

وفيما ياأتي مثال يو�سح ذلك:

:)Rubric( نموذج إلعداد مقياس تقدير مستويات األداء

فيما يلي مثال ملقيا�ض تقدير م�ستويات الأداء يف مهارة عامة  - وهي اإحدى 
مهارات القراءة - ميكن من خاللها حتديد املطلوب من املتعلمني:
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الكلمة  » ي�ستخل�ض معنى  الأداء املراد قيا�سه لدى املتعلمني )مهارة(، وهي: 
التي ل يعرفها من �سياق اجلملة«.

املعيار الذي تقي�سه هذه املهمة لدى املتعلمني، اأربعة م�ستويات )متقدم)٤(-
نام)٣(-مر�ض)2(- متعرث)١((.

الأداءات الدالة على حتقق املعيار لدى املتعلمني، مو�سحة يف اجلدول الآتي:

متعرثمر�سن�ممتقدمامله�رة

ي�ستخل�ض معنى 

الكلمة التي ل 

يعرفها من �ســياق 

اجلملة.

يحدد معنى 

الكلمة التي 

تطلب منه 

حتديدا دقيقا.

يذكر معنى 

قريبا من 

املعنى املق�سـود

يذكر معنى 

للكلمة  يدور 

حول املعنى 

املق�سود.

ي�سعب 

عليه تعرف 

معنى الكلمة 

املطلوبة.

مع  تتنا�سب  التي  اخلانة  يف  عالمة  تو�سع  بحيث  الدرجات،  تقدير  منوذج 
م�ستوى اأداء املتعلم.

متعرثمر�سن�ممتقدمامله�رة

ي�ســتخل�ض معنــى الكلمة التي ل يعرفها 

من �ســياق اجلملة.
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ب- االختبــارات اللغوية اإللكترونية:
احلياة  مناحي  كافة  تاأثرت  فقد  العامل،  ي�سهده  الذي  التقني  للتقدم  نظرا 
والتنفيذ،  التخطيط،  الثالثة:  مبكوناتها  والتعليم  التعلم  عملية  منها  والتي  به، 

والتقومي، ومن هنا جاءت فكرة الختبارات الإلكرتونية. 

الختبار  مل�سطلح  مرادفة  اأنها  على  ُت�ستخدم  قد  م�سطلحات  عدة  وهناك 
الإلكرتوين اأهمها:

الختبار امل�ستند اإلى الإنرتنت.	 

الختبار امل�ستند اإلى الكمبيوتر.	 

الختبار التقني.	 

الختبار بوا�سطة الكمبيوتر.	 

الختبار املميكن.	 

لكن املدقق يف هذه امل�سطلحات يجد بينها فروقا دقيقة، وفيما ياأتي تعريف 
خمت�سر مل�سطلح )الختبار الإلكرتوين(:

مفهوم االختبارات اإللكترونية:
الختبار  تعريف  ياأتي  وفيما  اللغوي،  والختبار  الختبار،  تعريف  مت  اأن  �سبق 

اللغوي الإلكرتوين:

عرب  تقدميه  يتم  الأ�سئلة  من  عدد  اأو  �سوؤال  عن:  عبارة  الإلكرتوين  الختبار 
اإحدى و�سائل التقنية احلديثة، لقيا�ض �سمة اأو متغري لدى ال�سخ�ض)١(.

علي عبد املح�سن احلديبي: تطبيقات التقنية يف تعليم اللغات، مكتبة املتنبي للن�سر والتوزيع، الدمام،   )١(
.20١٤
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مزايا االختبارات اإللكترونية

ال�سكل  تلخي�سها يف  امليزات، ميكن  من  بكثري  الإلكرتونية  الختبارات  تتميز 
الآتي:

الفرق بين االختبارات اإللكترونية واختبارات 
الورقة والقلم

والختبارات  الإلكرتونية  الختبارات  بني  اتفاق  نقاط  توجد  اأن  الطبيعي  من 
التقليدية )الورقة والقلم(، حيث ميكن القول اإن الختبارات الإلكرتونية ظهرت 
اأن يكون هناك اختبار  تلبية للتقدم التقني الذي ي�سهده العامل، ومن ثم ميكن 
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اأو اأكرث( يتم تقدميه للمتعلمني  لغوي واحد )�سواء لقيا�ض مهارة لغوية بعينها، 
ب�سورة ورقية، اأو �سورة اإلكرتونية.

اإل اأن الختبار الإلكرتوين تتوافر فيه عدة اأمور قد ل تتوافر يف اختبار الورقة 
والقلم، ومن باب الإن�ساف فتوجد اأي�سا اأمور تتوافر يف اختبار الورقة والقلم ل 

تتوافر يف الختبار الإلكرتوين.

وب�سورة جمملة ميكن تلخي�ض الفرق بني الختبارات الإلكرتونية واختبارات 
الورقة والقلم فيما ياأتي:

اختبــ�ر الورقة والقلمالختب�ر الإلكرتوينوجه املق�رنة

تتوافــر فيه التفاعلية بدرجة التفاعلية
كبرية.

ل تتوافــر فيه التفاعلية.

ميكــن احل�سول على النتيجة �سرعة الت�سحيح
مبا�ســرة بعد انتهاء الختبار، 

خا�سة اإذا كانت اأ�ســئلة الختبار 
مو�سوعية.

حتتــاج اإلى وقت للت�سحيح، 
فال تظهر النتيجة مبا�ســرة 

للطالب، حتى واإن كانت اأ�ســئلة 
الختبار مو�سوعية.

ميكــن تزويد الختبار بتغذية التغذية الراجعة
راجعــة عن اإجابة املتعلم.

ل ميكــن تزويد الختبار بتغذية 
راجعة.

الدقة يف 
الت�سحيح

يتم ت�سحيح الأ�ســئلة املو�سوعية 
بدقة عالية اأكرث من الأ�ســئلة 

املقالية.

يتم ت�سحيح الأ�ســئلة املقالية 
بدقــة اأكرث من الختبار 

الإلكرتوين.

تكوين قاعدة 
بيانات عن اإجناز 

املتعلم

ميكــن الحتفاظ بدرجات 
املتعلــم يف قاعدة بيانات خا�سة 

بالختبار.

ل ميكــن الحتفاظ بدرجات 
املتعلــم اإل بعد ر�سدها يف 

�سجالت خا�سة.
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محددات االختبارات اإللكترونية

فهناك  الإلكرتونية،  الختبارات  يف  املتوافرة  امليزات  كرثة  من  الرغم  على 
بع�ض املحددات اأو العيوب، والتي ميكن تلخي�سها فيما ياأتي:

�سعوبة ت�سحيح الختبارات املقالية.	 

يتطلب اإعدادها مهارة وتدريب قد ل يتوافر يف كل املعلمني.	 

يحتاج املعلم اإلى التدريب على التقييم ومهارات تكنولوجيا املعلومات واإدارة 	 
الختبارات. 

يحتاج الطالب مهارة وخربة يف جمال تكنولوجيا املعلومات.	 

قد تتطلب وقتا طويال لت�سميمها.	 

�سهولة انتحال اآخرين ل�سخ�سية الطالب )خا�سة يف الختبارات الإلكرتونية 	 
املعتمدة على الإنرتنت وتكون من بعد(.

احتمال حدوث الأعطال الكهربائية اأو يف الأجهزة اأو يف ال�سبكة.	 

ق�سورها يف قيا�ض بع�ض املهارات اللغوية ال�سفوية.	 

ق�سورها يف قيا�ض بع�ض مهارات التوا�سل غري اللفظي.	 

أشهر برامج تصميم االختبارات اإللكترونية

الختبارات  ت�سميم  خاللها  من  ميكن  التي  الربامج  من  العديد  هناك 
الإلكرتونية، وهذه الربامج كثري منها متاح على ال�سبكة العنكبوتية )الإنرتنت(، 

لكن منها املجاين، ومنها مدفوع الثمن.

كما اأنه من بني هذه الربامج ما يدعم اللغة العربية، ومنها ما ل يدعمها، مما 
يرتتب عليه �سعوبة ت�سميم اختبار باللغة العربية ب�سورة دقيقة.



2١5

معاييــر األداء المهني
لمعلمي اللغـــة العربيـة

ومن اأ�سهر برامج ت�سميم الختبارات الإلكرتونية ما ياأتي:

	 QuizCreator.

	 Quizmarker.

	 viewletQuiz.

	 Quiz Builder.

	 Respondus.

	 Test Maker.

	 UniTest.

	 Hot Pottatoes.

	 Question Tools.

	  Quiz Faber.

العرب،  املربجمني  بع�ض  بها  قام  التي  الجتهادات  بع�ض  اإلى  بالإ�سافة  هذا 
مملكة  من  احليلة  حممد  الأ�ستاذ  )اأعده  الإلكرتونية  الختبارات  برنامج  مثل 

البحرين(.

متاحة  الإلكرتونية،  الختبارات  ت�سميم  برامج  من  كثريا  اأن  بالذكر  وجدير 
اأن يتعامل  جمانا على �سبكة الإنرتنت، وكثري منها يدعم اللغة العربية، وميكن 

معه املعلم ب�سهولة.

خطوات تصميم االختبارات اإللكترونية:

اإعداد اختبار الورقة والقلم، والختبار الإلكرتوين،  اأمور م�سرتكة بني  هناك 
خطوات  تلخي�ض  فيمكن  بالتقنية  الإلكرتوين  الختبار  لرتباط  نظرا  اأنه  اإل 

اإعداده فيما ياأتي:
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املادة 	  وحتليل  لالختبار  العام  الهدف  حتديد  فيها  ويتم  التحليل:  مرحلة 
التعليمية اإلى عنا�سرها ل�سياغة حمتوى الختبار.

مرحلة الت�سميم: ويتم فيها اإعداد جدول املوا�سفات والوزن الن�سبي لأ�سئلة 	 
تعليمات الختبار وحتديد  اأ�سئلة الختبار وحتديد  التعلم كتابة  مو�سوعات 

زمن الختبار واختيار اأمناط ال�ستجابة.

مرحلة الإنتاج: ويتم فيها اختيار برنامج التاأليف وتنفيذ ت�سميم الختبار. 	 

على 	  �سواء  اإلكرتونيًا  الختبار  ن�سر  فيها  ويتم  الإلكرتوين:  الن�سر  مرحلة 
اأقرا�ض مدجمة اأو با�ستخدام اأحد اأنظمة اإدارة التعلم، ويتم ذلك باختيار 

اإحدى و�سائل الن�سر التي يتيحها الختبار الإلكرتوين.

مرحلة التطبيق: ويتم فيها تطبيق الختبار على امل�ستهدفني.	 
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معايير تقويم الدرس اللغوي ومؤشراته:

العام  التعليم  مراحل  يف  العربية  اللغة  تدري�ض  اأن  اإلى  الإ�سارة  جتدر  بداية 
املتعلمني  ا�ستيعاب  اإلى  وي�سعى  والأدبية  اللغوية  املعارف  على  يركز   - حاليا   -
لها، واملتوقع مع تطبيق حركة املعايري والتحول من التعليم القائم على الأداء اأن 
حتظى املهارات اللغوية باهتمام اأكرب يف املناهج الدرا�سية واأن يرتقى الهتمام 
ال�ستخدام  اإلى  و�سول  ال�ستيعاب  ليتعدى  والأدبية  اللغوية  واملعارف  باملفاهيم 
الفعلي ويلتقي بذلك مع اأهداف تعليم املهارات، ولتحقيق الغاية من تعليم اللغة 
عربية  بلغة  والتثقيف  والتوا�سل  والتفكري  التعبري  من  املتعلم  بتمكني  العربية 

�سليمة )١(.

وظهرت م�سطلحات ترتبط بحركة املعايري الرتبوية مثل: التقومي ال�سامل اأو 
تقومي  يركز على  التقومي  النوع من  وهذا  الأ�سيل،  التقومي  اأو  التقومي احلقيقي 

جوانب عملية التعلم: املعرفية واملهارية والوجدانية لدى املتعلم.

تقومي  اأ�ساليب  ظهور  ي�ستدعي  جميعا  اجلوانب  هذه  تقومي  فاإن  ثم  ومن 
مقايي�ض  الأ�ساليب  هذه  ومن  عليها،  املتعارف  الأ�ساليب  عن  تختلف  حديثة 
والتقومي   ،)Portfolio( الإجناز  وملف   ،)Rubric( الأداء  م�ستويات  تقدير 

الإلكرتوين...الخ.

وب�سورة عامة فاإنه اإذا اأريد اأن يت�سم تقومي الدر�ض اللغوي بالدقة والو�سوح، 
وجب توافر النواحي الآتية)2(:

حممد رجب ف�سل اهلل: متطلبات التقومي اللغوي يف ظل حركة املعايري الرتبوية » مقالة تفكرية«، املوؤمتر   )١(
العملي ال�سابع ع�سر: مناهج التعليم وامل�ستويات املعيارية، اجلمعية امل�سرية للمناهج وطرق التدري�ض، 

دار ال�سيافة، جامعة عني �سم�ض، املجلد الأول، 2٦ - 27 يوليو 2005، �ض ١٦8.
ح�سن �سحاتة واآخرون: تعليم اللغة العربية والرتبية الدينية، ط٦، دار اأ�سامة للطبع،  القاهرة، ١988،   )2(

١٤20



2١8

وقيم  معلومات  من  قيا�سها  ينبغي  التي  اللغوية  اجلوانب  التقومي  هذا  ي�سمل  اأن 
وتفكري واجتاهات وقدرات ومهارات، واأن تتناول القدرات واملهارات خمتلف الأن�سطة 

اللغوية من ا�ستماع وقراءة وتعبري وتذوق وا�ستخدام نحوي واإمالئي وخطي.

والتحريري  وال�سفوي  واملو�سوعي،  الذاتي  منها  فيكون  اأمناطه  تتنوع  اأن 
والبنائي واخلتامي.

اأن يوازن بني و�سائل التقومي املو�سوعية والذاتية.

والقدرات  املهارات  لتقومي  دقيقة  و�سائل  اللغوية  الرتبية  رجال  له  ي�سمم  اأن 
وما يت�سل بال�سخ�سية اللغوية.

مف�سل  عر�ض  ثم  عامة،  ب�سورة  الأ�سئلة  كتابة  ملعايري  عر�ض  ياأتي  وفيما 
ملعايري وموؤ�سرات تقومي الدر�ض اللغوي.

معايري كتابة اأ�سئلة الختبار اللغوي:

كل  لكتابة  معايري  هناك  اأن  كما  عامة،  ب�سورة  الأ�سئلة  لكتابة  معايري  هناك 
نوع من اأنواع الأ�سئلة ب�سورة خا�سة، حيث اإن الأ�سئلة متثل من حيث �سياغتها 

واإلقاوؤها وتلقي الإجابة عنها بعدًا مهمًا من اأبعاد العملية التعليمية.

الأ�سئلة  �سياغة  يف  مهاراتهم  تنمية  اإلى  حاجة  يف  املعلمني  فاإن  ثم  ومن 
التي  الفاعلية  من  املزيد  على  للح�سول  وذلك  الأ�سئلة؛  طبيعة  وفهم  وتوجيهها 

تدعم منو املتعلمني)١(.

ل  فطرية،  موهبة  لي�ست  وتوجيهها  اجليدة  الأ�سئلة  �سياغة  على  والقدرة 
ميتلكها بع�ض النا�ض، واإمنا هي مهارة، ميكن اأن تكت�سب وتنمى، ومن ثم يالحظ 
اأن املعلمني الذين ل يجيدون توجيه الأ�سئلة، ول ي�سعون اأ�سئلة عندما يح�سرون 
اأن  درو�سهم يجدون �سعوبة كبرية يف تعلم تالميذهم، لذلك ينبغي على املعلم 
 Jane Johnston: Questioning, in: Jane Johnston, John Haloch and Mark Chater: Developing)  )١( 
 Teaching Skills in the Primary School, Open University Press, McGraw-Hill,, 2007, 97
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ذاته  فالتدري�ض  وتوجيهها،  �سياغتها  على  نف�سه  يدرب  واأن  لالأ�سئلة،  يخطط 
عملية تعلم)١(.

وم�ستواه،  الهدف  منها  عدة  عوامل  فيه  تتحكم  ال�سوؤال  لنوع  املعلم  واختيار 
فكل �سوؤال يطرحه املعلم يكون وراءه هدف معني، يريد من طالبه اأن يحققوه اأو 

يقوموا باإجنازه.

تعتمد جودة الختبارات اأ�سا�سا على جودة العنا�سر املكونة لها، لذا فالعناية 
بكتابة العنا�سر )الأ�سئلة( يعد خطوة مهمة يف احل�سول على اختبار تتوافر فيه 

�سمات ال�سدق والثبات ما يجعله حمققا للغر�ض منه )2(.

ل  الأ�سئلة  بكتابة  اخلا�سة  واملقرتحات  بالقواعد  اللتزام  اأن  بالذكر  وجدير 
يغني عن توافر �سمات اأخرى وقدرات لدى كاتب الأ�سئلة لعل من اأهمها البتكار 
املطلوب  ال�سلوك  ت�ستثري  واأ�سئلة  �سيغ  عن  والبحث  التجديد،  على  والقدرة 

قيا�سه)٣(.

E معايري كتابة الأ�شئلة ب�شورة عامة:

- يراعي الدقة اللغوية عند �سياغة الأ�سئلة.

- ي�سوغ اأ�سئلة �سهلة العبارة بعيدة عن التعقيد اللفظي.

- ُي�سمن ال�سوؤال جانبا ذا قيمة يف املقرر. 

- يكتب ال�سوؤال بحيث يكون م�ستقال بذاته، ول تعد الإجابة عنه �سرطا لالإجابة 
عن �سوؤال تال.

)١(  جابر عبد احلميد جابر، وفوزي زاهر، و�سليمان اخل�سري ال�سيخ: مهارات التدري�ض، طبعة منقحة، دار 
النه�سة العربية، القاهرة،١997، �ض 207.

اإبراهيم مبارك الدو�سري، مرجع �سابق، 2٤٤  )2(
اإبراهيم مبارك الدو�سري، مرجع �سابق، 2٤5  )٣(
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- ي�سوغ الأ�سئلة بحيث ل تت�سمن اأكرث من معنى.

- يكتب عددا من الأ�سئلة ت�ستمل على عينة كبرية من املحتوى.

- ي�سوغ الأ�سئلة بحيث تخلو من العبارات املوحية بالإجابة.

- يكتب ال�سوؤال بحيث يعرب عن م�سكلة ال�سوؤال بدقة.

- ي�سوغ الأ�سئلة بحيث تقي�ض جوانب مهمة من عملية التح�سيل.

فقرات  �سياغة  يف  ال�سرورية  غري  والعبارات  الكلمات  اأمكن  ما  يتجنب   -
الختبار. 

النفي  �سيغ  ا�ستخدام  عن  يبتعد  بحيث  الإثبات،  �سيغة  يف  الأ�سئلة  ي�سوغ   -
والنفي املزدوج.

تف�سيله�  فيمكن  اللغوي,  الدر�س  بتقومي  اخل��سة  واملوؤ�سرات  املع�يري  اأم� 
فيم� ي�أتي:

ميكن تق�سيم املعايري اخلا�سة بتقومي الدر�ض اللغوي اإلى ثالثة حماور رئي�سة: 
بالجتاهات،  خا�ض  وثالثها  باملهارات،  خا�ض  وثانيها  باملعارف،  خا�ض  اأولها 

وذلك، كما ياأتي:

1 - يتمكن من املعارف الأ�شا�شية لتقومي الدر�س اللغوي:

ف املف�هيم الأ�س��سية يف التقومي اللغوي:	  ُيعرِّ

ف ال�سوؤال تعريفا �سحيحا. - ُيعرِّ

ف الختبار تعريفا �سحيحا. - ُيعرِّ

ف الختبار اللغوي تعريفا �سحيحا. - ُيعرِّ



22١

معاييــر األداء المهني
لمعلمي اللغـــة العربيـة

ف القيا�ض تعريفا �سحيحا. - ُيعرِّ

ف التقييم تعريفا �سحيحا. - ُيعرِّ

ف التقومي تعريفا �سحيحا. - ُيعرِّ

ف الختبار اللغوي الإلكرتوين تعريف �سحيحا. - ُيعرِّ

ف التقومي الأ�سيل تعريفا �سحيحا. - ُيعرِّ

ف التقومي الأويل)القبلي( تعريفا �سحيحا. - ُيعرِّ

ف التقومي املرحلي تعريفا �سحيحا. - ُيعرِّ

ف التقومي النهائي تعريفا �سحيحا. - ُيعرِّ

ف ثبات الختبار تعريفا �سحيحا. - ُيعرِّ

ف �سدق الختبار تعريفا �سحيحا. - ُيعرِّ

يذكر اإجراءات ا�ستخدام بع�س التوجه�ت احلديثة يف تقومي الدر�س اللغوي:	 

- يذكر اإجراءات ا�ستخدام مقيا�ض تقدير الأداء يف تقومي الدر�ض اللغوي.

- يذكر اإجراءات ا�ستخدام ملف الإجناز يف تقومي الدر�ض اللغوي.

- يذكر اإجراءات ا�ستخدام الختبارات الإلكرتونية يف تقومي الدر�ض اللغوي.

- يذكر اإجراءات ا�ستخدام خرائط املفاهيم يف تقومي الدر�ض اللغوي.

- يذكر اإجراءات ا�ستخدام القدح الذهني يف تقومي الدر�ض اللغوي.

- يذكر اإجراءات ا�ستخدام املهمات اللغوية يف تقومي الدر�ض اللغوي.

- يذكر اإجراءات ا�ستخدام متثيل الأدوار يف تقومي الدر�ض اللغوي.
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2 - ي�شوغ الأ�شئلة �شياغة علمية �شحيحة:

- ي�سوغ الأ�سئلة املق�لية �سي�غة �سحيحة:	 

- يو�سح املطلوب من ال�سوؤال ب�سورة دقيقة.

- ي�ستخدم الكلمات التي ل حتتمل اأكرث من معنى.

- ي�سع اأ�سئلة تغطي معظم املنهج.

- يراعى منا�سبة الأ�سئلة للزمن املتاح لالإجابة.

- ي�سوغ اأ�سئلة تتطلب اإجابات ق�سرية.

- يكتب اأ�سئلة تنا�سب امل�ستوى اللغوي للمتعلمني.

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض امل�ستويات العليا من التفكري.

- يحدد درجة كل �سوؤال بناء على عنا�سر الإجابة املتوقعة له.

- يربط بني الأ�سئلة ونواجت التعلم اللغوية املطلوبة.

- ي�سوغ الأ�سئلة باأ�سلوب مب�سط حتى يتمكن الطالب من فهم املطلوب.

- يتجنب الأ�سئلة التي تبداأ بكلمات اأو عبارات: ماذا تظن؟ ما راأيك يف؟ هل 
اأو  ق�سية  اإزاء  ومواقفه  الطالب  اجتاهات  تعرف  يراد  عندما  اإل  تعتقد؟ 

مو�سوع ما. 

- يتجنب الأ�سئلة التي لي�ض لها اإجابات حمددة مثل: ماذا تعرف عن؟، اذكر 
ما تعرفه عن...الخ.

ي�سوغ اأ�سئلة »الختي�ر من متعدد« �سي�غة �سحيحة:	 

- يطرح يف راأ�ض ال�سوؤال م�سكلة حمددة.
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- ي�سوغ البدائل بحيث تكون ق�سرية ما اأمكن.

- يكتب راأ�ض ال�سوؤال متجنبا ا�ستخدام �سيغ النفي.

- يكتب اختيارا )بديال( �سحيحا واحدا.

- يكتب البدائل بحيث تخلو من ا�ستخدام عبارات من نوع )جميع ما يذكر 
- كل ما ذكر - جميع ما �سبق ذكره - اأ،ج �سواب -كل ما �سبق خطاأ...(.

- ي�سوغ البدائل جميعها على منط لغوي واحد.

- يرتب البدائل ترتيبا منطقيا )خا�سة عندما تكون البدائل رقمية اأو زمنية، 
ترتب من الأدنى اإلى الأعلى اأو بالعك�ض، املهم اأن تتبع نظاما(.

للبديل  واحد  مو�سع  على  يركز  فال  ال�سحيحة،  البدائل  ترتيب  يف  ينوع   -
ال�سحيح.

- يتجنب ترتيب البدائل وفقا ملتوالية بعينها )مثال: تكون الإجابة ال�سحيحة 
اأ - اأ، ب- ب، ج - ج، اأو اأ -  ب -  ج -  د...الخ(.

- ي�سوغ البدائل بطول متقارب ن�سبيا؛ حتى ل ي�ستغل الطول كمفتاح لالإجابة 
ال�سحيحة.

- يكتب البدائل بنمط واحد )مثال: بجوار بع�سها، حتت بع�سها، كل بديلني 
بجوار بع�سهما(.

ي�سوغ اأ�سئلة »ال�سواب اخلط�أ« �سي�غة �سحيحة:	 

- ي�سوغ ال�سوؤال بحيث ل يحتمل معناه اخلطاأ وال�سواب يف اآن واحد.

- ي�سوغ ال�سوؤال بحيث ل ي�ستخدم كلمات التعميم )كل - جميع - قطعا - 
دائما - حتما(.
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- ي�سوغ ال�سوؤال بحيث ل ي�ستخدم كلمات التخ�سي�ض )يف بع�ض الأحيان - 
يف ظروف خا�سة - فقط(.

- يكتب ال�سوؤال بحيث يت�سمن فكرة واحدة، ولي�ض اأكرث.

والعبارات  ال�سحيحة  العبارات  بني  التوازن  مراعيا  الأ�سئلة  ي�سوغ   -
تقريبا  العدد  يف  مماثلة  ال�سحيحة  العبارات  تكون  اأن  اخلطاأ)يف�سل 

للعبارات اخلطاأ(.

- يتجنب ترتيب البدائل وفقا ملتوالية بعينها )مثال: تكون الإجابة ال�سحيحة 
�سح �سح، خطاأ خطاأ، اأو �سح خطاأ، �سح خطاأ...الخ(.

- يتجنب عبارات النفي، وخا�سة النفي املزدوج )نفي النفي(.

ي�سوغ اأ�سئلة »التكملة« �سي�غة �سحيحة:	 

- ي�سوغ �سوؤال التكملة بحيث يت�سمن املكان اخلايل اإجابات ق�سرية.

- ي�سوغ �سوؤال التكملة بحيث يت�سمن املكان اخلايل اإجابات حمددة.

- ي�سع يف املكان اخلايل احتمال �سحيحا واحدا يكمل به املتعلم الإجابة.

- يراعي منا�سبة املكان اخلايل مع طول الإجابة املطلوبة.

- يوزع الدرجة بالت�ساوي على املطلوب يف كل مكان خال.

- يراعي - قدر الإمكان- ت�ساوي الأماكن اخلالية يف طولها.

- ي�سع املكان اخلايل )اأو الأماكن اخلالية( يف نهاية ال�سوؤال.

ي�سوغ اأ�سئلة »املزاوجة« �سي�غة �سحيحة:	 

- ي�سوغ بنود القائمة الأولى )قائمة املقدمات( بحيث تكون متجان�سة.
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- ي�سوغ بنود القائمة الثانية )قائمة الإجابات( بحيث تكون متجان�سة.

- يكتب العبارات يف كل قائمة بطريقة خمت�سرة.

البنود يف  اأقل من  اأو  اأكرث  القائمتني  اإحدى  البنود يف  ي�ستخدم عددا من   -
القائمة الأخرى.

- يكتب عددا منا�سبا من البنود )يف�سل اأن يكون من ٤ اإلى 7 بنود( يف كل 
قائمة منعا لإرباك املفحو�ض.

املقدمات،  قائمة  بني  الربط  عملية  اأ�س�ض  ل�سرح  وا�سحة  تعليمات  يكتب   -
وقائمة الإجابات.

3 - ي�شوغ الأ�شئلة ال�شفية ويوجهها ب�شكل �شحيح)١(:

ي�سوغ الأ�سئلة ال�سفية ب�سكل �سحيح:	 

- ي�سوغ الأ�سئلة بلغة وا�سحة و�سليمة ومفهومة.

- ي�سوغ اأ�سئلة مرتبطة مبو�سوع الدر�ض.

- ي�سوغ اأ�سئلة تت�سمن مطلبا واحدا، ولي�ست اأ�سئلة مركبة.

- ي�سوغ الأ�سئلة بحيث ل تت�سمن عبارات موحية بالإجابة.

- ي�سوغ اأ�سئلة تخلو من الأخطاء العلمية.

- ي�سوغ اأ�سلة م�ستقلة، بحيث ل يتكرر املطلوب من �سوؤال يف �سوؤال اآخر.

مت العتماد يف هذا اجلزء على املرجع الآتي، مع تعديل املحتوى ليتنا�سب مع معلم اللغة العربية:  )١(
اأحمد حممد علي ر�سوان، وعلي عبد املح�سن احلديبي: فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارات 	   

�سياغة الأ�سئلة وتوجيهها لدى معلمي اللغة العربية لذوي الإعاقة الب�سرية، جملة كلية الرتبية، كلية 
الرتبية جامعة اأ�سيوط، املجلد 25، العدد ١، اجلزء 2، يناير  2009، �ض �ض ٤٣0: ٤9٣
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يوجه الأ�سئلة للمتعلمني ب�سكل �سحيح:	 

- يلقي الأ�سئلة ب�سوت وا�سح ي�سمعه املتعلمون جميعهم.

- يوجه الأ�سئلة وفقا خلطوات الدر�ض واأفكاره.

- يوجه الأ�سئلة اإلى املتعلمني جميعهم قبل حتديد متعلم بعينه.

- يعيد توجيه ال�سوؤال اأكرث من مرة لهدف تربوي مق�سود.

- يوجه اأ�سئلة اإلى املتعلمني املن�سرفني عن الدر�ض حلثهم على امل�ساركة.

- يوجه اأ�سئلة منا�سبة للمتعلمني ال�سعاف لدفعهم اإلى امل�ساركة.

- يتوقف قليال بعد عر�ض ال�سوؤال ليتمكن املتعلم من فهم املطلوب والتفكري 
يف الإجابة عنه.

يتلقى اإج�ب�ت املتعلمني ب�سكل �سحيح: 	 

- يطلب من املتعلم املجيب اأن يعطي اإجابة كاملة عن ال�سوؤال.

- يجمع اإجابات املتعلمني ويلخ�سها باأ�سلوب �سليم.

- يرف�ض الإجابة عن الأ�سئلة ب�سورة جماعية.

- يعزز املتعلم املجيب بالتعزيز املنا�سب مبا ل يخل مبجريات الدر�ض.

- يوجه ال�سوؤال لأكرث من متعلم ليبدي راأيه يف اإجابة زميله.

- ي�ستعني مبتعلمني اآخرين لالإجابة عن بع�ض اأ�سئلة زمالئهم.

- يرحب بطرح بع�ض املتعلمني اأ�سئلة ترثي املو�سوع.

- يق�سي وقتا منا�سبا يف ت�سحيح الأخطاء اللغوية الواردة يف اإجابة املتعلم.
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- ي�ستمع باهتمام اإلى املتعلم املجيب اأو ال�سائل.

4 - ي�شوغ اأ�شئلة تقي�س نواجت التعلم املختلفة.

ي�سوغ اأ�سئلة تقي�س نواجت التعلم املعرفية:	 

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى التذكر.

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى الفهم.

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى التطبيق.

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى التحليل.

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى الرتكيب.

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى التقومي.

ي�سوغ اأ�سئلة تقي�س نواجت التعلم امله�رية:	 

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى املالحظة.

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى التقليد.

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى التجريب.

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى املمار�سة.

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى الإتقان.

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى الإبداع.

ي�سوغ اأ�سئلة تقي�س نواجت التعلم الوجدانية:	 

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى النتباه.
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- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى التقبل.

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى الهتمام.

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى تكوين الجتاه.

- ي�سوغ اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم يف م�ستوى التميز مبجموعة من القيم.

حيث  من  اللغوي  الدر�س  لتقومي  متعددة  اأنواعا  ي�شتخدم   -  5
اأ�شاليبه واأوقاته:

ينوع يف اأ�س�ليب التقومي اللغوي واأدواته:	 

- ي�ستخدم الأ�سئلة ال�سفوية.

- ي�ستخدم الأ�سئلة التحريرية.

- ي�ستخدم الأ�سئلة املقالية.

- ي�ستخدم الأ�سئلة املو�سوعية.

- ي�سجع املتعلمني على التقومي الذاتي.

- ي�ستخدم ملفات اإجناز املتعلمني.

- ي�ستخدم مقيا�ض تقدير الأداء املتدرج.

- يوظف الختبارات الإلكرتونية لتقومي التعلم.

- يطبق التقومي اللغوي يف اأوق�ت التعلم املختلفة:	 

- يطبق التقومي الأويل)القبلي(.

- يطبق التقومي املرحلي.
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- يطبق التقومي اخلتامي)النهائي(.

6 - ي�شمم ورقة الختبار اللغوي ت�شميما علميا �شحيحا)١(:

ي�سمم ورقة الختب�ر بحيث تت�سمن البي�ن�ت الأ�س��سية للجهة وللمقرر:	 

- ي�سع ا�سم وزارة الرتبية والتعليم اأو ال�سعار على ورقة الختبار.

- يكتب ا�سم الإدارة التعليمية )الإدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة...( 
على ورقة الختبار.

- يكتب ا�سم الختبار.

- يكتب الف�سل الدرا�سي املقدم فيه الختبار.

- يكتب العام الدرا�سي اأو تاريخ الختبار يف مكان وا�سح.

- يكتب زمن الإجابة عن الختبار.

- يكتب ا�سم وا�سع الختبار، اأو اأ�سماء جلنة املختربين )اإل يف الختبارات 
التي ل يراد معرفة معدها(.

يعتني بورقة الختب�ر اإخراج� وتنظيم�:	 

- يكتب اأ�سئلة الختبار على احلا�سوب.

- ي�ستخدم نوع خط منا�سب للطالب.

)١( مت العتماد يف هذا اجلزء على املرجع الآتي، مع تعديل املحتوى ليتنا�سب مع معلم اللغة العربية:
علي عبد املح�سن احلديبي، هناء ح�سني علي اإبراهيم: تقومي اأورق الختبارات باجلامعة الإ�سالمية 	 

باملدينة املنورة على �سوء معايري اجلودة، جملة اجلمعية الرتبوية للدرا�سات الجتماعية، اجلمعية 
الرتبوية للدرا�سات الجتماعية، كلية الرتبية جامعة عني �سم�ض، العدد 5٦، يناير  20١٤، �ض �ض 

.2٣8 :١٤5
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- ي�ستخدم حجم خط منا�سب للطالب.

- يتم التمييز بني ال�سوؤال الرئي�ض والأ�سئلة املتفرعة عنه.

- ت�ساغ الأ�سئلة ب�سورة �سحيحة لغويا.

- تخلو ورقة الختبار من الأخطاء الطباعية.

الأ�سئلة،  انتهت  مثل:  الأ�سئلة  انتهاء  اإلى  ي�سري  ما  الورقة  نهاية  يف  يوجد   -
دعاء بالتوفيق.

ي�سوغ اأ�سئلة الختب�ر �سي�غة علمية �سحيحة:	 

- توجد تعليمات وا�سحة لالإجابة عن الختبار.

- يدون اأمام كل �سوؤال اأو �سوؤال فرعي الدرجة التي ي�سحح على �سوئها.

- ي�سوغ الأ�سئلة بحيث تبتعد عن الغمو�ض والتعقيد.

- ي�سوغ اأ�سئلة منا�سبة لزمن الختبار.

- يكتب الأ�سئلة بحيث تخلو من العبارات املوحية بالإجابة.

- ي�سوغ الأ�سئلة بعيدا عن تكرار املطلوب من �سوؤال يف �سوؤال اآخر.

- ينوع يف الأ�سئلة بني املقالية واملو�سوعية.

- ي�سوغ الأ�سئلة بحيث تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.

- ي�سوغ اأ�سئلة تنا�سب الأهداف املختلفة ملقرر اللغة العربية.

- يوزع الأ�سئلة ب�سكل منا�سب بحيث تغطي معظم اأجزاء مقرر اللغة العربية.

- ي�سوغ الأ�سئلة بحيث ل يختلف ت�سحيحها باختالف امل�سحح.
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7 - يفيد من نتائج تقومي الدر�س اللغوي ويوثقها:

يفيد من نت�ئج تقومي الدر�س اللغوي:	 

- يدعم اأوجه التفوق اللغوي لدى املتعلمني.

- يعالج اأوجه الق�سور يف التعلم اللغوي لدى املتعلمني.

- ي�ستخدم نتائج التقومي لتطوير تخطيطه لتدري�ض اللغة العربية.

يوثق نت�ئج تقومي الدر�س اللغوي)١(:	 

- يوثق نتائج تقومي الدر�ض اللغوي بطريقة تدل على مو�سوعية الت�سحيح.

- ي�سمم مناذج متنوعة تر�سد اإجنازات املتعلمني.

- يعد تقارير دورية عن نتائج تعلم املتعلمني وفقا لالأنظمة املعمول بها.

- يحتفظ ب�سجالت موثوق بها ي�سهل الو�سول اإليها ملراقبة تعلم الطالب.

- ي�ستخدم التقنية التي ت�ساعده على توثيق نتائج تقومي الدر�ض اللغوي. 
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الفصل الخامس

معايير المســؤولية المهنية لمعلمي 
اللغة العربية

د. خالد بن خاطر بن سعيد العبيدي
أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة 

العربية المساعد
كلية التربية - جامعة أم القرى

اللغة العربية عن غريه من معلمي املواد الأخرى بتنّوع الأداء من  ميتاز معلم 
خالل تنوع املواد التي يدر�سها، بل واعتمادهم عليه ب�سكل كبري باأن ُيعّد لهم متعلمًا 
قادرًا على التعامل مع اللغة ب�سورة متقنة مبدعة مفهومة؛ لذا ينبغي اأن يت�سّدر 
لتدري�ض اللغة العربية من يجيد التعامل مع م�سوؤولياته املهنية جتاه مهنته، ويوؤمن 
اإميانًا كاماًل بتحمله هذه امل�سوؤولية؛ لأن ذلك �سينعك�ض اإيجابًا على اأدائه فيجتهد 
وتعّلمهم  بطالبه  عالقته  على  تاأثريًا  له  اأن  كما  وجتويده،  وحت�سينه  تطويره  يف 
وحت�سني حت�سيلهم الدرا�سي، بالإ�سافة اإلى تنمية العالقات الإيجابية مع زمالئه 

داخل املدر�سة، واملجتمع خارج املدر�سة خا�سة فيما يتلق باأولياء الأمور.

ومهارات  ومعارف  واأ�ساليب  برامج  من  حتمله  ما  بكل  املهنية   امل�سوؤولية  اإن 
َلة يف حياة معلم اللغة العربية  وتقنيات وعالقات اجتماعية اأ�سبحت ل متّثل ف�سْ
املهنية بل هي اأُ�ض اأعماله، والعالقة التي ل انفكاك عنها ملن اأراد التقّدم والرقي 
مقاعد  من  التخرج  هو  املطاف  نهاية  باأن  القدمية  النظرة  تعد  فلم  مهنته،  يف 
اجلامعة! فهذه النظرة مل يعد لها مكان يف عامل املتغريات املت�سارع، والنظريات 
الهائل،  التقني  والتطور  املتنّوعة،  التدري�ض  وا�سرتاتيجيات  احلديثة،  الرتبوية 
فطالب اليوم لي�ض هو طالب الأم�ض، ودور ناقل املعرفة قد وّلى زمانه، »وبالنظر 
اإلى ما يلتقي عليه اخلرباء واجلهات املعنية من اإجماع فاإن احلاجة ما�سة لتطوير 
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اأداء معلمي اللغة العربية، وقدراتهم مهنيًا، وعلى نحو م�ستمر ومتما�ٍض مع نتائج 
ومتطلبات  ين�سجم  ومبا   ، العربية  اللغة  مهارات  بتدري�ض  ال�سلة  ذات  البحوث 

الع�سر«.)١(

والتاأكيد على كلمة )املهنية( يف معايري امل�سوؤولية املهنية يجعلنا نوجه الكالم 
نحو املعلم الذي ميلك اخلربة يف جمال تخ�س�سه، واحلري�ض على متابعة كل ما 
هو جديد يف مهنته، بل وما قد يفيد يف منوه املهني، فالأ�سخا�ض الأكرث جناحًا هم 
من يّطلع اإلى خارج تخ�س�سه وجماله؛ للح�سول على اأفكار جديدة، واأطروحات 

خمتلفة، ومقرتحات متنوعة تفيده يف حياته العملية. 

التي تلبي  امل�سوؤوليات املهنية  بالعديد من  العربية مطالب  اللغة  اإذن معلم 
ابتداًء  وخارجها،  املدر�سة  داخل  معهم  يتعامل  من  واحتياجات  احتياجاته، 
مرورًا  اإجنازه،  وملف  عمله،  يف  الدقيق  والتاأمل  التدري�سية،  مبمار�ساته 
اأعمالهم  ومتابعة  بطالبه  عالقته  ثم  املدر�سة،  داخل  زمالئه  مع  بعالقاته 
املجتمعية،  م�سوؤولياته  اخلارجي  باملجتمع  بعالقته  وانتهاًء  ومنجزاتهم، 
وعالقته باأولياء اأمور الطالب، وهذا كله ما مت احلديث عنه مف�ساًل يف هذا 

الف�سل من الكتاب.

أواًل: التأمل في التدريس
على الرغم من تناول )جون ديوي( للتاأمل اأو التفكري باعتباره مدخاًل لتمهني 
التدري�ض من اأكرث من �سبعني عامًا، فاإن لتيار ما بعد احلداثة الف�سل الأكرب يف 
التاأكيد عليه باعتباره نقلة نوعية حا�سمة بني ممار�سة التعليم ب�سكل حريف، وبني 
ممار�سته باعتباره مهنة... وقد تناول يف كتابه )كيف نفكر؟( مفهوم التاأمل يف 
معر�ض نقده للممار�سات الروتينية للتدري�ض، واعتربه فعاًل واعيًا يخرج باملعلم من 

)١(  اأكرم عادل الب�سري: تعليم اللغة العربية: الواقع واملاأمول، ر�سالة املعلم، وزارة الرتبية والتعليم، اململكة 
الأردنية الها�سمية، املجلد )5١(، العدد )١(، 20١٣م، �ض20.   
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دائرة النخراط دون وعي يف ممار�سات تدري�سية تقليدية غري فّعالة، بحيث يعمد 
اإلى نقد وحتليل كل اأفعاله، والوقوف على ما يوجد خلفها من اأفكار ومعتقدات، 
ملواجهة  ون�سبي؛  و�سخ�سي،  تفريدي،  طابع  ذا  اأ�سلوبًا  التاأمل  ميثل  اأن  �سريطة 
يف  ومعطياته  املوقف  لطبيعة  وفقًا  وخطواته  اإجراءاته  تختلف  حيث  امل�سكالت، 

كل مرة.)١(

كاأداة  )�سون(  اإليه  نظر  بينما  تفكري،  كعملية  التاأمل  اإلى  )ديوي(  نظر  وقد 
اأي�سًا  التاأمل  فهم  وميكن  النقدي،  الوعي  من  كنوع  )فريري(  وعّرفه  للمعرفة، 
كواحدة من عادات العقل، فعرب التاأمل يتفّكر الرتبويون يف ممار�ساتهم، وكيف 
التفكري  بربط  ويقومون  حت�سينها،  ميكنهم  وكيف  املفيد،  منها  ي�ستخل�سون 
ويقومون  به،  يوؤمنون  وما  قيمهم،  مع  تتوافق  التي  الأخالقية  باملواقف  واملعرفة 

باتخاذ الإجراء الذي يتوافق مع تلك القيم)2(.

»اإن التاأمل يف التدري�ض ي�سمل التفكري الذي يعقب اأي حدث تدري�سي، فخالل 
فرتة التفكري تلك يراجع املعلمون مع اأنف�سهم مدى حتقق اأهدافهم، ومدى جناح 
ت�ساعده  العربية  اللغة  معلم  بها  يقوم  التي  التاأملي  التفكري  فعملية  الدر�ض«)٣(، 
على نقد اأعماله نقدًا مو�سوعيًا؛ ليقف على مدى مالءمة ممار�ساته التدري�سية 
لطالبه، ومدى تقدمهم العلمي واملعريف وال�سلوكي، فيعزز اجلوانب الإيجابية التي 
الأخطاء  اأو  ال�سلبية،  اجلوانب  ويتفادى  معها،  الطالب  وتفاعل  نتائجها،  �ساهد 
التي توؤدي اإلى تعرث تفاعل طالبه معه، والطرائق والأ�ساليب التدري�سية التي مل 
توؤِت ثمارها املرجوة، وميكن النظر اإلى عملية التاأمل باعتبارها: جماًل للتفكري 

حممد عبداخلالق مدبويل: التنمية املهنية للمعلمني الجتاهات املعا�سرة ــ املداخل ــ ال�سرتاتيجيات،   )١(
دار الكتاب اجلامعي، العني، الإمارات العربية املتحدة، الطبعة الأولى، ١٤2٣هـ، �ض١0١. 

ت�سري هيندريك�ض: حت�سني املدار�ض من خالل البحث الإجرائي، دار الكتاب الرتبوي، الدمام،  الطبعة   )2(
الأولى، ١٤٣5هـ، �ض٣٦.

�سارلوتي دانيل�سون: مهنة التدري�ض ممار�ستها وتعزيزها..اإطار منوذجي، مكتب الرتبية العربي لدول   )٣(
اخلليج، الريا�ض، ١٤2١هـ، �ض2٤2.
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الوقوف  لأجل  ومفا�سلة بني ممار�سات جيدة؛  واملمار�سات،  الأفعال  العميق يف 
الو�سائل  بتحديد  تنتهي  اأن  يجب  تعليمية  فاعلية، وخربة  واأكرثها  اأف�سلها  على 

والإمكانات اجلديدة للفعل اأو املمار�سة.   

كما يحقق ـــ هذا التفكري التاأملي ـــ للمعلم م�ساحة رحبة ملراجعة مهنية �ساملة 
ممار�ساته  وتطوير  املهني  منوه  اإلى  الأخري  يف  تق�سي  والتي  اأعماله،  جلميع 

التعليمية ال�سفية، وميكن اأن يظهر ذلك يف اأداءات معلمي اللغة العربية باأن:

اللغوية  الأهداف  حتقيق  مدى  عن  فيك�سفوا  بدقة،  درو�سهم  فعالية  يقّيموا 
مو�سحني ذلك بالأمثلة.

املرات  يف  العربية  اللغة  لدرو�ض  تدري�سهم  لتطوير  حمددة  بدائل  يقرتحوا 
القادمة.

يفا�سلوا بني الأ�ساليب املختلفة امل�ستخدمة يف تدري�ض اللغة العربية، فيختاروا 
اأف�سلها)١(.

والتاأمل يف التدري�ض يحتاج اإلى حزم، ونقد �سادق، واإل لن ينعك�ض على الأداء 
باأية اإ�سافة حقيقية، فيوهم املعلم نف�سه يف كل فرتة باأنه بذل و�سعه، وا�ستهلك 
جهده يف م�ساعدة الطالب، ولي�ض لديه ا�ستعداد لبذل املزيد، اأو يختلق اأعذارًا 
من باب تربئة النف�ض من مثل: طالب اليوم لي�سوا مثل طالب الأم�ض، اأو ل ميكن 
تعديل هذا الو�سع الذي نحن فيه، اأو ل اأحد يعرف امل�ساكل التي نعاين منها، اأو 

غري ذلك من امل�سوغات. 

الأولى، 2005م،  الطبعة  دبـي،  القلم،  دار  واملتعلم،  للمعلم  اللغوي  التفوق  قا�سم: معايري  حممد جابر   )١(
�ض١77.
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جدول )١( مع�يري امل�سوؤولية املهنية املتعلقة ب�لت�أمل يف التدري�س

غري مر�سيع�ديمميزاملعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�رم

يتاأمل ممار�ساته املهنية داخل ال�سف١

يتاأمل ممار�ساته املهنية خارج ال�سف2

ير�سد مدى حتقيقه لالأهداف املطلوبة منه٣

يتاأمل يف طريقة تدري�سه لطالبه٤

يتاأمل مدى تفاعل طالبه مع طريقة عر�سه5

يتفكر يف النتائج التي و�سل اإليها طالبه٦

يوا�سل العمل على كل الأ�ساليب املختلفة الناجحة 7
يف عمله

يكون نقده �سادقًا ومو�سوعيًا ملمار�ساته8

ينظر لعملية التاأمل على اأنها خربة تعليمية نافعة له9

ثانيً: البحث اإلجرائي
اإن ممار�سات التاأمل اأو التفكر يف التدري�ض ـــ اآنفة الذكر ـــ لبد واأن يكون لها 
عدد من النتاجات الإيجابية التي يخرج بها املعلم، فت�ساعد يف تغيري ال�سلوك، 
و�سد الفجوة بني املعرفة النظرية واملمار�سة العملية، ولعل من اأبرز نتاجات هذا 
الفعل،  اأو  الأداء  ببحوث  اأي�سًا  ي�سمى  ما  اأو  الإجرائية  بالبحوث  القيام  التاأمل 
حيث يلبي املعلم من خالل هذا العمل احتياجاته املهنية دون اخل�سوع للربامج 

اأو الدورات التي تلقن بع�ض املعارف واملهارات دون ممار�سة.
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والبحث الإجرائي عبارة عن عملية تق�ضٍّ اأخالقي ت�سمح للرتبويني باأن يتاأملوا 
قيمهم الرتبوية، والطرق التي يعّلمون بها والتي تعك�ض هذه القيم، وعندما يتاأمل 
معرفة  تطوير  من  ميّكنهم  ذلك  فاإن  الإجرائي  البحث  دورة  خالل  الرتبويون 
والتاأمل  اأف�سل،  ب�سكل  ملمار�ساتهم  املعرفية  القاعدة  ويعزز  يعّلمونه،  ملا  جديدة 
ب�سبغة  الرتبويني  عمل  ي�سبغ  حيث  الإجرائي  للبحث  الناب�ض  القلب  مبثابة 
واإتاحة  املمار�سات،  يف  وامل�ساركة  التاآزر  على  ت�سجيعهم  خالل  من  احرتافية 
الفر�ض لهم لدرا�سة الأهداف املهنية لعملهم، واإمكاناتهم التي تنطوي عليها)١(.

اإن حركة اعتماد املعلم كباحث Teachers As Researchers هي التي �ستخل�ض 
املعلم ــــ وفقًا لقناعته ــــ من قيود العتماد على الآخرين، و�ستعطيه فر�سة كبرية 
امل�سوؤول  بنف�سه، فيكون هو  بناء معرفته  نف�سه، ولتخاذ قرارات  لالعتماد على 
الأول عن توليد هذه املعرفة)2(؛ لذلك فاإن قيام املعلم مبمار�سة البحث الإجرائي 

يحقق له الأهداف التالية:

- تهدف كثري من البحوث الإجرائية اإلى درا�سة اجلوانب الأخالقية والإن�سانية 
يف العملية الرتبوية، وهو الأمر الذي تفتقر اإليه الأنواع الأخرى من البحوث.

- تقوم البحوث الإجرائية على فكرة مفادها اأن من يواجه م�سكلة ما يكون اأقدر 
املعلم  فكرة  تر�سيخ  تعمل على  الإجرائية  البحوث  فاإن  لذا  النا�ض على حلها؛ 

الباحث.

- تتيح البحوث الإجرائية الفر�سة للمعلم للتقييم والبحث وال�ستق�ساء، فهي 
تر�سخ مبادئ الدميقراطية يف العمل الرتبوي.

)١(  ت�سري هيندريك�ض، مرجع �سابق، �ض٣7.
البحث الإجرائي  للمعلم:  التنمية املهنية  التقليدي يف  البحث الرتبوي  )2(  رمزي فتحي هارون: م�ساهمة 
اإبريل   2٤-2٣ الفرتة  يف  القاهرة،  جامعة  العربي،  للمعلم  امل�ستدامة  التنمية  موؤمتر  مقرتح،  كرديف 

2005م، �ض59٣.
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- تهدف البحوث الإجرائية اإلى اإحداث تغيري نحو الأف�سل يف النهج الرتبوي 
على م�ستوى املدر�سة والإدارة واملناهج وكافة جوانب العملية التعليمية.

- تكوين ال�سخ�سية املهنية املتفكرة.

- جتويد املمار�سة املهنية، وحت�سني الأداء يف املدار�ض)١(.

وُيالحظ اأن الفكرة الرئي�سة التي يقوم عليها البحث الإجرائي هي فكرة التاأمل 
با�ستمرار،  حت�سينها  بهدف  املمار�سة  مع  متناوب  ب�سكل  تتم  التي  )التفكر(، 
كبرية  تعليمية  خربة  ميثل  موقفًا  ُيعترب  مما  مهنية،  مبعارف  منها  واخلروج 
وجديدة، الأمر الذي ميثل الركن الأ�سا�سي لعملية التنمية املهنية للمعلم، واأبرز 
م�ستوى  من  الرفع  ب�ساأن  اأنف�سهم  املعنيني  الأفراد  بوا�سطة  توؤدى  اأنها  فيها  ما 

ممار�ساتهم.

املميزة  اخل�سائ�ض  من  جمموعة  على  تاأكيدًا  هناك  اأن  �سبق  مما  ويت�سح 
لبحوث املعلمني الإجرائية تتمثل فيما ياأتي:

املعلمني  من  نابعًا  لإجرائها  احلافز  يكون  اأن  مبعنى  الذاتية:  الدافعية   -١
واإح�سا�سهم   ، ممار�ستهم  جتاه  بامل�سئولية  اإح�سا�سهم  نتيجة  املمار�سني 
اأن  دون  وتطبيقات،  معرفية  نواجت  من  عنها  ينتج  وما  جتربتهم،  مبلكية 
اأخرى غري �سلطة  البحثي مفرو�سًا عليهم من قبل �سلطة  الواجب  يكون 

�سمريهم املهني.

2- النظامية واملنهجية: مبعنى اأن متار�ض البحوث الإجرائية وفقًا ملنطق بحثي 
املعلمني،  قبل  من  والبتكارية  املرونة  من  بقدر  ولكن  �سليم  ا�ستق�سائي 
من  جزءًا  الإجرائية  البحوث  ت�سبح  اأن  اأي�سًا  اخلا�سية  تلك  تعني  كما 

املتغريات  �سوء  يف  الرتبوية  العملية  لتح�سني  مدخاًل  الإجرائية  البحوث  �سرير:  ورندة  عودة؛  رحمة   )١(
الرتبية،  كلية  الع�سر«  وتغريات  فل�سطني  يف  »الرتبية  الأول  الرتبوي  للموؤمتر  مقدم  بحث  احلديثة، 

اجلامعة الإ�سالمية، 200٤م،  �ض92١.
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النظام املدر�سي، وعن�سرًا من عنا�سر املمار�سة املهنية للمعلمني دائمًا، 
ولي�ض ب�سكل ا�ستثنائي.

٣- التاأملية والوعي: وهي الإطار احلاكم للبحوث الإجرائية، خا�سة املنتمية 
القائمة،  املمار�سات  فهم  اإلى  تهدف  حيث  املدار�ض  حت�سني  اجتاه  اإلى 
وتاأمل نتائجها، وربطها بعواملها املحركة، ثم تطويرها وتعديل ما وراءها 
املنا�سبة  الأفعال  ب�ساأن  القرارات  اتخاذ  ثم  ومن  نظرية،  معارف  من 

جتاهها.

العملية  املمار�سة  بني  ودائرية  جدلية  فالعالقة  املمار�سة:  مع  التناوب   -٤
وتعديل  للظواهر  فهم  اإلى  بالتو�سل  تنتهي  ل  الإجرائي  والبحث 
اإلى مزيد من البحث ومزيد من املمار�سة، الأمر  توؤدي  للممار�سات، بل 
الذي ي�سفي على املعارف النا�سئة عن تلك العالقة �سمات خا�سة اأهمها 

التجدد والن�سبية)١(.

ويف درا�سة عن واقع ا�ستخدام معلمي اللغة العربية ممار�سات البحث الإجرائي 
يف تطوير اأداء تالميذهم اللغوي، كان من نتائجها اأن )٦١%( من اأفراد العينة 
�سمعوا مب�سطلح البحث الإجرائي، يف حني ذكر )٣9%( اأنهم مل ي�سمعوا بهذا 
دورة  اأّي  على  الدرا�سة  عينة  اأفراد  من  اأحد  يح�سل  ومل  قبل،  من  امل�سطلح 
عينة  اأفراد  من  معلم  لأّي  ي�سبق  ومل  الإجرائي،  البحث  ممار�سات  يف  تدريبية 
اإلى التو�سية ب�سرورة غر�ض  الدرا�سة باأن نفذ بحثًا اإجرائيًا! مما دعا الباحث 
اخلدمة،  قبل  العربية  اللغة  معلمي  نفو�ض  يف  امل�ستدامة  املهنية  التنمية  مفهوم 
العربية على تطوير  اللغة  واأثنائها، وتقدمي دورات تدريبية مقننة، تعني معلمي 
اأدائهم املهني من خالل ممار�سة البحث الإجرائي على اأر�ض الواقع، والتاأكيد 

درا�سة  املهني:  والنمو  الإجرائية  البحوث  بني  للعالقة  املعلمني  اإدراك  مدبويل:  اخلالق  عبد  حممد   )١(
ميدانية، جملة درا�سات تربوية واجتماعية، كلية الرتبية، جامعة حلوان، املجلد الثامن، العدد الأول، 

2002م،  �ض١97. 
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معاييــر األداء المهني
لمعلمي اللغـــة العربيـة

على ممار�سة طالب كلية الرتبية  للبحوث الإجرائية اأثناء فرتة تدريبهم؛ حلل 
ما يواجههم من م�سكالت يف اأداء تالميذهم اللغوي)١(.  

جدول )2( معايري امل�سوؤولية املهنية املتعلقة بالبحوث الإجرائية

غري مر�سيع�ديمميزاملعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�رم

يعمل البحوث الإجرائية بعد فرتة تاأمل وتفكري١

ير�سد كل ما ميكن بحثه اإجرائيًا يف ممار�ساته2

ي�سارك زمالءه يف عمل البحوث الإجرائية٣

يجمع البيانات ب�سورة دقيقة٤

ي�سع اآلية اإجرائية للقيام بالبحث5

يوّزع الأدوار بني الزمالء امل�ساركني٦

ي�سيف ما ميكن اأن يخدم النتائج املرجوة7

يحلل النتائج ب�سورة علمية دقيقة8

يعر�ض النتائج ب�سورة مو�سوعية9

ي�ستخدم النتائج يف تعديل م�سار التعليم والتعّلم١0

ثالثً: النمو المهني
ت�ستمر عملية النمو املهني اأو التطوير املهني مدى احلياة ول تتوقف عند حد 
معني، حيث اإنها توفر للمعلم جماًل لتح�سني اأدائه وتطويره، ويوجد لدى العديد 
اأو حتى  التعليم،  اإدارات  اأو  الوزارات  م�ستوى  على  �سواًء  التعليمية  الأنظمة  من 

املدار�ض برامج منا�سبة ليوا�سل املعلمون تطوير اإمكانياتهم املهنية.

اأداء  تطوير  يف  الإجرائي  البحث  ملمار�سات  العربية  اللغة  معلمي  ا�ستخدام  واقع  العبيدي:  خاطر  خالد   )١(
تالميذهم اللغوي، جملة القراءة واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني �سم�ض، القاهرة، العدد )١08(، 

20١0م، �ض2١. 
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اأو خطة  للنمو املهني له �سخ�سيًا  اأن يكون لدى كل معلم خطة وا�سحة  يجب 
للتح�سني املهني على الأقل وتختلف خطة التطوير اأو التح�سني املهني تلك طبقًا 
املعلم  خطة  عن  خطته  تختلف  بالتعليم  العهد  احلديث  فاملعلم  املعلم،  خلربة 
امل�ستجد وعن خطة املعلم املتمر�ض، اإن خطة التطوير املهني تعّد م�سدرًا خ�سبًا 
وثريًا خلربات املعلم الذي م�ست عليه اأعوام يف املهنة، اأما املعلم املتمر�ض فتكون 
وباأهداف  معينة،  مبعايري  املرتبط  املهني  للنمو  عاك�سة  املهني  للتطوير  خطته 

املدر�سة، وباخلطة ال�ساملة للتح�سني املدر�سي)١(.

والنمو املهني ي�سعى لتح�سني وتطوير م�ستوى املعلم، وهو يهدف اإلى:

تنمية وعى هوؤلء املعلمني مبتغريات ال�سياق الرتبوي حمليًا وعامليًا.

واملعلومات  والت�سال  التعليم  تكنولوجيا  ا�ستخدام  املعلمني يف  تنمية مهارات 
احلديثة، وتوظيفها يف اإثراء بيئة التعلم داخل ال�سّف وخارجه.

حت�سني وحتديث معارفهم الأكادميية ومهاراتهم التدري�سية.

اإك�سابهم نظامًا من القيم يالئم طبيعية مهنة التدري�ض وخ�سائ�سها.

اإعادة تاأهليهم اأثناء اخلدمة؛ كي يظّلوا واقفني على الجتاهات والتطورات الرتبوية.

لدى  املجتمع  ين�سدها  التي  والوجدانية  والفكرية  الأخالقية  ال�سفات  تنمية 
هوؤلء املعلمني؛ لكي ي�ستطيعوا تن�سئة طالبهم على الأخالق احلميدة.

الدرا�سات  خالل  من  املعلمني  هوؤلء  اأمام  العلمي  امل�ستوى  رفع  فر�ض  اإتاحة 
العليا والدرا�سات التكميلية)2(.

2009م،  دم�سق،  كيوان،  دار  حديثة،  واأ�ساليب  جديدة  مقاربات  املعلم  تقومي  الدو�سري:  حّماد  را�سد   )١(
�ض2١8.

طارق عبدالروؤوف عامر: النمو والتنمية املهنية للمعلم: التدريب اأثناء اخلدمة، موؤ�س�سة طيبة، القاهرة،   )2(
الطبعة الأولى، 20١2م، �ض٤8.
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معاييــر األداء المهني
لمعلمي اللغـــة العربيـة

مهني  اإجناز  ملف  اإعداد  املهني،  منوه  مع  التفاعل  على  املعلم  �ساعد  ومما 
خا�ض به، يوثق من خالله اإجنازاته ال�سخ�سية، واأعماله املهنية مثل: التخطيط 
للدرو�ض، ومفردات املنهج، ودليل املعلم، وكذلك ملحوظاته على الكتب املدر�سية 
خالل فرتة تدري�سية، ومناذج من اختباراته، بالإ�سافة اإلى ما ينتجه من و�سائل 
اإجنازه  تدري�سية، وكذلك يحفظ يف ملف  تقنية خا�سة مبواد  اأعمال  اأو  اإي�ساح 
التقارير التي ح�سل عليها من امل�سرف الرتبوي، اأو مدير املدر�سة، وكل الوثائق 

املتعلقة به وبحياته املهنية منذ ان�سمامه اإلى مهنة التعليم. 

الطرق  من  اأ�سبح  اأنه  املهني  الإجناز  مبلف  الهتمام  �سرورة  يوؤيد  ومما 
التدري�ض  ملعايري  الوطني  املجل�ض  ي�ستخدم  فمثاًل:  املعلم،  تقييم  يف  احلديثة 
الحرتايف ملف الجناز املهني، ووثائق الجنازات الأخرى التي يقوم باإعدادها 
املر�سح باعتبار هذه الوثائق الطريقة الوحيدة لتقييم مدى اإيفاء املعلمني مبعايري 
الأداء العالية التي توؤهلهم للح�سول على �سهادة املجل�ض، وميكن ا�ستخدام ملف 

الإجناز املهني ليكون:

١ - و�سيلة لتكوين �سجل الإجنازات الكمية والنوعية والتطور املتحقق على مر الزمن.

2 - و�سيلة لكتابة املالحظات، وحتديد الأهداف، وتقدمي الدليل الثابت على 
قدرة املعلم على حل امل�ساكل، وحتقيق الأهداف املن�سودة.

�سورة  لإعطاء  و�سيلة  اأي  املتفرقة؛  الإجنازات  من  العديد  جلمع  و�سيلة   -  ٣
كاملة عن اإجنازات ال�سخ�ض املعني.

٤ - و�سيلة لإبراز املعلومات واملهارات املكت�سبة عن طريق املمار�سات اخلارجية 
خارج الف�سول الدرا�سية مثل: الأعمال التطوع، وغريها.

التعليمية، ويف حتمل  5 - و�سيلة لإ�سراك الآخرين يف تنظيم وتوجيه العملية 
م�سوؤوليتها.

٦ - و�سيلة بديلة للتقييم �سمن برامج الإعداد املهني.
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7 - و�سيلة مفيدة اأثناء اإجراء اللقاءات لأغرا�ض التعيني)١(.

على  الإ�سراف  طريق  عن  نف�سه  تطوير  ا�ستثمار  ميكنه  العربية  اللغة  ومعلم 
من  يتمكن  لكي  اأفعاله؛  يف  النظر  اإعادة  عليه  يوجب  فهذا  املعلمني،  الطالب 
املثايل  النموذج  ميثل  اأنه  اإلى  بالإ�سافة  لالآخرين،  ممار�ساته  وتربير  تو�سيح 
ي�ستمر  اأن  النابه  العربية  اللغة  معلم  من  املتوّقع  فمن  لذا  املعلمني،  للطالب 
جانب  ومن  به،  يقتدى  اأن  ميكن  منوذج  اأف�سل  ليكون  جهده  ق�سارى  بذل  يف 
ال�سبكة  على  يوجد  مما  الق�سوى  ال�ستفادة  العربية  اللغة  معلم  ي�ستطيع  اآخر 
ا�ستخدامه  ي�ستطيع  املهنية، كما  العنكبوتية )الإنرتنت( ملوا�سلة تطوير كفاءته 
ومل�ساطرة  التدري�ض،  يف  اإ�سافية  خربة  ولكت�ساب  واملمار�سات  الأفكار  لتبادل 

خرباته مع الآخرين.

جدول )٣( مع�يري امل�سوؤولية املهنية املتعلقة ب�لنمو املهني

غري مر�سيع�ديمميزاملعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�رم
يحر�ض على كل جديد يف مهنته١
يح�سر املوؤمترات والندوات التعليمية الرتبوية2
يتابع املواقع الإلكرتونية التي ترثي تخ�س�سه٣
يتوالى ح�سوره للدورات التدريبية املهنية٤
يتوا�سل مع املهنني الأكادمييني يف اجلامعات وغريها5
يوثق ال�سلوك املهني الذي يطبقه٦
ي�ستخدم خمتلف املوارد املتاحة يف املدر�سة اأو املنطقة 7

التعليمية؛ لغر�ض تطوير منوه املهني
يحّدث معلوماته عن القوانني واللوائح والأنظمة 8

املدر�سية ب�سكل م�ستمر
ي�سمم خطة لنموه املهني تلبي احتياجاته9

)١(  فور�ست باركي: مهنة التعليم املوؤثرات على حياة املعلمني املهنية، ترجمة: مي�سون يون�ض عبداهلل، دار 
الكتاب اجلامعي، غّزة، 2005م، �ض90.
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رابعً: االحتفاظ بسجالت الطالب
اللفظي،  التفاعل  حّد  عند  تقف  ل  طالبه  مع  العربية  اللغة  معلم  عالقة 
والعالقات الإن�سانية، واإي�سال املادة العلمية، والتح�سيل الدرا�سي، وامل�ساركات 
غري ال�سفية... بل تتعدى ذلك اإلى امل�سّي ُقدمًا ملحاولة الحتفاظ بجميع ذلك 
ت�سعب  اأوجه  »اأحد  دانيل�سون:  �سارلوتي  ويقول  طالب،  بكل  خا�سة  �سجالت  يف 
طالبهم  ب�سجالت  لالحتفاظ  املعلمني  حاجة  يف  يظهر  التدري�ض  عملية  وتعقد 
ب�سكل دقيق ــــ على الرغم اأنها لي�ست جزءًا من �سلب التفاعل مع الطالب ـــ اإل 
اأنها ميكن اأن ُتر�ّسد تلك التفاعالت، ومُتّكن املعلمني من ال�ستجابة لحتياجات 

الطالب الفردية«.)١(

ويظهر حر�ض معلمي اللغة العربية يف ا�ستثمار �سجالت طالبهم من خالل:

- حفظ بيانات ومعلومات عن اأن�سطة الطالب، واأعمالهم اللغوية، واإ�سراكهم 
يف حفظ �سجالتهم اخلا�سة.

- ا�ستخدام احلا�سوب، والتقنيات احلديثة التي ت�ساعد يف حفظ ال�سجالت، 
ومتّكن من �سهولة ا�سرتجاعها والطالع عليها.

- حفظ املعلومات املتعلقة بتقّدم طالبهم يف تعّلم املهارات اللغوية.

- ا�ستخدام ملفات الإجناز اخلا�سة بكل الطالب؛ لتقومي اأدائهم اللغوي.

- حفظ املعلومات املتعلقة باأن�سطة الطالب اللغوية غري التدري�سية.

واإ�سراك طالبه يف ذلك؛  البيانات واملعلومات اخلا�سة بكل طالب،  - تف�سري 
لالإفادة منها يف تنمية مهاراتهم اللغوية)2(.  

)١(  �سارلوتي دانيل�سون، مرجع �سابق، �ض2٤2.

)2(  حممد جابر قا�سم، مرجع �سابق، �ض١77.
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جدول )٤( مع�يري امل�سوؤولية املهنية املتعلقة بحفظ �سجالت الطالب

غري مر�سيع�ديمميزاملعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�رم

يحتفظ بكل ما يتعلق بطالبه يف �سجالت١

ُي�سرك الطالب يف حفظ �سجالتهم2

ي�ستخدم التقنية لعمل ال�سجالت وحفظها٣

ُي�سرك بقية املعلمني يف حفظ �سجالت طالبه٤

يحفظ املعلومات املتعلقة بالواجبات5

يحفظ املعلومات املتعلقة بالأن�سطة الال�سفية٦

يف�سر البيانات املحفوظة بطريقة علمية عملية7

خامســً: اإلسهام في أعمال المدرسة
العالقات  تكن  مل  ما  النجاح  له  ُيكتب  اأن  ميكن  ل  موؤ�س�سة  اأي  يف  عمل  كل 
والتعاون،  الإيجابية،  من  عالية  درجة  على  اأفراده  بني  وال�سخ�سية  الجتماعية 
والعمل بروح الفريق الواحد، ودون ذلك ل يتوقع اأية نتائج اإيجابية، اأو م�ساركة 

فاعلة، اأو اأعمال مثمرة ميكن اأن ينتظرها املراقب. 

والتعليم  الرتبية  ال�سادر عن وزارة  التعليم(  اأخالقيات مهنة  ويذكر )ميثاق 
يف املادة ال�سابعة: املعلم واملجتمع املدر�سي ما يلي:

املعلم  العالقة بني  اأ�سا�ض  الواحد هو  الفريق  والعمل بروح  املتبادلة  الثقة   -١
وزمالئه، وبني املعلمني والإدارة الرتبوية. 
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بالأنظمة  واللتزام  الوظيفي  ال�سلوك  قواعد  احرتام  اأن  املعلم  يدرك   -2
والتعليمات وتنفيذها، وامل�ساركة الإيجابية يف ن�ساطات املدر�سة وفعالياتها 

املختلفة، اأركان اأ�سا�سية يف حتقيق اأهداف املوؤ�س�سة التعليمية)١(. 

ومعلم اللغة العربية بحكم مكانته يف املدر�سة، وارتباطه باللغة ينبغي اأن يكون 
وغري  ال�سفهية  التوا�سل  ملهارات  الأمثل  النموذج  تقدمي  على  املعلمني  اأقدر  من 
بروح  يتحلى  واأن  املدر�سة،  يف  العاملني  وجميع  وزمالئه  روؤو�سائه  مع  ال�سفهية 
يف  الإيجابية  الروح  تنمية  يف  الإ�سالم  اإليه  يدعو  ما  ومعلوم  والقيادة،  املبادرة 
العالقة بالآخرين، كالتعامل بح�سن اخُللق، واإح�سان الظن، وم�ساعدة املحتاج، 
والبت�سامة، ولني اجلانب، والدفع بالتي هي اأح�سن، وغريها من املعاين اجلليلة 
والعظيمة التي لو حتلى بها كل معلم لكن للمدر�سة دورها احلقيقي يف الرتبية 

قبل التعليم.

وخ�سو�ض؛  عموم  يكتنفها  املدر�سة  اأعمال  يف  العربية  اللغة  معلم  وم�ساركة 
فالعموم من حيث امل�ساركة يف بع�ض الأعمال الإدارية املعينة لالإداريني، وكذلك 
امل�ساركة يف الأن�سطة الال�سفية، واأي�سًا الهتمام مبرافق املدر�سة وحث الطالب 
يف  عليهم  الإ�سراف  خالل  من  اخلطر  مواطن  عن  الطالب  واإبعاد  ذلك،  على 
فاعلة  ب�سورة  زمالئه  مع  التعاون  على  حر�سه  اإلى  بالإ�سافة  الفراغ،  اأوقات 
به  ميتاز  الذي  اخل�سو�ض  اأما  بالنفع،  والطالب  املدر�سة  على  تعود  ومثمرة 
اللغوية  املراجعات  والزمالء يف  الإدارة  م�ساعدة  فيكمن يف  العربية  اللغة  معلم 
باجلو  الهتمام  به  يناط  كذلك  املكاتبات،  من  وغريها  والتعاميم،  للخطابات 
اللغوي ال�سليم يف اأعمال املدر�سة من خالل التدقيق اللغوي للن�سرات واملطويات 
بع�ض  تقدمي  العربية  اللغة  معلم  على  وينبغي  وغريها،  احلائطية  والأعمال 
الدورات اللغوية املب�سطة واملي�سرة للعاملني يف املدر�سة من اإداريني ومعلمني من 

الطبعة  ١٤27هـ،  ال�سعودية،  العربية  اململكة  التعليم،  مهنة  اأخالقيات  ميثاق  والتعليم:  الرتبية  وزارة   )١(
الأولى، �ض١٤.
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الأخطاء  بع�ض  وت�سحيح  الرتقيم،  وعالمات  واملحا�سر،  التقارير،  كتابة  مثل: 
اللغوية ال�سائعة خا�سة يف الإمالء والنحو، وما اإلى ذلك. 

جدول )5( مع�يري امل�سوؤولية املهنية املتعلقة ب�لإ�سه�م يف اأعم�ل املدر�سة

غري مر�سيع�ديمميزاملعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�رم

١
ُيّلم بوثيقة �سيا�سة التعليم يف اململكة العربية 

ال�سعودية

2
يلتزم مبيثاق اأخالقيات مهنة التعليم يف اململكة 

العربية ال�سعودية

٣
يقدم مناذج من مهارات التوا�سل اللفظية 

وغري اللفظية للمجتمع املدر�سي

يعرّب عن اأفكاره واآرائه لالآخرين بطريقة مهنية٤

5
يلتزم ب�سيا�سة املدر�سة وقوانينها فيما يتعلق 

باحل�سور والن�سباط املدر�سي واللتزام املهني

يكمل واجباته املدر�سية واملهنية ب�سكل دقيق٦

7
يلتزم ب�سيا�سة املدر�سة ولوائحها فيما يتعلق 

ب�سرية املعلومات املتعلقة بالطالب

8
يوؤدي املهمات الإ�سرافية املدر�سية ب�سكل 

�سحيح

9
ي�سارك يف الن�ساطات امل�سممة جلعل املدر�سة 

بيئة تعّلم منتجة

يحافظ على ممتلكات املدر�سة ومنافعها١0
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سادســً: التواصل مع أولياء األمور:
ب�سفته  املعلم  يف  يتمّثل  واملدر�سة  البيت  بني  العالقة  جوهر  اإن  القول  ميكن 
ممثاًل اأ�سا�سيًا للمدر�سة وبني ويل الأمر ب�سفته ممثاًل لالأ�سرة، وكل منهما يعد 
العالقة  توطيد  فاإن  وبالتايل  الرتبوية،  العملية  لنجاح  الأ�سا�سية  العنا�سر  من 

بينهما يعد اأمرًا مهمًا ينبغي اأن ي�سعى اإليه كل منهما.

وتظهر ال�ستفادة من التوا�سل بني املعلم وويل الأمر من خالل:

تقدمه  ومدى  حت�سليه  وم�ستوى  الطالب  منو  ب�ساأن  وامل�سورة  الراأي  تبادل   -
من  ذلك  ويتم  عليها،  التغلب  وكيفية  طريقة  تعرت�ض  التي  وال�سعوبات 

خالل دعوة ويل الأمر لزيارة املدر�سة.

اإلى  حتتاج  التي  املدر�سي  الن�ساط  برامج  تدعيم  يف  الأمور  اأولياء  اإ�سهام   -
بع�ض اخلامات اأو الإمكانات املادية الأخرى.

- التن�سيق مع اإدارة املدر�سة من اأجل تكوين بع�ض املجال�ض ال�ست�سارية، التي 
اأولياء الأمور، مما يجعلهم يندجمون يف م�سكالت املدر�سة،  ت�سم بع�ض 
وي�سهمون يف اإبداء الراأي وتقدمي القرتاحات حلل م�سكالت تعليم اأبنائهم 

بطريقة اإيجابية بّناءة)١(.

داخل  يجري  ما  بحقيقة  ي�سعرهم  الأمور  اأولياء  مع  والتوا�سل  الت�سال  اإن 
العربية مطالب  اللغة  الدرا�سي، ومعلم  الف�سل  املدر�سة، وحتديدًا داخل  اأروقة 
كغريه من املعلمني باإجادة التعامل يف التن�سيق للقاء اأولياء اأمور طالبه، وتو�سيح 
مدى التقّدم اللغوي لأبنائهم، وال�سعوبات التي تواجههم، واإ�سراكهم يف احللول 
املنا�سبة التي تنا�سب م�ستوياتهم التعليمية وكيفية تنفيذها، وكذلك بيان التعامل 

الناجح، مكتبة الأجنلو  اأ�س�ض ومهارات املعلم  �سم�ض الدين فرحات الفقي: كيف تكون معلمًا ناجحًا؟   )١(
امل�سرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 20١0م، �ض202.
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مع ما ي�ستجد يف املقررات الدرا�سية من تطوير كما حدث ويحدث مع مقررات 
يو�سح  اللغوية( حيث  )الكفايات  اخلالدة(،  )لغتي  )لغتي اجلميلة(،  )لغتي(، 
لويل الأمر اآلية التعامل مع هذه املقررات، وكيفية تقومي الطالب فيها خا�سة يف 
اأولياء الأمور  املراحل الدرا�سية الأولية، ول باأ�ض من عقد لقاءات عامة جلميع 

الطالب لتو�سيح مثل هذه الأمور.

وميكن ملعلم اللغة العربية حتديدًا اأن يقوم باإ�سراك اأولياء الأمور ــــ خا�سة يف 
البيت؛  التي تفيد جميع الأطراف يف  الن�ساطات  ــــ بعدد من  املرحلة البتدائية 
اأو  معهم،  لقاءات  اإجراء  اأو  الوالدين،  مع  الق�س�ض  بع�ض  لقراءة  ن�ساط  مثل: 
يف  وتعليقها  العبارات  بع�ض  كتابة  اأو  ال�سخ�سية،  ق�س�سهم  لإحدى  ال�ستماع 
زاوية من البيت، اأو غري ذلك من املهام التي تعزز اجلانب اللغوي بجميع �سوره.

اأن م�ساركة  على الرغم من وجود عدد كبري من الأبحاث التي تر�سخ حقيقة 
ي�ستمرون يف بذل  واملربني  الآباء  اأن  اإل  ب�سدة،  اأبنائهم مطلوبة  تعليم  الآباء يف 
ا�ستخدمت »اجلمعية  ولقد  الدور،  بال�سبط ماهية هذا  ليحددوا  جهود م�سنية 
الوطنية لالآباء واملعلمني« اإطارًا مت و�سعه لتحديد املعايري ال�ستة التالية لل�سراكة 

ما بني املدر�سة والبيت:

١( التوا�سل: يكون التوا�سل ما بني املدر�سة والبيت منتظمًا، وباجتاهني، وله 
معنى.

2( تربية الآب�ء لأطف�لهم: يتم تعزيز مهارات الرتبية املنزلية ودعمها.

٣( تعّلم الط�لب: لالآباء دور جوهري وحموري يف امل�ساعدة يف تعّلم الطالب.

لدعمهم  وت�سعى  املدر�سة،  يف  الآباء  بوجود  املدر�سة  ترحب  التطوع:   )٤
وم�ساعدتهم.
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5( �سن�عة القرارات: الآباء �سركاء كاملني يف �سنع القرارات التي توؤثر على 
اأبنائهم.

٦( التع�ون مع املجتمع: ُت�ستخدم م�سادر املجتمع لتعزيز املدر�سة، والأ�سر، 
وتعّلم الطالب)١(.

جدول )٦( مع�يري امل�سوؤولية املهنية املتعلقة ب�لتوا�سل مع اأولي�ء الأمور

غري مر�سيع�ديمميزاملعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�رم

ُيظهر احرتامًا يف التعاون مع ويل اأمر الطالب١

يقّدم معلومات كافية لويل الأمر عن ابنه2

ُي�سرك الوالدين يف دعم املنهج املدر�سي املقرر٣

يقّدم للوالدين اأعماًل بيتية لبنهم ي�ساركونه فيها٤

5
ينجح يف التوا�سل مع ويل الأمر للعمل معه باجتاه 

حت�سني وتطوير اأداء ابنه

ي�سع موارد اإ�سافية مل�ساعدة ويل الأمر يف تعّلم ابنه٦

ي�ساعد البيت يف عالج �سلوكيات البن غري املرغوبة7

سابعً: المشاركة المجتمعية
لقد اأ�سبح دور املعلم اأبعد من كونه حم�سورًا فقط يف لقائه بطالبه وزمالء 
يف  م�ساركته  خالل  من  ذلك  من  اأو�سع  اإلى  ميتد  بل  فقط،  املدر�سة  يف  العمل 
للقيام مب�سوؤولياته  واأنه موؤهل ثقافيًا وعلميًا وتربويًا  خدمة جمتمعه، خ�سو�سًا 

ريت�سارد دوفور، وروبرت اإيكر: املجتمعات املهنية التعّلمية اأثناء العمل اأف�سل الأ�ساليب لزيادة حت�سيل   )١(
الطالب، ترجمة مدار�ض الظهران الأهلية، دار الكتاب الرتبوي للن�سر والتوزيع، الدمام، الطبعة الأولى، 

200١م، �ض258.
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وواجباته جتاه الأفراد الذين ي�ستطيع اأن يوؤثر يف �سلوكهم ب�سورة اإيجابية، فهو 
ميثل دور القائد والقدوة يف نظر املجتمع.

وللمعلم دور اجتماعي بالغ التاأثري، فهو فرد موؤثر يف املجتمع املحلي يقتدى به 
الطالب ويقلدون �سلوكه، ومن هنا يدرك املعلم اأن عمله املهني يخرج عن نطاق 
اأ�سوار املدر�سة ليمتد عرب اأرجاء البيئة املحيطة اأينما وجد، واأينما تعرف عليه 
طالبه اأو اأولياء اأمورهم يف ال�سارع اأو امل�سجد اأو ال�سوق...، ويفر�ض هذا الدور 
على املعلم اأن يكون حمط اأنظار الآخرين ب�سفة دائمة؛مما يتطلب منه احلر�ض 
على التحلي بح�سن املظهر، �سواء يف اللب�ض اأو ال�سلوك العام، كما يفر�ض عليه 
اختيار مرافقيه واأ�سدقائه واأماكن مت�سية وقت فراغه ب�سكل دقيق يحافظ على 
مكانته التي يتبواأها بني اأفراد جمتمعه، واملعلم عندما يقوم بـهذا الدور، فاإنه ل 

يخدم املجتمع املحلي واملدر�سة فح�سب واإمنا يخدم نف�سه اأي�سًا)١(.

الرتبية  وزارة  عن  ال�سادر  التعليم(  مهنة  اأخالقيات  )ميثاق  يف  ورد  وقد 
والتعليم يف املادة ال�ساد�سة: املعلم واملجتمع ما يلي:

ينمي  كما  ووطنه،  لدينه  بالنتماء  الح�سا�ض  الطالب  لدى  املعلم  يعزز   -١
�سالة  فاحلكمة  الأخرى  الثقافات  مع  الإيجابي  التفاعل  اأهمية  لديهم 

املوؤمن اأّنى وجدها فهو اأحق النا�ض بها.

اأبنائه، يعمل جاهدًا لت�سود  اأمني على كيان الوطن ووحدته وتعاون  2- املعلم 
املحبة املثمرة والحرتام ال�سادق بني املواطنني جميعًا، وبينهم وبني اأويل 
لنمائه وازدهاره،  الوطن وا�ستقراره، ومتكينا  الأمر منهم، حتقيقًا لأمن 

وحر�سًا على �سمعته ومكانته بني املجتمعات الإن�سانية الراقية. 

�سم�ض الدين فرحات الفقي، مرجع �سابق، �ض20١.  )١(
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٣- املعلم مو�سع تقدير املجتمع، واحرتامه وثقته وهو لذلك حري�ض على اأن 
األ  الثقة، وذلك التقدير والحرتام، ويحر�ض على  يكون يف م�ستوى هذه 

يوؤثر عنه اإل ما يوؤكد ثقة املجتمع به واحرتامه له.

٤- املعلم ع�سو موؤثر يف جمتمعه تعلق عليه الآمال يف التقدم املعريف، والرتقاء 
ال�سمائل  هذه  ون�سر  احل�ساري،  وال�سهام  الفكري،  والبداع  العلمي، 

احلميدة بني طالبه. 

اإلى دينه ووطنه، الأمر الذي يلزمه  5- املعلم �سورة �سادقة للمثقف املنتمي 
راأي  تكوين  على  قادرًا  ليكون  م�سادرها؛  وتنويع  ثقافته،  نطاق  تو�سيع 
على  طالبه  به  يعني  الوا�سعة،  واخلربة  واملعرفة  العلم  على  مبني  نا�سج 
�سعة الأفق وروؤية وجهات النظر املتباينة باعتبارها مكونات ثقافية تتكامل 

وتتعاون يف بناء احل�سارة الإن�سانية.)١( 

تكون  اأن  يجب  ملا  وفاعلة  م�سرقة  �سورة  العربية  اللغة  معلم  �سخ�سية  ومتثل 
واأفراده  املجتمع  خلدمة  ومعرفة  واإلهام  اإ�سعاع  م�سدر  كونها  يف  املدر�سة  عليه 
اجلمعيات  اأو  اجلهات  بع�ض  مع  تعاونه  خالل  من  فيمكنه  م�ستوياتهم،  بجميع 
يف  الإيجابية  الأدوار  ببع�ض  يقوم  اأن  غريها  اأو  الأحياء  مراكز  جمعية  مثل: 
العربية،  اللغة  الكرمي  بلغة قراآنهم  توعية املجتمع املحيط به ب�سرورة العتزاز 
الدورات  بع�ض  ُي�سهم كذلك يف  اأن  اأبنائهم، وميكنه  اأمام  التنّق�ض منها  وعدم 
والدرو�ض الب�سيطة واملي�سرة يف تعليم مهارات اللغة العربية لل�سغار والكبار، من 
تب�سيط للقواعد النحوية، وامل�ساعدة يف القراءة ال�سحيحة، وتعليم من ل يعرف 

الكتابة، اأو غري ذلك من املهارات التي يتقنها.   

جدول )7( مع�يري امل�سوؤولية املهنية املتعلقة ب�مل�س�ركة املجتمعية

وزارة الرتبية والتعليم، مرجع �سابق، �ض ١2.  )١(
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غري مر�سيع�ديمميزاملعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�رم

ي�سارك بفاعلية يف املنا�سبات املجتمعية املحلية١
يتلّم�ض حاجات جمتمعه يف احلّي2
يقّدم ما يعود بالنفع على جمتمعه٣
يحر�ض على الوحدة الوطنية يف املجتمع٤
يبّث مواقف النتماء ال�سادق للوطن5
ي�سارك يف الأعمال املجتمعية التطوعية٦
ُي�سهم يف اجلمعيات واملراكز الأهلية7
ي�سّجع طالبه على امل�ساركات املجتمعية املتنّوعة8
ميّثل يف �سلوكه ومظهره القدوة احل�سنة9

وختامًا، مت يف هذا الف�سل تناول امل�سوؤولية املهنية ملعلم اللغة العربية، والتي 
تتمركز حول حمورين رئي�سني بالن�سبة ملعلم اللغة العربية: 

على  حر�سه  ومدى  املهني،  املعلم  باأداء  يتعلق  ذاتي  حمور  الأول:  املحور 
تطوير وجتديد ومنو هذا الأداء، ويتمثل ذلك يف امل�سوؤوليات التالية: الت�أمل يف 

التدري�س, والبحث الإجرائي, والنمو املهني.

يف  ذلك  ويتمثل  جهة،  من  اأكرث  مع  توا�سلي  تفاعلي  حمور  الثاين:  املحور   -
توطيد العالقات الإن�سانية مع من يقوم بتعليمهم من خالل )الحتف�ظ ب�سجالت 
يف  العاملني  الزمالء  مع  العمل  واإجادة  التعاون،  روح  بثت  وكذلك  الطالب(، 
املدر�سة من اإدارة ومدر�سني من خالل )الإ�سه�م يف اأعم�ل املدر�سة(، اأما اجلهة 
الطريق  ميثلون  اإنهم  حيث  الأمور(  اأولي�ء  مع  )التوا�سل  يف  فتتمثل  الثالثة 
بحياة  يتعّلق  ما  كل  يف  باإ�سراكهم  وذلك  التعليمة،  العملية  اإجناح  يف  الأف�سل 
اللغة  معلم  حياة  مهمة يف  املجتمع ح�سارة  ي�سّكل  واأخريًا  املدر�سة،  اأبنائهم يف 
العربية ينبغي عليه اأن ُي�سهم يف الرتقاء بها، وترك ب�سمة نافعة له يف جمتمعه 
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امل�سوؤولية  اأداء  معايري  اأهم  اإجمال  وميكن  املجتمعية(،  )امل�س�ركة  طريق  عن 
املهنية ملعلم اللغة العربية يف اجلدول التايل:

جدول مع�يري امل�سوؤولية املهنية ملعلم اللغة العربية

امل�سوؤولية 
املهنية

ع�ديمميزاملعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر
غري 

مر�سي

�س
ري

تد
 ال

 يف
مل

لت�أ
ا

يتاأمل ممار�ساته املهنية داخل ال�سف

يتاأمل ممار�ساته املهنية خارج ال�سف

ير�سد مدى حتقيقه لالأهداف املطلوبة منه

يتاأمل يف طريقة تدري�سه لطالبه

يتاأمل مدى تفاعل طالبه مع طريقة عر�سه

يتفكر يف النتائج التي و�سل اإليها طالبه

يوا�سل العمل على كل الأ�ساليب املختلفة 
الناجحة يف عمله

يكون نقده �سادقًا ومو�سوعيًا ملمار�ساته

ينظر لعملية التاأمل على اأنها خربة تعليمية نافعة له
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امل�سوؤولية 
املهنية

ع�ديمميزاملعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر
غري 

مر�سي

ية
رائ

لإج
ث ا

حو
لب

ا

يعمل البحوث الإجرائية بعد فرتة تاأمل وتفكري

ير�سد كل ما ميكن بحثه اإجرائيًا يف 
ممار�ساته

ي�سارك زمالءه يف عمل البحوث الإجرائية

يجمع البيانات ب�سورة دقيقة

ي�سع اآلية اإجرائية للقيام بالبحث

يوّزع الأدوار بني الزمالء امل�ساركني

ي�سيف ما ميكن اأن يخدم النتائج املرجوة

يحلل النتائج ب�سورة علمية دقيقة

يعر�ض النتائج ب�سورة مو�سوعية

ي�ستخدم النتائج يف تعديل م�سار التعليم والتعّلم
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امل�سوؤولية 
املهنية

ع�ديمميزاملعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر
غري 

مر�سي

ني
مله

و ا
نم

ال

يحر�ض على كل جديد يف مهنته

يح�سر املوؤمترات والندوات التعليمية الرتبوية

يتابع املواقع الإلكرتونية التي ترثي تخ�س�سه

يتوالى ح�سوره للدورات التدريبية املهنية

يتوا�سل مع املهنني الأكادمييني يف اجلامعات 
وغريها

يوثق ال�سلوك املهني الذي يطبقه

ي�ستخدم خمتلف املوارد املتاحة يف املدر�سة اأو 
املنطقة التعليمية؛ لغر�ض تطوير منوه املهني

يحّدث معلوماته عن القوانني واللوائح 
والأنظمة املدر�سية ب�سكل م�ستمر

ي�سمم خطة لنموه املهني تلبي احتياجاته

الب
ط

 ال
الت

سج
ظ �

حف

يحتفظ بكل ما يتعلق بطالبه يف �سجالت

ُي�سرك الطالب يف حفظ �سجالتهم

ي�ستخدم التقنية لعمل ال�سجالت وحفظها

ُي�سرك بقية املعلمني يف حفظ �سجالت طالبه

يحفظ املعلومات املتعلقة بالواجبات

يحفظ املعلومات املتعلقة بالأن�سطة الال�سفية

يف�سر البيانات املحفوظة بطريقة علمية عملية
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امل�سوؤولية 
املهنية

ع�ديمميزاملعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر
غري 

مر�سي

�سة
در

 امل
�ل

عم
يف اأ

مة 
�ه

مل�س
ا

ُيّلم بوثيقة �سيا�سة التعليم يف اململكة العربية 
ال�سعودية

يلتزم مبيثاق اأخالقيات مهنة التعليم يف 
اململكة

يقدم مناذج من مهارات التوا�سل اللفظية 
وغري اللفظية للمجتمع املدر�سي

يعرّب عن اأفكاره واآرائه لالآخرين بطريقة 
مهنية

يلتزم ب�سيا�سة املدر�سة وقوانينها فيما يتعلق 
باحل�سور والن�سباط املدر�سي واللتزام 

املهني

يكمل واجباته املدر�سية واملهنية ب�سكل دقيق

�سة
در

 امل
�ل

عم
يف اأ

مة 
�ه

مل�س
 ــ ا

بع
ت�

يلتزم ب�سيا�سة املدر�سة ولوائحها فيما يتعلق 
ب�سرية املعلومات املتعلقة بالطالب

يوؤدي املهمات الإ�سرافية املدر�سية ب�سكل 
�سحيح

ي�سارك يف الن�ساطات امل�سممة جلعل املدر�سة 
بيئة تعّلم منتجة

يحافظ على ممتلكات املدر�سة ومنافعها
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امل�سوؤولية 
املهنية

ع�ديمميزاملعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر
غري 

مر�سي

ور
لأم

ء ا
لي�

 اأو
مع

ل 
�س

توا
ال

ُيظهر احرتامًا يف التعاون مع ويل اأمر الطالب
يقّدم معلومات كافية لويل الأمر عن ابنه
ُي�سرك الوالدين يف دعم املنهج املدر�سي 

املقرر
يقّدم للوالدين اأعماًل بيتية لبنهم ي�ساركونه 

فيها
ينجح يف التوا�سل مع ويل الأمر للعمل معه 

باجتاه حت�سني وتطوير اأداء ابنه
ي�سع موارد اإ�سافية مل�ساعدة ويل الأمر يف 

تعّلم ابنه
ي�ساعد البيت يف عالج �سلوكيات البن غري 

املرغوبة

ية
مع

جت
 امل

كة
س�ر

امل�
ي�سارك بفاعلية يف املنا�سبات املجتمعية 

املحلية
يتلّم�ض حاجات جمتمعه يف احلّي

يقّدم ما يعود بالنفع على جمتمعه
يحر�ض على الوحدة الوطنية يف املجتمع

يبّث مواقف النتماء ال�سادق للوطن
ي�سارك يف الأعمال املجتمعية التطوعية

ُي�سهم يف اجلمعيات واملراكز الأهلية
ي�سّجع طالبه على امل�ساركات املجتمعية 

املتنّوعة
ميّثل يف �سلوكه ومظهره القدوة احل�سنة
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خاتمة الكتاب
اإلى تطبيقها يعد جهًدا  اإن و�سع معايري لأداء املعلم والدعوة  يف واقع الأمر، 
علميًّا متميًزا يحتاج اإلى وقت واإعمال فكر، ويحتاج اإلى كوادر ب�سرية لديها روؤية 
وبعد نظر لكل ما يجري يف البيئة التعليمية؛ لأن ذلك يقود اإلى حتقيق اجلودة 
املعايري  �سياغة  يف  مهمة  اأبعاد  على  ركزت  العربية  فالتجارب  املعلم؛  واعتماد 
متثل حقيقة عمل املعلم ومهاراته التي ل تنفك عنه وهي: التخطيط، والتنفيذ، 
اأداء املعلم تظهر بو�سوح تلك املهارات  والتقومي؛ فاإذا روجعت تلك املعايري يف 
الثالث، واملالحظ على تلك املعايري برمتها يجد اأنها تعطي املعلم اأدواًرا خمتلفة 
عما كان �سائًدا؛ فالتوجيه والإر�ساد والإ�سناد والن�سح وامل�ساعدة اأدوار جديدة 
املنظومة  اإقامة اجلودة يف  اأن  ذلك  الأدوار،  �سهوة هذه  اأن ميتطي  املعلم  على 
على  تركز  التي  ال�سائدة  التعلم  مواقف  عن  البتعاد  خالل  من  يكون  التعليمية 
على  متمركزة  مواقف  اإلى  املتعلم،  جانب  من  فهم  دون  وال�ستظهار  احلفظ 
اأكرث  يكون  كيف  ويتعلم  اخلا�سة،  اأهدافه  اختيار  على  قدرته  ينمي  مبا  املتعلم 
فاعلية وجودة، ول يتاأتى له ذلك اإل اإذا انتقل املعلم اإلى اأدواره اجلديدة ا�ستجابة 

للنظرية الرتبوية التي انتقل فيها مركز الهتمام من املعرفة اإلى املتعلم. 

ولذلك ينبغي اأن تنطلق املعايري من الواقع التعليمي املعا�ض، واأل تكون و�سًفا 
اأن  ينبغي  كما  العربية،  الدول  حوله  تتالهث  اأعمى  تقليًدا  اأو  مثالية،  حلالت 
ل  بحيث  وقيا�سها  وتطبيقاتها  اإجرائها  وطرق  �سياغتها  يف  وا�سحة  تكون 
الآخرون كما هو حال بع�ض امل�سطلحات  اأو يختلف حولها  الغمو�ض،  يعرتيها 
الف�سل  ف�سل؛فجمع  كل  يف  الكتاب  موؤلفو  لتحقيقه  �سعى  ما  وهذا  الرتبوية، 
بني الأ�سا�ض النظري والتو�سيف الإجرائي؛ ويف جمال تخطيط الدر�ض اللغوي 
خل�ض اإلى ثمانية معايري رئي�سة ين�سوي حتتها جمموعة من املعايري واملوؤ�سرات 

اخلا�سة، وهي:
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١ - معايري الإطار العام خلطة الدر�ض اللغوي.

2 - معايري اأهـداف الـدر�ض اللغــوي.

٣ - معايري حمتوى الدر�ض اللغوي.

٤ - معايري طريقــــــة التدري�ض.

5 - معايري الو�سائل وتقنيات التعليم.

٦ - معايري الأن�سطة التعليمية.

7 - معايري اأ�ساليب التقومي.

8 - معايري الواجبات املنزلية:

ويف جمال تنفيذ الدر�ض اللغوي، ودعمه، وتعزيزه خل�ض اإلى ثالثة وع�سرين 
معيارا يندرج حتتها جمموعة من املعايري واملوؤ�سرات اخلا�سة وهي:

١- تهيئة غرفة الدر�ض اللغوي.
2- اإدارة اللقاء اللغوي الأول.

٣- اإدارة اأحداث ما قبل الدخول يف الدر�ض اللغوي اجلديد.
٤- التهيئة احلافزة للدر�ض اللغوي.
5- عر�ض الدر�ض اللغوي، و�سرحه.

٦- تدريب الطالب على املهارات اللغوية امل�ستهدفة يف الدر�ض اللغوي.
7- ربط الدر�ض اللغوي ربطًا يحقق تكامل اللغة، وا�ستمرار اخلربات الرتبوية 

فيها.
8- توظيف الأن�سطة اللغوية الوظيفية، والإبداعية توظيفًا منا�سبًا.

9- ا�ستخدام ال�سبورة املدر�سية ا�ستخدامًا �سحيحًا يف الدر�ض اللغوي.
١0- ا�ستخدام طرائق، واأ�ساليب تدري�سية منا�سبة للدر�ض اللغوي.



١١- تنفيذ العرو�ض اللغوية التطبيقية، والوظيفية.
١2- تنفيذ التدري�ض ال�ستك�سايف املوجه للدر�ض اللغوي.

١٣- ال�ستحواذ على النتباه للدر�ض اللغوي )تنويع املثريات(.
١٤- ا�ستثارة الدافعية للتعلم اللغوي.

١5- حيوية املعلم يف اأثناء تنفيذ الدر�ض اللغوي.
١٦- التفاعل اللفظي، وغري اللفظي يف الدر�ض اللغوي.

١7- ا�ستخدام الو�سائل يف تعلم الدر�ض اللغوي.
١8- �سياغة الأ�سئلة اللغوية، وطرحها، ومعاجلتها. 

١9- تعزيز تعلم الدر�ض اللغوي.
20- �سبط النظام داخل ال�سف.

2١- تلخي�ض الدر�ض اللغوي.
22- تعيني الواجبات اللغوية املنزلية، ومعاجلتها.

2٣- غلق الدر�ض اللغوي.

رئي�سة  معايري  �سبعة  اإلى  خل�ض  فقد  اللغوي،  الدر�ض  تقومي  جمال  يف  اأما 
ين�سوي حتتها جمموعة من املعايري واملوؤ�سرات اخلا�سة، وهي:

١ -معايري التمكن من املعارف الأ�سا�سية لتقومي الدر�ض اللغوي.

2 - معايري �سياغة الأ�سئلة �سياغة علمية �سحيحة.

٣ -معايري �سياغة الأ�سئلة ال�سفية وتوجيهها ب�سكل �سحيح.

٤ - معايري �سياغة اأ�سئلة تقي�ض نواجت التعلم املختلفة.

اأ�ساليبه  اللغوي من حيث  الدر�ض  لتقومي  اأنواع متعددة  ا�ستخدام  5 - معايري 
واأوقاته.
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٦ - معايري ت�سمم ورقة الختبار اللغوي ت�سميما علميا �سحيحا.

7 - معايري الإفادة من نتائج تقومي الدر�ض اللغوي وتوثيقها

ويف جمال معايري امل�سوؤولية املهنية ملعلم اللغة العربية مت حتديد �ستة معايري 
رئي�سة يندرج حتتها جمموعة من املعايري واملوؤ�سرات الفرعية،وذلك على النحو 

التايل:

١- معايري التاأمل يف التدري�ض.

2- معايري البحوث الإجرائية.

٣- معايري النمو املهني.

٤- معايري امل�ساهمة يف اأعمال املدر�سة.

5- معايري التوا�سل مع اأولياء الأمور.

٦- معايري امل�ساركة املجتمعية.

ويظهر من تطبيقات معايري الأداء املهني ملعلم اللغة العربية �سرورة تركيزها 
القدرات،  حيث  من  متوازنة  جمموعات  وفق  وتوزيعهم  املتعلمني  اأداء  رفع  على 
عن  والبتعاد  الطالب،  بني  البناءة  واملناف�سة  التعاون  تكفل  اآليات  وا�ستخدام 
الأ�سلوب اجلماعي يف  ا�ستخدام  على  وتعويدهم  بينهم،  ال�سلبي  التناف�ض  اإثارة 
اإلى امل�ساواة واحلرية والعدل، وت�سجيعهم على التعبري  حل امل�سكالت، والدعوة 

عن اأفكارهم ووجهات نظرهم.

اأو  لي�ست ع�سا �سحرية،  املعايري  اأن  القرار  اأ�سحاب  ويوؤمن  نوؤمن،  اأن  ويجب 
والتغيري  الإ�سالح  اإلى  يدعو  طريق  اأو  �سبيل  جمرد  اإنها  العربة،  يجر  ح�ساًنا 

والرقي بتعليم اللغة العربية وتعلمها.

وباهلل التوفيق .    
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