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معايري فنون اللغة العربية
د .هنادا طه (أستاذ كريس محيد العويس للغة العربية يف جامعة زايد)
مقدمة النارش
ّ
ما زال تعليم اللغة العربية حتى وقت صدور هذه الطبعة الثانية من معايري فنون اللغة العربية (صدرت الطبعة األوىل قبل  5سنوات)

للدكتورة هنادا طه يعتمد يف غالبية املدارس ،حكومية وخاصة ،عىل كتاب مدريس صادر عن وزارة الرتبية والتعليم يف كل بلد عريب أو عن

نارشين مستقلني.

ألن الطريقة التقليدية التي
لقد آن األوان إلحداث نُقلة نوعية يف تعليم وتع ّلم اللغة العربية استنا ًدا إىل معايري حمدّ دة لكل مستوى صفيّ ،

ترتكز إىل كتاب مدريس مل حيدِّ د ماذا يريد من الطلبة أن يتع ّلموا ويصبحوا قادرين عىل تطبيقه ،ومل حيدِّ د طرق التقويم التي تساعد املع ّلمني
واملع ّلامت عىل معرفة الطلبة الذين تع ّلموا والذين مل يتع ّلموا.

لقد قدّ مت د .هنادا طه مبادرهتا الرائدة املن ّقحة حلل هذه اإلشكالية واالنتقال بتعليم وتع ّلم اللغة العربية ليقوم عىل أساس مفاهيم عرصية

أثبتت البحوث الرتبوية النظرية وامليدانية جدواها.

يف فنون معايري اللغة العربية قامت د .هنادا بام ييل:

•حدّ دت عرشة معايري مستهدفة لفنون اللغة العربية للصفوف من الروضة إىل الثاين عرش (املستوى األول -املستوى الثالث عرش).
•رشحت أمهية التعليم املبني عىل املعايري
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•رشحت كيفية تطبيق فكرة التعليم املبني عىل املعايري
•رشحت األبعاد االجتامعية واالقتصادية للتعليم وفق املعايري

ملخصا ملا أثبتته األبحاث احلديثة عن املامرسات ال ُفضىل يف تعليم وتع ّلم اللغة ( 27ممارسة ُفضىل)
•قدّ مت
ً
رشحا واف ًيا لكل معيار وملكونات كل معيار ،جلميع الصفوف (روضة )12 -
•قدّ مت ً
ملكونات كل معيار ،جلميع الصفوف (روضة )12 -
مفصلة ّ
•وضعت شبكات تقويم ّ

•حدّ دت مؤرشات التع ّلم لكل معيار ،جلميع الصفوف (روضة )12 -

املتضمنة يف كل معيار ،واألسئلة اخلصبة التي جيب أن تُطرح يف كل معيار ،جلميع الصفوف (روضة )12 -
•حدّ دت املفاهيم األساس ّية
َّ

•قدّ مت قوائم بالكلامت البرصية التي جيب أن يتقنها الطالب يف كل صف عىل حدة من الروضة حتى الصف السادس

مهمة فهم وتطبيق هذه املعايري ،فقد جزّأنا العمل إىل أربعة أجزاء نرشناها ورق ًّيا وإلكرتون ًّيا:
ً
وحرصا من دار الكتاب الرتبوي عىل تسهيل ّ
•اجلزء األول :يتناول املستويات ( 4-1الروضة  -الصف الثالث)

•اجلزء الثاين :يتناول املستويات ( 7-5الصف الرابع  -الصف السادس)
•اجلزء الثالث :يتناول املستويات ( 10-8الصف السابع  -الصف التاسع)
•اجلزء الرابع :يتناول املستويات ( 13-11الصف العارش  -الصف الثاين عرش)

يدرسها ،سواء اختار النسخة الورقية أو اإللكرتونية.
وبذلك يستطيع املع ّلم أن يقتني اجلزء (األجزاء) الذي يعني الصفوف التي ِّ
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بأن هذه الوثيقة «معايري فنون اللغة العربية» ستحدث نُقلة نوعية يف تعليم وتع ّلم اللغة العربية وستجعل تعليم
ودار الكتاب الرتبوي عىل ثقة ّ

وتع ّلم لغتنا أكثر متعة وجدوى.

ودار الكتاب الرتبوي إذ حت ّيي د .هنادا عىل جهودها احلثيثة التي أثمرت هذا العمل الرائع الرائد ،تعتز بتقديمه إىل الرتبويني العرب وهتنئهم

أن أصبح بني أيدهيم عمل يساعدهم عىل كرس اجلمود والرتابة يف تعليم وتع ّلم اللغة العربية ،وترحب بتواصلهم معنا إلطالعنا عىل نتائج
تطبيقهم للمعايري عىل ممارستهم وعىل اجتاهات طالهبم نحو تع ّلم اللغة العربية والتقدّ م احلاصل يف تع ُّلمهم.

دار الكتاب الرتبوي للنرش والتوزيع  -مدارس الظهران األهلية
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ه�ذه ه�ي الطبع�ة الثاني�ة من معايري فن�ون ال ّلغة العربي�ة والتي جتيء بعد  5س�نوات من ظه�ور الطبعة األوىل وتبنّيه�ا يف العديد من مدارس

املدر سين الذي�ن اس�تخدموا معايري «هن�ادا طه لفن�ون ال ّلغ�ة العربية» ً
كبري ا عن
الوط�ن الع�ريب .وق�د أظه�ر اس�تبيان س�ينرش قري ًبا آلراء ّ
رض�ا ً

أثر ا
املدر سين الذي�ن وجدوا ً
االنتق�ال م�ن التع ّل�م املبن�ي على الكتاب املدريس كما درجت الع�ادة إىل التع ّل�م املبني عىل املعايري .وكانت نس�بة ّ
املدر سين الذين قال�وا بأهنم غري نادمني عىل الوقت واجله�د الذي رصفوه يف تطبيق
إجياب ًّي�ا لتطبي�ق املعايري يف صفوفهم  .% 89.4وكانت نس�بة ّ

املدر سين التي وردت ع�ن تطبيق معايير فنون ال ّلغ�ة العربية إضافة
معايير اللغ�ة العربي�ة يف صفوفه�م  .%94.9ه�ذه النتائج وغريها من آراء ّ
إىل األبح�اث العاملي�ة اجلدي�دة يف هذا املجال كانت أس�با ًبا يف العمل على طبعة من ّقحة وأكث�ر تفصيلاً من املعايري .وأرج�ع الفضل يف نجاح فكرة

أياما
التع ّل�م املبن�ي على املعايير يف صفوف ال ّلغة إىل ش�جاعة بعض مدارس
وم�در يس اللغة يف الوط�ن العريب الذين تبنّ�وا تلك املعايير وعملوا ً
ّ

ث�م تطبيقها يف صفوفهم .ولذلك فإ نّني أرس�ل باقة ش�كر كبري ّ
لكل املدارس ّ
الش�جاعة التي تبنّ�ت منحى جديدً ا يف
ط�وا لاً على الفه�م ّ
أو لاً ومن ّ
وتدر بوا على تطبيق
الر ائعين الذين برغم صعوب�ة التجربة وصعوب�ة التغيري إ لاّ أهنم ثابروا
ّ
املدر سين ّ
تعلي�م اللغ�ة العربي�ة وتع ّلمها .كام أش�كر ّ
املعايير يف صفوفه�م وم�ع طالهب�م وأمتن�ى أن يتابع�وا على النّه�ج نفس�ه مل�ا أثب�ت م�ن نج�اح كان�وا ه�م س�ببه األول.
 - ixش�كر وتقدي�ر وعرف�ان

12/14/2016 1:35:06 PM

Standards Book 111.indb 9

ش�كر وتقدي�ر وعرف�ان

x -

أش�كر جمل��س أبو ظب��ي للتعليم عىل تبنّيه تل�ك املعايري منذ  2010وعمله الدؤوب عليها ،كام أش�كر مدارس اإلمارات الوطنية ومدارس

الظه��ران األهلي��ة ّ
الر ائ�د يف جمال تطبي�ق التع ّل�م املبني عىل معايير فنون ال ّلغ�ة العربية.
وكل امل�دارس األخ�رى عىل تبنّيه�ا املعايري وعلى عملها ّ

جزيل ّ
الش�كر لألس�تاذة هالة صادق عىل عملها املخلص واملبدع يف تدريب أس�اتذة ال ّلغة العربية عىل تطبيق املعايري .وعميق ش�كري ألس�تاذي
مج��ا ل على ّ
كل ما قدّ مه م�ن تنقي�ح ومالحظات ح�ول املعايري ،وأش�كر األس�تاذة ريام الك��ردي عىل مس�اعدهتا يف كتابة ش�بكات
ف��وزي أمح��د ّ
املفصل�ة ،كما أش�كر الس� ّيدة عائش��ة األنص��اري على ّ
كل مس�اعدهتا يف طباع�ة ه�ذا الكت�اب وتنس�يقه.
التقيي�م ّ
ت�أيت ه�ذه النس�خة متش�اهبة م�ن حي�ث املعايير وم�ؤشرّ ات التع ّل�م وخمتلف�ة م�ن حي�ث اآليت:

وخاصة يف الفصل األول اخلاص بتعريف املعايري،
 )1إضافة رشوحات كثرية للمفاهيم املطروحة
ّ

اخلاصة ّ
بكل مرحلة صف ّية،
 )2إضافة تفصيالت للمطلوب يف القواعد والنحو والبالغة وذلك يف مؤ شرّ ات التع ّلم
ّ

املدر سني عمليتي التقييم
يسهل عىل
 )3إضافة ملحق حيوي شبكات التقييم
املفصلة لكل مرحلة صف ّية ومعايري ومؤ شرّ ات التع ّلم ممّا ّ
ّ
ّ
واملتابعة،
 )4إضافة ملحق فيه الكلامت البرص ّية املحدّ ثة  2016واملطلوبة ّ
لكل مرحلة صف ّية،
 )5إضافة فهرس لتعريف املصطلحات املستخدمة،

ً
ً
املهمة)،
عوضا عن (مؤ شرّ ات األداء) ،و(األسئلة اخلصبة)
 )6تعديل بعض املسم ّيات( :مؤ شرّ ات التع ّلم)
عوضا عن (األسئلة ّ
جير هبا بعد.
جر بوها س�اب ًقا وحاف� ًز ا لتبنّيها ملن مل ّ
أمتن�ى أن تك�ون هذه النّس�خة من معايير فنون ال ّلغة العربية داف ًعا لالس�تمرار يف تطبيقها ملن ّ
بم�و ّدة،

هن��اداط��ه
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كيف كانت بدايات املعايري؟
ق�ر ر املجلس الوطن�ي األمريكي
كان�ت بداي�ات حرك�ة إصلاح التعلي�م املبني على املعايير يف الوالي�ات ّ
املتح�دة األمريكية وذل�ك عندما ّ

ألس�اتذة الرياضي�ات يف الع�ام  1981أن يعق�د سلس�لة اجتامع�ات لتحديد املهارات واألط�ر العامة مل�ادة الرياضيات لصف�وف الروضة وحتى
س�مي الح ًقا باملعايير لفرتة ثامين س�نوات ،حيث نشر املجلس عام  1989النس�خة األوىل م�ن معايري مادة
الث�اين عشر.
اس�تمر العم�ل على ما ّ
ّ

الرياضي�ات يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة .وق�د انتقل�ت العدوى بعدها إىل امل�وا ّد األخرى إىل أن وصلن�ا اليوم إىل ما يعرف ب�ـ «التع ّلم
املبن�ي على املعايير».

فإن مبادرة دول�ة قطر لوضع معايير للغة العربية كانت أوىل املبادرات يف الع�امل العريب تلتها حماوالت عدّ ة يف املدارس
ّأم�ا يف الع�امل العريبّ ،

احلكومي�ة يف منطق�ة اخللي�ج الع�ريب ،وحم�اوالت فرد ّية يف بع�ض املدارس اخلاصة .أم�ا معايري اللغ�ة العربية املنش�ورة يف هذا الكت�اب ،فإهنا قد
تك�ون األكث�ر ش�مو لاً
وتعم ًقا من حي�ث عمودية املعايير وأفقيتها واملتو ّق�ع تغطيتها يف ّ
كل مرحل�ة صفية واألوىل من حيث توفري ش�بكات تقييم
ّ

ل�كل معي�ار يف ّ
واضح�ة ّ
كل مرحل�ة صف ّي�ة واألش�مل م�ن حي�ث املعايير بم�ؤشرّ ات تع ّل�م وكلمات برص ّي�ة وتقيي�م.
 - 1معايير فن�ون اللغ�ة العربي�ة  -أ .د .هن�ادا ط�ه | الفص�ل األول | م�ا املعايير؟
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معايير فن�ون اللغ�ة العربي�ة  -أ .د .هن�ادا ط�ه | الفص�ل األول | م�ا املعايير؟ 2 -

ما املعايري؟
إط�ار ا ملجموع املع�ارف وامله�ارات والكفاي�ات العملي�ة املتوقع من
إن وثيق�ة معايير فن�ون اللغ�ة العربي�ة املقدّ م�ة يف ه�ذا الكتاب تش�كّل
ّ
ً
ٍ
ّ
ف�إن املعايير ّ
وتوض�ح ما عىل
حم�اذ لتل�ك املعايري
توض�ح كذل�ك ط�رق تقييم تلك املعارف بش�كل
التلمي�ذ/ة معرفته�ا .باإلضاف�ة إىل ذل�كّ ،

التلمي�ذ/ة أن «يعرف�ه» .م�ن أه�م مميزات اعتامد املعايير يف العملي�ة التع ّلمية أهنا تؤدي إىل تغيري النظرة الس�ائدة نحو املنهاج املدريس .فالس�ائد
املق�ر ر ملا ّد ة اللغ�ة العربي�ة مثلاً ه�و الكتاب
املق�ر رة للمادة؛ ف�إن كان الكتاب
عموم�ا أن تطل�ق تس�مية «املنه�اج امل�دريس» على جمم�وع الكتب
ّ
ّ
ً

أن املنهاج املدريس
تكو ن املنه�اج .واحلقيق�ة ّ
ال�وزاري أو غريه�ا م�ن الكت�ب املتواف�رة من دور النرش ويف األس�واقّ ،
فإن تل�ك الكتب هي الت�ي ّ
كت�اب أو كتاب�ان أو ثالث�ة .فاملعايير الت�ي ُيتف�ق عليها وعىل أمه ّي�ة حتقيقه�ا يف ّ
تكو ن ن�واة املنهاج .وخيتار
يق�ر ره
كل مرحل�ة صف ّية هي الت�ي ّ
ٌ
ال ّ
وبن�اء عليه�ا ،جمموعة الكتب التي يس�تقي م�ن ّ
كل منها ما خيدم تلك املعايير التي عىل التالمي�ذ معرفته�ا .فاملعايري هي الـ:
األس�تاذ بع�د ذل�ك،
ً
«م�اذا» يف العملي�ة التع ّلمي�ة ،حي�ث إهن�ا جتيب عن س�ؤال :ماذا س�يعرف التلميذ/ة بع�د حضوره هذا الدرس؟ وق�د اخرتنا عرشة معايير ل ّلغة
العربي�ة ُيبن�ى التع ّل�م واملص�ادر املس�تخدمة والقي�اس والتقيي�م عليه�ا .وه�ذه املعايير العشرة ه�ي:

|1
 | 2معي�ار اكتس�اب املف�ردات
 | 3معي�ار استراتيجيات الق�راءة والفه�م
 | 4معي�ار ق�راءة النّص�وص املعرفي�ة
 | 5معي�ار ق�راءة النّص�وص األدبي�ة

الص�ويت ومتيي�ز الكلمات والطالق�ة
معي�ار الوع�ي ّ
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|6
ّ
«ل�كل مق�ام مق�ال» يف العملي�ة الكتابي�ة
 | 7معي�ار
السلامة اللغوي�ة يف الكتاب�ة
 | 8معي�ار ّ
 | 9معي�ار البح�ث العلم�ي
 | 10معي�ار التّواص�ل والتعبير ّ
الش�فهي واالس�تامع
معي�ار العملي�ة الكتابي�ة

ما أمه ّية التعليم املبني عىل املعايري؟
تقر ره وزارات الرتبي�ة والتعليم أو إدارات املدارس ممّا خل�ق تباينًا
ارتبط�ت فك�رة املنه�اج يف مدارس الع�امل العريب تارخي ًّي�ا بالكتاب الذي ّ

ّ
ومدر س/ة وآخر وبني مدرس�ة وأخرى ونظ�ام تعليمي
درايس وآخر
صف
شاس� ًعا يف مه�ارات وكفاي�ات اللغ�ة العربي�ة الواجب اكتس�اهبا بني
ّ
ّ

املقر رة يف كت�ب معظمها
وآخ�ر وبين بل�د عريب وآخ�ر .غياب ه�ذه الرؤية الواضح�ة
ّ
واملوحدة ملنه�اج اللغ�ة العربية واالهنماك يف تغطية امل�ادة ّ

مغمس�ا بالف�رح وباملتع�ة والطفولة كما يراها
أن تع ّل�م اللغة حيت�اج أن يكون
أحاد ّي�ة األبع�اد والرؤي�ة ،وعظي�ة الص�وت والنبرة ،غفل�ت لربما ّ
ً
األطف�ال ويعيش�وهنا ولي�س كما يراه�ا الكب�ار ويفرتضوهن�اّ .
كل ه�ذا أ ّد ى وم�ا زال ي�ؤ ّد ي حت�ى الس�اعة إىل املالحظ�ات التالي�ة:
م�درس/ة وأخ�رى
z zتغّي�رّ تو ّقع�ات وخمرج�ات تع ّل�م اللغ�ة العربي�ة بين ّ

م�دريس إىل آخ�ر
z zتغّي�رّ تو ّقع�ات وخمرج�ات تع ّل�م اللغ�ة العربي�ة م�ن ع�ام
ّ

مق�رر
z zرب�ط التع ّل�م بكت�اب
م�دريس ّ
ّ
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z zصعوب�ة تقيي�م التالمي�ذ بش�كل ع�ادل

م�دريس اللغ�ة العربي�ة الختلاف الرؤي�ة الرتبوي�ة بينه�م
z zصعوب�ة التّع�اون والتّواص�ل املهن�ي بين ّ

ٍ
مق�ر ٍر وآخ�ر ويف غي�اب
كت�اب
ك�م م�ن األنش�طة واملش�اريع واخلط�ط التدريس�ية بس�بب التباي�ن الشاس�ع بين
م�دريس ّ
z zصعوب�ة بن�اء ّ
ّ
موح�دة
معايير ّ

z zانع�دام «الرص�ف» بين التع ّلم واملنه��اج وط��رق التقيي��م بحي�ث خت�دم عن�ارص التعلي�م الثالث�ة ه�ذه أهدا ًف�ا متباين�ة وغير متوازي�ة م�ع
بعض�ا
بعضه�ا ً

بعض�ا ً
عوض�ا ع�ن قي�اس م�ا إذا كان�وا ق�د متكّن�وا م�ن
z zتطبي�ق نظ�ام التعلي�م املق�ارن ال�ذي يق ّي�م التالمي�ذ عبر مقارنته�م ببعضه�م ً
حتقي�ق عالم�ات التق�دّ م وم�ؤرشات األداء واملط ّبق�ة يف نظ�ام التعلي�م املعي�اري

يفصل هل�م امله�ارات املطل�وب م�ن أبنائه�م التمكّ�ن منه�ا والعم�ل عليه�ا يف املدرس�ة والبي�ت
z zن�درة وج�ود تواص�ل واضح مع األه�ل ّ
امل�در س /ة املادة والنصوص التي س�يعتمدها
ف�إن املعايير وعالمات التقدّ م وم�ؤرشات التع ّلم تصري العامد الذي عىل أساس�ه خيتار
وهك�ذا ّ
ّ

يف التدري�س ،ويصب�ح اعتماد كت�اب واح�د وملزم غير رضوري يف احلقيقة .وتك�ون املعايير وحتقيقها وتقيي�م التالمي�ذ بناء عليها هي األش�ياء
تنو ع املصادر
امللزم�ة يف العملي�ة التع ّلمي�ة .ه�ذه املرونة الت�ي يوفرها تبني التع ّل�م املبني عىل املعايري جتع�ل التع ّلم أكثر متعة وأكثر غن�ى من حيث ّ

وموحدة
فإن االلت�زام بمعايري واحدة
والنص�وص والوس�ائل املس�تخدمة ملس�اعدة التلميذ/ة عىل اكتس�اب امله�ارات املطلوبة .إضافة إىل ذلكّ ،
ّ
يف صف�وف اللغ�ة العربي�ة يف املدرس�ة الواحدة ويف البلد الواحد ويف الوطن العريب ّ
ألن املنهاج واحد
املدرسين أس�هل ّ
ككل س�يجعل التواصل بني ّ

ّ
بغ�ض النظ�ر ع�ن اختلاف النصوص أو الوس�ائل الت�ي يس�تخدموهنا ملس�اعدة التلميذ/ة على التمكّن من عالم�ات التق�دّ م املطلوبة .ه�ذه اللغة
أيضا يف حتسين وتوضيح التواصل مع أولياء األمور وجعله أكثر ش�فافية ّ
ً
غموضا بحيث يعطى أولياء األمور
وأقل
املشتركة والواضحة ستس�اعد ً
مه�ارات حم�دّ دة حيت�اج التلمي�ذ/ة إتقاهن�ا يف فص�ل درايس معّي�نّ .
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ِ
املق�ارن
نظ�ام التعلي�م

نظ�ام التعلي�م املعي�اري
ّ
ال�كل ق�ادر على التحصي�ل بالعم�ل اجل�اد وب�ذل املجه�ود.

بع�ض التالمي�ذ أكث�ر ذكاء.

مضم�ون م�ا يتع ّلم�ه التالمي�ذ متامث�ل.

مضم�ون م�ا يتع ّلم�ه التالمي�ذ خيتل�ف باختلاف قدراهت�م.

التقيي�م يقي�س متكّ�ن التلمي�ذ/ة م�ن املعي�ار.

بعض�ا.
التقيي�م يق�ارن التالمي�ذ ببعضه�م ً

التطوي�ر املهن�ي مس�تمر ويرتكز عىل حتسين التع ّلم ومس�اعدة ّ
كل

التالمي�ذ على التمكّ�ن م�ن املعي�ار املطل�وب.

التطوي�ر املهن�ي متق ّط�ع.

كيف تط ّبق فكرة التعليم املبني عىل املعايري؟

فك�رة التعلي�م املبن�ي على املعايير فك�رة فلس�فية بالدرجة األوىل تؤم�ن بإمكاني�ة حتقيق مجي�ع التالمي�ذ لتلك املعايير والتمكّ�ن منها .وهذا
عموما والتي تصنّ�ف التالميذ إىل « قادرين عىل النجاح» و«غري قادرين على النجاح» .وتقول األبحاث
خيتل�ف ع�ن الفك�رة الفلس�فية الطاغي�ة
ً
ّ
وبأن هؤالء املصنَّفين بأهنم غري
صف الروض�ة،
ب�أن تصني�ف التالمي�ذ إىل « :ق�ادر على النجاح» و«غري قادر على النجاح» يب�دأ يف احلقيقة من
ّ
ّ
واملدر سين أو م�ن قبل النظ�ام التعليمي بأكمل�ه  -يعرفون ذلك .ومع الص�ف االبتدائي الرابع
قادري�ن على النجاح  -إن كان من قبل املدرس�ة
ّ
ترتس�خ داخله�م فكرة ع�دم قدرهتم عىل النج�اح ويصدّ قوهنا وخيسرون بمعظمهم مذ ذاك الوقت معرك�ة التحصيل األكاديم�ي ،وبالتايل األمل
ّ
ف�إن التعليم املبني
يف االلتح�اق باجلامع�ة وبالت�ايل األمل يف احلصول عىل عمل ج ّيد يس�اعدهم عىل العيش الكري�م .ولكن عىل العكس من ذلكّ ،
وح�س النج�اح والتمكّ�ن والتحصيل جلمي�ع التالميذ ،ولي�س للتالمي�ذ ذوي القدرات
على املعايير يغم�ر العملي�ة التع ّلمي�ة بالكثير من األمل
ّ
واملدر سين ه�ي العمل مع التالمي�ذ وذوهيم للتأ كّ�د من توصي�ل التالميذ إىل
مهم�ة النظ�ام التعليمي
العالي�ة والظ�روف املتمي�زة فحس�بّ ،
ّ
وأن ّ
النج�اح وإىل التمكّ�ن م�ن تل�ك املعايير.
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اهلو ة بين التلميذ/ة الذي
لك�ن كي�ف م�ن املمكن أن نفعل هذا؟ كيف نس�تطيع أن نردم ّ

ق�د تك�ون لديه ق�درات خاصة وبين التلميذ/ة ال�ذي نعتق�ده عاد ًّيا؟ وكيف م�ن املمكن أن

الص ّ
�ف ال�ذي يتبنّ�ى التعلي�م املبن�ي على
ّ

املعايير ي�رى التالمي�ذ املعايير في�ه يف ّ
كل

فإن
يتمكّ�ن مجي�ع التالميذ م�ن معايري اللغة العربي�ة؟ باعتناق فكرة التعلي�م املبني عىل املعايريّ ،

م�كان ويف ّ
كل ورق�ة تقيي�م وامتح�ان

املدر س أحيا نًا إىل اس�تبقائهم لس�اعة قبل أو بعد الدوام
عىل االقرتاب من املعيار .وقد حيتاج ّ

الصف�وف نماذج كثيرة
كما نجد يف تل�ك ّ

امل�در س التالميذ غري املتمكّنني وقتًا أطول وأكرب ملس�اعدهتم
مفه�وم الوق�ت يتغيرّ بحيث يويل
ّ

متام�ا.
ودرس يأخذون�ه بحي�ث يعرفوهن�ا ً

املدريس أو خالل عطلة هناية األس�بوع أو إىل اقرتاح دروس إضافية أو مدرس�ة صيف ّية يعمل

من أعمال التالمي�ذ الت�ي تعك�س متكّنه�م

فيه�ا م�ع التلمي�ذ/ة على معايري حم�دّ دة .والنتيجة س�تكون أن يب�دأ التالميذ مجيعهم يف الس�نة
الت�ي تلي وق�د وصل�وا إىل املعايير املطلوب�ة للغ�ة العربي�ة للس�نة الدّ راس�ية الت�ي أ متّوه�ا.

م�ن املعيار أو تلك الت�ي تعك�س اقرتاهب�م
م�ن املعي�ار كما س�نجد أعمالاً فاق�ت
أن التلمي�ذ/ة نفس�ه
املعي�ار ،كما نج�د ّ

ّأم�ا بالنس�بة للمنه�اج ،فالتعلي�م املبني على املعايري يس�تخدم مصادر عدي�دة وخمتلفة وال

يع�رف املعايير الت�ي متكّ�ن منه�ا وتل�ك

أن صف اللغ�ة العربي�ة املبني عىل املعايير يعتمد عىل
هب�ا نس�تخدم ونتعام�ل مع اللغ�ة .فنجد ّ

أن يذك�ر الط�رق الت�ي هب�ا يس�تطيع أن

يعتم�د كل ّي�ة عىل كتاب واح�د وإنام عىل مصادر مأخوذة م�ن احلياة ومن الط�رق املختلفة التي
والر وايات
أدب األطف�ال والناش�ئة وعىل القص�ص واملراجع واملعاجم
ّ
والصح�ف واملجالت ّ

املعر بة)
واأللغ�از واألدب العامل�ي املرتجم وغريه�ا من املصادر األصيل�ة (مع بعض املص�ادر ّ

والت�ي تص�اغ ال�دّ روس حوهل�ا ويتمكّ�ن التلمي�ذ/ة م�ن حتقي�ق املعايير م�ن خالهل�ا.

الت�ي م�ا زال يعم�ل عليه�ا كما يس�تطيع
حي ّق�ق املعي�ار املطل�وب .ه�ذه الش�فافية
والوض�وح واملعرف�ة تعط�ي التلمي�ذ/ة
إحساس�ا بعدال�ة العملي�ة التع ّلمي�ة
ً

وبقدرته على قيادهتا وتوجهيه�ا والتحكّم
يف نتائجه�ا.

12/14/2016 1:35:07 PM

Standards Book 111.indb 6

طبعا تتمثل يف
الصعوبة هنا
ً
ّ
املدرسني
 )1العمل املضاعف عىل ّ

املدرسون
 )2احلاجة إىل تغيري الطريقة التي يعمل هبا ّ

املدرسون ليتق ّبلوا الفكر اجلديد الذي حتمله فلسفة املعايري.
 )3احلاجة إىل تغيري الطريقة التي يعمل هبا
ّ

أن الوض�ع اآلن يف الوط�ن العريب ب�ات أفضل بكثري مم�ا كان عليه قبل  7س�نوات فقط
على ّ
صمم�ت بناء على املعايير ومنها منه�اج «قصص»
ال غير ،حي�ث نج�د اآلن بع�ض املناه�ج التي ّ
أيضا املنهاج القط�ري .كام نجد
و«ح�وارات« ،ومنه�ا منهاج جمل��س أبو ظب��ي للتعليم  ،ومنه�ا ً
املهتمني والذين يتعاون�ون فيام بينهم على تطوير التع ّلم
املدر سين
ّ
بذور ش�بكات تعاون بني ّ
املبن�ي على املعايير.

أبعاد تطبيق املعايري االجتامعية واالقتصادية
نظام�ا هو أقرب ألن يكون «نظام فرز» ،حي�ث يفرز التالميذ منذ الصف االبتدائي األول إىل «ش� ّطار»
يعتم�د التعلي�م يف معظ�م األحي�ان ً

كثري ا بأس�باب
و«غير ش�طار» و إىل «قادري�ن عىل النجاح» و«غري قادري�ن عىل النجاح» .ه�ذه التصنيفات غري العلمية وغري اإلنس�انية ال ّ
هتتم ً
ً
عوضا عن ذلك على النتيجة احلتمية واملرس�ومة وغير القابلة
ع�دم ق�درة التلمي�ذ/ة ،عىل النجاح أو بأس�باب نج�اح التلميذ/ة ،ولكنه�ا تر كّز

تأملنا يف أس�باب تع ّثر التالمي�ذ وعدم ح ّبه�م ومتكّنهم من ال ّلغ�ة العربية ،لوجدنا أنهّ�ا غال ًبا ما
للتغيير وللتّعدي�ل إ لاّ بق�درة ق�ادر .غري أنن�ا إذا ّ
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امل�در س يف الوصول إىل التلمي�ذ/ة فكر ًّيا وإنس�ان ًّيا .وأحيا نًا تكون
تك�ون متع ّلق�ة بط�رق وأس�اليب التدريس املتّبعة يف املدرس�ة وبمدى نجاح
ّ

متع ّلق�ة بظ�روف التلمي�ذ/ة االجتامعي�ة واالقتصادي�ة؛ فالتلمي�ذ/ة الع�ريب ال�ذي ينتمي إىل أرسة مث ّقفة وميس�ورة احلال عادة م�ا تتوافر لديه يف
البي�ت الكت�ب الكثيرة واملطبوع�ات ،بينما غال ًبا ما حي�رم التلميذ/ة الذي ينتم�ي ألرسة فقرية وغري مثقفة م�ن فرصة االحت�كاك بالكتب وغريها

م�ن الف�رص الثقافي�ة إضاف�ة إىل الفروق�ات الشاس�عة الت�ي نلحظه�ا بين م�دارس النخبة ن�وع م�ن املس�اواة التعليمي�ة
اخلاص�ة وامل�دارس احلكومي�ةّ .
كل ه�ذا ال بدّ من أن ي�ؤ ّد ي إىل نظام فرز ثق�ايف واجتامعي
ّ
بحي�ث نعط�ي أبن�اء اللغ�ة
اهلو ة بين التالمي�ذ وجمتمعهم وهويته�م وانتامءاهت�م ولغته�م.
يوس�ع ّ
واقتص�ادي وأكاديمي ّ
وموح�دة
موح�دة
ّ
العربي�ة لغ�ة َّ
أن باس�تطاعة ّ
كل
أمهي�ة فلس�فة التع ّل�م املبن�ي على املعايير هي أنهّ�ا تؤ كّد وتؤم�ن ّ
ومع�ارف ومفاهي�م أساس�ية
ّ
بغ�ض النظر ع�ن خلفية أرست�ه املادي�ة والثقافية
طال�ب التع ّل�م والتمكّ�ن م�ن املعايير،
ترتب�ط بعرصه�م ال بعرصن�ا
ومدرس�ته وغريه�ا م�ن عوام�ل الفرز ال�ذي يعاين منه�ا تالميذ الع�امل العريب .م�ا حي ّققه
وبحاجاهت�م ال حاجاتن�ا كما
ّ
ويوضح ما
يوح�د املفاهي�م األساس�ية
وج�ود املعايير وتبن�ي التع ّل�م املبن�ي عليها ،أن�ه ّ
بغ�ض النظ�ر ع�ن املدرس�ة ومس�تواها نعطيه�م لغ�ة ومع�ارف باللغ�ة
ّ
املطل�وب تع ّلم�ه وعمل�ه يف كل مرحل�ة صفي�ة
والتلمي�ذ/ة وخلفيت�ه الثقافي�ة واملادي�ة والدولة وس�طوهتا والكت�اب املعتم�د أو غيابه .العربية يتش�ابه فيه�ا التالميذ م�ن
ونص�ل هب�ذا إىل ن�وع م�ن املس�اواة التعليمي�ة بحي�ث نعط�ي أبن�اء اللغ�ة العربي�ة لغ�ة خمتل�ف اخللف ّي�ات االقتصادي�ة
موح�دة
ِّ
َّ
وموح�دة ومع�ارف ومفاهيم أساس�ية ترتبط بعرصه�م ال بعرصن�ا وبحاجاهتم واالجتامعي�ة وينجح�ون معه�ا
ال حاجاتن�ا كما نعطيه�م لغة ومع�ارف باللغ�ة العربية يتش�ابه فيه�ا التالميذ م�ن خمتلف
ويفك�رونهب�ا.
اخللفي�ات االقتصادي�ة واالجتامعي�ة وينجح�ون معه�ا ويفك�رون هب�ا.
ّ
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ا لـمنها ج
طرائ�ق التدري�س املس�تخدمة
املعايري(ما على الطالب أن يعرف�ه ويفعل�ه)
املص�ادر املختلف�ة الت�ي حت ّق�ق املعايير
التقيي�م املبن�ي على املعايير

التقّص�
منح�ى ال ّلغ�ة املتوازن ،املنح�ى الفونولوج�ي ،منحى ال ّلغ�ة املتكامل،
يّ
م�ؤشرّ ات التع ّل�م
ٍ
أغ�ان  ،أفلام ،إنرتن�ت ،صحف،
كت�ب ع�دة ،قص�ص ،رواي�ات ،مقاالت،

جملات ،مرسحي�ات ،إعالن�ات وغريه�ا

املس�تمر  ،التقوي�م باملش�اريع ،التقوي�م املقنّ�ن
التقوي�م التكوين�ي ،التقوي�م
ّ
واخلتام�ي

 - 9معايير فن�ون اللغ�ة العربي�ة  -أ .د .هن�ادا ط�ه | الفص�ل األول | م�ا املعايير؟
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نلخص أدناه ما تويص ب�ه األبح�اث
وم�ن املامرس�ات التعليمية ال ُفضلى ّ

احلديث�ة يف جم�االت تع ّل�م ال ّلغ�ة وتعليمه�ا
ما أفضل املامرسات التعليمية؟

نعي�ش الي�وم يف زم�ن «جمتمعات املعرفة» حيث تتس�ابق املجتمعات واألمم بامتالك املعرف�ة وإنتاجها وتغيري أش�كاهلا ومضامينها وتصديرها

مم�ا حيتّ�م على مع ّلم�ي اللغ�ة العربي�ة والناطقين هب�ا ومتع ّلميه�ا امتلاك مه�ارات معرفي�ة الزم�ة ألجي�ال الق�رن الواح�د والعرشي�ن.

املدرس�ون والتالمي�ذ اللغة العربي�ة الفصيحة 2
 1أن يس�تخدم ّ
بش�كل متواصل ودائم ويومي داخل املدرس�ة

3
املدرس وقتًا يوم ًّيا للقراءة املس�تقلة يعقبه مناقش�ة 4
يف�رد
أن
ّ
5
حي�ب قراءهت�ا
أن خيت�ار التلمي�ذ/ة الكت�ب الت�ي ّ
12/14/2016 1:35:07 PM

امل�در س يوم ًّيا أفض�ل كت�ب أدب األطفال قراءة
أن يق�رأ
ّ

جهري�ة للتالمي�ذ

يتع�ر ض التالمي�ذ ألن�واع الق�راءة األربع�ة (جهري�ة،
أن
ّ

موجهة ،ومس�تقلة)
مشتركةّ ،

 6أن يك�ون الرتكي�ز على فه�م م�ا يق�رأه التالمي�ذ

Standards Book 111.indb 10

امل�درس م�ع التالمي�ذ ح ّب�ه للق�راءة وللكتب 8
7
يناق�ش
أن
ّ
وأن يس�بقهم لق�راءة الكت�ب الت�ي بين أيدهي�م

أن يكث�ر العم�ل اجلامعي والتعاوين والنقاش بين التالميذ

 9أن يرتك�ز التع ّل�م على أدب األطف�ال والناش�ئة بأنواعهام 10
املختلف�ة (العلم�ي واخلي�ايل)

أن يك�ون مقي�اس النج�اح مرتب ًط�ا بمواق�ف التالميذ
جت�اه الق�راءة وفهمه�م مل�ا يق�رؤون

 11أن يستخدم التالميذ اسرتاتيجيات ما قبل ،أثناء ،بعد القراءة 12
امل�درس التلمي�ذ/ة على اختي�ار أه�داف 14
املدر س ّ
بكل تلميذ عىل حدة ملناقش�ة تطوره
 13أن يس�اعد
أن جيتمع ّ
ّ
تط�و ره األكاديم�ي
أن يتع ّل�م التلمي�ذ/ة كي�ف يق ّي�م ّ

تس�اعده على التق�دّ م والتط�ور

 15أن ي�رى التلميذ/ة نامذج كتابية كثرية ّتوضح خطوات 16

أن للكتابة هد ًفا
كثري ا وأن يدرك ّ
أن يكت�ب التلميذ/ة ً

 17أن يكت�ب التلمي�ذ/ة جلمه�ور حقيق�ي (لزمالئ�ه يف 18

أن يك�ون التعلي�م والع ّلم مبنيني عىل املعارف الس�ابقة

الس�ت
الكتابة
ّ

الص�ف أو مل�ن حول�ه يف املجتم�ع)

 - 11معايير فن�ون اللغ�ة العربي�ة  -أ .د .هن�ادا ط�ه | الفص�ل األول | م�ا املعايير؟
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19

أف�كار التالمي�ذ وآراؤه�م
أن تُق�دَّ ر
ُ

20

أن ُيعط�ى التلمي�ذ/ة تقييمات غري رس�مية على عمل�ه

 21أن تق َّي�م بع�ض أعمال التلمي�ذ/ة تقييماً رس�م ًّيا وليس 22

ّ
ويش�ك
أن يتع ّل�م التلمي�ذ/ة أمهي�ة أن يتس�اءل ع�ن

 23أن يتع ّل�م التلمي�ذ/ة قب�ول الغم�وض عندم�ا تغي�ب 24

أن يتع ّل�م التلمي�ذ/ة قب�ول الغم�وض عندم�ا تغي�ب

 25أن يتع ّل�م التلمي�ذ/ة أمهية أن يكون مرنً�ا وقابلاً لتغيري 26

أن يس�تخدم املنط�ق يف التخطي�ط واالس�تنتاج

ك ّله�ا

بع�ض احلقائ�ق والوقائ�ع عن�ه

27
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رأي�ه يف يشء أو قضية ما يف حال وجد م�ا يقنعه بذلك

بصح�ة وحقيق�ة م�ا يس�مع أو يق�رأ
ّ

بع�ض احلقائ�ق والوقائ�ع عن�ه

بعض�ا نقدً ا فيه
أن يعتم�د أس�لوب الرشاك�ة داخ�ل الص�ف من خالل العم�ل التع�اوين ونقد التالمي�ذ ألعامل بعضه�م ً
الكثير م�ن التفكّ�ر واملصداقي�ة.
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الفن واللغة م ًعا وس�يلتان بليغتان للتعبير وإليصال فكرة ما ،وذلك من
ظه�رت فك�رة فن�ون ال ّلغة يف الغرب ،وجاءت عىل خلفي�ة ّ
أن ّ

خلال اس�تخدام اللغ�ة وفنوهنا املختلفة بما فيها مهاراهتا األربع :الكتاب�ة بأنواعها ،القراءة بأنواعها ،االس�تامع والتحدّ ث إضافة إىل قراءة
فإن أهم ما يف فكرة فنون
نص مثلاً من خالل الصور .ومن هن�اّ ،
ش�تّى أن�واع املعلومات والبيانات من رس�وم وصور ،والق�درة عىل إنتاج ّ

ً
وتض�م فنون اللغة تركي� ًز ا يف املهارات اإلضافية
عوضا عن تدريس�هم عن ال ّلغة وحس�ب.
ت�درس اللغ�ة وتغمس التالميذ فيها
ّ
اللغ�ة أهن�ا ّ

املس�جع ،البالغة ،اخلط ،االش�تقاق واجلذور ،اخلطابة ،العروض الش�فهية،
التالي�ة :الوع�ي الصويت ،الفنونولوجيا ،الفهم القرائي ،األدب
ّ
فإن الرتكي�ز هنا ومن خالل معايري فنون ال ّلغة العربية هو عىل اس�تخدام ال ّلغة
التنقي�ح ،تعلي�م املف�ردات ،اإلمالء ،وتوثيق املصادر .وعليه ّ

وع�اء للتفكير وإلنت�اج املعرفة والعلوم واألفكار ونرشه�ا ،وليس املطل�وب التع ّل�م ع�ن ال ّلغ�ة كما ه�و س�ائد يف الكثير م�ن امل�دارس.
ً

توضح ما على التلميذ/ة معرفت�ه .وحتت ّ
وضعن�ا ل ّلغ�ة العرب ّي�ة وفنوهن�ا املختلف�ة عرشة معايري ،وهي األط�ر العامة التي ّ
كل معيار

توضح م�ا عىل التلمي�ذ/ة عمل�ه وحتقيقه من مه�ارات وكفايات يف ّ
ّ
ّ
ل�كل مرحل�ة صفية؛ فهي ّ
صف
كل
مفصلة
هنال�ك م�ؤ شرّ ات تع ّل�م ّ

للوص�ول إىل التمكّ�ن م�ن املعايير.
13
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الص ّ
ف االبتدائي
الصويت ومتييز الكلامت يف ّ
فللتم ّكن مثلاً من معيار الوعي ّ
األول ،ال ّبد للتلميذ/ة من أن يتم ّكن من مؤشرّ ات التع ّلم التالية

أ
يمي�ز بين احل�روف والكلمات واجلم�ل.
ج

ّ

يم ّي�ز بين الكلمات املتش�اهبة.

ه�ـ
ز

12/14/2016 1:35:07 PM

مس�تخدما استراتيجيات التقطي�ع الص�ويت.
يق�رأ
ً

يضي�ف أو حي�ذف حرو ًف�ا م�ن الكلم�ة ليس�تخرج كلمات
جدي�دةمنه�ا.

ب
د

حي�دّ د الص�وت ال�ذي تب�دأ أو تنته�ي ب�ه الكلم�ة.

هيج�ئ الكلمات باس�تعامل أص�وات احل�روف.
ّ

و
يكو ن كلامت تتأ ّلف ّ
كل منها من ثالثة إىل أربعة حروف.
ّ

ح
يكتس�ب ع�د ًد ا أكبر من الكلمات البرصي�ة ( 57كلمة
جديدة و 57من الس�نة الس�ابقة).
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ط
ك

يق�رأ ق�راءة جهرية معبرّ ة م�ع مراعاة عالم�ات الرتقيم
الت�ي تس�اعده ومس�تمعيه على فه�م املعن�ى.

ي

يصغ�ي إىل الق�راءة اجلهري�ة (تل�ك الت�ي تقرأه�ا
املدر س�ة) ويش�ارك يف القراءة املشتركة.
ّ

يث ّب�ت معرفت�ه للعالق�ة بني احلروف وأصواهت�ا املختلفة األصوات باحل�ركات القصرية واملدود الطويلة وبتنوي�ن الفتح والكرس
والض�م واللام القمري�ة ّ
والشمس�ية.
ّ

مصطلحا ت
املعايير وه�ي األط�ر العام�ة الت�ي توض�ح م�ا على التلمي�ذ/ة معرفت�ه.

م�ؤ شرّ

ات التع ّل�م م�ا على التلمي�ذ/ة عمل�ه م�ن مه�ارات وكفاي�ات وحتقيق�ه يف ّ
ّ
ص�ف للوص�ول إىل التمكّ�ن م�ن املعايير.
كل

مثال

الص�ويت ومتيي�ز الكلمات والطالق�ة
املعي�ار معي�ار الوع�ي ّ

 - 15معايير فن�ون اللغ�ة العربي�ة  -أ .د .هن�ادا ط�ه | الفص�ل الث�اين
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م�ؤشرّ

ات التع ّل�م هل�ذا املعي�ار للص�ف االبتدائ�ي الراب�ع :

كبير ا م�ن الكلمات البرصي�ة ( 57كلم�ة جدي�دة ومراجع�ة ّ
ل�كل الكلمات م�ن الس�نوات الس�ابقة).
أ) يتق�ن ع�د ًد ا
ً

مس�تخدما مه�ارات الق�راءة اآللي�ة.
ب) يق�رأ
ً

للن�ص.
ج) يق�رأ بطالق�ة وبص�وت معّب�رّ يعك�س فهم�ه
ّ

فإن هناك ّ
امل�درس إىل التفكّر
لكل معيار أس��ئلة خصبة ومفاهيم أساس��ية حيتاج
إضاف�ة للمعايري ومؤشرّ ات التع ّلمّ ،
ّ
أن على وزارات الرتبي�ة
هب�ا ووضعه�ا يف االعتبار عن�د كتاب�ة وتصمي�م منه�اج ال ّلغ�ة العرب ّي�ة .كما ّ
والتعلي�م واملختصني بش�ؤون تع ّل�م ال ّلغة العرب ّية يف أرجاء الوط�ن الع�ريب االتف�اق على املفاهي�م األساس�ية
املختصني عىل ط�رق التع ّل�م املثلى وعلى تبنّ�ي
خي�ص تع ّلم ال ّلغة .وتعتمد املفاهيم األساس�ية عىل اتفاق
ّ
فيما ّ
أيضا عىل أبعاد إنس�انية وفلس�فية
تطبي�ق نظري�ات تع ّلم ال ّلغة األكثر
تأثيرا وفعالية يف عرصنا هذا .كام تعتمد ً
ً
ّ
وختط ش�كلاً معينًا للمواطن واإلنس�ان
وعقائدية وسياس�ية واقتصاد ّية ترس�م صورة اإلنس�ان العريب املعارص
ف�إن تل�ك املفاهي�م األساس�ية تك�ون عما ًدا للتع ّل�م ولرس�م
والعام�ل واألم واألب
واملهن�ي العريب .وعلي�ه ّ
ّ
سياس�اتالتع ّل�معام�ةوتع ّل�مال ّلغ�ةالعرب ّي�ةخاص�ةيفالع�املالع�ريب.
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ّص�ف
توضي��حفي�ما
خي��صتدري��سقواع��دالنح��ووال� رّ
ّ

إن مس�ألة تعلي�م قواع�د النحو والصرّ ف مس�ألة أخذت كالس�يك ًّيا منحى أكث�ر تعقيدً ا وصعوبة مما جي�ب ،بحيث ص�ار تعليم ال ّلغة
ّ

العرب ّي�ة مقرو نً�ا وباض ّط�راد بتعلي�م القواع�د .وص�ارت الدّ ق�ة اللغوية ه�ي اهلاجس األس�اس ملع ّلم�ي ال ّلغ�ة العرب ّية وواضع�ي املناهج

انزياح�ا ع�ن هذا الفك�ر الكالس�يكي مس�تندً ا إىل األبح�اث والدراس�ات والنتائج غري
أن التفكير الي�وم يش�هد
ومق ّيم�ي األداء .على ّ
ً
أس�ايس يف التخطي�ط اللغ�وي اليوم م�ن التفكري
املرضي�ة الت�ي حيص�ل عليه�ا تالميذن�ا يف االمتحان�ات العاملي�ة املقنّن�ة .وهن�اك انزي�اح
ّ

الصح�ة اللغوية املتناهي�ة ،وإنام يطلب من
بالدّ ق�ة اللغوي�ة إىل التفكير ب�األداء ال ّلغوي والرتكيز عليه .ف�األداء اللغوي ال حيتّم الدّ ّقة أو ّ

فإن املنح�ى املعتمد يف
الر س�الة .وم�ن هنا ّ
مس�تخدم ال ّلغ�ة الفصيح�ة إيص�ال أفكاره بش�كل معقول ومفهوم ي�ؤ ّد ي املعنى ح ّقه ويوصل ّ

معاي�ير هن��ادا ط��ه لفنون ال ّلغ��ة العرب ّية ينظر إىل النح�و والصرّ ف عىل أهنام أدات�ان لتجويد الدّ قة اللغوي�ة وضامهنا وأهنام ال تُكتس�بان إال:

|1
الص ّ
الر اب�ع وحت�ى املرحل�ة الثانوي�ة).
 | 2وم�ن خلال ال�دّ روس املنمنم�ة املب�ارشة (م�ن ّ
�ف ّ
 | 3وم�ن خلال إع�ادة تدوي�ر تل�ك املفاهي�م والتذكير هب�ا م�ن خلال النص�وص يف ّ
حص�ة ويف كل مرحل�ة صفي�ة.
كل ّ
الص ّ
�ف الثال�ث).
الر وض�ة وحت�ى ّ
بالتعلي�م املضم�ر والضمن�ي (م�ن ّ

 - 17معايير فن�ون اللغ�ة العربي�ة  -أ .د .هن�ادا ط�ه | الفص�ل الث�اين
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فإن اكتساب تلك القواعد يف املرحلة االبتدائية وبحسب املنحى املتّبع هنا ال يكون إلاّ من خالل تغميس التلميذ/ة بال ّلغة وأدب األطفال ّ
بكل أنواعه
وعليهّ ،

الراب�ع االبتدائي ،يبدأ تقديم القواعد النحوية والصرّ فية من خالل دروس منمنمة ال يتعدّ ى
بدءا من ّ
وأجناس�ه دون تعلي�م مبارش ورصيح ّ
الصفّ ّ
ألي قواعدً .
ويتم تذكري التالميذ بتلك القواعد يف ّ
حصة ومن خالل
كل ّ
الواحد منها ال  15دقيقة تقدّ م فيها الفكرة العامة دون الغوص يف التفاصيل النحو ّية واالستثناءاتّ .
جزءا غري مزعج وغري ُمتط ّفل
النص�وص املختلف�ة الت�ي يعملون عليها بحيث ال يتعدّ ى ذلك ال  5دقائق يوم ًّيا .هذا التذكري
ّ
املس�تمر جيعل م�ن النحو والصرّ ف ً
عىل ّ
حصة ،ويساعد التالميذ عىل استخدام ما اكتسبوه من قواعد يف فهم أو تشكيل النصوص التي يعملون عليها .هذه الطريقة هي من أسس املنهاج ا ّللولبي
كل ّ

الذي تقوم عليه فلس�فة املعايري ،وهي الطريقة التي درس�ها علامء ال ّلغة واللس�انيون أمثال كراشان وتشومبس�كي( .من املمكن تنزيل ملفّ خمترص املخترص يف

قواعد النحو والرصف واإلمالء والبالغة من

http://hanadataha.com/publications/downloadables/s
أي منهاج
تكو ن األس�س لتصمي�م ّ
جت�دون أدن�اه املعايري العشرة وعالمات التق�دّ م املرافقة هلا واملفاهيم األساس�ية واألس�ئلة اخلصبة والتي ّ

للغ�ة العرب ّي�ة:
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الص��ويت ومتيي��ز الكل�مات والطالق��ة
 )1معي��ار الوع��ي ّ

رشح املعي�ار

الص ّف�وف
يتع ّل�م التالمي�ذ يف ّ

االبتدائي�ة متييز الكلمات املطبوع�ة

(املكتوب�ة) وهتجئته�ا باإلضاف�ة إىل

مه�ارات تكون عماد الق�راءة املس�تق ّلة.
كما يكتش�فون االرتب�اط بين أص�وات

احلروف وأسمائها ،مما يس�اعدهم عىل هتجئة

الكلمات غير املألوف�ة .باإلضافة إىل هذا ،فإ نهّ م
يف ه�ذه املرحل�ة يبن�ون رصي�دً ا جي�دً ا م�ن الكلمات
البرص ّي�ة الت�ي تس�اعدهم على الق�راءة الواعي�ة

والرسيع�ة والدقيق�ة يف الوقت نفس�ه .وم�ع هناي�ة
الص ّ
�ف االبتدائ�ي الس�ادس ،يك�ون باس�تطاعة
ّ
التالمي�ذ أن يقرأوا بطالق�ة وبتعبير وبص�وت
الن�ص املق�روء.
يناس�بان ّ

املفاهي�م األساس�ية

•	 هناك ارتباط بني صوت احلرف ورسمه.
•	 الكلامت مؤ ّل فة من مقاطع صوتية.

الصحيحة.
•	 معرفة األص وات الطويلة والقصرية تساعد التلميذ/ة عىل الق راءة ّ

املتكررة تساعد التلميذ/ة عىل تفكيك الكلامت اجلديدة وق راءهتا.
•	 النامذج
ّ

األسئلة اخلصبة

تتكون احلروف والكلامت واجلمل؟
•	 كيف
ّ

أن للحروف والكلامت واجلمل معنى؟
•	 كيف ندرك ّ

تكون أسامءنا يف الكتابات التي نصادفها حولنا
•	 أين تظهر احلروف واألص وات التي ّ
أي احلروف؟
أي األص وات تتطابق مع ّ
•	 ّ

•	 كيف تساعد الصوت ّي ات والفونولوجيا يف تسهيل عمليتي الق راءة والكتابة؟
•	 كيف تساعد الصوت ّي ات والفونولوجيا يف هتجئة الكلامت اجلديدة؟

 - 19معايير فن�ون اللغ�ة العربي�ة  -أ .د .هن�ادا ط�ه | الفص�ل الث�اين
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الص��ويت ومتيي��ز الكل�مات والطالق��ة
متابع��ة لـمعي��ار الوع��ي ّ

توضي�ح املفاهي�م األساس�ية واألس�ئلة اخلصب�ة

املفاهي�م األساس�ية

،
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 )2معيار اكتس��اب املفردات

رشح املعي�ار

يكتس�ب التالمي�ذ مفرداهت�م م�ن
خلال احتكاكه�م بمواق�ف غن ّي�ة
لغو ًّي�ا كق�راءة الكت�ب والنص�وص
وم�ن خلال تواصله�م م�ع أصدقائه�م
وم�ع الكب�ار ،حي�ث يس�تخدمون مفاتي�ح
الن�ص والشرّ وح املقدّ م�ة م�ن اآلخري�ن الكتس�اب
ّ
املف�ردات اجلدي�دة واألكاديمي�ة .ويتع ّل�م التالمي�ذ
كذلك اس�تخدام استراتيجيات تس�اعدهم عىل اكتش�اف
مع�اين املف�ردات اجلدي�دة وحتليله�ا إىل أن يصبح�وا أكث�ر
مه�ارة يف حتليل اش�تقاقات الكلامت ومصادره�ا وجذورها
يس�هل عليه�م عمل ّي�ة الفه�م .ويف�رد وق�ت
ومعانيه�ا مما ّ
احلصة لتعليم املف�ردات من خالل دروس
خاص داخ�ل ّ
ّ
منمنم�ة وأنش�طة خمتلف�ة مل�ا الكتس�اب املف�ردات
الفصيح�ة واألكاديم ّي�ة م�ن أمه ّي�ة يف
تش�كيل لغ�ة التالمي�ذ.
 - 21معايير فن�ون اللغ�ة العربي�ة  -أ .د .هن�ادا ط�ه | الفص�ل الث�اين
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املفاهي�م األساس�ية
•	 زيادة حصيلة التلميذ/ة من املفردات مرتبطة بق راءة أن واع أدب ّي ة خمتلفة.
•	 قد تكون هناك معان متعدّ دة للكلمة الواحدة.

•	 استخدام السياق يف الق راءة يساعد عىل معرفة معاين الكلامت اجلديدة.
•	 معرفة األضداد وامل رتادفات واجلناس (اللفظة املتجانسة يف اللفظ
واملختلفة يف املعنى) تزيد حصيلة التلميذ/ة اللغوية.

األس�ئلة اخلصبة
• ملاذا نتع ّل م املفردات؟

•	 كيف من املمكن أن يساهم تع ّل م املفردات يف حياتنا؟

•	 كيف من املمكن أن نستخدم اس رتتيجيات لتفكيك معاين الكلامت
اجلديدة؟

•	 هل يبتدع ّ
كل شخص اس رتاتيجيات ملعرفة معاين املفردات واكتساهبا
خاصة به/ا؟
ّ
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متابع��ة لـمعي��ار اكتس��اب املف��ردات

خي�ص املف�ردات األكاديم ّي�ة
توضي�ح فيما ّ
املفردات األكاديمية
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 )3معي��ار اس�تراتيج ّيات الق��راءة والفه��م

رشح املعي�ار

يكتس�ب التالميذ استراتيجيات

قرائية تس�اعدهم على فه�م أن�واع

خمتلف�ة م�ن النص�وص وحتليله�ا ،ذل�ك

أن عملي�ة القراءة وتع ّلمه�ا تتط ّلب اس�تخدام
ّ

النص أمام الق�ارئ .فيتع ّلم
مه�ارات تفتح مع�اين ّ
أن لل�كالم املكت�وب معن�ى
الق�ارئ املبت�دئ مثًل�اً ّ

أن
وطريق�ة تنظي�م معين�ة .ويتع ّل�م التلمي�ذ/ة بامل�راس ّ
الق�درة على حتلي�ل النص�وص وتقييمه�ا ج�زء ال يتج�زأ
م�ن فهم�ه هل�ا .كما يتع ّل�م التلمي�ذ/ة أن يراق�ب م�دى

للنصوص من خالل س�ؤاله لألس�ئلة
فهمه واس�تيعابه ّ
املناس�بة ومن خلال التصحي�ح ال�ذايت وتقيي�م م�دى
فهم�ه ملا ق�رأ .وتط ّب�ق االستراتيجيات ه�ذه على
الص ّ
�ف أو
كل النص�وص املق�روءة داخ�ل ّ
خارج�ه.

املفاهي�م األساس�ية

النص والستخالص املعاين
القراء اس رتاتيجيات عديدة لفهم ّ
•	 يستخدم ّ
(السياق واألسئلة والتو ّق ع والتن ّب ؤ والتلخيص واملقارنة).
•	 تساعدنا عالمات الرتقيم عىل الق راءة السلسة وعىل الفهم.

•	 معرفة الكلامت الب رصية بشكل آيل تساعدنا عىل فهم املعنى ّ
وفك طالسم
املفردات اجلديدة.
نص معني.
•	 الق راءة هي عملية استخالص املعاين من ّ

•	 الق راءة عملية أساسية للمعرفة ولفهم عاملنا وأنفسنا.

•	 الق راءة مهارة ختدمنا العمر ك ّل ه ومتتعنا وتزيدنا معرفة وتنافس ّي ة يف ميدان
عموم ا.
العمل ويف احلياة
ً

األس�ئلة اخلصبة

القراء اجل ّي دون؟
•	 ماذا يفعل ّ
•	 مل نحتاج احلروف؟
•	 ما اس رتاتيجيات القراءة؟
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متابع��ة لـمعي��ار اس�تراتيج ّيات الق��راءة والفه��م

األس�ئلة اخلصبة
القراء اجل ّي دون والف ّع الون عندما ال
•	 ماذا يفعل ّ
يفهمون املفردات اجلديدة؟
•	 ملاذا نقرأ أنوا ًعا أدبية خمتلفة؟

•	 ما أمهية أسئلة الفهم وعالقتها بام نقرأ؟

•	 ملاذا وكيف يتن ّب أ القارئ ويستخلص املعاين؟

12/14/2016 1:35:09 PM

•	 ماذا أعرف عن نفيس كقارئ؟

النص الذي أمامي
•	 ما االس رتاتيجيات التي أستخدمها لفك مفاتيح
ّ
وما مدى فعال ّي تها؟

عيل األمور أثناء القراءة؟
•	 ماذا أفعل عندما تصعب ّ
•	 هل بإمكاين استخدام أكثر من اس رتاتيج ّي ة الكتشاف معنى ما أقرأ؟
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 )4معي��ار ق��راءة النص��وص املعرف ّي��ة

رشح املعي�ار

النص�وصاملعرف ّي�ةه�يتل�ك
النص�وص التي يك�ون فيه�ا الكات�ب
صح�ةحمتواه�اود ّقته�ا،
مس�ؤولاً ع�ن ّ
وتش�مل النصوص العلم ّية والتقن ّية والسيرة
والتعليمات والنص�وص احلجاج ّي�ة واإلقناع ّي�ة
الصحف ّي�ة والتحقيق�ات والتقاري�ر
واملق�االت ّ
والرس�ائل واألد ّلة واملعاجم وغريها.
ّ
يق�رأ التالميذ عادة أله�داف مع ّينة منها مثًل�اً الق�راءة ملعرف�ة
املزي�د عن موض�وع م�ا ،أو ملعرف�ة اخلط�وات الالزم�ة لصن�ع
أو تركي�ب يشء م�ا ،أو إلمت�ام عم�ل م�ا أو للمتع�ة اخلالص�ة.
ف�إن التلميذ/ة يط ّب�ق العمل ّية القرائ ّية على نصوص
وبالتايل ّ
م�ن أن�واع أدبي�ة خمتلف�ة نح�و املقال�ة األدب ّي�ة والعلم ّي�ة
والصحفي�ة واألكاديمي�ة ونح�و الكتاب�ة الصحفي�ة
واملدون�ات
واإلعالن�ات واملنتدي�ات
ّ
اإللكرتوني�ة.

تع�ر ض التلمي�ذ/ة هل�ذه األنواع م�ن النص�وص املعرف ّية على كثرهتا
ّ
إن ّ

النص
وتنو عه�ا تصق�ل في�ه مه�ارات عدّ ة منه�ا الغ�وص
والتعمق يف طبق�ات ّ
ّ
ّ

املتعمق�ة (كل�وز) إضاف�ة إىل
وتس�مى ه�ذه بالق�راءة
املختلف�ة لفهمه�ا بعم�ق
ّ
ّ

والص�ور ،مم�ا
التع�ر ف إىل مزاي�ا النص�وص كالعناوي�ن الرئيس�ة والثانوي�ة
ّ
ّ
يس�اعده على فه�م بع�ض جوان�ب تل�ك النص�وص .كما يتع ّل�م التلمي�ذ/ة

أن ينظ�ر إىل اخلرائ�ط والرس�وم البياني�ة واجلداول على أ نهّ ا مص�ادر إضافية

للمعلوم�ات .ويعط�ي جمم�وع هذه املع�ارف التالميذ قدرة على تنظيم أفكار
النص�وص وتلخيصه�ا وحتليله�ا واخلل�وص إىل اس�تنتاجات متع ّلق�ة هب�ا.

املتمر سين بعملية الق�راءة يكتس�بون قدرة
ف�إن التالمي�ذ
إضاف�ة إىل ذل�كّ ،
ّ

ّ
الغ�ث والس�مني وبين الكتاب�ة املوضوعي�ة وتل�ك املنح�ازة إىل
التميي�ز بين
ط�رف دون آخر .ولك�ن ّ
رّ
بالّض� ورة أمهية أن يتعام�ل التالميذ
كل ذلك يعني

ّ
الر وضة
بدء ا من
م�ع النص�وص واألعمال الكاملة واألصيل�ة
ّ
ص�ف ّ
واألو لية ً

املترص ف هب�ا وغري املكتوبة يف إدارات
وه�ي تل�ك النصوص غري املعدّ لة وغري
ّ
تعليم�ي بح�ت.
املناه�ج يف وزارات الرتبي�ة ألج�ل غ�رض
ّ
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