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معايري فنون اللغة العربية

د. هنادا طه )أستاذ كريس محيد العويس للغة العربية يف جامعة زايد(

مقّدمة النارش
اللغة العربية )صدرت الطبعة األوىل قبل 5 سنوات(  معايري فنون  الثانية من  العربية حتى وقت صدور هذه الطبعة  اللغة  ما زال تعليم 

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. 

لقد آن األوان إلحداث ُنقلة نوعية يف تعليم وتعّلم اللغة العربية استناًدا إىل معايري حمّددة لكل مستوى صفي، ألّن الطريقة التقليدية التي 

د طرق التقويم التي تساعد املعّلمني  د ماذا يريد من الطلبة أن يتعّلموا ويصبحوا قادرين عىل تطبيقه، ومل حيدِّ ترتكز إىل كتاب مدريس مل حيدِّ

واملعّلامت عىل معرفة الطلبة الذين تعّلموا والذين مل يتعّلموا. 

لقد قّدمت د. هنادا طه مبادرهتا الرائدة املنّقحة حلل هذه اإلشكالية واالنتقال بتعليم وتعّلم اللغة العربية ليقوم عىل أساس مفاهيم عرصية 

أثبتت البحوث الرتبوية النظرية وامليدانية جدواها. 

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

• حّددت 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	

• قّدمت ملخًصا ملا أثبتته األبحاث احلديثة عن املامرسات الُفضىل يف تعليم وتعّلم اللغة )27 ممارسة ُفضىل(	

• قّدمت رشًحا وافًيا لكل معيار وملكونات كل معيار، جلميع الصفوف )روضة - 12(	

• وضعت شبكات تقويم مفّصلة ملكّونات كل معيار، جلميع الصفوف )روضة - 12( 	

• حّددت مؤرشات التعّلم لكل معيار، جلميع الصفوف )روضة - 12(	

• نة يف كل معيار، واألسئلة اخلصبة التي جيب أن ُتطرح يف كل معيار، جلميع الصفوف )روضة - 12(	 حّددت املفاهيم األساسّية املتضمَّ

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

وحرًصا من دار الكتاب الرتبوي عىل تسهيل مهّمة فهم وتطبيق هذه املعايري، فقد جّزأنا العمل إىل أربعة أجزاء نرشناها ورقيًّا وإلكرتونيًّا: 

• اجلزء األول: يتناول املستويات 1-4 )الروضة - الصف الثالث( 	

• اجلزء الثاين: يتناول املستويات 5-7 )الصف الرابع - الصف السادس(	

• اجلزء الثالث: يتناول املستويات 8-10 )الصف السابع - الصف التاسع(	

• اجلزء الرابع: يتناول املستويات 11-13 )الصف العارش - الصف الثاين عرش(	

سها، سواء اختار النسخة الورقية أو اإللكرتونية.   وبذلك يستطيع املعّلم أن يقتني اجلزء )األجزاء( الذي يعني الصفوف التي يدرِّ
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ودار الكتاب الرتبوي عىل ثقة بأّن هذه الوثيقة »معايري فنون اللغة العربية« ستحدث ُنقلة نوعية يف تعليم وتعّلم اللغة العربية وستجعل تعليم 

وتعّلم لغتنا أكثر متعة وجدوى.

ودار الكتاب الرتبوي إذ حتّيي 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 وتعّلم اللغة العربية، وترحب بتواصلهم معنا إلطالعنا عىل نتائج 

تطبيقهم للمعايري عىل ممارستهم وعىل اجتاهات طالهبم نحو تعّلم اللغة العربية والتقّدم احلاصل يف تعلُّمهم.

دار الكتاب الرتبوي  للنرش والتوزيع - مدارس الظهران األهلية
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ix     -   شـكر وتقديـر وعرفـان

هـذه هـي الطبعـة الثانيـة من معايري فنـون الّلغة العربيـة والتي جتيء بعد 5 سـنوات من ظهـور الطبعة األوىل وتبنّيهـا يف العديد من مدارس 
الوطـن العـريب.  وقـد أظهـر اسـتبيان سـينرش قريًبا آلراء املدّرسـني الذيـن اسـتخدموا معايري »هنـادا طه لفنـون الّلغـة العربية« رًضـا كبرًيا عن 
االنتقـال مـن التعّلـم املبنـي عـىل الكتاب املدريس كـام درجت العـادة إىل التعّلـم املبني عىل املعايري.  وكانت نسـبة املدّرسـني الذيـن وجدوا أثًرا 
إجيابيًّـا لتطبيـق املعايري يف صفوفهم 89.4 %.  وكانت نسـبة املدّرسـني الذين قالـوا بأهنم غري نادمني عىل الوقت واجلهـد الذي رصفوه يف تطبيق 
معايـري اللغـة العربيـة يف صفوفهـم 94.9%.  هـذه النتائج وغريها من آراء املدّرسـني التي وردت عـن تطبيق معايـري فنون الّلغـة العربية إضافة 
إىل األبحـاث العامليـة اجلديـدة يف هذا املجال كانت أسـباًبا يف العمل عـىل طبعة منّقحة وأكثـر تفصياًل من املعايري. وأرجـع الفضل يف نجاح فكرة 
التعّلـم املبنـي عـىل املعايـري يف صفوف الّلغة إىل شـجاعة بعض مدارس ومـدّريس اللغة يف الوطـن العريب الذين تبنّـوا تلك املعايـري وعملوا أياًما 
طـوااًل عـىل الفهـم أّواًل ومن ثـّم تطبيقها يف صفوفهم.  ولذلك فإّنني أرسـل باقة شـكر كبري لكّل املدارس الّشـجاعة التي تبنّـت منحى جديًدا يف 
تعليـم اللغـة العربيـة وتعّلمها.  كام أشـكر املدّرسـني الّرائعـني الذين برغم صعوبـة التجربة وصعوبـة التغيري إاّل أهنم ثابروا وتدّربوا عـىل تطبيق 

املعايـري يف صفوفهـم ومـع طالهبـم وأمتنـى أن يتابعـوا عـىل النّهـج نفسـه ملـا أثبـت مـن نجـاح كانـوا هـم سـببه األول. 
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x شـكر وتقديـر وعرفـان      -   

أشـكر جمل��س أبو ظب��ي للتعليم عىل تبنّيه تلـك املعايري منذ 2010 وعمله الدؤوب عليها، كام أشـكر مدارس اإلمارات الوطنية ومدارس 
الظه��ران األهلي��ة وكّل املـدارس األخـرى عىل تبنّيهـا املعايري وعـىل عملها الّرائـد يف جمال تطبيـق التعّلـم املبني عىل معايـري فنون الّلغـة العربية.  

جزيل الّشـكر لألسـتاذة هالة صادق عىل عملها املخلص واملبدع يف تدريب أسـاتذة الّلغة العربية عىل تطبيق املعايري.  وعميق شـكري ألسـتاذي 
ف��وزي أمح��د مّج��ال عـىل كّل ما قّدمه مـن تنقيـح ومالحظات حـول املعايري، وأشـكر األسـتاذة ريام الك��ردي عىل مسـاعدهتا يف كتابة شـبكات 

التقييـم املفّصلـة، كـام أشـكر السـّيدة عائش��ة األنص��اري عـىل كّل مسـاعدهتا يف طباعـة هـذا الكتـاب وتنسـيقه. 

تـأيت هـذه النسـخة متشـاهبة مـن حيـث املعايـري ومـؤرّشات التعّلـم وخمتلفـة مـن حيـث اآليت:

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

صفّية،  مرحلة  بكّل  اخلاّصة  التعّلم  مؤرّشات  يف  وذلك  والبالغة  والنحو  القواعد  يف  للمطلوب  تفصيالت  إضافة    )2

التقييم  عمليتي  املدّرسني  عىل  يسّهل  ممّا  التعّلم  ومؤرّشات  ومعايري  صفّية  مرحلة  لكل  املفّصلة  التقييم  شبكات  حيوي  ملحق  إضافة    )3
واملتابعة،

صفّية،  مرحلة  لكّل  واملطلوبة   2016 املحّدثة  البرصّية  الكلامت  فيه  ملحق  إضافة    )4

املستخدمة، املصطلحات  لتعريف  فهرس  إضافة    )5

املهّمة(،  )األسئلة  عن  عوًضا  اخلصبة(  و)األسئلة  األداء(،  )مؤرّشات  عن  عوًضا  التعّلم(  )مؤرّشات  املسمّيات:  بعض  تعديل    )6

أمتنـى أن تكـون هذه النّسـخة من معايـري فنون الّلغة العربية دافًعا لالسـتمرار يف تطبيقها ملن جّربوها سـابًقا وحافـًزا لتبنّيها ملن مل جيّرهبا بعد. 

بمـوّدة،
هن��ادا  ط��ه
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؟  يـري ملعا ل | مـا ا و أل لفصـل ا 1     -   معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | ا

؟ يري ملعا ا ت  يا ا بد نت  كا كيف 
كانـت بدايـات حركـة إصـالح التعليـم املبني عـىل املعايـري يف الواليـات املتّحـدة األمريكية وذلـك عندما قـّرر املجلس الوطنـي األمريكي 
ألسـاتذة الرياضيـات يف العـام 1981 أن يعقـد سلسـلة اجتامعـات لتحديد املهارات واألطـر العامة ملـادة الرياضيات لصفـوف الروضة وحتى 
الثـاين عـرش.  اسـتمّر العمـل عـىل ما سـّمي الحًقا باملعايـري لفرتة ثامين سـنوات، حيث نـرش املجلس عام 1989 النسـخة األوىل مـن معايري مادة 
الرياضيـات يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة.  وقـد انتقلـت العدوى بعدها  إىل  املـواّد األخرى  إىل  أن وصلنـا اليوم  إىل  ما يعرف بــ »التعّلم 

املبنـي عـىل املعايـري«.

أّمـا يف العـامل العريب، فإّن مبادرة دولـة قطر لوضع معايـري للغة العربية كانت أوىل املبادرات يف العـامل العريب تلتها حماوالت عّدة يف املدارس 
احلكوميـة يف منطقـة اخلليـج العـريب، وحمـاوالت فردّية يف بعـض املدارس اخلاصة.  أمـا معايري اللغـة العربية املنشـورة يف هذا الكتـاب، فإهنا قد 
تكـون األكثـر شـمواًل وتعّمًقا من حيـث عمودية املعايـري وأفقيتها واملتوّقـع تغطيتها يف كّل مرحلـة صفية واألوىل من حيث توفري شـبكات تقييم 

واضحـة لـكّل معيـار يف كّل مرحلـة صفّيـة واألشـمل مـن حيـث املعايـري بمـؤرّشات تعّلـم وكلـامت برصّيـة وتقييـم. 
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؟  -   2       يـري ملعا ل | مـا ا و أل لفصـل ا معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | ا

؟ يري ملعا ا ما 
إّن وثيقـة معايـري فنـون اللغـة العربيـة املقّدمـة يف هـذا الكتاب تشـّكل إطـاًرا ملجموع املعـارف واملهـارات والكفايـات العمليـة املتوقع من 
التلميـذ/ة معرفتهـا.  باإلضافـة  إىل  ذلـك، فـإّن املعايـري توّضـح كذلـك طـرق تقييم تلك املعارف بشـكل حمـاٍذ لتلـك املعايري وتوّضـح ما عىل 
التلميـذ/ة أن »يعرفـه«.  مـن أهـم مميزات اعتامد املعايـري يف العمليـة التعّلمية أهنا تؤدي إىل تغيري النظرة السـائدة نحو املنهاج املدريس.  فالسـائد 
عموًمـا أن تطلـق تسـمية »املنهـاج املـدريس« عـىل جممـوع الكتب املقـّررة للـامدة؛ فـإن كان الكتاب املقـّرر ملاّدة اللغـة العربيـة مثاًل هـو الكتاب 
الـوزاري أو غريهـا مـن الكتـب املتوافـرة من دور النرش ويف األسـواق، فإّن تلـك الكتب هي التـي تكّون املنهـاج. واحلقيقـة أّن املنهاج املدريس 
ال يقـّرره كتـاٌب أو كتابـان أو ثالثـة.  فاملعايـري التـي ُيتفـق عليها وعىل أمهّيـة حتقيقهـا يف كّل مرحلـة صفّية هي التـي تكّون نـواة املنهاج. وخيتار 
األسـتاذ بعـد ذلـك، وبنـاًء عليهـا، جمموعة الكتب التي يسـتقي مـن كّل منها ما خيدم تلك املعايـري التي عىل التالميـذ معرفتهـا.  فاملعايري هي الـ: 
»مـاذا« يف العمليـة التعّلميـة، حيـث إهنـا جتيب عن سـؤال: ماذا سـيعرف التلميذ/ة بعـد حضوره هذا الدرس؟  وقـد اخرتنا عرشة معايـري لّلغة 

العربيـة ُيبنـى التعّلـم واملصـادر املسـتخدمة والقيـاس والتقييـم عليهـا. وهـذه املعايـري العـرشة هـي:

1 |  معيـار الوعـي الّصـويت ومتييـز الكلـامت والطالقـة
2 |  معيـار اكتسـاب املفـردات

3 |  معيـار اسـرتاتيجيات القـراءة والفهـم
4 |  معيـار قـراءة النّصـوص املعرفيـة 

5 |  معيـار قـراءة النّصـوص األدبيـة
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؟  يـري ملعا ل | مـا ا و أل لفصـل ا 3     -   معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | ا

6  |  معيـار العمليـة الكتابيـة
7  |  معيـار »لـكّل مقـام مقـال« يف العمليـة الكتابيـة

8  |  معيـار الّسـالمة اللغويـة يف الكتابـة
9  |  معيـار البحـث العلمـي

10 |  معيـار الّتواصـل والتعبـري الّشـفهي واالسـتامع 

؟ يري ملعا ا عىل  ملبني  ا لتعليم  ا مهّية  أ ما 
ارتبطـت فكـرة املنهـاج يف مدارس العـامل العريب تارخييًّـا بالكتاب الذي تقّرره وزارات الرتبيـة والتعليم أو إدارات املدارس ممّا خلـق  تباينًا 
شاسـًعا يف مهـارات وكفايـات اللغـة العربيـة الواجب اكتسـاهبا بني صّف درايّس وآخر ومدّرس/ة وآخر وبني مدرسـة وأخرى ونظـام تعليمي 
وآخـر وبـني بلـد عريب وآخـر.  غياب هـذه الرؤية الواضحـة واملوّحدة ملنهـاج اللغـة العربية واالهنـامك يف تغطية املـادة املقّررة يف كتـب معظمها 
أحادّيـة األبعـاد والرؤيـة، وعظيـة الصـوت والنـربة، غفلـت لربـام أّن تعّلـم اللغة حيتـاج أن يكون مغمًسـا بالفـرح وباملتعـة والطفولة كـام يراها 

األطفـال ويعيشـوهنا وليـس كـام يراهـا الكبـار ويفرتضوهنـا.  كّل هـذا أّدى ومـا زال يـؤّدي حتـى السـاعة  إىل  املالحظـات التاليـة:

z تغـرّي توّقعـات وخمرجـات تعّلـم اللغـة العربيـة بـني مـدّرس/ة وأخـرى

z تغـرّي توّقعـات وخمرجـات تعّلـم اللغـة العربيـة مـن عـام مـدريّس  إىل  آخـر

z ربـط التعّلـم بكتـاب مـدريّس مقـّرر
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؟  -   4       يـري ملعا ل | مـا ا و أل لفصـل ا معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | ا

z صعوبـة تقييـم التالميـذ بشـكل عـادل

z صعوبـة الّتعـاون والّتواصـل املهنـي بـني مـدّريس اللغـة العربيـة الختـالف الرؤيـة الرتبويـة بينهـم

z  صعوبـة بنـاء كـّم مـن األنشـطة واملشـاريع واخلطـط التدريسـية بسـبب التبايـن الشاسـع بـني كتـاٍب مـدريّس مقـّرٍر وآخـر ويف غيـاب

معايـري موّحـدة

z  انعـدام »الرصـف« بـني التعّلم واملنه��اج وط��رق التقيي��م بحيـث ختـدم عنـارص التعليـم الثالثـة هـذه أهداًفـا متباينـة وغـري متوازيـة مـع

  بعضهـا بعًضـا

z  تطبيـق نظـام التعليـم املقـارن الـذي يقّيـم التالميـذ عـرب مقارنتهـم ببعضهـم بعًضـا عوًضـا عـن قيـاس مـا إذا كانـوا قـد متّكنـوا مـن

حتقيـق عالمـات التقـّدم ومـؤرشات األداء واملطّبقـة يف نظـام التعليـم املعيـاري

z نـدرة وجـود تواصـل واضح مع األهـل يفّصل هلـم املهـارات املطلـوب مـن أبنائهـم التمّكـن منهـا والعمـل عليهـا يف املدرسـة والبيـت

وهكـذا فـإّن املعايـري وعالمات التقّدم ومـؤرشات التعّلم تصري العامد الذي عىل أساسـه خيتار املـدّرس/ ة املادة والنصوص التي سـيعتمدها 
يف التدريـس، ويصبـح اعتـامد كتـاب واحـد وملزم غـري رضوري يف احلقيقة. وتكـون املعايـري وحتقيقها وتقييـم التالميـذ بناء عليها هي األشـياء 
امللزمـة يف العمليـة التعّلميـة.  هـذه املرونة التـي يوفرها تبني التعّلـم املبني عىل املعايري جتعـل التعّلم أكثر متعة وأكثر غنـى من حيث تنّوع املصادر 
والنصـوص والوسـائل املسـتخدمة ملسـاعدة التلميذ/ة عىل اكتسـاب املهـارات املطلوبة. إضافة  إىل  ذلك، فإّن االلتـزام بمعايري واحدة وموّحدة 
يف صفـوف اللغـة العربيـة يف املدرسـة الواحدة ويف البلد الواحد ويف الوطن العريب ككّل سـيجعل التواصل بني املدّرسـني أسـهل ألّن املنهاج واحد 
بغـّض النظـر عـن اختـالف النصوص أو الوسـائل التـي يسـتخدموهنا ملسـاعدة التلميذ/ة عـىل التمّكن من عالمـات التقـّدم املطلوبة. هـذه اللغة 
املشـرتكة والواضحة ستسـاعد أيًضا يف حتسـني وتوضيح التواصل مع أولياء األمور وجعله أكثر شـفافية وأقّل غموًضا بحيث يعطى أولياء األمور 

مهـارات حمـّددة حيتـاج التلميـذ/ة إتقاهنـا يف فصـل درايس معـنّي. 
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؟  يـري ملعا ل | مـا ا و أل لفصـل ا 5     -   معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | ا

 
نظـام التعليـم املقـاِرن نظـام التعليـم املعيـاري

بعـض التالميـذ أكثـر ذكاء. الـكّل قـادر عـىل التحصيـل بالعمـل اجلـاد وبـذل املجهـود.

مضمـون مـا يتعّلمـه التالميـذ خيتلـف باختـالف قدراهتـم. مضمـون مـا يتعّلمـه التالميـذ متامثـل.

التقييـم يقـارن التالميـذ ببعضهـم بعًضـا. التقييـم يقيـس متّكـن التلميـذ/ة مـن املعيـار.

التطويـر املهنـي متقّطـع.
التطويـر املهنـي مسـتمر ويرتكز عىل حتسـني التعّلم ومسـاعدة كّل 

التالميـذ عـىل التمّكـن مـن املعيـار املطلـوب.

؟ يري ملعا ا عىل  ملبني  ا لتعليم  ا ة  فكر تطّبق  كيف 
فكـرة التعليـم املبنـي عـىل املعايـري فكـرة فلسـفية بالدرجة األوىل تؤمـن بإمكانيـة حتقيق مجيـع التالميـذ لتلك املعايـري والتمّكـن منها. وهذا 
ا والتي تصنّـف التالميذ  إىل » قادرين عىل النجاح« و»غري قادرين عـىل النجاح«.  وتقول األبحاث  خيتلـف عـن الفكـرة الفلسـفية الطاغيـة عموًمً
بـأّن تصنيـف التالميـذ  إىل : »قـادر عـىل النجاح« و»غري قادر عـىل النجاح« يبـدأ يف احلقيقة من صّف الروضـة، وبأّن هؤالء املصنَّفـني بأهنم غري 
قادريـن عـىل النجاح - إن كان من قبل املدرسـة واملدّرسـني أو مـن قبل النظـام التعليمي بأكملـه - يعرفون ذلك. ومع الصـف االبتدائي الرابع 
ترتّسـخ داخلهـم فكرة عـدم قدرهتم عىل النجـاح ويصّدقوهنا وخيـرسون بمعظمهم مذ ذاك الوقت معركـة التحصيل األكاديمـي، وبالتايل األمل 
يف االلتحـاق باجلامعـة وبالتـايل األمل يف احلصول عىل عمل جّيد يسـاعدهم عىل العيش الكريـم. ولكن عىل العكس من ذلك، فـإّن التعليم املبني 
عـىل املعايـري يغمـر العمليـة التعّلميـة بالكثـري من األمل وحـّس النجـاح والتمّكـن والتحصيل جلميـع التالميذ، وليـس للتالميـذ ذوي القدرات 
العاليـة والظـروف املتميـزة فحسـب، وأّن مهّمـة النظـام التعليمي واملدّرسـني هـي العمل مع التالميـذ وذوهيم للتأّكـد من توصيـل التالميذ  إىل  

النجـاح وإىل  التمّكـن مـن تلـك املعايـري. 
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؟  -   6       يـري ملعا ل | مـا ا و أل لفصـل ا معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | ا

لكـن كيـف مـن املمكن أن نفعل هذا؟  كيف نسـتطيع أن نردم اهلّوة بـني التلميذ/ة الذي 
ا؟  وكيف مـن املمكن أن  قـد تكـون لديه قـدرات خاصة وبـني التلميذ/ة الـذي نعتقـده عاديًّ
يتمّكـن مجيـع التالميذ مـن معايري اللغة العربيـة؟ باعتناق فكرة التعليـم املبني عىل املعايري، فإّن 
مفهـوم الوقـت يتغرّي بحيث يويل املـدّرس التالميذ غري املتمّكنني وقًتا أطول وأكرب ملسـاعدهتم 
عىل االقرتاب من املعيار. وقد حيتاج املدّرس أحياًنا  إىل اسـتبقائهم لسـاعة قبل أو بعد الدوام 
املدريس أو خالل عطلة هناية األسـبوع أو إىل  اقرتاح دروس إضافية أو مدرسـة صيفّية يعمل 
فيهـا مـع التلميـذ/ة عـىل معايري حمـّددة.  والنتيجة سـتكون أن يبـدأ التالميذ مجيعهم يف السـنة 

التـي تـيل وقـد وصلـوا  إىل  املعايـري املطلوبـة للغـة العربيـة للسـنة الّدراسـية التـي أمتّوهـا. 

أّمـا بالنسـبة للمنهـاج، فالتعليـم املبني عـىل املعايري يسـتخدم مصادر عديـدة وخمتلفة وال 
يعتمـد كلّيـة عىل كتاب واحـد وإنام عىل مصادر مأخوذة مـن احلياة ومن الطـرق املختلفة التي 
هبـا نسـتخدم ونتعامـل مع اللغـة.  فنجد أّن صف اللغـة العربيـة املبني عىل املعايـري يعتمد عىل 
أدب األطفـال والناشـئة وعىل القصـص واملراجع واملعاجم والّصحـف واملجالت والّروايات 
واأللغـاز واألدب العاملـي املرتجم وغريهـا من املصادر األصيلـة )مع بعض املصـادر املعّربة( 

والتـي تصـاغ الـّدروس حوهلـا ويتمّكـن التلميـذ/ة مـن حتقيـق املعايـري مـن خالهلـا.

الّصـّف الـذي يتبنّـى التعليـم املبنـي عـىل 
املعايـري يـرى التالميـذ املعايـري فيـه يف كّل 

مـكان ويف كّل ورقـة تقييـم وامتحـان 
ودرس يأخذونـه بحيـث يعرفوهنـا متاًمـا.  
كـام نجد يف تلـك الّصفـوف نـامذج كثـرية 
من أعـامل التالميـذ التـي تعكـس متّكنهـم 
مـن املعيار أو تلك التـي تعكـس اقرتاهبـم 

مـن املعيـار كـام سـنجد أعـاماًل فاقـت 
املعيـار،  كـام نجـد أّن التلميـذ/ة نفسـه 
يعـرف املعايـري التـي متّكـن منهـا وتلـك 
التـي مـا زال يعمـل عليهـا كـام يسـتطيع 
أن يذكـر الطـرق التـي هبـا يسـتطيع أن 

حيّقـق املعيـار املطلـوب.  هـذه الشـفافية 
والوضـوح واملعرفـة تعطـي التلميـذ/ة 

إحساًسـا بعدالـة العمليـة التعّلميـة 
وبقدرته عـىل قيادهتا وتوجهيهـا والتحّكم 

يف نتائجهـا. 
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؟  يـري ملعا ل | مـا ا و أل لفصـل ا 7     -   معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | ا

يف                                                  تتمثل  طبًعا  هنا  بة  لّصعو ا   

املدّرسني  عىل  املضاعف  العمل   )1  

املدّرسون هبا  يعمل  التي  الطريقة  تغيري  إىل  احلاجة   )2  

املعايري. فلسفة  حتمله  الذي  اجلديد  الفكر  ليتقّبلوا  املدّرسون  هبا  يعمل  التي  الطريقة  تغيري  إىل  احلاجة   )3  

    عـىل أّن الوضـع اآلن يف الوطـن العريب بـات أفضل بكثري ممـا كان عليه قبل 7 سـنوات فقط 
ال غـري، حيـث نجـد اآلن بعـض املناهـج التي صّممـت بناء عـىل املعايـري ومنها منهـاج »قصص« 

و»حـوارات«، ومنهـا منهاج جمل��س أبو ظب��ي للتعليم، ومنهـا أيًضا املنهاج القطـري. كام نجد 
بذور شـبكات تعاون بني املدّرسـني املهتّمني والذين يتعاونـون فيام بينهم عـىل تطوير التعّلم 

املبنـي عـىل املعايـري. 

ية د قتصا ال ا و عية  جتام ال ا يري  ملعا ا تطبيق  د  بعا أ
يعتمـد التعليـم يف معظـم األحيـان نظاًمـا هو أقرب ألن يكون »نظام فرز«، حيـث يفرز التالميذ منذ الصف االبتدائي األول  إىل  »شـّطار« 
و»غـري شـطار« و إىل  »قادريـن عىل النجاح« و»غري قادريـن عىل النجاح«.  هـذه التصنيفات غري العلمية وغري اإلنسـانية ال هتتّم كثرًيا بأسـباب 
عـدم قـدرة التلميـذ/ة، عىل النجاح أو بأسـباب نجـاح التلميذ/ة، ولكنهـا ترّكز عوًضا عن ذلك عـىل النتيجة احلتمية واملرسـومة وغـري القابلة 
للتغيـري وللّتعديـل إاّل بقـدرة قـادر.  غري أننـا إذا تأّملنا يف أسـباب تعّثر التالميـذ وعدم حّبهـم ومتّكنهم من الّلغـة العربية، لوجدنا أهّنـا غالًبا ما 
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؟  -   8       يـري ملعا ل | مـا ا و أل لفصـل ا معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | ا

ا وإنسـانيًّا. وأحياًنا تكون  تكـون متعّلقـة بطـرق وأسـاليب التدريس املّتبعة يف املدرسـة وبمدى نجاح املـدّرس يف الوصول  إىل  التلميـذ/ة فكريًّ
متعّلقـة بظـروف التلميـذ/ة االجتامعيـة واالقتصاديـة؛ فالتلميـذ/ة العـريب الـذي ينتمي  إىل  أرسة مثّقفة وميسـورة احلال عادة مـا تتوافر لديه يف 
البيـت الكتـب الكثـرية واملطبوعـات، بينـام غالًبا ما حيـرم التلميذ/ة الذي ينتمـي ألرسة فقرية وغري مثقفة مـن فرصة االحتـكاك بالكتب وغريها 

مـن الفـرص الثقافيـة إضافـة  إىل  الفروقـات الشاسـعة التـي نلحظهـا بـني مـدارس النخبة 
اخلاّصـة واملـدارس احلكوميـة.  كّل هـذا ال بّد من أن يـؤّدي  إىل  نظام فرز ثقـايف واجتامعي 

واقتصـادي وأكاديمي يوّسـع اهلّوة بـني التالميـذ وجمتمعهم وهويتهـم وانتامءاهتـم ولغتهـم. 

أمهيـة فلسـفة التعّلـم املبنـي عـىل املعايـري هي أهّنـا تؤّكد وتؤمـن أّن باسـتطاعة كّل 
طالـب التعّلـم والتمّكـن مـن املعايـري، بغـّض النظر عـن خلفية أرستـه املاديـة والثقافية 
ومدرسـته وغريهـا مـن عوامـل الفرز الـذي يعاين منهـا تالميذ العـامل العريب.  مـا حيّققه 
وجـود املعايـري وتبنـي التعّلـم املبنـي عليها، أنـه يوّحـد املفاهيـم األساسـية ويوّضح ما 
املطلـوب تعّلمـه وعملـه يف كل مرحلـة صفيـة بغـّض النظـر عـن املدرسـة ومسـتواها 
والتلميـذ/ة وخلفيتـه الثقافيـة واملاديـة والدولة وسـطوهتا والكتـاب املعتمـد أو غيابه. 
ونصـل هبـذا  إىل  نـوع مـن املسـاواة التعليميـة بحيـث نعطـي أبنـاء اللغـة العربيـة لغـة 
ـدة ومعـارف ومفاهيم أساسـية ترتبط بعرصهـم ال بعرصنـا وبحاجاهتم  ـدة وموحِّ موحَّ

ال حاجاتنـا كـام نعطيهـم لغة ومعـارف باللغـة العربية يتشـابه فيهـا التالميذ مـن خمتلف 
اخللفّيـات االقتصاديـة واالجتامعيـة وينجحـون معهـا ويفكـرون هبـا. 

  نـوع مـن املسـاواة التعليميـة 
بحيـث نعطـي أبنـاء اللغـة 

ـدة وموّحـدة  العربيـة لغـة موحَّ
ومعـارف ومفاهيـم أساسـية 
ترتبـط بعرصهـم ال بعرصنـا 
وبحاجاهتـم ال حاجاتنـا كـام 

نعطيهـم لغـة ومعـارف باللغـة 
العربية يتشـابه فيهـا التالميذ مـن 

خمتلـف اخللفّيـات االقتصاديـة 
واالجتامعيـة وينجحـون معهـا 

ويفكـرون هبـا.
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؟  يـري ملعا ل | مـا ا و أل لفصـل ا 9     -   معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | ا

منحـى الّلغـة املتوازن، املنحـى الفونولوجـي، منحى الّلغـة املتكامل، التقـّ�  طرائـق التدريـس املسـتخدمة

مـؤرّشات التعّلـم املعايري)ما عـىل الطالب أن يعرفـه ويفعلـه(

كتـب عـدة، قصـص، روايـات، مقاالت، أغـاٍن، أفـالم، إنرتنـت، صحف، 
جمـالت، مرسحيـات، إعالنـات وغريهـا

املصـادر املختلفـة التـي حتّقـق املعايـري

املقنّـن  التقويـم  باملشـاريع،  التقويـم  املسـتمّر،  التقويـم  التكوينـي،  التقويـم 
واخلتامـي

التقييـم املبنـي عـىل املعايـري   

ج     ل�منها ا
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؟  -   10       يـري ملعا ل | مـا ا و أل لفصـل ا معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | ا

؟  لتعليمية ا ت  سا ر ملام ا فضل  أ ما 
نعيـش اليـوم يف زمـن »جمتمعات املعرفة« حيث تتسـابق املجتمعات واألمم بامتالك املعرفـة وإنتاجها وتغيري أشـكاهلا ومضامينها وتصديرها 

ممـا حيّتـم عـىل معّلمـي اللغـة العربيـة والناطقـني هبـا ومتعّلميهـا امتـالك مهـارات معرفيـة الزمـة ألجيـال القـرن الواحـد والعرشيـن. 

2 أن يقـرأ املـدّرس يوميًّا أفضـل كتـب أدب األطفال قراءة 
جهريـة للتالميـذ

1 أن يسـتخدم املدّرسـون والتالميـذ اللغة العربيـة الفصيحة 
بشـكل متواصل ودائم ويومي داخل املدرسـة

4 أن يتعـّرض التالميـذ ألنـواع القـراءة األربعـة )جهريـة، 
مشـرتكة، موّجهة، ومسـتقلة(

 أن يفـرد املدّرس وقًتا يوميًّا للقراءة املسـتقلة يعقبه مناقشـة
3

6 أن  يكـون الرتكيـز عـىل فهـم مـا يقـرأه التالميـذ  أن خيتـار التلميـذ/ة الكتـب التـي حيـّب قراءهتـا
5

  ومـن املامرسـات التعليمية الُفضـىل نلّخص أدناه ما تويص بـه األبحـاث

 احلديثـة يف جمـاالت تعّلـم الّلغـة وتعليمهـا
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؟  يـري ملعا ل | مـا ا و أل لفصـل ا 11     -   معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | ا

 أن يكثـر العمـل اجلامعي والتعاوين والنقاش بـني التالميذ
8

 أن  يناقـش املـدّرس مـع التالميـذ حّبـه للقـراءة وللكتب 
7

وأن يسـبقهم لقـراءة الكتـب التـي بـني أيدهيـم

10 أن يكـون مقيـاس النجـاح مرتبًطـا بمواقـف التالميذ 
جتـاه القـراءة وفهمهـم ملـا يقـرؤون

9 أن يرتكـز التعّلـم عـىل أدب األطفـال والناشـئة بأنواعهام 
املختلفـة )العلمـي واخليـايل(

12 أن يتعّلـم التلميـذ/ة كيـف يقّيـم تطـّوره األكاديمـي 11 أن يستخدم التالميذ اسرتاتيجيات ما قبل، أثناء، بعد القراءة
14 أن جيتمع املدّرس  بكّل تلميذ عىل حدة ملناقشـة تطوره 13 أن يسـاعد املـدّرس التلميـذ/ة عـىل اختيـار أهـداف 

تسـاعده عـىل التقـّدم والتطـور

16 أن يكتـب التلميذ/ة كثرًيا وأن يدرك أّن للكتابة هدًفا 15 أن يـرى التلميذ/ة نامذج كتابية كثرية توّضح خطوات 
الكتابة السـّت

18 أن يكـون التعليـم والعّلم مبنيني عىل املعارف السـابقة يف  )لزمالئـه  حقيقـي  جلمهـور  التلميـذ/ة  يكتـب  أن   17
الصـف أو ملـن حولـه يف املجتمـع(
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؟  -   12       يـري ملعا ل | مـا ا و أل لفصـل ا معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | ا

 أن ُيعطـى التلميـذ/ة تقييـامت غري رسـمية عـىل عملـه 
20

ر أفـكاُر التالميـذ وآراؤهـم  أن ُتقـدَّ
19

يتسـاءل عـن ويشـّك  أن  أمهيـة  التلميـذ/ة  يتعّلـم  أن   
22

بصّحـة وحقيقـة مـا يسـمع أو يقـرأ
 أن تقيَّـم بعـض أعـامل التلميـذ/ة تقيياًم رسـميًّا وليس 

21
كّلهـا

تغيـب  الغمـوض عندمـا  قبـول  التلميـذ/ة  يتعّلـم  أن   24
بعـض احلقائـق والوقائـع عنـه

تغيـب  الغمـوض عندمـا  قبـول  التلميـذ/ة  يتعّلـم  أن   23
بعـض احلقائـق والوقائـع عنـه

26 أن يسـتخدم املنطـق يف التخطيـط واالسـتنتاج 25 أن يتعّلـم التلميـذ/ة أمهية أن يكون مرًنـا وقاباًل لتغيري 
رأيـه يف يشء أو قضية ما يف حال وجد مـا يقنعه بذلك

27 أن يعتمـد أسـلوب الرشاكـة داخـل الصـف من خالل العمـل التعـاوين ونقد التالميـذ ألعامل بعضهـم بعًضـا نقًدا فيه 
الكثـري مـن التفّكـر واملصداقيـة.
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  13

ظهـرت فكـرة فنـون الّلغة يف الغرب، وجاءت عىل خلفيـة أّن الفّن واللغة مًعا وسـيلتان بليغتان للتعبـري وإليصال فكرة ما، وذلك من 
خـالل اسـتخدام اللغـة وفنوهنا املختلفة بـام فيها مهاراهتا األربع: الكتابـة بأنواعها، القراءة بأنواعها، االسـتامع والتحّدث إضافة إىل قراءة 
شـّتى أنـواع املعلومات والبيانات من رسـوم وصور، والقـدرة عىل إنتاج نّص مثاًل من خالل الصور.  ومن هنـا، فإّن أهم ما يف فكرة فنون 
اللغـة أهنـا تـدّرس اللغـة وتغمس التالميذ فيها عوًضا عن تدريسـهم عن الّلغة وحسـب.  وتضـّم فنون اللغة تركيـًزا يف املهارات اإلضافية 
التاليـة: الوعـي الصويت، الفنونولوجيا، الفهم القرائي، األدب املسـّجع، البالغة، اخلط، االشـتقاق واجلذور، اخلطابة، العروض الشـفهية، 
التنقيـح، تعليـم املفـردات، اإلمالء، وتوثيق املصادر.  وعليه فإّن الرتكيـز هنا ومن خالل معايري فنون الّلغة العربية هو عىل اسـتخدام الّلغة 

وعـاًء للتفكـري وإلنتـاج املعرفة والعلوم واألفكار ونرشهـا، وليس املطلـوب التعّلـم عـن الّلغـة كـام هـو سـائد يف الكثـري مـن املـدارس. 

وضعنـا لّلغـة العربّيـة وفنوهنـا املختلفـة عرشة معايري، وهي األطـر العامة التي توّضح ما عـىل  التلميذ/ة معرفتـه.  وحتت كّل معيار 
هنالـك مـؤرّشات تعّلـم مفّصلة لـكّل مرحلـة صفية؛ فهي توّضح مـا عىل التلميـذ/ة عملـه وحتقيقه من مهـارات وكفايات يف كّل صّف 

للوصـول  إىل  التمّكـن مـن املعايـري. 
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معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | الفصـل الثـاين    -   14

حيـّدد الصـوت الـذي تبـدأ أو تنتهـي بـه الكلمـة.
ب 

يمّيـز بـني احلـروف والكلـامت واجلمـل.
أ 

  هيّجـئ الكلـامت باسـتعامل أصـوات احلـروف.
د

يمّيـز بـني الكلـامت املتشـاهبة.
ج 

يكّون كلامت تتأّلف كّل منها من ثالثة إىل أربعة حروف.
و 

يقـرأ مسـتخدًما اسـرتاتيجيات التقطيـع الصـويت.
هــ 

يكتسـب عـدًدا أكـرب من الكلـامت البرصيـة )57 كلمة 
ح 

جديدة و57 من السـنة السـابقة(.
يضيـف أو حيـذف حروًفـا مـن الكلمـة ليسـتخرج كلـامت 

ز 
جديـدة منهـا.

  فللتمّكن مثاًل من معيار الوعي الّصويت ومتييز الكلامت يف الّصّف االبتدائي 

األول، ال بّد للتلميذ/ة من أن يتمّكن من مؤرّشات التعّلم التالية
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15     -   معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | الفصـل الثـاين

تقرأهـا  التـي  )تلـك  اجلهريـة  القـراءة  إىل   يصغـي  
ي 

املدّرسـة( ويشـارك يف القراءة املشـرتكة.
يقـرأ قـراءة جهرية معرّبة مـع مراعاة عالمـات الرتقيم 

ط 
التـي تسـاعده ومسـتمعيه عـىل فهـم املعنـى.

يثّبـت معرفتـه للعالقـة بني احلروف وأصواهتـا املختلفة األصوات باحلـركات القصرية واملدود الطويلة وبتنويـن الفتح والكرس 
ك 

والضـّم والـالم القمريـة والّشمسـية.

ت مصطلحا
 املعايـري  وهـي األطـر العامـة التـي توضـح مـا عـىل  التلميـذ/ة معرفتـه.

 مـؤرّشات التعّلـم  مـا عـىل  التلميـذ/ة عملـه مـن مهـارات وكفايـات وحتقيقـه يف كّل صـّف للوصـول  إىل  التمّكـن مـن املعايـري.

مثال
 املعيـار  معيـار الوعـي الّصـويت ومتييـز الكلـامت والطالقـة
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معايـري فنـون اللغـة العربيـة - أ. د. هنـادا طـه | الفصـل الثـاين    -   16

 مـؤرّشات التعّلـم هلـذا املعيـار للصـف االبتدائـي الرابـع: 
أ( يتقـن عـدًدا كبـرًيا مـن الكلـامت البرصيـة )57 كلمـة جديـدة ومراجعـة لـكّل الكلـامت مـن السـنوات السـابقة(.

ب( يقـرأ مسـتخدًما مهـارات القـراءة اآلليـة.

ج( يقـرأ بطالقـة وبصـوت معـرّب يعكـس فهمـه للنـّص.

إضافـة للمعايري ومؤرّشات التعّلم، فإّن هناك لكّل معيار أس��ئلة خصبة ومفاهيم أساس��ية حيتاج املـدّرس  إىل  التفّكر 
هبـا ووضعهـا يف االعتبار عنـد كتابـة وتصميـم منهـاج الّلغـة العربّيـة. كـام أّن عـىل وزارات الرتبيـة 

والتعليـم واملختصني بشـؤون تعّلـم الّلغة العربّية يف أرجاء الوطـن العـريب االتفـاق عـىل املفاهيـم األساسـية 
فيـام خيـّص تعّلم الّلغة.  وتعتمد املفاهيم األساسـية عىل اتفاق املختّصني عىل طـرق التعّلـم املثـىل وعـىل تبنّـي 

تطبيـق نظريـات تعّلم الّلغة األكثر تأثـرًيا وفعالية يف عرصنا هذا. كام تعتمد أيًضا عىل أبعاد إنسـانية وفلسـفية 
وعقائدية وسياسـية واقتصادّية ترسـم صورة اإلنسـان العريب املعارص وختّط شـكاًل معينًا للمواطن واإلنسـان 

والعامـل واألم واألب واملهنـّي العريب.  وعليـه فـإّن تلـك املفاهيـم األساسـية تكـون عـامًدا للتعّلـم ولرسـم 
سياسـات التعّلـم عامـة وتعّلـم الّلغـة العربّيـة خاصـة يف العـامل العـريب. 
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توضي��ح في��ام خي��ّص تدري��س قواع��د النح��و وال��ّ�ف

إّن مسـألة تعليـم قواعـد النحو والرّصف مسـألة أخذت كالسـيكيًّا منحى أكثـر تعقيًدا وصعوبة مما جيـب، بحيث صـار تعليم الّلغة 

العربّيـة مقروًنـا وباضّطـراد بتعليـم القواعـد. وصـارت الّدقـة اللغوية هـي اهلاجس األسـاس ملعّلمـي الّلغـة العربّية وواضعـي املناهج 

ومقّيمـي األداء.  عـىل أّن التفكـري اليـوم يشـهد انزياًحـا عـن هذا الفكـر الكالسـيكي مسـتنًدا إىل األبحـاث والدراسـات والنتائج غري 

املرضيـة التـي حيصـل عليهـا تالميذنـا يف االمتحانـات العامليـة املقنّنـة.  وهنـاك انزيـاح أسـايّس يف التخطيـط اللغـوي اليوم مـن التفكري 

بالّدقـة اللغويـة إىل التفكـري بـاألداء الّلغوي والرتكيز عليه.  فـاألداء اللغوي ال حيّتم الّدّقة أو الّصحـة اللغوية املتناهيـة، وإنام يطلب من 

مسـتخدم الّلغـة الفصيحـة إيصـال أفكاره بشـكل معقول ومفهوم يـؤّدي املعنى حّقه ويوصل الّرسـالة. ومـن هنا فإّن املنحـى املعتمد يف 

معاي��ري هن��ادا ط��ه لفنون الّلغ��ة العربّية ينظر إىل النحـو والرّصف عىل أهنام أداتـان لتجويد الّدقة اللغويـة وضامهنا وأهنام ال ُتكتسـبان إال:

1 |  بالتعليـم املضمـر والضمنـي )مـن الّروضـة وحتـى الّصـّف الثالـث(.
2 |  ومـن خـالل الـّدروس املنمنمـة املبـارشة )مـن الّصـّف الّرابـع وحتـى املرحلـة الثانويـة(.

3 |  ومـن خـالل إعـادة تدويـر تلـك املفاهيـم والتذكـري هبـا مـن خـالل النصـوص يف كّل حّصـة ويف كل مرحلـة صفيـة. 
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وعليه، فإّن اكتساب تلك القواعد يف املرحلة االبتدائية وبحسب املنحى املّتبع هنا ال يكون إاّل من خالل تغميس التلميذ/ة بالّلغة وأدب األطفال بكّل أنواعه 
وأجناسـه دون تعليـم مبارش ورصيح ألّي قواعد.  بدًءا من الّصّف الّرابـع االبتدائي، يبدأ تقديم القواعد النحوية والرّصفية من خالل دروس منمنمة ال يتعّدى 
الواحد منها ال 15 دقيقة تقّدم فيها الفكرة العامة دون الغوص يف التفاصيل النحوّية واالستثناءات. ويتّم تذكري التالميذ بتلك القواعد يف كّل حّصة ومن خالل 
النصـوص املختلفـة التـي يعملون عليها بحيث ال يتعّدى ذلك ال 5 دقائق يوميًّا.  هذا التذكري املسـتمّر جيعل مـن النحو والرّصف جزًءا غري مزعج وغري ُمتطّفل 
عىل كّل حّصة، ويساعد التالميذ عىل استخدام ما اكتسبوه من قواعد يف فهم أو تشكيل النصوص التي يعملون عليها.  هذه الطريقة هي من أسس املنهاج اّللولبي 
الذي تقوم عليه فلسـفة املعايري، وهي الطريقة التي درسـها علامء الّلغة واللسـانيون أمثال كراشان وتشومبسـكي. )من املمكن تنزيل ملّف خمت� املخت� يف 

قواعد النحو وال�ف واإلمالء والبالغة من

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

جتـدون أدنـاه املعايري العـرشة وعالمات التقـّدم املرافقة هلا واملفاهيم األساسـية واألسـئلة اخلصبة والتي تكّون األسـس لتصميـم أّي منهاج 
للغـة العربّيـة:
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1( معي��ار الوع��ي الّص��ويت ومتيي��ز الكل��امت والطالق��ة

رشح املعيـار
يتعّلـم التالميـذ يف الّصّفـوف 

االبتدائيـة متييز الكلـامت املطبوعـة 
)املكتوبـة( وهتجئتهـا باإلضافـة  إىل  

مهـارات تكون عـامد القـراءة املسـتقّلة.  
كـام يكتشـفون االرتبـاط بـني أصـوات 

احلروف وأسـامئها، مما يسـاعدهم عىل هتجئة 
الكلـامت غـري املألوفـة.  باإلضافة  إىل  هذا، فإهّنم 
يف هـذه املرحلـة يبنـون رصيـًدا جيـًدا مـن الكلـامت 

البرصّيـة التـي تسـاعدهم عـىل القـراءة الواعيـة 
والرسيعـة والدقيقـة يف الوقت نفسـه.  ومـع هنايـة 

الّصـّف االبتدائـي السـادس، يكـون باسـتطاعة  
التالميـذ أن يقرأوا بطالقـة وبتعبـري وبصـوت 

يناسـبان النـّص املقـروء.

 املفاهيـم األساسـية 
هناك ارتباط بني صوت احلرف ورسمه. •	

ية. الكلامت مؤّلفة من مقاطع صوت •	

معرفة األصوات الطويلة والقصرية تساعد  التلميذ/ة عىل القراءة الّصحيحة. •	

النامذج املتكّررة تساعد  التلميذ/ة عىل تفكيك الكلامت اجلديدة وقراءهتا. •	

األسئلة اخلصبة
كيف تتكّون احلروف والكلامت واجلمل؟ •	

كيف ندرك أّن للحروف والكلامت واجلمل معنى؟ •	

أين تظهر احلروف واألصوات التي تكّون أسامءنا يف الكتابات التي نصادفها حولنا •	

أّي األصوات تتطابق مع أّي احلروف؟ •	

ّيات والفونولوجيا يف تسهيل عمليتي القراءة والكتابة؟ كيف تساعد الصوت •	

ات والفونولوجيا يف هتجئة الكلامت اجلديدة؟ ّي كيف تساعد الصوت •	
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املفاهي�م األساس�ية

،

متابع��ة ل�معي��ار الوع��ي الّص��ويت ومتيي��ز الكل��امت والطالق��ة

توضيـح املفاهيـم األساسـية واألسـئلة اخلصبـة
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2( معيار اكتس��اب املفردات

رشح املعيـار
يكتسـب  التالميـذ مفرداهتـم مـن 
خـالل احتكاكهـم بمواقـف غنّيـة 

ـا كقـراءة الكتـب والنصـوص  لغويًّ
ومـن خـالل تواصلهـم مـع أصدقائهـم 

ومـع الكبـار، حيـث يسـتخدمون مفاتيـح 
النـّص والرّشوح املقّدمـة مـن اآلخريـن الكتسـاب 

املفـردات اجلديـدة واألكاديميـة.  ويتعّلـم  التالميـذ 
كذلك اسـتخدام اسـرتاتيجيات تسـاعدهم عىل اكتشـاف 
معـاين املفـردات اجلديـدة وحتليلهـا  إىل  أن يصبحـوا أكثـر 

مهـارة يف حتليل اشـتقاقات الكلامت ومصادرهـا وجذورها 
ومعانيهـا مما يسـّهل عليهـم عملّيـة الفهـم.  ويفـرد وقـت 

خاّص داخـل احلّصة لتعليم املفـردات من خالل دروس 
منمنمـة وأنشـطة خمتلفـة ملـا الكتسـاب املفـردات 

 الفصيحـة واألكاديمّيـة مـن أمهّيـة يف 
تشـكيل لغـة التالميـذ. 

 املفاهيـم األساسـية 

ة خمتلفة. ّي زيادة حصيلة التلميذ/ة من املفردات مرتبطة بقراءة أنواع أدب •	

الواحدة.  للكلمة  متعّددة  معان  هناك  تكون  قد  •	

اجلديدة. الكلامت  يساعد عىل معرفة معاين  القراءة  السياق يف  استخدام  •	

اللفظ  يف  املتجانسة  )اللفظة  واجلناس  واملرتادفات  األضداد  معرفة  •	
واملختلفة يف املعنى( تزيد حصيلة  التلميذ/ة اللغوية.

األسـئلة اخلصبة

املفردات؟ نتعّلم  ملاذا   	

اتنا؟ املفردات يف حي تعّلم  يساهم  أن  املمكن  من  كيف  •	

كيف من املمكن أن نستخدم اسرتتيجيات لتفكيك معاين الكلامت  •	
اجلديدة؟

هل يبتدع كّل شخص اسرتاتيجيات ملعرفة معاين املفردات واكتساهبا  •	
خاّصة به/ا؟
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املفردات األكاديمية

متابع��ة ل�معي��ار اكتس��اب املف��ردات

توضيـح فيـام خيـّص املفـردات األكاديمّيـة
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3( معي��ار اس��رتاتيجّيات الق��راءة والفه��م

رشح املعيـار
يكتسـب  التالميذ اسـرتاتيجيات 
قرائية تسـاعدهم عـىل فهـم أنـواع 

خمتلفـة مـن النصـوص وحتليلهـا، ذلـك 
أّن عمليـة القراءة وتعّلمهـا تتطّلب اسـتخدام 

مهـارات تفتح معـاين النّص أمام القـارئ.  فيتعّلم 
القـارئ املبتـدئ مثـاًل أّن للـكالم املكتـوب معنـى 

وطريقـة تنظيـم معينـة.  ويتعّلـم  التلميـذ/ة باملـراس أّن 
القـدرة عـىل حتليـل النصـوص وتقييمهـا جـزء ال يتجـزأ 
مـن فهمـه هلـا.  كـام يتعّلـم التلميـذ/ة أن يراقـب مـدى 

فهمه واسـتيعابه للنّصوص من خالل سـؤاله لألسـئلة 
املناسـبة ومن خـالل التصحيـح الـذايت وتقييـم مـدى 

فهمـه ملا قـرأ.  وتطّبـق االسـرتاتيجيات هـذه عـىل 
كل النصـوص املقـروءة داخـل الّصـّف أو 

خارجـه. 

 املفاهيـم األساسـية 
املعاين  والستخالص  النّص  لفهم  عديدة  اسرتاتيجيات  القّراء  يستخدم  •	

ؤ والتلخيص واملقارنة(. ّب )السياق واألسئلة والتوّقع والتن
الفهم. وعىل  السلسة  القراءة  عىل  الرتقيم  عالمات  تساعدنا  •	

معرفة الكلامت البرصية بشكل آيل تساعدنا عىل فهم املعنى وفّك طالسم  •	
املفردات اجلديدة.

نّص معني. من  املعاين  استخالص  القراءة هي عملية  •	
وأنفسنا. عاملنا  ولفهم  للمعرفة  أساسية  عملية  القراءة  •	

ة يف ميدان  القراءة مهارة ختدمنا العمر كّله ومتتعنا وتزيدنا معرفة وتنافسّي •	
العمل ويف احلياة عموًما.

األسـئلة اخلصبة
اجلّيدون؟ القّراء  يفعل  ماذا  •	

احلروف؟ نحتاج  مل  •	
القراءة؟ اسرتاتيجيات  ما  •	
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ال  عندما  والفّعالون  اجلّيدون  القّراء  يفعل  ماذا  •	
اجلديدة؟ املفردات  يفهمون 

خمتلفة؟ أدبية  أنواًعا  نقرأ  ملاذا  •	

نقرأ؟ بام  وعالقتها  الفهم  أسئلة  أمهية  ما  •	

املعاين؟ ويستخلص  القارئ  أ  ّب يتن وكيف  ملاذا  •	

كقارئ؟ نفيس  عن  أعرف  ماذا  •	

أمامي  الذي  النّص  مفاتيح  لفك  أستخدمها  التي  االسرتاتيجيات  ما  •	
تها؟ ّي فعال مدى  وما 

القراءة؟ أثناء  األمور  عيّل  تصعب  عندما  أفعل  ماذا  •	

أقرأ؟ ما  معنى  الكتشاف  ة  اسرتاتيجّي من  أكثر  استخدام  بإمكاين  هل  •	

متابع��ة ل�معي��ار اس��رتاتيجّيات الق��راءة والفه��م

األسـئلة اخلصبة
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4( معي��ار ق��راءة النص��وص املعرفّي��ة

رشح املعيـار
النصـوص املعرفّيـة هـي تلـك 

النصـوص التي يكـون فيهـا الكاتـب 
مسـؤواًل عـن صّحـة حمتواهـا ودّقتهـا، 

وتشـمل النصوص العلمّية والتقنّية والسـرية 
والتعليـامت والنصـوص احلجاجّيـة واإلقناعّيـة 
واملقـاالت الّصحفّيـة والتحقيقـات والتقاريـر 

والّرسـائل واألدّلة واملعاجم وغريها. 

يقـرأ  التالميذ عادة ألهـداف معّينة منها مثـاًل القـراءة ملعرفـة 
املزيـد عن موضـوع مـا، أو ملعرفـة اخلطـوات الالزمـة لصنـع 
أو تركيـب يشء مـا، أو إلمتـام عمـل مـا أو للمتعـة اخلالصـة.  
وبالتايل فـإّن  التلميذ/ة يطّبـق العملّية القرائّية عـىل نصوص 

مـن أنـواع أدبيـة خمتلفـة نحـو املقالـة األدبّيـة والعلمّيـة 
والصحفيـة واألكاديميـة ونحـو الكتابـة الصحفيـة 

واإلعالنـات واملنتديـات واملدّونـات 
اإللكرتونيـة. 

إّن تعـّرض  التلميـذ/ة هلـذه األنواع مـن النصـوص املعرفّية عـىل كثرهتا 
وتنّوعهـا تصقـل فيـه مهـارات عّدة منهـا الغـوص والتعّمق يف طبقـات النّص 
املختلفـة لفهمهـا بعمـق وتسـّمى هـذه بالقـراءة املتعّمقـة )كلـوز( إضافـة إىل 
التعـّرف  إىل  مزايـا النصـوص كالعناويـن الرئيسـة والثانويـة والّصـور، ممـا 
يسـاعده عـىل فهـم بعـض جوانـب تلـك النصـوص.  كـام يتعّلـم  التلميـذ/ة 
أن ينظـر  إىل  اخلرائـط والرسـوم البيانيـة واجلداول عـىل أهّنا مصـادر إضافية 
للمعلومـات.  ويعطـي جممـوع هذه املعـارف  التالميذ قدرة عـىل تنظيم أفكار 
هبـا.   متعّلقـة  اسـتنتاجات  إىل   واخللـوص   وحتليلهـا  وتلخيصهـا  النصـوص 
إضافـة  إىل  ذلـك، فـإّن  التالميـذ املتمّرسـني بعملية القـراءة يكتسـبون قدرة 
التمييـز بـني الغـّث والسـمني وبـني الكتابـة املوضوعيـة وتلـك املنحـازة  إىل  
طـرف دون آخر.  ولكـن كّل ذلك يعني بالـّ�ورة أمهية أن يتعامـل التالميذ 
مـع النصـوص واألعـامل الكاملة واألصيلـة واألّولية بدًءا من صـّف الّروضة 
وهـي تلـك النصوص غري املعّدلة وغري املترّصف هبـا وغري املكتوبة يف إدارات 

املناهـج يف وزارات الرتبيـة ألجـل غـرض تعليمـّي بحـت.
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