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 شكر وتقدير وعرفان

سنوات من ظهور الطبعة األولى وتبنّيها في العديد من مدارس الوطن  5معايير فنون اللّغة العربية والتي تجيء بعد هذه هي الّطبعة الثّانية من 

رضا كبيرا عن االنتقال من التعلّم الذين استخدموا معايير "هنادا طه" لفنون اللّغة العربية"  آلراء المدّرسينسينشر قريبا العربي.  وقد أظهر استبيان 

ايير في لى الكتاب المدرسي كما درجت العادة إلى التعلّم المبني على المعايير.  وكانت نسبة المدّرسين الذين وجدوا أثرا إيجابيا لتطبيق المعالمبني ع

ففي  %.  وكانت نسبة المدّرسين الذين قالوا بأنهم غير نادمين على الوقت والجهد الذي صرفوه في تطبيق معايير اللغة العربية 89.4صفوفهم 

%.  هذه النتائج وغيرها من آراء المدّرسين التي وردت عن تطبيق معايير فنون اللّغة العربية إضافة إلى األبحاث العالمية الجديدة في 94.9صفوفهم 

لى المعايير في صفوف هذا المجال كانت أسبابا في العمل على طبعة منقّحة وأكثر تفصيال من المعايير. وأرجع الفضل في نجاح فكرة التعلّم المبني ع

على فهمهم أّوال  اللّغة العربية إلى شجاعة بعض مدارس ومدّرسي اللغة العربية في الوطن العربي العربية الذين تبنّوا تلك المعايير وعملوا أياما طواال

نحى جديدا في تعليم اللغة العربية وتعلّمها.  كما ولذلك فإنّني أرسل باقة شكر كبير لكّل المدارس الّشجاعة التي تبّنت مومن ثّم تطبيقها في صفوفهم.  

بهم وأتمنى أشكر المدّرسين الّرائعين الذين برغم صعوبة التجربة وصعوبة التغيير إال أنهم ثابروا وتدّربوا على تطبيق المعايير في صفوفهم ومع طال

 أن يتابعوا على نفس النّهج لما أثبت من نجاح كانوا هم سببه األول.  

وعمله الدؤوب عليها، كما أشكر مدارس اإلمارات الوطنية ومدارس الظهران األهلية  2010منذ مجلس أبو ظبي للتعليم على تبنّيه تلك المعايير أشكر 

الّشكر لألستاذة عملها الّرائد في مجال تطبيق التعلّم المبني على معايير فنون الّلغة العربية.  جزيل تبنّيها المعايير وعلى على وكّل المدارس األخرى 

وعميق شكري ألستاذي فوزي جمال على كّل ما هالة صادق على عملها المخلص والمبدع في تدريب أساتذة اللّغة العربية على تطبيق المعايير.  

ا أشكر السيّدة عائشة كموأشكر األستاذة ريما الكردي على مساعدتها في كتابة شبكات التقييم المفّصلة، قّدمه من تنقيح ومالحظات حول المعايير، 

 على كّل مساعدتها في طباعة هذا الكتاب وتنسيقه.   ياألنصار

 متشابهة من حيث المعايير ومؤّشرات األداء ومختلفة من حيث اآلتي:تأتي هذه النسخة 

 ، وخاّصة في الفصل األول الخاص بتعريف المعايير للمفاهيم المطروحةشروحات كثيرة  إضافة  -1



 
المنقّحة 2016معايير "هنادا طه" لفنون اللّغة العربيّة طبعة   

 

            4 

ال يسمح بتعديل أو تغيير أّي جزء من هذا الملفّ  - © 2016حقوق الطّبع والنّشر محفوظة د. هنادا طه   

  وذلك في مؤّشرات التعلّم الخاّصة بكّل مرحلة صفيّة،  للمطلوب في القواعد والنحو والبالغة تتفصيال إضافة -2

  ،مّما يسّهل على المدّرسين عمليتي التقييم والمتابعة شبكات التقييم المفّصلة لكل مرحلة صفيّة ومعيار ومؤّشر تعلّمملحق يحوي إضافة  -3

  ،والمطلوبة لكّل مرحلة صفيّة 2016فيه الكلمات البصريّة المحّدثة ملحق  إضافة -4

 ،فهرس لتعريف المصطلحات المستخدمة إضافة -5

   تعديل بعض المسمّيات: مؤّشرات التعلّم عوضا عن مؤّشرات األداء، األسئلة الخصبة عوضا عن األسئلة المهّمة،  -6

 لّغة العربية دافعا لالستمرار في تطبيقها لمن جّربوها سابقا وحافزا لتبنّيها لمن لم يجّربها بعد.  تكون هذه النّسخة من معايير فنون الأتمنى أن 

 بموّدة،

  هنادا طه
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  ؟: ما المعاييرالفصل األول

  

 ما المعايير؟

معرفتها.   التلميذ/ةإّن وثيقة معايير اللغة العربية المقدمة في هذا الكتاب تشّكل إطارا لمجموع المعارف والمهارات والكفايات العملية المتوقع من 

 "يعرفه".  من أهم أن التلميذ/ةباالضافة  إلى  ذلك فإّن المعايير توّضح كذلك طرق تقييم تلك المعارف بشكل محاٍذ لتلك المعايير وتوّضح ما على 

لى تغيير النظرة السائدة نحو المنهاج المدرسي.  فالسائد عموما أن تطلق تسمية "المنهاج ٳمميزات اعتماد المعايير في العملية التعلمية أنها تؤدي 

الوزاري أو غيرها من الكتب المتوفّرة من المدرسي" على مجموع الكتب المقّررة للمادة فإن كان الكتاب المقّرر لماّدة اللغة العربية مثال هو الكتاب 

أو كتابان أو ثالثة.  فالمعايير التي  كتاب   دور النشر وفي األسواق فإّن تلك الكتب هي التي تكّون المنهاج.  والحقيقة أّن المنهاج المدرسي ال يقّرره

ج ويختار األستاذ بعد ذلك وبناء عليها مجموعة الكتب التي يستقي من يتفق عليها وعلى أهميّة تغطيتها في كّل مرحلة صفيّة هي التي تكّون نواة المنها

كّل منها ما يخدم تلك المعايير التي على التالميذ معرفتها.  فالمعايير هي ال: "ماذا" في العملية التعلّمية حيث أنها تجيب عن سؤال: ماذا ستعرف 

ر للّغة العربية يبنى التعلّم والمصادر المستخدمة والقياس والتقييم عليها وهذه المعايير ة بعد حضورها هذا الدرس؟  وقد اخترنا عشرة معاييالتلميذ/ة

 العشرة هي:

القةوالطّ  وتمييز الكلمات وتيمعيار الوعي الصّ  -1  

معيار اكتساب المفردات -2  

الفهمالقراءة و معيار استراتيجيات -3  



 
المنقّحة 2016معايير "هنادا طه" لفنون اللّغة العربيّة طبعة   

 

            6 

ال يسمح بتعديل أو تغيير أّي جزء من هذا الملفّ  - © 2016حقوق الطّبع والنّشر محفوظة د. هنادا طه   

  المعرفية صوصالنّ  قراءة معيار -4

صوص األدبيةمعيار قراءة النّ  -5  

معيار العملية الكتابية -6  

مقام مقال" في العملية الكتابية معيار "لكلّ  -7  

المة اللغوية في الكتابةمعيار السّ  -8  

علميمعيار البحث ال -9  

فهي واالستماع واصل والتعبير الشّ معيار التّ  -10  

 

 ما أهميّة التعليم المبني على المعايير؟

شاسعاً في فكرة المنهاج في مدارس العالم العربي تاريخياً بالكتاب الذي تقّرره وزارات التربية والتعليم أو إدارات المدارس مّما خلق  تبايناً  ارتبطت

د عربي مهارات وكفايات اللغة العربية الواجب اكتسابها بين صّف دراسّي وآخر ومدّرس/ة وآخر وبين مدرسة وأخرى ونظام تعليمي وآخر وبين بل

د والرؤية، وآخر.  غياب هذه الرؤية الواضحة والموّحدة لمنهاج اللغة العربية واالنهماك في تغطية المادة المقّررة في كتب معظمها أحاديّة األبعا

يعيشونها وليس كما يراها أن يكون مغّمسا بالفرح وبالمتعة والطفولة كما يراها األطفال و حتاجأّن تعلّم اللغة ي غفلت لربماوعظية الصوت والنبرة، 

 الكبار ويفترضونها.  كّل هذا أّدى وما زال يؤّدي حتى الساعة  إلى  المالحظات التالية:

تغّير توقّعات ومخرجات تعلّم اللغة العربية بين مدّرس/ة وأخرى. -  

تغّير توقّعات ومخرجات تعلّم اللغة العربية من عام مدرسّي  إلى  آخر. -  

ربط التعلّم بكتاب مدرسّي مقّرر. -   

بشكل عادل. تالميذصعوبة تقييم ال -  
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صعوبة التّعاون والتّواصل المهني بين مدّرسي اللغة العربية الختالف الرؤية التربوية بينهم. -  

وآخر وفي غياب معايير موّحدة. مدرسّي مقّررٍ  صعوبة بناء كّم من األنشطة والمشاريع والخطط التدريسية بسبب التباين الشاسع بين كتابٍ  -  

ً  متباينة وغير متوازية مع بعضها بعضا.    - انعدام "الرصف" بين التعلّم والمنهاج وطرق التقييم بحيث تخدم عناصر التعليم الثالثة هذه أهدافا

ً  تالميذتطبيق نظام التعليم المقارن الذي يقيّم ال - ذا كانوا قد تمّكنوا من تحقيق عالمات التقدم إعن قياس ما  عوضاً  عبر مقارنتهم ببعضهم بعضا

 ومؤشرات األداء والمطبٌّقة في نظام التعليم المعياري.  

ندرة وجود تواصل واضح مع األهل يفّصل لهم المهارات المطلوب من أبنائهم التمّكن منها والعمل عليها في المدرسة والبيت. -  

األداء تصير العماد الذي على أساسه يختار المدّرس/ ة المادة والنصوص التي سيعتمدها في التدريس ّن المعايير وعالمات التقدم ومؤشرات إوهكذا ف

بناء عليها هي األشياء الملزمة في العملية  تالميذويصبح اعتماد كتاب واحد وملزم غير ضروري في الحقيقة. وتكون المعايير وتحقيقها وتقييم ال

ها تبني التعلّم المبني على المعايير تجعل التعلّم أكثر متعة وأكثر غنى من حيث تنّوع المصادر والنصوص والوسائل التعلّمية.  هذه المرونة التي يوفر

على اكتساب المهارات المطلوبة.  إضافة  إلى  ذلك فإّن االلتزام بمعايير واحدة وموّحدة في صفوف اللغة العربية في  التلميذ/ةالمستخدمة لمساعدة 

ف المدرسة الواحدة وفي البلد والواحد وفي الوطن العربي ككّل سيجعل التواصل بين المدّرسين أسهل ألّن المنهاج واحد بغّض النظر عن اختال

على التمّكن من عالمات التقّدم المطلوبة.  هذه اللغة المشتركة والواضحة ستساعد أيضا في  التلميذ/ةلتي يستخدمونها لمساعدة النصوص أو الوسائل ا

تقانها في إ التلميذ/ةتحسين وتوضيح  التواصل مع أولياء األمور وجعله أكثر شفافية وأقّل غموضا بحيث يعطى أولياء األمور مهارات محّددة يحتاج 

راسي معيّن. فصل د  
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ننظام التعليم المقار   نظام التعليم المعياري  

الكّل قادر على التحصيل بالعمل الجاد وبذل 

 المجهود

أكثر ذكاء تالميذبعض ال  

متماثل تالميذمضمون ما يتعلّمه ال يختلف باختالف  تالميذمضمون ما يتعلمه ال 

 قدراتهم

من المعيار التلميذ/ةالتقييم يقيس تمّكن  ببعضهم بعضا تالميذالتقييم يقارن ال   

التطوير المهني مستمر ويرتكز على تحسين 

على التمّكن من  تالميذالتعلّم ومساعدة كّل ال

 المعيار المطلوب

 التطوير المهني متقّطع 

 

 

 لفنون اللّغة العربية" معايير "هنادا طهالفصل الثّاني: 

 

على خلفية أّن الفّن واللغة معا وسيلتان بليغتان للتعبير وإليصال فكرة ما، وذلك من خالل استخدام اللغة غة في الغرب، وجاءت ظهرت فكرة فنون اللّ 

إضافة إلى قراءة شتّى أنواع المعلومات والبيانات من  القراءة بأنواعها، االستماع والتحدّث الكتابة بأنواعها، :وفنونها المختلفة بما فيها مهاراتها األربع

فيها عوضا  تالميذس الفنون اللغة أنها تدّرس اللغة وتغمّ فكرة ومن هنا فإّن أهم ما في  من خالل الصور.  مثال والقدرة على إنتاج نصّ  رسوم وصور،

المسّجع،  الوعي الصوتي، الفنونولوجيا، الفهم القرائي، األدب وتضّم فنون اللغة تركيزا في المهارات اإلضافية التالية: غة وحسب. عن تدريسهم عن اللّ 
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وعليه فإّن التّركيز هنا ومن خالل   البالغة، الخط، االشتقاق والجذور، الخطابة، العروض الشفهية، التنقيح، تعليم المفردات، اإلمالء، وتوثيق المصادر.

يس المطلوب التعلّم عن اللّغة كما هو سائد معايير فنون اللّغة العربية هو على استخدام اللّغة وعاء للتفكير وإلنتاج المعرفة والعلوم واألفكار ونشرها ول

 في الكثير من المدارس.  

 

 تعلّممؤّشرات معرفته.  وتحت كّل معيار هنالك  التلميذ/ة ح ما على وفنونها المختلفة عشرة معايير وهي األطر العامة التي توضّ  العربيّةغة وضعنا للّ 

التمّكن من المعايير.    إلى  عمله وتحقيقه من مهارات وكفايات في كّل صّف للوصول  التلميذ/ةمفّصلة لكّل مرحلة صفية فهي توّضح ما على 

 التالية: مؤّشرات التعلّممن أن يتمّكن من  /ةللتلميذاالبتدائي األول ال بّد  الّصفّ وتمييز الكلمات في  الوعي الّصوتيفللتمّكن مثال من معيار 

 

 .والجمل والكلمات الحروف بين يمّيز -أ

 .الكلمة به أوتنتهي تبدأ الذي صوتال يحّدد -ب

وبتنوين الفتح والكسر والضّم الالم القمرية  الطويلة والمدود القصيرة بالحركاتصوات األ ت معرفته للعالقة بين الحروف وأصواتها المختلفةيثبّ  -ج

 .مسيةوالشّ 

 .الحروف أصوات باستعمال الكلمات ئيهجّ  -د

 .المتشابهة الكلمات بين زيّ يم -ه

 .حروف أربعةإلى  ةثالثيكّون كلمات تتألّف كّل منها من  -و

 .منها جديدة كلمات ليستخرج الكلمة من يضيف أو يحذف حروفا -ز

 (.من الّسنة الّسابقة 57جديدة و كلمة 57يكتسب عددا أكبر من الكلمات البصرية ) -ح

 التقطيع الصوتي. تاستراتيجيايقرأ مستخدما  -ط
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 .المعنى فهمالتي تساعده ومستمعيه على  التّرقيم عالمات مراعاة مع رةمعبّ  جهرية قراءةيقرأ  -ي

القراءة الجهرية )تلك التي تقرأها المدّرسة( ويشارك في القراءة المشتركة. إلى  يصغي  -ك  

 مصطلحات:

 معرفته. التلميذ/ة : وهي األطر العامة التي توضح ما على المعايير

في كّل صّف للوصول  إلى  التمّكن من المعايير. وتحقيقه عمله من مهارات وكفايات التلميذ/ة ما على : مؤّشرات التعلّم  

 

 مثال:

والطالقة وتمييز الكلمات الوعي الّصوتيمعيار  المعيار:  

لهذا المعيار للصف االبتدائي الرابع:  مؤّشرات التعلّم  

(.جديدة ومراجعة لكّل الكلمات من الّسنوات الّسابقة كلمة 57)يتقن عددا كبيرا من الكلمات البصرية  -  

يقرأ مستخدما مهارات القراءة اآللية. -ب  

.للنصّ يقرأ بطالقة وبصوت معبّر يعكس فهمه  -ج  

 

التفّكر بها ووضعها في االعتبار عند كتابة  إلى  يحتاج المدّرس  ومفاهيم أساسية أسئلة خصبةفاّن هناك لكّل معيار  مؤّشرات التعلّمللمعايير وضافة إ

في أرجاء الوطن العربي االتفاق على  العربيّة اللّغةكما أّن على وزارات التربية والتعليم والمختصين بشؤون تعلّم . العربيّة اللّغة منهاجوتصميم 

ي تطبيق نظريات تعلّم ين على طرق التعلّم المثلى وعلى تبنّ ق المختصّ .  وتعتمد المفاهيم األساسية على اتفااللّغةالمفاهيم األساسية فيما يخّص تعلّم 

العربي  اإلنسانة ترسم صورة وفلسفية وعقائدية وسياسية واقتصاديّ  إنسانيةاألكثر تأثيرا وفعالية في عصرنا هذا. كما تعتمد أيضا على أبعاد  اللّغة
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ً  المعاصر وتخّط شكالً  تلك المفاهيم األساسية تكون عمادا للتعلّم ولرسم فإّن والعامل واألم واألب والمهنّي العربي.  وعليه  واإلنسانللمواطن  معينا

 خاصة في العالم العربي.  العربيّة اللّغةسياسات التعلّم عامة وتعلّم 

 

 

 

 حو والّصرفقواعد النّ تدريس توضيح فيما يخّص ***

 

ضّطراد نا وبامقرو العربيّة اللّغةحيث صار تعليم أخذت كالسيكيا منحى أكثر تعقيدا وصعوبة مما يجب بمسألة  إّن مسألة تعليم قواعد النحو والّصرف

وواضعي المناهج ومقيّمي األداء.  على أّن التفكير اليوم يشهد انزياحا  العربيّة اللّغةصارت الّدقة اللغوية هي الهاجس األساس لمعلّمي بتعليم القواعد و

هناك و.  التي يحصل عليها تالميذنا في االمتحانات العالمية المقنّنةغير المرضية سيكي مستندا إلى األبحاث والدراسات والنتائج عن هذا الفكر الكال

الّدقّة أو الّصحة  يحتّم انزياح أساسّي في التخطيط اللغوي اليوم من التفكير بالّدقة اللغوية إلى التفكير باألداء اللّغوي والتركيز عليه.  فاألداء اللغوي ال

المنحى  ومن هنا فإنّ . الفصيحة إيصال أفكاره بشكل معقول ومفهوم يؤّدي المعنى حقّه ويوصل الّرسالة اللّغةمستخدم لغوية المتناهية وإنما يطلب من ال

 :كتسبان إالقة اللغوية وضمانها وأنهما ال ت  رف على أنهما أداتان لتجويد الدّ ينظر إلى النحو والصّ  العربيّة اللّغةالمعتمد في معايير هنادا طه لفنون 

 

 الثالث( الّصفّ وحتى  الّروضةعليم المضمر والضمني )من بالتّ  (1 

 انوية(ابع وحتى المرحلة الثّ الرّ  الّصفّ ة المباشرة )من مروس المنمنومن خالل الدّ ( 2 

  وفي كل مرحلة صفية. ( ومن خالل إعادة تدوير تلك المفاهيم والتّذكير بها من خالل النّصوص في كّل حّصة3 
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 وأدب األطفال بكلّ  اللّغةب التلميذ/ةاكتساب تلك القواعد في المرحلة االبتدائية وبحسب المنحى المتّبع هنا ال يكون إال من خالل تغميس وعليه فإّن 

رفية من خالل دروس منمنمة حوية والصّ الّرابع االبتدائي يبدأ تقديم القواعد النّ  الّصفّ أنواعه وأجناسه دون تعليم مباشر وصريح ألّي قواعد.  بدءا من 

ر التالميذ بتلك القواعد في كّل واالستثناءات. ويتّم تذكيالنحويّة فيها الفكرة العامة دون الغوص في التفاصيل  دقيقة تقّدم 15ى الواحد منها ال ال يتعدّ 

رف حو والصّ دقائق يوميا.  هذا التذكير المستمّر يجعل من النّ  5المختلفة التي يعملون عليها بحيث ال يتعّدى ذلك ال  النّصوصحّصة ومن خالل 

.  التي يعملون عليها الّنصوصأو تشكيل  كّل حّصة ويساعد التالميذ على استخدام ما اكتسبوه من قواعد في فهمتطّفل على م  غير مزعج وغير جزءا 

أمثال كراشان  اللسانيونو اللّغةهي من أسس المنهاج الّلولبي الذي تقوم عليه فلسفة المعايير وهي الّطريقة التي درسها علماء هذه الطريقة 

)من الممكن تنزيل ملّف مختصر المختصر في قواعد النحو والصرف واإلمالء والبالغة من  .مبسكيوتشو

http://hanadataha.com/publications/downloadables/) 

 

 والتي  األسئلة الخصبةقدم المرافقة لها والمفاهيم األساسية ووعالمات التّ  المعايير العشرةتجدون أدناه 

 :العربيّةن األسس لتصميم أّي منهاج للغة تكوّ 

 

 والطالقة وتمييز الكلمات الوعي الّصوتيمعيار  -1
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باالضافة  إلى   تهاوف االبتدائية تمييز الكلمات المطبوعة )المكتوبة( وتهجئالّصفّ في  التالميذ يتعلم:  شرح المعيار

ت الحروف وأسمائها مما يساعدهم على اصوأة.  كما يكتشفون االرتباط بين مهارات تكون عماد القراءة المستقلّ 

ة من الكلمات البصريّ  جيداً  في هذه المرحلة يبنون رصيداً هم نّ إفضافة  إلى  هذا تهجئة الكلمات غير المألوفة.  باإل

االبتدائي السادس يكون  الّصفّ  ايةالتي تساعدهم على القراءة الواعية والسريعة والدقيقة في الوقت نفسه.  ومع نه

 المقروء. النّصّ  انصوت يناسبببتعبير وووا بطالقة أأن يقر التالميذ باستطاعة 

 

 :المفاهيم األساسية

 هناك ارتباط بين صوت الحرف ورسمه. -

 الكلمات مؤّلفة من مقاطع صوتية. -

 ة.الّصحيحعلى القراءة  التلميذ/ة معرفة األصوات الطويلة والقصيرة تساعد  -

 .تهاعلى تفكيك الكلمات الجديدة وقراء التلميذ/ة ماذج المتكّررة تساعد النّ  -
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:األسئلة الخصبة  

كيف تتكّون الحروف والكلمات والجمل؟ -  

كيف ندرك أّن للحروف والكلمات والجمل معنى؟ -  

حولنا؟أين تظهر الحروف واألصوات التي تكّون أسماءنا في الكتابات التي نصادفها  -  

أّي األصوات تتطابق مع أّي الحروف؟ -  

ات والفونولوجيا في تسهيل عمليتي القراءة والكتابة؟كيف تساعد الصوتيّ  -  

؟الكلمات الجديدةات والفونولوجيا في تهجئة كيف تساعد الصوتيّ  -  

 

 ****توضيح المفاهيم األساسية واألسئلة الخصبة

مفاهيم تلّخص أفكارا كبرى وعاّمة وتكون مركزيّة ألي مجال مثل القراءة والكتابة والتعلّم المفاهيم األساسية هي 

 داخل الصف وخارجه.   التلميذ/ةويكون لها تأثير على فهم 

أما األسئلة الخصبة فمن مسّماها ندرك أنها أسئلة ال إجابة واحدة أو موّحدة لها.  هي أسئلة تفتح أبواب النقاش 

على التفكير  التلميذ/ةوالتفكير واإلبداع دون أن يكون لها إجابة صح أو خطأ بالضرورة وتحّث على مصراعيه 

 بأسئلة مختلفة ومنها يخّصبون أفكارهم وينتجون لغةً.  
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 معيار اكتساب المفردات -2

 

الث: 
ّ
مالفصل الث

ّ
رات التعل

ّ
  مؤش

صّفي مستوى لكّل   
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م
ّ
رات التعل

ّ
ل للمستوى األوّ  مؤش  
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 والطالقة وتمييز الكلمات الوعي الّصوتيمعيار  -1

 ل واسم العائلة(.يقرأ اسمه كامال )االسم األوّ  -أ

 .المسّجعةيعرف بعض الكلمات  -ب

 وت القصير.وت الطويل من الصّ يميّز الصّ  -ج

 يدرك الفرق بين الحروف والكلمات. -د

 .( Hanadataha.comوفي موقع 2.  موجودة في الملحق رقم كلمة 57) هلةة وبعض الكلمات السّ يقرأ بعض الكلمات البصريّ  -ه

 ة.يدرك أّن هناك فرقا بين الفصيحة والعاميّ  -و

 ئ الكلمات معتمدا على أصوات الحروف.يهجّ  -ز

 .عبير واإللقاءأو في مجموعة ومقلّدا للكبار في نبرة الصوت والتّ  مستقاّل  هلة يقرأ بعض القصص السّ  -ح

 

 اكتساب المفرداتمعيار  -2

 .النّصّ يفهم معاني الكلمات الجديدة من خالل استخدام سياق الجملة أو الصور في  -أ

 .هاويالحظ يفهم بعض الكلمات المستخدمة بشكل يوميّ  -ب

 .جاهات البسيطةمفاهيم معّينة كاأللوان واألرقام واالتّ إلى  يالحظ كلمات تنتمي  -ج

 

 والفهممعيار استراتيجيّات القراءة  -3

 ة.تعطينا المعلومات أو تخبرنا قصّ  الّنصوصمعنى بأن نشرح له أّن  للنصّ يدرك أّن  -أ
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 اليسار. إلى  حات من اليمين الّصفّ ويقلّب  الّصحيحجاه يحمل الكتاب من االتّ  -ب

 سم والكتابة.يدرك الفرق بين الرّ  -ج

 ا في الكتاب الذي قرأه أو استمع إليه. التي تعّبر عمّ  القّصةيرسم المعلومات أو  -د

 معتمدا على صور أو بعض مضمون الكتاب. القّصةأ بأحداث يتنبّ  -ه

 ابقة وتجاربه.يقارن بين الكتب والقصص المختلفة التي يقرأها مستخدما معلوماته السّ  -ز

 يستعيد أحداث القصص من خالل ترتيب أحداثها وصورها. -ح

 قراءته. إلى  سهلة تتعلّق بالكتاب الذي قرأه أو استمع ا عن أسئلة يجيب شفهيّ  -ط

 مع زمالئه قراءة مشتركة. يقرأها عناوين قصصه وكتبه المفّضلة ويحّدد  -ي

 .ة ويشارك في القراءة المشتركةيصغي  إلى  القراءة الجهريّ  -ك

 

 % من النصوص في هذا المستوى تكون معرفيّة(50) النّصوص المعرفيّةقراءة معيار  -4

 ور لمساعدته على فهم المعنى.يستخدم الصّ  -أ

 .النّصوصيحّدد ترتيب األحداث في  -ب

 قراءتها. إلى  د الفكرة الرئيسة من القصص التي يستمع يحدّ  -ج

 في جداول وخرائط بسيطة.ويحّددها يناقش المعلومات  -د

 .بالفصيحةيتبع تعليمات بسيطة  -ه

 

 % من النصوص في هذا المستوى تكون خيالية(50) ةاألدبيّ  النّصوصقراءة معيار  -5
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 لة.د كتبه وقصصه المفضّ يحدّ  -أ

 .ات َومكاَن أحداثَِهاد شخصيّ يحدّ  -ب

 التي سمعها ويعيد سرد أحداثها. القّصةيمثل  -ج

 ز بين الحقيقة والخيال.يميّ  -د

 .العربيّ  يتعّرف  إلى  لوحات من الخطّ  -ه

 

 (28)تعتمد على سمات الكتابة وخطواتها المفّصلة صفحة   ةمعيار العملية الكتابيّ  -6

 يختار موضوعا ليكتب عنه جمال بسيطة. -أ

 يحّدد الجمهور الذي يكتب له. -ب

 ينّظم األفكار التي سيكتبها. -ج

 أسفل. إلى  اليسار ومن أعلى  إلى  يكتب من اليمين  -د

 .(ن كان خربشة وتخياّل )وإ كتبيقرأ ما  -ه

 يستخدم حائط المفردات والمصادر المساعدة األخرى الختيار مفرداته. -و

 .ويضيف رسوماته كذلك استعدادا لعرض ما كتب على اآلخرين )كلمات وجمل بسيطة( يعيد الكتابة بعد التنقيح -ز

 

 ةة الكتابيّ مقام مقال" في العمليّ  لكلّ "معيار  -7

 بسيطة مستخدما حروفا وكلمات وصورا. يكتب قصصا -أ

 يسّمي األشياء واألماكن. -ب
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 .اليسار إلى  األسفل ومن اليمين  إلى يكتب من األعلى  -ج

 

 (15توضيح تدريس قواعد النّحو والّصرف صفحة  /ي)أنظر ة في الكتابةاللغويّ  الّسالمةمعيار  -8

 

 .يترك مسافة بين الكلمة واألخرى -أ

 

 العلميّ  معيار البحث -9

 أو بمواضيع تهّمه شخصيا. الّصفّ يطرح أسئلة تتعلّق بالموضوع المدروس في  -أ

 رة، الكتب، القاموس المصّور )بمساعدة المدّرسة( للبحث عن معلومة ما.يبحث في المصادر المختلفة: القصص المصوّ  -ب

 .يتكلّم عن نتيجة بحثه أمام زمالئه -ج

 

 واالستماع  الشفهيّ معيار التواصل والتعبير  -10
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العربيّةلّغة فنون الل "هنادا طه"ة حسب معايير مرحلة صفيّ  لكلّ واالمالئيّة والبالغيّة ة رفيّ ة والصّ حويّ المفاهيم النّ عن مثال   
 
 

 القواعد النّحويّة والّصرفيّة القواعد االمالئيّة المفاهيم البالغيّة األنواع الكتابية 

 

 المرحلة الّصفيّة

 الّسجع القّصة

 

االنغماس في استخدام الفصيحة  كتابة الحركات والمدود

 وسماعها

 المستوى األّول

 الجناس -السجع  الّرسالة، الّدعوة

 

الالم القمرية والالم 

 التنوين -الشمسية 

 –الفعل  استخدام–الجذور  استخدام

المفرد  استخدام –الفاعل  استخدام

الجنس والعدد في استخدام  – والجمع

  - الجملة الفعلية والجملة االسمية

 استخدام أسماء االشارة 

 المستوى الثّاني
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 2016 البصرية"هنادا طه" كلمات عن مثال 

 أّن الكلمات البصرية هي الكلمات األكثر تكرارا واستخداما في اللغة املكتوبة.  وعلى الرغم من أّن اللغة العربية تحتوي على ماليين الكلم
ّ
من اللغة املكتوبة  خمسين باملئةات إال

 تتألف من تلك الكلمات البصرية. 

 صف الروضة

َود -َرَسم -أن   -ما -قال -باب -بيت -كلّ  -مع -ِمن -في -بابا -ماما -يا -هذا -أنا -كان  أَكلَ  -أَس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
المنقّحة 2016معايير "هنادا طه" لفنون اللّغة العربيّة طبعة   

 

            26 

ال يسمح بتعديل أو تغيير أّي جزء من هذا الملفّ  - © 2016حقوق الطّبع والنّشر محفوظة د. هنادا طه   

المستخدمة والمفاهيم المصطلحات فهرسعن مثال   
 

على خلفية أّن الفّن واللغة معا وسيلتان بليغتان للتعبير وإليصال فكرة ما، وذلك من خالل استخدام اللغة غة فكرة فنون اللّ  جيءتفنون اللغة العربية: 

المعلومات والبيانات من إضافة إلى قراءة شتّى أنواع  القراءة بأنواعها، االستماع والتحدّث الكتابة بأنواعها، :وفنونها المختلفة بما فيها مهاراتها األربع

فيها عوضا  تالميذس الفنون اللغة أنها تدّرس اللغة وتغمّ فكرة ومن هنا فإّن أهم ما في  من خالل الصور.  مثال رسوم وصور، والقدرة على إنتاج نصّ 

الفنونولوجيا، الفهم القرائي، األدب المسّجع، الوعي الصوتي،  وتضّم فنون اللغة تركيزا في المهارات اإلضافية التالية: غة وحسب. عن تدريسهم عن اللّ 

   البالغة، الخط، االشتقاق والجذور، الخطابة، العروض الشفهية، التنقيح، تعليم المفردات، اإلمالء، وتوثيق المصادر.
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 مستوى صّفي( عن شبكات التعّلم المستخدمة  )هناك شبكة أداء لكل مؤشر تعّلم في كلّ مثال 
 

 المستوى السابعشبكات تقييم 
 

------------التاريخ :         ----------------------------------االسم : 
----------- 

 غ: غير مشمول بالتقييم   ل: لم يتم التقييم        مفاتيح التقييم: ت: تم التقييم 
 المعيار التاسع : البحث العلمي

 
 يختار موضوعا للبحث فيه من الئحة تقترحها المدّرسة أو موضوعا من اهتماماته. . أ

ويراعي في هذه المصادر مدى علميّتها وحيادها، تاريخ نشرها واللّغة المستخدمة يستخدم مصادر البحث المختلفة كالمكتبة والكتب الموجودة في الّصّف والحاسوب  . ب

 فيها.

 يلّخص أهّم المعلومات التي وجدها. . ت

دث طرائق العرض يعرض نتائج بحثه على زمالئه والمدّرسين شفهيّا وكتابّيا وصوريّا مستخدما طرق العرض االلكترونيّة الباور بوينت وبريزي وغيرها من أح . ث

 االلكترونية.

 .APA styleيدّون ويوثّق المصادر التي استقى منها معلوماته وحسب المعايير العالميّة  . ج
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 البحث العلميمعيار  دون المعيار يقترب من المعيار في المستوى  يفوق المعيار
 

تاريخ التقييم / مفتاح 
 التقييم

باستقاللية، يختار دائًما  •
موضوًعا للبحث فيه 

تقترحها من الئحة 
المدّرسة أو موضوًعا 

 .من اهتماماته

يختار موضوًعا للبحث  •
فيه من الئحة تقترحها 
المدّرسة أو موضوًعا 

 .من اهتماماته

قد يختار أحياًنا  •
موضوًعا للبحث فيه 
من الئحة تقترحها 

المدّرسة أو موضوًعا 
 .من اهتماماته

ليس لديه إحاطة  •
بكيفية اختيار موضوع 

 للبحث فيه من الئحة
تقترحها المدّرسة أو 

موضوًعا من 
 .اهتماماته

يختار موضوعا للبحث فيه 

من الئحة تقترحها المدّرسة 

 أو موضوعا من اهتماماته.

 

من منهاج بحثه دائًما  •
مصادر  استخدام

البحث المختلفة 
كالمكتبة والكتب 

الموجودة في الصف 
 .والحاسوب

يستخدم مصادر  •
البحث المختلفة 
كالمكتبة والكتب 

الموجودة في الصف 
 .والحاسوب

أحياًنا يحاول أن  •
يستخدم مصادر 
البحث المختلفة 
كالمكتبة والكتب 

الموجودة في الصف 
 .والحاسوب

ال يستخدم مصادر  •
البحث المختلفة 
كالمكتبة والكتب 

الموجودة في الصف 
 .والحاسوب

يستخدم مصادر البحث 

المختلفة كالمكتبة والكتب 

الموجودة في الّصّف 

اسوب ويراعي في هذه والح

المصادر مدى علميّتها 

وحيادها، تاريخ نشرها 

 واللّغة المستخدمة فيها.

 

يحدد بدقة أهم دائًما  •
المعلومات التي 

وجدها ويلخصها 
 .بشمولية 

يلّخص أهم  •
المعلومات التي 

 .وجدها

يلّخص بعشوائية  •
بعض المعلومات 

 .الثانوية التي وجدها

ال يتقن تلخّيص أهم  •
المعلومات التي 

 .وجدها

يلّخص أهّم المعلومات التي 

 وجدها.
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يبادر إلى عرض دائًما  •
نتائج بحثه على زمالئه 

والمدّرسين شفهًيا 
  .وكتابًيا وصورًيا بثقة

يستخدم طرق دائًما  •
العرض اإللكترونية 

الباور بوينت وغيرها 
 بتقنية متمايزة.

يعرض نتائج بحثه  •
على زمالئه والمدّرسين 

  .شفهًيا وكتابًيا وصورًيا
يستخدم طرق العرض  •

اإللكترونية الباور 
 بوينت وغيرها.

يعرض نتائج بحثه  •
عرضًا غير واضح 

على زمالئه 
  .والمدّرسين

ال يعرف كيف يستخدم  •
طرق العرض 

اإللكترونية الباور 
 بوينت وغيرها.

ال يمكنه أن يشارك  •
 .في العرض

يعرض نتائج بحثه على 

ين شفهيّا زمالئه والمدّرس

وكتابيّا وصوريّا مستخدما 

طرق العرض االلكترونيّة 

الباور بوينت وبريزي 

وغيرها من أحدث طرائق 

 العرض االلكترونية.

 

  دائًما يظهر حرصه
وتتبعه يدّون ويوثّق 
المصادر التي استقى 
منها معلوماته وحسب 

 .المعايير العالمية

  يدّون ويوثّق المصادر
التي استقى منها 
معلوماته وحسب 

 .المعايير العالمية

 ن  أحيانًا يسعى إلى أ
يدّون ويوثّق المصادر 

التي استقى منها 
معلوماته حسب 

 .المعايير العالمية

  نادًرا ما يدّون ويوثّق
المصادر التي استقى 
منها معلوماته حسب 

 .المعايير العالمية

يدّون ويوثّق المصادر التي 
استقى منها معلوماته 

عايير العالميّة وحسب الم
APA style. 
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 شبكات تقييم المستوى السابع
------------التاريخ :         ----------------------------------االسم : 

----------- 
 غ: غير مشمول بالتقييم   ل: لم يتم التقييم        مفاتيح التقييم: ت: تم التقييم 

 
 والتعبير الشفهي واالستماعالمعيار العاشر : التواصل 

 
 يصغي باهتمام لما يقال ويطرح أسئلة ذات معنى. . أ

 لّدين، المشاعر،وغيرها.يحّدد الطرق واألساليب اإلقناعية التي اعتمدها المتحّدث: الوقائع، األرقام، النبرة الخطابيّة واللّغة البّراقة، الوعظ، الترهيب، ا . ب

 إليه.يميّز بين الرأي والحقيقة فيما يستمع  . ت

 يتحّدث بوضوح مستخدماً اللّغة العربيّة الفصيحة ونبرة صوت وسرعة ووتيرة مناسبة. . ث

ة بالموضوع يعطي تقديمات شفهيّة )إقناعيّة( عن موضوع من المواضيع المدروسة يبرهن فيها عن فهمه للموضوع ويعطي بعض المعلومات والتفاصيل المرتبط . ج

 ناك بداية ونهاية( ويعطي رأيه بالموضوع.  وتكون المعلومات التي يعطيها منّظمة )ه

براهين تثبت صّحة يقّدم موضوعا يتوقّع من خالله أن يقنع المستمع إليه بوجهة نظره وذلك بأن: يحّدد بوضوح موقفه من الموضوع الذي يطرحه، يتضّمن حديثه  . ح

 .موقفه كإعطاء أسباب ونتائج أو مقارنة موقفه بمواقف أخرى قد تكون أقّل إقناعا

لذّم( ويرّكز في يستخدم في تقديماته الشفهيّة محّسنات صوريّة وصوتيّة تجذب المستمع )طباق، جناس ،سجع ،تشبيه ،قافية ،استعارة ،تورية ،مدح في معرض ا . خ

 المقدمة والخاتمة الالفتتين.

 يوثّق المصادر التي استخدمها. . د
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التواصل والتعبير الشفهي  دون المعيار يقترب من المعيار في المستوى  فوق المعيار
 واالستماع

 
 

تاريخ التقييم / مفتاح 
 التقييم

  دائًما ما يصغي باهتمام
لما يقال ويطرح أسئلة 

 ذات معنى.

  يصغي باهتمام لما
يقال ويطرح أسئلة ذات 

 معنى.

  أحياًنا قد يصغي
باهتمام لما يقال 

ويطرح أسئلة ذات 
 معنى.

  نادًرا ما يصغي
باهتمام لما يقال 

ويطرح أسئلة ذات 
 معنى.

يصغي باهتمام لما يقال 

 ويطرح أسئلة ذات معنى.

 

  دائًما ما يحدد الطرق

واألساليب اإلقتاعية 

التي اعتمدها 

المتحّدث: الوقائع، 

األرقام، النبرة 

الخطابية واللغة 

البّراقة، الوعظ، 

الترهيب، الدين، 

  يحدد الطرق

واألساليب اإلقتاعية 

التي اعتمدها 

المتحّدث: الوقائع، 

األرقام، النبرة 

الخطابية واللغة 

البّراقة، الوعظ، 

الترهيب، الدين، 

  أحياًنا قد يحدد الطرق

واألساليب اإلقتاعية 

التي اعتمدها 

المتحّدث: الوقائع، 

األرقام، النبرة 

الخطابية واللغة 

البّراقة، الوعظ، 

الترهيب، الدين، 

  نادًرا ما يحدد الطرق

واألساليب اإلقتاعية 

التي اعتمدها 

المتحّدث: الوقائع، 

األرقام، النبرة 

الخطابية واللغة 

البّراقة، الوعظ، 

الترهيب، الدين، 

يحّدد الطرق واألساليب 

اإلقناعية التي اعتمدها 

المتحّدث: الوقائع، األرقام، 

النبرة الخطابيّة واللّغة 

البّراقة، الوعظ، الترهيب، 

 الّدين، المشاعر،وغيرها.
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 المشاعر،وغيرها .

 

 المشاعر،وغيرها .

 

 المشاعر،وغيرها .

 

 المشاعر،وغيرها .

 يز بين ادائًما ما يم
الرأي والحقيقة فيما 

 يستمع إليه.

 يز بين الرأي ايم
والحقيقة فيما يستمع 

 إليه.

 يز بين اأحياًنا قد يم
الرأي والحقيقة فيما 

 يستمع إليه.

 يز بين انادًرا ما يم
الرأي والحقيقة فيما 

 يستمع إليه.

يميّز بين الرأي والحقيقة 

 فيما يستمع إليه.

 

  دائًما ما يتحّدث
بوضوح مستخدًما اللغة 
العربية الفصيحة ونبرة 
صوت وسرعة ووتيرة 

 مناسبة.

  يتحّدث بوضوح
مستخدًما اللغة العربية 
الفصيحة ونبرة صوت 
 وسرعة ووتيرة مناسبة.

  أحياًنا قد يتحّدث
بوضوح مستخدًما اللغة 
العربية الفصيحة ونبرة 
صوت وسرعة ووتيرة 

 مناسبة.

  نادًرا ما يتحّدث
بوضوح مستخدًما 

اللغة العربية الفصيحة 
ونبرة صوت وسرعة 

 ووتيرة مناسبة.

يتحّدث بوضوح مستخدماً 

اللّغة العربيّة الفصيحة 

ونبرة صوت وسرعة 

 ووتيرة مناسبة.

 

 ما يعطي  دائًما
تقديمات شفهية عن 

موضوع من المواضيع 
المدروسة يبرهن فيها 
 عن فهمه للموضوع .

  دائًما يعطي بعض
المعلومات والتفاصيل 
المرتبطة بالموضوع 

وتكون المعلومات التي 
يعطيها منّظمة )هناك 

  يعطي تقديمات شفهية
عن موضوع من 

المدروسة المواضيع 
يبرهن فيها عن فهمه 

 للموضوع.
   يعطي بعض

المعلومات والتفاصيل 
المرتبطة بالموضوع 

وتكون المعلومات التي 
يعطيها منّظمة )هناك 

  أحياًنا قد يعطي
تقديمات شفهية عن 

موضوع من المواضيع 
المدروسة يبرهن فيها 
 عن فهمه للموضوع .

 يعطي بعض ًنا أحيا
المعلومات والتفاصيل 
المرتبطة بالموضوع 

تكون أحياًنا و 
المعلومات التي 

  نادًرا ما يعطي
تقديمات شفهية عن 

موضوع من 
المواضيع المدروسة 

يبرهن فيها عن فهمه 
 للموضوع .

  يعطي نادًرا ما
والتفاصيل المعلومات 

المرتبطة بالموضوع 
تكون نادًرا ما و 

يعطي تقديمات شفهيّة 

)إقناعيّة( عن موضوع من 

المواضيع المدروسة يبرهن 

فيها عن فهمه للموضوع 

ويعطي بعض المعلومات 

والتفاصيل المرتبطة 

بالموضوع وتكون 

يعطيها  المعلومات التي

منّظمة )هناك بداية ونهاية( 

 ويعطي رأيه بالموضوع.  
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بداية ونهاية( ويعطي 
 رأيه بالموضوع.  

بداية ونهاية( ويعطي 
 رأيه بالموضوع.  

يعطيها منّظمة )هناك 
بداية ونهاية( ويعطي 

 رأيه بالموضوع.  

المعلومات التي 
ليس يعطيها منّظمة )

 هناك بداية ونهاية(.  
  دائًما ما يقّدم موضوًعا

يتوقع من خالله أن 
يقنع المستمع إليه 
بوجهة نظره وذلك 
بأن: يحّدد بوضوح 

موقفه من الموضوع 
 الذي يطرحه.

  يعمل باجتهاد دائًما
على أن  يتضمن 

حديثه براهين تثبت 
صّحة موقفه كإعطاء 

أسباب ونتائج أو 
مقارنة موقفه بمواقف 
أخرى قد تكون أقّل 

 إقناًعا.

  يقّدم موضوًعا يتوقع
من خالله أن يقنع 

المستمع إليه بوجهة 
نظره وذلك بأن: يحّدد 

بوضوح موقفه من 
الموضوع الذي 

 يطرحه.
   يتضمن حديثه

براهين تثبت صّحة 
موقفه كإعطاء أسباب 

ونتائج أو مقارنة 
رى موقفه بمواقف أخ

 قد تكون أقّل إقناًعا.

  أحياًنا قد يقّدم
موضوًعا يتوقع من 

خالله أن يقنع 
المستمع إليه بوجهة 

 .نظره 
  قلما يتضمن حديثه

براهين تثبت صّحة 
موقفه كإعطاء أسباب 

ونتائج أو مقارنة 
موقفه بمواقف أخرى 
 قد تكون أقّل إقناًعا.

  نادًرا ما يقّدم
موضوًعا يتوقع من 

خالله أن يقنع 
المستمع إليه بوجهة 

 نظره .

يقّدم موضوعا يتوقّع من 

خالله أن يقنع المستمع إليه 

بوجهة نظره وذلك بأن: 

يحّدد بوضوح موقفه من 

الموضوع الذي يطرحه، 

يتضّمن حديثه براهين تثبت 

صّحة موقفه كإعطاء أسباب 

ونتائج أو مقارنة موقفه 

بمواقف أخرى قد تكون أقّل 

 إقناعا.

 

  يستخدم في دائًما

تقديماته الشفهية 

محّسنات صوريّة 

  يستخدم في تقديماته

الشفهية محّسنات 

صوريّة وصوتية 

  أحيانًا يستخدم في

تقديماته الشفهية 

محّسنات صوريّة 

  نادًرا ما يستخدم في

تقديماته الشفهية 

محّسنات صوريّة 

يستخدم في تقديماته الشفهيّة 

محّسنات صوريّة وصوتيّة 

تجذب المستمع )طباق، 
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وصوتية تجذب 

 المستمع .

 يبرز ويرّكز  دائًما

على المقدمة الخاتمة 

 الالفتتين .

  يرصد ويذكر دائًما

المصادر التي 

 استخدمها.

 تجذب المستمع .

  يرّكز على المقدمة

 الخاتمة الالفتتين.

   يذكر المصادر التي

 استخدمها.

وصوتية تجذب 

 المستمع .

  قد يرّكز على المقدمة

 الخاتمة .

  قلما يذكر المصادر

 التي استخدمها.

وصوتية تجذب 

 المستمع .

  ال يرّكز على

 قدمة الخاتمة .الم

  ال يذكر المصادر

 التي استخدمها.

جناس ،سجع ،تشبيه ،قافية 

،استعارة ،تورية ،مدح في 

معرض الذّم( ويرّكز في 

 المقدمة والخاتمة الالفتتين.

  دائًما يستخدم عّدة

 مصادر ويوثّقها.

  يستخدم عّدة مصادر

 ويوثّقها.

  أحيانًا يستخدم عّدة

 مصادر ويوثّقها.

  نادًرا ما يستخدم عّدة

 مصادر ويوثّقها.

يوثّق المصادر التي 

 استخدمها.

 

 

 


