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 تقويم دليل ُمعلِّم اللُّغة العربية للصف األول االبتدائي في المشروع الشامل لتطوير المناهج 

 في ضوء معايير علمية مقترحة

 
 محمَّد بن عبدالعزيز النصار

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية -معهد تعليم اللُّغة العربية لغري الناطقني هبا 
 هـ1438/ 27/11 وقبل -هـ 15/7/1438 قدم للنشر

ُمعلِّم اللُّغة العربية للصف األول االبتدائي يف املشروع الشامل لتطوير املناهج يف ضوء معايري علمية ل يهدف البحث احلايل إىل تقومي دلي: المستخلص
املشروع الشامل لتطوير املناهج؛ ورجع إىل عدد من الوثائق مقرتحة، وقد بىن الباحث عدًدا من املعايري الالزمة لتقومي أدلَّة ُمعلِّمي اللُّغة العربية يف 

الفلسفة اللُّغوية لتعليم اللُّغة العربية وتعلمها،  : والدراسات ذات العالقة، وقد حتدَّدت املعايري يف ثالثة وثالثني معيارًا توزعت على مخسة جماالت رئيسة
س، مصادر التعلم واملواد املساندة، تقومي األداء اللُّغوي. مثَّ حول الباحث هذه املعايري إىل األهداف، التخطيط لعمليات التدريس، اسرتاتيجيات التدري

ة األوىل من  أداة لتقومي دليل املعلم وللتأكد من صدقها عرضها على عدد من احملكمني، واختار الباحث طريقة إعادة التقومي، فقد اختار الباحث الوحد
د أسبوعني، وبذا حتقق الباحث من صدق األداة وثباهتا. وقد أظهرت النتائج أنَّ درجة توافر املعايري املقرتحة يف دليل كتاب املعلم، وأعاد التقومي بع

( ضعيفة، ويف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج أوصى الباحث بضرورة 1.76معلمي اللُّغة العربية للصف األول يف مجيع اجملاالت جاءت بدرجة )
 وعلى وجه اخلصوص دليل معلم اللُّغة العربية للصف األول االبتدائي ملا هلذه املرحلة من أمهِّية بالغة. ةبناء أدلة معلمي اللُّغة العربيإعادة النظر يف 

 
 .تقومي، اللُّغة العربية، معلمون، دليل، املرحلة االبتدائية :الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة

من التحديات اليت تواجه املدرسة يف هذا العصر        
فكلما حققت املدرسة  "التطورات املختلفة يف مجيع اجملاالت

كانت هناك تطلعات جديدة تفرضها   جناًحا يف خمرجاهتا
من هنا تأيت أمهِّية تطوير األداء   "متطلبات احلياة املتسارعة

املدرسي وأثره يف رفع جودة التعليم مبجاالته الثالثة التعليم 
والتعلم واإلدارة املدرسية إذ يوجه املدرسة لتطور توقعاهتا 
باستمرار من أجل رفع كفاءة أدائها عن طريق التحسني 

)العبد اهلل،   "والتطوير املستمرين  للعمليات بشكل صحيح
2002 ،9.) 

وتلتقي األدبيات الرتبوية على تصور للمنهج الدراسي    
أنَّه خطة عامة شاملة لتحقيق أهداف يتوخاها النظام " على 

التعليمي بقصد تزويد الطالب مبجموعة من املعلومات 
الجتاهات اليت تتفق مع واملعارف واملهارات واخلربات والقيم وا

الفلسفة العامة هلذا النظام، واملنهج منظومة متكاملة تشتمل 
األهداف، احملتوى، طرائق التدريس   :على مكونات رئيسة

)املركز العريب للبحوث الرتبوية،   "األنشطة، والوسائل التقومي
(، وحرصت وزارة التعليم يف اململكة العربية 302، 2011

اكبة هذه التطورات والتغريات العاملية؛ السعودية على مو 
توفري "فتبنت مشروًعا متخصًصا لتطوير املناهج يهدف إىل 

مناهج تربوية تعليمية متكاملة ومتوازنة ومرنة ومتطورة، تليب 
حاجات الطالب الالزمة للحياة والتعلم، ومتطلبات خطط 

سخ التنمية الوطنية، وتستوعب املتغريات احمللية والعاملية، وتر 
القيم واملبادئ اإلسالمية السامية وروح الوالء للوطن وتؤكد 

، 2012)اإلدارة العامة للمناهج،  على الوسطية واالعتدال"
1.) 

وألمهِّية اللُّغة العربية وكوهنا أداة التعلم الرئيسة؛ فقد أكَّد      
عليها املشروع الشامل يف مرحلته األوىل مع ختصصات العلوم 

لوم االجتماعية، وقد انتقل املشروع الشامل اإلسالمية والع
لتطوير املناهج بتعليم اللُّغة العربية يف املرحلة االبتدائية 
واملتوسطة نقلة نوعية؛ من منهج يعتمد على تقدمي اللُّغة 

العربية يف مواد متعددة )قواعد، نصوص، قراءة، إمالء وخط( 
ا كل   ال يتجزَّأ وتبىنَّ  إىل منهج تكاملي ينظر إىل اللُّغة على أهنَّ

 املشروع الشامل يف تعليم اللُّغة العربية مخسة مداخل األول 

املدخل الضمين ويكون بتعليم قواعد اللُّغة العربية ونظم "
تراكيبها للمتعلمني دون إشعار بذلك باستخدام األمناط 
واألساليب اللُّغوية ومناذج احملاكاة وتوظيف تلك القواعد يف 

 ،كتسبها الدارس دون تعرض ملفهومهنصوص خمتلفة ي

عىن باستخدام اللُّغة يف خمتلف املواقف واملدخل الوظيفي ويُ 
ففروع اللُّغة ما هي إال اللُّغة  دخل التكاملياحلياتية، وامل

نفسها، وأنَّ اللُّغة يف طبيعتها متكاملة؛ لذا جيب أن تقدم يف 
ويقوم على  موقف التدريس كاًل ال جزءاً، واملدخل االتصايل

التعامل مع اللُّغة على أهنا عادات سلوكية اجتماعية وأهنا  
كائن اجتماعي يتطور وينمو يف ظل اجملتمع وأفراده، واملدخل 

يل بعض النصوص الدرامي التمثيلي والذي يعتمد على حتو 
 "وتوظيف اللعب التمثيلي يف تعليم األطفال إىل أعمال متثيلية

 (.45، 1427 وزارة الرتبية والتعليم، (

ولكون هذا املشروع أحدث نقلًة نوعية يف تعليم اللُّغة    
العربية؛ ومبا أنَّ أغلب معلمي اللُّغة العربية يف املرحلة 
االبتدائية غري متخصصني يف تعليم اللُّغة العربية؛ بل بعضهم 

تطلَّب هذا أن يواكب املشروع  ؛ال حيمل مؤهاًل تربوياً 
ئمني على تدريس اللُّغة العربية الشامل تدريب مكثف للقا

من املتخصصني وغريهم، ففعالية أي منهج مطور أو كتاب 
على نوعية املعلمني الذين يقومون بتدريسه "جديد تعتمد 

فهم القلب من العملية التعليمية ويتمثل دورهم يف تنفيذ 
املنهج املطور يف تطويع املناهج والكتب املطورة لظروف 

ن فيها وقراءة املادة العلمية اجلديدة اليت البيئات اليت يعملو 
تشتمل عليها الكتب اجلديدة بتعمق ووضع خطة لتعليم 
املفاهيم واملهارات اليت يشتمل عليها املنهج املطور، 
واستخدام دليل املعلم للكتاب اجلديد ودليل املنهج املطور 

 (.238، 1999بكفاءة" )طعيمة 
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الشامل ضرورة وجود  وقد أدرك القائمون على املشروع    
أدلَّة تسهم يف مساعدة معلمي اللُّغة العربية على حتقيق 
أهداف املشروع الشامل منطلقني من اهتمام خمططي املناهج 

فقد اهتموا به بقدر اهتمامهم بتخطيط  " بأمر دليل املعلم
املنهج وبنائه وتطويره، ويرجع ذلك إىل إدراك قيمته وأمهيته 

ا يقوم بتنفيذ املنهج؛ بل يرى املختصون بالنسبة للمعلم حينم
أنَّ دليل املعلم يعدُّ من مكونات املنهج أو   :يف املناهج

عناصره، ويتفق املعلم اخلبري باملهنة مع املعلم حديث العهد 
  ".هبا يف حاجة كل منهم إىل ما يسرتشد به يف تنفيذ املنهج

 (29، 1989)رمضان، 
فدليل املعلم أشبه ما يكون مبساعد للمعلم داخل غرفة    

الصف ومن األدوات املهمة اليت تساعده يف ترمجة حمتوى 
املعلومات إىل و الكتاب املدرسي ونقل اخلربات واملهارات 

لذا فإنَّ دليل املعلم "جيب أن يرتافق مع   ؛داخل غرفة الصف
لقيام بدوره كتاب الطالب وأن يكون بني يدي املعلم أثناء ا

يف عملية التعليم، فاملعلمون حمتاجون إىل دليل املعلم كي 
يكملوا النقص الذي قد يكون لديهم يف فهم طبيعة املادة 
العلمية أو يف تبصريهم باألساليب املثلى يف ختطيطها 

)مكتب الرتبية العريب  "وعرضها وتقوميها يف غرفة الصف
 (.21، 2004لدول اخلليج، 

 : وأسئلتهمشكلة البحث 

من اجلهات الرتبوية يف جمال التعليم إىل أمهِّية  كثريتشري ال   
أدلَّة املعلمني؛ فقد أعدَّ مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج 
مؤلًفا بعنوان املرشد يف تأليف دليل املعلم منطلقني من حاجة 
، وخلو املكتبة العربية  شرحية من املعلمني إىل الدعم الفينِّ

رشاد مؤلفي أدلة بصفة عامة من وجود كتابات متخصصة إل
املعلمني إىل الكيفية اليت ترفع من فعالية أدلة املعلمني 
وتشجع املعلمني على اإلقبال عليها واالستفادة منها يف 
العملية التعليمية )مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، 

(. كما يؤكِّد فريق تطوير التدريس يف مركز البحث 2004

( على أمهِّية 1985وك باألردن )والتطوير الرتبوي جبامعة الريم
دليل املعلم؛ وأن يشتمل على موضوعاٍت نظرية تثري معرفة 
املعلم يف وظيفته الرتبوية، وإىل هذه األمهِّية أشارت املنظمة 
العربية للرتبية والثقافة والعلوم يف دليل املعلم يف العلوم 
البيولوجية للصف الثاين الثانوي احلادي عشر )فرج، 

1978.) 

( يف دليل 1984وممَّن أكَّد أمهِّية دليل املعلم  الصغري )      
املعلم ملادة الرتبية اإلسالمية بسلطنة عمان، وفريق التطوير 
لتدريس الرياضيات يف مركز البحث والتطوير الرتبوي جبامعة 
الريموك باألردن يف دليل املعلم يف تدريس الرياضيات للمرحلة 

الرتبية والتعليم جبمهورية مصر  ( ووزارة1985اإلعدادية )
العربية يف دليل املعلم لكتاب اللُّغة العربية للصف الثالث 

(، 2000(، كما أوصت دراسة حجازي )1993االبتدائي )
( إىل 2006( ودراسة احلوطي )2013ودراسة السعايدة ) 

ضرورة االعتناء بأدلة املعلمني وإعادة بنائها مبا حيقق أهداف  
 ية.كل مرحلة دراس

ولكون املشروع الشامل لتعليم اللُّغة العربية أحدث نقلًة       
نوعيًة يف تقدمي اللُّغة العربية من مواد منفصلة غري مرتابطة إىل 
منهج متكامل تتكامل فيه مجيع فروع اللُّغة العربية ولكون 
تدريس اللُّغة العربية ينهض به معلمون من ختصصات متعدِّدة 

االبتدائية، خيتلفون من حيث إعدادهم  خصوًصا يف املرحلة
؛ هذا التنوع فيهاهم حسب اجلامعات اليت يتخرجون وتأهيل

يف تأهيل املعلمني وهذه النقلة يف بناء منهج تعليم اللُّغة 
العربية؛ تطلب من وزارة التعليم بناء أدلَّة متخصصة للمعلمني 

 تبىن يف ضوء توجهات املشروع الشامل لتطوير املناهج.
وألمهِّية املعايري وكوهنا "حركة شاملة تبحث عن الكمال    

وتصبو إىل تغيري املعتقدات واالجتاهات ومراجعة املمارسات 
وحتسني البيئة املدرسية بكل تفاصيلها، وحتاول أن تدمج 
احلديث باألساليب التقليدية وقد قامت موجة اإلصالح 

كن فعالة الرتبوي املبين على املعايري على فلسفة بسيطة ول
، 2015جًدا وهي إصالح وهتيئة البيئة املناسبة" )التميمي، 
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فإنَّ مشكلة البحث احلايل حتدَّدت يف ضرورة تقومي أدلة ( 9
معلمي اللُّغة العربية يف املشروع الشامل لتطوير املناهج يف 

 :ضوء معايري علمية مقرتحة وذلك باإلجابة عن األسئلة اآلتية

أدلَّة ُمعلِّمي اللُّغة العربية يف املشروع . ما معايري تقومي 1
 الشامل لتطوير املناهج؟

.ما درجة توافر املعايري املقرتحة يف دليل معلمي اللُّغة 2
 العربية للصف األول االبتدائي ؟

يل معلمي اللُّغة العربية يف املشروع ل.ما التصور املقرتح لد3
 الشامل لتطوير املناهج ؟

 :أهداف البحث

 .معايري علمية مقرتحة ألدلَّة معلمي اللُّغة العربية.بناء 1
.تقومي دليل ُمعلِّمي اللُّغة العربية يف الصف األول 2

االبتدائي يف املشروع الشامل لتطوير املناهج يف ضوء معايري 
 .مقرتحة

.تقدمي تصور مقرتح يتوقع أن يسهم يف تطوير أدلَّة 3
 .لتطوير التعليم معلمي اللُّغة العربية يف املشروع الشامل

 أهمِّية البحث :

أمهِّية املشروع الشامل لتطوير املناهج يف اململكة العربية  .1
أحدث نقلًة نوعية يف تعليم اللُّغة العربية،  إذالسعودية 

وانتقل بتعليم اللُّغة العربية من تعليم يعتمد على تقدمي فنون 
ملنهج اللُّغة العربية يف مواد خمتلفة إىل تقدميها يف ضوء ا

 التكاملي.

أدلة معلمي  أمهية وجود معايري علمية تبىن يف ضوئها  .2
 .اللُّغة العربية

يسهم البحث يف بناء أدلة معلمي اللُّغة العربية يف ضوء  .3
 معايري علمية مقرتحة.

 حدود البحث:

اقتصر البحث على بناء معايري علمية يتمَّ يف ضوئها     
تقومي أدلَّة معلمي اللُّغة العربية يف املشروع الشامل لتطوير 

املناهج، واقتصر التطبيق على دليل معلم اللُّغة العربية يف 
الصف األول االبتدائي فقط، وطبق البحث يف العام 

الفصل   م2014/2015 - هـ1435/1436الدراسي 
 الدراسي الثاين.

  :مصطلحات البحث

 (:Teacher's Guidebookدليل املعلم )
ميكن اعتبار دليل املعلم مرحلة وسط بني املناهج عند 

نه إوتناوهلا بالتنفيذ امليداين، أي املستويات التخطيطية، 
حلقة وصل بني املخطط واملنفذ )املعلم(، إذ يعرض  نزلةمب

لتحقيق أهداف املنهج الدراسي،  ما يتصوره املخطط سبيالً 
للمعلم يف شأن تنفيذ  هو يقدم النصح والتوجيه واإلرشادف

املنهج هبدف حتسني نوعية املوقف التعليمي. )اللقاين 
ويقصد به الباحث ما تصدره  (.111، 1995واجلمل، 

وزارة التعليم ويزود به املعلمون ويسهم يف مساعدة املعلم 
 لتحقيق أهداف التعلم بصورة أفضل.وإرشاده ورفع كفاءته 

  (Arabic Language Teachers):معلِّمو اللُّغة العربية
كل من يكلَّف بتدريس اللُّغة العربية يف املرحلة     

االبتدائية يف مدارس التعليم العام احلكومية النهارية داخل 
 .مدينة الرياض

 The Comprehensive) املشروع الشامل لتطوير املناهج

Project For Developing The Curriculums):   
مشروع وطين؛ تنفذه وزارة التعليم يف اململكة العربية 
السعودية يهدف إىل تطوير مجيع عناصر املنهج وفق 

 .أحدث النظريات واألساليب الرتبوية والعلمية املعاصرة

وتتوىل وزارة التعليم باالشرتاك مع بيوت اخلربة واملؤسسات 
ة واألكادميية الوطنية احلكومية واألهلية عمليات التعليمي

 .ختطيطه وتنفيذه وتقوميه

 ( :  Standardsاملعايري)
ف املعايري بأهنا وصف تفصيلي ملا ينبغي أن يعرفه عرَّ تُ      

املعلم ويؤمن به ويستطيع أن يقوم به داخل الصف، فهي 
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أداة فاعلة يتم من خالهلا حتديد ما جيب أن يعرفه املعلم، 
وما ينبغي أن يقوم به، باإلضافة إىل أهنا حتدد مستويات 
األداء معرفيًا ومهاريًا )األمانة العامة بإدارة الرتبية والتعليم 

ويقصد الباحث باملعايري يف هذا  والبحث العلمي، د.ت(.
على أسس علمية  البحث جمموعة من املواصفات املبنية

 ينبغي أن تتوافر يف أدلة معلمي اللُّغة العربية.

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة 

املشروع الشامل لتطوير املناهج يف اململكة العربية       
السعودية مشروع وطين؛ يهدف إىل تطوير مجيع عناصر 
بوية والعلمية  املنهج وفق أحدث النَّظريات واألساليب الرتَّ

ملعاصرة. وتتوىلَّ وزارة التعليم باالشرتاك مع بيوت اخلربة ا
واملؤسسات التعليمية واألكادميية الوطنية احلكومية واألهلية 

على مجيع  ُعِمم تقوميه. وقدو  هتنفيذعمليات ختطيطه و 
هـ. ومن أبرز الدواعي اليت دفعت 1434مناطق اململكة عام

وزارة التعليم يف اململكة العربية السعودية إىل املشروع الشامل 
لتطوير املناهج الدراسية ما ملسته الوزارة من  تطورات داخلية 

فقد ُوِضَعت املناهج احلالية قبل فرتة من الزمن،  "حملية 
راً وكانت مناسبًة للظروف االجتماعية حينذاك، وقد أدت دو 

بارزاً يف خدمة اجملتمع طيلة تلك الفرتة، ولكن التطور السريع 
الذي حصل يف اجملتمع السعودي املعاصر من حيث املستوى 
الثقايف واالقتصادي، والتقين، وأساليب احلياة اليومية ووسائل 
العيش ووسائل اإلنتاج ووسائل املواصالت واالتصاالت 

وما رافقها من هجرة من والتوسع العمراين يف املدن والقرى، 
الريف والبادية إىل املدينة كان له أثر  بالغ  يف تطور كثري من 

  العالقات االجتماعية واجملتمع بقطاعاته املختلفة.
ويهدف املشروع الشامل لتطوير املناهج إىل إحداث      

نقلة نوعية يف التعليم من خالل إجراء تطوير نوعي وشامل 
كل كفاية واقتدار مواكبة الوترية السريعة يف املناهج ليستطيع ب

للتطورات احمللية و العاملية، كما يهدف أيًضا إىل توفري وسيلة 
فعالة لتحقيق أهداف سياسة التعليم يف اململكة على حنو 

تكاملي عن طريق تضمني املناهج القيم اإلسالمية واملعارف 
مواطنة واملهارات واالجتاهات اإلجيابية الالزمة للتعلم، ولل

الصاحلة، والعمل املنتج واملشاركة الفاعلة يف حتقيق برامج 
التنمية، واحملافظة على األمن والسالمة والبيئة والصحة 

وتضمني املناهج التوجهات اإلجيابية احلديثة  .وحقوق اإلنسان
يف بناء املناهج مثل مهارات التفكري، ومهارات حل 

تعلم التعاوين، املشكالت، ومهارات التعلم الذايت، وال
والتواصل اجليد مع مصادر املعرفة. ورفع مستوى التعليم 

البتدائي واملتوسط( وتوجيهه حنو إكساب الفرد ااألساسي )
الكفايات الالزمة له يف حياته االجتماعية والدراسية 
والعلمية. وتنمية املهارات األدائية من خالل الرتكيز على 

الفعلية لألنشطة. وإجياد التعلم من خالل العمل واملمارسة 
تفاعل واع مع التطورات التقنية املعاصرة وخباصة التفجر 

 (.2017)الصرايرة،  ةاملعريف والثورة املعلوماتي

وتعدُّ وثيقة سياسة التعليم يف اململكة املرجع األول الذي      
نصَّت الوثيقة  إذاعتمد عليه املشروع الشامل لتطوير املناهج 

التفاعل الواعي مع التطورات  "  على يف املادة السادسة عشرة
احلضارية العاملية يف ميادين العلوم والثقافة واآلداب بتتبعها 
واملشاركة فيها وتوجيهها مبا يعود على اجملتمع واإلنسانية 
باخلري والتقدم باإلضافة إىل مرجعيات أخرى كحاجات 

سية واجلسمية، وحاجات اجملتمع الطالب العقلية والنف
والتنمية وسوق العمل، والتكامل بني املناهج التعليمية 
واألنشطة و األساليب التعليمية، واالجتاهات والتجارب 
العاملية املعاصرة يف تطوير املناهج، ونتائج التقومي الشامل 

اللجنة العليا ونتائج التجارب الدولية والبحوث والدراسات )
 (.1416، عليملسياسة الت

وطبِّق املشروع الشامل لتطوير املناهج جبميع املدارس      
العربية السعودية على النحو االبتدائية واملتوسطة يف اململكة 

 :ةتيبالصفوف اآل هـ1431/1432عام   :املرحلة األوىل  :يتاآل
الصف األول االبتدائي الصف الرابع االبتدائي، الصف األول 

يف الصف  هـ1432/1433املرحلة الثانية عام  .املتوسط 
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الثاين االبتدائي، الصف اخلامس االبتدائي، الصف الثاين 
يف الصف  هـ1433/1434املرحلة الثالثة عام .املتوسط 

الثالث االبتدائي الصف السادس االبتدائي، الصف الثالث 
 (.1427) وزارة الرتبية والتعليم،  .املتوسط

شروع واجلهد املبذول إلجناحه إال أنَّ ومع أمهِّية امل     
معلمي اللُّغة العربية مل حيصلوا على التدريب الكايف الذي 

 ميكنهم من اإلسهام يف حتقيق أهداف املشروع  فمن 

ميكن أن  إذأسباب فشل التطوير عدم كفاية أداء املعلم "
يقوم املعلم بأدوار غري كافية يف معاجلته للمنهج مثل إعداده 
وختطيطه للدروس اليومية ونشاطه غري الفعال داخل حجرة 

وهذا ما يؤكده طعيمة  (88،2004الدرس )سعادة وإبراهيم،
 ( ففعالية أي منهج مطور أو كتاب جديد 238، 1986)

تدريسه فهم يعتمد على نوعية املعلمني الذين يقومون ب"
القلب من العملية التعليمية ويتمثل دورهم يف تنفيذ املنهج 
املطور يف تطويع املناهج والكتب املطورة لظروف البيئات اليت 
يعملون فيها وقراءة املادة العلمية اجلديدة اليت تشتمل عليها 

وضع خطة لتعليم املفاهيم واملهارات و الكتب اجلديدة بتعمق 
استخدام دليل املعلم و املنهج املطور اليت يشتمل عليها 

 . "للكتاب اجلديد ودليل املنهج املطور بكفاءة

( إىل األدوار املطلوبة من املعلمني 2012ويشري احلارثي )    
إلجناح املشروع الشامل تتمثل يف التأكيد على التحاق 
املعلمني بالربامج التدريبية املرتبطة بكل ختصص واملنفذة 

ب واملقامة مبكاتب الرتبية والتعليم حسب خطط التدري
يف تدريب  %100والتدريب الرتبوي والوصول إىل نسبة 

املعلمني على حقائب التطوير املهين ملعلمي املشروع الشامل 
لتطوير املناهج. وتوفري املواد التعليمية )كتاب الطالب، كتاب 
النشاط ، دليل املعلم ( بالتنسيق مع قسم املقررات الدراسية 

 -أشرطة كاست -أقراص مدجمة توفري املواد املصاحبة )و 

( بالتنسيق مع إدارة التجهيزات والتقنيات واالستفادة اخل..…
من املواقع اإللكرتونية بإدارات الرتبية والتعليم وجتهيز املدرسة 
من حيث الفصول واألجهزة والوسائل واملستلزمات التعليمية 

على الكتب املقررة  الالزمة، واالطالع من قبل املعلمني
 والوثائق اخلاصة باملادة كل حسب ختصصه.

ولتحقيق أهداف املشروع الشامل بنيت عدد من الوثائق    
اليت ختدمه " أدلَّة تربوية للمعلمني، مواصفات الكتاب 
املدرسي، الدليل اإلجرائي للتأليف، كفايات املتعلمني يف 
التعليم العام، معايري احلكم على املواد التعليمية، ووثيقة 

مية، وثيقة التأليف اإلطار العام للمنهج، وثائق املناهج التعلي
يف املناطق التعليمية، الدليل اإلجرائي للتأليف، كفايات 
املتعلمني، معايري احلكم على جودة املواد التعليمية")وزارة 

 (.2، 1427الرتبية والتعليم، 
من امللحوظات  مل خيل املشروع الشامل لتطوير املناهجو    

 "فقد رصدت عدد من مؤشرات القصور يف املشروع الشامل

لطالب، كما أنَّ كتب كعدم مراعاة خصائص النمو ل
تناسب السنة الدراسية املخصصة هلا، إمَّا ْد عُ الطالب مل تَـ 

لصعوبة شديدة يف الصياغة تناسب مراحل أعلى، أو 
احلبكة للتبسيط الشديد الذي ال حيرتم عقل الطالب، وسوء 

الفنية لألمثلة القصصية، ويتمثل ذلك يف عدم الدقة يف 
اختيار أمساء األشخاص، تناقض الرواية، ضعف البناء 
املنطقي للحوار وتواضع شديد للتصميم التعليمي، وبروز 
ثغرات قد تناقض األهداف الرتبوية املرجوة، ويتضح ذلك يف 

م يف ضعف فرق التأليف يف اختيار وتوظيف الصور والرسو 
عام، وغرابة  وجهالكتاب املدرسي، وضعف اإلخراج ب

الصياغة يف بعض الكتب ووجود مالحظات عديدة لغوية، 
إمالئية إضافة إىل بروز هلجات خمتلفة يف بعض الكتب 

 (.1428،4)العبدالكرمي،  "الدراسية
ويف مثل هذا املشروع النَّوعي الذي تبنته وزارة الرتبية     

ناهج اللُّغة العربية جيدر بالقائمني عليه أن والتعليم لتطوير م
يولوا أدلَّة معلمي اللُّغة العربية عناية كبرية جًدا وال سيما يف 
املرحلة االبتدائية كون أغلب معلمي اللُّغة العربية من غري 
املتخصصني يف اللُّغة العربية ومل حيصلوا على ما يؤهلهم 

ة العربية أحوج ما يكونون لتدريس اللُّغة العربية، فمعلمو اللُّغ
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إىل دليل إجرائي يسهم يف إكمال النقص الذي قد يكون 
لديهم يف فهم طبيعة املادة العلمية أو يف تبصريهم باألساليب 
املثلى يف ختطيطها وعرضها وتقوميها يف غرفة الصف، كما أنَّ 
املعلمني ذوي اخلربة حيتاجون أيًضا إىل دليل من منطلق أنَّه 

يس كتاب الطالب؛ فإن جاز أن نشبه الدروس يف  موجه لتدر 
كتاب الطالب باملركبات فإنَّ قائد املركبة يف كل مرة هو يف 
حاجة إىل قراءة  دليل االستخدام حىت لو كان قائد املركبة 

  متمرًسا ولديه اخلربة  الكافية يف قيادة مركبات أخرى.
علم ولكن ال خيتلف املختصون والرتبويون على أمهِّية دليل امل

ال جند اتفاقًا على ما جيب أن يتضمنه دليل املعلم أو ما 
الذي حيتاجه املعلم يف دليل املعلم وألمهِّية هذا املوضوع 

املرشد يف (1425) أصدر مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج 
ولني عن تطوير ؤ ف دليل املعلم وهو موجه إىل املستألي

املناهج والكتب املدرسية ومصممي املناهج وإىل الباحثني 
حيدد األهداف العامة  "الرتبويني، فدليل املعلم ال بد أن 

واألهداف السلوكية لكل موضوع، يعرض بعض أساليب 
التدريس احلديثة، يقدِّم قائمة بالوسائل واألنشطة املصاحبة 

الكتاب يوضح كيفية اليت تعني املدرس يف شرح موضوعات 
اإلفادة من الوسائل التعليمية واألنشطة املصاحبة يف توضيح 
موضوعات الكتاب، يعمق املادة العلمية للمدرس وذلك 
بإضافة  عمق جديد  للموضوعات اليت يتناوهلا كتاب 
الطالب، يوجه املدرس إىل عدد من األساليب اليت جيدر 

ضمن  مناذج خاصة  يت ،باملعلم أن ينفذها يف تقومي الطالب
لتقومي الكتاب املدرسي عقب كل موضوع ويرى فريق تطوير 
التدريس يف مركز البحث والتطوير الرتبوي جبامعة الريموك 

 يشتمل الدليل على موضوعاٍت نظريةٍ أن  (1985)باألردن 
 ,تثري معرفة املعلم يف وظيفته الرتبوية، ومبادئ التخطيط

ئل التعليمية أمهيتها وكيفية ومناذج للتخطيط اليومي، والوسا
 استخدامها، القياس والتقومي.

من الدراسات األجنبية مثل هيمسلى  كثريوأشارت ال   
(Hemsley, 1997) وكويينجورث وكوز ،(Cunningsworth & 

Kuse, 1991)  وجيرينج(Gearing, 1999)  إىل أمهِّية تقومي دليل
املعلم هبدف تطوير األداء التدريسي للمعلمني وإىل الوصول 
إىل الفاعلية يف عملية التدريس وأن عملية التقييم لدليل 
املعلم تشمل األداءات التدريسية والتخطيط للدرس وطرق 
التدريس املختلفة وهتدف عملية التقومي ألدلة املعلمني إىل 

ريس وإىل التطور املستمر يف حتسني عملية التد
االسرتاتيجيات وآليات التدريس هبدف حتقيق األهداف 

 الرتبوية املقصودة .
( هدفت إىل حتديد درجة 2006ويف دراسة للحوطي )     

فاعلية أدلة املعلمني يف حتسني املمارسات التعليمية كما يراها 
م حنو تدائية واجتاهاهتمعلمو اللُّغة العربية يف املرحلة االب

أجريت مبملكة البحرين، وقد اختار الباحث عينة  استخدامها
عشوائية أربعمائة معلم ومعلمة من معلمي اللُّغة العربية يف 
مدارس وزارة الرتبية التعليم مبملكة البحرين واستخدم 
االستبانة وبطاقة مقابلة للوصول إىل النتائج ، وأظهرت 

مني جاءت متوسطة، وأن النتائج أنَّ درجة فاعلية أدلة املعل
اجتاهات العينة حنو استخدام أدلة املعلمني  تتسم باإلجيابية 

 والرغبة يف االستفادة منها.
( بىن فيها دلياًل للمعلم 1988ويف دراسة ملعروف )    

وضع هذا الدليل وفق اخلطوات لتدريس احملفوظات وقد 
عرَّف  فقد ات وأمهيتها يف اللُّغة العربية،احملفوظ : يةتاآل

على الذين يقللون من أمهِّية تلك  احملفوظات وبنيَّ أمهيتها وردَّ 
أهداف تدريس نصوص احملفوظات وبني أهم و املادة، 

األهداف ملادة احملفوظات وقد حوت اثين عشر هدفاً، وآلية 
وقد ذكر خصائص النص اجليد  اختيار نصوص احملفوظات

االبتدائية واإلعدادية وبنيَّ املناسب من النصوص للمرحلة 
 إذ على سبيل اإلمجال، وخطوات تدريس نص احملفوظات،

لتدريس نص احملفوظات يف املرحلتني االبتدائية  اوضع إطارً 
وقام بتطبيق  :يف احملفوظات اتطبيقيً  اواإلعدادية ودرسً 

اخلطوات السابقة على أحد موضوعات كتاب احملفوظات 
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ى أحد موضوعات  وكذلك عل ،للصف اخلامس االبتدائي
 كتاب احملفوظات للصف الثاين اإلعدادي.

كما نفذت وزارة الرتبية والتعليم جبمهورية مصر العربية      
دليل املعلم لكتاب اللُّغة العربية للصف الثالث  1993))

االبتدائي وقد حاول واضعو الدليل أن يكون وافيًا جلميع 
ملقرر فقد تضمن العناصر اليت حيتاجها املعلم يف تدريس هذا ا

مقدمة للوحدة تتضمن موقع هذه الوحدة من املقرر الدراسي 
مع إشارة ملا حتتاجه الوحدة من ، واملوضوعات اليت تتضمنها

إعداد قبل البدء يف تدريس الوحدة، يبدأ كل درس بتمهيد 
وموقع الدرس  ،ةمناسب يذكر املعلم خبربات التالميذ السابق

أهداف الدرس، خطوات سري وما به من مفاهيم ومهارات، 
 التقومي، أنشطة إضافية. ،الدرس

ومن أجل تقومي أدلة املعلمني والوصول هبا إىل ما يسهم     
يف متكني املعلمني من املهارات التدريسية الالزمة سعى 

إىل تقومي دليل املعلم للرتبية الفنية للصفني   (1995 )اهلامي
علمي الرتبية م اخلامس والسادس األساسيني من وجهة نظر

من حيث املقدمة واإلرشادات الرتبوية الفنية واملشرفني 
واحملتوى واألنشطة والوسائل والشكل العام للدليل واستخدم 
البحث استبانة وزعت على عينة من املعلمني واملشرفني؛ 

يل لوأظهرت الدراسة أن تقديرات معلمي الرتبية الفنية لد
ألساسني تقديرات مرتفعة املعلم للصفني اخلامس والسادس ا

لكل جمال من جماالت الدليل كما أن تقديرات املشرفني 
 مرتفعة أيًضا.

( إىل تقومي دليل معلم 2000كما سعت دراسة حجازي )   
الرتبية الرياضية باحللقة الثانية من التعليم األساسي مبحافظة 
الشرقية وتوصلت إىل أنَّ صياغة األهداف غري واضحة 

سة بضرورة تصميم دليل املعلم بصورة تساعد وأوصت الدرا
املعلم على االبتكار واإلبداع وإبراز طاقاته الكامنة وضرورة 
تصميم دليل املعلم بصورة تسهم يف إثارة التلميذ وإبراز 

 فاعليته.

وينقسم كتاب املعلم يف املشروع الشامل إىل ثالثة أقسام      
انب النظري اجل : القسم األول: صنفت على النحو اآليت

ويقصد به األطر العامة واملكونات وتتمحور حول العناصر 
اآلتية: مبادئ بناء منهاج اللُّغة العربية، املواد التعليمية ملنهاج 
اللُّغة العربية وتشمل كتاب التلميذ، كتاب النشاط، كتاب 

القسم  .املعلم، الوسائل التعليمية املصاحبة، التقومي وأدواته
: إجناز تفصيلي  ويشمل ،ات التنفيذ الوحداتالثاين: إجراء

للوحدة من كتاب التلميذ ويتضمن كفايات الوحدة 
املستهدفة والوسائل التعليمية املقرتحة وإجراءات تنفيذ 
نشاطاهتا، وإجناز بقية الوحدات على النحو السابق مع 
االقتصار على إجراءات تنفيذ النشاطات النوعية لبقية 

 تنفيذ بقية النشاطات على ما ورد يف الوحدات واإلحالة يف
الوحدة األوىل. تضمني مجيع الوحدات ما خيصها من  

الوحدة ونصوص االستماع كفايات الوحدة املستهدفة دليل 
أنَّ هذا الدليل مهما   " ، وأكد معدو الدليل علىواألناشيد

م كانت منطلقاته وتوجهاته ال يشكل  أية سلطة على املعل
تنظيمي يفسح اجملال للتجديد  إال أنه إطار معرفية أو منهجية

واالبتكار لدى كل من املعلم وتالميذه وال ينبغي بأي حال 
إلبداعية يف التعامل مع امن األحوال أن حيدَّ من إمكاناهتما 

 (.4، 14)وزارة الرتبية والتعليم،  "اللُّغة ومهاراهتا املختلفة

 :إجراءات البحث

معايري تقومي أدلَّة ُمعلِّمي لسؤال األول : ما أوالً : بالنسبة ل 
؟ فقد اطلع اللُّغة العربية يف املشروع الشامل لتطوير املناهج

 :الباحث على اآليت
 وثيقة منهج اللغة العربية الصادرة من وزارة التعليم. .1
 أدلة معلمي اللغة العربية الصادرة من املشروع الشامل. .2

العالقة باملعايري وأدلة بعض الدراسات العلمية ذات  .3
 معلمي اللغة العربية.

بناء قائمة املعايري ومن مث حتكيمها من قبل خمتصي  .4
 لتأكد من صدقها.لاللغة العربية 
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التأكد من ثبات األداة بإعادة التقومي لوحدة من  .5
 وحدات الدليل.

ما درجة توافر املعايري املقرتحة  :الثاين : بالنسبة للسؤالثانياً 
فقد  علمي اللُّغة العربية للصف األول االبتدائي ؟يف دليل م

 :عمل الباحث اآليت
حتديد دليل معلم اللغة العربية للصف األول االبتدائي  .1

 الفصل الدراسي األول.
قام الباحث بتحويل قائمة املعايري إىل أداة للتحليل  .2

ذات تدرج رباعي )متحقق بدرجة كبرية، متوسطة، ضعيفة، 
 منعدمة(.

قراءة الدليل قراءة متأنية مع تركيز الباحث يف حتليله   .3
على اجملاالت اخلمسة الرئيسة اليت اعتمدها وهي : 

الفلسفة اللُّغوية لتعليم اللُّغة العربية وتعلمها، األهداف، )
التخطيط لعمليات التدريس، اسرتاتيجيات التدريس، 

( وعلى ويمصادر التعلم واملواد املساندة، تقومي األداء اللُّغ
 املعايري الفرعية حتت كل جمال.

يل لما التصور املقرتح لد:  الثالث ثالثًا : بالنسبة للسؤال
 معلمي اللُّغة العربية يف املشروع الشامل لتطوير املناهج ؟

 :فقد عمل الباحث اآليت
.اعتمد الباحث يف التصور املقرتح لدليل معلمي اللغة 1

قائمة املعايري اليت حكمها العربية يف املشروع الشامل على 
 وتأكد من صدقها وثباهتا.

. ركز التصور املقرتح على اجملاالت اخلمسة الرئيسة حبيث 2
 رئيسة يف الدليل، وتكون املعايري الفرعية لكل تصبح فصواًل 

 جمال موضوعات كل فصل.
 :منهج البحث

مَّا كان هذا البحث يسعى إىل تقومي أدلَّة ُمعلِّمي ـل     
اللُّغة العربية يف املشروع الشامل لتطوير املناهج يف ضوء 
معايري علمية مقرتحة؛ فإنَّ البحث تطلب االستعانة باملنهج 
الوصفي بتقومي حمتوى هذه األدلة يف ضوء معايري علمية 

 مقرتحة.

 :وصف مجتمع البحث وعينته

يتكوَّن جمتمع البحث من أدلة معلمي اللُّغة العربية يف      
املرحة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية، وتشكل املرحلة 
االبتدائية ست سنوات دراسية من الصف األول إىل الصف 
السادس، ولكل صف دراسي دليل للمعلم دليل للفصل 
الدراسي األول ودليل للفصل الدراسي الثاين، واختار 
الباحث الصف األول االبتدائي؛ ويعود السبب يف حتديده  
كونه بداية املرحلة الدراسية اليت ينطلق منها التالميذ إىل بقية 
املراحل الدراسية ولكون بقية األدلة تسري وفق  املنهجية اليت 

 انُتهجت يف الصف األول.
 :أدوات الدِّراسة

أواًل : قائمة باملعايري الواجب توافرها يف أدلة معلمي اللُّغة 
 :العربية

مبا أنَّ هذه الدِّراسة تبحث يف تقومي أدلَّة ُمعلِّمي اللُّغة       
العربية يف املشروع الشامل لتطوير املناهج فإنَّ التوصل إىل 
النتائج تطلَّب إعداد قائمة باملعايري الالزم توافرها يف أدلَّة 

تم يف حتديد معايري علمية يمعلمي اللُّغة العربية، هتدف إىل 
ُمعلِّمي اللُّغة العربية يف املشروع الشامل دليل  ضوئها تقومي

ومن مثَّ بناء بطاقة حتليل حمتوى يف ضوء هذه  ،لتطوير املناهج
القائمة، وُرِجَع يف بناء قائمة املعايري إىل وثيقة منهج اللُّغة 

وإىل مواد ) 1427العربية الصادرة من وزارة الرتبية والتعليم )
غة العربية كتاب الطالب  املشروع الشامل لتطوير مناهج اللُّ 

كتاب املعلم كتاب النشاط، كما ُرجع إىل عدد من األدبيات 
يف جمال أدلَّة املعلمني مثل املرشد يف تأليف دليل املعلم 

بية العريب لدول اخلليج العريب  ( 2004(الصادر من مكتب الرتَّ
ودليل مركز البحث والتطوير الرتبوي جبامعة الريموك باألردن 

ودليل املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ( 1985)
 (1404) وجرب إبراهيمو حممد الصغري، ودراسة ،  (1978)

دليل املعلم يف مادة الرتبية اإلسالمية للصف السادس 
وإىل ما صدر من مركز البحث والتطوير الرتبوي   االبتدائي.

جبامعة الريموك باألردن يف دليل املعلم يف تدريس الرياضيات 
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وزارة الرتبية والتعليم جبمهورية و ،  (1985للمرحلة اإلعدادية )
مصر العربية يف دليل املعلم لكتاب اللُّغة العربية للصف الثالث 

أدلَّة ُمعلِّمي اللُّغة  ( وخرجت قائمة تقومي1993االبتدائي )

العربية يف املشروع الشامل يف صورهتا األولية يف مخسة 
جماالت، وبلغ عدد عباراهتا أربًعا وأربعني عبارة، واجلدول اآليت 

 يوضِّح جماالت القائمة يف صورهتا األولية:

 
 1جدول

 قائمة تقويم أدلَّة مُعلِّمي اللُّغة العربية في صورتها األولية
 عدد العبارات المجال م

 11 .الفلسفة اللُّغوية لتعليم اللُّغة العربية وتعلمها 1

 7 .األهداف 2

 9 .اسرتاتيجيات التدريس 3

 8 املساندة.مصادر التعلم واملواد  4

 9 تقومي األداء اللُّغوي. 5

 44 اجملموع م

 الصدق الظاهري : .أ

ا تقيس ما       للتحقِّق من الصِّدق الظاهري لألداة وأهنَّ
وضعت لقياسه، ُعرِضت بصورهتا األولية على عدد من 
احملكِّمني من أعضاء هيئة التدريس واخلرباء يف جمال مناهج 
وطرق تدريس اللُّغة العربية وطُلب منهم إبداء آرائهم يف مدى 

وتُرك جمال للتعديل انتماء العبارة إىل اجملال ومدى وضوحها، 
يف العبارات، والقرتاح عبارات أخرى، وقد خرجت البطاقة 
بصورهتا النهائية يف ثالث وثالثني عبارة بداًل من أربع 
وأربعني، فاستغىن الباحث عن عدد من العبارات يف جمال 
ليل  ُم الدَّ الفلسفة اللُّغوية، فحذفت عدد من العبارات "يقدِّ

ص املشروع " ويف جمال التخطيط مدخاًل تعريفًيا عن نصو 
حذفت عبارة "يزود الدَّليل معلمي اللُّغة العربية بآلية 
التخطيط للفصل الدراسي" لكون اخلطة حمددة من قبل وزارة 
ليل معلمي اللُّغة العربية  التعليم، وحذفت عبارة " يزود الدَّ

بآلية التخطيط للوحدة الدراسية" لكون اخلطة الدراسية حمددة 
ولة حسب األسابيع الدراسية، ويف جمال اسرتاتيجيات وجمد

ُم الدَّليل اسرتاتيجيات تدريسية  التدريس دجمت عبارة "يُقدِّ
ُم الدَّليل اسرتاتيجيات متعددة يف تقدمي  متنوعة" وعبارة "يُقدِّ

ُم الدَّليل اسرتاتيج يات تدريسية نص االستماع" وعبارة "يُقدِّ
األسلوب و فة النحوية، لدعم الوظيمتنوعة لتقدمي نصوص 

عبارة  الرسم اإلمالئي" ويف جمال التقومي حذفتو  ،اللُّغوي
حيدد الدليل املهارات اليت يتوقع من التالميذ أن يكتسبوها "

 قبل البدء يف تدريس الوحدة".
 ب : قياس الثبات لألداة

بعد التأكد من صدق األداة وتعديل ما اقترحه الزمالء 
 مقياس التدرج الرباعي المحكمون؛ اختار الباحث

 :للحكم على درجة تحقق كل معيار

 2 جدول
 مقياس تحقق المعايير في المحتوى 

 درجة تحقيق الدليل للعبارة

 منعدمة بدرجة ضعيفة بدرجة متوسِّطة بدرجة كبرية

 1أقل من  2إىل أقل من 1من  3إىل أقل من 2من  4إىل أقل من 3من 
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اختار الباحث طريقة إعادة التقومي للتحقق من ثبات األداة 
وتعتمد الطريقة على إعادة التقومي، فقد اختار الباحث 
الوحدة األوىل من كتاب املعلم، وأعاد التقومي بعد أسبوعني؛ 
ولكي يتأكد الباحث من النتائج اليت توصل إليها يف 

بيق املعادلة قام الباحث بتطالتحليل األول والتحليل الثاين، 
 ية حلساب نسبة االتفاق بني التحليلني.تاآل

نسبة االتفاق = ]تكرار نقاط االتفاق / )تكرار نقاط 
 يتاجلدول اآل100× قاط االختالف([ االتفاق + تكرار ن

 يوضح نسبة االتفاق بني التقومي األول والتقومي الثاين:

 االتفاقتكرار نقاط  تكرار نقاط االختالف نسبة االتفاق

78.13 7 25 

من اجلدول السابق يتضح أنَّ نسبة االتفاق بني التقومي 
% وهي نسبة جيدة، مما يدل على  .78األول والتقومي الثاين 

فإن  من مثأن التقومي حيتل درجة مناسبة من الثبات، و 
 الباحث اطمأن على دقة تقوميه. 

 3جدول 
 :لمجاالت البحث( ( معامل ثبات بطاقة التقويم ألفاكرونباخ

 ثبات بطاقة المالحظة ) متوسط نسب االتفاق ( عدد العبارات المجال م

 0.81 تسع عبارات .الفلسفة اللُّغوية لتعليم  اللُّغة العربية وتعلمها 1

 0.77 أربع عبارات .األهداف 2

 0.80 مثاين عبارات .اسرتاتيجيات التدريس 3

 0.79 ست عبارات مصادر التعلم واملواد املساندة. 4

 0.76 ست عبارات تقومي األداء اللُّغوي. 5

 0.78 33 المجموع م

 

  : نتائج البحث وتوصياته ومقترحاته

املعايري الالزمة لتقومي أدلَّة ُمعلِّمي اللُّغة العربية يف   :أوالً 
لسؤال األول من أسئلة ااملشروع الشامل وقد أشار إليها 

  : البحث مبا يأيت

.ما معايري تقومي أدلَّة ُمعلِّمي اللُّغة العربية يف املشروع 1
 الشامل لتطوير املناهج؟

ولإلجابة عن هذا السؤال بىن الباحث قائمة معايري     
تتكون من مخسة جماالت رئيسة تتمثل يف الفلسفة اللُّغوية 
لتعليم اللُّغة العربية وتعلمها يف ضوء املشروع الشامل لتطوير 
املناهج؛ كأن يُقدِّم الدَّليل مدخاًل نظريًا حول طبيعة اللُّغة 

 املداخل الرتبوية يف املشروع الشاملالعربية، ويُقدِّم تعريًفا عن 
 فويُعر   الضمين، الوظيفي، التكاملي، االتصايل، الدرامي((

)مبدأ الوحدات، مبدأ التكامل، مبدأ   مببادئ املشروع الشامل

التعلم الذايت، مبدأ التعلم البنائي، ويُوضح هيكلة بناء الوحدة 
)دليل الوحدة، مدخل الوحدة، نص  يف املشروع الشامل

 االنطالق، نص االستماع، نص الدعم، النص اإلثرائي(

)كتاب  يُوضح الدَّليل الرتابط بني مواد املشروع الشامل
ُم الدَّليل مدخالً   )الطالب، كتاب املعلم، كتاب النشاط ويُقدِّ

نص االنطالق، نص االستماع،  (تعريفًيا عن نصوص املشروع
 نص الشعري(.نص الدعم، ال

ُم الدليل األهداف العامة لتعليم       ويف جمال األهداف يُقدِّ
ُم الدليل  اللُّغة العربية يف ضوء فلسفة املشروع الشامل، ويُقدِّ

تعليمية يف ليم اللُّغة العربية لكل مرحلة األهداف العامة لتع
ُم الدليل األهداف العامة  ضوء أهداف املشروع الشامل، ويُقدِّ

ُم  ة الدراسية يف ضوء أهداف املشروع الشامل، وللوحد يُقدِّ
الدليل األهداف اخلاصة لكل درس يف ضوء أهداف املشروع 

  .الشامل
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ليل تعريفً استراتيجيات التدريس ويف جمال       ُم الدَّ ا يُقدِّ
 تدريس املرغوبة يف املشروع الشامباسرتاتيجيات ال

متثيل األدوار، االستقصاء، االكتشاف، حل املشكالت، (
ليل اسرتاتيجيات تدريسية متنوعة  و، التعلم التعاوين( ُم الدَّ يُقدِّ

الصنف اللُّغوي، الوظيفة النَّحوية،   لتقدمي )نص االنطالق
األسلوب اللُّغوي، الرسم اإلمالئي، الرسم الكتايب( ويُقدُِّم 
ُم  ليل اسرتاتيجيات متعددة يف تقدمي نص االستماع ويُقدِّ الدَّ

ليل اسرتاتيجيات متنوعة يف تقدمي نصوص الدعمال )الصنف  دَّ
اللُّغوي، الوظيفة النحوية، األسلوب اللُّغوي، الرسم اإلمالئي، 

ليل اسرتاتيجيات متنوعة يف تقدمي   ) الرسم الكتايب ُم الدَّ ويُقدِّ
 .النص الشعري

ُم الدَّليل       ويف جمال مصادر التعلم واملواد املساندة يُقدِّ
ويتضمن  ية الوسائل التعليمية يف تنمية األداء اللُّغوي،أمهِّ 

ليل تعريًفا بالشريط السمعي املصاحب للمشروع وآلية  الدَّ
ويتضمن الدَّليل تعريًفا باللوحات املكربة  االستفادة منه،

املصاحبة للمشروع وآلية االستفادة منها، ويتضمن الدَّليل 
ة االستفادة منها، املصاحبة وآلي الفديو تعريًفا بأشرطة

ويتضمن الدَّليل تعريًفا بالوسائط املتعددة املصاحبة وآلية 
ليل  االستفادة منها. ويف جمال تقومي األداء اللُّغوي يوضح الدَّ
املهارات اليت ينبغي أن يكتسبها التالميذ قبل البدء يف دراسة 
الوحدة، وحيدد الدليل املهارات اليت يتوقع من التالميذ أن 

ُم الدَّليل تصورًا يكتسب وها قبل البدء يف تدريس الوحدة، ويُقدِّ
 عن مرتكزات التقومي اليت تتطلبها عمليات املشروع الشامل

ُم الدليل تصورًا عن ) التشخيصي، البنائي، التكويين( ويُقدِّ
 تتطلبها عمليات املشروع الشامل أدوات التقومي اليت

ويسهم الدَّليل يف  املالحظة، ملف األعمال، االختبارات()
تقدمي مناذج متنوعة من التقومي تتناسب مع فلسفة املشروع 

ويسهم الدليل يف  التشخيصي، البنائي، التكويين( ( الشامل
 (تنوع أدوات التقومي مبا يتناسب مع فلسفة املشروع الشامل

 التشخيصي، البنائي، التكويين(.
معلمي ة في دليل : درجة توافر المعايير المقترحثانيا  

للصف األول االبتدائي، وقد أشار إليه  اللُّغة العربية
  : السؤال الثاني من أسئلة البحث بما يأتي

ة توافر املعايري املقرتحة يف دليل معلمي اللُّغ .ما درجة2
 ؟العربية  للصف األول االبتدائي

ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بتقومي دليل املعلم يف     
ضوء ما بناه الباحث من معايري وقد توصل الباحث إىل 

 :النتائج اآلتية

: الفلسفة اللُّغوية لتعليم اللُّغة العربية المجال األول
 وتعلمها.

  4 الجدول
 :اللُّغة العربية وتعلمهاالفلسفة اللُّغوية لتعليم 

 درجة تحققه المعيار م
ُم الدَّليل مدخالً نظريًا حول طبيعة اللُّغة العربية. 1  1 منعدمة يُقدِّ
 1 منعدمة يتضمن الدَّليل نبذة عن خصائص النمو اللُّغوي لتالميذ الصف األول. 2
ُم الدَّليل تعريًفا عن املداخل الرتبوية يف املشروع الشامل) الضمين، الوظيفي، التكاملي، االتصايل، الدرامي(. 3  3 متوسط يُقدِّ
 4 كبرية يُوضح الدَّليل الرتابط بني مواد املشروع الشامل)كتاب الطالب، كتاب املعلم، كتاب النشاط، كتاب التهيئة واالستعداد(. 4

 4 كبرية الدَّليل هيكلة بناء الوحدة يف املشروع الشامل )مكونات الوحدة غالف الوحدة، دليل الوحدة، مدخل الوحدة، دروس الوحدة(.يُوضح  5
ُم الدَّليل مدخالً تعريفًيا عن نصوص املشروع 6  3 متوسطة )نص االستماع، النشيد، النص الرئيس(. يُقدِّ

ُم الدَّليل فكرًة شاملًة عن   7  1 منعدمة كل وحدة دراسية وفق ارتباطها حبياة الطالب.يُقدِّ
 1 منعدمة يسهم الدَّليل يف حتقيق تكامل املادة مع بقية املواد يف املشروع الشامل. 8
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 درجة تحققه المعيار م
 1 منعدمة يوضح الدَّليل  املصطلحات واألفكار واالجتاهات يف كل وحدة. 9
  2.11  

سعة ت( الذي تضمن 4من اجلدول السابق )يتضح 
معايري يف جمال الفلسفة اللُّغوية لتعليم اللُّغة العربية وتعلمها يف 

جاء  عموًما ضوء متطلبات املشروع الشامل أنَّ توفر املعايري
يف  قد انعدمت مخسة معايريو (، 2.11بدرجة متوسطة )

م الدليل أيَّ حديث عن اللُّغهذا اجملال ة العربية ؛ فلم يقدِّ
ُم الدَّليل  ومكانتها ومنزلتها، وأمهِّية تعليمها وتعلمها. ومل يُقدِّ
تعريًفا عن املداخل الرتبوية يف املشروع الشامل، ومل يُقدُِّم 
ليل ما يفيد املعلم يف عالقة كل وحدة دراسية حبياة  الدَّ
التلميذ، ومل يوضح الدَّليل املصطلحات واألفكار واالجتاهات 

 يف كل وحدة.املضمنة 
وضَّح الدَّليل الرتابط بني د وحتقق معياران بدرجة كبرية فق

)كتاب الطالب، كتاب املعلم، كتاب  مواد املشروع الشامل
النشاط، كتاب التهيئة واالستعداد(. بتفصيل عن كل مادة 
ليل بدرجة   ومكوناهتا واألهداف املنشودة منها، كما وضح الدَّ

املشروع الشامل )مكونات  كبرية هيكلة بناء الوحدة يف
الوحدة غالف الوحدة، دليل الوحدة، مدخل الوحدة، دروس 

نظري الوحدة( باحلديث عن كل مكون وأنَّ معرفة اإلطار ال
على اإلبداع والتصرف األمثل  ملكونات الوحدة يعني املعلم

عند مواجهة موقف تعليمي مل يُتعرض له يف الكتاب، وحتقق 
ليل تعريًفا عن املداخل  معياران بدرجة متوسطة فقد قد م الدَّ

أشار الدليل إىل التعلم الذايت  إذالرتبوية يف املشروع الشامل 
من املكونات اليت حتثُّ التلميذ على البحث عن   كثرييف ال
ما يثري تعلمه، ويعزز ما حصل عليه فهذا املنهاج ينظر كل 

إىل التلميذ على أنه قادر على البحث والتعلم الذايت ومبا 
ا دور األسرة يف تأصيل هذه يتناسب مع سنه وقدراته معززً 

القدرة وتنميتها، كما قدم  الدَّليل مدخاًل تعريفًيا عن نصوص 
رئيس (، وأورد نص االستماع، النشيد ، النص ال) املشروع

الدليل عدًدا من اإلرشادات عن االستماع مثل حيسن 
اجللوس والتوجه بالنظر إىل املتحدث، يستمع ويصغي بانتباه، 
مييز الصفات املتعلقة باألصوات، يربط الصوت باملصدر، 
ينفذ تعليمات مسموعة مكونة من خطوتني أو ثالث 

 خطوات.
 :ألهدافانيا  :  مجال اث

 5الجدول 
 األهداف مجال 

 درجة تحققه المعيار

ُم الدليل األهداف العامة لتعليم اللُّغة العربية يف ضوء فلسفة املشروع الشامل.  1  1 منعدمة يُقدِّ

ُم الدليل األهداف العامة لتعليم اللُّغة العربية يف املرحلة االبتدائية.  2  1 منعدمة يُقدِّ

ُم الدليل األهداف العامة للوحدة الدراسية يف ضوء أهداف املشروع الشامل. 3  4 كبرية يُقدِّ

ُم الدليل األهداف اخلاصة لكل درس يف ضوء أهداف املشروع الشامل. 4  4 كبرية يُقدِّ

  2.5 

( الذي تضمن أربعة معايري يف جمال  5يتضح من اجلدول ) 
جاء بدرجة عام  وجهٍ بأنَّ درجة حتقق املعايري  دافاأله

( فقد حتقق معياران بدرجة كبرية، فقدم 2.5متوسطة ) 
املهارات وان : "بعن ل أهدافًا واضحة وحمددة لكل وحدةالدلي

مع عرضها يف  ةً واألساليب املستهدفة" وقد جاءت متسق

الوحدة، وقد مشلت ستة جماالت االستماع،  التحدث،  
القراءة، الكتابة، األساليب والرتاكيب اللُّغوية، القيم 
واالجتاهات، وكل جمال يتضمن عدًدا من األهداف، كما 

ُم الدليل األهداف "يحتقق املعيار الرابع بدرجة كبرية  قدِّ
اخلاصة لكل درس يف ضوء أهداف املشروع الشامل لكل 
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ال ففي جمال النشيد يقرأ األبيات قراءة منغمة مقتديًا جم
بقراءة املعلم مثَّ حيفظها، يطبق القيم اإلجيابية، جييب عن 

أثناء يف األسئلة املتعلقة بالنشيد، يؤدي املعىن صحيًحا 
 اإلنشاد.

ُم الدليل األهداف العامة     ومل يتحقق املعيار األول" يُقدِّ
ضوء فلسفة املشروع الشامل" مع أمهِّية  لتعليم اللُّغة العربية يف

األهداف العامة لتعليم اللُّغة العربية وأهداف كلِّ مرحلة 

دراسية وضرورة أن يتعرف معلمو اللُّغة العربية عليها إال أنَّ 
ُم الدليل  الدليل مل يتطرق هلا إطالقًا. وكذا املعيار الثاين "يُقدِّ

ة يف املرحلة االبتدائية" جاء األهداف العامة لتعليم اللُّغة العربي
حتققه بدرجة منعدمة فلم يقدم الدليل أهداف تعليم اللُّغة 
العربية يف املرحلة االبتدائية مع أمهيتها وضرورة أن يطلع عليها 

 معلم اللُّغة العربية.
 

 :التدريس استراتيجيات:  ثالثا  
 6الجدول 

 استراتيجيات التدريسمجال 
 درجة تحققه المعيار

ُم الدَّليل تعريًفا باسرتاتيجيات التدريس املرغوبة يف املشروع الشامل ) االستقصاء، االكتشاف، حل  1 يُقدِّ
 املشكالت، متثيل األدوار، التعلم التعاوين(.

 1 منعدمة

ُم الدَّليل خطوات إجرائية لتقدمي احلروف والكلمات. 2  3 متوسطة يُقدِّ

ُم الدَّليل اسرتاتيجيات متنوعة يف تقدمي النص الشعري. 3  3 متوسطة يُقدِّ

ُم الدَّليل تصورًا عن القراءة يف ضوء فلسفة وأهداف املشروع الشامل. 4  1 منعدمة يُقدِّ

ُم الدَّليل تصورًا عن احملادثة يف ضوء فلسفة وأهداف املشروع الشامل. 5  3 متوسطة يُقدِّ

ُم الدَّليل تصورًا عن الكتابة يف ضوء فلسفة وأهداف املشروع الشامل. 6  1 منعدمة يُقدِّ

ُم الدَّليل تصورًا عن االستماع يف ضوء فلسفة وأهداف املشروع الشامل. 7  3 ضعيفة يُقدِّ

 1 منعدمة يشرح الدَّليل النشاطات املتضمنة يف الوحدة وفلسفة اختيارها وبنائها. 8

  2.0 

( حتقــــق معـــــايري جمـــــال اســـــرتاتيجيات 6يتضــــح مـــــن اجلـــــدول )
( فقــــد جــــاءت 2.0بدرجــــة متوســــطة )  عــــام وجــــهبالتــــدريس 

ليل  ُم الـــــــــدَّ أربعـــــــــة معـــــــــايري بدرجـــــــــة متوســـــــــطة وهـــــــــي  "يُقـــــــــدِّ
اســــرتاتيجيات متنوعــــة يف تقــــدمي احلــــروف والكلمــــات "  فقــــد 

ــــة نصــــو  ــــدليل خطــــوات إجرائي ــــدعم ) الصــــنف وضــــح ال ص ال
اللُّغوي، الوظيفة النحوية، األسلوب اللُّغوي، الرسم اإلمالئي، 
ليل تصـورًا عـن االسـتماع  ُم الـدَّ الرسم الكتـايب(، و معيـار "يُقـدِّ
يف ضـوء فلســفة وأهــداف املشـروع الشــامل"  فقــد أورد الــدليل 
بعــض التعليمــات عــن االســتماع  يراعــي آداب االســتماع مــن 

صـــــغاء بانتبـــــاه عـــــدم مقاطعـــــة املتحـــــدث، حيـــــث اجللســـــة، اإل
مييــــز األصــــوات املتعلقــــة باألصــــوات يســــتمع ويصــــغي بانتبــــاه، 

هــــادئ، مرتفــــع، مــــنخفض( يــــربط الصــــوت باملصــــدر، ينفــــذ )

تعليمات مكتوبة مكونة من خطوتني أو أكثر، يستنتج املعىن 
العـــام للـــنص املســـموع، يســـمي الشخصـــيات الـــيت ذكـــرت يف 

الشخصــيات والعمــل الــذي تقــوم الــنص املســموع، يــربط بــني 
ليل  ُم الدَّ به، يكون توجًها إجيابًيا حنو أسرته، وجاء معيار )يُقدِّ
تصورًا عن احملادثة يف ضوء فلسفة وأهـداف املشـروع الشـامل( 
بدرجة متوسـطة؛ فقـد أورد الـدليل بعًضـا مـن  التعليمـات الـيت 

م  عنـد تفيد التالميذ يف جمال احملادثـة كـأن يلتـزم التلميـذ النظـا
ـــه  طلـــب االشـــرتاك يف املناقشـــة واحلـــوار، يشـــكر مـــن يســـدي ل

بتحية اإلسالم،  يمعروفًا بعبارة مناسبة، يعتذر عن اخلطأ، حيي
جييــب عــن أســئلة شخصــية مبســطة، يصــف أحــداثًا عايشــها، 
يعرب شفهًيا عن أحداث قصـة مصـورة، يتحـدث بوضـوح عمـا 

 يريد.
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ُم الدَّليل  اسرتاتيجيات متنوعة يف تقدمي كما جاء معيار )يُقدِّ
النص الشعري( بدرجة ضعيفة فقد قدم الدليل إرشادات 

ا يف تقدمي النص الشعري مثل يقرأ األبيات قراءة يسرية جدً 
ا بقراءة املعلم يطبق القيم اإلجيابية يف النص منغمة مقتديً 

جييب عن األسئلة املتعلقة بالنص، ومل تتحقق بقية املعايري 
الدَّليل تعريًفا باسرتاتيجيات التدريس املرغوبة يف  فلم يُقدِّمُ 

)االستقصاء، االكتشاف، حل املشكالت،  املشروع الشامل
ُم الدَّليل تصورًا عن  متثيل األدوار، التعلم التعاوين(، ومل يُقدِّ

الكتابة يف ضوء فلسفة وأهداف املشروع الشامل، ومل يشرح 
ليل النشاطات املتضمنة يف الوحدة  وفلسفة اختيارها الدَّ

 وبنائها.

 :المساندة والمواد التعلم مصادر: رابعا
 7الجدول 

 :مجال مصادر التعلم والمواد المساندة 
 درجة تحققه المعيار

ُم الدَّليل أمهِّية الوسائل التعليمية يف تنمية األداء اللُّغوي. 1  3 متوسطة يُقدِّ

 1 منعدمة الدَّليل تعريًفا بالشريط السمعي املصاحب للمشروع وآلية االستفادة منه. يتضمن 2

 1 منعدمة يتضمن الدَّليل تعريًفا باللوحات املكربة املصاحبة للمشروع وآلية االستفادة منها. 3

 1 منعدمة يتضمن الدَّليل تعريًفا بأشرطة )الفديو( املصاحبة وآلية االستفادة منها. 4

 1 منعدمة يتضمن الدَّليل تعريًفا بالوسائط املتعددة املصاحبة وآلية االستفادة منها. 5

 1 منعدمة يوضح الدليل املصادر والوسائل واملواد والتقنيات الالزمة لتدريس كل وحدة. 6

  1.33 

( حتقق جمال مصادر التعلم 7يتضح من اجلدول السابق)
د ( فق1.33بدرجة ضعيفة )عام  وجهٍ بواملواد املساندة 

م الدليل أمهِّية قدِّ "يُ جاء معيار واحد بدرجة متوسطة؛ 
وأشار إىل  "الوسائل التعليمية يف تنمية األداء اللُّغوي

الوسائط املتعددة وأهنا من أهم الثوابت اليت يقوم عليها هذا 
 كثرياليوم أتى إىل املدرسة وقد اكتسب ال فطالبُ  ،املنهاج

من التجارب يف فضاء التقنية احلديثة وما كانت الوسائط 
والوسائل التعليمية إال لتصل بنا إىل حتقيق األهداف 

ومن هنا كانت  الوسائط املنشودة بأقل جهد وأمتع طريقة 
والوسائل شريًكا حقيقًيا من أجل تعليم ناجع وجيل أكثر 

 وعًيا والتصاقًا بالتطور وهذه الوسائط ) قرص مضغوط،  

CD ( شريط مسعي،(cassette   ( شريط مرئيVideo )

لكرتوين تفاعلي إ لوحات مكربة، بطاقات، شفافيات، موقع
 على شبكة اإلنرتنت(.

يف الدليل مخسة معايري فلم يتضمن الدَّليل ومل يتحقق     
تعريًفا بالشريط السمعي املصاحب للمشروع وآلية 
االستفادة منه، ومل يتضمن الدَّليل تعريًفا باللوحات املكربة 
املصاحبة للمشروع وآلية االستفادة منها ومل يتضمن الدَّليل 

، ديو( املصاحبة وآلية االستفادة منهايتعريًفا بأشرطة )الف
ومل يتضمن الدَّليل تعريًفا بالوسائط املتعددة املصاحبة وآلية 
االستفادة منها، ومل يوضح الدليل املصادر والوسائل واملواد 

 والتقنيات الالزمة لتدريس كل وحدة.
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 : التقويم لألداء اللُّغويخامسا  
  8الجدول 

 :اللُّغويمجال التقويم لألداء 
 درجة تحققه المعيار

 1 منعدمة اكتسبوها قبل البدء يف دراسة الوحدة.قد يوضح الدَّليل املهارات اليت ينبغي أن يكون التالميذ  1

 4 كبرية حيدد الدليل املهارات اليت يتوقع  أن يكتسبها التالميذ  قبل البدء يف تدريس الوحدة 2

ُم الدَّليل تصورًا عن مرتكزات التقومي اليت تتطلبها عمليات املشروع الشامل ) التشخيصي، البنائي،  3 يُقدِّ
 التكويين(.

 3 متوسطة

ُم الدليل تصورًا عن أدوات التقومي اليت تتطلبها عمليات املشروع الشامل 4 ) املالحظة، ملف األعمال،  يُقدِّ
 االختبارات(.

 1 منعدمة

) التشخيصي، البنائي،  الدَّليل يف تقدمي مناذج متنوعة من التقومي تتناسب مع فلسفة املشروع الشامليسهم  5
 التكويين(.

 منعدمة
 

1 
 

 1 منعدمة يقرتح الدَّليل آليات متنوعة ملعاجلة الضعف اللُّغوي. تتناسب مع أهداف املشروع الشامل.  6

 1.83 الدرجة الكلية 

حتقق معايري جمال  (8اجلدول السابق ) تضح مني      
(، 1.83) بدرجة ضعيفةعام  وجهٍ التقومي لألداء اللُّغوي ب

، ومع حتقق املعيار الثاين بدرجة كبرية فقد فقد جاءت
قد ح الدَّليل املهارات اليت ينبغي أن يكون التالميذ وضَّ 

اكتسبوها قبل البدء يف دراسة الوحدة؛ ففي مقدمة كل 
وحدة حددت املهارات اليت ينبغي أن يكتسبها التالميذ  

ا، ويرتبط أشكال احلروف بصريً  على كأن يتعرف التالميذ
حبروف الوحدة من خالل تلوينها، يقرأ بعض الكلمات 

 حلرف ويقرأ مجالً مقرتنة بالصور.متضمنة ا
وحتقق املعيار الثالث وهو )تقدمي الدَّليل تصورًا عن     

تتطلبها عمليات املشروع الشامل مرتكزات التقومي اليت 
التشخيصي( بدرجة متوسطة فقد أوضح الدليل أنواع )

التقومي ) التكويين( وهو تقومي مستمر يصاحب عملية تعلم 
ويهدف إىل حتديد مدى تقدم التالميذ الوحدة الدراسية 

حنو إتقان املهارات املستهدفة وقد حدد لكل وحدة 
جمموعة من الكفايات النوعية املستهدفة واليت تعد معايري 

التقومي املستمر  ا املعلم وهو يقوم بعمليةيستفيد منه
التجميعي: وهو تقومي يتم يف هناية الوحدة الدراسية يهدف 

لتالميذ يف خمتلف مكونات الوحدة إىل كشف مكتسبات ا

الدراسية للوقوف على مدى حتقق أهداف الوحدة املعفية 
 واملهارية.

ومل تتحقق مخسة معايري من معايري التقومي فلم يوضح       
ليل املهارات اليت ينبغي أن يكون التالميذ اكتسبوها  قد الدَّ

ا عن الدليل تصورً  قدِّمقبل البدء يف دراسة الوحدة، ومل يُ 
 تتطلبها عمليات املشروع الشامل أدوات التقومي اليت

ليل ) املالحظة، ملف األعمال، االختبارات(، ومل يسهم الدَّ
يف تقدمي مناذج متنوعة من التقومي تتناسب مع فلسفة 

 ويين(،ــــــــــــــــــالتشخيصي، البنائي، التك) املـــــروع الشــــــاملش
ت متنوعة ملعاجلة الضعف اللُّغوي ومل يقرتح الدَّليل آليا

 تتناسب مع أهداف املشروع الشامل.
ثالث ا: التصور المقترح ألدلَّة ُمعلِّمي اللُّغة العربية في 
المشروع الشامل لتطوير المناهج وقد أشار إليها 

  : لسؤال الثالث من أسئلة البحث بما يأتيا
يف املشروع  يل معلمي اللُّغة العربيةلما التصور املقرتح لد  

 الشامل لتطوير املناهج ؟
خرج الباحث بتصور مقرتح لدليل معلمي اللغة العربية      

كل فصل يتضمن عددًا من يتضمن مخسة فصول  
 :املوضوعات
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اللُّغة العربية وتعلمها،  الفصل األول: الفلسفة اللُّغوية لتعليم
ويتضمن احلديث عن تسعة موضوعات رئيسة باالستفادة 

 من معايري هذا احملور. 
، .الفصل الثاين: األهداف والتخطيط لعمليات التدريس

ويتضمن احلديث عن أربعة موضوعات رئيسة باالستفادة 
 من معايري هذا احملور. 

من احلديث ، ويتض.الفصل الثالث: اسرتاتيجيات التدريس
عن مثانية موضوعات رئيسة باالستفادة من معايري هذا 

 احملور. 
الفصل الرابع: مصادر التعلم واملواد املساندة ويتضمن 
احلديث عن ستة موضوعات رئيسة باالستفادة من معايري 

 هذا احملور. 
الفصل اخلامس: تقومي األداء اللغوي ويتضمن احلديث ستة 

 ة من معايري هذا احملور. موضوعات رئيسة باالستفاد

 :التوصيات والمقترحات

يف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يوصي الباحث      
وعلى  ةبضرورة إعادة النظر يف بناء أدلة معلمي اللُّغة العربي

وجه اخلصوص دليل معلم اللُّغة العربية للصف األول 
يوصي بضرورة كما  ة،االبتدائي ملا هلذه املرحلة من أمهِّية بالغ

تضمني دليل املعلم مقدمة عن الفلسفة اللُّغوية لتعليم اللُّغة 
العربية وتعلمها يف ضوء متطلبات املشروع الشامل. وتزويد 

وتزويدهم  بآلية التخطيط لعمليات التدريس. املعلمني
باسرتاتيجيات التدريس املناسبة لكل وحدة، وتزويدهم 

وتعريفهم بأنواع التقومي  مبصادر التعلم واملواد املساندة.
 املناسبة لكل وحدة.

إجراء دراسة مشاهبة للتخصصات كما يقرتح الباحث      
األخرى يف املشروع الشامل لتطوير املناهج. وإجراء دراسة 
لتعرف درجة رضا معلمي اللغة العربية عن هذه األدلة، 

علمي اللُّغة العربية غري وإجراء دراسة لتعرف متطلبات م
إهنم يشكلون نسبة كبرية يف  إذصني يف اللُّغة العربية املتخص

املرحلة االبتدائية وهلم احتياجات ومتطلبات ختتلف عن بقية 
يتم يف ضوء هذه  زمالئهم املتخصصني يف اللُّغة العربية

. وختصيص أدلة ملعلمي اللُّغة املتطلبات بناء أدلة خاصة هبم
ا ساعات تربوية كافية العربية من غري الرتبويني الذين مل يدرسو 

 ومل حيصلوا على دبلوم تربوي. 

 : المراجع

 .املدرسية للمؤسسة اإلنتاجية الكفاءة رفع(. 2002العبد اهلل، إبراهيم. )
 بريوت: لبنان. شركة املطبوعات للتوزيع والنشر.

بناء وثائق (. 2011املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج العريب. )
الكويت، مكتب الرتبية  .العربية واسرتاتيجيات تدريسها مناهج اللُّغة

 العريب لدول اخلليج.
فرباير(. من مشروعات اإلدارة  25، 2012اإلدارة العامة للمناهج. )

مت  مجلة المعرفة.العامة للمناهج: املشروع الشامل لتطوير املناهج. 
 ه من: 22/4/1438اسرتجاعه بتاريخ: 

http://www.almarefh.net/show_content 

_sub.php?CUV=393&SubModel=138&ID=1402 

وثيقة منهج اللُّغة العربية للمرحلتني ه(. 1427وزارة الرتبية والتعليم. )
. الرياض: مركز التطوير الرتبوي، االبتدائية واملتوسطة يف التعليم العام

 اإلدارة العامة للمناهج. 
. القاهرة: إعداده تدريبهاملعلم كفاياته (. 1999طعيمة، رشدي أمحد. )

 مصر، دار الفكر العريب.
تقومي املناهج وطرق التدريس  (. 1989رمضان، كافية عبد املوجود. )
 .مطبعة حكومة الكويت : . الكويتوتقنيات التعليم يف الكويت

املرشد يف تأليف دليل (. 2004مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. )
 الرياض: املؤلف. .املعلم

(. دليل املعلم 1985الريموك، فريق تطوير تدريس الرياضيات. ) جامعة
. األردن: مركز البحث يف تدريس الرياضيات للمرحلة اإلعدادية

 والتطوير الرتبوي.
: لوم البيولوجية للمرحلة الثانويةالع(. 1978فرج، عديل كامل. )حمرر(. )

ملنظمة القاهرة: مصر، ا .دليل املعلم للصف الثانوي. )احلادي عشر(
 العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

دليل املعلم لكتاب اللُّغة العربية للصف (. 1993وزارة الرتبية والتعليم. )
 . القاهرة، مصر: املؤلف.الثالث االبتدائي جبمهورية مصر العربية

(. تقومي دليل معلم الرتبية 2000حجازي، مجال الشناوي إبراهيم. )
جملة الرياضية باحللقة الثانية من التعليم األساسي مبحافظة الشرقية. 

حبوث الرتبية الرياضية، كلية الرتبية الرياضية، جامعة الزقازيق، 
23(53 ،)189-203.  
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لمي املرحلة واقع استخدام مع(. 2013السعايدة، منعم عبدالكرمي. )
األساسية يف األردن ألدلة املعلمني ومقرتحاهتم لتطويرها وحتسني 

 . رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، األردن.توظيفها
فاعلية أدلة املعلمني يف حتسني (. 2006احلوطي، هناد عيسى حممد. )

ليم املمارسات  التعليمية كما يراها معلمو اللُّغة العربية يف التع
. رسالة ماجستري االبتدائي واجتاهاهتم حنو استخدامها مبملكة البحرين

 غري منشورة. اجلامعة األردنية، األردن.
(. حركة إصالح الرتبية اخلاصة يف 2015التميمي، أمحد بن عبدالعزيز. ) 

الواليات املتحدة األمريكية اإلصالح املبين على املعايري يف املساءلة. 
مؤسسة التربية الخاصة اصة والتأهيل، جملة الرتبية اخل

 .11-1(، 9)3.  والتأهيل
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Abstract: The current research aims at the assessment of the Arabic teacher's guidebook for the 1st year of the elementary in 

the comprehensive project for developing the curriculums by suggested scientific standards. The researcher depended on a 

number of necessary criteria for evaluating Arabic teachers' guides in the comprehensive project for developing curriculums, 

he depended on a number of documents and studies that have relations and the criteria were shown in thirty three phrases 

distributed on five main fields. The linguistic philosophy for teaching the Arabic language and learning it, goals, planning for 

teaching operations, teaching strategies, sources of learning and supported subjects and evaluation linguistic performance. 

The researcher changed these criteria into a means for evaluating the guide and making sure of its reliability, he showed them 

on a number of jury. The researcher selected a method for reevaluation and the method depends on reevaluation. The 

researcher selected unit one of the teacher's guide and reevaluated it after two weeks. So, the researcher made sure of 

reliability and validity. Results showed keeping suggested criteria in the Arabic language teachers' guide for the 1st year in all 

fields with (1.76) weak. According to the results of the research, the researcher recommended the necessity rethinking for 

building Arabic language teacher, guides especially, for the 1st year elementary as this stage has its extremely importance. 

Keywords Assessment, Arabic language, Teachers, Guidebook, Primary school. 

 

 
 

 

 


