
أ  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  جامعة األزهر ـ غزة 
  عمادة الدراسات العليا 

  كلية التربية
  قسم المناهج و طرق التدريس 

  
 لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة مستويات معياريةبناء و تطبيق قائمة 

  .العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية 
  مقدمة من

  حمد العثامنةفيان مسالطالب 
  

  إشراف
  الدكتور

  محمد محمد عليان 
  أستاذ علم النفس المشارك 
  و عميد القبول و التسجيل 
   و عميد كلية التربية سابقاً

  الدكتور 
  فتحي سليمان كلوب

  وزارة التربية و التعليم الفلسطينية
  مدير التربية و التعليم في المحافظات الوسطى

  
  

  لمتطلبات درجة الماجستير في الرسالة استكماال هقدمت هذ
  رق التدريسطالمناهج و 

  هـ١٤٢٩  -م  ٢٠٠٨



ب  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  جامعة األزهر ـ غزة 
  عمادة الدراسات العليا 

  كلية التربية
  قسم المناهج و طرق التدريس 

  
 لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة مستويات معياريةبناء و تطبيق قائمة 
  .لصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية العربية في ا

  مقدمة من
  فيان محمد العثامنةسالطالب 

  
  . م و أجيزت ٢٠٠٨ / ٤ / ٣نوقشت هذه الرسالة بتاريخ 

  أعضاء لجنة المناقشة
  ...................  مشرفاً و رئيساً  محمد محمد عليان. د  -١
  ...................  مشرفاً  فتحي سليمان كلوب. د   -٢
  ...................  مناقشاً داخلياً  راشد محمد أبو صواوين. د  -٣
  ...................  مناقشاً خارجياً  خالد محمد عبد الدايم. د  -٤

   

  



ج  

  
  
  
  

  "وقُْل رب زِدني علْماً"......      
  ١١٤طه                                
  
  
  
  
  
  



د  

  إهـــــــداء
  
  

  
   الطاهرة طيب اهللا ثراهإلي روح والدي

  إلي والدتي رمز الحب و العطاء
  إلي زوجتي رفيقة دربي و أبنائي فلذات كبدي
  إلي إخوتي و أخواتي و أزواجهم و أبنائهم

هذا الجهد و إلى كل من يهتم باللغة العربية تعليما و تعلما أهدي إلي هؤالء جميعا 
   عز و جل القبول و الرشادى المولالًالمتواضع سائ

  
  

  سفيان محمد العثامنة 
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



ه  

  شكر وتقدير
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ........ "        ـاهضـاِلحاً تَرـَل صمَأع َأنو ياِلـدلَى وعو لَيتَ عمي َأنْعالَّت تَكمعن َأشْكُر ي َأننزِعَأو بر
تُ ِإلَيي ِإنِّي تُبتيي ذُرِلي ف حلَأصوينملسالْم نِإنِّي مو ١٥:األحقاف ( " ك(   

الحمد هللا رب العالمين الذي يسر لـي        . الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم            
  .منحني العزم والصبر على مواصلة البحث والدراسة واالستفادة من العلم والمعرفة و أمري 

 من تقدم بجهد أو نصيحة إلنجاز هذا العمل الذي تـم بحمـد اهللا وهنـا                 التقدير إلى كل   و   أتوجه بالشكر 
    ـ والفتحي كلوب   / و الدكتور    محمد عليان   /  الدكتور ين الفاضل أسجل شكري وتقديري إلى أستاذي  نذيل

ه بأمانة  ا إال وقدم   أو نصحاً   أو وقتاً   جهداً ا لم يدخر  نذيل على هذا البحث ، وال     هماثناء إشراف أ ماتشرفت به 
  .  مني كل الوفاء والتقدير مامة في سبيل إنجاز هذا البحث ، فلهتا

الفاضـلين لمـا     راشد أبو صواوين    / خليل حماد و الدكتور     / من الدكتور   كما وأتوجه بالشكر إلى كل      
   . بذاله معي في إخراج االستبانة في صورتها األولية 

لحـسن تعـاونهم   و المدراء و المشرفين  إلى زمالئي المعلمين و المعلمات كما وأسجل شكري وتقديري   
 بناء االستبانة و حين تطبيقها و أخص بالذكر األستاذ الفاضل عماد عبـد الواحـد جمعـة و                   ثناءأمعي  

  .األستاذ القدير على عبد الجواد 
   . في المراجعة اللغوية للبحث  لما بذله معي تحية وعرفانٍ كل رـر المغيـسميولألستاذ القدير 

حازم زكي عيسى لما بدله معي من جهد فـي التحليـل اإلحـصائي              . د أن أتقدم بالشكر إلى      وال يفوتني 
  .  لالستبانة 

  .  البحث فلهم مني عظيم الشكر والتقدير ةكما وأسجل شكري وتقديري لألساتذة المحكمين ألدا
لبحـث مـن   كذلك أقدم جزيل شكري إلى زوجتي وأبنائي ووالدتي وجميع أفراد أسرتي على ما اقتطعه ا      

   .وقتهم ورعايتهم والذين تحملوا عني أعباء كثيرة ليتيحوا لي فرصة اإلطالع والبحث
 كان هناك تقصير فهـو      ن جميعا وإ  إليهموإذا كان هناك فضل في هذا البحث فإنه يرجع إلى اهللا أوال ثم              

  .ناتج عن تقصير مني 
   .وامتنانيإلى هؤالء أكرر عظيم شكري 

  ..……واهللا ولي التوفيق 
                                          الباحث 
  

  

  



و  

  قائمة المحتويات  
  رقم الصفحة  الموضوع

  ١  .مشكلة الدراسة ، تحديدها و خطة دراستها : الفصل األول 
  ٢  مقدمة الدراسة
  ٩  تحديد المشكلة

  ١٠  أهداف الدراسة
  ١٠  أهمية الدراسة
  ١١  حدود الدراسة

  ١١  مصطلحات الدراسة
  ١٤  .الدراسات السابقة  : لفصل الثانيا

  ١٥   العربيةالدراسات
  ١٨   العربيةالمشاريع
  ١٩   األجنبيةالمشاريع

  ٣١  التعليق على الدراسات السابقة
  ٣٢   .اللغة العربية مهاراتها ، معاييرها و تقويمها  : الفصل الثالث

  ٣٥  اللغة
  ٣٦  اللغة العربية

  ٣٧  أهمية اللغة العربية
  ٣٨  ص اللغة العربيةخصائ

  ٤١  مهارات اللغة العربية
  ٤١  االستماع
  ٤٤  التحدث
  ٤٧  القراءة
  ٥٣  الكتابة

  ٥٧  التعليم األساسي
  ٥٨  أهداف التعليم األساسي

  ٦٠  أهداف التعليم األساسي في فلسطين
  ٦١  األهداف العامة و الخاصة لتدريس اللغة العربية في المرحلة األساسية

  ٦٢  اللغة العربية للصفوف الثالثة األولىأهداف تعليم 
  ٦٤  النمو اللغوي لتالميذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية

  ٧٢  التطبيقات التربوية للنمو اللغوي



ز  

  ٧٤  أسس بناء قائمة المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى
  ٧٥  مفهوم التقويم

  ٧٧  يمأهمية التقو
  ٧٨  أهداف التقويم التربوي

  ٧٩  خصائص التقويم التربوي
  ٨٠  وظائف التقويم التربوي

  ٨١  أنواع التقويم
  ٨٢  مستويات التقويم

  ٨٣  أدوات التقويم
  ٨٧  "األصيل . " مفهوم التقويم البديل 

  ٨٨  "البديل . " خصائص التقويم األصيل 
  ٨٩  مبادئ التقويم البديل

  ٨٩  البديلأشكال التقويم 
  ٩٠  أساليب التقويم البديل

  ٩٢  التقويم اللغوي في ظل حركات اإلصالح التربوي
  ٩٤  المستويات المعياريةالتقويم القائم على 

  ٩٥  المستويات المعياريةالتقويم القائم على مميزات 
  ٩٨  المستويات المعياريةالتقويم القائم على أنواع 

  ٩٩  ويات المعياريةالمستالتقويم القائم على خطوات 
  ١٠١  مستقبل التقويم اللغوي في ظل حركة المعايير التربوية

  ١٠٤  مفهوم المستويات المعيارية
  ١٠٩  التنشئة التاريخية لحركة المستويات المعيارية
  ١١٢  تجارب الدول في بناء المستويات المعيارية

  ١١٤  المستويات المعياريةخصائص 
  ١١٧  أهمية المستويات المعيارية
  ١١٩  أهداف المستويات المعيارية
  ١٢٠  أهداف معايير اللغة العربية

  ١٢١  المسلمات األساسية التي تستند إليها المستويات المعيارية
  ١٢٤  تصنيف مستويات التعلم
  ١٢٦  مستويات تعلم اللغة األم

  ١٢٨  أسس بناء قائمة مستويات معيارية لتعلم اللغة األم في الصفوف الثالثة األولى



ح  

  ١٢٩  . إجراءات الدراسة  : الفصل الرابع
  ١٣٠  منهج الدراسة

  ١٣٠  مجتمع الدراسة
  ١٣٠  عينة الدراسة

  ١٣٢  أدوات الدراسة
  ١٣٢   للقائمةاألوليةالصورة 

  ١٣٣  صدق المحكمين
  ١٥٧  الصورة النهائية للقائمة

  ١٥٧  التحليل اإلحصائي
  ١٥٧  صدق االتساق الداخلي

  ١٦٩  اسمقيات الحساب ثب
  ١٧٣  المعالجات اإلحصائية

  ١٧٣  إجراءات الدراسة 
  ١٧٤  . عرض نتائج الدراسة  : الفصل الخامس

  ١٧٥  األولإجابة السؤال 
  ١٨٠ الثانيإجابة السؤال 

  ٢١٣ إجابة السؤال الثالث
  ٢١٧ إجابة السؤال الرابع

  ٢٣٨ إجابة السؤال الخامس
  ٢٤٣ سادسإجابة السؤال ال

  ٢٧٦ سابعل الإجابة السؤا
  ٢٨٠ إجابة السؤال الثامن

  ٣٠١  .تفسير النتائج  : الفصل السادس
  ٣١٦  .قائمة المستويات المعيارية التي توصلت إليها الدراسة 

  ٣٢٨  تفسير النتائج
  ٣٣٣  توصيات الدراسة

  ٣٣٤  الدراسات المقترحة
  ٣٣٥  المراجع
  ٣٤٥  المالحق

  
  



ط  

  قائمة الجداول 
رقم 
رقم   لجدولعنوان ا  الجدول

  الصفحة
  ١٣١  . م ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦توزیع المعلمین تبعًا لجھة العمل للعام الدراسي    .١
  ١٣١  . م ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦توزیع المعلمین تبعًا للمنطقة التعلیمیة للعام الدراسي    .٢
  ١٣١  .توزیع عینة الدراسة من فئة المعلمین    .٣
  ١٣١   .م ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦توزیع المشرفین التربویین للعام الدراسي    .٤
  ١٣٤  .مؤشرات األداء التي رأى كثیر من المحكمین حذفھا    .٥
  ١٣٦  .مؤشرات األداء التي رأى كثیر من المحكمین تعدیل صیاغتھا    .٦

يوضح نسب االتفاق بين السادة المحكمين على المستويات المعيارية لتعلم اللغة    .٧
  ١٣٨  .العربية في الصف األول االبتدائي 

بين السادة المحكمين على المستويات المعيارية لتعلم اللغة يوضح نسب االتفاق    .٨
  ١٤٥  .العربية في الصف الثاني االبتدائي 

يوضح نسب االتفاق بين السادة المحكمين على المستويات المعيارية لتعلم اللغة    .٩
  ١٥١  .العربية في الصف الثالث االبتدائي 

لقائمة   والدرجة الكليةلقائمةا مستويات من مستوىيوضح معامل االرتباط بين كل    .١٠
  ١٥٧   .لمستويات المعيارية في الصف األولا

لقائمة   والدرجة الكليةالقائمة مستويات من مستوىيوضح معامل االرتباط بين كل    .١١
  ١٥٩  .الثاني لمستويات المعيارية في الصف ا

قائمة ل  والدرجة الكليةالقائمة مستويات من مستوىيوضح معامل االرتباط بين كل    .١٢
  ١٦٠  .الثالث لمستويات المعيارية في الصف ا

مؤشرات األداء ومستوياتها لتعلم اللغة العربية في يوضح معامل االرتباط بين    .١٣
  ١٦١   .الصف األول األساسي

مؤشرات األداء ومستوياتها لتعلم اللغة العربية في يوضح معامل االرتباط بين    .١٤
  ١٦٤   . األساسيالثانيالصف 

مؤشرات األداء ومستوياتها لتعلم اللغة العربية في مل االرتباط بين يوضح معا   .١٥
  ١٦٧   . األساسيالثالثالصف 

  ١٧٠   .الصف األول/  لكل مستوى على حدة  ألفا كرونباخمعامل    .١٦
  ١٧١  .الثاني الصف /  لكل مستوى على حدة  ألفا كرونباخمعامل    .١٧
  ١٧٢  .الثالث الصف /  لكل مستوى على حدة  ألفا كرونباخمعامل    .١٨

  الجداول الخاصة بالسؤال األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات    .١٩
  ١٧٥  .المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف األول 



ي  

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات    .٢٠
  ١٧٧  .اللغة العربية في الصف الثاني المعيارية لتعلم 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات    .٢١
  ١٧٨  .المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف الثالث 

  الجداول الخاصة بالسؤال الثاني

ستوى قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للم   .٢٢
  ١٨٠  .المعياري األول لتعلم االستماع في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٢٣
  ١٨١  .المعياري الثاني لتعلم االستماع في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٢٤
  ١٨٢  . األول لتعلم التحدث في الصف األول المعياري

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٢٥
  ١٨٣  .المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٢٦
  ١٨٤  .اءة في الصف األول المعياري األول لتعلم القر

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٢٧
  ١٨٤  .المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٢٨
  ١٨٦  .ول المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف األ

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٢٩
  ١٨٧  .المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٣٠
  ١٨٨  .المعياري الخامس لتعلم القراءة في الصف األول 

مة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى قي   .٣١
  ١٨٩  .المعياري األول لتعلم الكتابة في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٣٢
  ١٩٠  .المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف األول 

ي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى قيمة الوسط الحساب   .٣٣
  ١٩٠  .المعياري الثالث لتعلم الكتابة في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٣٤
  ١٩١  .المعياري الرابع لتعلم الكتابة في الصف األول 

معياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى قيمة الوسط الحسابي واالنحراف ال   .٣٥
  ١٩٢  .المعياري األول لتعلم االستماع في الصف الثاني



ك  

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٣٦
  ١٩٣  .المعياري الثاني لتعلم االستماع في الصف الثاني

 النسبي والترتيب للمستوى قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن   .٣٧
  ١٩٤  .المعياري األول لتعلم التحدث في الصف الثاني 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٣٨
  ١٩٥  .المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف الثاني 

ب للمستوى قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتي   .٣٩
  ١٩٦  .المعياري األول لتعلم القراءة في الصف الثاني 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٤٠
  ١٩٧  .المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف الثاني 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٤١
  ١٩٨  .عياري الثالث لتعلم القراءة في الصف الثاني الم

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٤٢
  ١٩٩  .المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف الثاني 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٤٣
  ٢٠٠  .لتعلم الكتابة في الصف الثاني المعياري األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٤٤
  ٢٠١  .المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف الثاني 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٤٥
  ٢٠١  .ة في الصف الثاني المعياري الثالث لتعلم الكتاب

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٤٦
  ٢٠٢  .المعياري األول لتعلم االستماع في الصف الثالث

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٤٧
  ٢٠٣  .ثالثالمعياري الثاني لتعلم االستماع في الصف ال

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٤٨
  ٢٠٤  .المعياري األول لتعلم التحدث في الصف الثالث

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٤٩
  ٢٠٥  .المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف الثالث

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى قيمة    .٥٠
  ٢٠٦  .المعياري األول لتعلم القراءة في الصف الثالث

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٥١
  ٢٠٦  .المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف الثالث

  ٢٠٧االنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى قيمة الوسط الحسابي و   .٥٢



ل  

  .المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف الثالث

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٥٣
  ٢٠٨  .المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف الثالث

اري والوزن النسبي والترتيب للمستوى قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعي   .٥٤
  ٢٠٩  .المعياري األول لتعلم الكتابة في الصف الثالث

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٥٥
  ٢١٠  .المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف الثالث

بي والترتيب للمستوى قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النس   .٥٦
  ٢١١  .المعياري الثالث لتعلم الكتابة في الصف الثالث

  الجداول الخاصة بالسؤال الثالث 

للمستويات المعيارية لتعلم " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٥٧
  ٢١٣  .اللغة العربية في الصف األول 

للمستويات المعيارية لتعلم " ت " يمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وق   .٥٨
  ٢١٤  .اللغة العربية في الصف الثاني 

للمستويات المعيارية لتعلم " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٥٩
  ٢١٥  .اللغة العربية في الصف الثالث 

  الجداول الخاصة بالسؤال الرابع

للمستوى المعياري األول " ت " قيمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري و   .٦٠
  ٢١٧  .لتعلم االستماع في الصف األول 

للمستوى المعياري الثاني " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٦١
  ٢١٧  .لتعلم االستماع في الصف األول 

للمستوى المعياري األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٦٢
  ٢١٨  .تعلم التحدث في الصف األول ل

للمستوى المعياري الثاني " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٦٣
  ٢١٩  .لتعلم التحدث في الصف األول 

للمستوى المعياري األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٦٤
  ٢١٩  .لتعلم القراءة في الصف األول 

للمستوى المعياري الثاني " ت "  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة قيمة   .٦٥
  ٢٢٠  .لتعلم القراءة في الصف األول 

للمستوى المعياري الثالث " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٦٦
  ٢٢١  .لتعلم القراءة في الصف األول 

للمستوى المعياري الرابع " ت " يمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وق   .٦٧
  ٢٢١  .لتعلم القراءة في الصف األول 



م  

للمستوى المعياري " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٦٨
  ٢٢٢  .الخامس لتعلم القراءة في الصف األول 

للمستوى المعياري األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٦٩
  ٢٢٢  .لم الكتابة في الصف األول لتع

للمستوى المعياري الثاني " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٧٠
  ٢٢٣  .لتعلم الكتابة في الصف األول 

للمستوى المعياري الثالث " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٧١
  ٢٢٣  .لتعلم الكتابة في الصف األول 

للمستوى المعياري الرابع " ت " ة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة قيم   .٧٢
  ٢٢٤  .لتعلم الكتابة في الصف األول 

للمستوى المعياري األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٧٣
  ٢٢٤  .لتعلم االستماع في الصف الثاني 

للمستوى المعياري الثاني " ت " وقيمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري    .٧٤
  ٢٢٥  .لتعلم االستماع في الصف الثاني 

للمستوى المعياري األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٧٥
  ٢٢٦  .لتعلم التحدث في الصف الثاني 

 للمستوى المعياري الثاني" ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٧٦
  ٢٢٦  .لتعلم التحدث في الصف الثاني 

للمستوى المعياري األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٧٧
  ٢٢٧  .لتعلم القراءة في الصف الثاني 

للمستوى المعياري الثاني " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٧٨
  ٢٢٧  .لتعلم القراءة في الصف الثاني 

للمستوى المعياري الثالث " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٧٩
  ٢٢٨  .لتعلم القراءة في الصف الثاني 

للمستوى المعياري الرابع " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٨٠
  ٢٢٨  .لتعلم القراءة في الصف الثاني 

للمستوى المعياري األول " ت " عياري وقيمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف الم   .٨١
  ٢٢٩  .لتعلم الكتابة في الصف الثاني 

للمستوى المعياري الثاني " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٨٢
  ٢٣٠  .لتعلم الكتابة في الصف الثاني 

الثالث للمستوى المعياري " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٨٣
  ٢٣٠  .لتعلم الكتابة في الصف الثاني 

  ٢٣١للمستوى المعياري األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٨٤
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  .لتعلم االستماع في الصف الثالث 

للمستوى المعياري الثاني " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٨٥
  ٢٣٢  .لث لتعلم االستماع في الصف الثا

للمستوى المعياري األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٨٦
  ٢٣٢  .لتعلم التحدث في الصف الثالث 

للمستوى المعياري الثاني " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٨٧
  ٢٣٣  .لتعلم التحدث في الصف الثالث 

للمستوى المعياري األول " ت " اف المعياري وقيمة قيمة الوسط الحسابي واالنحر   .٨٨
  ٢٣٣  .لتعلم القراءة في الصف الثالث 

للمستوى المعياري الثاني " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٨٩
  ٢٣٤  .لتعلم القراءة في الصف الثالث 

عياري الثالث للمستوى الم" ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٩٠
  ٢٣٤  .لتعلم القراءة في الصف الثالث 

للمستوى المعياري الرابع " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٩١
  ٢٣٥  .لتعلم القراءة في الصف الثالث 

للمستوى المعياري األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٩٢
  ٢٣٥  .الثالث لتعلم الكتابة في الصف 

للمستوى المعياري الثاني " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٩٣
  ٢٣٦  .لتعلم الكتابة في الصف الثالث 

للمستوى المعياري الثالث " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة    .٩٤
  ٢٣٦  .لتعلم الكتابة في الصف الثالث 

  ال الخامسالجداول الخاصة بالسؤ

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات    .٩٥
  ٢٣٨  .المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات    .٩٦
  ٢٣٩  .المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف الثاني 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات    .٩٧
  ٢٤١  .المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف الثالث 

  الجداول الخاصة بالسؤال السادس

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٩٨
  ٢٤٣  . في الصف األول المعياري األول لتعلم االستماع

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .٩٩
  ٢٤٤  .المعياري الثاني لتعلم االستماع في الصف األول 
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قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١٠٠
  ٢٤٥  .المعياري األول لتعلم التحدث في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١٠١
  ٢٤٦  .المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١٠٢
  ٢٤٧  .المعياري األول لتعلم القراءة في الصف األول 

سط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى قيمة الو   .١٠٣
  ٢٤٨  .المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١٠٤
  ٢٤٩  .المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف األول 

نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى قيمة الوسط الحسابي واال   .١٠٥
  ٢٥٠  .المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١٠٦
  ٢٥١  .المعياري الخامس لتعلم القراءة في الصف األول 

ي والوزن النسبي والترتيب للمستوى قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعيار   .١٠٧
  ٢٥٢  .المعياري األول لتعلم الكتابة في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١٠٨
  ٢٥٣  .المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف األول 

 والترتيب للمستوى قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي   .١٠٩
  ٢٥٣  .المعياري الثالث لتعلم الكتابة في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١١٠
  ٢٥٤  .المعياري الرابع لتعلم الكتابة في الصف األول 

توى قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمس   .١١١
  ٢٥٥  .المعياري األول لتعلم االستماع في الصف الثاني

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١١٢
  ٢٥٦  .المعياري الثاني لتعلم االستماع في الصف الثاني

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١١٣
  ٢٥٧  .األول لتعلم التحدث في الصف الثاني المعياري 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١١٤
  ٢٥٨  .المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف الثاني 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١١٥
  ٢٥٩  .راءة في الصف الثاني المعياري األول لتعلم الق

  ٢٦٠قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١١٦
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  .المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف الثاني 
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  ٢٦١  .المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف الثاني 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١١٩
  ٢٦٢  .المعياري األول لتعلم الكتابة في الصف الثاني 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١٢٠
  ٢٦٣  .المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف الثاني 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى    .١٢١
  ٢٦٤  .المعياري الثالث لتعلم الكتابة في الصف الثاني 

ط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى قيمة الوس   .١٢٢
  ٢٦٥  .المعياري األول لتعلم االستماع في الصف الثالث 
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  ملخص الدراسة
يتعرض العالم اليوم لمجموعة من التغيرات العالمية في جميع المجاالت المعرفية واالقتـصادية                 

. ، والتي تمثل مجموعة من التحديات التي تواجه العالم بشكل عام ومجتمعنا بشكل خـاص               واالجتماعية
لمـسايرة المعـارف   ؛  هـا مر لمحتووتفرض التحديات السابقة على المناهج ضرورة التحـديث المـست      

، كما تفرض ضرورة وضع معايير متفق عليها تستند إلى المعايير الدوليـة لمنـتج                والتغيرات العالمية 
  . التعليم

وتعد المستويات المعيارية موجهات أو خطوط مرشدة، تعبر عن المستوى النوعي الذي يجب أن تكـون                
  .لخ…طالب ومعلمين وإدارة ومناهج ومبان ومصادر تعليمية عليها جميع مكونات العملية التعليمية من 

ولهذا أدركت  الدول على كافة المستويات ضرورة األخذ بالمستويات المعيارية فـي جميـع عناصـر                 
  . العملية التعليمية

حركة إصالح قائمة على المعـايير      قامت ب  نجد الواليات المتحدة األمريكية التي       : فعلى المستوى العالمي  
نجد حركة المعايير في بريطانيا و التي اسـتهدفت         كما  .  ومية شملت مراجعة وتقويم وتطوير المناهج     الق

 العربـي أما على المستوى    .  تحصيل الطالب ،  التقويم،  المناهج،  نواتج التعلم :  وهى،  أربع مجاالت 
 . النهـوض بمناهجـه   والذي هدف إلى تطوير التعليم و     ،  نجد مشروع المعايير القومية للتعليم في مصر      

 ،  والرياضـيات ،  واللغـة اإلنجليزيـة    ، قامت قطر بوضع معايير مناهج جديدة في اللغة العربيـة         كما  
 كذلك وضعت   .  والتي هدفت من خاللها إلى تشجيع المتعلمين على اكتساب المهارات المختلفة           ، والعلوم

  . تى الثانوية العامة سوريا مشروعاً للمعايير الوطنية للمناهج من رياض األطفال و ح
ومما سبق يتضح لنا أهمية المستويات المعيارية لوضع مناهج متطـورة تواكـب التغيـرات العالميـة                 

اللغة العربية بشكل عام و في الـصفوف الثالثـة          ، ويبرز من بين تلك المناهج منهج         ومتطلبات العصر 
خاصة في هذه الصفوف فهـي إحـدى        األولى من المرحلة األساسية بشكل خاص ، فللغة العربية مكانة           

الوسائل المهمة في تحقيق المدرسة لوظائفها و أهدافها حيث إنها من أهم وسائل االتصال بين التلميـذ و                  
قائمـة  جميع المواد الدراسية و هي أساس تكوين خبراته و تجاربه و لهذا هدفت هذه الدراسة إلى بنـاء                 

بحث اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى مـن المرحلـة    مستويات معيارية لتقويم تعلم التالميذ في م      
  .، و التحقق من إمكانية تطبيقها األساسية 

كيف يمكن بنـاء و تطبيـق قائمـة      " و قد تمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي            
لثالثة األولى مـن المرحلـة   مستويات معيارية لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصفوف ا       

  .األسئلة الفرعية التالية و لإلجابة على هذا السؤال تم اشتقاق مجموعة من " األساسية ؟ 
 ما أسس بناء قائمة المستويات المعيارية الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحـث اللغـة العربيـة فـي       -

  .الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية 
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 الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحـث اللغـة العربيـة فـي         األكثر شيوعاً  ستويات المعيارية ما الم  -١
 ؟ )المعلمين والمشرفين( كل من أفراد العينةالصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر

 العربية في الـصفوف     لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة     الالزمة   مؤشرات األداء األكثر شيوعاً   ما   -٢
  ؟ )  المعلمين والمشرفين(  كل من أفراد العينة الثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر

المستويات المعيارية الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية فـي الـصفوف         هل تختلف    -٣
  ؟ )  المعلمين والمشرفين(  أفراد العينة  كل منالثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر

لالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصفوف الثالثـة    هل تختلف مؤشرات األداء ا     -٤
  ؟ )  المعلمين والمشرفين(  كل من أفراد العينة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر

 الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية فـي           عياريةمدى إمكانية تطبيق المستويات الم    ما   -٥
  ؟)المعلمين والمشرفين( كل من أفراد العينةالصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر

الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغـة العربيـة فـي            مدى إمكانية تطبيق مؤشرات األداء      ما   -٦
  ؟ )المعلمين والمشرفين( كل من أفراد العينةثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظرالصفوف ال

المستويات المعيارية الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحـث اللغـة            هل يختلف مدى إمكانية تطبيق       -٧
المعلمين ( العينة   كل من أفراد     العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر          

  ؟) والمشرفين 
 تطبيق مؤشرات األداء الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربيـة             إمكانيةهل يختلف مدى     -٨

المعلمـين  (  كل مـن أفـراد العينـة         من وجهة نظر  في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية        
  ؟) والمشرفين 

 معياريـاً فـي     ارس استبانة تكونت من ثالثة عشر مـستوى       و إلجابة هذه األسئلة أعد الد     
      معيارياً في كل من الصفين الثـاني و الثالـث مـن             الصف األول ، و أحد عشر مستوى 

ثالثمائة و خمسة و عشرين مؤشراً       ) ٣٢٥( المرحلة األساسية و بلغ عدد مؤشرات األداء        
وزعت  ألولى في نهاية هذه الصفوف    لألداء اللغوي ينبغي أن يتقنها تلميذ الصفوف الثالثة ا        

الثالثمائة و الخمسة و العشرون على الصفوف الثالثة و كان نـصيب            ) ٣٢٥( المؤشرات  
مائة و عـشرين مؤشـراً       ) ١٢٠( الصف األول   : كل صف من هذه الصفوف كما يلي        

مائة و ستة مؤشرات لألداء اللغوي ، و الـصف           ) ١٠٦( لألداء اللغوي ، الصف الثاني      
  .تسعة و تسعين مؤشراً لألداء اللغوي  ) ٩٩( الث الث

و قد تم التأكد من صدق االستبانة بعرضها على مجموعة من المحكمين ذوي الخبـرة ثـم       
طبقت االستبانة على عينة الدراسة التي تكونت من جميع مشرفي الصفوف الثالثة األولـى   

 اثنين و أربعين مـشرفاً و   )٤٢( من التعليم األساسي في محافظات غزة حيث بلغ عددهم         



ث  

ثالثة عشر في المائة من   )  %١٣( ثالثمائة معلم و معلمة ، وهي تمثل حوالي         ) ٣٠٠(من  
و مائة و خمسون    ) ١٥٠(مائة و خمسون معلماً و      ) 150(مجتمع الدراسة األصلي ، منهم      

 و بين مائة و عشرون  معلماً و معلمة مناصفة بين الذكور واإلناث) 120(منهم ) . معلمة 
مائة و عـشرون     ) 120(الحكومة و الوكالة من معلمي الصف األول األساسي  ، و منهم             

معلماً و معلمة مناصفة بين الذكور واإلناث و بين الحكومة و الوكالة من معلمي الـصف                
ستون معلماً و معلمة مناصفة بين الذكور واإلناث و بين           ) ٦٠(الثاني األساسي  ، و منهم       

لوكالة من معلمي اللغة العربية للصف الثالث األساسي ،و ذلـك فـي العـام               الحكومة و ا  
  .ألفين و ستة ، و ألفين و سبعة ) م ٢٠٠٧ -٢٠٠٦( الدراسي 

  .و استخدمت المعالجات اإلحصائية لحساب المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و الوزن النسبي 
  

   :و قد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
لت الدراسة إلى قائمة بالمستويات المعيارية لتقويم تعلم التالميذ في مبحـث اللغـة العربيـة فـي                   توص

  :الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية يمكن تطبيقها و بيانها كما يلي 
  :ثالثة عشر مستوى معيارياً توزعت وفق مهارات اللغة األربعة كما يلي  تضمنت القائمة -أ

اريان لتعلم االستماع ، و مستويان معياريان لتعلم التحدث ، و خمسة مـستويات معياريـة                مستويان معي 
لتعلم القراءة يتحقق مستوى معياري واحد بنهاية الصف األول األساسي و يستمر أربعة منها حتى نهايـة    

 بنهايـة   الصف الثالث األساسي ، و أربعة مستويات معيارية لتعلم الكتابة يتحقق مستوى معياري واحـد              
  . الصف األول األساسي و يستمر ثالثة منها حتى نهاية الصف الثالث األساسي 

 تضمنت القائمة مائتين و ثمانين مؤشراً للداللة على تحقق المستويات المعياريـة الثالثـة عـشر و                  -ب
، مائة و سبعة مؤشرات للصف األول األساسي        : توزعت هذه المؤشرات وفق الصفوف الثالثة كما يلي         

  . ستة و تسعون مؤشراً للصف الثاني األساسي ، سبعة و سبعون مؤشراً للصف الثالث األساسي 
ستون مؤشراً لالستماع ، و سبعة و أربعون        : و توزعت المؤشرات وفق مهارات اللغة األربعة كما يلي          

   . مؤشراً للتحدث ، و مائة و اثنا عشر مؤشراً للقراءة ، و واحد و ستون مؤشراً للكتابة
  

  : و خلصت الدراسة بعدة توصيات أهمها 
لما كانت الدراسة الحالية قد توصلت إلى قائمة بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية فـي الـصفوف                 
الثالثة األولى من المرحلة األساسية ، و حددت األهمية النسبية لكل مستوى من هذه المستويات و لكـل                  

  :لذا توصي الدراسة الحالية ب ...  تحقق هذا المستوى مؤشر من المؤشرات الدالة على



خ  

 تطوير محتوى كتب اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى في ضوء القائمة و ذلك مـن خـالل                   -١
االستناد إلى هذه المستويات المعيارية عند وضع المحتوى و الحكم على مـدى مناسـبته لتالميـذ هـذه           

  .الصفوف 
 وتعديلها في ضوء المستويات المعيارية التي تخضع بدورها لعمليـات           ،  للمناهج المراجعة المستمرة  -٢

  .المراجعة والتعديل المستمرين
  العمل على إعداد دليل لمعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولـى مـن المرحلـة األساسـية                    -٣

، و المستويات المعيارية لتعلم اللغـة  يتضمن تعريفاً بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية بصفة عامة        
 . العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية بصفة خاصة ، و كيفية تدريسها 

 إعادة النظر في أساليب التقويم في مادة اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى و أدواتـه بحيـث                    -٤
ات المعيارية للتعلم ، و من ثم الحكم بدقة علـى مـدى النمـو    تستند أساليب التقويم و أدواته إلى المستوي      
  . اللغوي للتلميذ في ضوء هذه المستويات 

 عقد دورات تدريبية و ورش عمل لمعلمي اللغة العربية في الصفوف الثالثـة األولـى ، لتعـريفهم                   -٥
العربية في الصفوف الثالثة    بالمستويات المعيارية للتعلم بصفة عامة ، و المستويات المعيارية لتعلم اللغة            

األولى بصفة خاصة و تدريبهم على كيفية استخدام هذه المستويات في تنمية المهارات اللغويـة للتالميـذ        
  .للوصول إلى الكفاءة في استخدام اللغة في المواقف الحياتية المختلفة 

طرق التدريس يهدف إلى     وضع برنامج لتدريب الطالب المعلمين في كليات التربية بقسم المناهج و             -٦
إمدادهم باستراتيجيات التدريس التي يمكن استخدامها في تنمية المعارف و المهارات اللغوية المتـضمنة              

  . في المستويات المعيارية 
 عقد ندوات و ورش عمل ألولياء أمور الطلبة ، لتعريفهم بالمستويات المعيارية للتعلم بصفة عامة ،                 -٧

 لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى بصفة خاصـة و تـدريبهم علـى                و المستويات المعيارية  
  . كيفية استخدام هذه المستويات في تقويم أداء أبنائهم 

 لتوعيتهم بمفهوم المستويات المعيارية، وتوضيح العوامل التي        ؛ عقد ندوات خاصة للمتعلمين    -٨
  .ائهمأسهمت في ظهورها ومدى الفائدة منها على مستوى أد
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 ٢

  الفصل األول
  . مشكلة الدراسة ، تحديدها و خطة دراستها 

يتناول هذا الفصل بشكل رئيس مشكلة الدراسة و تحديدها ، و تحديد أهدافها و بيان أهميتها، و حـدودها       
م المصطلحات الرئيسة المستخدمة في شكل إجرائي مع التركيز على الخطوات البحثية التي             ، و إبراز أه   

ظهر فيها أهمية اللغة و دورها في الحياة ، و في المنهج الدراسي ، و               تاتبعتها الدراسة مع عرض مقدمة      
ألساسية بـصفة   أهمية منهج اللغة العربية بصفة عامة و أهميته في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة ا              

  :  خاصة و  يمكن عرض ذلك تفصيالً كما يلي 
  

  : الدراسة مقدمةأوالً 
از بها اإلنسان عن سائر الكائنات الحية ، وهي من نعم اهللا تعالى أنعـم               تاللغة ظاهرة بشرية ام             

 ،  خَلَقَ الِْأنْسان  ، م الْقُرآن علَّ ، الرحمن " بها على اإلنسان ، فقال سبحانه و تعالى في محكم كتابه العزيز ،            
انيالْب هلَّم٥٧ : ٢٠٠٣طه الدليمي ، سعاد الوائلي ،  (   " .ع(   

و اللغة أهم ما وصل إليه اإلنسان من وسائل التفاهم ، كما أنها وسيلة المجتمع األولى لـصبغ أعـضائه                 
لفرد مع مجتمعه ، بل إن اكتسابها و إتقانهـا  بالصبغة االجتماعية ، و تلعب اللغة دوراً حيوياً في اندماج ا       

   )٧ : ١٩٩٥زكريا إسماعيل ، . ( يؤثران في سلوك الفرد و إحساسه و تفكيره 
و ال ينظر للغة على أنها أداة تخاطب فحسب ، و إنما ينظر إليها على أنها الوعاء الثقـافي للمجتمـع أو          

إنها الرابط الذي يـربط األحيـاء بعـضهم    ...... ..المخزون الثقافي الذي يشتمل على اآلداب و الفنون         
   ) ٤١ : ١٩٩٨رشدي طعيمة ، . ( ببعض و الذي يربط السلف بالخلف 

و تعتبر اللغة عنصراً رئيساً من العناصر التي تتحكم في سلوك الفرد فهي جزء من كيانـه ال يـستطيع                    
 لم يدرك مكنونها و أهميتها و تعقيدها        االستغناء عنها ، فهو يستخدمها كما يستخدم الماء و الهواء ، و إن            

، فاللغة إذن من القضايا الخطيرة في حياة البشرية فهي لم تعد وسيلة للتفاهم بينهم فقط و لكنها قبل ذلـك           
   ) ٨٠ : ٢٠٠٠محمد زقوت ، . ( كله تأكيد لوجودهم و رمز لتجمعهم و عنوان لوحدتهم 

هي مادة التفكير و وسيلة التعبير و سبيل التواصل بـين           إن اللغة جزء من الشخصية القومية للمجتمع ، ف        
   ) ٤١ : ١٩٩٨رشدي طعيمة ، . ( حلقات التراث الحضاري ، قديمه ، و حديثه ، و معاصره 

و للغة بعد إضافي في أنها رباط قومي يربط بعض أفراد األمة الواحدة ببعض و هـي أحـد مقومـات                     
  .، و تتوحد األهداف و الغايات  تتقارب األفكار و االتجاهات بها،تقالل السياسي و االجتماعي لألمةاالس

و في لغتنا العربية من الميزات ما يجعلها أهالً لالهتمام ، و أهالً للحياة و البقاء ، و إن العناية بها أمـر                   
تسترعيه ضرورة قائمة ألنها تضطلع بدور قومي كبير و هي أبرز عنوان الستمرار الـصفة العربيـة                 

عبد الـرحمن الهاشـمي ،      . ( ، لما تتضمنه اللغة عادة من وحدة التفكير في المبادئ و المثل             المشتركة  
١٨ : ٢٠٠٦(   



 ٣

كما أن اهللا تعالى أكرمها و بلغت بإكرامه ذروة المجد و الكمال ، كما اكتسبت منزله عظيمة لـم تـصلها       
ذلك ألن اهللا أنزل بها القـرآن       أي لغة في العالم ال في ماضيها و ال في حاضرها و ال في مستقبلها ، و                  

          :الكريم الذي جاء للبشرية كافة مما أكسب العربي صفة العالمية ، يقول اهللا تعـالى فـي محكـم آياتـه              

 "لُونقتَع لَّكُماً لَعبِيرآناً عقُر لْنَاه٣٥ : ١٩٩٥زكريا إسماعيل ، . (   " ِإنَّا َأنْز (  
 هي لغة البيان ، و عليه أصبحت لغة مقدسة يحتاجها كل مـسلم ليـتمكن مـن                  إن اللغة العربية بعد ذلك    

التعبد بها و ليتعلم األحكام و يهتدي إلى التي هي أقوم ، و كذلك فهي لغة الحديث النبوي الشريف الـذي                     
ة هو جزء من السنة النبوية المطهرة ، و هذه السنة هي المصدر الثاني للتشريع ، فعليه يجب تعلم العربي                  

من أحب اهللا تعالى ، أحب رسوله محمـد ، و مـن أحـب            ) "  ( ، قال    )(لألخذ بسنة النبي محمد     
طه الـدليمي ، سـعاد الـوائلي ،      . ( الرسول العربي ، أحب العرب ، و من أحب العرب أحب العربية             

٥٧ : ٢٠٠٣(   
عبـد الـرحمن    " ( مـروءة   عليكم بالعربية فإنها تثبت العقل ، و تزيد من ال         : " و قال عمر بن الخطاب      

   ) ٤٠ : ٢٠٠٥الهاشمي ، فائزة العزاوي ، 
و علينا أن نهتم بالكلمة العربية نطقاً ، كتابة         ....... اللغة العربية هي لغة التأمل ، تأمل الفكر و الروح           ف

ـ                       ا ، و رسماً ، و ضبطاً ، فهي كلمة اهللا في خلقه ، رسمت نظام الحركة للبشرية ، و هي للعالم فرقان م
بين الحق و الباطل ، و هي أقوى عوامل الوحدة و التضامن بين أهلها ، و هـي الرابطـة الوحيـدة و                    

وعالم األذهان ، أال يجدر بنا أن نهتم بها اهتماماً بالغاً حتى ينضبط الفكر و                الحقيقية بين عالم األجسام ،    
الـسيد  . ( عال ، و يهتدي السلوك      يستقيم العمل ، و تتحدد األغراض ، و تتكون العقلية ، و تتحرك األف             

   ) ٧ : ٢٠٠٤عبد الغفار ، 
و للغة العربية مكانة خاصة في التعليم بالمرحلة االبتدائية فهي إحدى الوسائل المهمة في تحقيق المدرسة                
لوظائفها و أهدافها ، إنها من أهم وسائل االتصال بين التلميذ و جميع المواد الدراسـية و هـي أسـاس               

   ) ٢٤ ، ص ١٩٨٤فتحي يونس ، . ( ته و تجاربه تكوين خبرا
هي من وسائل االتصال و التفاهم بين الطالب و بيئته ، و يعتمد عليها كل نشاط يقوم به الطالب سواء                    و  

كان عن طريق االستماع و القراءة أم عن طريق الكالم و الكتابة ، و لذا يهدف تعليم العربية إلى تمكين                    
طـه   ( .المعرفة بتزويده بالمهارات األساسية في القراءة و الكتابـة والتعبيـر          المتعلم من الوصول إلى     
   )٦٠ : ٢٠٠٣الدليمي ، سعاد الوائلي ، 

 لذا يمثل منهج اللغة العربية أهمية بارزة في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية مـن خـالل              
مما طرأ عليها من خلل أو خطأ أو عاميـة قـد            تصحيح اللغة التي اكتسبها الطفل من البيئة المحيطة به          

تبتعد عن أصولها ، و إكساب التلميذ القدرة اللغوية ، و تمكينه من الـسيطرة عليهـا و اسـتخدامه ، و                      
  .   المواد التعليميـة األخـرى   يدرس في ما  تزويد التلميذ بالمادة اللغوية التي تمكنه من فهم و استيعاب           

  ) ٦١ : ١٩٩٨حسن شحاتة ، ( 



 ٤

لذلك ال بد من تضافر جميع الجهود داخل المؤسسة التعليمية و خارجها بغية النهوض باللغة العربيـة و                
اكتسابها ، و يخطئ من يظن أن تعليم اللغة العربية هو واجب معلم العربية وحـده و لكـن الحقيقـة أن               

ميذهم حتى يتمكنوا من فهـم      جميع معلمي المواد الدراسية األخرى مسئولون عن تعليم لغتهم القومية لتال          
فالطالب ال يتعلم اللغة العربية من أجل البالغـة و          . المواد الدراسية التي يقومون بتدريسها و استيعابها        

الفصاحة ليس غير بل يتعلمها الرتباطها الوثيق بحياته كلها تفكيراً و اتصاالً و تسجيالً و تعبيـراً و إن                    
  .لية جميع المدرسين و ليس مسئولية مدرس اللغة العربية وحده تعليم تالميذنا هذه األمور هو مسئو

   ) ٩١ : ٢٠٠٠محمد زقوت ، ( 
و بما أن اللغة العربية أداة و طريق الفكر للطالب العربي فإن الفشل في تعليمها في مراحـل التعلـيم ال                    

تمـد بـاقي المـواد      يقتصر على مادة اللغة العربية فحسب بل يمتد أثره لباقي المواد الدراسية حيـث تع              
  .  الدراسية على قدرة الطالب في اللغة العربية و خاصة قدرته في فنيها القراءة و الكتابة 

حينما نتحدث عن تعليم القراءة و الكتابة في المرحلة االبتدائية فإنما نتحدث عن التعليم في المراحـل                  و  
لى ما سبق تعلمه فـي المرحلـة االبتدائيـة ، و            التعليمية كلها ، ألن هذه المراحل تعتمد اعتماداً كبيراً ع         

بصفة خاصة تعلم القراءة و الكتابة ، و لقد أثبتت كثير من البحوث أن فشل المدرسة االبتدائية في تعلـيم                 
القراءة يعتبر فشالً في أخطر مهمة من مهامها ، و هي تعليم القراءة و الكتابة ، ألن القراءة تعتبـر األداة      

 و التحصيل و تنمية الفكر و بناء الشخصية ، و ما عدا القراءة من وسائل مساعدة بـل      األساسية للدراسة 
 ، و من    إن هذه الوسائل لن تكون ذات فعالية إال إذا بنيت على أساس من اإلتقان الجيد لمهارات القراءة                  

لكتابـة و بـصفة   لم إلى تعلم القـراءة و ا     اثم يوجه معظم االهتمام في المدرسة االبتدائية في كل دول الع          
   )١٦ ، ١٥ ، ص ٢٠٠٥، فتحي يونس( .خاصة في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية

أما بالنسبة للواقع فإن هناك أدلة كثيرة من الدراسات العلمية و من الميدان تدل على أننا نعـيش مأسـاة                    
بتدائية بالبالد العربية بل بالنـسبة لتعلـيم        حقيقية ليس فقط بالنسبة لتعليم القراءة و الكتابة في المرحلة اال          

جميع المواد الدراسية على امتداد المراحل التعليمية المختلفة ، لكن الخطورة و المأساة في تعليم القـراءة                
و الكتابة في المرحلة االبتدائية أوضح و أعنف ، ألن تعلم المواد الدراسية المختلفة يعتمد علـى الكفـاءة         

  . القراءة و الكتابة في كال الفنين ، 
ن في الوطن العربي أنهم مشفقون و خائفون على مستقبل هذا الجيـل  يالتربويو لقد ذكر كثير من العلماء  

الذي ال يكاد يقرأ أو يكتب بلغته القومية ، التي هي مصدر القوة ، و ضمان المستقبل ، و أساس الهويـة                
رحلة اإلعدادية ، أي بعد دراسة اللغـة العربيـة تـسع    ، من كان يصدق أو يتخيل أن تلميذاً في نهاية الم    

ل أو يتصور أن خريجي الجامعات يخطئ معظمهم فـي         يسنوات ال يكاد يقرأ أو يكتب ؟ بل من كان يتخ          
هجاء كثير من الكلمات ، عالوة على األخطاء الرهيبة في بناء الجمـل و ضـبط كلماتهـا و اشـتقاق                     

  . مفرداتها 
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خجل منها أحد أن يخطئ في الحديث باللغة العربية ، و أن يخطئ في الكتابة               لقد أصبحت سمة عامة ال ي     
   ) ٢٢ ، ٢٠٠٥فتحي يونس، .( بها ، عالوة على النظرة الدونية للغة العربية و تراثها و المدافعين عنها 

ة و  و تقول أوجيني مدانات عن وضع القراءة في األردن أن طالباً كثيرين في مدارسنا ال يجيدون القراء                
 المرحلة االبتدائية بمعوقات قرائية ثم وجدوا أن الوصـول          انجد أولئك الذين استطاعوا الكفاح حتى أتمو      

   ) ١٢ : ٢٠٠١أوجيني مدانات ، . (  أو الثانوية مستحيالً ةإلى المرحلة اإلعدادي
 ، رغم ذلك    ن الطالب العربي في وقتنا الحاضر يدرس اللغة العربية سنوات طويلة          و يقول أمين الكخن إ    

نراه أحياناً عاجزاً عن إقامة فقرة واحدة ، أو التعبير عن أفكاره بلغة سليمة صحيحة خالية من اللحـن و            
   )١٠ : ١٩٩٢أمين الكخن . ( األخطاء الفاحشة 

 اختبـارين محليـين قياسـيين للغـة     ٢٠٠٥أما في فلسطين فقد أجرى مركز التقييم و التقدير في يونيو      
يات على عينة من طالب الصف الرابع في فلسطين ، و كان متوسط التسجيل للطالب               العربية و الرياض  

 ، حيث تشير هذه النسبة إلى مدى االنحدار الذي وصل إليـه أداء طالبنـا     ٣٥,٧١في مادة اللغة العربية     
و لتدهور جودة التعليم في فلسطين و في محاولة لتحسين جـودة التعلـيم فـي                . في مادة اللغة العربية     

مدارس األونروا فإن مكتب غزة اإلقليمي طبق برنامج تطوعي لمدارس التميز في الفصل الثـاني مـن                 
 لثالثين مدرسة من مدارس األونروا لدعم و تشجيع إنجازات التميز في ٢٠٠٧ ـ  ٢٠٠٦العام الدراسي 

   ) ٣ –١ ، ٢٠٠٧وكالة الغوث الدولية بغزة ، ( كل نواحي التعليم لدى األطفال الالجئين ، 
و لقد اجتاز الطالب في نهاية الفصل اختبارين في مادة اللغة العربية و الرياضيات في جميـع مـدارس             

هذا من ناحية ، و من ناحية أخرى فإن مركز التطوير التربوي بوكالة الغـوث الدوليـة بغـزة      . التميز  
اء ضعف الطالب فـي  سباب التي تكمن ور األمن أجل الوقوف على      ٢٠٠٧أجرى بحثاً علمياً في يوليو      

التغلب على مـشكلة ضـعف الطـالب فـي اللغـة العربيـة             ية  كيف و   مادتي اللغة العربية والرياضيات   
   . والرياضيات وتحسين مستواهم في هاتين المادتين

إن عوامل ضعف التالميذ في مادة اللغة العربية كثيرة و متداخلة منها ما يعود إلى اللغة نفسها ، و منهـا             
ى المتعلم نفسه نضجاً و خبرة و استعداداً ، ثم إن منها ما هو أخطر من كل ذلـك جميعـاً ، و     ما يعود إل  

  .هو ما يعود إلى معلم اللغة العربية نفسه 
و هذا المعلم يكاد يكون ـ دون غيره من المعلمين ـ مظنة و سبباً في تردي المـستويات اللغويـة ، و     

   ) ٢ – ١ ، ٢٠٠٠حسني عصر ، . ( احل التعليمية المهارات التي ينبغي إكسابها تالميذ المر
و لقد عايش الباحث مشكلة ضعف التالميذ في مادة اللغة العربية من خالل عمله كمدرس فـشعر بمـدى         

مادة اللغة العربية بوجه خاص ، كما سمع شـكاوي          في  مر المعلمين من مستوى التالميذ بوجه عام و         ذت
توى أبنائهم و خاصة قدرتهم على القراءة و الكتابة ، كـذلك و مـن    أولياء األمور المتكررة من تدني مس     

ـ خالل اإلطالع على أوراق االمتحانات المختلفة الحظ الباحث تدني مستوى التالميـذ ، و تع         رهم فـي  ث
  . أبسط األسئلة ، و ذلك لعدم قدرتهم على قراءة أبسطها
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 اللغـة   ية األولى تابع الباحث أداء معلم     و ألن حجر األساس في اللغة العربية يوضع في الصفوف الثالث          
 اللغة العربية في هذه الفصول و اخـتالفهم  يالعربية في هذه الفصول ، فشاهد عن كثب مدى تخبط معلم         

  . في إجراءات التخطيط و التنفيذ و التقويم لدروس اللغة العربية في هذه الصفوف 
 يقف أثره عند اللغة العربية فقط بل يتعداها إلـى           مما يؤدي إلى  القصور في تعليم اللغة العربية الذي ال          

جميع المواد الدراسية األخرى و ينتج هذا القصور عن عدم القدرة على تحديد المهارات اللغويـة التـي                  
نهاية الصفوف الثالثة األولى وكذلك تحديد الحصيلة اللغوية الصحيحة التـي           في  يجب أن يمتلكها التلميذ     
يذ أثناء هذه الصفوف و عدم القدرة على التحديد الدقيق للمستويات التي ينبغـي أن         ينبغي أن يكتسبها التلم   

يصل إليها أداء التالميذ لمهارات اللغة العربية في نهاية كل صف من هذه الصفوف ، و كذلك عـشوائية                  
  .المعلمين في التقويم لغياب مقاييس و أدوات محددة يحكمون من خاللها على أداء تالميذهم 

ظراً ألهمية عملية التقويم فقد اهتمت جميع الدول بتطوير منظومة التقويم التربوي لديها للتأكد مـن                 و ن 
  .مدى تحقق أهداف منظومتها التربوية 

حيث يمثل التقويم عصب أية منظومة تربوية فهو أكثر مكونات هذه المنظومة أهمية و تركيباً ، ففيه تـتم    
ف ، و الحساسية الشديدة لكل تغير يطرأ على األهداف التربويـة            عملية قياس مستمر لمدى تحقق األهدا     

 ما تم تحقيقه ، و اتخاذ القرارات المناسـبة فـي            نتيجة للتغيرات في المجتمع ، و المقارنة بين الهدف و         
   )١٣ : ٢٠٠٦مصطفى محمد ، جيهان السيد . ( ضوء تلك المقارنة 

متالزمتان مستمرتان ، و سمتان من سمات العـصر و          و مما ال شك فيه أن التقويم و التطوير عمليتان           
استحداث آليات فاعلة لضمان حسن استخدام التقويم ، ثم التطوير ضرورة ال غنى عنها في كل منـاحي                  
الحياة ، تحقيقاً للجودة الشاملة و مواكبة للتغيرات اآلتية و المستقبلية التي مـن الـصعب التنبـؤ بهـا و        

  . استشرافها في وضوح 
نا كان على التعليم باعتباره دعامة أساسية لألمن القومي ، و ركيزة و منطلقاً للنهـوض باإلنـسان        من ه 

إنسان األلفية الثالثة أن يبحث عن معايير عالمية تعدل في إطار ثقافتنا العربية اإلسـالمية ، و تـستهدف       
ل لتعظـيم قـدرات و      الوصول بالمنظومة التعليمية إلى تصميم كفء يضمن لها أعلى مستويات التـشغي           

مهارات المنتج التعليمي ليكون قادراً على التنافس العالمي ، و حتى تحقق جودة التعلـيم الـذي ييـسر                   
   ) ١٢١ ، ٢٠٠٣حسن شحاتة ، . ( اإلبداع 

و في ظل المستجدات العالمية و التطور التكنولوجي المذهل في وسائل االتصاالت و ظهور ما يـسمى                 
 الحاجات اللغوية للفرد بما يفرض التطور في تعليم اللغة ألبنائها و ضرورة أن              بمجتمع المعرفة و تطور   

يمتد التطوير إلى المكونات الرئيسة للمنهج و في مقدمتها التقويم ظهرت مستويات تعلم اللغة فأصـبحت                
المكون الرئيس في السياسات التعليمية للدول المتقدمة ، بحيث ساعدت هذه المـستويات علـى اكتـساب       
التالميذ الكفاءة في مهارات اللغة و التي هي األساس لكل أنواع التعليم ، و من ثم كان االتجاه إلى تحديد                    
مستويات تعلم اللغة و االنطالق منها و القياس عليها ، ذلك األمر الذي ساعد علـى تحديـد الوسـائل و      
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 أن يظلوا على المدى الطويـل       األدوات و الخبرات التي تساعد ليس فقط على نجاح التالميذ و لكن على            
اب أفضل ، و مستمعين و متحدثين أفضل من خالل تحديد دقيق لما يجب أن يعرفـه                 قراء أفضل ، و كتّ    

  .التالميذ من معلومات عن اللغة و ما يجب أن يكتسبوه من مهارات اللغة 
المعرفية األخـرى حيـث   و لعل أهمية هذه المستويات في تعليم اللغة ألبنائها تمتد إلى مختلف المجاالت           

  يساعد تحقيق هذه المستويات على توظيف مهارات اللغة بكفاءة في مختلف المجاالت المعرفية مثل
كما تـساعد مـستويات     .... ) كتابة التقارير في العلوم ، عمل المقابالت في الدراسات االجتماعية ،             ( 

اذ القرارات التربويـة الـسليمة ، و لـذلك          تعلم اللغة على تطوير منظومة التقويم التربوي و من ثم اتخ          
لصفوف الثالثة األولى يسهم في تحديد مستويات االنقرائية و بنـاء           لفتحديد مستويات لتعلم اللغة العربية      

 البرامج التعليمية و    رعادات القراءة ، باإلضافة إلى االرتقاء بمستويات تأليف كتب اللغة العربية و تطوي            
تالميذ هذه الصفوف مع تحديد دقيق للثروة اللغوية التي يجب أن يمتلكها التالميـذ              اإلعالمية المقدمة إلى    

نهاية الصفوف الثالثة األولى و االستناد إلى أسس واضحة عند تقويم األداء اللغـوي لتالميـذ هـذه                 في  
  )  ٤ - ٣ ، ٢٠٠٤عالء الدين سعودي ، (  .الصفوف 

 الدراسية ، لتحديد ما يجب أن يعرفه كل طالب ، و مـا        و نظراً ألهمية وضع مستويات معيارية للمناهج      
يكون قادراً على أدائه نتيجة دراسته لكل مادة من المواد الدراسية ، بدأت كثير من دول العالم المتقدمـة                   

  )١٥٦ : ١ ،مج٢٠٠٣وزارة التربية و التعليم المصرية،.(و النامية بوضع مستويات تعلم خاصة لطالبها
متحدة األمريكية السباقة في هذا المجال حيث سعت كل والية من الواليات إلى وضـع               فكانت الواليات ال  

مستويات تعلم خاصة لطالبها كما سعى المجلس القومي لمعلمي اللغة اإلنجليزيـة و المجلـس القـومي                 
لمعلمي الرياضيات ، و المنظمات التعليمية الحكومية و غير الحكومية إلـى وضـع مجموعـات مـن                  

لم المواد الدراسية المختلفة ، و كذلك سعت الصين و كندا و فرنسا و دول أخرى إلى وضع                  مستويات تع 
و تشير وثائق وضع مستويات التعلم في هـذه الـدول إلـى اعتبـار مفهـوم                 . مستويات تعلم لطالبها    

عبة المستويات فكرة جديدة بل و ثورية تمثل الطريق العادل إعطاء الطالب ما يمكن أن يسمى بقواعد الل                
في العملية التعليمية و يقصد بذلك مقارنة أداء الطالب بمستويات محددة يعرف من خاللهـا الطالـب و                  

عـالء الـدين    . ( المعلم و ولي األمر المستوى الذي ينبغي أن يحققه الطالب في فترة تعليمية محـددة                
   ) ١٣ ، ١٢ : ٢٠٠٣السعودي ، 

 م  ٢٠٠٣ذا المجال ،فقد أنهت وزارة التربية والتعليم عام         و تعتبر مصر هي الدولة العربية الرائدة في ه        
حيث تم وضع و تحديد المـستويات       " المعايير القومية للتعلم في مصر      " مشروع إعداد المعايير القومية     

المعيارية للمواد الدراسية المختلفة ليسهم في تحقيق مجموعة أهداف مهمة لعل من أبرزهـا أن التمييـز                 
يع ، و اإلبداع في أساليب تقييم النتائج و المخرجات ، و لتكـون وسـيلة فاعلـة و                   يجب أن يكون للجم   

.      ركيزة أساسية لعمليات تطوير التعليم و تحسين التعليم و تطوير نظم التقييم فـي  العمليـة التعليميـة                    
   ) ١٥٧ ، ١٥٦ : ٢٠٠٣ ، ١وزارة التربية و التعليم مج ( 
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م قامت هيئة التعلـيم  ٢٠٠٤ية الثانية التي استقلت قطار المعايير ففي عام      و تعتبر دولة قطر الدولة العرب     
اللغـة العربيـة و اللغـة    : بالمجلس األعلى للتعليم بدولة قطر بوضع معايير للمناهج في أربع مواد هي    

 مـن مـشروع المعـايير الوطنيـة     ٢٠٠٦اإلنجليزية و العلوم و الرياضيات ، كذلك انتهت سوريا عام     
و تعد وثيقة المعايير التي أعدتها وزارة التربية نقلة         . من رياض األطفال و حتى الثانوية العامة        للمناهج  

نوعية في تطوير المناهج التربوية في سورية و ذلك لـشموليتها وتنوعهـا واعتمادهـا علـى أسـس                   
ـ                ة موضوعية نابعة من االختصاص ذاته حيث تشمل الجانب التربوي الشامل لمختلـف نـواحي العملي

التربوية التي تركز على النمو السليم للشخصية إضافة إلى مراعاتها المراحل العمرية و الفروق الفردية               
بين المتعلمين و كذلك اهتمت هذه المعايير بالجوانب الثقافية الفكرية لدى المتعلمين و هذا ينعكس بـدوره             

  .   ر المعرفي و التكنولوجيا العالمية على الجيل المتمثل لألهداف التربوية المتطورة و المواكبة للتفج
www.thenewalphabet.com/details.php 

أما في فلسطين فتعد هذه الدراسة هي المحاولة األولى من نوعها التي تناولت بناء قائمـة بالمـستويات                  
الميذ فـي   المعيارية لمبحث اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية لتقويم تعلم الت             

  . حدود علم الباحث 
و ألن العائد الحقيقي لتعليم اللغة العربية هو القدرة على استخدامها في مواقـف التفكيـر ، و التعبيـر ،             

  . و التواصل ، فإن تقويم مهارات المتعلم للغة ، و إنتاجه لها يعد الخطوة األولى من منظومة تعليم اللغة 
م في مواقف االستماع اللغوي ،و مواقف التحدث ، و الخطابة ، و مواقف              إن ذلك يعني قياس أداء المتعل     

  .الحوار و المناقشة ، و مواقف القراءة لآلخرين و للذات ، و مواقف الكتابة الوظيفية و اإلبداعية 
إن التقويم بصفة عامة و التقويم اللغوي بشكل خاص  يعد من أهم الجوانب الجديرة بالتأمل ، و الرصـد               

لترجمة إلى الواقع لضمان مسايرة هذا المكون لما يطرأ من تحديث على المكونات األخرى للمنهج               ، و ا  
محمـد فـضل اهللا ،      . ( إن جودة تقويم اللغة هي الموجه لتطوير تدريسه ، و تعظيم عائـده              . الدراسي  

١٤٨ ، ٢٠٠٥ (    
لثالثة األولـى إلـى عـشوائية     و أدى االفتقار إلى مستويات تعلم اللغة العربية لكل صف من الصفوف ا            

اإلجراءات التخطيطية و التنفيذية و التقويمية لدروس اللغة العربية في هذه الصفوف ، كمـا أن هنـاك                  
افتقاراً ألساليب تقويم و أدوات و مقاييس موضوعية للحكم على األداء اللغوي لتلميذ هذه الصفوف تستند                

لثالثة األول فهناك شكوى من أن تقويم اللغة العربية فـي           إلى مستويات تعلم اللغة العربية في الصفوف ا       
 ـ غيبة مقاييس للحكم على األداء اللغوي للتالميذ تستند إلى مستويات التعلم ـ يهتم بمـستويات التـذكر    

دون االلتفاف إلى المستويات العقليـة مـن تطبيـق و تحليـل و      ) العام و التفصيلي    ( و الفهم السطحي    
ما أدى االفتقار إلى أساليب تقويم و مقاييس و أدوات موضوعية للتقويم تـستند إلـى            تركيب و تقويم ، ك    

مستويات تعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى إلى قصور التقويم فهو ال يقـيس مقـدار نمـو                   
ات التالميذ في استعمال اللغة و إتقان مهاراتها بشكل وظيفي ، و لذا فهو يحتاج إلى منظومـة مـن أدو                   

http://www.thenewalphabet.com/details.php
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القياس و فنياته و أساليب التقويم التي تتعدى كون اللغة مجموعة من الكلمات تحفظ معانيهـا و مرادفهـا     
أو تعرب أواخرها ، و مجموعة من الصور البالغية و شرح أبيات من الشعر ، فنظم التقويم القائمـة ال              

حادي الجانـب يعتمـد علـى    تقيس سوى قدرة تلميذ الصفوف الثالثة األولى على الحفظ ، و هو تقويم أ             
إن افتقار المعلمين إلى مقاييس و أدوات محددة يحكمون من خاللهـا  . التلقين يقيس القدرات العقلية الدنيا      

عالء الدين سعودي   . ( على أداء تالميذهم أدى إلى اعتمادهم على الخبرات الذاتية في تقويم تعلم تلميذهم            
  )   ٨ـ٥ ، ٢٠٠٤، 

ى مقاييس و أدوات محددة يمكنهم العودة إليها عند تخطيطهم و تقـويمهم لدروسـهم         إن افتقار المعلمين إل   
لبنـاء قائمـة   في مبحث اللغة العربية دفع الباحث إلى إجراء هذه الدراسة التي تعتبـر بدايـة الطريـق        

معلـم  بالمستويات المعيارية لمبحث اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية يستطيع ال           
العودة إليها عند تصميم إجراءاته التخطيطية و التنفيذية و التقويمية لدروس اللغـة العربيـة فـي هـذه                   

، كذلك يستطيع مدير المدرسة و ولي أمر الطالب و آخرون استخدامها في عملية تقـويم أداء                 الصفوف  
 الباحث و التي اهتمـت      طلبتهم ، و تعتبر هذه الدراسة هي األولى من نوعها في فلسطين في حدود علم              

ببناء قائمة بالمستويات المعيارية في مبحث اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسـية               
  . لتقويم تعلم التالميذ في ضوئها 

   
  :تحديد المشكلة : ثانياً  

  : السؤال الرئيس التالي في تتحدد مشكلة الدراسة 
مستويات معيارية لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغـة العربيـة فـي             كيف يمكن بناء و تطبيق قائمة       ( 

  )الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية ؟ 
  .و يتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

  ما أسس بناء قائمة المستويات المعيارية الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحـث اللغـة العربيـة فـي      -
  .الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية 

 الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحـث اللغـة العربيـة فـي         األكثر شيوعاً  ما المستويات المعيارية   -١
 ؟ )المعلمين والمشرفين( كل من أفراد العينةالصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر

لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الـصفوف          الالزمة   كثر شيوعاً مؤشرات األداء األ  ما   -٢
  ؟ )  المعلمين والمشرفين(  كل من أفراد العينة الثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر

ف المستويات المعيارية الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية فـي الـصفو        هل تختلف    -٣
  ؟ )  المعلمين والمشرفين(  كل من أفراد العينة الثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر

لالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصفوف الثالثـة    هل تختلف مؤشرات األداء ا     -٤
  ؟ )  ن والمشرفينالمعلمي(  كل من أفراد العينة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر
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 الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية فـي           مدى إمكانية تطبيق المستويات المعيارية    ما   -٥
  ؟)المعلمين والمشرفين( كل من أفراد العينةالصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر

تقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغـة العربيـة فـي           الالزمة ل مدى إمكانية تطبيق مؤشرات األداء      ما   -٦
  ؟ )المعلمين والمشرفين( كل من أفراد العينةالصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر

المستويات المعيارية الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحـث اللغـة            هل يختلف مدى إمكانية تطبيق       -٧
المعلمين (  كل من أفراد العينة      ثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر       العربية في الصفوف الثال   

  ؟) والمشرفين 
 تطبيق مؤشرات األداء الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربيـة             إمكانيةهل يختلف مدى     -٨

المعلمـين   (  كل مـن أفـراد العينـة       من وجهة نظر  في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية        
  ؟) والمشرفين 

  
  :أهداف الدراسة : ثالثاً 

   -:تهدف الدراسة إلى 
 قائمة مستويات معيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثـة األولـى مـن المرحلـة                 بناء -١

  .األساسية 
تحديد مؤشرات األداء الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصفوف الثالثـة               -٢

 . األولى من المرحلة األساسية 

 . قياس مدى إمكانية تطبيق هذه القائمة على أرض الواقع  -٣

تزويد معلمي اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولـى مـن المرحلـة األساسـية بـأدوات                   -٤
قائمة المستويات المعيارية التي تهدف هده الدراسـة        . ( موضوعية لتقويم تالميذهم في ضوئها      

  ) إلى بنائها
  

  :أهمية الدراسة :  رابعاً 
  :        تتمثل أهمية هذه الدراسة في 

بإمدادهم بمستويات معيارية موضوعية    مؤلفي كتب اللغة العربية     مخططي المناهج ، و     مساعدة   -١
، و مؤشرات أدائية يمكن في ضوئها وضع مناهج اللغة العربية للصفوف الثالثة األولـى مـن          

 . المرحلة األساسية 

دة مخططي مناهج اللغة العربية و معلميها في تفعيل تدريس اللغة العربية فـي الـصفوف    مساع -٢
  .الثالثة األولى 

تطوير منظومة التقويم التربوي و أدواته في ضوء مستويات تعلم اللغة العربية فـي الـصفوف        -٣
 .و مؤشرات األداء الثالثة األولى 
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 تلتزم بالمستويات التـي تـم       األساسيةمرحلة  بناء أنشطة لتالميذ الصفوف الثالثة األولى من ال        -٤
 .التوصل إليها في ضوء المستويات العالمية لتعلم اللغة 

 .إذ يعتبر موضوع الساعة في زمن العولمة ) المستويات المعيارية ( أهمية الموضوع نفسه  -٥

 .فتح آفاق جديدة لدراسات تربوية حديثة في هذا المجال  -٦

التعـرف علـى    فين و مدراء المدارس و أولياء األمور على         المعلمين و المشر  مساعدة كل من     -٧
 بصورة بسيطة و سريعة و ذلك من خالل مقارنة مـستوى التالميـذ             العملية التعليمية  مستويات

 .بالمستويات المعيارية 
  

  : حدود الدراسة : خامساً    
  :ستقتصر الدراسة على الحدود التالية 

  .عربية في الصفوف الثالثة األولى قائمة المستويات لتعلم اللغة البناء  -١
 . م ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ العام الدراسي -:الحد الزماني  -٢

من معلمـي مبحـث اللغـة العربيـة          قصدية ستطبق هذه الدراسة على عينة       -:الحد المكاني    -٣
للصفوف الثالثة األولى في مدارس محافظات غزة و جميع مشرفي المرحلة الدنيا فـي قطـاع        

 ) .وكالة ، حكومة ( غزة  
  

  :مصطلحات الدراسة :   سادساً 
أعلى مستوى أداء يصل إليه اإلنسان أو يطمح في الوصول إليه و يـتم فـي ضـوئه تقـويم                     : المعيار

مستويات األداء المختلفة و الحكم عليها و تعطي تقديراً يكشف عن مدى تحقيق هذه المستويات ألهـداف                
   )٦٣ : ١٩٩٨محمد السيد ، . ( محددة سلفاً 

   )٣١ :٢٠٠٥صبحي أبو جاللة و آخرون ، .(أنه مستوى األداء المطلوب أو مستوى الجودة: عيار الم
  

ب أن يـصل إليـه المـتعلم مـن معـارف                عبارات تصف ما يج   -: ) المعايير(  المستويات المعيارية 
   ) ١٦١ : ١ ج٢٠٠٣وزارة التربية و التعليم ، ( .و مهارات و قيم نتيجة لدراسته محتوى كل مجال 

  . ما يجب على الطالب معرفته و يكون قادراً على عمله ) المستويات المعيارية ( و تعرف المعايير 
   )١٢١٠ : ٢٠٠٦محمد مقاط ، ( 

و تعرف المستويات المعيارية بأنها وصف لما يجب أن يعرفه التالميذ و يكونوا قادرين على أدائه فـي                  
  .مجاالت مختلفة 

لمعيارية بأنها جمل عامة تحدد ما يجب أن يعرفه الطالب و مـا يجـب أن يكـون      و تعرف المستويات ا   
   )١٠٦٣ : ٢٠٠٥جمال الزغاط ، . ( قادراً على أدائه 
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 و ، التالميـذ  يعرفه أن ينبغي اعم تعبر خبرية جمل هي المعيارية المستويات أن شورت ديبورا ترىو  
 و مفـاهيم  و معلومات و معارف من المختلفة حتوىالم جوانب في أدائه على قادرين يكونوا أن يجب ما

 يحققـوا  حتـى  التالميـذ  لهـؤالء  المدرسة تقدمها أن ينبغي التي و االبتدائية المرحلة نهاية في مهارات
 المهـارات  و العمليات و المعارف و المفاهيم على القائمة األداء اختبارات في الكفاءة من مرتفعا مستوى

  ) ٣٩:  ٢٠٠٧عالء الدين سعودي ، (  . لمعياريةا المستويات في المتضمنة
جملة خبرية تحدد ما ينبغي أن يعرفه تالميـذ     : مستويات تعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى       

الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية من معلومات و معارف عن اللغة و ما يجب أن يتقنوه من                  
 مستوى من عدد من مؤشرات األداء الدالة على تحقـق كـل مـستوى مـن                مهارات اللغة و يتكون كل    

عالء الـدين سـعودي ،      (  .نهاية الصفوف الثالثة األولى     في  المستويات التي يتوقع أن يتعلمها التالميذ       
٩: ٢٠٠٤(   

عبارات تحدد ما ينبغي على التلميذ تعلمه و فهمـه مـن    " و يعرف الباحث المستويات المعيارية بأنهـا   
عارف و معلومات و ما يمكنه أن يؤديه من مهارات أساسية ، و يوظفه فـي حياتـه العمليـة ، و مـا         م

   .يكتسبه من قيم و سلوكيات ، نتيجة دراسته محتوى مجال معين في نهاية صف دراسي 
  

 .  عملية إصدار الحكم على درجة كفاءة الفرد أو نوعية طرق تدريس أو على مواد تعليميـة                  - :التقويم
   ) ٤٩٠ : ، ١٩٨٢ فؤاد قالدة ، (

 العملية المتدرجة النامية المستمرة التي تتوسلها المدرسـة و العـاملون فيهـا       -:بأنه  التقويم  كما يعرف   
للتحقيق من مدى مالءمة المحتوى و فعالية الطرائق و األنشطة و الخبرات في تحقيق األهداف و معرفة                 

   )٣٠: ١ ، ج١٩٩٢، ة  المفتوحجامعة القدس( مدى تحقق األهداف 
ـ عملية منهجية منظمة مخططة تتضمن إصدار األحكام علـى           -:بأنه    التقويم كذلك عرف  أو ( سلوك  ال

و ذلـك بعـد مقارنـة       ) أي الحكم على نتائج القياس التربـوي        ( أو الواقع المقيس    ) الفكر أو الوجدان    
أو (  إليها عن طريق القياس مع معيـار التي تم التوصل  ) أو الواقع ( المواصفات و الحقائق لذلك السلوك      

   ) .٣٤١: ، ١٩٩٦عايش زيتونة ، . ( جرى تحديده بدقة ووضوح ) أساس 
الحكم على أداء الطالب في ضوء المستويات المعيارية لـتعلم           : " ويقصد بالتقويم في هذه الدراسة بأنه     

  .اللغة العربية التي توصلت إليها هذه الدراسة 
  

صي و نشاط ذاتي يصدر عن المتعلم نفسه و قد يكون ذلك بمعونة مـن المعلـم و                   مجهود شخ  - :التعلم
إرشاده و هو ما يكتسبه الفرد من معارف و أفكار و اتجاهات و عواطف و ميول و قدرات و عادات و                     
مهارات حركية و غير حركية سواء تم هذا االكتساب بطريقة متعمدة مقصودة أو بطريقة عارضة غيـر             

  .مقصودة 
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ـ  جامعة القدس . ( هو تغيير و تعديل في سلوك الفرد و هو ثابت نسبياً             - :علمالت :  ،   ١٩٩٥،  ة   المفتوح
٥٨(   

ـ  جامعة القدس ( . تغير في سلوك المتعلم نتيجة التفاعل و اكتساب الخبرة           ثحداإ:  هو   التعلم ، ة   المفتوح
٥٨ : ، ١٩٩٢(   

  
الكتب المدرسية المقررة على تالميذ الـصفوف     تلك   - :مبحث اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى      

  .  اللغة العربية مبحثالثالثة األولى من المرحلة األساسية في 
  

 نظام تعليمي متكامل ، يشكل الحلقة األولى من حلقات التعليم الرسمي العام و يهدف               - :التعليم األساسي 
الخبرات الالزمة إلعداد المواطن القادر     رف و المهارات و االتجاهات و       اإلى توفير الحد األدنى من المع     

. على خدمة نفسه و مجتمعه و تطويرها و التكيف مع الظروف و المستجدات التي تطرأ على المجتمـع         
   )٣٩٠: ١٩٩٣، ة  المفتوحجامعة القدس(

 مرحلة التعليم اإللزامـي فـي مـدارس الـسلطة         -:و تعرف مرحلة التعليم األساسي في فلسطين بأنها         
   ) .١٠ – ١( نية و مدة الدراسة فيها عشر سنوات و تشمل الصفوف من الفلسطي
   ) .٤ – ١(  الصفوف األساسية -) :التهيئة ( المرحلة األساسية الدنيا  -
سـمية النخالـة ،    ) . ( ١٠ – ٥(  الصفوف األساسـية   -) :التمكين  ( المرحلة األساسية العليا     -

١١ : ٢٠٠٢ (  

 هي قاعدة التعليم األساسي التي تقوم عليها مراحل التعليم األخرى           -:سي  كما تعرف مرحلة التعليم األسا    
و ينقسم اإلشراف عليها بين وزارة التربية و التعليم العالي التي تشرف مباشرة إداريـاً و فنيـاً علـى                     

 التي تشرف على المدارس التابعة  لوكالة الغوث و تـشمل ) األنروا ( المدارس التابعة للحكومة ، و بين     
  :مرحلتين هما 

 هي المرحلة التي يدخلها الطالب عندما يبلغ من العمر ست سنوات و             -:المرحلة األساسية الدنيا     -
  .تبدأ من الصف األول و حتى السادس األساسي 

 و تبدأ من الصف السابع األساسي و حتى نهاية الـصف العاشـر و              -:المرحلة األساسية العليا     -
   ) ٩ : ٢٠٠٤حنان أحمد ، . ( الثة عشر عاماً يكون متوسط عمر الطالب فيها ث
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  الفصل الثاني 
  الدراسات السابقة

ا الفصل إلى تناول أهم الدراسات و المشاريع التي تناولت المستويات المعيارية مـع التعليـق                يهدف هذ 
  :، و سوف يعرض الفصل أهم تلك الدراسات في محورين عليها 

  الدراسات و المشاريع العربية :  األول 
  المشاريع األجنبية :  الثاني 

  العربيةو المشاريع الدراسات  : أوالً
  عربية  الدراسات ال-أ

   ) . ٢٠٠٤  ( عوديدراسة عالء الدين س
تقويم أهداف تعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية في ضـوء   :بعنوان  

   . المستويات العالمية لتعليم اللغات
رحلة االبتدائيـة   تقويم أهداف تعليم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من الم    هذه الدراسة  استهدفت

في ضوء المستويات العلمية لتعلم اللغات ، و لتحقيق ذلك الهدف قام الباحث ببنـاء قائمـة بالمـستويات             
المعيارية لتعليم اللغة العربية ، ثم قام بتحليل أهداف تعلم اللغة العربية في ضوء هذه المستويات ، و قـد                    

التوصل إلى قائمة بالمستويات المعيارية لتعلـيم       : توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، من أهمها          
اللغة العربية في الصفوف من األول إلى الثالث االبتدائي ، كما توصلت الدراسة إلى أن المؤشرات التي                 
حققتها أهداف تعليم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية بشكل كامـل تـصل                 

، أما المؤشرات التي    % ٦,٥ؤشرات التي تحققت بشكل جزئي تصل نسبتها إلى         ، و الم  % ١٥,٢نسبتها  
لم تحققها أهداف تعليم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية فقد وصلت نسبتها                

، و قد أوصت الدراسة بضرورة تحديد المستويات المعيارية للغة العربية ، و وضع قواعد               % ٧٨,٣إلى  
   .تقدير للمستويات المعيارية و مؤشراتها في اللغة العربية 

  

   ) .٢٠٠٥( دراسة جمال الزغاط 
     .تقويم أداء تالميذ المرحلة اإلعدادية في ضوء المستويات المعيارية لالستماع: بعنوان 

السـتماع ، و    استهدفت هذه الدراسة تقويم أداء تالميذ المرحلة اإلعدادية في ضوء المستويات المعيارية ل            
لتحقيق ذلك الهدف قام الباحث ببناء قائمة بالمستويات المعيارية لالستماع و المناسبة لتالميـذ المرحلـة                
اإلعدادية حيث اشتملت القائمة بصورتها النهائية ثالثة مستويات معيارية لالسـتماع و مؤشـرات األداء               

 ببناء اختبار استماع لقياس أداء التالميذ فـي         التي تحققها ، و قواعد تقدير المؤشرات ، كذلك قام الباحث          
حيث طبق االختبار على عينة الدراسة التـي بلغـت خمـسة و             . ضوء المستويات المعيارية لالستماع     
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 من مدارس إدارة بنهـا بمحافظـة القليوبيـة ،           يسبعين تلميذاً و تلميذة من تالميذ الصف الثالث اإلعداد        
 و معرفة مستوى هؤالء التالميذ فـي المـستويات          ةلمرحلة اإلعدادي باعتبار أن هذا الصف يمثل نهاية ا      

  .المعيارية لالستماع في هذا الصف يعد تمثيالً مناسباً لبقية صفوف المرحلة اإلعدادية 
و توصلت الدراسة إلى تدني مستوى أداء تالميذ الصف الثالث اإلعدادي في مهارة االسـتماع ، و قـد                   

ـ      أوصت الدراسة بضرورة بناء ب      فـي ضـوء المـستويات       ةرامج تعليم االستماع في المرحلة اإلعدادي
 التدريس و األنشطة التعليمية في ضوء       تالمعيارية لالستماع ، و ضرورة العمل على تطوير استراتجيا        

 .   المستويات المعيارية لالستماع ، و إلعادة النظر في أساليب تقويم االستماع 
  

  . ) ٢٠٠٥( صبحي أبو جاللة دراسة 
تقويم منهاج العلوم للصفين األول و الثاني من المرحلة األولى في دولة اإلمارات العربيـة               : بعنوان  

  .المتحدة في ضوء المعايير العالمية لمنهاج العلوم 
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي مدى توافق مناهج العلوم المقررة على تالميذ الصف األول و الثاني مـن              

ة اإلمارات العربية المتحدة مع المعايير العالمية لمناهج العلـوم الـصادرة عـن              المرحلة األولى في دول   
و تمثلت إجراءات الدراسة فـي   . ١٩٩٦للعام  ) NCTS Standards( المجلس القومي لمعلمي العلوم 

إعداد استبانة حول المعايير العالمية لمناهج العلوم ، الخاصة باألهداف و المحتوى و طرائق التدريس و                
الوسائل التعليمية و التقويم ، و ذلك ألخذ آراء معلمي و معلمات العلوم الذين يدرسون الـصفين األول و          

و أشـكال    ) SPSS( الثاني من المرحلة األولى ثم تم جمع البيانات بتقنيات إحصائية بواسطة برنـامج              
  . لعالمية لمنهاج العلوم توضيحية لتقديم دالالت على مدى توافق منهاج العلوم للصفين مع المعايير ا

  .و قد أسفرت نتائج الدراسة عن اآلتي 
 يوجد تباين في آراء المعلمين و المعلمات حول محوري المحتوى و الوسائل التعليمية حيث كانـت                  -١

 المعلمين عـن محـاور األهـداف و طرائـق      إجابات متوسطات إجابات المعلمات أعلى من متوسطات     
 عن محور المحتوى أقل مـن متوسـط         تهنافي حين كان متوسط إجاب    . يمية  التدريس ، و الوسائل التعل    

  .المعلمين و كذلك في الدرجة الكلية إجابات 
 يتفق المعلمون و المعلمات في عدم مراعاة مناهج العلوم في الصف األول مـن المرحلـة األولـى                   -٢

  ) .حسب آراء المعلمات ( ة للمعايير العالمية لمناهج العلوم باستثناء معايير الوسائل التعليمي
 المعايير العالمية لمناهج العلوم في بناء منهاج العلوم للصف الثاني من المرحلة األولى كمـا         راع لم تُ  -٣

  .اتضح من خالل آراء المعلمين و المعلمات الذين يطبقون المنهاج في الواقع التعليمي 
    

   ) .٢٠٠٥( دراسة منال سيد 
  .امج الصفي للمدارس اإلعدادية وفق المعايير القومية للتعلم فاعلية البرن: بعنوان 
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 تقويم فاعلية البرنامج الصفي للمدارس اإلعدادية وفق المعايير القومية للـتعلم ، و               هذه الدراسة  استهدفت
لتحقيق هذا الهدف استخدمت الباحثة استمارة القائمين على تنفيذ البرنامج الصيفي و المالحظة البـسيطة               

ب المشاركين في البرنامج ، كذلك تحليل محتوى السجالت و التقارير التي تتناول النشاط و قامـت     للطال
أيضاً ببناء مقياس لتقويم فاعلية البرنامج الصيفي ، و قد أجريت الدراسة على كل المسئولين عن تنفيـذ                  

ـ        عشرونأنشطة و تطبيق البرنامج بالمدرسة و عددهم         ى النـشاط و     و كل المترددين من الطـالب عل
، و  تم تسجيلهم بسجالت األنـشطة  مائة و تسع و ثالثين و طالبة من أصل اً طالبثمانية و ثمانونعددهم  

أوضحت الدراسة عدم تحقيق البرنامج الصيفي للمدارس أهدافه بالدرجة المطلوبة من جهة نظر الطالب              
كما اتضح مـن البرنـامج نقـص        المستفيدين من البرنامج و بدرجة نسبية من وجهة نظر المسئولين ،            

اإلمكانيات و األدوات و الخطة الواضحة لممارسة البرنامج الصيفي من وجهة نظـر الطـالب ، كمـا                  
  . أوضحت الدراسة الصعوبات و المعوقات التي تعوق تحقيق البرنامج ألهدافه 

  

   . )٢٠٠٦(  محمد مقاط دراسة
  .ايير العالمية مناهج الرياضيات الفلسطينية في ضوء المع: بعنوان 

هدفت الدراسة بيان درجة أهمية و توافر هذه المعايير في مناهج الرياضيات الحالية للصفوف الـسابع و       
الثامن و التاسع األساسي ، و ذلك من وجهة نظر معلمي و مشرفي الرياضيات في المدارس الحكوميـة                  

يل آراء عينة البحث حول درجـة       في محافظات غزة ، و قد اتبع الباحث المنهج الوصفي من خالل تحل            
أهمية و توافر هذه المعايير في المناهج الحالية ، و قد تم إعداد أداة للبحث و هي استبانة تحتوي علـى                     
ثالثة عشر معياراً رئيسياً يندرج تحت كل منها مجموعة من المؤشرات التي تمثل هذا المعيار ، و قد تم                   

معلمة باإلضافة إلى جميع مشرفي الرياضيات في محافظات        معلم و    ) ١٠٠( استطالع عينة مكونة من     
مشرف ، و قد عالج الباحث البيانات المتجمعة لدية من خالل الرزمة اإلحصائية              ) ١١( غزة و عددهم    

SPSS  أن جميع المعايير حصلت :  لإلجابة على تساؤالت البحث ، و في ضوء ذلك توصل البحث إلى
 نظر عينة البحث ، و أن درجة توافر هذه المعايير في المناهج الحالية              على درجة أهمية عالية من وجهة     

، و دلت النتـائج     % ٦٨,٢٥هي بدرجة أقل من المتوسط إذ إن الوزن النسبي ألعلى معيار لم يزد عن               
األعـداد و عالقـات األعـداد ـ     : على اختالف وجهة نظر عينة البحث حول درجة توافر المعـايير  

  .  الجبر ، بينما اتفقت وجهة نظرهم في درجة توافر باقي المعايير الحساب و التخمين ـ
  

  . ) ٢٠٠٧( سماح إسماعيل دراسة 
مستويات معيارية مقترحة لمنهج الفلسفة والمنطـق بالـصف األول الثـانوي فـي ضـوء      : بعنوان  

  .االتجاهات العالمية والقومية 
ـ  المنطق و الفلسفة لمنهج الالزمة المعيارية بالمستويات قائمة وضعهدفت هذه الدراسة إلى       الـصف  يف

  :لمستويات المعيارية لمنهج كل من الفلسفة والمنطقلقائمتين ، حيث توصلت الدراسة إلى ي الثانو األول
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والتي تضمنت ستة مستويات معيارية اندرج تحت كل ،  قائمة المستويات المعيارية لمنهج الفلسفة -١
  . مؤشر٦٠والتي بلغ عددها ، اء الدالة على تحققهمستوى معياري عدد من مؤشرات األد

والتي تضمنت سبعة مستويات معيارية اندرج تحت كل ،  قائمة المستويات المعيارية لمنهج المنطق -٢
   .  مؤشر٧٢والتي بلغ عددها  ،مستوى معياري عدد من مؤشرات األداء الدالة على تحققه 

  

   ) .٢٠٠٧( دراسة عالء الدين السعودي 
برنامج لتنمية مهارات القراءة لدى تالميذ الصفوف الثالثة  األولى من المرحلة االبتدائية في : وان  بعن

   .ضوء المستويات المعيارية
برنامج لتنمية مهارات القراءة لدى تالميذ الصفوف الثالثة  األولـى مـن             حيث هدفت الدراسة إلى بناء      

 لتعلم القراءة في هذه الصفوف ، و قياس مدى فاعليـة            ةالمرحلة االبتدائية في ضوء المستويات المعياري     
البرنامج في تنمية مهارات القراءة لدى تالميذ الصف األول االبتدائي ، و كفاءتـه فـي تمكـين تالميـذ      

  . الصف األول االبتدائي من تحقيق المستويات المعيارية لتعلم القراءة 
  :أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة 

مج الذي قدمته الدراسة فاعلية في تمكين تالميذ الصف األول من تحقيق المستويات المعياريـة                للبرنا -١
  .المحددة 

 للبرنامج الذي قدمته الدراسة كفاءة في تمكين تالميذ المجموعة التجريبية من تحقيـق كـل مـستوى        -٢
دائي ، و للبرنامج كـذلك      معياري على حدة من المستويات المعيارية لتعلم القراءة في الصف األول االبت           

  . كفاءة في تمكين التالميذ من تحقيق المستويات المعيارية لتعلم القراءة ككل 
  
   المشاريع العربية -ب

   ) ٢٠٠٣( مصر 
وضعت جمهورية مصر العربية معايير لتعليم مادة اللغة العربية ، و قسمت مراحل التعلـيم العـام قبـل     

كمـا قـدمت     ) ١٢ – ١٠ ،   ٩ – ٧ ،   ٦ – ٤ ،   ٣ – ١( فيما يلي   الجامعي إلى أربع مجموعات بيانها      
االستماع ، التحدث ، االسـتعداد  ( مستويات معيارية لمحتوى اللغة العربية في مجاالت ثمانية كبرى هي           

و وضعت معايير لكـل  ) لتعلم القراءة ، القراءة ، األدب ، البالغة ، الكتابة ، التركيب اللغوي و القواعد           
لمجاالت السابقة ، و تحت كل معيار وضعت مجموعة من المؤشرات الخاصة التي توضـح               مجال من ا  

  . الهدف المتوقع أن يصل إليه التلميذ أو الطالب بعد االنتهاء من المرحلة التعليمية 
  

  ) ٢٠٠٤( دولة قطر 
    بـرى هـي    و قدمت دولة قطر نموذجاً للمستويات المعيارية لمحتوى اللغة العربية في مجاالت ثالثـة ك              

لكل صف من صفوف التعلـيم مـا قبـل          ) الكلمة و الجملة ، االستماع و التحدث ، القراءة و الكتابة            ( 
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الجامعي و تضمن كل مجال من المجاالت الكبرى مجموعة من مؤشرات األداء تتطور تـدريجياً مـن                 
  . صف آلخر 

         مـدار العـام الدراسـي بالتـساوي         كما ركزت المعايير على األفرع الرئيسة لتعلم اللغة العربية علـى          
االستماع ، التحدث بغرض التواصل ، استراتيجيات القراءة و القراءة للفهم ، استراتيجيات الكتابـة و                ( 

  www.education.gov.qa/section/sec/education_institute/cso         % . ٢٥لكل منها ) التعبير بالكتابة 
  

   )٢٠٠٦( سوريا 
لمناهج التعليم في سوريا من رياض األطفال       نجاز تسعة مجلدات للمعايير الوطنية      إفقد تم   وريا  أما في س  

ثم وضعت أهدافاً درسية لكل درس في كـل كتـاب لكـل         وحتى الثانوية العامة لكافة المناهج الدراسية       
  . القياسصف ولكل مقرر حيث ترجمت المعايير التي سبق وضعها إلى أهداف درسية قابلة للمالحظة و

  www.thenewalphabet.com 

  المشاريع األجنبية : ثانياً 
   ١٩٩٣ Alaskaوالية 

قدمت والية آالسكا المستويات المعيارية لمحتوى اللغة اإلنجليزية في مجالين رئيسيين همـا القـراءة و                
 ) ١٠-٧ ،   ٦-٣( الكتابة لمراحل التعليم ما قبل الجامعي و التي اقتصرت على مـرحلتين دراسـيتين               

حيث وضعت مستويات معيارية لكل مجال من المجاالت السابقة و تحت كل مجال أدرجت مجموعة من                
مؤشرات األداء تشير إلى ما يجب أن يحققه التلميذ في نهاية كل مرحلة تعليميـة ، و كـذلك وضـعت                     

  . مستويات معيارية و مؤشرات أداء لكل صف من الصفوف السابقة على حدة 
www.eed.state.ak.us/standards  

   ١٩٩٣ Washingtonوالية 
قامت والية واشنطن بتحديد المستويات المعيارية للغة اإلنجليزية لكل صف على حدة ابتداء من ريـاض                

) القراءة ، الكتابة ، التواصل        ( األطفال حتى الصف الثاني عشر في مهارات اللغة اإلنجليزية ممثلة في          
  . ل مجال و التي يجب على التلميذ امتالكها في نهاية كل صف كما حددت المتطلبات الخاصة بك

www.k12.wa.us/curriculuminstruct  
  ١٩٩٥ Delawareوالية 

 و قامـت بتطويرهـا عـام        ١٩٩٥وضعت والية ديالوير مستويات معيارية لتعلم اللغة اإلنجليزية عام          
-٩ ، ٨-٦ ، ٥-٤ ، ٣ ـ   K ( ، حيث قسمت مراحل التعليم ما قبل الجامعي إلى أربع مراحل٢٠٠٥

ووضعت لكل مرحلة من هذه المراحل مجموعة من المستويات المعياريـة يجـب أن               ) ١٢-١١ ،   ١٠
          يحققها التلميذ في نهاية كل مرحلة في كل مجال من مجـاالت اللغـة األربعـة التـي حـددتها و هـي             

، كما حددت مجموعة من المـستويات  ) لمعنى  التواصل الشفهي و الكتابي ، القراءة ، األبحاث ، بناء ا          ( 

http://www.education.gov.qa/section/sec/education_institute/cso
http://www.thenewalphabet.com
http://www.eed.state.ak.us/standards
http://www.k12.wa.us/curriculuminstruct


 ٢٠

المعيارية لكل صف و مجال على حدة ، و تحت كل مستوى معياري وضعت مجموعة من المؤشـرات                  
  . الخاصة التي توضح الهدف المتوقع أن يصل إليه التلميذ بعد االنتهاء من الصف 

www.doe.k12.de.us/programs/pcs  
  ١٩٩٥ Virginiaوالية 

فرجينيا بتحديد المستويات المعيارية للغة اإلنجليزية لكل صف على حدة ابتداء من ريـاض              قامت والية   
القـراءة ، اللغـة الـشفهية ،        ( األطفال حتى الصف الثاني عشر في مهارات اللغة اإلنجليزية ممثلة في            

حيث وضعت مستويات معيارية لكل مجـال ، و أدرجـت مجموعـة مـن     ) األدب ، الكتابة ، األبحاث  
  . لمؤشرات األدائية الخاصة تحت كل مستوى معياري ا

www.pen.k12.va.us/VDOE/Superintendent/Sols/home.shtml  
  ١٩٩٥ Coloradoوالية 

 للمراحل التعليم ما    ١٩٩٥ة اإلنجليزية التي اعتمدتها عام      غ معايير الل  ١٩٩٧طورت والية كلورادو عام     
، حيث اعتمدت   ي مجاليها الرئيسيين القراءة و الكتابةف ) ١٢-٩ ، ٨-٥ ، ٤ ـ   K(قبل الجامعي فيها 

الفهم ، التحدث بغرض ، استخدام القواعد فـي         ( ستة معايير رئيسة لكل مرحلة و مجال بيانها فيما يلي           
و وضـعت تحـت     ) الحديث ، تطبيق مهارات التفكير ، االستخدام الوظيفي للغة في الحياة ، فهم األدب               

شرات األداء الخاصة التي توضح الهدف المتوقع أن يصل إليه التلميـذ بعـد              كل معيار مجموعة من مؤ    
       htm.read/standards/documents/cdeassess/us.co.state.cde.www .           االنتهاء من المرحلة التعليمية 

  
  ١٩٩٦ Rhode Islandوالية 

قدمت والية جزيرة روود  المستويات المعيارية لفنون اللغة اإلنجليزية في أربعة مجاالت رئيـسة هـي                     
ـ 5 ، 4 ـ  k(لمراحل التعليم ما قبل الجامعي ) القراءة الكتابة ، التواصل ، التحدث و االستماع (   ، ٨ـ
ة لكل مجال من المجاالت السابقة تؤكد اسـتمرار         ، حيث وضعت مستويات معياري     ) ١٢-١١ ،   ١٠-٩

الطابع التنموي في اكتساب اللغة و استخدامها ، و أدرج تحت كل مـستوى معيـاري مجموعـة مـن                    
  www.ridoe.net/Instruction/frameworks/default.aspx.                                        مؤشرات األداء 

  
  ١٩٩٦ New Jerseyوالية 

 و قامت بتطويرهـا عـام   ١٩٩٦ مستويات معيارية لتعلم اللغة اإلنجليزية عام  نيوجيرسيعت والية   وض
المدرسـة االبتدائيـة ،   ،  PK( ، حيث قسمت مراحل التعليم ما قبل الجامعي إلى أربع مراحـل              ٢٠٠٣

يات ووضعت لكل مرحلة من هذه المراحل مجموعة مـن المـستو   ) المدرسة المتوسطة ، المدرسة العليا   
 التـي   الخمـسة المعيارية يجب أن يحققها التلميذ في نهاية كل مرحلة في كل مجال من مجاالت اللغـة                 

،  ) القراءة ، الكتابة ، التحدث ، االستماع ، وسائل معرفة القراءة و الكتابـة و المقابلـة     ( حددتها و هي    
 تحـت كـل مـستوى       كما حددت مجموعة من المستويات المعيارية لكل صف و مجال على حـدة ، و              

http://www.doe.k12.de.us/programs/pcs
http://www.pen.k12.va.us/VDOE/Superintendent/Sols/home.shtml
http://www.ridoe.net/Instruction/frameworks/default.aspx
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معياري وضعت مجموعة من المؤشرات الخاصة التي توضح الهدف المتوقع أن يصل إليه التلميذ بعـد                
  www.state.nj.us/education/cccs/index.html                                            .االنتهاء من الصف 

  ١٩٩٦ New Yorkوالية 
 و قامـت بتطويرهـا عـام    ١٩٩٦ية لتعلم اللغة اإلنجليزية عام  مستويات معيارنيويوركوضعت والية  

 ، 6-5 ، 4-2 ، 1 ـ   PK( ، حيث قسمت مراحل التعليم ما قبل الجامعي إلى أربـع مراحـل   ٢٠٠٥
ووضعت لكل مرحلة من هذه المراحل مجموعة من المستويات المعياريـة يجـب أن               ) ١٢-9 ،   7-8

القـراءة ،  (  اللغة األربعة التي حـددتها و هـي    فنون من   فنل  يحققها التلميذ في نهاية كل مرحلة في ك       
، كما حددت مجموعة من المستويات المعيارية لكل صف و مجال علـى             ) الكتابة ، التحدث ، االستماع      

حدة ، و تحت كل مستوى معياري وضعت مجموعة من المؤشرات الخاصة التي توضح الهدف المتوقع                
  www.emsc.nysed.gov/ciai/cores.htm                           تهاء من الصفأن يصل إليه التلميذ بعد االن

  ١٩٩٦ Floridaوالية 
 لجميع الصفوف الدراسية مـن  ١٩٩٦اعتمد مجلس التعليم في والية فلوريدا معايير اللغة اإلنجليزية عام        

K  - و قسم التعليم ما قبل الجامعي إلى أربع مراحل رئيسة هي ١٢ ، )K  - ٩ ، ٨-٦ ، ٥-٣ ، ٢-
في مجالين اثنين فقط هما اللغة و األدب ،  ) ٢ ـ   K(و قدمت مستويات معيارية للمرحلة األولى  ) ١٢

القراءة ، و التحدث و العـرض ،        ( أما باقي المراحل فقسم محتوى اللغة إلى خمس مجاالت رئيسة هي            
 من المجاالت الـسابقة تؤكـد اسـتمرار    و حددت مستويات معيارية لكل مجال  ) الكتابة ، اللغة ، األدب      

  الطابع التنموي في إكساب اللغة و استخدامها ، و تحت كل معيار وضعت مجموعة من مؤشرات األداء
www.fldoe.org/bii/curriculum/sss  

  ١٩٩٦ Michiganوالية 
عـشرة كبـرى   قدمت والية متشيجان نموذجاً للمستويات المعيارية لمحتوى اللغة اإلنجليزية في مجاالت     

المعنى و التواصل ، اللغة ، األدب ، الصوت ، المهارات و العمليات ، أسلوب و براعة اللغـة ،                    ( هي  
لمراحل التعليم مـا قبـل الجـامعي فـي     ) عمق الفهم ، التطبيق العملي للغة ، التحري و البحث ، النقد           

حيـث وضـعت   ) لمتوسطة ، المدرسة العليا االبتدائية المبكرة ، االبتدائية المتأخرة ، المدرسة ا      ( الوالية  
مجموعة من المستويات المعيارية لكل مرحلة و مجال تؤكد استمرار الطابع التنموي في اكتساب اللغة و                

  . استخدامها ، و تحت كل مستوى معياري أدرج مجموعة من مؤشرات األداء الخاصة 
www.michigan.gov/mde/.html  

   ١٩٩٧ Illinoisوالية 
أ على المستويات المعيارية اللغة اإلنجليزية في والية إلينيوس للمراحل التعليم ما قبـل الجـامعي         لم يطر 

االبتدائية المتقدمة ، االبتدائية المتـأخرة ، اإلعداديـة ، الثانويـة المتقدمـة ،            ( الخمس في الوالية وهي     
يات معيارية لمحتوى اللغـة     حيث وضعت مستو   . ١٩٩٧أي تغيير منذ اعتمادها عام      ) الثانوية المتأخرة   

http://www.state.nj.us/education/cccs/index.html
http://www.emsc.nysed.gov/ciai/cores.htm
http://www.fldoe.org/bii/curriculum/sss
http://www.michigan.gov/mde/.html
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في الوالية ،   ) القراءة ، األدب ، الكتابة ، االستماع ، التحدث ، األبحاث            ( اإلنجليزية في مجاالت خمسة     
  .  و تحت كل مستوى معياري أدرجت مجموعة من مؤشرات األداء تتطور من صف آلخر 

www.isbe.net/ils/ela/standards.htm  
  ١٩٩٧ Louisianaوالية 
 لمراحل التعليم مـا     ١٩٩٧ة اإلنجليزية التي اعتمدتها عام      غ معايير الل  ٢٠٠٣ عام   لويزيانات والية   طور

 ، عمليـات   الكتابـة ،القـراءة   (  ةئيسأربعة مجاالت ر  في  ) ١٢-٩ ،   ٨-٥،   ٤-١ (قبل الجامعي فيها    
قة تؤكـد   حيث وضعت مستويات معيارية لكل مجال من المجاالت األربعـة الـساب           ) التواصل ، األدب    

استمرار الطابع التنموي في اكتساب اللغة و استخدامها ، و تحت كل مستوى معياري أدرجت مجموعـة        
  .من مؤشرات األداء التي توضح الهدف المتوقع أن يصل إليه التلميذ في نهاية كل مرحلة دراسية 

www.doe.state.la.us/lde/saa/2257.html  
  ١٩٩٧ Maineوالية 

عمليـة  ( لمستويات المعيارية لفنون اللغة اإلنجليزية في سبعة مجاالت رئيـسة هـي          قدمت والية ماين ا   
القراءة ، األدب و الثقافة ، اللغة ، النصوص المعلوماتية ، عمليات الكتابة و الحديث ، توظيـف اللغـة                    

 الجـامعي   لمراحل التعليم ما قبـل    ) اإلنجليزية في المواقف الحياتية ، أبحاث مرتبطة بالكتابة و الحديث           
)K  حيث وضعت مستويات معياريـة لكـل مجـال مـن     )  ، المرحلة الثانوية ٨ـ٥ ، ٤ـ٣ ، ٢ ـ ،

المجاالت السابقة تؤكد استمرار الطابع التنموي في اكتساب اللغة و اسـتخدامها ، و أدرج تحـت كـل                   
  www.maine.gov/education/lres/lres.htmمستوى معياري مجموعة من مؤشرات األداء                           

  
  ١٩٩٨ Texasوالية 

قدمت والية تكساس المستويات المعيارية لفنون اللغة اإلنجليزية و األسبانية في أربعة مجـاالت رئيـسة           
لمراحل التعليم مـا قبـل   ) القراءة ، االستماع و التحدث ألغراض ، الكتابة و التهجئة ، فن الخط             ( هي  

 ، حيث وضعت مستويات معيارية لكل مجـال مـن المجـاالت    )١٢ـ٩ ، ٨ـ٦ ، ٥ ـ   K(الجامعي 
السابقة تؤكد استمرار الطابع التنموي في اكتساب اللغة و اسـتخدامها ، و أدرج تحـت كـل مـستوى                    
معياري مجموعة من مؤشرات األداء توضح الهدف الذي يجب أن يصل إليه التلميذ عنـد نهايـة كـل                   

  . غة للصفوف من األول إلى الخامس كل على حدة كما وضع أهداف خاصة لل. مرحلة تعليمية 
www.tea.state.tx.us/teks  

  ١٩٩٨ North Carolinaوالية 
 و قامـت بتطويرهـا      ١٩٩٨ مستويات معيارية لتعلم اللغة اإلنجليزية عام        شمال كارولينا وضعت والية   

 ٨-٦ ، ٥-٣ ، ٢ ـ   K( مراحـل  ة ، حيث قسمت مراحل التعليم ما قبل الجامعي إلى أربع٢٠٠٤عام 
 يجـب أن     التـي  ووضعت لكل مرحلة من هذه المراحل مجموعة من المستويات المعياريـة           ) ١٢-٩،  

اللغـة  (  التي حـددتها و هـي   الثالثةيحققها التلميذ في نهاية كل مرحلة في كل مجال من مجاالت اللغة       

http://www.isbe.net/ils/ela/standards.htm
http://www.doe.state.la.us/lde/saa/2257.html
http://www.maine.gov/education/lres/lres.htm
http://www.tea.state.tx.us/teks
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 من المستويات المعياريـة لكـل   ، كما حددت مجموعة ) الشفهية ، اللغة الكتابية ، الوسائل و التكنولوجيا    
صف و مجال على حدة ، و تحت كل مستوى معياري وضعت مجموعة من المؤشرات الخاصة التـي                   

     curriculum/us.nc.state.dpi.www     .توضح الهدف المتوقع أن يصل إليه التلميذ بعد االنتهاء من الصف 
  ١٩٩٨ Wisconsin'sوالية 

قدمت والية وينسنسين المستويات المعيارية لمهارات اللغة اإلنجليزية في ثمانية مجاالت رئيسة متمثلـة              
فنون اللغة ، األدب ، القراءة ، الكتابة ، االستماع ، الكـالم، اإلعـالم و التكنولوجيـا ، البحـث و        (في  

 مجال من المجاالت الـسابقة تؤكـد اسـتمرار الطـابع            حيث وضعت مستويات معيارية لكل    ) التحري  
التنموي في اكتساب اللغة و استخدامها ، و تحت كل مستوى معياري أدرجت مجموعة من المؤشـرات                 

 ،  ٤( الخاصة التي توضح الهدف المتوقع أن يصل إليه التلميذ في نهاية كل صف من الصفوف التاليـة                  
١٢ ، ٨                         . (                                       standards/us.wi.state.dpi.www 

          
   ١٩٩٩ Californiaوالية 

القراءة ، الكتابة ،    (  طورت والية كاليفورنيا المستويات المعيارية لفنون اللغة اإلنجليزية          ٢٠٠١في عام   
ابتداء من رياض األطفال حتى الصف الثاني عـشر ، وقـد تمثلـت المـستويات             ) ستماع ، الحديث    اال

المعيارية الرئيسة في االستماع في فهم ، و تنظيم المعلومات المرتبطة باالتصال الـشفهي و تحليـل و                  
صف مـن  تقويم الحديث و الوسائل االتصالية ، و قد قدمت مؤشرات أدائية لكل مستوى معياري في كل         

  www.cde.ca.gov/be/st/ss/engmain.asp.                                    صفوف التعليم ما قبل الجامعي 
  

  ١٩٩٩ Montanaوالية 
قدمت والية مونتانا المستويات المعيارية لمهارات اللغة اإلنجليزية في ستة مجاالت رئيسة متمثلـة فـي                  

) تماع ، الكتابة ، وسائل معرفة القراءة و الكتابة ، تعزيـز الـصحة            األدب ، القراءة ، التحدث و االس      ( 
حيث وضعت مستويات معيارية لكل مجال من المجاالت السابقة تؤكد استمرار الطـابع التنمـوي فـي                 
اكتساب اللغة و استخدامها ، و تحت كل مستوى معياري أدرجت مجموعة من المؤشرات الخاصة التـي        

   ) . ٩ ، ٨ ، ٤( يصل إليه التلميذ في نهاية كل صف من الصفوف التالية توضح الهدف المتوقع أن 
www.educationworld.com/standards/state/mt/index.shtml#language  

  ١٩٩٩ New Mexicoوالية 
قدمت والية نيوميكسيكو المستويات المعيارية لفنون اللغة اإلنجليزية ابتداء من ريـاض األطفـال حتـى        

و قـد تمثلـت    ) ١٢-٩ ، ٨-٥ ، ٤ ـ  K( عشر مقسمة على مراحل التعليمية التاليـة  الصف الثاني 
القراءة و االسـتماع للفهـم و االسـتيعاب ، الكتابـة و             (  مجاالت كبرى    ةالمستويات المعيارية في ثالث   

 و وضع لكل مرحلة مـن هـذه المراحـل مجموعـة مـن       )التحدث للتعبير ، األدب و وسائل اإلعالم        

http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/engmain.asp
http://www.educationworld.com/standards/state/mt/index.shtml#language
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كمـا حـددت مجموعـة مـن     المعيارية التي يجب أن يحققها التلميذ في نهاية كل مرحلـة ،  المستويات  
المستويات المعيارية لكل صف و مجال على حدة ، و تحت كل مستوى معياري وضعت مجموعة مـن                  

  . المؤشرات الخاصة التي توضح الهدف المتوقع أن يصل إليه التلميذ بعد االنتهاء من الصف 
www.nmlites.org/standards/index.html  

  ٢٠٠٠ Indianaوالية 
 ٢٠٠٦ و قامت بتطويرها عام      ٢٠٠٠وضعت والية إنديانا مستويات معيارية لتعلم اللغة اإلنجليزية عام          

و وضعت لكل مرحلة  ) ١٢ ـ  ٩ ، ٨ ـ   K(حيث قسمت مراحل التعليم ما قبل الجامعي إلى مرحلتين 
معيارية يجب أن يحققها التلميذ في نهاية كل مرحلـة و فـي          من هذه المراحل مجموعة من المستويات ال      

) القراءة ، الكتابة ، االستماع ، التحدث        ( كل مجال من مجاالت اللغة األربعة التي حددت للوالية و هي            
كما حددت مجموعة من المستويات المعيارية لكل صف و مجال على حدة ، و تحـت كـل مـستوى                    . 

شرات الخاصة التي توضح الهدف المتوقع أن يصل إليه التلميذ بعـد            معياري وضعت مجموعة من المؤ    
  cfm.Intro-8K-SS-Eval/standards/dg/us.in.state.doe.mustang.www                                           .االنتهاء من الصف 

                      
   ٢٠٠١ Ohioوالية 

 قدمت والية أوهايو نموذجاً للمستويات المعيارية لفنون اللغة اإلنجليزية ابتداء من رياض األطفال حتـى    
الفهم الـصوتي و    ( الصف الثاني عشر و قد تمثلت المستويات المعيارية في مجاالت عشرة كبرى هي              

إدراك . مفـاهيم الطباعـة   : الطالقة ،اكتساب مفردات فصيحة ، عملية القـراءة     تكوين الكلمة ومستوى    
معلوماتية و نصوص فصحى مقنعة     : استراتيجيات الرصد الذاتي الستراتيجيات القراءة ، أشكال القراءة         

نصوص أدبية فصحى ، مستوى عملية الكتابة ، كتابة التطبيقـات القياسـية ، كتابـة                : ، أشكال القراءة    
و وضـعت مؤشـرات   ) تفاقيات المعيارية ، مستوى البحث ، التواصل الشفهي و البصري القياسـي         اال

أما من حيث تقسيم صفوف مراحل التعليم ما قبل الجامعي فقد قسمت تبعـاً              . أدائية لكل مستوى معياري     
و قـسمت فـي    ) ١٢-١١ ، ١٠-٨ ، ٧-٤ ، ٣ ـ  K( للمجال ، فمثالً قسمت في مجال القراءة إلـى  

   ) . ١٢-١١ ، ١٠-٨ ، ٦-٥ ، ٤-٣ ، ٢ ـ K( مجال الكتابة إلى 
www.sde.state.ok.us/home/home01_test.html?http://sde.state.ok.us/publ/pass.html  

  
  ٢٠٠١ Tennesseeوالية 

 المستويات المعيارية لفنون اللغة اإلنجليزية ابتداء من رياض األطفال حتى الـصف             تينيسيقدمت والية   
و قد تمثلت المستويات المعياريـة   ) ١٢-٩ ، ٨ ـ  K( ني عشر مقسمة على مراحل التعليمية التالية الثا

 و وضع لكل مرحلة مـن هـذه المراحـل           ) الكتابة ، القراءة ، عناصر اللغة      ( مجاالت كبرى    ةفي ثالث 
ـ مجموعة من المستويات المعيارية التي يجب أن يحققها التلميذ في نهايـة كـل مرحلـة ،      ا حـددت  كم

http://www.nmlites.org/standards/index.html
http://www.sde.state.ok.us/home/home01_test.html?http://sde.state.ok.us/publ/pass.html
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مجموعة من المستويات المعيارية لكل صف و مجال على حدة ، و تحت كل مستوى معياري وضـعت                  
  مجموعة من المؤشرات الخاصة التي توضح الهدف المتوقع أن يصل إليه التلميذ بعد االنتهاء من الصف

www.state.tn.us/education/ci/cistandards.htm  
  

   ٢٠٠١ Kentuckyوالية 
 للمراحل التعليم مـا  ٢٠٠١ة اإلنجليزية التي اعتمدتها عام غ معايير الل ٢٠٠٧ عام   كنتاكية  طورت والي  

، حيث وضعت   في مجاليها الرئيسيين القراءة و الكتابة ) ١٠-٨ ، ٧-٥ ، ٣ ـ   K(قبل الجامعي فيها 
لغة و اسـتخدامها  مستويات معيارية لمجالي القراءة و الكتابة تؤكد استمرار الطابع التنموي في اكتساب ال 

، و تحت كل مستوى معياري أدرجت مجموعة من مؤشرات األداء التي توضـح الهـدف المتوقـع أن              
  www.education.ky.gov/KDE/Instructional.                   يصل إليه التلميذ في نهاية كل مرحلة دراسية 

  
   ٢٠٠١ Massachusettsوالية 

تويات المعيارية لمحتوى اللغة اإلنجليزية في مجاالت أربعة كبـرى          قدمت والية ماستشتس نموذجاً للمس    
لمراحـل التعلـيم مـا قبـل        ) التحدت و االستماع ، القراءة و األدب ، التعبير ، وسائل اإلعالم             ( هي  

حيث وضعت مجموعة من المـستويات   )  ١٢-١١ ، ١٠ـ٩ ، ٨ـ٥ ، ٤ ـ  Pk(الجامعي في الوالية 
ال تؤكد استمرار الطابع التنموي في اكتساب اللغة و اسـتخدامها ، و تحـت            المعيارية لكل مرحلة و مج    

  www.doe.mass.edu/frameworks .         كل مستوى معياري أدرج مجموعة من مؤشرات األداء الخاصة

  
   Minnesotaوالية 

 ) ٨ــ    ١( وضعت والية مينسوتا مستويات معيارية لمحتوى اللغة اإلنجليزية لكل صف على حدة من              
و كـذلك   ) القراءة و األدب ، الكتابة ، االسـتماع و التحـدث بغـرض              ( في مجاالتها الثالث الرئيسة     

في المجاالت الرئيسة و تحت كـل مـستوى          ) ١٢-٩( وضعت مستويات معيارية عامة للصفوف من       
  . معياري وضعت مجموعة من مؤشرات األداء تتطور بتطور الصف 

www.education.state.mn.us/mde/Academic_Excellence/Academic_Standards/index.html  
  

   ٢٠٠١ Nebraskaوالية 
وضعت والية نبراسكا المستويات المعيارية للغة اإلنجليزية لمراحل التعليم ما قبل الجامعي ابتـداء مـن                
رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر في مجالين اثنين هما القـراءة و الكتابـة ، حيـث وضـعت                    

تويات معيارية لكل مجال تؤكد استمرار الطابع التنموي في اكتساب اللغة و استخدامها و تحت كـل                  مس
مستوى معياري أدرجت مجموعة من مؤشرات األداء توضح الهدف المتوقع أن يصل إليه التلميـذ فـي               

  .    )١٢ ، ٨ ، ٤ ، ١( نهاية كل صف من الصفوف التالية 

http://www.state.tn.us/education/ci/cistandards.htm
http://www.education.ky.gov/KDE/Instructional
http://www.doe.mass.edu/frameworks
http://www.education.state.mn.us/mde/Academic_Excellence/Academic_Standards/index.html
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www.ed.state.nh.us/education/doe/organization/curriculum/Curriculum.htm  
  ٢٠٠١ Nevadaوالية 

في  ) ٨ ـ   ١(وضعت والية نيفادا مستويات معيارية لمحتوى اللغة اإلنجليزية لكل صف على حدة من 
و كـذلك وضـعت مجموعـة مـن      ) القراءة ، الكتابة ، االستماع و التحدث        ( مجاالتها الثالث الرئيسة    

لمجاالت الرئيسة و تحت كل مستوى معياري وضعت مجموعة من مؤشرات األداء            المستويات معيارية ل  
  www.doe.nv.gov/standards.html .        الهدف المتوقع أن يصل إليه التلميذ في نهاية الصف الثاني عشر 

  

   ٢٠٠٢ Oregonوالية 
القـراءة ،  ( مجاالت رئيسة  قدمت والية أوريجون المستويات المعيارية لفنون اللغة اإلنجليزية في أربع         

ـ ٩ ، ٨ـ4 ، ٣ ـ  k(لمراحل التعليم ما قبل الجامعي ) األدب ، الكتابة ، التحدث و االستماع  و ) ١٢ـ
وضعت لكل مرحلة من هذه المراحل مجموعة من المستويات المعيارية يجب أن يحققها التلميذ في نهاية                

ة لكل صف و مجال على حدة ، و تحـت كـل   كما حددت مجموعة من المستويات المعياريكل مرحلة ،    
مستوى معياري وضعت مجموعة من المؤشرات الخاصة التي توضح الهدف المتوقـع أن يـصل إليـه         

  . التلميذ بعد االنتهاء من الصف 
www.ode.state.or.us/teachlearn/subjects/elarts/curriculum/whatstudentsneedtoknow.aspx  

  
   ٢٠٠٢ Oklahomaوالية  

القـراءة و األدب ،     ( قدمت والية أوكالهوما نموذجاً للمستويات المعيارية في مجاالت أربعة كبرى هي            
لمراحـل التعلـيم مـا قبـل        ) ، التعليم المرئي    " االستماع و التحدث    " الكتابة و القواعد ، اللغة الشفهية       

ل مجـال ، و تحـت       الجامعي لكل صف على حدة ، حيث وضعت مجموعة من المستويات المعيارية لك            
  www.ed.sc.gov/agency/offices/cso.             كل مستوى معياري أدرجت مجموعة من مؤشرات األداء 

  

   ٢٠٠٢ Pennsylvaniaوالية 
 مستويات معيارية للغة اإلنجليزية لمراحل التعليم ما قبل الجـامعي ابتـداء مـن               نياابنسلفوضعت والية   

و قد تمثلت هذه المستويات في أربع مجـاالت رئيـسة هـي                   عشر  رياض األطفال حتى الصف الثاني      
حيث وضعت مستويات معيارية لكل مجال تؤكد استمرار الطابع         )، التحدث ، االستماع    الكتابة   ،القراءة  (

التنموي في اكتساب اللغة و استخدامها و تحت كل مستوى معياري أدرجت مجموعـة مـن مؤشـرات                  
   )٢، ٨ ،٤ ،١(قع أن يصل إليه التلميذ في نهاية كل صف من الصفوف التاليةاألداء توضح الهدف المتو

                                                             view/cwp/ed_stateboard/us.pa.state.pde.www   
   ٢٠٠٢ South Dakotaوالية 

 المستويات المعيارية لفنون اللغة اإلنجليزية ابتداء من رياض األطفـال حتـى         جنوب داكوتا قدمت والية   
و قـد   ) ١٢-٩ ، ٨-٦  ،٥-٣ ،٢ ـ  K( الصف الثاني عشر مقسمة على مراحل التعليميـة التاليـة   

http://www.ed.state.nh.us/education/doe/organization/curriculum/Curriculum.htm
http://www.doe.nv.gov/standards.html
http://www.ode.state.or.us/teachlearn/subjects/elarts/curriculum/whatstudentsneedtoknow.aspx
http://www.ed.sc.gov/agency/offices/cso
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 و   )سـتماع و العـرض     الكتابة ، التحـدث ، اال      (تمثلت المستويات المعيارية في ثالث مجاالت كبرى        
وضع لكل مرحلة من هذه المراحل مجموعة من المستويات المعيارية التي يجب أن يحققها التلميـذ فـي         

كما حددت مجموعة من المستويات المعيارية لكل صف و مجال على حدة ، و تحـت     نهاية كل مرحلة ،     
المتوقع أن يصل إليـه  كل مستوى معياري وضعت مجموعة من المؤشرات الخاصة التي توضح الهدف          

  www.doe.sd.gov/contentstandards/index.asp                               .التلميذ بعد االنتهاء من الصف 
  

   ٢٠٠٣ Arkansasوالية 
 المستويات المعيارية لفنون اللغة اإلنجليزية ابتداء مـن ريـاض األطفـال حتـى     اركنساسقدمت والية   

و قـد تمثلـت    ) ١٢-٩ ، ٨-٥ ، ٤ ـ  K( على مراحل التعليمية التاليـة  الصف الثاني عشر مقسمة 
 التواصل الـشفهي و البـصري ، الكتابـة ، القـراءة ،              ( مجاالت كبرى    أربعالمستويات المعيارية في    

 و وضع لكل مرحلة من هذه المراحل مجموعة من المستويات المعيارية التي يجـب                )التحري و البحث  
كما حددت مجموعة من المستويات المعيارية لكل صف و مجال          ي نهاية كل مرحلة ،      أن يحققها التلميذ ف   

على حدة ، و تحت كل مستوى معياري وضعت مجموعة من المؤشرات الخاصة التي توضـح الهـدف        
  .المتوقع أن يصل إليه التلميذ بعد االنتهاء من الصف 

www.arkedu.state.ar.us/curriculum/benchmarks.html#Language  
  

  ٢٠٠٣ Arizonaوالية 
( قدمت والية أريزونا المستويات المعيارية لمحتوى اللغة اإلنجليزية في مجاالت ثالثـة رئيـسة هـي                 

حيث حددت مستويات معيارية لمجالي القراءة و الكتابة في كـل  ) القراءة ، الكتابة ، االستماع و التحدث  
ستويات معيارية عامة للصفوف الثالثة األولـى  صف على حدة أما مجال االستماع و التحدث فوضعت م     

  .معاً ، و تحت كل مستوى معياري ثم وضع مجموعة من مؤشرات األداء 
www.ade.state.az.us/standards/language-arts/default.asp  

  ٢٠٠٣ Utahوالية 
اللغـة الـشفهية ،   ( قامت والية أوتا بتحديد المستويات المعيارية لمهارات اللغة اإلنجليزية المتمثلة فـي            

" مفاهيم الطباعة ، اإلدراك الصوتي و الرموز الصوتية ، الحـروف الهجائيـة و الكتابيـة ، الطالقـة                   
لكـل   ) ١٢ ـ  K( لجميع الـصفوف مـن   ) ، الكتابة " القراءة " ، الفهم " القراءة " ، الكلمات " الحديث

خاصة التي توضح الهدف المتوقع أن      صف على حدة ، و قد ثم وضع مجموعة من المؤشرات األدائية ال            
  www.uen.org/core/languagearts/index.shtml.           يصل إليه التلميذ بعد االنتهاء من كل صف دراسي 

   ٢٠٠٣ Kansasوالية 
قدمت والية كنساس نموذجاً من المستويات المعيارية للغة اإلنجليزية ابتداء من رياض األطفـال حتـى                

) القراءة ، الكتابة ، االستماع و الحـديث         (  في مهارات اللغة اإلنجليزية المتمثلة في        الصف الثاني عشر  

http://www.doe.sd.gov/contentstandards/index.asp
http://www.arkedu.state.ar.us/curriculum/benchmarks.html#Language
http://www.ade.state.az.us/standards/language-arts/default.asp
http://www.uen.org/core/languagearts/index.shtml
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حيث وضعت مستويات معيارية لمجالي القراءة و الكتابة لكل صف من صفوف التعليم قبـل الجـامعي                 
 ) ١٢– K(على حدة ، أما مجال االستماع و الحديث فشملت المستويات المعيارية جميع الصفوف معـاً                

بحيث تتطور تطوراً تدريجياً بتطور الصف الدراسي ، و وضعت تحت كل مستوى معياري مجموعـة                
   tabid?aspx.Default/org.ksde.www.                                                   من مؤشرات األداء 

  
   ٢٠٠٣ Wyomingوالية 

القراءة ، الكتابة   ( قامت والية ويومنج بتحديد المستويات المعيارية لمهارات اللغة اإلنجليزية المتمثلة في            
لكل صف على حـدة ، و قـد ثـم وضـع      ) ١١ ـ  K( لجميع الصفوف من ) ، االستماع ، الحديث 

التلميذ بعـد االنتهـاء     مجموعة من المؤشرات األدائية الخاصة التي توضح الهدف المتوقع أن يصل إليه             
  www.k12.wy.us/SAA/standards.asp.                                               من كل صف دراسي 

  
  Maryland 2004والية 

عمليـة  ( قدمت والية مريالند  المستويات المعيارية لفنون اللغة اإلنجليزية في سبع مجاالت رئيسة هي               
) المعلوماتي ، فهم النص األدبي ، الكتابة ، التحكم باللغة ، االستماع ، التحـدث القراءة العامة، فهم النص    

، حيث وضعت مستويات معيارية لكل مجال مـن   ) ٨ـ٣ ، ٣ ـ  Pk(لمراحل التعليم ما قبل الجامعي 
المجاالت السابقة تؤكد استمرار الطابع التنموي في اكتساب اللغة و اسـتخدامها ، و أدرج تحـت كـل                   

  www.mdk12.org/mspp/vsc/index.html .                     معياري مجموعة من مؤشرات األداء مستوى 
  

  ٢٠٠٤ Missouriوالية 
القراءة ( قدمت والية ميسوري المستويات المعيارية لفنون اللغة اإلنجليزية في أربع مجاالت رئيسة هي              

 ، ٢ ـ  K(لمراحل التعليم ما قبل الجامعي ) ت  ، الكتابة ، االستماع و التحدث ، التعلم بغرض المعلوما
، حيث وضعت مستويات معيارية لكل مجال من المجـاالت الـسابقة تؤكـد               ) ١٢-٩ ،   ٨ـ٦ ،   ٥ـ٣

استمرار الطابع التنموي في اكتساب اللغة و استخدامها ، و أدرج تحت كل مستوى معيـاري مجموعـة           
  www.dese.mo.gov/divimprove/assess/content.html                     .                من مؤشرات األداء 

  
  
  

  ٢٠٠٥ South Carolinaوالية 
قدمت والية جنوب كارولينا نموذجاً للمستويات المعيارية لمحتوى مادة اللغة اإلنجليزيـة فـي مجـاالت         

جامعي في الواليـة ،     لمراحل التعليم ما قبل ال    ) ، الكتابة ، البحث     التواصل   ،   القراءة( أربعة كبرى هي    

http://www.k12.wy.us/SAA/standards.asp
http://www.mdk12.org/mspp/vsc/index.html
http://www.dese.mo.gov/divimprove/assess/content.html
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 ،  ٨-٦ ،   ٥-٣ ،   ٢ ،   ١ ،   Pk   ، K( حيث اختلف تقسيم المراحل بـاختالف المجـال فقـسمت إلـى             
 ، ٨-٦ ، ٥-٣ ، ٢ ـ  Pk( أما فـي مجـال التواصـل فكانـت     . في مجال القراءة ) المدرسة العليا 
ت معيارية لكل صف    و وضعت لها مستويا    ) ٨- Pk( ، أما في مجال الكتابة فقسمت         ) المدرسة العليا   

أمـا فـي مجـال    . على حدة و وضع للمدرسة العليا أهدافاً تتحقق في نهايتها تنمو تدريجياً بنمو الصف   
و وضـع لكـل   )  ، المدرسة العليا ٨-٦ ، ٥-٣ ، ٢-١ ، Pk ، K( البحث فقسمت مراحل التعليم إلى      

تحقق فـي كـل مرحلـة تعليميـة     مجال من المجاالت السابقة مجموعة من المعايير و مؤشرات األداء ت      
.                                                                   خاصـــــــــــــــــــــــة بهـــــــــــــــــــــــا  

www.ed.sc.gov/agency/offices/cso  
  

  ٢٠٠٥ North Dakotaوالية 
قامت والية شمال داكوتا بتحديد المستويات المعيارية لمهارات اللغة اإلنجليزية في ست مجاالت رئيـسة               

إشراك التلميذ في عملية    القراءة ،   إشراك التلميذ في عملية      إشراك التلميذ في عملية البحث ،     (  في   مثلةمت
لكالم و االستماع ، فهم التلميذ وسـائل اإلعـالم ، فهـم التلميـذ و                 التلميذ في عملية ا    الكتابة ، انخراط  

 وضعت مستويات معيارية لكل     لكل صف من صفوف التعليم ما قبل الجامعي ، و         ) استخدام مبادئ اللغة    
مجال من المجاالت السابقة ، و أدرجت مجموعة من المؤشرات األدائية الخاصة تحـت كـل مـستوى                  

                                                                www.dpi.state.nd.us/standard/content/ELA/index.shtm .معياري 
  

   ٢٠٠٥ Vermontوالية 
لمراحـل التعلـيم مـا قبـل        غة اإلنجليزية   للمد مجلس التعليم بوالية فيرمونت المستويات المعيارية        اعت

، حيـث وضـعت مـستويات       رئيسيين القراءة و الكتابـة نفي مجالي ) الثانوية ، ٨ ـ   K(الجامعي  
علـى  معيارية عامة لكل مجال و مرحلة تعليمية ، و قدمت مستويات معيارية خاصة بكل مجال وصف                 

  . حدة ، و أدرج تحت كل مستوى معياري مجموعة من مؤشرات األداء 
www.education.vermont.gov/new/html/pubs/framework.html   

  
  ٢٠٠٥ New Hampshireوالية 

  K(وضعت والية نيوهامبشير مستويات معيارية لتعلم اللغة اإلنجليزية لمراحل التعليم ما قبل الجامعي  
و وضعت لكل مرحلة من هذه المراحل مجموعـة مـن المـستويات              ) ١٢-٩ ،   ٨-٦ ،   ٥-٣ ،   ٢ـ  

المعيارية التي يجب أن يحققها التلميذ في نهاية كل مرحلة و في كل مجال من مجاالت اللغة المتمثلة في                   
كما حددت مجموعة من المستويات المعيارية لكـل صـف و     ) . التواصل الشفهي و الكتابي ، القراءة       ( 

http://www.ed.sc.gov/agency/offices/cso
http://www.dpi.state.nd.us/standard/content/ELA/index.shtm
http://www.education.vermont.gov/new/html/pubs/framework.html
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 حدة ، و تحت كل مستوى معياري وضعت مجموعة من المؤشرات الخاصة التـي توضـح                 مجال على 
  . الهدف المتوقع أن يصل إليه التلميذ بعد االنتهاء من الصف 

www.ed.state.nh.us/education/doe/organization/curriculum/Curriculum.htm  
  

   ٢٠٠٥ Hawaiiوالية 
القـراءة ، الكتابـة ،   ( معيارية في مجاالت ثالثة كبـرى هـي       قدمت والية هاوي نموذجاً للمستويات ال     

لمراحل التعليم ما قبل الجامعي لكل صف على حدة ، حيث وضعت مجموعـة مـن                ) التواصل الشفهي   
  .المستويات المعيارية لكل مجال ، و تحت كل مستوى معياري أدرجت مجموعة من مؤشرات األداء 

www.standardstoolkit.k12.hi.us/index.html  
  

   ٢٠٠٦ Georgiaوالية 
 ) ٨ ـ   K(وضعت والية جورجيا مستويات معيارية لمحتوى اللغة اإلنجليزية لكل صف على حدة من 

و كذلك وضعت مستويات معيارية     ) االستماع ،الحديث ، القراءة ، الكتابة       ( في مجاالتها األربع الرئيسة     
 تحت كل مستوى معياري وضعت مجموعة مـن  في المجاالت الرئيسة و  ) ١٢-٩( عامة للصفوف من    

  www.glc.k12.ga.us/qcc/homepg.asp.                                                    مؤشرات األداء 
  

   ٢٠٠٦ West Virginiaوالية 
قامت والية غرب فرجينيا بتحديد المستويات المعيارية للغة اإلنجليزية لكل صف على حدة ابتـداء مـن                 

القراءة ، االسـتماع و    ( اض األطفال حتى الصف الثاني عشر في مهارات اللغة اإلنجليزية ممثلة في             ري
حيث وضعت مستويات معيارية لكل مجال ، و أدرجت مجموعـة مـن المؤشـرات         ) التحدث ، الكتابة    

  www.wvde.state.wv.us/policies/csos.html.                      األدائية الخاصة تحت كل مستوى معياري 
  

  ١٩٩٧ منهج تعليم فنون اللغة بكندا
أما كندا فقد تم تنظيم التوقعات أو األهداف الخاصة باللغة في ثالثة فنون تقابل المجاالت الثالثة الرئيـسة       

و ثم تقسيم كل مجـال مـن     ) الكتابة ، القراءة ، و التواصل الشفهي و البصري          ( الستخدام اللغة و هي     
و ) التفكير ، التواصل ، تنظيم األفكار ، تطبيق قواعد اللغـة  ( لى مهارات أساسية هي ،     هذه المجاالت إ  

قد وضعت مؤشرات أدائية لكل مستوى معياري ، و قسمت الصفوف إلى مراحل شملت المرحلة األولى                
 ، و ثم وضع أهداف عامة لكل        ١٢ – ٩ ، أما المرحلة الثانية فشملت الصفوف من         ٨ – ١الصفوف من   

   )٢٠٤-١٨٩ : ١٩٩٧منى اللبودي ، ( .حلة ثم لكل صف على حدة مر
  
  

http://www.ed.state.nh.us/education/doe/organization/curriculum/Curriculum.htm
http://www.standardstoolkit.k12.hi.us/index.html
http://www.glc.k12.ga.us/qcc/homepg.asp
http://www.wvde.state.wv.us/policies/csos.html
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  :التعليق على الدراسات السابقة 
في ضوء العرض السابق للدراسات و البحوث و المشروعات التي تناولت المستويات المعيارية للمـواد               

لمرحلـة  ( علم و رغم االختالف في تصنيف مستويات الـت الدراسية بشكل عام و اللغة األم بشكل خاص       
يمكن القول أنها قد أكدت على      ) التعليم ما قبل الجامعي ، مجموعة صفوف دراسية ، لكل صف دراسي             

ضرورة وضع مستويات معيارية لكل مادة دراسية و خاصة اللغة األم الستخدامها في تطوير تعلم اللغـة     
 ستوى التالميذ في ضـوئها ،     األم ، كما أكدت الدراسات على ضرورة وضع قواعد تقدير يمكن تقدير م            

  .كذلك لوحظ التطوير المستمر للمستويات في جميع الصفوف 
لقد كانت اإلفادة من هذه الدراسات و المشاريع بالغة األهمية في بناء قائمة المستويات المعياريـة التـي      

  .هدفت إليها هذه الدراسة من حيث 
 من الصفوف الثالثـة األولـى مـن    تنظيم القائمة في صورة مجموعات تمثل كل مجموعة صفاً    -

  . المرحلة األساسية 
تقسيم المستويات المعيارية إلى أربعة مجاالت تمثل المهارات األربعة لتعلم اللغة العربية و هـي                -

 .االستماع ، و التحدث ، و القراءة ، و الكتابة 

 .كتابة االستماع ، التحدث ، القراءة ، ال: ترتيب مجاالت اللغة األربعة تنازلياً  -

 .ضرورة تحديد مستويات معيارية لكل مهارة من المهارات السابقة  -

  .ضرورة تحديد مؤشرات أداء لكل مستوى معياري  -
نها األولى التـي    إ هذه الدراسات تمت خارج فلسطين مما يعطي لهذه الدراسة األهمية حيث             إال أن جميع  

لكي تستخدم في تقويم تعلـم التالميـذ   لسطيني  ج الف اتهتم بوضع مستويات معيارية لمادة دراسية في المنه       
في مبحث اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية من قبل كـل مـن لـه صـلة       

بمقارنة مستوى التالميـذ    ....... ) مدراء مدارس ، معلمون ، أولياء أمور ،         ( بالعملية التعليمية التعلمية    
  . صلت إليها هذه الدراسة بالمستويات المعيارية التي تو
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  لثالفصل الثا
  اإلطار النظري للدراسة

  اللغة العربية
  معاييرها ، تقويمهامهاراتها ، 

  
  اللغة العربية مهاراتها ، معاييرها و تقويمها  / الثالث الفصل 
  اللغة 

  اللغة العربية
  أهمية اللغة العربية

  خصائص اللغة العربية
  بيةمهارات اللغة العر

  االستماع ، التحدث ، القراءة ، الكتابة 

  
  التعليم األساسي

  أهداف التعليم األساسي 
  أهداف التعليم األساسي في فلسطين 

  األهداف العامة و الخاصة لتدريس اللغة العربية في المرحلة األساسية
  أهداف تعليم اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى



 ٣٣

  ذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسيةتالميالنمو اللغوي ل
  التطبيقات التربوية للنمو اللغوي 

  أسس بناء قائمة المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى
  

  التقويم
  ، أهدافه ، خصائصه ، وظائفه ، أنواعه ، مستوياته ، أدواته أهمية مفهومه ، 

  "األصيل . " م البديل مفهوم التقوي
  مفهومه ، خصائصه ، مبادئه ، أشكاله ، أساليبه  
  التقويم اللغوي في ظل حركات اإلصالح التربوي

  المستويات المعيارية التقويم القائم على 
  مميزاته ، أنواعه ، خطواته

  مستقبل التقويم اللغوي في ظل حركة المعايير التربوية
  

  يارية  مفهوم المستويات المع
  التنشئة التاريخية لحركة المستويات المعيارية

  تجارب الدول في بناء المستويات المعيارية
   ، أ هميتها ، أهدافها  المستويات المعياريةخصائص

  أهداف معايير اللغة العربية
  المسلمات األساسية التي تستند إليها المستويات المعيارية

  تصنيف مستويات التعلم
  ت تعلم اللغة األممستويا

   لتعلم اللغة األم في الصفوف الثالثة األولىأسس بناء قائمة مستويات معيارية
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  الفصل الثالث
يتناول الباحث في هذا الفصل اللغة و أهميتها بشكل عام و اللغة العربيـة و أهميتهـا و خصائـصها و                     

هدافه ، كذلك األهداف العامة و الخاصـة        مهاراتها بشكل خاص ، كما يتناول مفهوم التعليم األساسي و أ          
لتدريس اللغة العربية في المرحلة األساسية ، و أهدف تدريس اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولـى                
من المرحلة األساسية ، كما يتناول الفصل مظاهر النمو اللغوي عند تالميذ الصفوف الثالثة األولـى ، و        

، وأهدافه ، و أهميته ، و خصائصه ، و وظائفه و أنواعه ، و أدواتـه ، و              مفهوم التقويم   : يتناول أيضاً   
التقويم البديل و التقويم اللغوي في ظل حركة المعايير ، و ينتهي الفصل بعـرض مفهـوم المـستويات                   
المعيارية نشأتها و خصائصها و أهدافها و أهم المسلمات و المرتكزات التي ارتكزت عليها و مستوياتها                

 .  
  -:لك لتحقيق هدفين أساسيين هما و ذ
  .تحديد أسس بناء قائمة بمستويات تعلم اللغة األم في الصفوف الثالثة األولى  -١
 تحديد أسس بناء قائمة المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثـة األولـى مـن                  -٢ 

  .المرحلة األساسية 
  -:حاور رئيسة هي  مأربعةو سوف يعرض الباحث ذلك من خالل 

  .و يشمل الحديث فيه عن اللغة و أهميتها و خصائصها و مهاراتها :  اللغة العربية -:المحور األول 
مظاهر النمـو   و  و يدور حول التعليم األساسي مفهومه و أهداف تدريس اللغة العربية          -:المحور الثاني   

  . اللغوي و تطبيقاته التربوية 
  .  التقليدي و االتجاه المعاصر في التقويم  التقويم-:المحور الثالث 
  .  المستويات المعيارية نشأتها و خصائصها -:المحور الرابع 

  . و فيما يلي توضيح لكل محور من هذه المحاور 
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  اللغة العربية : المحور األوًل
لصفوف الثالثة األولـى    يهدف هذا المحور إلى تحديد أسس بناء قائمة بمستويات تعلم اللغة العربية في ا             

اللغـة و  : من المرحلة األساسية ، و لتحقيق هذا الهدف يتناول المحور أربع نقـاط رئيـسة ، األولـى              
مهارات اللغة العربية األربـع ، أمـا        : أهميتها و اللغة العربية و أهميتها و خصائصها و تتناول الثانية            

دافه و أهداف تدريس اللغة العربية في التعليم األساسي         فتتناول الحديث عن التعليم األساسي و أه      : الثالثة  
، و أهداف تعليم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من التعليم األساسي و المنطلقات التي تم فـي                   

النمو اللغوي عند تالميذ الصفوف الثالثة األولى من        : ضوئها تحديد تلك األهداف ، بينما تتناول الرابعة         
ألساسي ، و ينتهي المحور بعرض أسس بناء قائمة المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية فـي                التعليم ا 

  : الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية ، و يمكن عرض ذلك تفصيالً كما يلي 
  اللغة

 نظـام   تمثل األفكار المكتسبة عن العلم مـن خـالل        ) منطوقة أو مكتوبة    ( اللغة مجموعة رموز اتفاقية     
عبـد الـرحيم عبـد اهللا ،        (  ) .أي التفاهم فيما بينهم     ( اصطالحي و تستخدم في التواصل بين األفراد        

٦٩ : ٢٠٠٢(   
و هي األلفاظ و التراكيب التي يعبر بها كل قوم عن أغراضهم و تتخذ أداة للفهم ، و اإلفهام و التفكير و                      

   )٨ : ٢٠٠٥غافل مصطفى ، . ( نشر الثقافة 
ة في بؤرة األحداث اإلنسانية و لها دور فاعل فينا و بيننا فهي مركزيـة للخبـرة البـشرية ، و                   تقع اللغ 

جانب ال غنى عنه بصفتها وسيلة لتنسيق الفعاليات اإلنسانية ، و من خاللهـا ورثـت البـشرية خبـرة                    
طرة علـى   ر السي ياألجيال السابقة ، و من خاللها نصرف أصغر شؤوننا القومية و أعظمها شأنا في تيس              

  . جميع أشياء الكون ، و بدونها يصبح المجتمع الذي نعرفه مستحيالً 
و هي التي تجعل للمعارف و األفكار البشرية قيماً اجتماعية ألن المجتمع يستخدم اللغـة للداللـة علـى                   
حضارته و أفكاره ، فهي أكبر ما يميز إنسانية اإلنسان و أقوى ما يعبر عن شخصيته بوصـفه عـضواً          

           . جماعة ، فهي عنصر التكامل االجتماعي و أنها أكبـر رسـول للمجتمـع فـي عقـل اإلنـسان                     في  
   ) ١٥ : ٢٠٠٦عبد الرحمن الهاشمي ، ( 

إن من عظيم نعم اهللا على عباده ، و جسيم مننه على خلقه ، ما منحهم من فصل البيان ، الذي بـه عـن          
هم يدلون ، فدلل به منهم األلـسن ، و سـهل علـيهم              ضمائر صدورهم  يبينون ، و به عن عزائم نفوس         

المستصعب ، فيه إياه يوحدون ، و إياه به يسبحون و يقدسون ، و إلى حاجاتهم به يتوصلون و به بينهم                     
   ) ٥٣ : ٢٠٠٢عزيزة السيد ، يحيى فرغلي ، . ( يتحاورون و يتعارفون  و يتعاملون 

و أولى  :  فإن علينا أن نعمل على تعليمها تعليماً صحيحاً          و لكي يتسنى تحقيق هذه الوظائف الرئيسة للغة       
وسائل تعليم اللغة تعليماً صحيحاً أن يستمع الطالب إلى اللغة فيجيدوا االستماع ، و أن يتحـدثوا اللغـة                   
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فيجيدوا الحديث و التعبير ، و أن يقرأوا اللغة فيجيدوا القراءة ، و أن يكتبوا اللغة فيجيدوا الكتابة بـدون                    
   ) ١٠ : ١٩٩٢أمين الكخن ، .( و هذه المهارات االستماع ، المحادثة ، القراءة ، الكتابة . أ خط

و لما كانت وظيفة اللغة قائمة على الفهم و اإلفهام ، فإنه ال بد ـ حتى يتحقق للمتعلم ذلك مـن أن يـتقن    
اللغـة ال يتـأتى ألي فـرد إال     المهارات التي تقدره على الفهم الجيد و اإلفهام السليم مما يعني أن إتقان              

و تعليمها بـشكل متـرابط متماسـك        ) القراءة و الكتابة و الحديث و االستماع        ( بإتقان مهاراتها األربع    
بحيث ترفد كل واحدة منها األخرى ، و تتآلف معاً بشكل مترابط لتحقيق الهدف من تعلم اإلنسان و مـن                   

   )  ١٤٠ : ٢٠٠٤عبد الرحمن الهاشمي ، . ( تعلم اللغة 
و إذا كان القصد من اللغة المنطوقة أو المكتوبة التواصل المبني على الفهم و اإلفهام فإن اإلنـسان فـي                 
استخدامها إما أن يكون متحدثاً ، و اآلخرون يستمعون إليه ، أو أن يكون مستمعاً و غيره متحدثاً و إمـا                

به غيره ، و هذا يعني أن بوجهيها تتخذ أربعـة           أن يكون كاتباً و غيره يقرأ له ، أو أن يكون قارئاً ما كت             
الحـديث و االسـتماع و القـراءة و         : ( أنواع من النشاط التي يمارسها اإلنسان في حياته اليومية هي           

   ) ٢٠ : ٢٠٠٥عبد الرحمن الهاشمي ، فائزة العزاوي ، ) . ( الكتابة 
لة االبتدائية ـ يهدف إلى تمكين المتعلم مـن    و نظراً لما للغة من أهمية ، فإن تعليمها ـ منذ بداية المرح 

أدوات المعرفة ، عن طريق تزويده بالمهارات األساسية في القراءة و الكتابة و التعبيـر ،  و مـساعدته     
على اكتساب عاداتها الصحيحة ، و اتجاهاتها ، السلمية و التدرج في تنمية تلك المهارات ، على امتـداد                   

يصل المتعلم في نهاية تلك المرحلة إلى مستوى لغوي ، يمكنه مـن اسـتخدام             المراحل التعليمية ، بحيث     
اللغة استخداماً ناجحاً ، من خالل التحدث و الكتابة ، أو االستماع و القراءة ، مما يساعد فـي النهـوض      

  . بالعمل الذي يختاره ، و مواصلة الدراسة في المراحل التالية 
   ) ١٢٣ : ١٩٩٨مصطفى رسالن ، ( 

ألن اللغة العربية واحدة من لغات العالم فإن ما ينطبق على اللغة بشكل عام ينطبق على اللغة العربية                   و  
  .بشكل خاص ، بل و تتميز اللغة العربية عن باقي لغات البشرية بخصائص عدة 

  اللغة العربية
 "لُونقتَع لَّكُماً لَعبِيرآناً عقُر لْنَاه٢:يوسف ( " ِإنَّا َأنْز(   

يعتبر تعليم اللغة العربية و تعلمها في هدى اهللا و علمه عباده يثاب عليها المتعلم ، و فيه تقرب إلـى اهللا                      
إن األمر بتعليمها و تعلمها مصاحب لألمر بتعليم القرآن الكريم و تعلمـه ، لقـول اهللا        . سبحانه و تعالى    

   )٨٠ : ٢٠٠٦محمود الشخشير ، " . (  قُرآناً عربِياً "عز و جل 
فاللغة العربية الركن األساسي في بناء األمة العربية و هي تمتاز من بين لغات العالم الكبرى بتاريخهـا                  
الطويل المتصل ، و ثروتها الفكرية و األدبية ، و حضارتها التي وصلت قـديم اإلنـسانية بحـديثها و                    

  . سكان العالم رابطتها التي ال تنفصم بكتاب مقدس ، و دين يزيد معتنقوه عن خمس
   )١٣ : ١٩٧٨فتحي يونس ، محمود الناقة ، ( 
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 و ال و ال أدل على ذلك من عمرها المديد ، و صمودها إزاء كل أنواع الغزو فلم يستطع سلطان التـرك      
رب أن يقضي عليها على الرغم من كثرة دسائسه في محاربـة الفـصحة   سلطان الفرس و ال سلطان الغ    

قم و البداوة ، و العجز عن مسايرة ركب الحضارة الحديثة و لكن زبـد هـؤالء           بلهجتها ، و اتهامها بالع    
   ) ١٩:٢٠٠٦عبد الرحمن الهاشمي،.(ذهب جفاء ، و بقيت العربية شامخة الذرى ناصعة الجبين

إذ أخذت تفرض سلطانها على بيئات جديدة في أقطار األرض ، و لم تمض حقب طويلة حتى غدت لغة                   
 حتى جبال البرانس في شمال أسبانيا ، و لم تستطع لغة من لغات هذه البيئـات                 الشعوب من أواسط آسيا   

  .أن تثبت لها أو أن تحول بينها و بين سيادتها 
ألنها لغة القرآن الذي كفل لها حياة الخلود و عمر األبد ، و قد يكون من أسبابه أيضاَ قوتهـا و جمالهـا           

   )  ٤٣ : ١٩٧٩محمد سمك ، . ( الفني 
ت اللغة العربية و تغلبت على مؤامرات من أراد بها شراً على مر التاريخ في وقت ماتت فيـه         لذلك عاش 

لغات كثيرة ، و اندثرت ، بل أنها فتحت ذراعيها و استوعبت كثيراً من األلفاظ الفارسـية و الهنديـة و                     
 و الطب و الفلـك و      اليونانية و غيرها ، و بها نقل علوم اليونان و الفرس و الهند في الفلسفة و المنطق                

  .الرياضة 
و بها تتحدث األمة العربية من المحيط إلى الخليج كما يتحدث بها عدد غير قليـل مـن أبنـاء الـدول                      
اإلسالمية و يحرصون على تعليمها ألبنائهم ، و قد صارت في الوقت الحاضر لغة رسمية في كثير مـن   

   ) ٢٣٥ : ١٩٩١ محمد عبد أحمد ، . (المنظمات الدولية و المؤتمرات و المحافل الرسمية 
ِإنَّـا َأنْزلْنَـاه    "و أهم ما يميز اللغة العربية أنها اللغة التي اصطفاها اهللا من بين اللغات لتكون لغة القرآن       

   لُونقتَع لَّكُماً لَعبِيرآناً علْنَـا الـذِّ     "  و تتميز بأن اهللا حفظها بحفظه للقرآن          ، " قُرنَز نِإنَّا نَح     ِإنَّـا لَـهو كْر
ظُوناف١٧ : ٢٠٠٤أيمن حجازي ،  (   " .لَح (   

  
   أهمية اللغة العربية

إذا كانت األمم األخرى تعتز بلغتها ، و تتعصب لها ، فمن واجبنا أن نعتز بلغتنا العربية ، و أن نعتنـي                      
 القـرآن الكـريم ، و لغـة    بتعليمها ، و األخذ بأسباب نشرها و تدريسها في الدول اإلسالمية ، فهي لغة            
  .العبادة في هذه الدول ، بها يقرؤون القرآن ، و بها يصلون ، و بها يؤذنون 

إن اهتمامنا باللغة العربية و اعتزازنا بها ال يأتي من منظور أنها مادة دراسية فحـسب بـل باعتبارهـا       
 التعليمية كلها ، و محوراً أساسـياً  محوراً أساسياً في بناء اإلنسان العربي بكل جوانبه ، و محوراً للعملية      
  . للتعلم الذاتي ، و محوراً أساسياً للنشاط اإلنساني البناء في المجتمع كله 

  :و يمكن تلخيص أهمية اللغة العربية في 
 تعد وسيلة نتلقى بها المعارف ، و أداة يتم بها تفاهم المواطن مع أبناء جنسه فـي مـشارق األرض و          -

  .طل منها على بيئته و مجتمعه ، و سبباً يصله بالحياة في حاضرها و ماضيها مغاربها و نافذة ي
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 تعد مقوماً رئيسياً من مقومات القومية العربية و محوراً رئيسياً تدور حوله كل أركانها حافظت عليها                  -
من التبدد و التفكك ، و جمعت بين أبنائها ، ووحدت صف العرب على دفع العـدوان كلمـا تعرضـت                     

  .نا للغزو و ربطت بين العرب بعضهم ببعض سياسياً و ثقافياً و اجتماعياً بالد
فمـن المالحـظ أن   . يعد النجاح فيها من شروط النجاح في الحياة ، و القدرة على التأثير في اآلخرين  -

قـة  رواد الفكر ، و قادة الرأي ، و العلماء الالمعين الذين نبه ذكرهم على مر األيام يتميزون بقـدرة فائ                   
  .الكالم و الكتابة  : هارة في أحد شيئين أو كليهما معاًعلى التعبير ، و بم

 من أهم وسائل االرتباط الروحي ، و تكوين اتجاهات و أفكار مشتركة بين أفراد المجتمع فقد تختلـف      -
 مجموعات من الدول في البيئة ، و الجنس ، و الدين و العادات والتقاليد ، و غير ذلـك مـن الفـوارق                     
االجتماعية و االقتصادية و لكنها تظل متحدة متماسكة إذا كانت لغتها واحدة ، يظهر ذلـك فـي الـدول                    
العربية ، و عند اإلنجليز و األمريكيين لذلك تحرص الدول االستعمارية على نشر لغتها في أكبر رقعـة                  

بطريقـة العنـف ، و الغـزو        في العالم ألنها تكتسب بهذا الغزو الثقافي قلوباً و ميوالً ال تحصل عليها              
  . المادي العسكري 

 تعد السجل الحي لحضارة عربية عريقة ال تملك أن تقطع الواصلة بين هذه الحضارة وواقعنا الراهن                 -
، و إال فعلينا أن نبدأ من جديد و معنى هذا أننا نحتاج إلى حقاب طويلة ال يعلم اهللا إال مداها كـي نبنـي         

يارات الفكرية و الثقافية في العالم المعاصر ما لم يكن لها سند و اتـصال و  حضارة أخرى جديدة أمام الت   
  . ثيق بأصول حضارية عريقة كتلك التي نعم بها العرب في تاريخهم الطويل 

 تعطي القدرة على من يملك ناصيتها على التوجيه و تغيير اتجاه من يتوجه إليهم بالخطاب فللكلمـات                  -
فوس ، و رب خطبة حماسية من قائد خطيب لَسن حمس بها جنوده فكتب لهم               المختارة فعل السحر في الن    

بأثرها النصر ، و رب مقالة من كاتب بليغ أيقظت الجماهير من سباتها فدفعتها إلى الثورة على استعمار                  
  )٣٨ ـ ٢٣٦  :١٩٩١محمد أحمد،( .بغيض،و رب نشيد حماسي خلق من المترددين شجعاناً

  .    تفوق ذلك بكثير و هذا عرضاَ لهاغة العربية على ما فات ذكره بل لها خصائصوال تقتصر أهمية الل
  

  خصائص اللغة العربية
كسبها مرونة و منعة فـي وقـت        أمن أهم خصائص اللغة العربية أنها لغة اشتقاقية و هذا االشتقاق             -١

  . شطط واحد فسمح لها بخلق ألفاظ جديدة و حافظ على تروثها و حماها من الزيغ و ال
يتها و تركيبها ال تحتاج الجمل الخبرية فيها إلى إثبـات مـا   نببكذلك من خصائص لغتنا العربية أنها    -٢

 فنحن نقول في العربية على  To beيسمى في اللغات األوروبية فعل الكينونة و هو في اإلنجليزية مثالً 
فالن كائن شجاع ، و يعنـي هـذا     سبيل األخبار فالن شجاع بدون حاجة أن يقول فالن هو شجاع ، أو              

اإلسناد في اللغة العربية يكفي فيه إنشاء عالقة ذهنية بين الموضوع أو المحمول في حين أن هذا اإلسناد                  
 . الذهني ال يكفي في اللغات األجنبية 
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حيوية اللغة العربية و قوتها ، و حيوية اللغة ترجع إلى بعض الصفات الجوهرية المتصلة بطبيعـة                  -٣
 .غة ذاتها فاللغة العربية قوية ، و محدودة و لقد ورثت حيويتها من الحياة القبلية الخشنة بالصحراء الل

 ، و الفرق بين العربية في القـرن الثـامن المـيالدي و القـرن                ءاللغة العربية محافظة تتغير ببط     -٤
   )٢٢،٢١ :١٩٨٤ فتحي يونس ،. ( العشرين أقل بكثير من الفرق بين االنجليزية في نفس الفترة 

 من أوضح خصائص اللغة العربية ، ألن مراعاته في الكالم هـي الفـارق             بيعد اإلعرا : اإلعراب   -٥
الوحيد بين المعاني المتكافئة في اللفظ ، و به يعرف الخبر الذي هو أصل الكالم ، و لواله ما ميز فاعل                     

 .إلخ .... من مفعول 

فظ الواحد لمعنى واحد ، و لكن ظروفاً تنـشأ فـي            لفيها ال األصل في كل لغة أن يوضع        :  الترادف -٦
 .اللغة تؤدي إلى تعدد األلفاظ لمعنى واحد ، أو تعدد المعاني للفظ الواحد 

 علم األلسن ـ أوفى اللغات جميعاً من حيـث وفـرة    ستعد اللغة العربية ـ بمقايي  : وفرة األصوات -٧
هو مقياس جهاز النطق فـي اإلنـسان ، فالعربيـة           األصوات و ذلك بمقياس بسيط ال خالف عليه ، و           

تستخدم هذا الجهاز على أتمه و أحسنه ، و ال تهمل وظيفة واحدة من وظائفه ، كما يحدث ذلك في أكثر                      
األبجديات اللغوية ، فال التباس في العربية في حرف من حروفها بين مخرجين ، و ال في مخـرج مـن       

  )٣٩ – ٣٥ : ١٩٩٦، حسن خليفة ، جاسم الحسون . ( مخارجها بين حرفين 

اعتاد العرب فيما قبل اإلسالم و بعده لمدة كتابة الكلمات بال نقط و تحريك مـع               : التنقيط و التحريك   -٨
فهم محتواها بما ألف عنهم من فطنه و اعتياد على تميز الكلمات حسب موقعها من الجمل ، و أن الشعر                    

قد جرى إعجام سائر الحروف العربية المتماثلة الرسم لغرض         كان ينظم على البداهة موزونا و مقفي و         
و ) عـشرة حـروف    ( التمييز بينها بعد انتشار اللحن ، فكان منها ما يمتاز بنقطة واحدة ، وهي األكثر                

الثـاء و  ( و ثالث نقط و تشمل حرفين فقط     ) الثاء ، القاف ، و الياء       ) ( ثالثة حروف   ( بنقطتين و هي    
 تتوافر في حروف اللغة اإلنجليزية سوى نقطتين لحرفين من الحروف المصغرة ، و قد               بينما ال ) الشين  

على يد أبي األسود الدؤولي و جاء تنقـيط الحـروف           ) الكسرة ، الضمة ، الفتحة      ( جاء شكل الحروف    
 . في زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك من الدولة األموية ) نصر بن عاصم الليثي ( على يد 

إذ أن صنع المشاركة تعبر باللفظ الواحد عن معـان ال           ) مزيدات األفعال   ( ممثالً بـ   :  ة التعبير دق -٩
و هذه الصيغ خاصة بالعربية فـي    ) تقاتلوا ، تقاضوا    ( يعبر عنها في اللغات األخرى بعدة ألفاظ كالقول         

     .إتقان اللفظة المعبرة عن المعنى بدقة تميزه بوضوح 
  .ت العربية مقابل اإلنجليزيةاقتصاد العبارا -١٠

نجد في اإلنكليزية كلمات يتجاوز عدد حروفها الخمسة عشر إلى العشرين حرفاً أو يزيـد خاصـة فـي        
المبتكرات العلمية الحديثة بينما ال يزيد عدد أحرف الكلمات العربية المقابلة لها مع تكونها من كلمتـين أو     

ء العلوم و مفردات النشاط الحيوي فإن الكلمات العربيـة          أكثر عن الخمسة عشر حرفاً و في أغلب أسما        
تمتاز باقتصاد حروفها الواضح مع االعتراف بميزة اقتصادية صـناعية للغـة اإلنكليزيـة المعاصـرة                
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في الوقت الذي عهدنا فيه استخدام الكثير مـن الكلمـات    )  Abbreviations( باستخدام المختصرات 
حروفه عما هو عليه في لغتنا و تبرز الميزة التعبيرية المختصرة للعربية            اإلنكليزية فقط بلفظ عربي نقل      

بشكل خاص في مجال ترجمة النصوص العربية لإلنكليزية و في حالة الجمع هناك مفردات كثيرة فـي                 
العربية يقل حروفها في حالة الجمع على عكس اإلنكليزية التي يزيد عدد الحروف في كلماتها غالباً عند                 

   )٤٦ – ٤٥ : ٢٠٠٥الهاشمي ، العزاوي ، .  ( على الكلمة المفردة  ) s( إضافة حرف الجمع ب
  .الوصل و الفصل  -١١

بعض الحروف توصل بما بعدها مثل الجيم ، و الـسين ، و الـصاد و                ( وصل الحروف و فصلها     
ـ   ) بعضها ال يوصل مثل الواو       ي حيث يعتبر الوصل و الفصل من أهم خصائص التواصل الكتابي ف

  . اللغة العربية 
تشتمل اللغة العربية على أصوات قلما توجد في لغات أخرى ، فقد اشتملت على أصوات كثيرة ال                   -١٢

 .وجود لها في لغات أخرى مثل الضاد و العين و الخاء 

 واحد ال يتغير على حسب موقعه و لكن في اإلنجليزيـة            االلغة العربية تتميز بأن لكل حرف صوت       -١٣
ير على حسب موقعه في الكلمة ، كما يعبر الحرف عن أكثر من صوت في اللغة اإلنجليزية                 الصوت يتغ 
 و قد يعبر عن صوت الـصاد فـي كلمـة     social قد يعبر عن صوت السين مثل كلمة   Sفمثالً حرف

sun و ال يوجد ذلك في اللغة العربية  .  
يث نمو اللغة نمواً كبيراً علـى صـعيد   إن هذه الخصائص ساعدت على قوة العربية مادة و أسلوباً من ح     

األلفاظ و الداللة و من حيث التنوع في المعاني و السعة في التعبير ، و هي من عوامل تنميتها ، فهـي                      
تترك للكاتب و المتحدث حرية ما يريد من المفردات في التعبير و الكالم فكل هذه الخـصائص جعلـت                   

   )  ٤٥ ـ ٤٤ : ٢٠٠٤عالء الدين السعودي ، .( ها دائماً اللغة العربية محافظة على نموها و ازدهار
و بعد أن تناول العرض السابق خصائص اللغة العربية يمكن استخالص األسس اآلتية إلعـداد قائمـة                  

  : مستويات تعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى والتي تعني الدراسة ببنائها وهذه األسس هي 
االشتقاق و اإلعراب و اإلسناد الذهني و من ثم ينبغي          : بية بعدة ظواهر خاصة مثل      تتميز اللغة العر   -١

أن تتضمن مستويات تعلم اللغة العربية في هذه الصفوف تنمية قدرة التلميذ علـى التعامـل مـع هـذه                    
  .الظواهر 

ـ   : للتواصل الكتابي في اللغة العربية خصائص مثل         -٢ ي أن الوصل و الفصل و الشكل و من ثـم ينبغ
  .  تتضمن مستويات تعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى تمكين التلميذ من هذه الخصائص 

و ........ الثراء الصوتي ، لكل حرف صـوت  : للتواصل الشفوي في اللغة العربية خصائص مثل        -٣
مكين التلميذ مـن هـذه   من ثم ينبغي أن تتضمن مستويات تعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى ت     

  .الخصائص 



 ٤١

لكل لغة فنون ، فما هي فنون اللغة العربية ؟ هذا ما سنتناوله تفصيالً في هذه النقطة ، و ذلك لتحديد                      - 
األسس التي يمكن أن تسترشد بها الدراسة الحالية في إعداد قائمة مستويات تعلـم اللغـة العربيـة فـي                    

  . الصفوف الثالثة األولى 
  

  غة العربيةمهارات الل
اللغة العربية لغة حية و قوية ، عاشت دهرها في تطور و نماء ، و اتسع صدرها لكثيـر مـن األلفـاظ     
الفارسية و اليونانية ، و غيرها و في القرون الوسطى كانت المؤلفات العربية في الفلـسفة و الطـب و                    

ر في نشر الثقافـة ، و إشـراق         العلوم و الرياضة ، و غيرها مراجع لألوربيين ، كما كان لها دور كبي             
  .الحضارة األوروبية 

و في العصر الحديث تهيأت للغة عوامل جديدة للتطور و التقدم ، فقد ارتقت الصحافة ، و انتشر التعلـيم      
،و أنشئ مجمع اللغة العربية ، و هي اآلن اللغة الرسمية في جميع األقطار العربية ، و لغة التفاهم بـين                    

ية كما أنها لغة التعليم في جميع المدارس و المعاهد و أكثر الكليات الجامعية ، كمـا                 جميع الشعوب العرب  
  .أنها اليوم لغة أساسية في الحاسوب و االنترنت 

إذن فمن حق اللغة علينا أن نخلص لها ، و أن نبدل الجهود لرفع شأنها بين شعوب العالم ، و من حقهـا              
ط من العناية و االهتمام ، و لعل من مظاهر االحتفـاء بهـا ، و                في الميدان التعليمي أن نوليها أكبر قس      

االستماع ، القـراءة ، و  ( األربعة ) فنونها ( الوالء لها في ميدان التعليم أن نجعل التلميذ يمتلك مهاراتها          
فهي التي تساعد التلميذ على التعامل مع المواقف الحيويـة المختلفـة التـي تتطلـب           ) الكتابة ، التحدث    

 : ٢٠٠٤أيمن حجازي ،   ( ستماع أو القراءة ، أو التحدث أو الكتابة ، و إليك اآلن نبذة عن كل مهارة                 اال
١٧ (   

  
  االستماع -١

  يقول بشار بن برد 
  يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة                و األذن تعشق قبل العين أحياناً

جمـال  . ( تحليله و تفسيره و نقده و تذوقـه           عملية معقدة تشتمل تعرف الكالم المسموع و       -:االستماع  
   ) ١٠٦٣ ، ٢٠٠٥الزعاط ، 

و يتصدر االستماع فنون اللغة األربعة و يحتل أهمية بالغة ليس لذاته فقط بل و ألثره على باقي الفنـون             
 و  ، فاالستماع أساس الكتساب مهارات التحدث ، كما أنه يؤثر تأثيراً بالغاً في تعلم القراءة ، و الكتابـة                  

يعد االستماع الفن األكثر ممارسة في الحياة ، فالقسط األكبر من أوقات األفراد يقضى في االستماع إلـى   
اآلخرين في المنزل ، و المدرسة و الشارع ، حتى أوقات الفراغ يقضيها الناس مع اإلذاعة و التلفزيون                  

   )١٢٤ : ١٩٩٩حسني عصر ، (.و المسرح و في كل هذا هم مستمعون 



 ٤٢

إن الفـرد العـادي     : صور أحد الكتاب العالقة بين مهارات اللغة من حيث ممارسة الفرد لها قائالً              و قد   
يستمع إلى ما يوازي كتاباً في كل يوم ، و يتحدث ما يوازي كتاباً كل أسبوع و يقرأ ما يوازي كتاباً كل                      

مكانة كبيرة و منزلة خاصة     شهر ، و يكتب ما يوازي كتاباً كل عام ، إن االستماع بذلك يمثل من حياتنا                 
، من أجل هذا نجد القرآن الكريم قد أولى هذه المهارة ما تستحقه من أهمية حيث يقدمها اهللا عـز وجـل      

  " .ِإن السمع والْبصر والْفَُؤاد كُلُّ ُأولَِئك كَان عنْه مسُؤوالً        "   على البصر في اآليات التي يرد ذكرها معاً       
   )٢٦ : ٢٠٠٦المعبر ، سمير بن ( 

مـن  % ٣٠من وقتهم في االستماع ، و % ٤٥و قد أسفرت بعض النتائج عن أن األفراد يستهلكون نسبة    
في الكتابة ، و بـذلك فمقـدار        % ٩في القراءة ، و أخيراً      %  ١٦أوقاتهم في التحدث ، بينما يستهلكون       

لك في التحدث و القراءة ، و أن الوقت         الوقت المستهلك في االستماع وحده يساوي مجموع الوقت المسته        
. ( المستهلك في القراءة و الكتابة معاً يعادل تقريباً نصف مقدار الوقت المستهلك في االسـتماع وحـده                  

   )١٢٤ : ١٩٩٩حسني عصر ، 
ال يعتبر االستماع أكثر فنون اللغة شيوعاً و استخداماً في الحياة فحسب بل و في الفصل الدراسي أيـضاً      

ظم أوقات حياتنا العامة و التعليمية يشكل االستماع جزءاً مهماً و حيوياً منها ، األمر الذي يوجـب                  ، فمع 
تحديد الوسائل و األدوات و الخبرات التي تسهم في تخريج جيل قادر على االستماع الجيد و الفعال مـن     

كتسبوه من مهاراتـه أي     خالل تحديد دقيق لما يجب أن يعرفه المتعلمون عن االستماع ، و ما يجب أن ي               
 : ٢٠٠٤جمـال الزغـاط ،      . ( ضرورة تعلم االستماع في ضوء مستويات معيارية علميـة واضـحة            

١٠٥١،١٠٥٢(   
و على الرغم من أهمية االستماع في حياة الفرد ، بصفته مهارة لغوية مستقلة ، فقد ظلت هـذه المهـارة      

من البالد العربية لعدة أسباب يمكن حصرها فيمـا         مهملة لفترات طويلة في منهاج اللغة العربية في كثير          
  :يلي 

  .عدم المعرفة بطبيعة مهارة االستماع ، و مدى ارتباطها بالمهارات اللغوية األخرى  -١
 االعتقاد غير الصحيح لدى الكثير بأن مهارة االستماع تنمو تدريجياً لدى اإلنسان ، دونمـا الحاجـة             -٢

  .عية المختلفة لتدريب الفرد على مهاراتها الفر
 النظرة السطحية لالستماع بوصفه جزءاً تابعاً لدروس القراءة ال تستحق أن يفرد له باب خاص مـن     -٣

  .منهاج اللغة العربية 
ندرة األبحاث التربوية التي تناولت االستماع بصفته مهارة لغوية مستقلة و دورهـا فـي اكتـساب                  -٤

   ) ١٠١ : ٢٠٠٥ ، أكرم البشير. ( المهارات اللغوية األخرى 
  " اإلنصات " أنواع االستماع 

 هو االستماع العرضي الذي يتم عندما يكون الطفل منهمكاً في نـشاط مـا و                -:اإلنصات الهامشي    -١
  .يستمع بطريقة هامشية للموسيقى مثالً 



 ٤٣

، و إن    هو االستماع الذي يقوم به الطفل و بتركيز ألنه يريد أن يستمتع بـه                -:اإلنصات التقديري    -٢
 .كان الطفل ال يبذل مجهوداً لفهم أو إدراك ما يسمعه و لكنه يقدره 

 هو االستماع الذي يركز فيه الطفل انتباهه بقصد و إدراك ما يسمع ، لذا فإن                -:اإلنصات االنتباهي    -٣
 .الطفل يبدل جهداً ذهنياً لكي يتابع و يفهم ما يقال 

 يشارك فيه الطفل بالحوار أو اإلجابة على سؤال يوجه إليه            هو االستماع الذي   -:اإلنصات التحليلي    -٤
   ) ٥٣ : ٢٠٠١فهيم مصطفى ، . ( أو ينفذ تعليمات صدرت إليه 

  
  أهمية االستماع و أهدافه 

لقد أهتم القرآن الكريم باالستماع و جعله من الوسائل األساسية في تلقي ألفاظـه و معانيـه ، و أوجـب        
ت سيرة النبي صلى اهللا عليه و سلم حافلة بآداب االستماع ، و كان مجلسه              اإلنصات عند تالوته ، و جاء     

صلى اهللا عليه وسلم مجلس حلم و علم و تقى ال ترتفع في األصوات ، إذا تكلم أطرق جلـساؤه ، و إذا                       
  .سكت تكلموا 

ب كما جاء في ثرات العرب و أمثالهم ما يدل على أن حسن السمع من حسن الفكر ، و سبب مـن أسـبا     
و " ساء سمعاً فساء إجابـة       " -:العلم و الفهم و التوفيق في الرأي و الرد و اإلجابة فقد جاء في أمثالهم                

  " .ألنني أسمع أكثر مما أتكلم . " مام علي كرم اهللا وجهه عن كثرة علمه فقال روي أنه لما سئل اإل
  . و يمكن أن نجعل أهمية االستماع و أهدافه في النقاط التالية 

 لالستماع أهمية كبيرة في تحصيل المعلومات و المعارف ، و كذلك في التعرف على كل جديد مـن                   -١
  .التطور العلمي أو األخبار أو اآلراء الملقاة في المحاضرات و الندوات 

 التعود على آداب الحوار و منها حسن اإلصغاء للمتكلم و احترام اآلخر و أخـذ حديثـه باهتمـام و       -٢
  .توقير 

تعود على الحكم على النص المسموع بالتحليل و التقويم في ضوء المعايير المحـددة و الخاصـة                  ال -٣
  .بالموضوع 

  . التعود على التقاط أوجه التشابه و االختالف بين اآلراء المطروحة في النص المسموع -٤
  . تنمية القدرة على استخالص النتائج من بين سطور المادة المسموعة -٥
 : ٢٠٠٦سمير بـن المعبـر ،   .( درة على تحديد األفكار الرئيسة و الثانوية و التمييز بينها           تنمية الق  -٦

   )    ٥٦ ـ ٥٤
  . تنمية قدرة التالميذ على إدراك العالقات بين أطراف الحديث -٧
  . تنمية قدرة التالميذ على فهم الحديث و الربط بين موضوعه و طريقة عرضه -٨
  .ى تخيل ما يستمعون إليه من أحداث  تنمية قدرة التالميذ عل-٩

  . تنمية قدرة التالميذ على اختزان ما يستمعون إليه و استرجاعه عند الحاجة -١٠



 ٤٤

  . تنمية قدرة التالميذ على المشاركة اإليجابية في الحديث -١١
  . تنمية قدرة التالميذ على إدراك التعليمات و فهمها من خالل االستماع -١٢
  . تالميذ على حسن متابعة الحديث و فهم جوانبه  تنمية قدرة ال-١٣
  . تنمية قدرة التالميذ على التمييز بين نغمات المتحدث التأكيدية و االنفعالية -١٤
  . تدريب التالميذ على أفضل استخدام لوسائل اإلعالم المسموعة و المرئية -١٥
رشدي طعيمة ،   . (  يستمعون إليه     تدريب التالميذ على تركيز االنتباه و عزل مصادر التشتت عما          -١٦

   )٨٣ ، ٨٢ : ٢٠٠١محمد مناع ، 
   )٥٨ : ٢٠٠٧علي مدكور ، . (  تنمية قدرة التالميذ على التنبؤ و حسن التوقع أثناء االستماع -١٧

  
  التحدث -٢

  " ، إال حصائد ألسنتهم  هل يكب الناس في النار على وجوههم و "  ) : (رسول اهللا قال 
تالك المتعلم قدراً من التراكيب اللغوية و العبارات و األلفاظ التي تعينـه علـى التعبيـر                 التحدث هو ام  

الشفهي عند استجابته لموقف معين من مواقف الحياة بحيث يأتي حديثه بعبارات واضـحة ذات مقاصـد             
  )٣٣: ٢٠٠٥عبد الرحمن الهاشمي ، فائزة العزاوي ، .(محددة و مفهوم ، و أن يتحدث بطالقة واثقة 

و هو أيضاً نقل االعتقادات و العواطف و االتجاهات و المعاني و األفكار و األحداث من المتحدث إلـى            
   ) ١٠٢ : ٢٠٠١رشدي طعيمة ، محمد مناع ، . ( اآلخرين 

التحدث أو الكالم هو أهم صفة إنسانية بشرية تفرق بين البشر و غيرهم من المخلوقـات و الكائنـات ،                    
، و النطق هو الـذي يكـشف   ) الحي الناطق المبين  ( سفة في تعريفهم لإلنسان بأنه      ولذلك جاء عن الفال   

مكنون اإلنسان ، فاللسان ترجمان الجنان ، و قديماً قالت العرب المرء مخبوء تحت طي لسانه ال تحـت              
  : طيلسانه و قال زهير 

  لسان الفتى نصف و نصف فؤاده          فلم يبق إال صورة اللحم و الدم
(  الحديث دليل على الفكر و تصور اإلنسان للحياة و الوجود ، فقد أثر عن اليونان على لسان أرسطو                    و

و كأن الرؤية الحقيقية لإلنسان ال تتـضح إال عنـدما يـتكلم و يتحـدث ، و                ) يا هذا كلمني حتى أراك      
و سلم قرآناً يمشي علـى      الحديث النبوي هو التطبيق الفعلي للقرآن الكريم فقد كان النبي صلى اهللا عليه              

األرض ، و لذلك اهتم المسلمون على مر العصور بحديث النبي صلى اهللا عليه و سلم ، و قـد وصـف         
   ) ٦١ : ٢٠٠٦سمير المغبر ، ) . ( و من أصدق من اهللا حديثا ( القرآن بأنه أحسن الحديث 

عد االستماع ، و هي ترجمة اللـسان        المهارة الثانية من مهارات اللغة العربية ب      ) التحدث  ( و يعد الكالم    
  )١٦٩: ٢٠٠٣نبيل عبد الهادي و آخرون ، (.عما تعلمه اإلنسان بوساطة االستماع و القراءة و الكتابة

و مهارة التحدث مهمة لبني البشر ، و ألنها أداة االتصال السريع بينهم و يكون التحدث جيداً إذا صاحبه                   
بذلك يحقق الكثير من أهدافه الحيوية في مجاالت متعددة ، سواء كـان   عفوياً و قادراً على اإلقناع ، ألنه        



 ٤٥

الحديث بالفصحى أو بالعامية ، أو باللفظ الوسط ، المهم أن يجيد فن الحديث في موضوع أنـت بحاجـة          
   ) ٢٠ : ٢٠٠١محمد البوجي ، .( إليه 

الكلمة تـشعل حروبـاً و      و الكلمة وسيلة التحدث التي هي سر الحب العميق ، ووراء البغض العريق ،               
تهدم صروحاً و تبيد وجوداً ، الكلمة تحيل الصحراء جنان وارفه الظالل لوالها ما كانت الرابطة الخالدة                 

َألَم تَر كَيفَ ضرب اللَّـه  " بين أبناء األسرة ، و لما كان المجتمع كله على قلب رجل واحد فقد قال تعالى  
-٢٠٠٤عبـد الـرحمن الهاشـمي ،     ( " .جرة طَيبة َأصلُها ثَابِتٌ وفَرعها في السماء    مثَالً كَلمةً طَيبةً كَشَ   

١٣٤: ٢٠٠٥(   
يجب أن نعلم أطفالنا أن الكلمة أمانة و أن الصدق في القول قيمة تختل الحياة من دونها ، و لذلك أمرنـا                  

في الشهادة ، و لو كانت الـشهادة ضـد ذوي   اهللا ـ سبحانه و تعالى ـ بالعدل في الحكم و في القول و   
ق أهم صفة أشتهر بها النبـي       د و أن الص    " . وِإذَا قُلْتُم فَاعدلُوا ولَو كَان ذَا قُربى       " :قال تعالى   . القربى  

صلى اهللا عليه و سلم و هو طفل ، حيث سمي الصادق األمين ، و من هنا تبرز أهمية احتـرام الكلمـة                     
و ذلك يتدرب األطفال على قول الصدق و التخطيط له بطريقه مقصودة و مباشـرة ، كمـا                  المنطوقة ،   

يالحظ أن نظام التربية الذي ال يشجع على احترام الكلمات يؤدي إلى شقاء المجتمع و ترديه في متاهات                  
   )٥٧ ،٥٨ : ٢٠٠٧علي أحمد مدكور ، (  .الكذب و الرياء و دروب النصب و االحتيال 

يع الطفل التحدث يجب أن يكون لديه قدر كاف من القدرة اللغوية لكي يتمكن مـن صـياغة            و لكي يستط  
أفكاره صياغة لغوية و أيضاَ يكون لديه شعور باألمن يجعله يقول كل ما يدور في ذهنه دون أن يخـشى     

  .أن ينتقده أحد 
  -: هي )المحادثة ( و من المهارات التي تساعد الطفل على امتالك المهارة األساسية 

  . قدرة الطفل على ذكر كلمات منفصلة و يربطها بواو العطف  -
  . قدرة الطفل على تكوين جمل بسيطة من فعل و فاعل و يستطيع تكوين جملتين تربطها أداة عطف -
 قدرة الطفل على تكوين فقرة تحوي أكثر من جملة و هي تدل على مستوى عال فـي مجـال النمـو                   -

   )٢٣،٢٤: ٢٠٠٤ ، أيمن حجازي.  ( اللغوي 
  

  .أهداف تدريس المحادثة 
 .تنمية القدرة على المبادأة في التحدث عند الطالب و دون انتظار مستمر لمن يبدؤهم بذلك  -١

 .زيادة ثروة التلميذ من الكلمات الشفهية و الوحدات الكالمية  -٢

م اإلحساس بالثقة ، و الحاجة      تمكينهم من توظيف معرفتهم باللغة ، مفردات و تراكيب مما يشبع لديه            -٣
 .للتقدم ، و القدرة على اإلنجاز 

و . و اختيار أنسب الـردود      . تنمية قدرة الدارسين على االبتكار و التصرف في المواقف المختلفة            -٤
 . التمييز بين البدائل الصالحة فيها لكل موقف على حدة 



 ٤٦

و التي يحتاجون فيها إلـى ممارسـة        . بها  تعريض الطالب للمواقف المختلفة التي يحتمل مرورهم         -٥
 .اللغة 

 .ترجمة المفهوم االتصالي للغة و تدريب الطالب على االتصال الفعال في مواقف الحياة العملية  -٦

و فـي   . و تشجيع الطالب على أن يتكلم باللغة العربية         . معالجة الجوانب النفسية الخاصة بالحديث       -٧
إن التـدريب   ... و إن أجاد شجعوه   إن أخطأ تقبلوا الخطأ،   ...  زمالء له  مضبوط إلى حد ما و أمام     موقف  

كالتدريب على السباحة في مسبح صغير يهيئ الفرد بعـد ذلـك   : على الحوار الفعلي في حجرة الدراسة    
   ) ١١٢ ، ١١١ : ٢٠٠١رشدي طعيمة و محمد مناع ، (  .للخوض في عباب البحار خطوة خطوة 

   . تحسين هجائه و نطقه -٨
  . التزام آداب المحادثة و المناقشة و طريقة السير عليها -٩

 تنمية القدرة لدى التلميذ على أن يخطب أو يتحدث في موضوع عام أمام زمالئه أو جماعـة مـن                  -١٠
  . الناس 

   )٩٣ : ٢٠٠٢علي مدكور ، . (  تنمية القدرة على إعطاء التعليمات و التوجيهات -١١
  

  .  تحدث في المرحلة االبتدائية حظ التدريب على مهارة ال
مهمالً في المدرسة ، ألنه يؤدى بطريقـة روتينيـة ال روح            ) الكتابي  ( إذا كان درس التعبير التحريري      

فتلميذ المدرسة االبتدائية ال تترك له أكداس       . فيها و ال حياة ، فإن التعبير الشفوي قد أهمل إهماالً مزرياً             
ة كل صباح ليلقنها و يردد ما فيها ترديد الببغاء ـ أية فرصة للتعبير عـن   الكتب التي يحملها إلى المدرس

  ! عن مشاكله ، و مشاعره ، و عن الحياة من حوله .. نفسه 
إن مراحل التعليم بدءا بالمدرسة االبتدائية ينبغي أن يتجه تعليم التعبير فيها إلى تمكين التالميذ من القيـام                  

ي يتطلبها منهم المجتمع ، و بذلك يكون األساس الذي يقوم عليه التعبيـر              بجميع ألوان النشاط اللغوي الت    
المحادثة ، و المناقشة ، و إعطـاء التقـارير و المـذكرات و              : هو ألوان النشاط اللغوي الوظيفي مثل       

الملخصات ، و حكاية القـصص و النـوادر ، و إلقـاء الخطـب و الكلمـات و األحاديـث ، و إدارة                   
  إلخ . ...االجتماعات ، 

و لمـا كـان     . و يقضي هذا المفهوم الجديد ضرورة الموازنة بين التعبير الشفوي و التعبير التحريري              
التلميذ في بداية حياته التعليمية في المدرسة االبتدائية يحتاج إلى التدريب على النطق السليم ، و التخلص                 

. ر الشفوي في أول المرحلة كل الوقـت      من عيوب النطق ، فإن على المدرسة االبتدائية أن تعطي التعبي          
فإذا ما وصل التلميذ إلى نهاية المرحلة االبتدائية كان معظم العناية موجهاً للتعبير الشفوي ، ثـم تتعـادل           

  .كفتا التعبير الشفوي و التعبير التحريري في المراحل التالية بعد ذلك
عليه مناهج اللغة العربية في المرحلة االبتدائية ،        إن ذلك ال يمكن أن يتم إال إذا غيرنا المفهوم الذي تقوم             

فمن غير المقبول تدريس اللغة العربية ـ و هي فنون و مهارات متكاملة ـ في صورة مـواد دراسـية     
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منفصلة ، ال عالقة للقراءة فيها بالنصوص األدبية ، و ال عالقة للنحو فيها بالتعبير و مهارات التحريـر                
العربية في هذه المرحلة ينبغي أن يكون في صورة وحدات متكاملة يرتبط فيهـا          إن منهج اللغة    ! العربي  

علي (         . النحو بالنصوص و القراءة ، و من خاللها يتم تعليم التعبير و مهارات التحرير العربي                
   ) ٨٩،  ٨٨ : ٢٠٠٢مدكور ، 

  
  القراءة -٣

علَّـم   ،  الَّذي علَّـم بِـالْقَلَمِ     ،   اقْرْأ وربك الَْأكْرم   ،   نْسان من علَق  إِِخَلَقَ الْ  ،   اقْرْأ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَ    " 
   ) ٥-١:العلق ( " .نْسان ما لَم يعلَمِإالْ

االستماع و التحدث ، و القراءة و الكتابة ، إذا كان االستماع لما يـذاع               : تتكون اللغة من أربع مهارات      
ندوات و اللقاءات و المحادثة من الروافد المهمة لثقافة اإلنسان و اتساع أفقـه ، و زيـادة   أو يناقش في ال  

   ) ١٤٥ : ١٩٨٩محمود السيد ،.( تواصله ، فإن القراءة تعد أهم روافد تلك الثقافة 
ة أدراك الرموز المكتوبة و النطق بها ، ثم استيعابها و ترجمتها إلى أفكـار ، و فهـم المـاد     : " فالقراءة  

 (                          المقروءة ، ثم التفاعل مع ما يقرأ ، و أخيراً االستجابة لما تمليه هذه الرموز                
   ) ١٨ : ٢٠٠٥رياض مصطفى ، 

   )٤: ٢٠٠٣مارغريت دايرسون ،.( و القراءة في تعريفها البسيط هي تحويل الرمز إلى معنى 
شري ، و هي المهارة التي يستطيع بواسطتها اإلنـسان          فالقراءة  الجزء الحيوي و الضروري للكائن الب       

إن يستفيد من معارف و خبرات األوائل ، و أن يتزود بمعانيها التي يستطيع تحويلهـا إلـى معلومـات                    
جديدة كي ينقلها إلى األجيال الالحقة ، و لذا فإن القدرة على أن تقرأ هي مهـارة ضـرورية الكتـساب          

   )٨ : ٢٠٠١مدانات ، اوجيني . ( المعارف و العلوم 
تعتبر مهارة القراءة ، واحدة من المهارات األساسية المكونة للبعد المعرفـي بالنـسبة للفـرد ، و هـدفاً         
رئيسياً من أهداف المدرسة االبتدائية ، و طريقة رئيسية من طرائق الوصول إلى المعرفة فيما بعد كمـا                  

ور النمو اللغوي ، إذ يمثل المـستوى األول مـستوى     تمثل القراءة المستوى الثالث في السلم الهرمي لتط       
اإلصغاء إلى اللغة ، أما المستوي الثاني فهو مستوى اللغة التعبيرية ، ثم المستوى الثالث و هو مـستوى                   
القراءة ، أما المستوى الرابع فهو مستوى الكتابة ، و أخيراً المستوى الخامس و هو مـستوى توظيـف                   

   )  ١٥ : ١٩٨٨فاروق الروسان ، اروى العامري ، (  .ة في الحياة اليومية اللغة المنطوقة و المكتوب
و القراءة من أهم المهارات الضرورية ، و الالزمة للفرد كي ينجح في حياته الخاصة و العامة و هـذه                    
األهمية تنبع من كون القراءة وسيلة من الوسائل األساسية للتفاهم و االتصال و التواصـل بـين أبنـاء                   

نس البشري و هي سبيل ال غنى عنه في سبيل توسيع آفاق الفرد العلميـة و المعرفيـة ، و إتاحـة                      الج
الفرص أمامه لالستفادة من الخبرات اإلنسانية و ذلك كله يؤمن له العوامل األساسـية للنمـو العقلـي و                  
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 التي يبعـث بهـا    و قد أصبحت القراءة في الوقت الحاضر معياراً من المعايير         . االنفعالي و االجتماعي    
   ) ١١ : ٢٠٠٥رياض مصطفى ، . ( تطور أي مجتمع 

فالقراءة من أهم وسائل تبادل الرأي و الفكر ، و احتكاك المعرفة و الثقافة ، فيها يفيد كل مجتمع نفـسه                     
في االستعانة بما عند غيره ، مما يؤدي بالنهوض بذلك المجتمع ، و ارتباط بعضه ببعض ، كـل ذلـك                     

افة و الرسائل و المؤلفات و النقد و التوجيه و رسم المثل العليا ، و نحو ذلك مما تقوم                   عن طريق الصح  
فيه الكلمات المكتوبة مقام اللغة الشفهية ، فالقراءة من أهم الرسائل التي تدعو إلى التقارب و التفاهم بـين    

   ) ٤٧ : ٢٠٠٤جمال عطية ، .( عناصر المجتمع 
و الشخص الذي يقرأ هو شخص قادر على النمو ، و من ثم فإن القـراءة                و تعد القراءة أساس التعليم ،       

تحمل في طياتها مظهراً مهماً من مظاهر الشخصية باعتبارها عامالً ضرورياً من عوامل نموها، و هي                
(                . إلى ذلك مفتاحاً من مفاتيح العلم و المعرفة ، يوجهنا نحـو اآلفـاق الواسـعة                ةباإلضاف
   ) ١٥٢ : ٢٠٠٣لبسيوني ، سامية ا

و إذا عدنا إلى المدرسة فإن التلميذ يتعلم حقائق المواد الدراسية المختلفة بلجوئه إلى قراءة هـذه المـواد                   
من كتبها المقررة ، و إن ضعف القراءة سيؤدي في النتيجة إلى ضعفه التحصيلي في المـواد كافـة ، و             

عناية عالية بإتقان طلبتهم لمهارات القراءة مـع الفهـم ، و   هذا يعني أن على المدرسين جميعاً أن يعتنوا       
  )  ٨٢ :٢٠٠٥جميل عبد المجيد،.( تهم صعوبات في الفهم و االستيعاببدون ذلك فإنهم سيعانون مع طلب

و نحن نعلم أطفالنا القراءة بهدف تنمية مهارات معينة لديهم ، فبالقراءة تتسع خبرات األطفال و تنمـو ،                   
 حب االستطالع للمعرفة بألوانها المختلفة و يستطيعون معرفة الكون و ما يحدث فيه مـن          و يتكون لديهم  

ظواهر و غرائب ، و بالقراءة يتخطون حاجز الزمان فيقرؤون عن خبرات الماضي  و تنبؤات المستقبل     
.  

جابية و  و القراءة تزود األطفال بالمقدرة على التوافق الشخصي و االجتماعي حيث تزودهم باتجاهات إي             
يهم الشعور بالذات و فهمها الفهم األمثـل  دخبرات تفيدهم في التغلب على مشكالتهم الشخصية ، و تنمي ل        

   ) ١٦٢ : ٢٠٠٥مصطفى رجب ، . ( 
  

  -:أنواع القراءة 
  .هناك عدة تصنيفات للقراءة من أشهرها 

  . تصنيفها من حيث الغرض -أ
   .القراءة العاجلة -:أوالً 

 على فهارس الكتب و قوائم العناوين و األسماء         عطال عن معلومات ما بسرعة ، كاال      و تهدف إلى البحث   
  .إلخ و تهم الباحثين في ... 

  .البحث عن المفردات و المعاني من المعاجم  -



 ٤٩

 .البحث عن المصطلحات من دوائر المعارف  -

 .استعراض و مراجعة المادة المقروءة  -

القراءة و ذلك بتكليفهم بالبحث عن مواضيع معينة تكـون          يمكن تدريب الطالب على مثل هذا النوع من         
  .إجاباتهم في قاعة المراجع 

   . القراءة لتكوين فكرة عامة عن موضوع متسع-:ثانياً 
 على كتاب جديد أو قـراءة  عطال و هي أكثر دقة من القراءة العاجلة ، إذ تحتاج إلى سرعة أحياناً ، كاال    

طالع على كتاب ، يحتـاج      رى لفهم بعض األمور و الحقائق عند اال       تقرير ، و إلى وقفات في أماكن أخ       
  .إلى رؤية أكثر 

يمكن تدريب األطفال على هذا النوع من القراءة بتكليفهم بعمل ملخص لكتاب طويل بعـدد معـين مـن                  
  .الصفحات ، يستطيع من يقرأ هذا الملخص تكوين فكرة عامة عن الكتاب 

  
   . القراءة المتأنية-:ثالثاً 

تتطلب هذه القراءة التأني و التريث لفهم المادة بالتفصيل ، و يحتاج إليها الطالب فـي كافـة مراحلـه                     
  .الدراسية و في تعليمه الجامعي و العالي ، و هي تعتمد على 

  .كتابة المالحظات الرئيسة عن المادة المقروءة و العودة إلى تلك المالحظات عند الحاجة  -
 .مات المتشابهة و المعلومات المختلفة عقد المقارنة بين المعلو -

 .استخالص األفكار األساسية و تثبيت المعلومات في الذهن  -

 .مراجعة المادة بين الحين و اآلخر لتبقى راسخة لدى الطالب  -

   . قراءة المتعة-:رابعاً 
تعمق و منقطعة ،     و هي القراءة التي يقوم بها اإلنسان أثناء وقت الفراغ ، و غالباً ما تكون خالية من ال                 

و هذا النوع هو ما نفتقده لدى القارئ في عالمنا العربي ، و التي من خاللها يتمكن القارئ مـن زيـادة                     
ثقافته وسعة اطالعه و زيادة ثروته اللغوية و اطالعه بشكل دائم على ثقافات الشعوب المختلفة و إلمامه                 

  إلخ ... بما يجري 
   .لية القراءة النقدية التحلي-:خامساً 

إلخ ... قصة ، شعر    (  و هي القراءة التي يحتاج إليها الناقد و األديب في عملية نقد األعمال األدبية من                
 نقدية يستطيع من خاللها الحكم على المادة المقروءة         ةو تكون عميقة متأنية دقيقة ليتولد لدى الناقد نظر        ) 

  . بعضها من خالل االستنتاج و ربط المواضيع و مقارنة المادة مع
   . قراءة لجمع المعلومات-:سادساً 

 و فيها يرجع القارئ إلى عدة مصادر يجمع منها ما يحتاج إليه من معلومات خاصة ، و ذلك كقـراءات         
الدارس الذي يعد رسالة أو بحثاً ، و يتطلب هذا النوع من القراءة مهارة التصفح السريع ، و قدرة علـى    
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مـستقبلية  ال على هذا النوع من القراءة بتكليفهم بإعداد بعض الـدروس         التلخيص و يمكن تدريب التالميذ    
   )٢١ – ١٨ : ٢٠٠٢حسان عبابدة ، .( بعد تزويدهم بالمراجع الالزمة 

   .  قراءة التذوق-:سابعاً 
و التفاعل ، و هذا النوع أشبه بقراءة االستمتاع ، حيث يتأثر فيها القارئ بشخصية الكاتب ، و يـشاركه                    

  .ؤه له مشاركة وجدانية فيما يقر
   . القراءة التصحيحية-:ثامناً 

 و هي قراءة استدراك األخطاء اللغوية ، و اإلمالئية و األسلوبية و الصيغ اللفظيـة ، و تهـدف إلـى                     
تصحيح الخطأ كقراءة المعلم دفاتر التالميذ و الطبعات التجريبية و تحتاج هذه القراءة إلى جهد مضاعف                

لتدقيق ، و اإلمعان في المادة المقروءة مما ينجم عنه تعب أعصاب العـين فيورثهـا                من القارئ لكثرة ا   
  .كالالً مع مرور الزمن 

   . القراءة االجتماعية-:تاسعاً 
 و يقصد بها التعرف إلى ما يحدث لفئات المجتمع من مناسبات سـارة أو أحـزان كقـراءة صـفحات                    

            .، و تقـديم الواجـب الـديني ، و االجتمـاعي             الوفيات ، و الدعوات ، و الغرض منهـا المـشاركة            
   ) ٩٤ : ٢٠٠٢عبد الفتاح البجة ، ( 
  

  . تصنيفها من حيث الشكل و األداء -ب
  .تنقسم القراءة من حيث الشكل و األداء إلى ما يأتي 

  :القراءة الصامتة -:أوالً 
 تفسير الرمز المكتوب ، وفهم معانيها بسهولة        العملية الفكرية التي يتم فيها    " تعرف القراءة الصامتة بأنها     

من خالل هذا التعريف يتضح لنا أن القراءة    " و دقة ، دون صوت و ال همس و ال تحريك لسان أو شفة               
  .الصامتة تقوم على عنصرين 

 . إعمال الفكر لفهم المقروء  - 

 )  ١٤٣: ٢٠٠٣سلوى مبيضين ، . ( النظر إلى المقروءة دون الجهر بنطقه  - 

   ) ٩٤: ٢٠٠٢عبد الفتاح البجة، .( من مواقف القراءة األخرى% ٩٠نحو  تشكل القراءة الصامتة و* 
  . القراءة الجهرية -:ثانياً 

و هي عملية يقوم القارئ فيها بترجمة الرموز الكتابية إلى ألفاظ منطوقة و أصوات مـسموعة متباينـة                  
  .ثة عناصر الداللة حسب ما تحمله من معنى ، و تعتمد على ثال

  . رؤية العين للرمز -
  . نشاط الذهن في إدراك الرمز -
  .  التلفظ بالصوت المعبر عما يدل عليه ذلك الرمز -
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إذا يبدل القارئ جهداً مضاعفاً ،      . و على هذا فإن القراءة الجهرية صعبة األداء مقارنة بالقراءة الصامتة            
الـتلفظ ، إخـراج الحـروف مـن مخارجهـا      فهو مع حرصه على إدراك المعنى يحرص على قواعد         

الصحيحة و ضبط أواخر الكلمات و تمثيل المعنى بنغمات الصوت و القارئ يقوم بكل هذا الجهد هادفـاً                  
   )٨٧ – ٨٦ : ٢٠٠٦مراد سعد ، (  .إلى فهم اآلخرين و نقل معنى ما يقرؤه إليهم 

سـلوى مبيـضين ،     . ( ألربعـة األولـى     و بها يبدأ تعليم القراءة و يتم التركيز عليها في الصفوف ا           * 
١٤٦: ٢٠٠٣(   

  )٢٠٠٢:١٠٨عبد الفتاح البجة،.( و تمثل القراءة الجاهرة المركز الثاني في ضرورتها لحياة اإلنسان*
  ) أو القراءة باألذن (  قراءة االستماع -:ثالثاً 

األصـوات إلـى   و هي قدرة المستمع على فهم و إدراك ما يسمع ، و يكون ذلك بتمكينه مـن ترجمـة                
  .دالالت ، و يحتاج إلى قدرة فائقة على التركيز بعيداً عن الشرود الذهني و تقوم على عنصرين 

  . تلقي الصوت باألذن و أجهزة السمع المرافقة -
   ) ٨٤ : ٢٠٠٥جميل عبد المجيد ، .( حملها األصوات المسموعة ت إدراك المعاني التي -

اب معين ، إذا يمكن أن يكون من كتاب القراءة المقـرر نفـسه فـي               و ليس لهذا النوع من القراءة كت       *
موضوع لم يدرسه الطالب ، كما يمكن أن يكون من موضوع إنشائي أجاد فيه الطالب ، أو مـن كتـاب    

   )١١٣ : ٢٠٠٢عبد الفتاح البجة ، . ( قرأه الطالب من مكتبة المدرسة أو من اإلذاعة المدرسية 
  

  أهمية القراءة 
ب أن نعد أطفالنا للقراءة إعداداً جيداً ؟ و هل ما زال أطفالنا بحاجة للقراءة و االستمتاع بالكتـب      لماذا يج 

؟ الجواب عن هذا نعم ، فما زال النجاح في المدرسة ـ و في الحياة فيما بعد ـ يعتمد على القدرة على   
ماعية أو اللغات األجنبيـة ، أو       القراءة بكفاية ، فمن أجل أن يفهم األطفال الرياضيات أو الدراسات االجت           

العلوم ، أو التفاعل مع الحاسوب ، ال بد لهم من إتقان القراءة أوالً ، فهم يجب أال يكتفـوا فقـط بحـل                        
ون من معلومات و تعليمات ، و أسـئلة ،  ؤرموز الكلمات المكتوبة ، و إنما يجب أيضاً أن يفهموا ما يقر         

ساليب التعليم العـصرية ، أو الـضغط علـى األزرار فـي           و بغض النظر عن مدى مقدار استعمالنا أل       
الحاضر أو المستقبل ، فإن هذه األساليب ال تزال تعتمد على فهـم اللغـة المكتوبـة و أولئـك الـذين                      

وا ، و أن يفهموا سجالت الماضي فمن المحتمل أن يكونوا أقـل تكـراراً ألخطـاء                 ؤيستطيعون أن يقر  
حليل مشكالت الماضي ، وإيجاد حلول لها ، و األطفال الصغار قد            الماضي ، و يتسع أفق تفكيرهم في ت       

يكونون قادة المستقبل ، و كل من ال يمتلك فهم مهارات القراءة بشكل جيد ، فإنه سيحرم من مصدر قوة                    
  .ثمين للنجاح في عالم الكبار 

اتنا الشخصية ، فالقارئ    فالقراءة تكسبنا القوة لفهم مختلف أوجه الحياة ، و أعظم ما يكون تأثيرها في حي              
الجيد يستطيع أن يبحث في الماضي عن إجابات لمشكالت هامة تعترضه في حياته ، و أن يـتعلم عـن                    
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العالم المحيط به ، و أن يتفهم أحاسيس الناس ، و تنبؤاتهم في المستقبل ، أو أن يحلـق علـى أجنحـة                       
، و أن نغير نمط حياتنا ، و طريقتنا فـي           الخيال ، و يمكننا عن طريق القراءة أن نعبر عما في نفوسنا             

  . التفكير ، و في وجهات نظرنا العامة والخاصة ، و حتى في أفعالنا 
و بالطبع فإننا نتأثر بحيوية العالم الذي يمثله التلفاز ، و لكن صور التلفاز تتغير بسرعة ، ففي غمضات                   

ستطيع أن نتوقف ن في هذه اللحظات ال   عين قليلة قد يتوفى أفراد ، و تتحطم سفن ، و تنشب حروب ، و              
، و أن نتأمل في معاني هذه األحداث ، و حتى هذه األحداث المصورة ال تكشف عما وراءها من دوافع                    
، و أسباب أدت إلى حدوثها ، و ذلك ألن الزمن يحكم الصور ، فهي ال تقدم أكثر من الوقت الذي تلتقط                      

المزيد عنها ، و أال نتوقف عنـد حـد مـشاهدات صـور              فيه ، فحتى نعرف أكثر عنها يجب أن نقرأ          
   )٣٨٢ ، ٣٨١ : ٢٠٠٢عبد الرحيم عبد اهللا ، ( . األحداث 

  

  .أهداف القراءة في المرحلة االبتدائية الدنيا 
تنمية المهارات القرائية على أكمل وجه ، بتعلم أشكال الحروف و النطق بأصـواتها و تعلـم أشـكال      -

  .و التحليل اللفظي و الحرفي ، و غير ذلك من المهارات الكلمات و النطق بها ، 
استخدام الخبرة السابقة في إدراك ما يقرأ ، و إثراء هذه الخبرة بما يخدم تطوير قدرات األداء القرائي                   -

 .المقرون بالفهم 

التدرب على توظيف األفكار و االتجاهات المكتسبة بصورة تساعد القارئ على التكيف النـاجح مـع                -
 .أوضاع الحياة 

جلب انتباه األطفال لما للنص القرائي من جماليات أدبية و فنية و محاولة التدرب على تـذوق هـذه                    -
 ) ١١:أحمد أبوعرقوب و آخرون.(ال الطفل وقدراته و مستوى ذكائهالجماليات بالقدر الذي تسمح به ح

  

  .متى نعلم أطفالنا القراءة 
  .ءة قبل السادسة من عمره رسمياً يجب أال يتعلم الطفل القرا

يعتبر المؤيدون للموقف الرسمي أن الطفل قبل سن الستة أعوام ، ال يكون قد طور المعطيات األساسـية          
و . الضرورية لتعلم القراءة الفعلي ، الحس االجتماعي ، الوظيفة الرمزية ، النضوج النفسي ـ الحركي  

 وظيفة مملة و مزعجة ، مما يعني أنـه سـيكون لـدى    يهدد القصور الذهني بإظهار تعلم القراءة و كأنه     
األطفال الوقت الكافي لالنصراف إلى هذه التمارين الشاقة حين يدخلون المرحلة االبتدائية ، لنتركهم في               
المرحلة التمهيدية يحلمون و يتسلون ، و لنترك لهم الوقت خاصة كي يكتـسبوا المعطيـات األساسـية                  

علية فلن تبدأ قبل السنة األولى من المرحلة االبتدائيـة ، إذا يجـب أال يـتعلم           الضرورية ، أما القراءة الف    
  .الطفل القراءة قبل عمر الست سنوات 

أي التحقق من العناصر البـسيطة مثـل     " أوالية القراءة   " في الواقع ، إذا كنا نعني بتعلم القراءة اكتساب          
يما بينها و ربطها باألصوات فيجـب انتظـار         الحروف ، و األخذ بعين االعتبار ترتيب هذه العناصر ف         
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من هنا جاء الموقـف  . مرحلة معينة من النمو كي يصبح الطفل قادراً على القيام بعمليات فكرية مشابهة           
الرسمي الذي يعتبر أن دور المدرسة في المرحلة التمهيدية ليس تعلم القراءة للطفل ، بل تطوير نـضجه                  

فيرونيك . ( يبلغ السادسة من عمره ، أي حين يدخل المرحلة االبتدائية           كي يصبح قادراً على التعلم حين       
   )٢٤،٢٥ : ١٩٩٦موموسون ، كريستين هوبية ، 

   
 

  الكتابة -٤
 "                               ونطُرسا يمالْقَلَمِ وو ١:القلم (" .ن(  

لمسية ـ الدالة على األصوات بحـسب   يقصد بالكتابة رسم الحروف و الحركات ـ الرموز البصرية و ال 
غافـل  (        . مرورها باألذهان و هذه الرموز تعبر عن المعاني و األفكار التي يراد نقلها إلى الغير              

   ) ١٦٤ : ٢٠٠٥مصطفى ، 
تعتبر الكتابة أعظم اختراع إنساني فهي شديدة الصلة بالقراءة و عن طريقها يستطيع اإلنسان أن يـضع                 

حـسين عبـد    . ( كره و تفكيره و اتجاهاته و آراءه ليفيد بها غيره و يستفيد من أفكارهم               أمام اآلخرين ف  
   )١٢٧ : ١٩٨٩الرحمن ، زايد مصطفى ، 

إن للكتابة دوراً مهماً في تقدم البشرية و تكاملها فإن اعتبرت اللغة الحد الفاصل بين اإلنسان و الحيـوان              
ت التاريخية و مجتمعات ما قبل التاريخ و ذلك ألنها تكـسب  فإن الكتابة تعتبر الحد الفاصل بين الحضارا   

تضمن استقرارها في األذهان و تساعد على انتقالها من فـرد و مـن              ) هيئة مادية   ( األفكار و الكلمات    
  .جيل إلى جيل دون أن يتعرقل هذا االنتقال من جراء بعد المسافات و اختالف األزمنة 

 التي تبني البشرية اليوم حضارتها عليها و بها تتنبأ عن مـستقبلها ،              و الكتابة سجلت الحضارات القديمة    
أي عن طريقها عرف اإلنسان ماضيه و حاضره و مستقبله ، و هي حاسة مكتسبة ال يستطيع اإلنـسان                   

   ) ١٦٧ : ٢٠٠٥غافل مصطفى ، (  .اليوم أن يعيش دونها عيشة راضية كإنسان 
ن طريقها يسجل اإلنسان ما يود تسجيله من الوقائع و الحـوادث و          و ال تقل الكتابة أهمية عن القراءة فع       

نقلها لآلخرين ، و نظراً لهذه األهمية فإن تعليمها و تعلمها يشكالن عنصراً أساسياً في العملية التربويـة                  
  : الن تعليمها يركز على 

  . قدرة التالميذ على الكتابة الصحيحة -
  . إجادة الخط -
   ) ١٨٩: ٢٠٠٣سلوى مبيضين ، .(ما لديهم من أفكار في وضوح و دقةالتعبير ع قدرة التالميذ على -

و هذا يعني أنه ال بد من أن يكون التلميذ قادراً على رسم الحـروف رسـماً صـحيحاً ، و إال اختلـت                   
الحروف ، و تعذرت القراءة ، و أن يكون قادراً على كتابة الكلمات بالطريقة التي تواضع عليهـا أهـل          

، و إال تعذر ترجمتها إلى مدلوالتها ، و أن يكون قادراً على اختيار الكلمات ووضعها فـي نظـام               اللغة  
   )٢٦٣ : ٢٠٠٢عبد الفتاح البجة ، . ( خاص ، و إال استحال فهم المعنى و األفكار 
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ا تـسعى   فالكتابة إذن تقاسم القراءة أهميتها و حاجة اإلنسان إليها و باإلضافة إلى مشاركة القراءة أهدافه              
  .إلى تحقيق األهداف التالية 

  . القدرة على سرعة الرسم الصحيح للكلمات التي تحتاج إليها في التعبير عن األفكار و الحاجات  -
 .قوة المالحظة و دقتها  -

 .تعويد النظافة و النظام  -

الـرحمن ،   حسين عبـد    . ( حفظ التراث البشري و سهولة نقل المعارف اإلنسانية من جيل إلى جيل              -
   )١٢٧ : ١٩٨٩زايد مصطفى ، 

و هي وسيلة من وسائل االتصال التي عن طريقها يستطيع التلميذ أن يسجل ما يود تسجيله من الوقائع ،                   
  .و الحوادث ، و نقلها لآلخرين 

  
  .أهداف الكتابة في المدرسة االبتدائية 

خريجيها من توضـيح كتابـاتهم ، مـع     الوضوح في الكتابة مما ترمي إليه المدرسة االبتدائية تمكن         -١
مراعاة الجودة و الجمال و التنسيق فيها ، حتى تصبح هذه األمور عادة من عاداتهم في الكتابة ، تـصدر    

  .عنهم في سهولة و سرعة دون عناء أو تكلف 
رات مجال واسع لتربية كثيرة مـن القـد  ) الخط (  تربية القدرات العقلية و الفنية ففي تدريس الكتابة          -٢

 .العقلية و الفنية ، كاالنتباه و دقة المالحظة و قوة الحكم و تذوق الجمال 

اكتساب العادات الحسنة ففي تدريس الكتابة كثير من العادات الحسنة كالنظام و الترتيب و النظافة و                
 .الصبر و المثابرة 

و تستغل نشاطه الفطـري و       دروس الكتابة تكسب التالميذ مهارة يدوية        -: اكتساب المهارة اليدوية     -٣
-١٧٠: ٢٠٠٥غافل مـصطفى ،  .( حبه للحركة و المحاكاة في ناحية ممتعة و نافعة له في وقت واحد              

١٧١ (   
 . يكتب كتابة جيدة في يسر و سهولة -٤

 عدم   يكتب كتابة جيدة فيها حياة و فيها جمال ، و ذلك يمكن اكتسابه عن طريق تعلم الخطوط و تعلم                   -٥
  . في الحروف أو في الكلمة المد الزائد

   )  ١٦٦ : ٢٠٠١رشدي طعيمة ، محمد مناع ، .(  عدم المد الزائد في الحروف أو في الكلمة-٦ 
  
  متى يبدأ الطفل بتعلم الكتابة ؟  

يرى بعض المربين أن تعلم القراءة يسير جنباً إلى جنب مع تعلم الكتابة ، و ذلك لصعوبة الفـصل بـين              
ليم الكتابة ، و التلميذ المبتدئ الذي يتعلم القراءة قصدا ، يتعلم أيضاً بطريقة عرضـية   تعليم القراءة عن تع   

  . رسم الكلمات و حروفها 
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و لكن ثبت حالياً عن طريق إجراء التجارب المستندة على اإلحصاء أن تعلم القراءة يسبق تعلم الكتابة و                  
   -:أن مراحل تعلم اللغة أربع 

  . االستماع -
  .م المحادثة  مرحلة تعل-
  . مرحلة تعلم القراءة -
  . مرحلة تعلم الكتابة -

كما ثبت أيضاً أن تقدم الطفل في تعلم القراءة أسرع بكثير من تقدمه في تعلم الكتابة ، وليس معنى هـذا                     
عمليـة تعلـيم   ( أن نتقدم كثيراً في القراءة و نعرض عن الكتابة ، بل ال بد من الموازنة بين العمليتـين             

  .ءة و عملية تعليم الكتابة ، بضمان االنسجام و التوافق الناميين بينهما القرا
 : ٢٠٠٥غافل مـصطفى ،     .( و يستحسن أن ال تسبق عملية القراءة بأكثر من شهر واحد عملية الكتابة              

١٦٤ (   
بعد هذا العرض التفصيلي لمهارات اللغة العربية يمكن التأكيد على أن أهداف تدريس كـل مهـارة ، و                   

      عرضها بصورة مفصلة لعبت الـدور األكبـر فـي تحديـد             المهارات الفرعية لكل مهارة التي لم يتسن 
مؤشرات األداء لكل مستوى معياري من المستويات المعيارية التي اشتملت عليهـا قائمـة المـستويات                

  . المعيارية هدف هذه الدراسة 
من المهارات اللغوية التي تعينهم على استخدام اللغة         تؤكد التربية الحديثة أهمية العناية بتمكين التالميذ         -

في المواقف اللغوية ، و هذا التمكين ال يتحقق بتعريف التالميذ باللغة و قواعد استخدامها فحـسب ، و ال      
يحصل بالتعليم العشوائي الذي يقوم على التكرار و ال يرتكز على تشخيص الواقع للتالميذ ، فإنـه فـي                   

قوم التالميذ بتكرار ممارستهم الخاطئة ، و التكرار ال يصبح مفيداً إال إذا كان تـدريباً                كثير من األحيان ي   
عبـد الـرحمن الهاشـمي ، فـائزة     .( على ممارسات سليمة لترسيخ هذه االستجابة الصحيحة و تثبيتها         

   )  ٢٩ : ٢٠٠٥العزاوي ، 
ور مراحل التعليم ، و أولى هـذه        و هذا التدريب يجب أن يتم وفق منظومة تعليمية منظمة ، يتطور بتط            

  .   المراحل ، مرحلة التعليم األساسي التي ستتحدث عنها النقطة التالية 
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 التعليم األساسي: المحور الثاني 

 ٦هو المرحلة التعليمية التي تبدأ من التحاق الطفل بالمدرسـة االبتدائيـة فـي سـن            : التعليم األساسي 
   )١١ :٩٩٣محمود المنسي،.( سنة١٤تى االنتهاء من الدراسة بالمدرسة اإلعدادية في سن سنوات وح

و يعرف التعليم األساسي بأنه عملية تعليمية تقوم على أساس ربط التعليم بالحياة العملية التي تكفل طرق                 
التي تـسمح لـه     التفكير العلمي الحر السليم ، و تؤمن للطالب الجو للمعارف و المهارات و االتجاهات               

بحياة كريمة لبناء شخصية إنسانية متزنة تحقق المواطنة الصالحة المنتجة و ينقسم التعليم األساسي إلـى                
  :حلقتين 
  . الحلقة األولى من المرحلة االبتدائية و مدة الدراسة بها ست سنوات -
 بين النظري و العملـي   و مدة الدراسة بها ثالث سنوات تجمع       ة الحلقة الثانية من المرحلة اإلعدادي     -

   ) ١٥٠ : ٢٠٠٤منال سيد ، . ( 
ظهر التعليم األساسي أو التربية األساسية كمصطلح و مفهوم جديدين في الثالثينات من هذا القرن ، على                 
يد غاندي السياسي و المربي الهندي ، و أخذ ينتشر في كتابات المنظـرين للتعلـيم ، و فـي اللقـاءات                  
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 في مجاله ، كما أخذت بـه عـدة دول و         تاإلقليمية و المحلية ، و كثرت االجتهادا      التربوية و الدولية و     
  .رأت فيه حالً مناسباً لبعض إشكاالتها التربوية و االجتماعية 

 و دونما تكـاليف مرتفعـة       ةو يهتم البنك الدولي بتوفير تعليم أساسي يوفر الحاجات التعليمية الضروري          
ولة لتلبية الحاجات األساسية للمجموعات الكبرى من السكان الذين لـم           فيرى أن التعليم األساسي هو محا     

   ) ٨،٩ : ١٩٩٢انطوان رحمة ، . ( فرص التعليمية التتح لهم فرص الحصول على الحد األدنى من 
بأن اإلسالم قد سبق المجتمعات اإلنسانية األخـرى فـي إقـرار            " سحق الفرحان يقول    إإال أن الدكتور    
لضمان الحد األدنى من المعرفة و التربية للفرد ، حتى يتهيأ كمـواطن و إنـسان صـالح    إلزامية التعليم   

  .قادر على نفع نفسه و خدمة أمته 
و إلزامية التعليم في التربية اإلسالمية بمعناها الواسع الذي أخذت به سبقت العديد من مجتمعـات القـرن    

 الفرد نفسه و المجتمع و الدولة ، قـال عليـه             تعني إلزام ولي أمر الطفل و      مالعشرين ، فهي في اإلسال    
  رواه ابن ماجه " طلب العلم فريضة على كل مسلم : " السالم 

و قد بين علماء اإلسالم بأن الحد الذي تسقط به الفريضة هو الحد الذي يمكن الفرد من القيـام بواجبـه                     
 (      .يكون عالة على سـواه  الديني و معرفة الحالل و الحرام و خدمة نفسه و كسب رزقه ، و أن ال    

   )٤٦ : ١٩٩٢برنامج التعليم المفتوح القدس ، 
و من أبرز خصائص و سمات التعليم األساسي أنه تعليم شامل ، و الشمول خاصية من خصائص تربية                  

 نه لم يعد مقبوالً في النظم التعليمية في عالم اليوم أن يقتصر دورها على زيادة الكفايـة   إالمستقبل ، حيث    
المعرفية و حدها ، و إنما يجب أن تمتد إلى مختلـف جوانـب حيـاة التالميـذ و الطـالب ، و لـذلك             
فالمؤسسات التعليمية عليها أن تنمي الجوانب الجسمية و الحسية و الحركية ، و من ذلـك االتجاهـات و     

 و اإلدراكيـة و  الحاجات و القيم و سمات الشخصية و األساليب المعرفية و المهارات الجسمية و الحسية        
الحركية و الفنية المختلفة ، و كذلك تنمية الجوانب الوجدانية و القيمية ، و بحيث يتحقق في المـتعلم مـا           

   )   ١٣٣: ١٩٩٣حسن حسان ، ) . ( التنمية الشاملة ( نسميه 
األساسـي ،   و للتعليم االبتدائي أهمية كبرى محلية و عالمية باعتباره المرحلة األولى من مراحل التعليم               

فهو دالة للعصر الذي يوجد فيه ، بل إن الكثيرين يذهبون إلى أن التعليم االبتدائي من حيـث حيويتـه و                   
  .أهميته ال يقل حيوية و أهمية عن الدفاع عن الوطن الذي ال يتوفر إال بالتجنيد 

 و ضعها في الـسلم      و تكتسب المدرسة االبتدائية أهميتها من نواح متعددة إنسانية و قومية ، و من حيث              
  .التعليمي 

 أنها تزود الطفل و اإلنسان بمبادئ شخصيته        فيفمن الناحية اإلنسانية تكتسب المدرسة االبتدائية أهميتها        
  ) .اإلنسانية ( 

و من الناحية القومية ، فإن هذه المدرسة تقدم المجتمع إلى الطفل ، وتقدم الطفل إلى المجتمع ، وتساعده                   
  .ات التي تقدم أساسيات المواطنة على اكتساب الخبر
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(       من ناحية وضع المدرسة االبتدائية في السلم التعليمي يالحظ أنها أول مدرسة يتلقى فيه الطفـل     و
و    ، و هو ما يزال قليل الخبرة ، صغير السن ، مهيأ ليبني شخصيته كإنـسان فـرد   ) تعليماً أو تربية    

  .كإنسان اجتماعي 
ن مستقبل المجتمع يتوقف على مدى نجـاح        إئي يعتبر مرحلة تعليمية غاية في األهمية بل         فالتعليم االبتدا 

   ) ٣ : ١٩٩٤اميل اشنودة ، أحمد إسماعيل حجي ، .( المدرسة االبتدائية في تحقيق أهدافها 
  

  أهداف التعليم األساسي
جاهات الالزمة للمواطنـة  توفير الحد األدنى الضروري من المعلومات و المفاهيم و المهارات و االت   -١

و التي سوف يحتاج إليها كل صغير في مجتمعه قبل أن يتحمل مسئولياته الكاملة في مرحلة النـضج و                   
 .الرشد 

تزويد التالميذ في فترة التعليم األساسي بالمهارات العلمية القابلة لالستخدام ، و التي تمكنـه مـن أن      -٢
 .اً في ميادين التنمية يكون مواطناً منتجاً في مجتمعه ، مشارك

 .تأصيل احترام العمل اليدوي و ممارسته كأساس ضروري لحياة منتجة بسيطة  -٣

تكوين االتجاهات الروحية و الخلقية و الدينية ، و قواعد السلوك السليم النابع من أخالقيات المجتمع                 -٤
 .و قيمه و ثقافته 

 .ة و الرعاية الصحية لهم االرتقاء بصحة التالميذ عن طريق توفير التغذي -٥

تنمية شخصية التلميذ الخالقة و فكره النقدي ، بحيث يتمكن من اإلسهام البناء في تنمية مجتمعه بدءاً                  -٦
  )١٢٨،١٢٩ : ١٩٩٣حسن حسان ، . ( من دائرة أسرته إلى دائرة وطنه 

و المهيأة للعمل و التي تحتـاج  اإلسهام في تنمية البالد اجتماعياً و اقتصادياً بتوفير األطر المتوسطة         -٦
 .إليها قطاعات النشاط الوطني 

 و        تأكيد ديمقراطية التعليم و تعميق مدلولها و السير في ظاللها بتوفير فرص التعليم لكل فـرد   -٧
 . تمكينه من االستفادة من حقه المشروع بالتعليم و التواصل بالتالي إلى تحقيق المجتمع المتعلم 

لتعلم و جعله مرتبطاً بقضايا الوطن و محققاً لذاتية المجتمع و سبيالً إلى تحقيق مطامحـه و            تأصيل ا  -٨
 .أداة لدعم الوحدة الوطنية من جهة و تعميق الوعي القومي و االنتماء الحضاري من جهة أخرى 

 .تطوير المدرسة و جعلها تواكب المسيرة المجتمعية و تقوم بالدور المسند إليها  -٩

مية الثقافة التكنولوجية و تنمية االهتمام بها باعتبارها بعداً من أبعاد التربية العملية المعاصـرة و                تن -١٠
 . أساساً من أسس التطور الحضاري 

 .تهذيب ذوق التالميذ و أحاسيسهم و تنمية مواهبهم ، و إيقاظ اهتمامهم بالعمل الثقافي  -١١

 .ادئ التفكير العلمي و االستدالل المنطقي إكساب المتعلمين القدرة على استخدام مب -١٢

إكساب المتعلمين أدوات التعلم ووسائل االتصال و تدريبهم على توظيفها و االسـتفادة منهـا فـي              -١٣
 .جميع المجاالت 
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إكساب المتعلمين الكفاية اللغوية التي تجعلهم قادرين على استخدام اللغـة أداة اتـصال و تفاعـل                  -١٤
 .ير ووسيلة تعلم و تفك

جعل العمليات التعليمية بصفة عامة تستجيب لحاجات المتعلم و تجيب عن تساؤالته و تسعى إلـى                 -١٥
 .إحداث تغيير نوعي في تفكيره و سلوكه و تهيئته للتفاعل مع المواقف التي تواجهه 

 و تنميتهـا    اختيار خبرات التعلم ذات األثر الفعال في حياة المتعلم ، و بحيث يستطيع االحتفاظ بها               -١٦
 . باستمرار و البقاء ضمن صفوف المتعلمين 

توثيق االرتباط بالبيئة على أساس تنويع المجاالت العلمية و المهنية ، بما يتفق و ظروف البيئـات                  -١٧
  ) ٤١  - ٣٩،  : ١٩٩٢انطوان رحمة ، .( المحلية و مقتضيات تنمية هذه البيئات 

 ة و العملية في مقررات الدراسة و خططها و مناهجهاتحقيق التكامل بين النواحي النظري -١٨

ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها بشكل يؤكـد العالقـة بـين الدراسـة و        -١٩
النواحي التطبيقية ، و على أن تكون البيئة و أنماط النشاط االجتماعي و االقتصادي بها مـن المـصادر           

 ) ٦٠ ،٥٩ :١٩٩٢انطوان رحمة ، .(النشاط في مختلف موضوعات الدراسةوالرئيسة لمعرفة والبحث 

 إكساب المتعلمين بعض العادات و المهارات و االتجاهات التي تمكنهم من الـتعلم الـذاتي و مـن                  -٢٠
 .تنمية ميولهم و مواهبهم و قدراتهم الخاصة بأنفسهم 

تعلمين و قدراتهم و مواهبهم و تنميتها بما       توفير الدراسات و الوسائل الالزمة للكشف عن ميول الم         -٢١
يمكنهم من الذهاب مباشرة إلى الحياة العامة أو مواصلة الدراسة في المرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة ،                

  )٢٠ : ٢٠٠٤حنان الحاج أحمد ، . ( كل حسب قدراته و إمكاناته و ميوله 

  .أهداف التعليم األساسي في فلسطين 
الب إلى مستوى من النمو االجتماعي و الفكري يمكنه من أن يكون فرداً قادراً علـى                 الوصول بالط  -١

و على خدمتها ، و الوالء لها و على أداء واجباته و تحمـل  . المشاركة في حياة الجماعية مشاركة بناءة      
  .مسؤولياته كمواطن بقدر مستواه 

كه و مواقفه المختلفـة و يتجلـى مـن     العمل على تكوين ضمير أخالقي متين يوجه الطالب في سلو       -٢
  .خالل تمثيل القيم األساسية كالصدق و األمانة و العفة و الوفاء 

 تنمية حب االستطالع الفكري و تكوين عادات القراءة و المطالعة و مهـارات التعلـيم المجـدي و                   -٣
  .رعاية القدرات االبتكارية و تشجيعها 

ة العقل ، و ذلك بتشجيع المهارات اليدوية لآللة التي تتيح للطالب             االهتمام بتربية اليد إلى جانب تربي      -٤
  .ممارسة عمل منتج داخل المدرسة و خارجها 

  . الطلبة بالحب والعطف و الرعاية إشاعة جو االطمئنان و االستقرار في الحياة المدرسية و إحاطة-٥
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ثنـاء الدراسـة أو مـن خـالل          توفير فرص التعبير عن الذات في جميع مواقف الحياة المدرسية أ           -٦
النشاطات و التنظيمات المدرسية ، و العمل على إشباع اهتمامات الطفولة و توجيهها بمـا يتفـق مـع                   

   ) ٢١ :٢٠٠٤حنان الحاج أحمد ، . ( متطلبات البناء المتوازن للجانب االنفعالي من الشخصية 
سس التالية التـي يمكـن االعتمـاد     و بعد عرض مفهوم التعليم األساسي و أهدفه يمكن استخالص األ       -

  :عليها في بناء قائمة المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى 
 تشجيع تالميذ الصفوف الثالثة على التفاعل و الحوار و إبداء الرأي من خـالل األنـشطة اللغويـة            -١

  .المختلفة 
للتعامل و القدرة على تحليل المعلومات و اتخاذ القرار الـصحيح            تنمية مهارات التفكير لدى التالميذ       -٢

  .على أساسها عندما يواجه مشكلة 
 توجيه مزيد من االهتمام لتنمية مهارات التالميذ للتعامل مع الوسائط المتعددة مثل الحاسـب اآللـي                 -٣

  .قراءة و كتابة و االنفتاح على علوم المستقبل 
  .ف الثالثة األولى في أنشطة لغوية جماعية  تعزيز مشاركة تلميذ الصفو-٤
 توجيه مزيد من االهتمام إلى إكساب التالميذ مهارات التعلم الذاتي و من ثم الوصول بأنفـسهم إلـى               -٥

  .مصادر المعرفة و أهمها المكتبة 
 توجيه مزيد من االهتمام إلى تكامل منهج اللغة العربية في الصفوف الثالثـة األولـى مـع المـواد                 -٦

  .الدراسية األخرى 
  . توجيه مزيد من االهتمام إلى ربط المنهج في الصفوف الثالثة األولى بالبيئة -٧
 تعزيز االستفادة من الخبرات الدولية و العالمية في تطوير مناهج اللغة العربية في الصفوف الثالثـة              -٨

  . األولى 
  األساسية األهداف العامة و الخاصة لتدريس اللغة العربية في المرحلة 

  : األهداف العامة 
غرس حب اللغة العربية و االعتزاز بها ، و الثقة بقدرتها على مواكبة المعرفة و العلوم و منـاحي                    -١

  . التقدم اإلنساني و الحضارة الحديثة في نفوس الطلبة 
لتطويرها و  وصل الطالب بالتراث العربي اإلسالمي باإللحاح علي القيم اإليجابية و استثارة النشء              -٢
 .غنائها في إطار الحاضر و رؤى المستقبل إ

تعميق أواصر األخوة العربية اإلسالمية ، و تعزيز االتجاه إلى تحقيق الوحدة العربيـة و التـضامن            -٣
 .اإلسالمي 

تنمية وعي الطالب على الخطر الصهيوني في فلسطين ، و أبعاده التي تتهدد الوطن العربي ، و بث                   -٤
 . للتصدي لهذا الخطر ، و استرجاع ما اغتصب روح الجهاد



 ٦١

تمكين الطالب من فهم مجتمعه موضوعياً ، و تعرف مشكالته ، و تبني موقف إيجابي في التـصدي                 -٥
 .لحلها ، و المشاركة في بناء المجتمع و تطويره 

 االنتفاع بـه  إيجاد جيل متفتح على منجزات الحضارة اإلنسانية ، قادر على اختيار الصالح منها ، و      -٦
 .في تطوير شخصيته اإلنسانية 

تنمية قدرة الطالب على التفكير المنطقي السليم و النظرة المعتدلة إلى األشـياء و الحكـم الـصحيح               -٧
 . عليها 

  

  : األهداف الخاصة 
في ضوء األهداف العامة السابقة يتوقع من الطالب أن يحقق في نهايـة المرحلـة األساسـية األهـداف           

  : التالية الخاصة
أن يعبر عن حاجاته و مشاعره و مشاهداته و خبراته تعبيراً شفوياً و كتابيـاً سـليماً فـي حـدود                      -١

  .استعداده و قدرته 
 .أن يقرأ قراءة صحيحة بسرعة مناسبة  -٢

 .أن يكتب كتابة صحيحة واضحة بسرعة مناسبة  -٣

 . أن يستوعب مضمون ما يقرأ و يسمعه استيعاباً سليماً  -٤

أن يحصل على ثروة لغوية تمكنه من التعبير السليم عن المواقف التـي يمـر بهـا فـي الحيـاة و          -٥
 .المشكالت التي يواجهها في مجتمعه ، و المظاهر الطبيعية التي يشاهدها 

أن يكتسب مجموعة من المعارف و المهارات و القيم و االتجاهات و العـادات الـسليمة المتـصلة                   -٦
 . منهاةابعة المعرفة ، و ال سيما اللغوية و األدبيبالتعلم ، و مت

أن ينمو اتجاهه الحترام العمل و تقدير العاملين ، و يؤمن بأن مصلحة الفرد تتحقـق مـن خـالل                     -٧
 .مصلحة الجماعة ، و يتصرف وفق هذه القيم و االتجاهات 

التي يدرسها استخداماً سـليماً     ) النحو ، و الصرف و اإلمالء و الترقيم         ( : أن يستخدم قواعد اللغة      -٨
 .في وجوه استعمال اللغة 

 .أن يتمثل خبرات و مواقف أدبية و تراثية من خالل ما يحفظه من نصوص  -٩

 أن ينمو انتماؤه إلى وطنه الذي يعيش فيه ، و إلى الوطن العربي و اإلسالمي و يعتـز بتاريخـه                     -١٠
التي تعرفه بهذا الـوطن العظـيم و هـذه األمـة          العريق ، من خالل ما يتضمنه المنهاج من النصوص          

  .الكريمة 
 أن تنمو لديه عادة المطالعة الحرة ، بقصد المعرفة و المتعة ، و تزداد صـلته بالكتـب النافعـة و          -١١

  .مصادر المعرفة األخرى و مواردها 
ه المنهـاج مـن    أن تنمو عنده بعض الميول األدبية و الفنية و القدرات اللغوية من خالل ما يعرض            -١٢

  .وجوه النشاط المتنوعة التي تعني هذه االتجاهات 



 ٦٢

  . أن يصقل وجدانه و يهذب ذوقه -١٣
 أن تتحقق لديه بدايات القدرة على التفكير المنطقي و الموضوعي ، و القدرة على النقد و التقويم و                   -١٤

  . التمييز و المحاكمة 
نـايف سـليمان و   .( ه بتاريخها و ارتباطه بمـصيرها   أن ينمو انتماؤه إلى أمته العربية و اعتزاز     -١٥

   )٨١ – ٧٩ : ٢٠٠٣ ، زمياله
  . أن يراعي في كتابته قواعد الخط الصحيحة و قواعد الترقيم -١٦
  .  أن يستطيع التفاعل مع ما يقرؤه أو يسمعه و مناقشته و إبداء رأيه فيه -١٧
  .على الذات في تحصيل المعرفة  أن يكتسب الرغبة في التعليم الذاتي ، و االعتماد -١٨
باسم الحوامدة ، شاهر أبـو شـريخ ،         . (  أن يألف استخدام معاجم اللغة و الموسوعات و غيرها           -١٩

٨٣ ، ٨٢ : ٢٠٠٥ (   
 كان ذلك عرضاً ألهداف تعليم اللغة العربية في المرحلة األساسية بشكل عام و لكن ماذا عن أهـداف                   -

  .األهدافهذا عرضاً لتلك ألولى التي تعني هذه الدراسة بها، ف الثالثة اتعليم اللغة العربية في الصفوف
  

  .أهداف تعليم اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى 
  .األهداف المرجو تحقيقها في المرحلة األساسية الدنيا في اللغة العربية ممثلة في النقاط التالية 

 . االستماع و التحدث و القراءة و الكتابة أن يتمكن الطالب من التعامل باللغة عن طريق -١

مع فهم األفكـار الكليـة و    ) الصامتة و الجهرية    ( أن يتمكن الطالب من القراءة الصحيحة السريعة         -٢
 .الجزئية و النطق السليم 

أن يتمكن الطالب من التعبير عن أنفسهم بشكل سليم وواضح شفوياً و كتابياً عن طريـق ممارسـة                   -٣
إلخ ، مع العناية بوضـوح األفكـار و   ... وظيفي ككتابة الرسائل و البرقيات و بطاقات الدعوة التعبير ال 

 .دقتها و صحتها و تنظيمها 

 . أن يتمكن الطالب من الكتابة الصحيحة في نواحي الخط و اإلمالء و الترقيم و التفقير و التنظيم  -٤

 .يحب القراءة و يتذوقها أن يكتسب الطالب الثروة اللغوية المناسبة ، و أن  -٥

 .أن يحس الطالب بحب لغتهم و بأهميتها في النواحي الدينية و الوطنية و القومية  -٦

 .أن يتمكن الطالب من استعمال المعاجم و االستفادة من المراجع و الكتب و الفهارس  -٧

نواحي النشاط اللغوي   أن تبرز المواهب الخاصة التي ينفرد بها طالب من الطالب في أية ناحية من                -٨
  )٣١ ، ٣٠ : ١٩٩٥زكريا إسماعيل ، ) . ( يث يشجع فيها و يؤخذ بيده ح( 

توجيه الطالب نحو القيم الجمالية في اللغة العربية و إشعاره بما فيها من روعة الخيـال و صـور                     -٩
 األسـاليب العلميـة و      الجمال اللفظي و األسلوبي ، و أنها ليست فهماً خالصاً أو تعبيراً جافاً تستوي فيه              

 .األدبية 
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 .تنمية المهارات األساسية الالزمة للتفكير و منها الدقة و الوضوح و التسلسل و المنطقية  -١٠

إيمـان الكحلـوت ،     .(  التزام الفصحى في الكتابة و الحديث بالبعد عن العامية و اللهجات المحلية            -١١
٦٤ : ٢٠٠٤(   

  
ربية في المرحلة األساسية بشكل عام و أهداف تعليم اللغـة العربيـة            أهداف تعليم اللغة الع   و بعد عرض    

يمكن استخالص األسس التالية التي يمكن االعتماد عليهـا فـي   في الصفوف الثالثة األولى بشكل خاص  
  :بناء قائمة المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى 

  .بها لدى التالميذ و تشجيعهم على مراعاة وظيفتها  غرس حب اللغة و اإلعتزاز -١
  .  التوازن في النظر إلى مهارات اللغة -٢
  . ترابط منهج اللغة مع مناهج المواد األخرى -٣
  . النظرة الشاملة للمنهج اللغوي -٤
  . استخدام األساليب التقنية في تعليم اللغة -٥
   . االستخدام السليم لقواعد اللغة التي يدرسها-٦
  . تشجيع التالميذ في الصفوف الثالثة األولى على حرية اإلبداع و التعبير -٧
  .  تعزيز روح التعلم الذاتي -٨
  .  ربط التلميذ بوطنه و بيئته -٩
  

قبل أن ننهي الحديث في هذا المحور ال بد و أن نتناول خصائص النمو اللغوي لتالميذ الصفوف الثالثـة       
 بهدف استخالص مجموعة من األسس المتعلقة بالنمو اللغوي لتلميذ الصفوف           األولى من التعليم األساسي   

الثالثة األولى و التي تستخدم في بناء قائمة مستويات تعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثـة األولـى و          
  . التي تعني الدراسة الحالية ببنائها 

  
  

  ) ١٤-١٣:نوح ( " .لَقَكُم َأطْواراًوقَد خَ، ما لَكُم ال تَرجون ِللَّه وقَاراً " 
  .النمو اللغوي لتالميذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية 

الطفولة المبكـرة ، الطفولـة      ( يمر الطفل أثناء مرحلة الطفولة بمراحل نمو مختلفة صنفها العلماء إلى              
و سوف نتناول الطفولـة     . الخاصة بها   و لكل منها خصائصها النمائية      ) الوسطى ، و الطفولة المتأخرة      

الوسطى ، ألن هذا هو ما يخص الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية ، حيث أن تلميـذ الفئـة                 
سنوات و هي الفئة المقابلة لمرحلة الطفولة الوسـطى ، و تتميـز    ) ٩ – ٦( العمرية لهذه الصفوف من     

  .هذه الفئة بخصائص لغوية محددة 



 ٦٤

 يميز هذه المرحلة هو انتقال الطفل من فترة العجز و االعتماد علـى الغيـر إلـى مرحلـة                     إن أهم ما  
االستقالل التدريجي و من بيئة المنزل الضيقة إلى بيئة المدرسة في نهايـة المرحلـة ، حيـث تـؤدي                    

كان الضغوط و التوقعات الثقافية إلى تغيرات هامة في سلوك الطفل و ميوله فيصبح شخصاً مختلفاً عما                 
   ) ١٦٠ : ٢٠٠٣مريم مرعي ، . ( عليه 

إن بلوغ الطفل سن السابعة يعني دخوله في دائرة جديدة تستلزم انتقاله من واليـة النـساء إلـى واليـة        
الرجال حيث يبدأ تدريبه ثم تكليفه بممارسة العبادات لتعويده عليها و اكسابه القيم و المعـايير الدينيـة و               

يأتي هذا التشريع في رعاية و نمو الطفل من حديث الرسول صلى اهللا عليه و               و  . األخالقية في االسالم    
محمد الخطيـب ،    . ( مروهم بالصالة لسبع و اضربوهم عليها لعشر و فرقوا بينهم في المضاجع             " سلم  

٦٣ ، ٦٢ : ١٩٩٩ (   
لخاصة بالنمو   ا ة تزداد الحصيلة اللغوية في هذه المرحلة و هذا شيء طبيعي نتيجة نموه و نضج األجهز              

فيكتشفون .....  في داخل المدرسة و المجتمع المحيط        ناللغوي و نتيجة توسع دائرة االتصال مع اآلخري       
سحر بعض العبارات في لغة الشارع و التي قد تسيء للخلق العام و يبدأ التالميـذ بترديـدها للمتعـة و           

   ) ١١٢ : ٢٠٠٥سهيلة الفتالوي ، .( للتسلية
أنا " فيقول ال   " طفل السادسة هل أنت نعسان ؟       " التالعب باأللفاظ فمثالً عندما يسأل       و يعتمد الطفل على   

من اعتبارهـا سـؤاالً عـن الحـال     " هل  " هنا يكون الطفل قد تالعب بمضمون أداة االستفهام         " محمد  
   ) ٥٤ : ١٩٨٩محمد إسماعيل ، . ( العتبارها سؤال عن الهوية 

 الرغبة في زيادة المحصول اللغوي و كثرة األسـئلة و اتـساع دائـرة               إنها مرحلة الطالقة اللغوية ، و     
معلوماته نتيجة كثرة مشاهداته و تجاربه ، و يميل الطفل لوصف ما يشاهده و يحب أن يتكلم معبراً عـن   
أفكاره ، و ربما نلمس المبالغة في أحاديثه نتيجة خصوبة خياله و الطفل في هذه المرحلـة ينتقـل إلـى                

ة االجتماعية ، فبعد أن كان حديثه متمركزاً حول ذاته ، أصبح اآلن أقدر على فهم غيـره ، و      مرحلة اللغ 
   )٢٤، ٢٣ : ٢٠٠١فهيم مصطفى ، . ( توصيل أفكاره إليه 

 يقول بياجيه أن الطفل يتقدم من الكالم المتمركز حول الذات إلى الكالم االجتماعي حوالي سن الـسابعة                 
صواب و الخطأ في النمو و تبدأ هذه عادة فيما يتصل بأفعال نوعيه معينة تعمـم                أو الثامنة تبدأ مفاهيم ال    

إزاء تصرفات اآلخرين و يبدو هذا جزء مـن         " يفتنو عليهم   "  " النميمة  " بالتدريج ، و يظهر الميل إلى       
    ) ١٥٠ : ١٩٧٧جابر جابر ، . ( االهتمام الشامل بالقواعد 

اتجاه فهم األلفـاظ و داللـة       : ة الطفولة الوسطى في اتجاهين هما       و يسير النمو اللغوي للطفل في مرحل      
. الكلمات و اتجاه فهم قواعد استعمال تراكيب الجمل و العبـارات المتحكمـة فـي اسـتخدام الكلمـات          

فيستطيع الطفل في هذه المرحلة تمييز المترادفات و اكتشاف األضداد ، و في نهاية هذه المرحلة يـصل                  
قرب أجادته من مستوى نطق الراشد ، و يساعد النمو العقلي للطفل على زيادة فهمـه        نطقه إلى مستوى ي   

   )  ٣١٥ : ١٩٩٢، ة  المفتوحجامعة القدس. (لمصطلحات من مثل أكثر ، أقل ، نفس الشيء 



 ٦٥

 كلمة مع مراعـاة     ٢٥٠٠يصل محصول الطفل اللغوي في السادسة وقت دخوله للمدرسة االبتدائية إلى            
 التي ترجع إلى نوع الجنس أو المستوى العقلي للطفل أو البيئة االجتماعية و االقتـصادية  الفروق الفردية 

و يرى واتس أن حجم المفردات المستخدمة لدى الطفـل تنمـو             ) ٣٩ ،   ٣٨ : ٢٠٠١ثناء الضبع ،    . ( 
و تقدر فـي  بسرعة في أثناء المرحلة االبتدائية و أن مفردات الطفل الذي يدخل المدرسة االبتدائية كبيرة               

 كلمة ، لكن حين ينمو المجال الذي يحيا فيه الطفل ، و تزداد اتـصاالته             ٢٠٠٠بعض الدراسات بحوالي    
  .  االجتماعية يصبح من الصعب تحديد حجم مفرداته و يستحيل عملياً ضبط هذا الحجم

 االبتدائية  و على الرغم من ذلك فقد أجريت عدة دراسات حول تقدير حجم مفردات األطفال في المرحلة               
 كلمة و بعد ذلك تنمو بـسرعة أقـل بزيـادة            ٤٠٠٠، و قدرت مفردات الطفل في سن السابعة بحوالي          

و يقدر سشور مفردات الطفل فـي الـصف األول          .  كلمة كل سنة أثناء المرحلة االبتدائية        ٧٠٠بحوالي  
أمـا   . ٢٨٤٠٠بح  في الصف الثاني أما في الثالث فتص    ٢٥٦٠٠ كلمة و ترتفع لتصبح      ١٨٠٠٠بحوالي  

 كلمة ، و    ١١٦١٥ كلمة و طفل الثالث      ٤٠٨٠في دراسة بريان فكان متوسط كلمات طفل الصف الثاني          
فتحـي يـونس و آخـرون ،        . (  كلمة   ٢٥٦٣لقد بلغت مفردات أطفال الصف األول في دراسة سميث          

طفـال فكانـت    و في بحث آخر قدم سيشور بيانات قيمة حول نمو األلفاظ عند األ             ) ٦٠- ٥٨ : ١٩٨١
 كلمـة  ٢١٢٠٠ كلمة أساسية ، و فـي سـن الـسابعة    ١٤٧٠٠حصيلة الطفل اللغوية في عمر السادسة      

   )٥٢ : ١٩٩٥فهيم مصطفى ، .(  كلمة أساسية ٢٦٣٠٠أساسية ، و في سن الثامنة 
 كلمة يبدأ الطفل في كتاب      ١٠٠٠و لقد قدر جون آن قاموس الطفل اللغوي عند دخوله المدرسة بحوالي             

   )٢٩٥ ، ٢٠٠٥جون آن ، . ( اني الكلمات على أساس التفريعات مع
تنمو مفردات الطفل جيداً و باستمرار خالل سني الدراسة االبتدائية ففي السادسة من العمر يكون الطفـل          
مولعاً بالتكلم حول كل شيء و يريد ممن حوله أن يستجيبوا لفكرته و يتفاهم الطفل مـع زمالئـه فـي                     

من الكلمات المشتقة ، و إنهـم   ) ٢٤٠٠(  ، و يميز أكثر األطفال في الصف األول        الصف بصورة جيدة  
من قواعد الكالم الصوتية تكون صحيحة      % ) ٨٩( أن  ) سمث  ( كلمة و قد و جد       ) ١٠٠٠٠( يعرفون  

في هذا العمر غير أن عدد مفردات الطفل يبدأ باالنخفاض إذا قورن بالحد العالي قبل دخولـه المدرسـة         
  .  إذا كانت المدرسة تعطي مجاالً ضيقاً للحافز على التعليم خاصة
بدراسة المفردات الملفوظة التي يستخدمها أطفال الصفوف الثالثة األولـى           ) ١٩٧٣رونكوك ،   ( و قام   

( و   ) ١٥٧٥( من المدرسة االبتدائية في النيبال ، فكان مجموع كلمات األطفال فـي هـذه الـصفوف                 
أودونيـل و آخـرون ،   ( و قد أظهرت نتائج دراسة     . مة مختلفة على التوالي     كل ) ٢٠٨٥( و   ) ١٦٠١
أن الوحدات اللغوية المستخدمة من قبل تالميذ الصف الثالث كانت العينات اللفظية أكثـر مـن                 ) ١٩٧٦

العينات المكتوبة ، و أن حديث األطفال يقل كلما اقتربوا من البلوغ و هذا يعود إلـى شـعورهم بعـدم                     
  . إلى الكالم و إلى اهتمامهم بالمشكالت الكثيرة التي تأتي مع البلوغ الحاجة 
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و من الدراسات العربية التي رمت إلى معرفة الكلمات الشائعة في كالم تالميذ الـصفوف األولـى مـن           
في القاهرة ، حيث بلغ مجموع المفـردات الجاريـة فـي             ) ١٩٧٤يونس ،   ( المرحلة االبتدائية دراسة    

كلمة جارية في أحاديث تالميذ الـصف األول ، و           ) ١٢٢٠٥( كلمة ، منها     ) ٤٠٠٠٠( ذ  حديث التالمي 
في الصف الثالث ، و بلغ عـدد المفـردات المختلفـة             ) ١٥٠٢٢( في الصف الثاني ، و       ) ١٢٤٢٦( 

 ) ٧٠٨٢( كلمة ، منهـا      ) ٢٤٠٠٠( المستخدمة في أحاديث األطفال في الصفوف الثالثة ما يقرب من           
الكلمـات  ( في الصف الثالث ، و كانت        ) ٩٣٢٢( في الصف الثاني و      ) ٧٢٦٠(  األول و    في الصف 

  . على التوالي  ) ١٦٢٤( و  ) ١٣٠٢( و  ) ١١٨٥( الشائعة في هذه الصفوف 
و من الدراسات العربية التي خصت الصفوف الثالثة األولى في المرحلة االبتدائية الدراسة التي أجراها                

في بغداد ، و قد أظهرت الدراسة ان الكلمات تزداد بتقدم العمـر ، و أن                 )  ١٩٨١ ،   البزار و حسين  ( 
أن عدد المفـردات فـي الـصف    اللغة العامية كانت متغلبة على الفصحى ، و قد أظهرت الدراسة أيضاً        

  ) ١١٢ – ١١٠: ١٩٨٩،صباح هرمر.(كلمة ) ٦٣٦(و الثالث ) ٥٣٠(و الثاني  ) ٥١١(األول 
محصول يكون مملوءاً بآثار اللهجة العامية لبيئة الطفل مما قد يؤثر على نمو اللغة الفصحى               إال أن هذا ال   

و على أي حال فزيادة مفردات الطفل يؤدي إلى زيادة سـيطرته           )  ٣٨ : ٢٠٠٥ثناء الضبع ،    . ( لديه  
   ) ١٠٠ :٢٠٠٦عصام سرية ، . ( على بيئته 

لجمل المركبة و الطويلة ، و تنمو قدرة الطفل من التعبيـر            أما بالنسبة للجملة فهذه المرحلة هي مرحلة ا       
الصف الثاني  ( الشفوي إلى التعبير التحريري بمرور الزمن و بانتقال الطفل إلى صفوف دراسية متقدمه              

في هذه المرحلة يسيطر الطفل تـدريجياً علـى    )  ١٧ : ١٩٩٣محمود المنسي ، ) . ( و الصف الثالث   
فالطفل في سن الخامسة و السادسة ، و لو أنه يستعمل كل أشكال الجملة من سهلة                أشكال الجمل المختلفة    

و مركبة ، إال أن قدرته تنمو خالل هذه المرحلة ، فيستخدم جمالً أكثر تعقيداً و تركيبـاً ، و إذا كانـت                       
. نهايتهـا  الجمل السهلة ، و البسيطة هي السائدة في أول المرحلة ، فإن الجمل المركبة يزداد عددها في               

   )٦٠ : ١٩٨١فتحي يونس و آخرون ، ( 
. ( مس أو ست كلمات استعماالً شفهياً     و الطفل في هذا السن يكون قادراً على استعمال جمل تتكون من خ            

و يزداد متوسط طول الجملة مع زيادة السن فيبلغ متوسط طول الجملة في              ) ٣٨ : ٢٠٠٥ثناء الضبع ،    
 من الكلمات و أن الجمل غير المفيـدة تقـل   ٨,٥ات و في سن العاشرة   من الكلم  ٦,٩سن الثامنة حوالي    

  )٦٠:١٩٨١، يونس و آخرونفتحي(نسبتها إذا ما قورنت بالجمل غير التامة في السنوات الماضية
و تدل أبحاث هيدر على اختالف قدرة الطفل على بناء الجمل تبعاً الختالف وظيفة كـل جملـة شـفهية        

 يبني جملة   ٩,٥ كلمات شفهياً ، و في سن        ٥ يبني جملة مكونة من      ٦,٥ في سن    كانت أم كتابية ، فالطفل    
و أما كتابياً فيستطيع في سن التاسعة بناء جملة مكونة من عشرة كلمات ، هـذا و             .  كلمات   ٦مكونة من   

ـ    و تختلف ألفاظ الجمل في نوعها تبعاً الختالف عمر الطفل فتكثر نسبة األسماء في البدء ، ثم يتطور النم
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حتى يصل مستواه إلى القدرة على معرفة العالقات و الروابط التي تصل بين المعـاني المختلفـة فـي                   
   )  ١٨٣ : ١٩٧٥فؤاد السيد ، . ( تعبيراته اللغوية 

و كانت نتائج دراسة مصرية أجريت على لغة الطفل المصري الشفهية في الصفوف الثالثة األولى مـن                 
من الناحية الصوتية ، نطق أطفال هذه السن جميع الحروف العربيـة نطقـاً              : المرحلة االبتدائية كالتالي    

صحيحاً ، ما عدا نسبة قليلة ظهرت لديهم بعض عيوب الكالم ، و من الناحية الكميـة بلغـت مفـردات                     
 كلمة مختلفة ، و في الصف الثاني ما يزيد علـى       ١٢٠٠الطفل المصري في الصف األول ما يقرب من         

 كلمة و هذا العدد كاف في التعبير عن كثير مـن   ١٦٠٠ الصف الثالث ما يزيد عن        كلمة ، و في    ١٣٠٠
الموضوعات ، و عن كثير من األفكار المتنوعة و كاف ـ في الوقت نفـسه ـ ألن يحمـل مـا يريـد      
المؤلفون ، أما من حيث تمام الجملة ، فالجملة االسمية في الغالب كانت بسيطة تتكون من مبتدأ و خبـر                    

أي أن الطفل لم يكن في أثناء حديثه ينسى . ، و كانت الجمل الفعلية ـ في الغالب ـ جمالً تامة   مفردين 
من قام بالفعل ، و من حيث األساليب استخدم األطفال أسلوب النداء في أحـاديثهم بكثـرة ، و أسـاليب                 

   )   ٦٩-٦١ : ١٩٨١فتحي يونس و آخرون ، . ( الشرط و االستفهام و أسلوب التعجب 
قتصر استخدام تالميذ الصفوف الثالثة األولى للحروف على حروف العطف و الجـر و االسـتفهام و                 ي

النداء و الجواب ، و يستخدم تالميذ الصفين األولين من المرحلة االبتدائية بعض األلفاظ فـي غيـر مـا       
الثة األولـى   و يكثر استخدام الكلمات الجملية في الصفوف الث       . وضعت له خاصة عند استخدام الصفات       

من المرحلة االبتدائية بصورة أوضح منه في الصفوف الثالثة األخيرة ، و يرتفع استخدام الكلمات الدالة                
على االنفعاالت و العواطف السارة و غير السارة من حزن و غضب و فـرح و رضـا و ألـم فـي                       

فـي  % ٢٠ات إلى   على حين ينخفض استخدام هذه الكلم     % ٨٠الصفوف الثالثة األولى حيث يصل إلى       
الصفوف الثالثة الخيرة ، و يستخدم التالميذ في الصفوف الثالثة األولى حديثاً ذاتياً بصورة أوضح مـن                 
تالميذ الصفوف الثالثة األخيرة ، حيث يستخدمون حديثاً اجتماعياً ، و يستخدم تالميذ الـصفوف الثالثـة    

  . ثم للغائب ، و األفعال المضارعة للواحد األولى الضمائر المنفصلة و المتصلة للمتكلم ثم للمخاطب
   )   ٢١١ – ٢٠٩ : ١٩٩٦حسن شحاتة ،  ( 

و طفل التاسعة يكون قادراً و بارعاً على التمييز بين األسماء الدالة على أعالم أو أشياء و بين األفعـال                    
ـ             رغم مـن أن  الدالة على زمن أو حركة ، و يستطيع استعمال األفعال في أزمنتها الصحيحة ، و على ال

صيغ المبني للمجهول ال تستخدم عادة في لغة الكالم اليومية ال أن الطفل يستطيع تركيب الجمل المبنيـة                  
 ٢٠٠٠حسن عبد المعطي ، هدى قناوي  ،         . ( للمجهول و استخدامها ابتداء من سن التاسعة أو العاشرة          

 :١٧٩ (   
اليب و العبارات التـي يكتـسبها التلميـذ فـي      إن الثروة اللغوية ال تقتصر على حصيلة الكلمات و األس         

المدرسة ، و لكنها تمتد أيضاَ إلى ما يكتسبه من معان و أفكار و ما تزوده به من معلومات و اتجاهـات                      
   )٥٢ : ١٩٩٥فهيم مصطفى ، . ( و آراء و طريقة تفكير و نقد و تحليل لما يقرأ 
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******  
 الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسـية تـأتي          بعد االنتهاء من عرض الخصائص اللغوية لتلميذ      

  .الخطوة التالية و هو الحديث عن التطورات التي تحدث في فنون اللغة األربعة 
االستماع و الكالم ، و القراءة و الكتابـة  : في هذه المرحلة يحدث تطور هام في نمو فنون اللغة األربعة         

لفترة طويلة ، و كذلك تنمو قدرتهم على التعبيـر عـن أنفـسهم              ، إذ تزداد قدرة التالميذ على االستماع        
بطالقة و حيوية ، و يتعلمون في أثناء المرحلة االبتدائية معظم المهارات التي تحتاجها عملية القـراءة ،                  
فهم قادرون على تعرف كلمات كثيرة و فهما ، و نقدها ، و تذوقها و أيضاً تنمو مهارات الكتابة عنـدهم            

على التعبير عن أنفسهم بأسلوب واضح صحيح و فيما يلي عرض تفصيلي للتطورات التـي               و يقدرون   
 ١٩٨٩فتحي يونس و آخـرون ،       (  . تحدث عند تالميذ الصفوف الثالثة األولى في فنون اللغة األربعة         

:٦٠(    
   

  :أوالً االستماع 
أ له أو يطلـب إليـه حفظهـا         في هذه المرحلة يكون الوقت مناسباً لقصار السور من القرآن الكريم تقر           

لتشكيل لغته هذه منطلقاً إلى األدب شعراًً و نثراً ، و تسمى هذه المرحلة بمرحلـة اكتـساب المهـارات                    
محمد الحاجي ،   . ( اللغوية ، و تزداد هذه المهارات بالخبرات المتتالية من خالل االستعمال و التوظيف              

٨٠ : ١٩٩٩ (   
 و الواقعية و الشعر و القصص المتعلقة به هو ، و            ةقصص الفولكلوري ففي سن السادسة يستمتع بسماع ال     

في سن الثامنة يبدي رغبته في سماع كل أنواع القصص ـ تقريباً ـ بما في ذلك قصص القـارات ، و    
قصص التاريخ و القصص المتعلقة بالعالم الطبيعي ، و قصص البطـوالت ، و الـشرف ، و قـصص               

   ) ١٢٨ ـ ١٢٦ : ١٩٨٤فتحي يونس ، . ( البالد 
و يجد التلميذ لذة كبيرة في االستماع لقصص البطوالت و األسفار و الرحالت الحقيقية والخيالية ، كمـا                  
تتضح استعداداته إلدراك معاني األرقام و العمليات الحسابية ، و استخدامها فـي التعامـل اليـومي ، و            

   ) ٢٤ :٢٠٠١فهيم مصطفى ، . ( عمليات البيع و الشراء 
محمود منـسى ،    ( م يتطور به األمر أخيراً إلى االستماع الفني والتذوق األدبي البسيط لما يقرأ أو يفهم                ث

١٧ : ١٩٩٣  (   
   

  :ثانياً التحدث 
تستمر مهارات االتصال اللغوي في النمو و التحسن لدى الطفل بدخوله المدرسة االبتدائية نظـر لنمـو                 

و من المالحظ أن النجاح النسبي لألطفـال الـصغار فـي       . لمين  عالقاته االجتماعية مع األقران و المع     
االتصال يعتمد إلى حد ما على طبيعة المهمة أو العمل ، فعادة ما يكون أداؤهـم مرضـياً كمعلمـين إذا                    
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اشتركوا في بعض المعلومات العمومية مع المستمع ، و يستطيعون تحسين التواصل اللغـوي إذا تلقـوا                 
م عند المستمع فاألطفال الصغار بحاجة إلى مفاتيح قرينية لفهـم المـستمع إلـيهم               تغذية رجعية بنجاحاته  

  .لحديثهم حتى يمكنهم إجراء االتصال الناجح ، إذا ما قورنوا باألطفال الكبار 
 قدرات المدرسة االبتدائية على االتصال اللغوي و التعبير تصل إلى درجة جيدة في سـن الـسابعة ،                 إن

لى أن يشارك في النشاط الشفوي و االتصال مشاركة طيبة ، و يستطيع أن يعبر عن                فالطفل يميل بشدة إ   
نفسه بطالقة دون خوف أو تلعثم و يميل كذلك إلى أنواع التمثيل المختلفة ، فالتمثيل وسيلة هامـة مـن                    

   )١٨٠ ،١٧٩ : ٢٠٠٠حسن عبد المعطي ، هدى قناوي ، . ( وسائل التعبير عند الطفل 
 السن يحبون الكالم ، و يميلون إلى أن يتاح لهم يسر و سهولة أكبر في الكالم عنه فـي    فاألطفال في هذا  

 : ١٩٧٧جابر جـابر ،     . ( الكتابة ، و هم شغفون بالتسميع سواء عرفوا الجواب الصحيح أم لم يعرفوه              
١٤٧ (   

رات الطويلة فـي    يميل الطفل في حديثه مع أقرانه إلى استخدام العبارات القصيرة في حين يستخدم العبا             
   ) ٣١٥ : ١٩٩٢، ة  المفتوحجامعة القدس. (حواره مع البالغين 

يدخل التلميذ الصف األول االبتدائي و عمره ست سنوات  و في هذا السن يتحدث باستمرار و يـشترك                   
بأفكاره بحرية ، و مرتبط في حكاياته لقصة ما بها و ال يخرج عنها ، و هو قادر على االسـتماع فـي                       

من اتجاه كذلك يمكن استخدام اإلشارات و الحركات الجسمية بصورة واضحة في حديثه ، و يميـز           أكثر  
  .الفروق بين صيغ الكلمات التي يسمعها 

يشترك في المناقشة ، و يرتب األصوات ، يتمتع باألنشطة المـسرحية ، و يحـب                : و في سن السابعة     
 الشخصية ، يـستخدم الكلمـات الجديـدة و يعطـي     استخدام الكالم المفعم بالحيوية ، يتحدث عن خبراته   

يحكي قليالً من الحكايات الطويلة و      : و في سن الثامنة     . التشبيهات ، و يحب الصيغ ذات الطابع األدبي         
يستغرق في التمثيل ، و يستخدم التليفون كثيراً ، يدافع عن آرائه ، و يختار األفكار و المواد مما يقدم له                     

أكثر قدرة  : و في سن التاسعة     . بكلمات وصفية أو تعبيرية ، يبدأ في تجنب التكرار          ، يعبر عن المعاني     
على اختيار الكلمات ، يبدأ في االنتقال من القصص الخيالية إلى القصص الواقعية ، يتمتـع باألنـشطة                  

يبـدي  المسرحية ، و يستخدم صفات لألشياء أكثر من ذي قبل ، يتكلم كالماً متصالً ـ إلى حد  ما ـ و   
تفكيراً ناقداً يصدر أحكاماً خاصة بالخير و األمانة ، و المهارة ، كما يحتكم إلى اآلخـرين فيمـا يتعلـق       

 ـ  ١٢٦ : ١٩٨٤فتحـي يـونس ،   . ( بذلك ، يتجنب األخطاء في النطق و يحاول أن يتكلم بوضـوح  
١٢٨ (   

  
  :ثالثاً القراءة 

حاق بالمدرسة، و يبدو ذلك فـي اهتمامـه بالـصور و    إن استعداد الطفل للقراءة يكون موجوداً قبل االلت   
الرسوم و الكتب و المجالت و الصحف و تتطور القدرة على القراءة بعد ذلك إلى التعرف على الجمـل                   
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و ربط مدلوالتها بأشكالها ، ثم تتطور بعد ذلك إلى مرحلة القراءة الفعلية التـي تبـدأ بالجملـة فالكلمـة          
ملية مركبة معقدة تعتمد على الحركة و التفكير و غير ذلـك مـن نـواحي       فالحرف ، و عملية القراءة ع     

النمو العقلي ، و يتقن الطفل القراءة الجهرية مثل إتقان القراءة الصامتة ، و يالحظ أن عدد الكلمات التي                   
 يستطيع الطفل قراءتها في دقيقة تزداد مع النمو ، أي أن سرعة القراءة الجهرية تزداد مع انتقالـه مـن                   

  . صف دراسي إلى الصف الذي يليه كذلك فإن عدد األخطاء و القراءة الجهرية يقل مع الزمن 
   ) ٢٥١،٢٥٢ : ١٩٩٥حامد زهران ، ( 
 كلمـة فـي الدقيقـة       ٧٥ و تدل الدراسات على أن الطفل في الصف الثاني االبتدائي يستطيع أن يقرأ               -

. (  يقرأ ضعف هذا العدد في نفس المدة الزمنية        قراءة جهرية ، و في الصف الثالث االبتدائي يستطيع أن         
   ) ١٨١ : ٢٠٠٠حسن عبد المعطي ، هدى قناوي ، 

و تزداد سرعة القراءة الصامتة مع النمو ، فقد أشارت بعض الدراسـات األمريكيـة أن طفـل الثـاني                  
لثالـث علـى   االبتدائي يستطيع أن يقوم بالقراءة الصامتة و يمكن تدريب التالميذ من الصف الثـاني و ا            

القراءة الصامتة بالتدريج لما لها من أهمية في حياة الطفل المستقبلية ، و تجدر اإلشارة إلـى أن إتقـان                    
القراءة الجهرية يتم قبل القراءة الصامتة و ذلك آلن القراءة الصامتة تحتاج على مستوى اكبر من الفهـم                  

   ) ٣١٨ : ١٩٩٢، ة  المفتوحجامعة القدس(و السرعة 
ت الدراسات على أن الطفل في الفرقة الثانية من المرحلة االبتدائية يستطيع أن يقرأ حـوالي مائـة     فقد دل 

كلمة في الدقيقة قراءة صامتة ، ثم تأخذ هذه القدرة في االزدياد بحيث يمكنه في نهاية المرحلة االبتدائيـة                  
   )١٨١  :٢٠٠٠حسن عبد المعطي ، هدى قناوي ، . ( أن يقرأ أكثر من مائتي كلمة 

و يميل الطفل في هذه المرحلة لكثرة القراءة ، و باألخص ما يتعلق بحياة الحيـوان ، و حيـاة أطفـال                      
فهـيم  .( الشعوب األخرى و يقرأ عن القوارب و السفن و وسائل المواصالت ، كالـسيارة و الطيـارة                

   ) ٢٤ : ٢٠٠١مصطفى ، 
طور نمو مهارات القراءة و بما يتصل بهـا مـن           و تلعب المهارات الحسية و الحركية دوراً كبيراً في ت         

   ) ١٧ : ١٩٩٣محمود منسي ، . ( إدراك الطفل لالختالف و التشابه بين الكلمات و الحروف 
  

  :رابعاً الكتابة 
الكتابة هي الفن األخير من فنون اللغة ، و الذي يعتمد في نموه على المهارة في الفنون الثالثة السابقة و                    

عند التحاق الطفل بالمدرسة    ) ٥٧ : ١٩٨١فتحي يونس و آخرون ،      (  يستمتع بالكتابة    طفل هذه المرحلة  
تبدأ قدرته على التعبير الكتابي في الزيادة نتيجة تقدم عمر الطفل و انتقاله من صف إلى آخـر و يكـون    

ـ  جامعة القدس (. التطور في التعبير التحريري الكتابي بطيء في هذه المرحلة            ٣١٥: ١٩٩٢،ة   المفتوح
 (  
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 كلمات في سن    ١٠تنمو قدرته على استعمال الجمل المركبة فيصل استعمال الطفل التحريري للجمل إلى             
   ) ٣٩ : ٢٠٠١ثناء الضبع ، . ( التاسعة 

فهـيم  ( يستطيع الطفل الكتابة ، و يالحظ أن كتابته تبدأ كبيرة ، ثم يستطيع بعد ذلك أن يصغر خطـه                و  
   ) ٢٤ : ٢٠٠١مصطفى ، 

ليه االجهاد السريع إذا ما طلب منه كتابة موضوع طويل أو كلمات صعبة ، يكـون فـي هـذه       يالحظ ع 
المرحلة ضعيفاً نوعاً ما ، لذا ال يالحظ الطفل الحروف الصغيرة و ال يستطيع كتابتها ، بل نجده يميـل                    

   )٧٩ : ١٩٩٥زكريا إسماعيل ، " ( إلى تكبير الحروف و تكبير الكلمات 
قدرات الطفل اللغوية عند دخوله المدرسة االبتدائية إال أنه يتأخر في الكتابة نتيجـة              على الرغم من نمو     

(   . لعدم ضبط عضالت العينين و عضالت األصابع ، مع وجود فروق فردية بين التالميذ في الكتابـة       
   )١٨٢ : ٢٠٠٠حسن عبد المعطي ، هدى قناوي ، 

ادسة من عمره يكون باستطاعته أن يكتب ، إال أن كتابتـه   عندما يلتحق الطفل بالمدرسة االبتدائية في الس      
ال يكتمل فيها االنتظام و التماسك و الدقة ، كما تكون سرعته في الكتابة بطيئة و درجة ضـغطه علـى                     
القلم ليس في مستوى متزن ، باإلضافة إلى ذلك يكون الطفل كثير التوقف عند االنتقال من حرف إلـى                   

   ) ٣٠٦: ١٩٩٢، ة  المفتوحجامعة القدس. ( بداية مقطع آخر آخر أو بين نهاية مقطع و
بعد تناول أهم التطورات التي تحدث في فنون اللغة األربعة تأتي خطوة بالغة األهمية و هي عرض دور               

  . المعلم و األسرة في رعاية النمو اللغوي عند التالميذ و العمل على تنميته بكل السبل المتاحة 
   للنمو اللغوي التطبيقات التربوية

رعاية النمو اللغوي مسؤولية أسرية مدرسية بالدرجة األولى ، و عليه فإن على الوالـدين و المعلمـين                  
  .مراعاة ما يلي لتنمية لغة أبنائهم 

توفير النماذج اللغوية الجيدة ، سواء في المنزل و المدرسة ، و وسائل اإلعالم و على القائمين على                   -١
تماعية أن يتكلموا مع األطفال بلغة صحيحة سليمة و ينبغي االبتعاد عن اسـتخدام              خدمة المؤسسات االج  

 . اللهجات العامية عند تعليم الطفل الكالم 

تنمية عادات الطفل للقراءة و الستماع القصص باإلضافة إلى تشجيع األطفال الكالم و التعبير الحر                -٢
   -:الطليق و من األساليب المستخدمة لتنمية ذلك 

 . تدريب الطفل على تلخيص الدرس أو بعض فقراته بطريقة شفوية –

 تكليف الطفل بقراءة قصص سواء في البيت أو الصف و تشجيعه على التلخيص الكتابي و    الشفوي                    -
   ) ٣٢١: ١٩٩٢برنامج التعليم المفتوح ، .    ( ذلك ك
  .أهمية الخبرات العملية في النمو اللغوي  -٣
 .في تصحيح أخطاء األطفال اللغوية عدم اإلسراف  -٤
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االكتشاف المبكرة ألمراض الكالم مثل اللجلجة و التهتهة و اللثغة و الفأفأة و صعوبة الوضوح فـي                  -٥
  ) ٢٥٣ : ١٩٩٥حامد زهران ، . ( الخ حتى يمكن عالجها ..... النطق 

جنب اإلسراف في تـصحيح     تشجيع األطفال على القراءة الجهرية مع مالحظة الفروق الفردية ، و ت            -٦
أخطاء الطفل حتى ال يثبط ذلك في همته و يشعره بالقصور و العجز ، فالمعلم الناجح هو الـذي يجمـع         

  .حتى يعملوا على تالفيها مستقبالًالتعارف  أخطاء األطفال الشائعة و يناقشها معهم في جو من األلفة و
الخ و لذلك يجب    ....... ء ما أو طرق استعمال      كثير ما يسأل طفل السادسة و السابعة عن فائدة شي          -٧

.  ( أن تتوخى في مادة القراءة اإلجابة عن التساؤالت لتسهيل إدراك المعاني و زيادة مفـاهيم الطفـل                  
  )١٧٩ : ٢٠٠٠حسن عبد المعطي ، هدى قناوي ، 

التـي تثيـر    الحد من قراءة الكتب و القصص التي تؤدي إلى إثارة الرعب و الفزع في األطفال و                  -٨
القلق و األحالم المزعجة لديهم ، و كذلك كتب الخرافات و المغامرات الخارقـة التـي ال تعـود علـى             

  ) ١٨٦ : ٢٠٠٠حسن عبد المعطي ، هدى قناوي ، . ( األطفال بالنفع 

 ، لـذا    يميل التلميذ إلى التقليد في اللفظ و الكتابة فإذا ما صاحب عملية التقليد دعم إيجابي تبث التعلم                 -٩
 . يجب أن يركز اآلباء و المعلمون على تشجيع الطفل على نقل شيء مكتوب أو ترديد شيء ملفوظ 

تشجيع التلميذ إلى نطق الكلمات و استعمالها الصحيح من قبل الوالدين و المعلمين شرط هام لنمـو           -١٠
  )٨٠ ـ ٧٨ : ١٩٩٥زكريا إسماعيل ، . ( الوظائف العقلية العليا 

عن طريـق هوايـة     :  المعلم أن يجعل من نشاط الطفل اللغوي وسيلة لنمو الثروة اللغوية             يستطيع -١١
  ) ٢٥ : ٢٠٠١فهيم مصطفى ، ........ ( جمع الكلمات الجديدة ، االشتراك في النادي اللغوي 

ا نستطيع تنمية الثروة اللغوية للتلميذ بإضافة معاني جديدة إلى المفردات الحاليـة التـي يـستخدمه                -١٢
  )٢١٢ : ١٩٩٦حسن شحاتة ، . ( التلميذ 

إن تنمية المفردات اللغوية عند التلميذ أمر له أهمية في العملية التعليمية ، لذلك كان دور المعلم في                   -١٣
تنمية اللغة دوراً في غاية األهمية ، و بخاصة في مجال القراءة التي تتمثل فـي مـدى الكلمـات التـي                

ركها في األشكال المكتوبة ، و ليس ذلك فقط بل إن االهتمام بتنمية المفـردات               يتعرف عليها التلميذ و يد    
و يجب أن يسهم المعلـم بـدور   . اللغوية منصب على الكلمات و الجمل والمعاني و األفكار و األساليب         

ادر إيجابي في تنمية مفردات التلميذ اللغوية بالقراءة الواسعة التي تربطه بأفكار عميقة ، باستخدام مـص               
المعلومات المتنوعة من أجل الحصول على معلومات جديدة مرتبطة بالمنـاهج الدراسـية المقـررة أو                

فهـيم مـصطفى ،     . ( بهدف التثقيف أو بقصد الوقوف على معاني الكلمات و التعرف عليها و تحليلها              
٥١ : ١٩٩٥(  

ـ     . ( يجب أن تكون كتب و قصص األطفال مصورة          -١٤  : ٢٠٠١ويـك ،    كم  سفيان أبو نجيلة ، باس
٢٢٠ (  
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 و بعد أن تناول العرض السابق النمو اللغوي لتالميذ الصفوف الثالثة األولى يمكن استخالص األسس                -
اآلتية إلعداد قائمة مستويات تعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسـية التـي            

   .تعنى الدراسة الحالية ببنائها 
للغوي الكبير الذي يأتي به الطفل إلى المدرسة في سن السادسة ، و يمكن االستفادة مـن              المحصول ا  -١

هذا المحصول اللغوي بزيادة قدرة التلميذ على التحدث بإتاحة الفرصة له ليعبر عن بعـض مـشاهداته                  
 . داخل الفصل أو في الخارج 

 تدريجية كلما انتقل مـن صـف        نمو حجم مفردات تلميذ الصفوف الثالثة األولى بسرعة و بصورة          ي -٢
 .  دراسي إلى آخر ، و يمكن زيادة حصيلة التلميذ اللغوية من خالل القراءة 

يزداد حجم الجمل التي يستخدمها تلميذ الصفوف الثالثة األولى تدريجياً ، و يمكن االستفادة من ذلـك    -٣
  . في تنمية قدرة تلميذ هذه الصفوف على صياغة جمل طويلة صحيحة البنية

يستخدم تلميذ الصفوف الثالثة األولى تدريجياً أشكال الجمل المختلفة من بسيطة و مركبة و معقـدة ،       -٤
و من ثم توجيه االهتمام إلى تنمية قدرة التلميذ تدريجياً على قراءة هذه الجمل و استخدامها في الحـديث                   

 . و الكتابة 

ين المترادفات و اكتشاف األضداد و إدراك االختالف        يستطيع تلميذ الصفوف الثالثة األولى التمييز ب       -٥
بين الكلمات ، و يمكن االستفادة من ذلك بتنمية قدرة التلميذ على استخدامها في تعبيـره شـفهياً كـان أم          

 .كتابياً 

يتطور االستماع الفني والتذوق األدبي البسيط لما يقرأ أو يفهم ، و هذا وقت مناسب لسماع قـصار                   -٦
 .لقرآن الكريم ، كما يمكن تزويد الطفل بما يناسبه من القصص المناسبة لقراءتها السور من ا

يصل نطق التلميذ في نهاية هذه المرحلة إلى مستوى يقرب في إجادته من مستوى نطـق الراشـد ،             -٧
لهذا يجب تدريب الطفل على المحادثة و الحوار و التعبير الشفهي من بداية هذه المرحلة لتطوير قـدرة                  

 . النطق عنده 

تنمو قدرة تلميذ الصفوف الثالثة األولى في كل من القراءة الجهرية و القراءة الصامتة تدريجياً مـع                  -٨
النمو و من ثم يوجه االهتمام إلى صقل مهارات القراءة الجهرية و الصامتة لدى التلميذ و زيادة سـرعة                 

 .التلميذ فيهما 

 الزيادة تدريجياً بشكل بطيء ، لهذا يجب مراعاة ذلك عند تكليفـه       تبدأ قدرته على التعبير الكتابي في      -٩
 .بأي مهمة كتابية 

 السابقة يمكن تحديد أسس بناء قائمة المستويات المعيارية لتعلم          المحور النقاط األربعة   و بعد أن تناول      -
  . اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى في ضوئها 

  
  . لمعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى أسس بناء قائمة المستويات ا
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استند بناء قائمة المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى إلى مجموعـة مـن                 
  : األسس المشتقة من 

  . طبيعة اللغة العربية -١
  . األهداف العامة للمرحلة األساسية -٢
 . العربية في الصفوف الثالثة األولى طبيعة أهداف اللغة -٣

سبق الحديث عنها بشيء من التفصيل في        ( .تالميذ الصفوف الثالثة األولى     النمواللغوي عند    طبيعة   -٤
  ) الصفحات السابقة 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  التقويم : المحور الثالث

ربوية التـي تـسود   التعرف إلى مستقبل التقويم اللغوي في ظل حركة المعايير الت    إلى  يهدف هذا المحور    
مفهوم التقويم ، و أهميته ، و أهدافه        :  عالم التربية هذه األيام ، و لتحقيق هذا الهدف يتناول هذا المحور           

 التقويم اللغوي فـي   و التقويم البديل    مفهومتناول  ي و و أدواته ،     ه ، ، و خصائصه ، و وظائفه ، و أنواع        
   .  لذلكفيما يلي توضيح و تفصيلظل حركة المعايير ، و 

***********  
يختلف األفراد فيما بينهم من ناحية تكوينهم الجسمي و النفسي ، و التالميذ كغيرهم مـن بـاقي األفـراد            
يختلفون هم أيضاً من حيث القدرة و اإلمكانيات على التعلم ، و بالتالي على التحصيل المدرسـي و دور                 

تباع أسلوب علمـي مبنـي   اعهم التعليمي مما يتطلب المعلم هنا هو تقرير مدى التالؤم بين التالميذ ووض        
  . على أسس معينة و قواعد ثابتة هو ما نسميه بالتقويم 

فالتقويم عملية الزمة و ضرورية ألي عمل أو جهد نتيجة لتغاير األفراد أو عدم تجانـسهم فـي جميـع             
  .المجاالت التي تؤثر على تكيفهم مع أنفسهم و مع البيئة 

 ضرورية لجميع األفراد ، و يجب أن تكون متواصلة و شاملة لكي تؤدي وظيفتها على                أن عملية التقويم  
   ) ٣٦ : ٢٠٠٥سامي ملحم ، . ( أكمل وجه في تحقيق األهداف التربوية المنشودة 
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و لهذا تزداد أهمية التقويم يوماً بعد يوم في حياتنا العملية ، فاآلباء يريدون أن يعرفوا إذا كـان أبنـاؤهم        
 على تعليم جيد ، ووزارة التربية تريد أن تتأكد عما إذا كانت برامجها التعليمية ناجحـة أم ال ،               يحصلون
. فالتقويم جزء أساسي من العملية التربوية ، و هو الشغل الشاغل للعاملين في التربية و التعليم                 .و هكذا   

   ) ٢٧٧ : ٢٠٠٣قاسم الصراف ، ( 
أساسية من سمات العصر ، و أضـحى تطبيقهـا و اسـتحداث             فأصبح استمرار التطوير و التقويم سمة       

حي حياتنا تحقيقاً للجودة الشاملة ، و مواكبـة للتغيـرات      اآليات لتفعيلها ضرورة ال غنى عنها في كل من        
   )٧ : ١وزارة التربية و التعليم ، مج . ( المعاصرة و المستقبلية 

انينات من القرن العشرين عنـدما بـدأت الواليـات         إن الثورة في مجال التقييم بدأت عالمياً في عقد الثم         
المتحدة تجربتها باستخدام طرق جديدة في تقييم أداء المتعلمين في مدارسها على أمل أن يصبح التقـويم                 
أداة  فاعلة في تنمية التدريس الجيد ، و التعلم الجيد ، و مراقبة التحصيل الدراسي للطالب فـي األلفيـة                     

   ) ٢٧٧ : ٢٠٠٣اف ، قاسم الصر. ( الثالثة 
  

  مفهوم التقويم 
 بيبدأ الحديث عادة عن التقويم بالحديث حول المعنى اللغوي للمفهوم و الذي يدور حول معاني التـصوي             

عبـد اهللا  ( يء ، كما جاء التقويم بمعنى التثمين أو بيان قيمة الـش       التصحيح أو التعديل إلى مسار أصح     و  
   ) ٢٩ : ٢٠٠٤الصمادي ، ماهر الدرابيع ، 

لو قومت لنا أي سعرت لنا ، و هو من قيمة الشئ أي حـددت لنـا   : يا رسول اهللا     : او في الحديث قالو   
   )١٣ : ٢٠٠٤منال المدهون ، . ( قيمتها و أيضاً بمعنى إزالة االعوجاج 

   .  إعطاء قيمة لشيء ما و تقديره و الحكم عليه و اصالح اإلعوجاج : "و يعرف التقويم لغة 
 : ٢٠٠٦محمـود الربيعـي ،      ". ( التحقق من القيمة    " كلمة التقويم بأنها    ) Webster(اموس  و يعرف ق  

٤٠٣ (   
حكم قيمي مبني على المالحظة و اختيار لـألداء ،          " و يعرف في معجم مصطلحات العلوم التربوية بأنه         

   )٨٨ : ٢٠٠٠شوقي الشريفي ، .  ( أو أية بيانات أخرى مباشرة أو غير مباشرة 
  : ن الناحية االصطالحية فقد وردت عدة تعريفات لمفهوم التقويم منها أما م

عملية منهجية منظمة تتطلب جمع بيانات باستخدام أدوات القياس المناسبة ، و تتضمن إصدار أحكام * 
(  . عن فاعلية أو جدارة العمل التربوي وفق معايير محددة ، و ذلك بهدف تحسين ذلك العمل التربوي 

   ) ١٦ : ٢٠٠٤كحلوت ، إيمان ال
التفحص المستمر لكل المعلومات المتوفرة الخاصة بالطالب و المعلم و البرنامج المدرسي و العملية * 

التعليمية و ذلك للوقوف على درجة التغيير الحاصل عند الطلبة و تكوين أحكام صادقة عنهم / التعلمية 
  )  ٤٢ : ١٩٩٣ ،ة المفتوحامعة القدسج. ( و عن فعالية البرامج المدرسية التي تقدم لهم 
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عملية إصدار حكم على قيمة األشياء أو األشخاص أو الموضوعات ، و هو بهذا المعنى يتطلب * 
استخدام المعايير أو المستويات أو المحكات للحكم على هذه القيمة كما يتضمن أيضاً معنى التعديل أو 

  ) ٤٠٣ : ٢٠٠٦د الربيعي ، محمو. ( التطوير الذي يعتمد على هذه األحكام 

عملية منظمة لجمع و تحليل المعلومات لتحديد مدى تحقق األهداف المرسومة لفصل دراسي أو حصة * 
  ) ٢٩ : ٢٠٠٤موسى النبهان ، . ( دراسية أو مشروع تدريبي أو إرشادي معين 

هو عملية تلجأ إليها هو تجميع و تحليل منظم للبيانات و المعلومات الضرورية لصنع القرارات ، و * 
  ) ١٨٧ : ٢٠٠٤راشد الدوسري ، . ( معظم المؤسسات لتقويم برامجها منذ بداية تنفيذها و تطبيقها 

عن فاعلية العمل " أحكام " عملية تجمع فيها بيانات بطرق القياس المختلفة ، و يتم فيها التوصل إلى * 
الفاعلية ، و تترتب على هذه األحكام " معايير " التربوي ، سواء كان تدريساً أم غيره ، استناداً إلى 

عبد اهللا الكيالني ، فاروق الروسان . ( قرارات ذات أهمية خاصة تتعلق بالطلبة أو األساليب أو البرامج 
 ،٢٠٠٦   ،  ( 

   ) ٣٧ : ٢٠٠٥سامي ملحم ،  (  .إعطاء قيمة لشيء ما وفق مستويات وضعت أو حددت سلفاً * 
ول مستويات البرامج التربوية ـ أي محتواها و مراحل تصميمها ـ و تحديد ما إذا عملية االتفاق ح* 

كان هناك اختالف أو تفاوت بين بعض جوانب البرنامج و المستويات التي تحكم هذه الجوانب ، و 
  )١١ : ٢٠٠٣صالح الدين عالم ،  (   .اإلفادة من ذلك في تحديد أوجه قصور البرنامج 

إلخ و إنه .... مة هدف ما ـ على قيمة األفكار أو األعمال أو الطرق أو المواد إصدار حكم ـ لخد* 
 لتقدير مدى كفاية Norm أو المعايير Standards أو المستويات Criteriaيتضمن استخدام المحكات 
   )  ٢٩ : ٢٠٠٤عبد اهللا الصمادي ، ماهر الدرابيع ،  ) (Bloom.( األشياء و دقتها و فعاليتها 

أن التقويم هو العملية التي تستخدم المقاييس ، و غرض المقاييس جمـع             ) Baumgartner( ير  و يش * 
البيانات و في عملية التقويم تفسر هذه البيانات لتحديد مستويات حتى يمكن اتخاذ قرار و يبدو واضـحاً                  

يس غيـر دقيقـة أو      أن نجاح التقويم يعتمد بصورة مباشرة على قيمة البيانات المتجمعة فإذا كانت المقاي            
  ) .٤٠٣ : ٢٠٠٦محمود الربيعي ، . ( غير صادقة فإن التقويم يبدو مستحيالً 

جمـع البيانـات باسـتخدام    : بدراسة التعريفات السابقة للتقويم نستنتج أنها تجمع على بعض النقاط منها          
  . أدوات معينة ، إصدار أحكاماً عليها مستندة إلى بعض المعايير المحددة سلفاً 

الحكم علـى أداء الطالـب فـي ضـوء     : " و في ضوء ما سبق من تعريفات عرف الباحث التقويم بأنه   
بعـد اسـتخالص تعريـف     . " المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية التي توصلت إليها هذه الدراسـة  

  . التقويم ننتقل بالحديث عن أهمية ، و أهداف ، و خصائص ، و وظائف التقويم 
  

  تقويم أهمية ال
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هناك عدة نقاط تبرز من خاللها أهمية التقويم ، و خطورة األدوار التي يلعبها في المجـال التربـوي و                    
  : يمكن إجمالها في اآلتي 

ترجع أهمية التقويم إلى أنه قد أصبح جزءاً أساسياً من كل منهج ، أو برنامج تربـوي مـن أجـل                      -١
برنامج للمساعدة في اتخاذ قرار بشأنه سواء كـان ذلـك           معرفة قيمة ، أو جدوى هذا المنهج ، أو ذلك ال          

 .القرار يقضي بإلغائه أو االستمرار فيه و تطويره 

يساعد  " تشخيصال" ألن التشخيص ركن أساسي من أركان التقويم فإنه يمكننا القول بأن هذا الركن               -٢
وضوعية سـواء كـان هـذا       القائمين على أمر التعليم على رؤية الميدان الذي يعملون فيه بوضوح و م            

الميدان الذي يعملون هو الصف الدراسي ، أو الكتاب أو المنهج أو الخطة ، أو حتى العالقـات القائمـة                   
 . بين المؤسسات التربوية و غيرها من المؤسسات األخرى 

 نتيجة للرؤية السابقة فإن كل مسئول تربوي في موقعه يستطيع أن يحدد نوع العالج المطلوب ألنوع               -٣
 .القصور التي يكتشفها في مجال عمله مما يعمل على تحسينها و تطويرها 

عرض نتائج التقويم على الشخص المقوم ، و ليكن التلميذ مثال يمثل له حافزاً يجعله يدرك موقعـه                   -٤
 .ه الجيد ئمن تقدمه هو ذاته و من تقدمه بالنسبة لزمالئه ، و قد يدفعه هذا نحو تحسين أدا

ويم لمجتمع خدمات جليلة ، حيث يتم بوساطته تغيير المسار ، و تصحيح العيوب ، و بهـا                يؤدي التق  -٥
(     . تتجنب األمة عثرات الطريق ، و يقلل من نفقاتها و يوفر عليها الوقت ، و الجهـد المهـدورين                    

  ) ١٧٩ ، ١٧٨ : ٢٠٠٧ماجد الديب ، 

ت ، و استعداد للتعلم ، و مواهـب ، و           تعرف جميع جوانب شخصية المتعلمين من ميول و اهتماما         -٦
  ) ١٦ : ٢٠٠٤إيمان الكحلوت ،  ( ٠. إبداعات 

  
  أهداف التقويم التربوي

قبل أن يبدأ اإلنسان في عمل ما ال بد أنه يسعى وراء هذا العمل لتحقيق غايـة أو إشـباع حاجـة ، أو                        
 األعمال إال و له دافع و من        فترض أن الشخص ال يقوم بعمل من      ياستجابة لرغبة ، و السلوك اإلنساني       

كذلك المربي أو المدرس عندما يقوم بعملية تقويم فإنه أيضاً يسعى إلـى             . ورائه هدف يسعى إلى تحقيقه      
  : تحقيق أهداف معينة لعل من أهمها 

 .إنماء الشخصية القوية السليمة  -١

 .معرفة اتجاهات التلميذ  -٢

 .ونت عند التالميذ ، و مدى استفادتهم منها في حياتهم معرفة نوع العادات و المهارات التي تك -٣

معرفة مدى فهم التالميذ لما درسوه من حقائق و معلومات ، و مدى قدرة هؤالء على االستفادة بهذه                   -٤
 .المعلومات في الحياة 

 .الكشف عن حاجات التالميذ و ميولهم و قدراتهم و استعداداتهم  -٥
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و مدى نمو مقدرته االجتماعية ، و مدى تمشيها مع عمـره الزمنـي و               . معرفة مدى تعاون التلميذ      -٦
 .العقلي 

مساعدة المدرسة على معرفة إلى أي مدى وصلت إليه في تحقيقها لرسالتها التربوية و الـصعوبات                 -٧
 .التي تواجهها

أحمـد  .  ( تهم توجيه التالميذ إلى أوجه النشاط المناسب لقدراتهم و ميولهم و استعداداتهم و اتجاهـا          -٨
  ) ٤٤-٤٢ : ١٩٩٩الطبيب ، 

االهتمام بتحسين جميع العوامل و الظروف و األبعاد المختلفة التي تؤثر على تحسين مظاهر التعليم                -٩
 .المؤثرة بشكل مباشر على تحسين نمو الطلبة و تعليمهم

تكار و مواكبة التطـورات     إيجاد المناخ اإلبداعي للمعلم من أجل إكسابه القدرة على التطوير و االب            -١٠
 . المتالحقة في الثقافات و العلوم و المعارف 

 الطبيعيـة و دراسـة   مرفع مستوى الخبرات التربوية للمعلمين باستثمار مهـاراتهم و اسـتعداداته        -١١
المواقف و حصر اإلمكانات و إعداد الوسائل للتنفيذ و مدهم بكل جديد في مجال عملهم بما يحقق النمـو                 

 .و تحقيق أحسن النتائج بأحدث الطرق للوصول إلى المستوى المطلوب المهني 

إدخال و تطبيق الوسائل العلمية الحديثة من أجل توجيه فعاليات الطلبة نحو المجاالت التي تهـدف                 -١٢
 .و تؤدي إلى رفع المستوى العلمي لهم 

طلبتهم لكونها ضـرورية جـداً   متابعة تطور الثورة العلمية من قبل المعلمين و غرس مبادئها لدى        -١٣
  )٤١١،٤١٢ : ٢٠٠٦محمود الربيعي .( ألحداث التغيير و التقدم في مجاالتها المضبوطة 

 .يعتبر التقويم من أهم الوسائل التي تدفع التالميذ على االستذكار و التحصيل  -١٤

 .درسي يساعد التقويم المدرس على معرفة مدى استجابة التالميذ لعملية التعلم الم -١٥

بتكرار التقويم على فترات منتظمة خالل العام الدراسي ، يستطيع المدرس تتبع تالميذه من الناحية                -١٦
  ) ٥٣ : ٢٠٠٥رجاء عالم ، . ( التعليمية 

 .مساعدة المتعلم و المدرس في اتخاذ قرارات عما يجب عمله  -١٧ 

 . التدريس فعالة أم ال تقييم طرائق التدريس و فيه يتم إقرار ما إذا كانت طرق -١٨

 .مراجعة البرنامج التعليمي التخاذ قرارات بالنسبة للتغيرات التي يشملها البرنامج التعليمي  -١٩

 .تقييم الخلفية المعرفية للمتعلم و ذلك قبل الشروع في التعليم الجديد  -٢٠

  .معرفة رضا المتعلم عما إذا كان الطالب راضياً عن التعليم الذي يأخذه -٢١

  )٢٨٤-٢٨٢ : ٢٠٠٣قاسم الصراف ، . ( تنمية التقييم الذاتي في المتعلم  -٢٢

سـامي ملحـم ،     . ( تزويد المرشد النفسي بمعلومات تساعده في إرشاد التالميذ مهنياً و تربويـاً              -٢٣
٤١ :٢٠٠٥ (  

  



 ٧٩

  خصائص التقويم التربوي 
به ، ينبغي أن يتسم بخـصائص تجعلـه         لكي يحقق التقويم التربوي أغراضه و يؤدي الوظائف المنوطة          

قادراً على أداء أدواره المختلفة بكفاءة و دقة وواقعية تعزز الثقة بنتائجه و تجعل التربـويين مطمئنـين                  
  . للقرارات المصيرية التي ستتخذ في ضوء تلك النتائج 

  .و فيما يلي أهم خصائص التقويم التربوي الجيد التي أجمع عليها كثير من التربويين

و هذا يعني أن عملية تقويم التعلم أو المعلم ال تنتهي عند حد معين  . عملية التقويم عملية مـستمرة   -١
 .هو بمثابة تقويم لبداية مرحلة جديدة ) وحدة / حصة ( و أن التقويم في نهاية مرحلة محددة 

على تعاون جميع أطـراف  نجازها  إذلك أن عملية التقويم تعتمد في        . عملية التقويم عملية تعاونية    -٢
  ) ٣٢ : ٢٠٠٤عبد اهللا الصمادي ،ماهر الدرابيع ، .(الطالب و األهل و المعلم:  و هم العلمية التعليمية

فهي ال تتناول جانياً واحداً من جوانب التلميذ بل تمتد لتشمل جميـع              . عملية التقويم عملية شاملة    -٣
 المنهـاج و  تإلخ و كذلك جميـع مكونـا    .... جتماعي  جوانب النمو المعرفي و الجسمي و العقلي و اال        

 .أساسياته 

و النتائج التي يمكـن أن      . نما وسيلة لتحسين المنهج التربوي      إالتقويم ليس هدفاً في حد ذاته و         -٤
. ( التعليمية ، و تحسين المنهج التربوي     / يسفر عنها التقويم يجب أن تستخدم في تحسين العملية التعلمية           

  ) ٤٠ : ٢٠٠٥، سامي ملحم 

و يعـد  . عالقة التقويم بالمحتوى و طرق التدريس و األساليب و طرق التقويم باختالف أنواعها             -٥
التقويم أداة الربط و السيطرة و التوجيه لباقي عناصر المنهاج من حيث عالقته بالمحتوى فهو يكشف ما                 

أيمـن حجـازي ،   . ( إلـخ  ... داثتـه  من الناحية العلمية ، و مدى ح أ  إذا كان المحتوى صحيحاً أم خط     
٢٤،٢٥ : ٢٠٠٥ (  

 .التقويم عملية ديمقراطية  -٦

لتكون عونـاً فـي اتخـاذ    ) كالصدق و الثبات و الموضوعية     ( التقويم عملية تتسم بسمات معينة       -٧
  ) ٤٠٤ : ٢٠٠٦محمود الربيعي ، . ( القرارات المناسبة 

 .جعل مهمة التقويم أسهلي الهدف من عملية التقويم ن تحديدإحيث : وضوح أهداف عملية التقويم -٨

و ذلك بأن يكون التقويم متسقاً مع أهداف البرنامج المراد تقييمه و منطلقاً مـن                : االرتباط باألهداف  -٩
 .تلك األهداف 

يتم فيها تحديد األولويات ، كما يتم تحديد الوسـائل        : خطة شاملة ليجب أن تخضع عملية التقويم       -١٠
ن التخطيط لعملية التقويم يبعد هـذه العمليـة عـن االرتجاليـة و        إدوات و الخطوط التنفيذية حيث      و األ 

 . العشوائية و يجعلها أقرب إلى المنهج المنظم و المتكامل 

يقصد به إعطاء كل جانب من جوانب المنهج حقه ، فال يكون التركيز علـى األهـداف   : التوازن   -١١
 .و هكذا ...  األنشطة و ال يكون التركيز على المحتوى دون األهداف دون التركيز على المحتوى و
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ن تنوع جوانب التقـويم     إفالتنويع في أدوات التقويم صفة من صفات التقويم الجيد حيث           : التنويع   -١٢
يستدعي تنوع أدواته ، مما يؤدي إلى تكامل المعلومات التي يتم الحصول عليها و يعطي نتـائج أكثـر                    

  ) ٣٦،٣٧ : ٢٠٠٤رجاء طموس ، . ( أدق حكماً مصداقية و 

  . إن أهمية التقويم تكمن في الوظائف العظيمة التي يؤديها التقويم و التي سيتم تناولها في النقطة القادمة
   وظائف التقويم التربوي 

 مـن  لقد تطور التقويم بتطور الفلسفة التربوية ، و تنوعت أساليبه و تعددت وظائفه بحيث شملت كثيـراً           
  .الجوانب النفسية و التربوية لكل مجاالت الحياة للفرد 

يشخص للمدرسة و للمسئولين عنها مدى تحقيقهم لألهداف التي وضعت لهم ، أو مدى دنـوهم ، أو                   -١
 . نأيهم عنها 

 .معرفة المدى الذي وصل إليه الدارسون في اكتسابهم ألنواع معينة من العادات و المهارات  -٢

إلى اكتشاف الحاالت المرضية و حاالت التخلف الدراسي و صعوبات الـتعلم و محاولـة               التوصل   -٣
 .عالجها عن طريق اإلرشاد النفسي 

 .وضع يد المعلم على نتائج عمله ،و نشاطه بحيث يستطيع أن يدعمها ، أو يغير منها نحو األفضل -٤

 .ه المناشط المختلفة التي تناسبهمجمعاونة المدرسة في توزيع الطلبة على الفصول الدراسية وفي أو-٥

معاونة البيئة المنزلية الطلبة على فهم ما يجري في البيئة المدرسية طلباً للتعاون بين المدرسـة ، و                   -٦
 .البيت لتحسين نتائج الطالب العلمية 

  .اًيساعد القائمين على سياسة التعليم أن يعيدوا النظر في األهداف التربوية التي وضعت مسبق -٧

 .توجيه المعلم لطالبه بناء على ما بينهم من فروق تتضح أثناء عمله معهم  -٨

 .تطوير المناهج ، بحيث تالحق التقدم العلمي و التربوي المعاصر  -٩

 .يساعد األفراد اإلداريين على اتخاذ القرارات الالزمة لتصحيح مسار إدارتهم  -١٠

 . يبدلون جهوداً مضاعفة قرب االختبارات فقط يزيد من دافعية التعلم عند الطلبة حيث -١١

يساعد المشرفين التربويين على معرفة مدى نجاح المعلمين في أداء رسالتهم و مدى كفايتهم فـي                 -١٢
 .أدائها 

يساعد المدرسة في كتابة تقارير موضوعية عن مدى تقدم الطلبة في النشاطات العلمية المختلفـة و        -١٣
  )١٨٠ ، ١٧٩ : ٢٠٠٧ماجد الديب ، . ( سخ منها تزويد أولياء األمور بن

نـه  إإن النقطة األولى من هذا المحور أظهرت جلياً أهمية التقويم كمدخل لتطوير عملية التعليم ، حيـث                 
يتداخل في كل مكون من المكونات األساسية للمنظومة التعليمية ، كما أنه أحد عناصر المنهاج األربعـة                 

لهذا يجب إعطاء عناية أكبر للتقويم و العمل        .  العناصر عالقة دائرية ال خطية       و العالقة بينه و بين هذه     
  . و ستتناول هذه النقطة الحديث عن أنواع التقويم و أدواته . على تطويره و تطوير أدواته 
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  :أنواع التقويم 
و تسجيل مـا    يقسم بعض الباحثين التقويم إلى نوعين على أساس الطريقة الغالبة في تدوين المالحظات              

   )٢٢ :  ٢٠٠٢مروان أبو حويج و آخرون ، . (هو ضروري من البيانات إلتمام عملية التقويم 
إنه الحكم الذي يصدره الفرد استناداً إلى تقديره الشخصي مثلما يحـدث         :  التقويم الذاتي  -:النوع األول   

مين ثم يصدر حكماً نتيجة انطباعـه       حينما يقوم الباحث أو القائم بالتقويم بعقد مقابالت شخصية مع المتعل          
  . بهذه المقابلة 
ذلك النوع من التقويم الذي يستند فيه الباحـث أو المعلـم علـى         :  التقويم الموضوعي  -:النوع الثاني   

أدوات القياس الدقيقة كاالختبارات و االستبيانات بقصد جمع البيانات عن الظاهرة موضوع الدراسة دون            
 في ذلك ثم يترجم هذه البيانات في صورة معلومات كمية لتفسير الظاهرة و عالج               أن تكون لذاتيته تأثير   

محمود منسي و أحمد    . ( ما تسفر عنه من جوانب ضعف بغرض تحسين أداء المفحوصين أو المتعلمين             
   ) ٥٥، ٥٤ : ٢٠٠١صالح ، 

  :و هناك تصنيف آخر للتقويم هو 
  .تقويم من داخل البرنامج  تقويم داخلي ، عندما يكون القائمون على ال-١
  ) ٢٣ :٢٠٠٣الشخيبي،علي . (ون على التقويم من خارج البرنامج تقويم خارجي،عندما يكون القائم-٢

  :مستويات التقويم 
 تختلف مستويات التقويم باختالف الهدف من حيث يمكن للمعلم أو الباحث القيام بتقويم مبدئي للوقـوف                

ي موقف معين ، يتسم التقويم فيه بالسرعة و عدم التقيـد بـأدوات               ف نعلى مستوى الطالب أو المبحوثي    
القياس المقننة ، و هناك تقويم بنائي و آخر نهائي يتطلبان أدوات قياس دقيقة يقوم باستخدامها الباحث أو                  

   ) ٥٥ : ٢٠٠١محمود منسي و أحمد صالح ، . ( المعلم 
  التقويم المبدئي 

بل تقديم الدرس الجديد ، و ذلك بغرض تحديد مستوى التالميـذ األولـي          يتم تنفيذ هذا النوع من التقويم ق      
أي تحديد المعلومات و المهارات و االتجاهات السابقة لدى التالميذ ، و التي يجب أن يبدأ مـن عنـدها                    
التعلم ، كما يهدف هذا النوع من التقويم أيضاً إلى تحديد مدى اكتساب التالميـذ لألهـداف الموضـوعة               

مما يساعد المعلم على تحديد نقطة بداية صـحيحة لدرسـه كمـا       . و الدرس الجديد قبل دراسته      للوحدة أ 
  . يساعد على التخطيط الجيد لذلك الدرس 

  التقويم التكويني 
إن هذا التقويم مستمر و يكون مصاحباً لعملية التعليم و التعلم ، و التقويم التكويني يـتم خـالل مراحـل          

كثر من وظيفة من حيث تصحيح مسار العملية التعليمية و من أهمها تحسين عملية              التكوين ، لذا فإن له أ     
  .التعليم و التعلم قبل تفاقم األخطاء التي يصعب التخلص منها فيما بعد 

  ) التجميعي ( التقويم النهائي 
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 ما يـستخدم  إلى التقويم الذي يتم عقب التدريس ، أي إنه عادة" التجميعي  " يشير مصطلح التقويم النهائي     
مجموعة من األنشطة التعليمية ، و من أهداف التقويم النهائي معرفـة مـستوى أداء               " انتهاء  " بعد إتمام   

تلميذ معين أو مجموعة من التالميذ أو معرفة ناتج أداء المعلم نفـسه ، و كـذلك مـدى تحقـق بعـض               
  .األهداف السلوكية 

ى مدى مناسبة طريقة أو مقرر معين ، كما أنه يـصمم            إن التقويم النهائي يساعد اآلخرين في التعرف عل       
بهدف الحكم على النواتج النهائية لعملية التعليم و التعلم ، و عادة ما يستخدم لتقرير انتقال الطالب إلـى                   

  . مستويات دراسية أعلى ، و إلعداد التقارير التي يخطر الطالب بها و كذلك أولياء أمورهم 
 المعلمون لألغراض السابقة تكون واسعة و شاملة كما أنها تقيس عينـة ممثلـة   و االختبارات التي يعدها  

   )٧٦ – ٧٣ : ٢٠٠٥عزو عفانة و آخرون ، . ( للسلوك 
و تجدر اإلشارة أن التقويم النهائي يتم في ضوء محددات معينة من أبرزها تحديـد إجرائـه ، و تعيـين     

ة سرعة األسئلة ، ووضع اإلجابات النموذجية لها ، و          القائمين به ، و المشاركين في المراقبة ، و مراعا         
   ) ٦٦:  ٢٠٠٢عليان ، نادر الزيود و هشام . ( مراعاة الدقة في التصحيح 

  
  : التقويم التشخيصي 

و فيه يقوم الباحث أو المعلم بتشخيص الصعوبات التي يواجهها المتعلمون عـن طريـق بنـاء اختبـار          
 (   .ختبار الجيد لتشخيص نواحي القوة و الضعف لدى المتعلمـين       تحصيلي دقيق مراعياً فيه شروط اال     

   ) ٥٦ : ٢٠٠١محمود منسي و أحمد صالح ، 
الذي يتم بعد انتهاء البرنامج و انقضاء فترة زمنية ، قد تطول أو تقصر ، على انتهائـه      : التقويم البعدي 

   )٢٣ : ٢٠٠٣علي الشخيبي ، . ( 
  

  أدوات التقويم 
تقويم التربوي بتنوع أغراضه ووظائفه ، و يجد المهتمون بالقياس و التقويم صعوبة فـي               تتنوع أدوات ال  

تصنيف هذه األدوات لتعددها و تعدد مجاالت استخدامها ، و على الرغم من ذلك فهناك تصنيفات متعددة                 
  .لهذه األدوات منها 

  . باستخدام االختبارات  تصنيف يقوم على أساس استثارة السلوك المراد قياسه و القيام بقياسه-
 تصنيف يقوم على أساس استخدام أساليب المالحظة لسلوك الفرد بحيث تتم هذه المالحظة عن طريـق   -

  .استخدام ما يسمى بلوائح المالحظة و قوائم الضبط و المقاييس و االختبارات الموقفية 
قياس الـسلوك المـراد قياسـه     تصنيف يقوم على أساس استخدام أساليب التقدير الذاتي ، و حيث يتم            -

  .باستخدام أدوات مثل المقابلة أو االستبانات و سجالت الحياة 
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 تصنيف يقوم على أساس استخدام آراء و أحكام و تقديرات اآلخرين للسلوك المراد قياسه لدى الفرد ،                  -
ين التلميذ و زمالئـه     باستخدام ساللم التقدير أو الرسم البياني االجتماعي الذي يقيس التوافق االجتماعي ب           

   ) ٢٦ : ٢٠٠٢عزت جرادات ، و آخرون ، . ( 
  .و فيما يلي وصف توضيحي ألهم أدوات القياس النفسي و التربوي 

   ساللم التقدير-١
 ، و يطلب    ةتمثل هذه إحدى أدوات التقويم التي تشمل على أوصاف لسلوكيات أو صفات أو سمات محدد              

حكماً من بين أحكام قد تكون ثالثة أو خمسة أحكام أحيانـاً ، بحيـث               ممن يقوم بعملية التقدير أن يصدر       
يشير الحكم إلى مدى ، و درجة توفر الصفة أو السمة ، أو السلوك لدى الفرد ، و لكـل درجـة وزنـاً                      
رقمياً يتم وضعه من قبل واضع سلم التقدير و تستخدم مقاييس التقدير بكثرة لتقدير خصائص شخـصية                 

   ) ٢٤٩ ـ ٢٤٦ ، ٢٠٠٢ حويج و آخرون ، مروان. ( الطالب 
   . قوائم المراجعة أو التدقيق و التسجيل -٢

تمكن المعلم من توفير دليل تقويمي مهم على تقدم الطالب عن طريـق اسـتحداث سـجل يبـين عـدد                     
لذلك يحتفظ بعـض المعلمـين بـسجل يبـين          . نجازها  إالمنجزات التي حققها أو األعمال التي يستطيع        

الخارجية التي قام بها الطالب ، أو عدد المشاريع التي أتمها أو المهـارات الرياضـية التـي                  القراءات  
  .يستطيع القيام بها أو النشاطات الصحية التي يقوم بها كل يوم 

إن قائمة المراجعة تمثل أحياناً أفضل وسيلة ممكنة لحل أنواع معينة من مشكالت التقويم و فـي بعـض                  
مناسب استخدام مقياس تقدير بدالً من قائمة مراجعة و خصوصاً عندما يكون من             الحاالت قد يكون من ال    

   )٢٥٠ ، ٢٤٩ : ٢٠٠٢مروان حويج و آخرون ، . ( الضروري معرفة شيء عن نوعية األداء 
  : المالحظة -٣

تعد المالحظة إحدى أساليب القياس التي تهدف إلى قياس المـشاعر و االتجاهـات و االهتمامـات ، و                   
 و موضوعية و قائمة على      ةاألفراد في المواقف المختلفة ، و كلما كانت المالحظة منظمة و محدد           سلوك  

  .استخدام قوائم للرصد مبنية على معايير محددة كلما كانت أكثر دقة 
  : المقابلة -٤

ا مـن   تستخدم المقابلة باعتبارها أسلوباً تقويمياً لقياس بعض الجوانب التي يصعب تحديدها إال من خالله             
مثل معرفة طريقة اإلجابة للمتعلم مثالً و انفعاالته أثناء اإلجابة ، و للكشف عن حاجاتـه ، و اسـتكمال                    
بعض المعلومات و البيانات التي ال توفرها األساليب األخرى ، و هناك الشروط التي يجب مراعاتها في           

بين طرفيها و تنظيم سـيرها ، و اختيـار          إجراء المقابلة منها تهيئة األجواء المناسبة لها ، و توفر الثقة            
   )٣٠ ، ٢٩ :٢٠٠٢عزت جرادات ، . ( األسئلة التي ستطرح فيها و تسجيل نتائجها 

    االستبانات-٥
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تعد من األساليب شائعة االستخدام في جمع البيانات المتعلقة بالتقويم التربوي المؤسسي للحصول علـى               
 أو آراء ، و يمكن اعتبار االستبانات نوعاً مـن المقابلـة    معلومات شخصية ، أو حقائق ، أو اتجاهات ،        

الذاتية ، حيث تشمل على مجموعة من العبارات أو التساؤالت المكتوبة التي يستجيب لها الفرد ، و هـذه       
العبارات يمكن أن تكون مفتوحة ، أي تتطلب من الفرد أن يستجيب بما يراه مناسباً لـه ، أو أن تكـون                      

و لعـل سـهولة     .  الفرد استجابة أو أكثر من بين مجموعة من االستجابات المعطـاة             مغلقة ، أي يختار   
و من عيوبها كمقياس تقرير ذاتي اسـتجابات األفـراد   . استخدام االستبانات هي التي أدت إلى انتشارها    

( ربما تكون غير صادقة أو دقيقة و ربما يصعب التحقق من صدق هذه االستجابات ألسـباب متعـددة                   
   )٢١٠ : ٢٠٠٣ الدين عالم ، صالح

    
  ) االختبارات : (  األساليب االختبارية -٦ 

تأتي غالبية المعلومات التي تجمع عن الطلبة في المدارس عن طريق تطبيـق األسـاليب االختباريـة ،              
فالمعلمون معنيون بإعطاء طلبتهم العديد من االختبارات المدرسية على مدار العام إما لغايات التشخيص               
أو لقياس االستعداد أو لقياس التحصيل الذي يتراكم في نهايـة فتـرة الـتعلم ، كـذلك تعنـي اإلدارات                     
المدرسية بمعرفة المستوى الذي يتوصل إليه الطلبة في تحصيلهم و في تحقيق األهداف المرسومة لهم و                

ـ                  ى اختبـارات   في مقارنة أدائهم من مدرسة ألخرى و من منطقة تعليمية ألخرى لذلك فهـم بحاجـة إل
للحصول على المعلومات التي يحتاجونها ، كما أن هناك حاجة لتعرف مدى صالحية المناهج الدراسـية               
المطبقة و مدى فعالية عملية التدريس و تقويم فاعلية البرنامج المدرسي بمختلف أبعاده و جوانبه ، و أن                  

على اختالف أنواعها ، و حتى تكـون  " ات االختبار" هذا األمر ال يتم إال من خالل األساليب االختبارية    
االختبارات وسائل قياس نافعة ال بد لها أن تكون متمشية مع األهـداف التربويـة و شـاملة للوحـدات                

ـ  جامعة القدس (      . الدراسية المعنية و مالئمة لنوعية الطلبة و مستويات إدراكهم            ١٩٩٣ ،   ة المفتوح
 :١٨١، ١٨٠ (   
   : سقاطية األساليب اإل-٧

سقاطية ، شأنها شأن األساليب االختبارية في قياس الشخصية ، إلى الكشف عن بعض             تهدف األساليب اإل  
الجوانب المميزة في شخصيات األفراد ، و لكنها تختلف عنها في كونها تقدم للمفحوص مثيرات غامضة                

 األساليب على نظرية مفادها     و تطلب إليه االستجابة لها بالطريقة التي يراها مناسبة ، و تقوم فلسفة هذه             
أن الشخص عندما يواجه موقف غامض أو ناقص يحاول توضيحه أو بإسقاط بعض صفاته عليه و هذه                 

  جامعـة القـدس  . (الصفات التي يسقطها الفرد في حالة هذه المواقف الغامضة هي همومه و مـشكالته           
   ) ١٨٦ : ١٩٩٣ ، ةالمفتوح

  :  اختبار األداء -٨
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عليمي بطبيعة الحال إلى تحسين مستوى أداء المتعلم في مواقف تطبيقية معينة و متنوعـة               يهدف الجهد الت  
و ذلك من خالل تنمية المعارف و المفاهيم و المهارات و االتجاهات التي يمكن تطبيقهـا بنجـاح فـي                    
مواقف حياتية متنوعة ، و بذلك يصبح من الضروري فحص التحصيل المعرفي للمـتعلم مـن خـالل                  

 في مواقف أداء فعلية ، و من هنا تتضح أهمية اختبارات األداء حيثما كان ذلك ممكناً و بخاصـة                    تقويمه
   ) ٢٥٣ ، ٢٥٢ : ٢٠٠٢مروان حويج ، . (  في المجاالت المهنية 

  : المقاييس االجتماعية -٩
 لدى أفراد   يقصد بالمقاييس االجتماعية تلك األدوات التي تستخدم لقياس المشاعر و االتجاهات التي توجد            

جماعة ما ، و ذلك لتحديد درجة توافق و تكيف الفرد مع جماعته ، و تقوم هذه المقاييس علـى أسـاس                    
التوصل لرسم بياني يوضح طبيعة العالقات االجتماعية التي تسود بين األفـراد ، حيـث يقـوم المعلـم        

ا طبيعة هذه العالقـات و مـن        بتوجيه مجموعة من األسئلة لتالميذه كل على انفراد و التي تحدد إجاباته           
عزت جرادات و آخرون ،     ( مع من يحب أن تجلس في الصف ؟ ، من ترشح ألسرة الصف ؟               . أمثلتها  
٣١ : ٢٠٠٢ (   

  : البطاقة التراكمية -١٠
بطاقة أو كراسة تشمل على بيانات شاملة عن المتعلم في كل ناحية من النـواحي            " البطاقة التراكمية هي    

و فيها بيانات عن تطور المتعلم صـحياً مـن   . "التعليمية السابقة للمرحلة التي هو فيها     ، و في المراحل     
الناحية النفسية و الجسمية ، و نموه المعرفي ، و التحصيل ، و سلوكه العادي في مختلف المجاالت ، و                    

إلـى  الهدف من تلك السجالت هو التعرف على المتعلم بصورة كاملة في لمحات خاطفـة ، باإلضـافة                  
التوجيه الناجح للمتعلم في جميع األوقات علمياً و مهنياً ، مع إعطاء المعلومات الالزمة حـول المـتعلم                  
ضعفاً و قوة مما يعين على التخطيط الدراسي المناسب له ، و من الجدير بالذكر أن تلك الـسجالت لـم                  

نها تشكل عبئـاً ثقـيالً لمـا    تعد تحقق األهداف التي وضعت من أجلها ، و ذلك بسبب شعور المعلمين بأ      
. ( تحتوي من بيانات كثيرة ال بد من تعبئتها ، األمر الذي يدفعهم إلى التكاسل في انجاز هذه الـسجالت               

   ) ٢٨: ٢٠٠٤إيمان الكحلوت ، 
  . المناقشة الجماعية -١١

فـي بدايـة   تعتبر من بين أفضل وسائل التقويم التي تتم إدارتها من جانب المعلم أو من جانب الطـالب           
اليوم الدراسي أو في نهايته أو عند نهاية وحدة دراسية ، و يتمثل أهم أهـدافها فـي الحـصول علـى                      
المعلومات ، و تهيئة الفرص المناسبة للتقويم الجماعي لما تم تعلمه ، و التوصل إلـى تحديـد األشـياء                    

ويد المعلم بالوقت المناسـب  الواجب عملها و الكشف عن االحتماالت التي تسبق عملية صنع القرار و تز  
  . لتقويم العمل الجماعي و العمل الفردي على حد سواء 

  . المؤتمرات أو اللقاءات الفردية أو الجماعية -١٢
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تمثل المؤتمرات أو اللقاءات الفردية أكثر وسائل التقويم فائدة عند الجلوس مع التلميذ لمناقشة االختبارات               
يق و السجالت القصصية ، و غير ذلك من المعلومات وثيقـة الـصلة ،               و مقاييس التقدير و قوائم التدق     

حيث سيساعد ذلك على توضيح نقاط القوة و جوانب الضعف عند التلميذ ، كما تساعد هذه المـؤتمرات                  
  . على تعليمهم كيف يحاولون تقويم أعمالهم و كيف يدركون المشكالت التي تواجههم 

  : عينات العمل -١٣
  مل فيما أنجزه أو كتبه أو عمله التالميذ في المدرسة مثل التقارير و القصص ،تمثل عينات الع

 و أوراق االختبارات ، و البحوث البسيطة ، و الرسوم و اللوحات و النماذج و الخـرائط و يستحـسن               
كما يمكن استخدام عينـات العمـل كأسـاس         . حفظ عينات من أعمال التالميذ في الملفات الخاصة بهم          

ة خالل اللقاءات التي تعقد بين المعلمين و اآلباء ، حيث يرغب اآلباء في التعـرف علـى مـدى                للمناقش
التقدم عند أبنائهم ، كما أن مثل هذه العينات مفيد أيضاً عند التحـدث مـع المـشرفين و التربـويين أو                      

  . اإلداريين في المنطقة التعليمية للتعرف على مختلف أنواع األنشطة في المدرسة 
  : لعب األدوار -١٤

حيث يستطيع المعلم عن طريقه تقويم أنماط التفكير التي يستخدمها الطالب في حـل المـشكالت التـي                  
تعترضهم ، و قدرتهم على وضع أنفسهم في مواقف اآلخرين ، و تقويم المهارات الخاصة بهم في لعـب            

   ) ٢٦٧ ـ ٢٦٣: ٢٠٠٤جودت سعادة ، عبد اهللا إبراهيم ، . ( األدوار 
م تعدد أنواع التقويم و أدواته إال أنه ال يقيس سوى قدرة الطالب على الحفظ و االستظهار و يقـيس                    رغ

القدرات العقلية المتدنية عند الطالب العتماده على التلقين و الحفظ األمر الذي ينتج طالباً آليـاً مبرمجـاً                  
لتجارة و المنافسة العالمية ، فـال  غير مفكر ، و نحن نعيش العولمة و ما تفرضه من قيم التقدم و حرية ا           

مكان لهذا الطالب في هذا العالم إال بتطوير التعليم و من أمامه التقويم و إيجاد التقويم البديل الذي يحـل                    
و هـذا  . محل التقويم التقليدي و يقود التعليم و المجتمع إلى بر األمان في عصر العولمة و األلفية الثالثة   

  . ة الثالثة ما سيتم عرضه في النقط
  
  

  )األصيل ( التقويم البديل 
  النشأة 

 حينما صـدر فـي      ١٩٨٣إن ظهور التقويم البديل الذي أتى كبديل لالختبارات التقليدية، يرجع إلى عام             
و منذ ذلك التـاريخ و النظـام التعليمـي          " أمة في خطر    " أمريكيا التقرير المشهور عن التعليم بعنوان       

 االنهيار و النقص و التخاذل مقارنة باألنظمة التعليمية التنافسية األخرى فـي             وط و قاألمريكي متهم بالس  
و قدم التقرير فكرة أن االختبار يجب أن يكون األداة للسياسة الرئيسة لمحاربـة تلـك                . الدول المتقدمة   

األمراض التي أصيب بها النظام التعليمي األمريكي ، و لم يمض على ذلك وقت طويـل حتـى توالـت        
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تقارير من مراكز األبحاث توصي كلها على ضرورة إيجاد مستويات أداء قومية جديدة تقاس بطـرق                 ال
   .جديدة تتضمن قياس القدرة على التفكير و االبتكار وحل المشكالت
   : و من هنا برزت فكرة التقويم البديل ليخدم وظيفتين أساسيتين

  . كأداة خطة للمستويات العليا للسياسات التعليمية -١
   )٢٨٤ : ٢٠٠٣قاسم الصراف . (  كأداة لتحسين التدريس في الفصول الدراسية -٢

  
  ":األصيل . " مفهوم التقويم البديل 

التقويم الذي يعتمد على أدوات قيـاس أصـيلة ذات مـصداقية و             " يعرف وليم عبيد التقويم األصيل انه       
ف حقيقية و واقعية ، و ليس مجرد قيـاس          موثوقية ، و اختبارات تقيس قدرات تفكير عليا بالنسبة لمواق         

 : ٢٠٠٤ولـيم عبيـد ،   . ( قدرات تذكر و حفظ و حل مسائل و مشكالت روتينية و مقولبة و مكـررة     
٣٠٠ (   

نه نوع من التقويم يعتمد على ممارسات المتعلم الواقعية ، و المشاركة فـي تقـويم                إأما الشخيبي فيقول    
  .من خالل مواقف الحياة الواقعية نفسه ، و هو تقويم ألداء المتعلم ، 

و التقويم األصيل يسجل نشاط المتعلم في أداء مهمة ، أو عمل له قيمة و معنى و هـو نـشاط للـتعلم ،            
يوضح فيه المتعلم مستوى قدراته و مهاراته في التفكير و حل المـشكالت و مـدى اسـتخدام المـتعلم                    

   ) ٢٤ : ٢٠٠٣خيبي ، علي الش. ( للمعلومات في التفكير و حل المشكالت 
إن ما يجب أن نوليه عناية في مدارسنا و جامعاتنا هو التقويم البديل و هو أسلوب يستخدم لتحديـد مـا                     

و هذا األسلوب   . الذي يعرفه التلميذ أو يستطيع أن يفعله بهدف إظهار النمو و تقديم التوجيهات المناسبة               
 هذا التقويم أصيل أو حقيقي ، ألنه يعتمد على أنشطة تمثل            و. في التقويم ال يستخدم االختبارات التقليدية       

و يـشمل   . النمو الحقيقي تجاه األهداف التعليمية ، و تعكس مواقف الصف الدراسي و الحياة الواقعيـة                
إن التقييم البديل يمكننا من تقويم تنـوع      . مالحظات المعلم و التقييم القائم على األداء و تقييم التلميذ لذاته            

ع في مخرجات التعلم ذات األهمية ، كما أنه يعزز التوظيف الجيد لزمن التدريس في تنميـة مـدى                   واس
واسع من المهارات ، و يزودنا بمعلومات عن معرفة التلميذ و قدراته ، و يمكننا من متابعة نمو التالميذ                   

   ) ١٩٧ : ٢٠٠٦حسن شحاتة ، . ( على مدار السنة 
وقع إلى آخر ، ففي الصفوف الدنيا ، يمكن للتقويم أن يركز بصورة أكثـر    إن التقويم البديل يختلف من م     

على عملية التعلم ، معتمداً على طرق المالحظة و التسجيل لمراحل نمو الطفل في بيئة التعليم الطبيعيـة                  
عالقة و هو بذلك يعطي معلومات عن كيفية تقدم المتعلم بالنسبة لمعايير النمو المتعلقة بطبيعة التعلم و                  . 

  .المتعلم باألطفال اآلخرين 
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و في الصفوف العليا يستمر التقويم البديل ليشمل على مالحظة الطلبة في نموهم مع التركيز على نواتج                 
تعلمهم ، و استخدام مشاريع دراسية مختلفة و أداءات متنوعة لعرض و تقويم التحصيل الدراسـي تبعـاً            

  . التحصيل لمعايير دقيقة تهم األداء الفعلي في هذا
إذن في التقويم البديل هناك شمولية التوازن بين علم التربية و المنهج الدراسي مـن ناحيـة و منهجيـة                   

   ) ٢٨٥ ، ٢٨٤ : ٢٠٠٣قاسم الصراف . ( التقويم من ناحية أخرى 
  

  "البديل . " خصائص التقويم األصيل 
 . في عملية التقويمأنه يجعل المتعلم أكثر إيجابية في التعلم ، و في المشاركة  -١

 .أنه يمارس فيه الطالب أنشطة و أعماالً ذات معنى و قيمة ، ترتبط بحياتهم الواقعية  -٢

 .إنه يتمركز حول الطالب بدرجة كبيرة  -٣

 .أنه يصبح فيه دور المعلم مصمماً لعملية التقويم  -٤

 .تقدم أبنائهم الدراسيإنه يشارك األسرة فيه ، عن طريق تقديم األدلة و الشواهد عن مدى  -٥

أنه يعتبر بمثابة تقويم تراكمي ، يشير إلى ما يمكن أن يفعله الطالب ، و ما يمتلكـه مـن مهـارات                       -٦
التفكير ، و قدرته على حل المشكالت ، استناداً إلى تاريخ تعلمه و أدواته و إنجازاته ، على مدى زمني                     

 . طويل 

 . المتعلم ككل أنه تقويم متعدد األبعاد يعنى بشخصية -٧

   ) ٢٥ ، ٢٤ : ٢٠٠٣علي الشخيبي ، .( أنه يعتمد على التعاون ، و يؤصل روح العمل في فريق  -٨
  

  :مبادئ التقويم البديل 
يكون التقويم صالحاً عندما تكون الخيارات المتاحة مالئمة ، و عندما تكون الطرق و األحكـام للعمليـة                  

ية ، و هناك مجموعة من المبادئ يجب االلتزام بهـا عنـد اسـتخدام    التقويمية متناسبة مع الفلسفة التعليم    
  .التقويم البديل ، و من هذه المبادئ 

 .أن يكون التقويم مستمراً  .١

 .أن يكون التقويم صادقاً و يمكن االعتماد عليه  .٢

 .أن يكون التقويم شامالً .٣

 .أن يستخدم التقويم طرقاً مختلفة  .٤

  )٢٨٧،٢٨٦ : ٢٠٠٣قاسم الصراف . ( علم أن يكون التقويم أداة اتصال بالمت .٥

  
  :أشكال التقويم البديل 
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كفايات معينة من خالل مهام محددة مثل األداء في المختبر ، و أثناء قيام التلميذ بالمهام يـتم إمـداده                     * 
و من مميزات هذا النوع من التقييم انه يساعد فـي تحـسين مهـارات          . بالتغذية الراجعة لتحسين التعلم     

قصاء لدى التالميذ ، و يمر التالميذ بفرص أكثر لإلجابة على أسئلة مفتوحـة النهايـة ، و بالتـالي      االست
كما أنه يعزز قدرات التالميذ في التفكير و العمل التعاوني في فريـق و  . يعزز قدراتهم في التفكير الناقد  

 .يمكن إدارته لمجموعة صغيرة من التالميذ أو لتلميذ واحد 

معتمد على ملفات التلميذ ، و يستند إلى عملية التجميع المنظم ألعمال التلميـذ لفتـرة زمنيـة                  التقييم ال * 
طويلة ، باستخدام أساليب متنوعة لتسجيل تلك األعمال ، و ذلك بهدف إظهار عمق و اتـساع و تطـور    

المتـصلة  و يعكس هذا التجميع المنظم و الهـادف االنجـازات           . معارف التلميذ و مهاراته و اتجاهاته       
و يتيح هذا النوع من التقييم إمكانية الجمع بين المعلومات المـأخوذة مـن التقيـيم                . باألهداف التعليمية   

و لـذا يـسهم     . البديل و التقييم المعياري ، إضافة إلى معلومات التقييم و المتابعة الذاتية من التلميذ ذاته                
 الذاتي التي يمكن أن يستخدمها المـتعلم فـي جميـع            هذا النوع من التقييم في تنمية استراتيجيات التقييم       

كما يتميز التقييم المعتمد على ملفات المتعلم بحساسيته للسياق حيث إنه يناسـب جميـع               . جوانب الحياة   
و يأخـذ   . المتعلمين و جميع مجاالت المواد الدراسية و جوانب التعلم من معرفة و مهارات و اتجاهات                

و يتم حفظ أعمال التلميذ مؤرخة      . الً متعددة مثل الملفات الورقية أو الصندوق        أسلوب ملفات التلميذ أشكا   
على مدى األسبوع أو الشهر أو السنة ، و يشمل تقارير المختبر و أوراقاً بحثية و مقاالت من مجالت و                    

 . االختبارات اليومية القصيرة و الواجبات المنزلية 

  أساليب التقويم البديل
 تساعد المعلم في التعرف على الصعوبات التي تواجه تعلم التالميذ ، إضـافة إلـى                و هي  المالحظة -١

و يتطلب تحقيق ذلك بصورة فعالة ضرورة احتفاظ المعلم بسجالت          . تقييم قدراتهم في تحصيل المعارف      
المالحظة و ذلك باالستعانة ببطاقات المالحظة ، و يمكن االستعانة ببعض المؤشـرات التـي يجـب أن            

لديه فضول و اتجاه نحو الـتعلم بإيجابيـة و روح           : ها قائمة المالحظة و التي تشير إلى أن التلميذ          تشمل
البحث ، و يرغب في التعلم المستقل ، و يسأل أسئلة مناسبة ، و يقترح بدائل لألفكار أو توسيعاً لها ، و                      

لوقت ، و االستخدام المسئول     يظهر تحمالً للمسئولية الشخصية ، و يضرب مثالً في االستخدام المناسب ل           
ألدوات المختبر ، و مستعد ألنشطة الصف ، و يحترم المسئولية الجماعية و يشارك في تحقيـق الفهـم                   

  . العام ، و يحترم آراء و أفكار اآلخرين ، و يحافظ على استمرار الجماعة في العمل 
لمقال تمدنا بمعلومات مفيدة حـول       فعلى الرغم من أن أسئلة ا      خرائط المفاهيم و المقابلة الشخصية     -٢

فهم التالميذ إال أنها ال تكون قابلة للتطبيق في جميع المواقف بسبب طول الوقت المطلوب ، و لذا فـإن                    
خرائط المفاهيم أو الشبكات تقدم نظرة تصويرية توضح فهم التالميذ و خالية من جمـع الكلمـات غيـر     

 فقـد تـم تطويرهـا و        المقابلة الشخصية أما  . ى المفاهيم   األساسية التي يشملها المقال بحيث تحافظ عل      
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و . استخدام هذا األسلوب لتشخيص المعرفة القبلية و المفاهيم و المغايرة و الفهم البديل لـدى التالميـذ                  
  .عادة تستخدم المقابلة الشخصية كأداة مرتبطة بخرائط المفاهيم من خالل التواصل و االتصال الشفهي

م التفاعل الصفي لمساعدة المعلم في تطـوير األداء          ، و يستخدم هذا األسلوب لتقي      ديوالتسجيل بالفي  -٣
  . التدريسي ومساعدة التالميذ في عملية التقييم الذاتي لقدراتهم على األداء العملي أو التفاعل الصفي 

 كتابـة مـا    حيث يقوم المتعلم بتسجيل أسئلة المعلم و مشاعره نحو نشاط مـا ، أو      تسجيل اليوميات  -٤
و هو أسلوب يساعد في تنمية مهارات الكتابة للمـتعلم مـن            . تعلمه اليوم و يحتفظ به في ملف منفصل         

خالل االتصال مع أفكاره على الورق كما يربط بين المعارف التي يكتسبها المتعلم ، و يساعد المعلم من                  
لى ذلك تطوير طرائق التدريس و      بناء حوار مع المتعلم عند االطالع على سجل اليوميات ، و يترتب ع            

  . اإلجابة على أسئلة كل متعلم على حدة 
 ، هو أسلوب للتقويم القبلي بهدف تحديد المعرفة المسبقة للمتعلم حول سؤال             جلسات العصف الذهني   -٥

أو مشكلة ما ، حيث يتم سؤال المتعلمين فردية لكتابة كل ما يعرفونه عن موضوع الدرس بعـد جلـسة                    
  . هني و مناقشات الزمالء و من خالل خبرات التعلم الحقيقية العصف الذ

 و التي تستدعي حلوالً متعددة ، و تسهم في تنمية مهارات حل المـشكلة و  أسئلة النهاية المفتوحـة   -٦
تحديـد  : و التدريب على أسئلة النهاية المفتوحة يتطلـب اإلجـراءات التاليـة    . تشجع التفكير اإلبداعي    

ية المطلوبة للتقييم ، و المهارات المراد تقييمها ، و تـصميم سـيناريو لتطـوير أفكـار                  األفكار األساس 
المتعلمين و كتابة إجابات حول األسئلة المطروحة ، و اختبار أسئلة التقييم مع عـدد مـن المتعلمـين و                  

  . مقارنة إجابات المتعلمين مع اإلجابات المتوقعة و وضع درجات التقدير المناسبة 
 ، و هدفها تقييم معرفة المتعلم للمفاهيم و المهارات على تدرج من خمس نقـاط          ة التقدير الذاتي  قائم -٧

، و تتضمن أداة التقييم المفاهيم المتوقع تعلمها أثناء عملية التدريس و أمام كل مفهوم قائمة مـن خمـسة              
لم أسمع عـن المفهـوم ،   : اختيارات يعبر كل منها عن مستوى فهم المتعلم للمفهوم ، و االختبارات هي   

سمعت عنه لكن لم أفهمه ، أفهم هذا المفهوم جزئياً ، أعرف المفهوم و أفهمه ، أعرف المفهوم و أفهمـه                     
   ) ٢٠١ ، ١٩٨ : ٢٠٠٦حسن شحاتة ، . ( و أستطيع شرحه جيداً 

   عينات األداء -٨
   ) ٢٥ : ٢٠٠٣علي الشخيبي ،  . (  االختبارات-٩
  

  .يم البديل ومعلم مراعاتها عند إجراء التقاألمور التي يجب على ال
التقييم التكويني هدفه تعديل مسار التعلـيم و الـتعلم و           .  أن يدرك الهدف من التقييم من حيث نوعه          -١

و التقييم التشخيصي هدفه التعرف على صعوبات التعلم ، و التقيـيم النهـائي              . اتخاذ القرارات المناسبة    
ئية للتعلم ، و التقييم التقويمي هدفه تطوير المنهج أو عالج بعـض جوانـب          هدفه معرفة اإلنجازات النها   

  .العملية التربوية 
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 إن األهداف التكوينية و التشخيصية لعملية التقييم تتناسب مع ممارسات التعليم الفعال ، وهي تركـز                 -٢
  .م على ما يفعله المتعلم ، و يقدم معلومات مفيدة لكل متعلم حتى تساعده على التقد

 أن يدرك المتعلم الهدف من التقييم و إجراءات تنفيذه ليكون مشاركاً مع المعلم و يتحمـل مـسئولية                   -٣
  .تعلمه 

  . أن تتناسب إستراتيجية التقييم مع أهداف المنهج -٤
 : ٢٠٠٦حسن شحاتة ،    . (  أال يتعارض مدخل التقييم مع عملية التعلم بل تتكامل معها قدر اإلمكان              -٥

٢٠١   (   

استعرضت النقطة الثالثة التقويم المستقبلي بشكل عام في ظل حركـة المعـايير ، و لكـن مـاذا عـن                     
خصوصية اللغة العربية ؟ و لإلجابة عن هذا السؤال سنتناول أشكال التقويم اللغوي و وسـائله الـسائدة                

 فـي ظـل حركـة       اآلن ، ثم ننتقل إلى استشراف ما يجب أن تؤول إليه هذه األشكال و تلك الوسائل ،                
  . المعايير التربوية 

  
  . تم فيها عملية التقويم في مادة اللغة العربية في المرحلة األساسيةتأهم القضايا التي 

 : اختبار االستماع و الفهم  -١

  :و أهم القضايا التي يقيسها 
مـة التـي   أي أن يتعرف على الكلمة أو الجملة من خالل ما يستمع بأن يضع خطاً تحـت الكل     : التعرف

  .سمعها أو يكتب جملة أو اثنتين حسب الموقف الذي استمع إليه 
أي بمعنى أن يضع خطاً تحت مرادف الكلمة التـي اسـتمع   : إدراك المعاني عن طريق تحديد المرادف      

  .إليها أو يقوم بكتابتها من الذاكرة 
  .استمع إليها بمعنى أن يكتب عكس الكلمة التي  : إدراك المعاني عن طريق تحديد المضاد

 .يجيب عن قصة قصيرة استمع إليها أو نص لغوي 

  اختبار المفردة  -٢
تعتبر المفردة أو الكلمة هي الوحدة األساسية في بناء اللغة العربية فالطالـب عنـدما يـدخل إلـى                   
المدرسة يحمل قاموساً لغوياً لكنه قاموس مسموع لذا يأتي دور المدرسة في تعلم مهـارات القـراءة                 

  :و لذلك تعد المفردة من أهم أهداف تدريس اللغة العربية و يتم تقويمها بعدة طرق منها . كتابةوال
  .تعرف معنى الكلمة  •
 .التكملة عن طريق االختبار من متعدد  •

 .إعادة صياغة عبارة قصيرة مع المحافظة على المعنى و تغيير الكلمة التي تحتها خط  •

  اختبار القراءة  -٣
  :عايير التي يجب أن تتوفر في اختبار القراءة أهم األسس و الم
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  .أن يعالج الفكرة األساسية و أن تتحدث عن مجموعة متتابعة من األحداث * 
 .أن يكون النص مكتوباً بلغة سليمة غير مضطربة * 

 .أن تكون األسئلة المصاحبة للقطعة واضحة * 

 .أن تشمل األسئلة على قياس قدرات متنوعة * 

ختبار كل مهارات القراءة الجزئية في توازن و تكامل دون االنحياز لبعـضها أو إهمـال         أن يقيس اال  * 
   )٧٤ ، ٧٣ : ٢٠٠٤إيمان الكحلوت ، ( .اآلخر 

 
  التقويم اللغوي في ظل حركات اإلصالح التربوي

من المعروف أن التربية شهدت منذ الخمسينات من القرن الماضي ، و حتى التسعينات منه عـدداً مـن                   
ات اإلصالح التي وجهت أنظمتها ، و أسهمت في تطوير و سائلها ، و من أبرز هـذه الحركـات                    حرك

حركة األهداف التعليمية ، و حركة القياس محكي المرجع ، و حركة التعلم حتـى الـتمكن ، و حركـة                     
للغـوي ،   الكفايات التعليمية و حركة نواتج التعلم فكان لكل هذه الحركات انعكاسات على أشكال التقويم ا              

   . و وسائله ، و أثره التربوي ، و التعليمي 
و لقد ظلت االختبارات و تحديداً اختبارات الورقة و القلم التحصيلية ، تمثل مـن الناحيـة التاريخيـة و           

 علـى هـذا     ظم التعلم التقليديـة ، و االقتـصار       الواقعية أكثر أساليب التقويم استخداماً ، خصوصاً في ن        
 التقويم جعل المرء قاصراً في التقويم اللغوي على قياس الجوانب التحريريـة دون              األسلوب من أساليب  

الشفوية رغم أهمية األخيرة و كثرة الحاجة إليها في المواقف الحياتية ، و بهذا يكـون التقـويم اللغـوي           
انبـه  الحلقة األضعف في منظومة تعلم اللغة و السبب المباشر في ضعف تعليم اللغة ، و ال سيما فـي ج                   

   .الشفهي 
و في ظل حركة األهداف التعليمية حظى الجانب المعرفي بمستوياته المختلفة النصيب األكبر من أسـئلة                
االختبارات مما حدا بالتقويم إلى التركيز على قياس مدى تحـصيل المعلومـات ، دون تقـدير لدرجـة                

اس المهارات اللغوية لدى المتعلمـين      اكتساب المهارات ، مما أدى إلى إهمال التقويم اللغوي لمتطلبات قي          
بما فيها مهارتي القراءة والكتابة ، و أصبحت العبرة بمدى معرفة القواعد اللغوية بغض النظر عن مدى                 

  .قدرة المتعلم على استخدامها في مواقف التحدث أو القراءة و حتى عند الكتابة 
رجع حيث ظهرت االختبارات المرجعيـة  و تطور التقويم ـ نسبياً ـ مع ظهور حركة القياس محكي الم  

المحك و اختبارات الكفاءة اللغوية و قد ساعد ظهور هذا النوع من التقويم اللغوي فـي الكـشف عـن                    
اختبارات الكفاءة اللغوية و قد ساعد ظهور هذين النوعين من التقويم اللغوي في الكشف عـن نـواحي                  

رتي القراءة و الكتابة ، و ذلك العتماده أيضاَ علـى   القوة في لغة المتعلمين و عن نواحي ضعفهم في مها         
  .الورقة و القلم ، أما الكشف عن نقاط القوة و الضعف في مهارتي االستماع ، و التحدث فلم يتحقق 
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و حركة التعلم حتى التمكن أبرزت أهمية التقويم التكويني ، للوصول بـالمتعلم إلـى درجـة اإلتقـان ،           
 يمكننا من تحديد مدى جودة فهم تالميذنا لموضوع نتناوله ، و في درس اللغـة        فالتقويم التكويني المستمر  

العربية أصبح التقويم التكويني تشخيصاً لمدى تحصيل المعارف و المفاهيم اللغوية أثناء الـدرس ، ممـا         
عزز دور التقويم اللغوي كخطوة على طريق تعليم اللغة ، و أصبح التعليم والتقـويم فـي درس اللغـة                    

و ظهر نتاجاً لهذه الحركة بطاقات مالحظة األداء اللغوي لكل من           . عربية متالزمين ، و ليس متتابعين       ال
المعلم ، و المتعلم ، و مقياس الكفاءة اللغوية و أدوات ـ أكثر مناسبة من االختبارات اللغوية ـ لتقـويم    

  . رعية لغة المتعلم أو المعلم تحوي الكفايات العامة للغة ، و الكفايات الف
و كان المتوقع من ظهور حركتي نواتج التعلم ، و المعايير التربوية حدوث نقلة نوعية في أشكال التقويم                  

ا من شأن األداء و العائـد   ت، ووسائله ، و السيما بالنسبة للتقويم اللغوي ، و ذلك أن هاتين الحركتين أعل              
  .الفعلي من التعلم المتمثل في مخرجاته 

وار ، و ظهور ذلك بوضوح في النواتج ، ألنه ال قيمـة             دة من تعلم اللغة هي االرتقاء باأل      و الغاية الفعلي  
لدرس لغة يحصل التالميذ خالله على معلومات ، و معارف ، و ال يـستطيعون بعـد انتهـاء الـدرس                   

 قـائم   فال يجدي تعليم قائم على األداء مع تقـويم        . استخدامها ، و ال تظهر في تعبيراتهم ، و اتصاالتهم           
 : ٢٠٠٣محمد فضل اهللا ،     .  ( فما المطلوب لكي يصبح التقويم اللغوي قائم على األداء          . على المعرفة   

    )١٥٣ ـ ١٤٩
  التقويم في ظل حركة المعايير التربوية

  واقع التقويم 
ليميـة ،  إن التربية التقليدية تنظر إلى التقويم ـ ببساطة ـ على أنه القياس القبلي و البعدي لألهداف التع  

فالمفترض أن التقويم   .نجازها من عدمه ، و إصدار حكم قيمي إيجابياً ، أو سلباً بشأنها              إو استنتاج مدى    
يوفر آلية التغذية الراجعة األولية في تعلم أي فرع من فروع المعرفة و هذه التغذية الراجعة ـ في حال  

ي توجيه برامج التنمية المهنية للمعلمـين و  حدوثها ـ تفيد في إمكانية إحداث تغيرات في السياسات ، و ف 
و الواقع أن التقويم ـ حالياً ـ هو أحـد عناصـر المـنهج      . في تشجيع المتعلمين لتحسين نتائج تعلمهم 

األكثر تعرضاً للنقد ، العتماده ـ غالباً ـ االختبارات وسيلة وحيدة للحكم على مستوى المتعلمـين ، و     
من عدمه ، و الحق إن التركيز على اختبارات الورقة و القلم مع اختيـار               الموافقة على تقدمهم الدراسي     

اإلجابة الصحيحة من بين عدد من اإلجابات لن يقيس قدرة المتعلم على استخدام و توظيف المعرفة فـي                  
فـالتقويم  . مواقف واقعية حياتية كما أن االختبارات لن تقيس قدرته على أداء عمل ما ، أو شيء معين                  

محمد فضل اهللا ،    . ( الحالي هو أكثر عناصر المنهج المدرسي حاجة إلى األخذ بحركة المعايير            بوضعه  
   ) ١٦٠ ـ ١٥٩ : ٢٠٠٣

  
   . المستويات المعياريةالتقويم القائم على 
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 على نواتج تعلـم     – فيه الحكم معايير تشتق الذي التقويم : المعيارية المستويات على القائم بالتقويم يقصد
 مـن مـدى تحقيـق    – من خالل هذا التقويم      – من المستويات المعيارية ؛ و من ثم يتم التأكد           – التالميذ

و يقوم التقويم بدور مهم في اإلصالح التعليمي القائم على المستويات           . التالميذ هذه المستويات المعيارية     
ت المعيارية فهـو يركـز      المعيارية حيث إن التقويم يوجه عمليتي التدريس و التعلم إلى تحقيق المستويا           

انتباه كل من التالميذ و المعلمين إلى المعارف و المهارات الواجب اكتسابها لتحقيق المستويات المعيارية               
المنشودة و التي تقاس خالل التقويم للتأكد من تحقق هذه المستويات المعيارية ، كمـا أن التقـويم يقـدم                    

عالء الدين سعودي             ( .لتحقيق المستويات المعيارية    نماذج تطبيقية لألداء المطلوب من التالميذ       
 ،٥٥ : ٢٠٠٧ (   

التقويم القائم على المعايير مرتبط بالتقويم محكي المرجع ، حيث يتم مقارنة أداء المـتعلم بمعيـار   أي أن   
فـي عمليتـي   معين ، و يأتي هذا النوع من التقويم استجابة لتأثير سياسات المحاسبة القائمة على التقويم            

التعليم و التعلم ، و من المتوقع أن يلعب التقويم القائم على المعايير دوراً مهماً فـي الـسياسة التعليميـة            
  .حيث يمكن أن يعمل كرافعة لتحسين التعلم ، و في الوقت نفسه كمقياس لهذا التحسين 

 قياسها ، تحدد ما يجب على       التقويم يقدم تعريفاً إجرائياً للمعايير حيث يعرف في ضوء مصطلحات يمكن          
المعلمين تدريسه ، و ما يجب على المتعلمين تعلمه ، و حينما ينخرط المتعلمـون فـي التقـويم فـإنهم                     

  . يتعلمون من هذا التقويم 
و قد حدث ، في السنوات األخيرة ، تطور في مفاهيم التقويم ، و أساليبه ، و أدواته و اسـتراتيجياته ، و    

اً ، و يركز على مهارات التفكير العليا ، و يتطلب من المتعلمين الفهم ، و االستنتاج ،                  أصبح التقويم معقد  
  .و استخدام ما تم اكتسابه من معارف و مهارات في مواقف جديدة 

إن تقييم األداء يمكننا من تقييم إتقان طالبنا لألهداف بطرق قد ال تكـون ممكنـة ببـساطة فـي صـيغ            
وجه الخصوص تقييم المهام المركبة و المعقدة كتلك التي تتضمن و تتطلـب     إنها تناسب على    . قرطاسية  

تآزر عدد من المهارات المتأنية ، لذلك فإن التقويم القائم على المعايير يتطلب رصد مجموعة من األدلـة          
التي تستخدم كمقياس للحكم على أداء معين ، أو إنتاج معين ، و تتضمن إرشادات واضحة لمـا يجـب                    

ليه عند القيام بالتقويم ، وتسمى هذه األدلة مؤشرات األداء و هي األدلة الفعلية ، و التي تبـرهن                   النظر إ 
  . استيعاب المتعلم لما تعلمه ، و قدرته على استخدامه و توظيفه 

و نظراً للحاجة في التقويم القائم على المعايير لالستكشاف المبكر لمستوى األداء ، و مواطن قوتـه ، أو              
تي تحتاج إلى تحسين ، و لتحديد مدى القرب أو البعد من تحقيق المعيار ، و عدم االنتظـار إلـى                  تلك ال 

نهاية المطاف ، فقد استحدث ما أطلق عليه عالمات األداء أو وقفات األداء ، وهي جمل أكثـر تحديـداً                    
أو مجموعـة  لمعايير المحتوى تصاغ لمستوى معين ، أو لمرحلة دراسية معينة أو صف دراسي معين ،          

من الصفوف الدراسية ، أو لعمر معين ، و هي وصف لغاية يجب أن يكتسبه المتعلم ، و يكـون قـادراً             
   ) ١٦٢ـ١٦٠ : ٢٠٠٣فضل اهللا ،محمد . ( على أدائه عند هذه العالمة أو الوقفة 
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   :التالية بالخصائص المعيارية المستويات على القائم التقويم يتميز و
    :أخرى جهة من المعيارية المستويات و التدريس بين و جهة من التقويم بين الوثيق االرتباط -
 علـى  القـائم  التقـويم  خصائص أهم من المعيارية المستويات و التدريس من بكل الوثيق االرتباط يعد  

 تدريـسه  يـتم  مـا  هي المستويات هذه في المتضمنة الخبرات و المعارف إن حيث المعيارية المستويات
 الفـصلية  القـرارات  يرشد و التدريس يوجه فالتقويم ثم من و ؛ لديهم تقويمه يتم ما أيضا هي و يذللتالم
   . المعيارية المستويات تحقيق من تالميذه يمكن كي المعلم يتخذها التي

   :المرجع محكي تقويم هو المعيارية المستويات على القائم التقويم -
 يقـارن  التالميذ أداء أن أي المرجع محكي تقويم هو المعيارية ياتالمستو على القائم التقويم بأن يقصد  
 فـي  الحال هو كما زمالئه بباقي يقارن ال و المعيارية المستويات من مشتق ثابت بمعيار التقويم هذا في

 يهـدف  المعيارية المستويات على القائم التعليمي اإلصالح أن على التأكيد مع ، المرجع معياري التقويم
   . المستويات على القائم التقويم في عالية إنجاز مستويات التالميذ جميع يحقق نأ إلى
   :التقويم أساليب تنوع

 المـستويات  تحقق من للتأكد متنوعة تقويمية أساليب على المعيارية المستويات على القائم التقويم يعتمد  
ـ  و المعارف تنوع إلى التقويم أساليب تنوع يرجع و المعيارية  المـستويات  تـستهدفها  التـي  اراتالمه
 فـي  التقويم أساليب تتنوع ثم من و ؛ المعارف و المهارات كل تقيس التقويم أساليب كل فليس  المعيارية

 الخبرة جوانب فيه تتعدد حيث األبعاد متعدد التقويم عليه يطلق لذا المعيارية المستويات على القائم التقويم
 المـستويات  علـى  القـائم  التقـويم  يقسم و . المعيارية المستويات حققت من التأكد أجل من يقيسها التي

  : إلى المعيارية المستويات تحقيق أجل من التالميذ لدى تنميتها المستهدف الخبرات وفق المعيارية
 خـالل  مـن  المعلومـات  هـذه  تقـويم  يتم و ، التالميذ معلومات تقويم به يقصد و : المحتوى تقويم -

  . . … ، المؤتمرات و ، الجماعية لمناقشاتا و ، االختبارات
و يقصد به تقويم التصرفات و الحركات و المهارات و االستراتيجيات ، و يتم تقـويم    :  تقويم العمليات    -

   .……العمليات من خالل بطاقات المالحظة ، و التسجيل الصوتي ، و تسجيل الفيديو ، 
لتي ينتجها التالميذ إلظهـار تمكـنهم مـن المـستويات           و يقصد به تقويم األعمال ا     :  تقويم المنتجات    -

  .     المعيارية ، و يتم تقويم المنتجات من خالل بطاقات مالحظة ، و اختبارات األداء ، و التقويم الحقيقي 
  :   االعتماد على مبدأ المحاسبية -

ميذ و المعلمين محاسبون عن     و يقصد بمبدأ المحاسبية في التقويم القائم على المستويات المعيارية أن التال           
مدى تحقق المستويات المعيارية ؛ و من ثم فهم مطالبون بدراسة نقاط الضعف و السلبيات التي أظهرتهـا     
نتائج التقويم في أداء التالميذ و العمل على تالفي هذه السلبيات و تحسين أداء التالميـذ للوصـول إلـى                    

   ) ٥٧ ، ٥٥ : ٢٠٠٧عالء الدين سعودي ، ( .ة المنشودة الكفاءة المطلوبة لتحقيق المستويات المعياري
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  : االعتماد على صيغ تقويم حديثة -
إذا كانت حركة المعايير تدعو ـ باألساس ـ إلى جعل التعليم قائم على األداء ، فإنه مـن الطبيعـي أن     

 إلى ظهـور وسـائل   و قد أدى هذا التوجه الجديد. يكون تقويم هذا التعليم قائماً ـ أيضاً ـ على األداء   
  .أخرى للتقويم يمكن أن توفر المواقف التي تكشف عن مستوى أداء المتعلم ، و من هذه الوسائل 

تمثل عمل حقيقي واقعي يتطلب من المـتعلم توليـف المعرفـة و             :  المهام األدائية    -:الوسيلة األولى   
 منتج معين ، أو بناء شيء أو القيـام          المهارات التي تم تعلمها و تطبيقها إلنشاء استجابة معينة ، أو عمل           

و في كل الحاالت فهي تمكـن       " العمل  " بعرض معين يتضح فيه معرفته ، و فهمه و قدرته على األداء             
المقيم من التحكم على مستوى تعلم المتعلم من خالل استخدام مقاييس األداء ، و المهمة األدائية يجـب أن        

ا بحيث توجه المعلم لمعايير الحكم على األداء ، و يفهم المـتعلم ـ   تكون تعكس نواتج التعلم المراد قياسه
من خاللها ـ متطلبات األداء ، و كيفية تقييمه ، و ال تكون المهمة سهلة ، فيستهين بهـا المـتعلم ، و ال    

و تكون مرتبطة بأهداف المادة الدراسـية ، و مخرجاتهـا التعليميـة ، و               . صعبة فيشر بالعجز تجاهها     
  . أن يتتبع المعلم تقدم التلميذ في أدائها تسمح ب

و فيها يقوم المـتعلم بـأداء مهـارات     : مهام عمليات: و مهام األداء التي يقوم بها الطالب نوعان هما         
  .محددة ، داخل الصف أمام معلمه ، و زمالئه كأن يقرأ جهراً ، أو يلقي كلمة أو خطبة 

ا منتجات تدل على اكتساب المهارات و المعارف الخاصـة   يقدم المتعلمون في نهايته:و مهام منتجـات    
يكتب تقريراً أو رسالة ، و يقدم نسخة منه للمعلم ، أو ألقرانه ، يقرأ كتاباً ، و يقـدم                    : بموضوع التقويم   

ملخصاً له ، أو تعريفاً وافيا بمحتواه ، أو يجمع مادة علمية من شبكة المعلومات الدولية حول موضـوع                   
  . ريراً تأملياً عنها ما و يقدم تق

  نجاز ملف اإل: الوسيلة الثانية 
نجاز في أواخر القرن العشرين ، و انتشر في العديد من المدارس على مستوى العـالم ،                 ظهر مفهوم اإل  

  .حتى أصبح جزءاً من ثقافة المدارس و الجامعات في الوقت الراهن 
تجميع : " ، و اصطالحاً يمكن تعريفه بما يلي        " ئق  حقيبة األوراق و الوثا   : "  معناه   نجاز لغةً  و ملف اإل  

نـه مجلـد   أ"  ، أو ةنجازاته ، يطور باستمرار ، و وفق أطر محـدد   إتكويني ألفضل أعمال المتعلم ، و       
يحتوي على معلومات و معارف متنوعة ، بعضها ورقي ، و البعض اآلخر الكتروني أو تكنولـوجي ،                  

و أشرطة الفيديو و غيرها ، حيث يقوم المتعلم بجمعها ، و تصنيفها             كالتسجيالت الصوتية ، و المرئية ،       
ــرزه     ــذي أح ــدم ال ــه ، و التق ــستوى أدائ ــصيلي ، و م ــوه التح ــى نم ــشير إل ــي ت   " .، و ه

إن إعداد ملف االنجاز و استخدامه في المجتمع المدرسي أصبح جزءاً ال يتجزأ مـن ثقافـة المدرسـة                   
و ال يقتصر دور ملـف   . مة لتفعيل و تجديد عمليات التعليم و التعلم         المعاصرة ، باعتباره أداة تربوية ها     

االنجاز على أداء المتعلم فحسب ، بل يستخدم في تقويم األداء المدرسي ككل ، نظراً ألنه يـشتمل علـى        
الجوانب األساسية المرتبطة بالتعلم و التدريس و التنظيم و المخرجات و المعايير و البحث و غيـره ، و      
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. االنجاز فرصاً عديدة الكتساب مهارات التفكير بشكل عام ، و مهارات التفكير الناقد بشكل خاص               يوفر  
كما أنها تعكس الطبيعة المعقدة النجاز الطالب و أنها تستطيع أن توفر ما نستطيع من خالله أن نـربط                    

  .التقييم ، و التعليم في نسيج واحد 
جاز يهدف إلى التجميـع التكـويني ألعمـال المـتعلم ، و             نو بصفة عامة فإنه يمكن القول أن ملف اإل        

انجازاته ، و عرض أفضل ما لديه من أدلة على تحصيله بهدف تقويمها ، و التعرف على مـدى تقدمـه      
محمد فـضل   (  .العلمي ، و تطور أداءاته ، و كلها تصب في مصلحة التقويم األصيل القائم على األداء                 

      ) ١٦٩،  ١٦٨ : ٢٠٠٣اهللا ، 
  
  

   : المعيارية المستويات على القائم التقويم أنواع
   :يلي كما هي أنواع ثالثة إلى المعيارية المستويات على القائم التقويم يقسم

  : أوال التقويم التشخيصي أو القبلي    
و يقصد به ذلك التقويم الذي يقوم به المعلم قبل أن يبدأ في تدريس الوحـدة القائمـة علـى المـستويات               

لمعيارية و يهدف ذلك التقويم إلى تحديد الفجوة بين معارف التالميذ و مهاراتهم الفعليـة قبـل تـدريس            ا
الوحدة من جهة و بين المهارات و المعارف المطلوب أن يمتلكها التالميذ لتحقيق المستويات المعياريـة                

ليمية الواجب توافرها لسد    من جهة أخرى ؛ و من ثم يرسم المعلم الخطط التعليمية ، و يحدد الفرص التع               
  . هذه الفجوة 

  :   ثانيا التقويم التكويني أو البنائي 
و يقصد به ذلك التقويم الذي يتم بالتوازي مع تدريس الوحدة و يهدف إلى توجيه و إرشـاد التـدريس و                     

 المـستويات  التعلم ؛ و من ثم التأكد من خالل هذا التقويم هل يحقق أداء التالميذ نموا مستمرا نحو تحقيق                 
المعيارية أم ال ، و يرصد هذا التقويم التطور و النمو في األداء الفـردي لكـل  طالـب نحـو تحقيـق                   
المستويات المعيارية خالل فترات زمنية متعاقبة ، و تعدل الخطط التعليمية المنفذة باستمرار فـي ضـوء       

  . نتائج هذا التقويم 
  :   ثالثا التقويم النهائي أو التجميعي 

و يهدف هـذا  لقائمة على المستويات المعيارية يقصد به ذلك التقويم الذي يتم في نهاية الوحدة التعليمية ا      و  
التقويم إلى الحكم على مدى تحقيق التالميذ المستويات المعيارية المنشودة ، و يعتمد هـذا الحكـم علـى                   

 هذا التقويم القـرارات التربويـة       معايير أدائية مشتقة من المستويات المعيارية ؛ و من ثم تتخذ في ضوء            
حول كل من انتقال التالميذ إلي دراسة وحدات تعليمية قائمة على مستويات معياريـة أخـرى و كـذلك                   
تحديد مدى فاعلية الوحدة التعليمية في تمكين التالميذ من تحقيق المستويات المعيارية ، و كذلك التواصـل   

مين بالعملية التعليمية حول نتـائج تقـويم أداء التالميـذ مقارنـة             مع التالميذ و المعلمين و اآلباء و المهت       
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بالمستويات المعيارية و دور كل طرف من هذه األطراف في مساعدة التالميذ في تحسين أدائهم لتحقيـق                 
  .هذه المستويات 

 يتضح من التصنيف السابق أن أساس هذا التصنيف هو توقيت ذلك التقويم فعلى الرغم مـن اخـتالف                   
اع التقويم القائم على المستويات المعيارية إال أن هذه األنواع متكاملة و ال يمكن أن يحل أحـد هـذه                    أنو

األنواع محل النوعين اآلخرين و إنما لكل نوع من هذه األنواع دوره في التأكد مـن تحقيـق التالميـذ                     
ء المستويات المعياريـة    للمستويات المعيارية ؛ و من ثم يوضع جدول زمني لتقويم أداء التالميذ في ضو             

   .يحدد فيه توقيت استخدام كل نوع من هذه األنواع 
  
  

   :المعيارية المستويات على القائم التقويم خطوات
 الخطـوات  هـذه  تختلف ال و رئيسة خطوات أربع في المعيارية المستويات على القائم التقويم عملية تتم 

   :يه الخطوات هذه و المستخدم التقويم نوع باختالف
 نتـائج  عن تقارير تقديم و ، تفسيرها و المعلومات تحليل و ، تسجيلها و المعلومات جمع و ، التخطيط 

   . الخطوات هذه يوضح التالي الشكل و ، المناسبة التربوية القرارات اتخاذ و التقويم
  

  التخطيط
                                                                                   

   التقويم نتائج عن تقارير تقديم                                              تفسيرها و المعلومات جمع
                                         التربوية القرارات اتخاذ و                                                                          

  
  تفسيرها و المعلومات تحليل

                   
  المعيارية المستويات على القائم التقويم خطوات يوضح السابق شكل

 عالقـة  تربطهـا  المعيارية المستويات على القائم التقويم عملية خطوات أن السابق الشكل من يتضح و  
   .  املةمتك الخطوات هذه أن أي خطية ال دائرية

   :األربعة الخطوات هذه بيان يلي فيما و                           
   التخطيط : األولى الخطوة 

 مقارنـة  التالميـذ  أداء عـن  المعلومات جمع يتم كيف و متى يحدد جيد تخطيط إلى الجيد التقويم يحتاج
 عمليـة  هـي  التقويم عملية ألن و ؛ التقويم خطط توضع الخطوة هذه خالل أنه أي المعيارية بالمستويات
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 تحليـل  ضوء في باستمرار تعدل و تراجع الخطط هذه فإن السابق الشكل من يتضح كما ديناميكية دائرية
   :من كل تحديد ضوء في التقويمية الخطط هذه توضع و . التقويم نتائج

   ) .     نهائي و ، تكويني و ، تشخيصي ( يستخدم سوف الذي التقويم نوع -
 تعلمهـم  أساليب دراسة خالل من ذلك يتم و المستويات ضوء في أدائهم تقويم المستهدف التالميذ عةطبي -

   .الثقافية و المعرفية خلفياتهم و ،
   المنـشودة  المعيارية المستويات دراسة خالل من ذلك يتم و تقويمها المستهدف المهارات و المعارف - 

   .تحققها دالئل و
 التـي  المهـارات  و المعارف التالميذ امتالك من للتأكد بها القيام التالميذ من لبيط سوف التي المهام - 

   . تحققها دالئل و المعيارية للمستويات تحقيقهم من التأكد ثم من و ؛ تحديدها تم
   .المهمة هذه خالل التلميذ يقدمه سوف الذي التعلم ناتج -  
   .المعلومات هذه جمع أداة و ميذالتال أداء عن المعلومات لجمع الزمني الجدول -  
 و          المعيارية المستويات التالميذ تحقيق مدى حول تقرير إليهم يوجه سوف الذين األشخاص  -  

   .     التقرير هذا خالله من يصاغ سوف الذي الشكل
   .تسجيلها و التالميذ أداء عن المعلومات جمع : الثانية الخطوة 

 ضوء في التالميذ أداء يقاس حيث السابقة الخطوة في وضعت التي التقويمية ططالخ تنفذ الخطوة هذه في
 عـن  المعلومات تسجل و الزمني الجدول وفق لها المخطط األدائية المهام خالل من المعيارية المستويات

 طبيعـة  حـسب  األدوات هذه تتنوع و التخطيط أثناء المعلمون صممها التي األدوات بواسطة التلميذ أداء
 فيمـا  و   . المعيارية المستويات تحقيق من لتمكينهم التالميذ لدى تنميتها المستهدف المعارف و المهارات

   :التالي الشكل خالل من ذلك لتوضيح أمثلة يلي
 المستهدفة المهارات عن المعلومات تسجيل أداة المستهدفة المهارات

  جهاز تسجيل صوتي – مالحظة بطاقة الجهرية القراءة -١
 اختبارات تحصيلية     القراءة الصامتة-٢
 جهاز فيديو   مهارات يدوية أو حركية-٣

 المعلومـات و    عن أداء التالميذ باختالف طبيعـة      يوضح اختالف أداة تسجيل المعلومات       السابق   شكل  
    . المهارات المستهدفة

 المعياريـة بالـشروط العلميـة    و البد أن يتصف جمع المعلومات في إطار التقويم القائم على المستويات       
للتقويم من صدق و ثبات حيث يقصد بالصدق هو أن تقيس أداة جمع المعلومات مدى اكتـساب التالميـذ                
للمعارف و المهارات الالزم توافرها لتحقيق المستويات المعيارية و ال تقيس غير ذلك و يقصد بالثبـات                 

ا أعيد استخدامها بعد فترة زمنيـة مناسـبة بواسـطة       هو أن تعطي األداة المعلومات نفسها في حالة إذا م         
  . المعلم نفسه أو بواسطة معلم آخر 
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  تحليل المعلومات و تفسيرها :   الخطوة الثالثة 

يتم في هذه الخطوة تحليل المعلومات التي تم جمعها عن أداء التلميذ في ضـوء معـايير مـشتقة مـن                     
ى تحقيـق أداء التلميـذ لهـذه المـستويات المعياريـة ،                      المستويات المعيارية ؛ و من ثم الحكم على مد        

و يستخدم في إصدار هذا الحكم قواعد تقدير المستويات المعيارية  و يقـصد بقواعـد التقـدير معـايير          
متدرجة تحدد مدى ارتباط أداء التلميذ بالمستوى المعياري المطلوب منه ؛ و من ثم تصنف هذه القواعـد               

، و  ) متقدم ، و كفء ، و مبتـدئ         ( نسبة للمستوى المعياري وفق درجاتها المختلفة مثال        أداء التلميذ بال  
تستخدم هذه القواعد كمرجعية في تحليل معلومات عن أداء التلميذ مقارنة بالمستويات          المعيارية                       

 .  
  .ناسبة تقديم تقارير عن نتائج التقويم و اتخاذ القرارات التربوية الم: الخطوة الرابعة 

تمثل هذه الخطوة الغرض من التقويم و هي تقديم المعلومات عن مـدى تحقيـق التالميـذ للمـستويات                   
المعيارية إلى التالميذ و اآلباء و المهتمين بالعملية التعليمية ؛ و من ثم دراسة هذه النتائج إما فـي شـكل                  

 بين المعلم و هـذه األطـراف ،               مراسلة بين المعلم و هذه األطراف و إما في شكل عقد مؤتمرات تجمع            
و من خالل نتائج هذا التواصل بين المعلم و هذه األطراف تتخذ القرارات التربوية المالئمة كـي يحقـق          

   ) ٦١ ، ٥٧ : ٢٠٠٧عالء الدين سعودي ، (.جميع التالميذ كل المستويات المعيارية بالكفاءة المطلوبة 
  

   .لمعايير التربوية مستقبل التقويم اللغوي في ظل حركة ا
يرتكز تدريس اللغة العربية في مراحل التعليم العام ـ حالياً ـ على المعارف اللغوية و األدبية و يسعى    
إلى استيعاب المتعلمين لها ، و المتوقع مع تطبيق حركة المعايير و التحول إلى التعليم القائم علـى األداء        

بر في المناهج الدراسية ، و أن يرتقي االهتمـام بالمفـاهيم و      أن تحظى مهارات اللغة العربية باهتمام أك      
المعارف اللغوية و األدبية ليتعدى االستيعاب و صوالً إلى االستخدام اللفظي و يلتقي بذلك مـع أهـداف                  
تعليم المهارات ، و لتحقيق الغاية من تعليم اللغة العربية بتمكين المـتعلم مـن التعبيـر و التفكيـر ، و                      

  . و التثقيف بلغة عربية سليمة التواصل ،
و هذا ال يعني االستغناء عن اختبارات الورقة و القلم ، بل يعني ضرورة تطويرها ، لتعكس القدرة على                  
استخدام اللغة و ليس معرفة قواعدها ، و من المتوقع أن تكون للمهمات األدائية و ما يتـصل بهـا مـن       

ة بارزة في التقويم اللغوي ، فمن الممكن أن يكون التقـويم            بطاقات المالحظة ، و مقاييس للتقدير ، مكان       
  .اللغوي في ظل مراحل المعايير التربوية على هذا الشكل 

  . تقويم المهارات اللغوية -١
    تقويم األداء اللغوي الشفوي-أ

لـى  ما يصدر عن المتعلم من أحاديث ، أو قراءات جهرية ، ليدلل بها ع             : يقصد باألداء اللغوي الشفوي     
  .امتالكه لمهارة الكالم ، و األداء القرائي الجهري 
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و االختبارات ـ بصورتها الشفوية الحالية ـ ال ترتكز بشكل مقصود على األداء الكالمي ، أو القرائـي    
الجهري ، و لذلك فإن من األفضل أن يتم التقويم باستخدام مهمات األداء اللغوي الـشفوي المـصحوب                  

  .و ثابتة لمالحظة هذا الشكل من أشكال األداء بوجود بطاقات صادقة ، 
  .  تقويم األداء اللغوي الكتابي -ب

إبداعية كانت أم وظيفية مثل كتابة      : يقصد باألداء اللغوي الكتابي ما يصدر عن المتعلم من أعمال كتابية            
سه مـن مفـاهيم   و في مثل هذه األعمال يطبق المتعلم ما در.... مقال ، أو رسالة أو تقرير ، أو إعالن      

لغوية إمالئية أو نحوية ، و ما تعلمه من معارف خطية أو أدبية ، و ما اكتسبه من معلومات علميـة ، أو      
و يتم تقدير مستوى أداء المتعلم فـي        . تاريخية ، أو دينية ، أو صحية عن طريق االستماع ، أو القراءة              

له ما تعلمه ، في مواقف تحاكي المواقـف  الكتابة من خالل منتج لغوي يطلب منه إنتاجه ، و يوظف خال           
  .الحقيقية 

  .  نجاز المتعلم أو حقيبة المتعلم من وسائل التقويم المناسبة لمثل هذه المنتجات الكتابية إو يعد ملف 
   تقويم الفهم االستماعي -ج

أو السطور  إن فهم االستماع ، أو المقروء يعني الحصول على المعنى المصرح به في المادة المنطوقة ،                 
المكتوبة ، أو المتضمن فيما بين العبارات ، و الجمل المنطوقة ، أو هذه الـسطور المكتوبـة ، أو فيمـا     
وراءها ، و ذلك بعد االنتهاء من االستماع ، أو القراءة ، و التفكير فيها ، و التفاعل النشط معها شكالً و                      

  .مضموناً 
) اختبارات مواقـف    ( ، و محسنة    القرائي باختبارات متدرجة  ي ، أو    و يمكن أن يتم تقويم الفهم االستماع      

  .تتضمن ثالث مستويات هي 
و يتضمن معرفـة الكلمـات ، و       ) استيعاب المسموع ، و المقروء      (  مستوى المهارات العقلية األولية      -

   .استخالص األفكار من النص ، و التمييز بين الرئيسي و الثانوي منها ، و تلخيصها تلخيصاً وافياً
و فيه تظهر قـدرة المـتعلم علـى         ) نقد المقروء ، و المسموع      (  مستوى المهارات العقلية المتوسطة      -

تحديد ماله ، و ما ليس له صلة بالموضوع ، و اختيار التفصيالت التي تؤيد رأياً أو تبرهن على صـحة           
  .قضية 

حيث يركز المـتعلم انتباهـه فـي    ) التفاعل مع المسموع و المقروء (  مستوى المهارات العقلية العليا  -
المحتويات ، و يربط المعاني المتصلة في وحدات فكرية كبيرة ، و يعبر بلغته عن مواقف الشخـصيات                  

  . في الموضوع 
  . تقويم المفاهيم اللغوية و المعارف األدبية -٢

التي تجمع عدداً مـن  التصورات العقلية التي يكونها المتعلم للسمات أو الخصائص     : المفاهيم اللغوية هي    
الحروف أو الكلمات ، أو الجمل و الصياغات ، و يرمز لهذه التصورات بمصطلحات ، و تجمع سماتها                  

  .و ترتب ، لتصنع قواعد هذه المفاهيم و تعريفاتها 
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أما المعارف األدبية فتجمع بين المفاهيم األدبية و النقدية من ناحية ، و المعلومات التاريخيـة و األدبيـة               
  . ن ناحية أخرى م

تأتي في مقدمة أدوات التقويم المتبعة كقياس مـا تحـصل           ) بأنواعها المختلفة   ( و إذا كانت االختبارات     
لدى المتعلم من مفاهيم لغوية ، و معارف أدبية مختلفة ـ فال شك أنه ـ و وفقاً لمتطلبات التقويم القـائم    

لتها يجب أن تتجاوز مـستوى الحفـظ ، و مهـارة            على األداء ، فإن بناء هذه االختبارات و طبيعة أسئ         
التذكر عند المتعلم ، و أن تبنى على المواقف التي يتبعها أسئلة تقيس مهارات التفكير األخرى كالتحليـل                  
، و التركيب ، و التقويم ، و التنبؤ ، و حل المشكالت و أسئلة أخرى تقيس استقاللية المتعلم في تفكيـره               

  . ضوء رصيده من هذه المفاهيم ، و تلك المعارف ، و أحكامه اللغوية في
  . تقويم اتجاهات المتعلمين نحو اللغة العربية -٣

ال يمكن للمعلم أن يقوم اتجاهات المتعلمين نحو اللغة العربية بشكل مباشر فاتجاه الفرد نحـو أمـر مـا                    
انـب نفـسية ، و      يتضح من خالل سلوكه ، و أدائه في المواقف المختلفة ، كما يتضح مـن خـالل جو                 

عاطفية لها دور كبير في بناء شخصيته بشكل عام ، و لذلك فهي تعتمد بالدرجة األولـى علـى تقـدير                     
  . المعلم الذاتي 

 و تعد المالحظة وسيلة مهمة لتقويم الجوانب الوجدانية في منهج اللغة العربية ، و هـي وسـيلة غيـر                    
قة المالحظة قد تكون الوسيلة الوحيدة أمام معلم اللغـة          وبطا. مجهدة من حيث إعداد أدواتها ، أو تنفيذها         

العربية لتقويم اتجاهات المتعلم و مواقفه الشخصية التي كونها عن محتوى مادة اللغة العربية ، و معلمها                 
   ) ١٧٢ – ١٦٩ : ٢٠٠٣محمد فضل اهللا ، . ( ، و أنشطتها 

التقويم و أهميتـه و أهدافـه و وظائفـه ، و     مفهوم لث من الفصل الثا  لث و بعد فقد تناول المحور الثا      -
مفهوم التقويم البديل و أشكاله و أساليبه والتقويم في ظل حركة المعايير و كذلك التقويم اللغوي في ظـل                  

بشيء من التفصيل   ) المستويات المعيارية   ( كان لزاماً علينا أن نتناول مفهوم المعايير        و  حركة المعايير   
   . الرابع من الفصل الثالث المحور ، و هذا ما سنتناوله في
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  المستويات المعيارية : المحور الرابع
يهدف هذا المحور إلى تحديد أسس بناء قائمة مستويات معيارية لتعلم اللغة األم فـي الـصفوف الثالثـة          

مفهوم المـستويات   : األولى  .  أربع نقاط     الحديث عن  و لتحقيق هذا الهدف يتناول هذا المحور      : األولى  
المسلمات األساسية التي تستند    : المعيارية و نشأتها و خصائصها و أهميتها و أهدافها ، و تتناول الثانية              

تـصنيف  : عليها المستويات المعيارية و كذلك المرتكزات التي ارتكـزت عليهـا ، و تتنـاول الثالثـة             
   -:غة األم و يمكن عرض ذلك تفصيالً كما يلي مستويات تعلم الل:  فتتناول الرابعةمستويات التعلم أما 

  
  مفهوم المستويات المعيارية   -١

نحن نعيش في عالم مليء بالمتغيرات و التطورات ، و التغيرات التي تجري في عصرنا و التي ينتظـر        
أن تحدث في المستقبل القريب تطورات مذهلة ، حيث أن التغيرات تسير بمعدالت ضـخمة و مـسرعة                  

معدالت سابقة في هذا القرن أو في تاريخ البشرية ، لقد بدأت تتشكل معالم تجمع جديـد ، لـه                    تفوق أي   
حضارته و ثقافته و له مؤسساته و مفاهيمه التي تختلف عما تعارفنا عليه ، حيـث سـاد اآلن اقتـصاد                   
 السرعة الذي يتحدث عن إنتاج كثيف المعرفة ، و اقتصاد حر مبني علـى المنافـسة ، و أصـبح مـن               

حـسن شـحاتة ،   ( خصائصه كسر حدود الزمان و المكان نتيجة لثورة التكنولوجيا و ثورة االتصاالت ،    
و التربية ليست بمنأى عما يحدث على مستوى العـالم مـن تحـديات كثيـرة و                  )  ٢٠ـ١٩ : ٢٠٠٣

لة متسارعة ، و تغيرات هائلة في المعارف و في التكنولوجيا ، و تتطلب هذه التحديات مراجعـة شـام                  
لمنظومة التعليم في معظم دول العالم المتقدمة و النامية ، و قد أدى ذلك إلى إيجاد مداخل و آليات حديثة                    
لتطوير و تحديث التعليم باعتبار أن التعليم هو قاطرة التقدم و التنمية المجتمعية ، و هو محـور األمـن                   

  .القومي للمجتمع 
بوضع مستويات معيارية للمناهج الدراسـية ، لتحديـد مـا    و قد تنامى االهتمام خالل السنوات الماضية     

يجب أن يعرفه كل طالب ، و ما يكون قادراً على أدائه نتيجة دراسته لكل مادة من المـواد الدراسـية ،                   
   )١٥٦ ، ١ ، مج٢٠٠٣، وزارة التربية و التعليم المصرية .(بمعنى أنها تحدد نواتج التعليم المطلوب 
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معيار و هو ما يقاس به غيره ، و هو النموذج المحقق لما ينبغـي       : ع ، و مفردها     و المعايير ، كلمة جم    
   ) ١٥٤ : ٢٠٠٥محمد فضل اهللا ، . ( أن يكون عليه الشيء 

و يعرف المعيار بوجه عام على أنه أعلى مستوى أداء يصل إليه اإلنسان أو يطمح في الوصول إليـه ،                    
تلفة و الحكم عليها ، و تعطي تقديراً يكشف عن مدى تحقيـق  و يتم في ضوئه تقويم مستويات األداء المخ     

   ) ٤٤٤ : ٢٠٠٥فتحية بطيخ ، . ( هذه المستويات ألهداف محددة سلفاً 
هي المواصفات الالزمة للمنتج الجيد الذي يمكن قبولـه ، و هـي الـضمان لحـسن        : و معايير الجودة    

  . األسواق العالمية مستواه ، و زيادة فعاليته ، و قدرته على المنافسة في 
عبارة تستخدم للحكم على جودة المنهج ، أو طريقة التدريس ، أو أسلوب التقويم أو               : و المعيار التربوي    

   ) ١٥٤ : ٢٠٠٥محمد فضل اهللا ، . ( برنامج التنمية المهنية للمعلمين 
 المتعلم من معارف    هي عبارات عامة تصف ما يجب أن يصل إليه        ) المعايير  ( أما المستويات المعيارية    

 ١ ، مـج ٢٠٠٣، وزارة التربية و التعليم المصرية .( و مهارات و قيم نتيجة لدراسته محتوى كل مجال   
:١٦١(   

(      و تعرف المستويات المعيارية على أنها أسس كيفية للحكم على درجة التمييز المطلوبة في أشـياء              
كما أنها تشير إلى مستوى الجودة المطلوبـة فـي          و أسس للحكم على مقدار الكمال ،        ) أغراض بعينها   

   ) ٦٥٥ : ٢٠٠٥ناجي سكر ، نائلة الخزندار ، . ( األداء 
، و ما يمكـن أن يقـوم   ) المتعلم ( كما تعرف المستويات المعيارية على أنها ما ينبغي أن يعرفه الطالب     
   ) ٣٠ : ٢٠٠٤وليم عبيد ،  . ( بأدائه من المهارات العقلية و العملية و ما يكتسبه من قيم و سلوكيات

و تعرف المستويات المعيارية على أنها عبارات تشير إلى الحد األدنى من الكفايات المطلـوب تحقيقهـا               
لغرض معين ، و يعتبر هذا الحد األدنى هو أقل المهارات الواجب توافرها لدى الفرد لكي يؤدي وظيفة                  

  . لي في المجتمع ، بما يقوم على تحسين الوضع الحا
كما تعرف المستويات المعيارية بأنها ، ما ينبغي أن يعرفه جميع الطالب و يكونوا قادرين على أدائـه و          

   ) ٢٨٠ : ٢٠٠٥حسين محمود ، . ( عمله 
 إنها حيث التعليم مجال في ثورية و بل جديدة فكرة هي المعيارية المستويات أن ريفيز دوجالس يرى و

 خـالل  مـن  التعليميـة  العملية في اللعبة بقواعد يسمى أن يمكن ما لتالميذا إلعطاء العادل الطريق تمثل
 الـذي  مـا  اآلبـاء  و المعلمين و التالميذ من كل خاللها من يعرف محددة بمستويات التالميذ أداء مقارنة
   )٤١: ٢٠٠٧عالء الدين سعودي ، (  . بعينها تعليمية فترة نهاية في التالميذ يحققه أن ينبغي

 المستويات المعيارية بأنها ما يجب أن يقدر التالميذ عليه من معـارف و مهـارات مرتبطـة        كما تعرف 
  .باللغة في المستوى المحدد لصف دراسي معين 

  .و تعرف المستويات المعيارية بأنها وصف لما يتوقع من التالميذ أدائه في نهاية تعليمهم النظامي 
ات المعيارية قد أخذت معاني متعـددة وفقـاً الخـتالف    إلى أن المستوي) جون كورد لوسكي    (  و يشير   
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رؤية المتحدث في أي مجال من مجاالت الحياة ، لكن المستوى المعياري في اإلطار التعليمي يشير إلـى   
ما يجب معرفته من خبرات و أنشطة و توقعات و أمثلة في مجال معين في الـصف الدراسـي ضـمن              

   )١٠٦٣ : ٢٠٠٥لزغاط ، جمال ا. ( مجاالت العملية التعليمية 
 يعرفـه  أن ينبغي ما: "بأنها عرفها الذى بأمريكا كاليفورنيا والية مجلس تعريف  مع التعريف هذا ويتفق

   ."دراسي صف كل في أدائه على قادرا ويكون الطالب
 أن يجـب  مـا  "بأنها المعيارية للمستويات  بأمريكا إلينوس والية في التعليم مجلس تعريف مع يتفق كما

  .  "والثانوية االبتدائية المدارس في تعلمهم نتيجة به القيام على قادرين ويكونوا الطالب كل يعرفه
 الطـالب  يعرفـه  أن ينبغـي  لمـا  تحديد : "بأنها عرفها الذي نيوجرسي والية تعريف مع أيضا ويتفق

، الرياضـية  والتربية، والصحة، كالفنون: األكاديمية المجاالت من العديد في أدائه على قادرين ويكونوا،
             . " المهنيـة  والتربيـة ، االجتماعيـة  والدراسـات ، والعلـوم  واللغـة ، والرياضيات، والكتابة والقراءة

   ) ١٥ : ٢٠٠٧سماح إسماعيل ، ( 
و توصف مستويات التعلم بأنها وسيلة لإلصالح التعليمي ، كما تعرف مستويات التعلم بأنها جمل خبرية                

نبغي أن يعرفه الطالب من معارف و معلومات و ما يجب أن يكونوا قادرين على أدائه فـي                  تعبر عما ي  
فترة تعليمية محددة و في مجاالت معرفية محددة ، و من ثم تحدد مستويات الـتعلم األداء الـذي يلـزم                     
 تحقيقه في األنشطة المختلفة و تكتب بطريقة خاصة تصف مخرجات األنشطة بدالً من الطريقـة التـي                 

  .تؤدى بها هذه األنشطة و تتضمن المستويات الشروط التالية 
  . المعرفة التي يؤسس عليها األداء -
  . الظروف المحيطة المؤثرة على أداء النشاط -
  . المقياس الذي بمقتضاه يحكم على كفاءة هذا األداء -
  . درجة الكفاءة المتوقعة في أداء النشاط -
  . في ضوئها على كفاءة األداء  األدلة و البراهين التي يحكم-

و يشار إلى مستويات التعلم على أنها تحديد للنتائج المرغوبة لبرنامج تعليمي معين باعتبارهـا معـايير                 
لتحديد المعرفة و األداء الالزمين ، و من ثم الوصول إلى الكفـاءة فـي األداء و تحـسين المخرجـات                

   .  )١٣: ٢٠٠٤عالء الدين سعودي ، . ( التعليمية 
   :هي جوانب ثالثة تتضمن المعيارية المستويات أن لين و باكر من كل يضيف و
 التلميـذ  يكتـسبها  أن ينبغي التي المعلومات و المعارف و المعلومات به يقصد و : المعرفي الجانب -أ 

   .مقروء نص في عليها المتعارف الترقيم عالمات تعرف : مثال
 و المعلومـات  و المعـارف  الكتساب نتيجة التلميذ من المتوقع داءاأل به يقصد و : األدائي الجانب -ب

 مراعيـا  جهرا التلميذ قراءة : مثال المعرفي الجانب من التلميذ تمكن على األداء هذا يدل بحيث المفاهيم
   .عليها المتعارف الترقيم عالمات
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  يقومون و المعرفة يهف التالميذ يكتسب سوف الذي السياق تحديد به يقصد و : السياقي الجانب -ج
 المناسـبين  األسلوب و الصوت نغمة استخدام : مثال المنشود المستوى لتحقيق منهم المطلوب باألداء فيه
   .  )٤٠: ٢٠٠٧عالء الدين سعودي ، (   .جهرية قراءة نص قراءة عند الجمهور لنوع

  :على تركز التعليم مجال في المعيارية المستويات بأن القول يمكننا سبق ومما 
  .العولمة عصر متعلم يحتاجها التي والقيم والمهارات المعارف -١
 .محتوى ألي دراسته بعد المتعلم إليها يصل التي التعلم نواتج -٢

عبارات تحدد ما ينبغي على التلميذ تعلمه و فهمه مـن           " و عرفت المستويات المعيارية بهذا البحث بأنها        
ه من مهارات أساسية ، و يوظفه فـي حياتـه العمليـة ، و مـا     معارف و معلومات و ما يمكنه أن يؤدي    

   .يكتسبه من قيم و سلوكيات ، نتيجة دراسته محتوى مجال معين في نهاية صف دراسي 
    

كما توضح دراسات الوثائق المختلفة لمستويات التعلم و األدبيات الخاصة بها تعدد المصطلحات في هذا                
  :و أهم هذه المصطلحات ، ياغتها و تناولها لهذه المصطلحاتالمجال واختالف هذه الوثائق في ص

  :مستويات المحتوى  -١
و تعني وصف المعلومات و المهارات التي ينبغي أن يعرفها الطالب و يستطيعون القيام بها ، و عـادة                   

ـ   .. ما تتضمن األفكار و المفاهيم و القضايا و المعارف األساسية و طرق التفكير و العمـل                  ي إلـخ الت
 .تتصل بنظام الحقل المعرفي الذي نعلمه 

 :مستويات األداء  -٢

و تعرف بأنها عبارات سلوكية تصف ـ في ضوء مستويات المحتوى ـ ما ينبغي أن يؤديـه الطالـب     
معرفة و مهارة عند مستوى مقبول من الجودة ، و هي مؤشرات نوعية على ما يجب أن يظهره الطالب                   

ددة لما ينبغي أن يؤديه الطالب نتاجاً لما يعرضـه المحتـوى مـن مـواد       ، و تقدم أمثلة محسوسة و مح      
  .تعليمية 

أي أنها تصور عام لمعيار يحدد المنتج التعليمي المقبول ، و هذا المعيار للمنـتج النـاجح أو الجيـد أو                     
  .المقبول يتضمن ماذا تم من تعلم ، و بأي قدر حدث هذا التعلم 

المحتوى المرغوب للتعلم ، و أنماط األداء المطلـوب مـن الطـالب                أي أن المستويات هي التي تحدد       
  .التي تقابل بنجاح مستوى هذا المحتوى 

و في هذا اإلطار نجد أن المستويات ليست غايات للقياس ، كما أنها ليست غايات امتحانية ، و إنما هي                     
  . مستويات تصاغ فيها الغايات بشكل دقيق يجعلها صالحة للقياس 

ها في النهاية عبارات تصف السلوك التعليمي المستهدف ، بحيث يمكن في ضوئها وضـع أهـداف   أي أن 
  . للقياس ، و وضع معايير لألداء الناجح في شكل رقمي و كمي 

 فعله في المـواد الدراسـية األساسـية    اهي ما ينبغي أن يعرفه الطالب و يستطيعو  : و في تعريف آخر     
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ية أي أن المستويات هي التي تحدد النتائج المرغوبة للعمل المدرسي أي            خاصة في نهاية المراحل التعليم    
  .تحدد ما ينبغي أن يعرفه الطالب و يقومون بعمله عند تخرجهم مثالً من المدرسة الثانوية 

و تتصل االمتحانات مباشرة بالمستويات حيث ينبغي أن يسيرا جنباً إلى جنب بحيث ال ينقل الطالب مـن        
  . ة تالية إال إذا حقق متطلبات هذه المستويات مرحلة إلى مرحل

  ) مؤشرات األداء : (  مستويات التحصيل -٣
و تعني مستويات معيارية خاصة لكل مادة دراسية نرجع إليها عندما نريد قياس المعلومـات و األداءات                 

   )ج ، د : ٢٠٠٥محمود الناقة ، . ( و العروض التي اكتسبها الطالب في المادة الدراسية 
ويقول وليم عبيد أنه مع كل معيار تحدد المؤشرات أو الدالئل التي يتم من خاللها التحقـق مـن بلـوغ                     
المعيار و تكون المؤشرات مصاغة بشكل أداء محدد يسمح بقياسه ، و تتدرج المؤشرات فـي عمقهـا و         

   )٣١ : ٢٠٠٤وليم عبيد ، . ( مستوى صعوبتها وفقاً للمرحلة التعليمية 
 ، و   ق عالمـات الطريـق    يحقتالمتوقع من المتعلم ل   " األداء  " األداء عبارات تصف اإلنجاز     و مؤشرات   

بأنها أكثـر تحديـداً و    صياغتها و تتصفتتدرج في عمقها و مستوى صعوبتها وفقاً للمرحلة التعليمية ،    
   )١٦١ : ١ ، مج٢٠٠٣، وزارة التربية و التعليم المصرية . ( إجرائية 

   :عية  العالمات المرج-٤
تعرف المستويات المرجعية على أنها مثال حقيقي ألداء التالميذ طبقاً لسنهم أو صفهم أو درجة نمـوهم ،      
و تشير العالمات المرجعية إلى عينات من أداء التالميذ التي توضح األداء المطلوب من التالميذ لتحقيـق    

معين أو سن معين و تقـدم العالمـات   المستوى ، كما تشير إلى األهداف المتوقعة من التالميذ في صف          
المرجعية تغذية راجعة لكل من التالميذ و المعلمين كما تقدم صورة حقيقية وواضحة عن مـدى تحقـق                  

   ) ١٦ ـ ١٥ : ٢٠٠٤عالء الدين سعودي ، . (المستوى 
و تعرف العالمات المرجعية بأنها عبارات تصف ما يجب أن يصل إليه المتعلم فـي كـل مكـون مـن          

وزارة التربية و التعليم المصرية     . ( من صياغة المعيار     تكون صياغتها أكثر تحديداً      معيار و ت ال مكونا
   )١٦١: ١، مج٢٠٠٣، 
  )قواعد التقدير(  مستويات التقدير -٥

و هي قواعد لقياس أداء المتعلم في ضوء المؤشرات ، و تتدرج من ضعيف ـ جيـد ـ جيـد جـداً ـ       
وزارة التربيـة و التعلـيم      ) (  لتحقيق المؤشر الحصول على تقدير جيـد         و تعتبر الحد األدنى   ( ممتاز  

   )١٦١: ١، مج ٢٠٠٣المصرية ، 
و (  ـ مقبول ـ كفء ـ متميـز     ئو هناك تصنيف أخر للمستويات تتكون من أربعة مستويات ـ مبتد 

   ) ٢٨٣ : ٢٠٠٥محمود ، حسين ) ( يعتبر متميز مستوى أعلى من المطلوب 
ات لقياس ما يعرفه الطالب في صورة تقدم نحو المستويات ، أي قياس لـألداءات فـي           و أي أنها مستوي   

  : ضوء المستويات ، كما نجد مسميات أخرى تتداخل مع مسمى المستويات المعيارية منها 
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  : معايير األداء -أ
 هـي  يمكن الحكم في ضوئها علـى األداء أي  التي  و تعني مجموعة من الموجهات و القواعد و المبادئ          

  .القيم التي تستخدمها في التقدير ، و بذا تكون وصفاً لمالمح األداء و مكوناته و شروطه و مستواه 
  : ب ـ تقدير األداء 

و تعني التوصيف الدقيق المسبق لألداءات المستهدفة تقديرها من أجل مالحظتهـا مباشـرة عنـد قيـام               
  .الطالب بها ، و إصدار حكم متخصص على نوعية األداء 

  :  ـ أهداف التعلم ج
و تعني وصفاً دقيقاً لتوقعات ما سيعرفه الطالب من معارف و مهارات و مفاهيم و مـدركات و قـيم و                     

  )د   : ٢٠٠٥محمود الناقة ، . ( قدرات و أساليب تفكير تسعى العملية إلى تحقيقها و قياسها 
 في الوثائق العالمية لمـستويات      و بعد تناول المصطلحات السابقة و التي تمثل أكثر المصطلحات شيوعاً          

التعلم يبقى توضيح أن هناك مصطلحات كثيرة في مجال مستويات التعلم و لكل مصطلح منها تفـسيرات         
مختلفة و يسبب ذلك قدراً من الغموض حيث يرى دوجالس ريفيز أن عدداً كبيراً مـن المـصطلحات و             

 االتساق ، و يوضح أنه في محاولـة للتمييـز       التعريفات التي وضعت في هذا المجال بينها قدر قليل من         
بين هذه المصطلحات يرى أن مصطلح مستويات المحتوى يعبر عن األهداف العامة لما يسعى أن يعرفه                
التلميذ و ما يجب أن يكون قادراً على أدائه ، بينما يعبر كل من مصطلحات مستويات األداء و العالمات                   

اف الخاصة بالمعرفة و األداء المطلوبين من التالميـذ فـي سـن        المرجعية و مؤشرات األداء عن األهد     
   ) ١٦ : ٢٠٠٤عالء الدين سعودي ، . ( معين أو صف محدد 

و تستخدم هذه الدراسة مصطلح مستويات التعلم بما يشير إلى مستوى المحتـوى و الـذي يعبـر عـن                    
ا التلميذ في نهاية الـصفوف الثالثـة       ماألهداف العامة التي تحدد المعرفة و األداء اللذين ينبغي أن يتعلمه          

األولى باإلضافة إلى مؤشرات األداء الدالة على تحقق مستويات المحتوى في كل صف مـن الـصفوف            
  .الثالثة ، و ثم فمؤشرات األداء تعبر عن األهداف الخاصة لمستوى المحتوى 

على تاريخ حركـة مـستويات       التالية و هي التعرف      اتو بعد تناول مفهوم مستويات التعلم تأتي الخطو       
  .التعلم ، و نشأتها ، و خطوات تطورها ، و السبب الحقيقي وراء ظهورها 

  
  . التنشئة التاريخية لحركة المستويات المعيارية 

على مر العصور كان هناك سعي نحو الجودة في التعليم ، تمثل هذا السعي خالل العقود القليلة الماضية                  
السلوكية التي تؤكد تحقيق التعلم في شكل أفعال إجرائية يمكن مالحظتها و            في حركة ما سمي باألهداف      

قياسها ، و تال ذلك حركة نواتج التعلم التي اهتمت بوجود نظرة استباقية لعوائد و نواتج عملية التعليم و                   
ولـيم   ( .التعلم ، و في نهاية المطاف و منذ أواخر الثمانينات جاءت ثقافة المعايير للسعي نحو الجـودة            

   ) ٢٤٩ : ٢٠٠٥عبيد ، 
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مع أن الفكرة ولدت بداية ذلك القرن ، و ذلك عندما ظهرت نظريات في المناهج تؤكد على مفهوم األداء                   
هذا المفهوم الـذي يرتكـز علـى    ) المنهاج ، و كيف تصنع المنهاج      ( على يد فرانكين بويت في كتابيه       

م بها و معايشتها بطريقة تنمـي قـدراتهم علـى تعـرف           سلسلة األعمال التي ينبغي على المتعلمين القيا      
األعمال و المسئوليات ، و أن تظل هذه القدرات ممكنة أصحابها على أداء ما ينبغي أن يقوموا بـه مـن      
واجبات ، حيث جاء بوفام فأكد على أن الهدف التعليمي ينبغي أن ينصب على ما يجب أن يتعلمه الفـرد                  

ه و يعرفه فقط ، و في ضوء هذه النظريات ظهرت فكـرة المـستويات               و يؤديه ، و ليس على ما يدرس       
  ) ج  : ٢٠٠٥محمود الناقة ، . ( المعيارية 

" أمة في خطر    " و لعل من أهم أسباب ظهور حركة المعايير في الواليات المتحدة األمريكية نشر تقرير               
ع األمريكي في هذا الوقـت   الذي كشف عن الضعف الذي أصاب القاعدة التعليمية في المجتم       ١٩٨٣عام  

، و المخاطر التي تتعرض لها الواليات المتحدة األمريكية نتيجة تدني مستوى أداء نظامهـا التعليمـي ،                 
مما حتم القيام بتقويم و مراجعة كل العملية التعليمية ، و التوصية باالهتمام بمحتوى التعليم والمـستويات                

   ) ١٧٩ : ٢٠٠٥ ، حسين محمود. ( و التوقعات ألداء الطالب 
  : على النحو التالي " أمة في خطر " و يمكن تلخيص أهم التوصيات الواردة في تقرير 

 على المدارس التشديد على العلوم و الرياضيات بصورة تدريجية ، و إلغاء األنشطة الملحقة التي تبدو                 -
  .قليلة الفائدة في تهيئة أمريكيا للمنافسة االقتصادية العالمية 

سين نوعية المعلمين و أجورهم و استقالليتهم ، و ال بد من تقويـة إعـدادهم ، و طـرح وسـائل           تح -
  .الجتذاب صفوة المعلمين 

  . ينبغي أن تكون المناهج الدراسية أكثر ارتباطاً لسوق العمالة و بحاجات الصناعة -
 بوجه عام مقاماً رفيعاً في سلم        يجب أن يبدأ تعليم اللغات األجنبية منذ المدرسة االبتدائية ، و أن يعطى             -

  .األوليات 
ينبغي أن يمضي التالميذ مزيداً من الوقت في المدرسة و هذا يجب استعماله على نحـو أكثـر فعاليـة                    

   ) ٢٥٠ : ٢٠٠٤عبد العزيز السنبل ، . ( لتثقيفهم 
ألمريكية في   بدأت أولى مراحل إصالح التعليم في الواليات المتحدة ا         ١٩٨٦ حتى عام    ١٩٨٣و من عام    

ضوء المستويات المعيارية و تمثلت محاوالت اإلصالح في تلك الفترة في زيادة عدد ساعات الدراسة و                
زيادة المتطلبات الخاصة لتخريج الطالب في المدارس الثانوية ، و لكن مع عـدم الرضـا عـن تلـك                    

غييـر نظـم العمـل    المحاوالت بدأت مرحلة جديدة من اإلصالح تتمثل في تغيير طـرق التـدريس و ت        
بالمدارس ، و لكن تلك المحاوالت لم تحقق الغرض منها حتى بدأت مرحلة جديـدة تـسمى اإلصـالح                   
المنظومي و التي بدأت مظاهره في شكل وضع مستويات معيارية من قبل المجلـس القـومي لمعلمـي                  

ت المعيارية في مادة    و مع نجاح المستويا   . الرياضيات و كانت هي النواة لعمل مستويات معيارية قومية          
(        . الرياضيات تم تعميمها لكي تصبح في اللغات و التاريخ و الفنون و كل المنظومـة التعليميـة                  
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   ) ١٦٥ : ٢٠٠٥الشيماء المغربي ، محمد عبد الموجود ، 
  تلقت أربع منظمات مهتمة بتعليم اللغات دعماً حكومياً لوضع مستويات معيارية لتعلـيم             ١٩٩٣ففي عام   

اللغة ، و هي المركز األمريكي لتعليم اللغات األجنبية ، و المنظمة األمريكية لمعلمي اللغة الفرنـسية ، و           
المنظمة األمريكية لمعلمي اللغة األلمانية ، و المنظمة األمريكيـة لتعلـيم األسـبانية ، و قـدمت هـذه                    

يارية لتعليم اللغة ، يتم االسـتفادة       المنظمات مجموعة من المشروعات التربوية المرتبطة بالمستويات المع       
 ، و قـد أكـدت هـذه         ٢٠٠٠منها في تحديد أهداف التعليم في الواليات المتحدة األمريكية فـي عـام              

المشروعات على أهمية تضافر الجهود على المستوى القومي األمريكي من أجل إصـالح التعلـيم ، و                 
م المواد الدراسية بصفة عامة و تعلـيم اللغـة          ضرورة أن تقوم كل والية بوضع مستويات معيارية لتعلي        

   ) ١٠٦١ : ٢٠٠٥جمال الزغاط ، . ( بصفة خاصة 
 الخمسين تطبق حالياً  األمريكيةجميع الواليات الصادرة عن حركة المعايير إلى أنو تشير آخر التقارير 
ونون قابلين للمحاسبة ومن هنا فإن جميع الطالب األمريكيين يك.  في مدارسها المعايير القومية للتعليم

عاطف  .  ( ، التكنولوجيا والتاريخ ، العلوم ، الرياضيات اللغات:  في ظل هذه المعايير في مواد مثل
   ) ١١٣ : ٢٠٠٧عبد العال ، 

ن ـ في أي مجتمع ـ على األخذ بما ثبت نجاحه ، و فعاليته فـي مجـاالت الحيـاة      يو لحرص التربوي
نها ، ويسعون إلى مواءمة ما ال يناسب أنظمـتهم ، بغيـة اإلفـادة مـن                 األخرى ، و السيما التعليمية م     

   ) ١٥٥ : ٢٠٠٥محمد فضل اهللا ، . ( إيجابياته ، و تجنب مثالبه 
تسابقت المؤسسات التربوية في دول مختلفة في وضع معايير لما يجب أن يعرفه المتعلم و ما ينبغـي أن          

 لتشمل المعلـم و المؤسـسة التربويـة ، بـل و سـائر               و انتشرت ثقافة المعايير   . يمتلكه من مهارات    
المؤسسات و المهن اإلنتاجية و الخدمية ، و توضع المعايير مسبقاً و لكنها تتطور بتطـور العوامـل و                   

   ) ٢٤٩ : ٢٠٠٥وليم عبيد ، . ( السياقات 
تشير وثـائق  و . و من بين الدول التي و ضعت مستويات معيارية لتعلم طالبها الصين و كندا و فرنسا                 

وضع مستويات التعلم في هذه الدول إلى اعتبار مفهوم المستويات فكرة جديدة و ثورة تمثـل الطريـق                  
العادل إلعطاء الطالب ما يمكن أن يسمى بقواعد اللعبة في العملية التعليمية و يقصد بـذلك مقارنـة أداء      

ألمر المـستوى الـذي ينبغـي أن        الطالب بمستويات محددة يعرف من خاللها الطالب و المعلم و ولي ا           
   ) ١٣ ـ ١٢ : ٢٠٠٤عالء الدين سعودي ، . (  يحققه الطالب في فترة تعليمية محددة 

حيث تمثل المعايير مجموعة شاملة و متماسكة من الغايات و األغـراض المـستهدف أن يحققهـا كـل                
 مرحلة ما قبل المدرسة     الطالب بدءاً من مرحلة رياض األطفال و حتى نهاية الصف الثاني عشر أي من             

حتى نهاية المرحلة الثانوية ، و بحيث أن توجه هذه الغايات جهود واضعي المناهج و طرق التدريس و                   
أساليب التقويم لعدة عقود قادمة ، و خاصة في مواقع التقييم الساخنة التي تحدد مـصير الطالـب عنـد                    

ولـيم  . ( عام أو فني أو عند التحاقه بالجامعـة    انتقاله من مرحلة تعليمية ألخرى أو توجهه لمسار تعليم          
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   ) ٣٠ ـ ٢٩ : ٢٠٠٤عبيد ، 
و تطوراتها ، تأتي الخطوة المنطقية التالية       ) المعايير  ( بعد أن عرضنا منشأ حركة المستويات المعيارية        

   .تجارب الدول في بناء المستويات المعيارية الخاصة بهاو هي عرض 
  
  
  
  .ء المستويات المعيارية الدول في بنابعض تجارب   

تواجه التربية على مستوى العالم تحديات كثيرة متعددة و متسارعة ، و ذلك نتيجة التغيرات الهائلة فـي                  
المعارف و المعلومات و في التكنولوجيا ، و تتطلب هذه التحديات مراجعة شاملة لمنظومة التعلـيم فـي            

 ذلك إلى إيجاد مداخل و آليات حديثة لتطوير و تحـديث            معظم دول العالم المتقدمة و النامية ، و قد أدى         
  . التعليم باعتبار أن التعليم هو قاطرة التقدم و التنمية المجتمعية ، و هو محور األمن القومي للمجتمع 

و قد تنامى االهتمام خالل السنوات الماضية بوضع مستويات معيارية للمناهج ، لتحديـد مـا يجـب أن           
ما يكون قادراً على أدائه نتيجة دراسته لكل مادة من المواد الدراسية ، بمعنى أنهـا           يعرفه كل طالب ، و      

     )١٥٦:  ١، مج ٢٠٠٣وزارة التربية و التعليم المصرية ، ( . تحدد نواتج التعلم المطلوبة 

و  . و تعد الواليات المتحدة األمريكية أولى دول العالم التي وضعت مستويات معيارية للمناهج الدراسية             
 في الواليات المتحدة إلى تقرير أمة في خطر الذي صدر عـن اللجنـة               ٢٠٠٠يرجع تحديد أهداف عام     
 و الذي أشار إلى نتائج الطالب األمريكيين المخيبة لآلمال مقارنـة            N.C.E.Eالقومية للتمييز في التعليم     

تقرير أهمية إتاحـة الفرصـة      بنتائج أقرانهم في دول أخرى في المواد الدراسية المختلفة ، كما تضمن ال            
للمعلمين كي يشاركوا في اإلصالح التعليمي و ضـرورة ربـط النظـام التعليمـي بالنظـام المـالي و        
االقتصادي ، و من أهم هذه األهداف ـ الهدف الثالث ـ الذي تـضمن ضـرورة أن ينهـي الطـالب       

طالب عقولهم بطريقـة أفـضل   الصفوف الرابع ، و الثامن ، و الثاني عشر بكفاءة شريطة أن يستخدم ال    
ليكونوا مواطنين مستنيرين ، و عمالة منتجة و من ثم سعت كل والية من الواليات األمريكية ـ اتـساقاً   

  ) ١٣: ٢٠٠٤عالء الدين سعودي ،(.مع ما سبق ـ إلى وضع مستويات معيارية خاصة بطالبها
وضع مستويات تعلم المواد الدراسية     كما سعت بعض المنظمات التعليمية الحكومية و غير الحكومية إلى           

   ), The University of the State Of New York ١٩٩٦( جامعة نيويورك المختلفة حيث قدمت 

 مستويات و قد تمثلت هذه المستويات المعيارية فـي  ةالمستويات المعيارية لفنون اللغة اإلنجليزية في ثالث    
 من أجل الفهم و اكتساب المعلومات و كـذلك مـن أجـل    ا و يتحدثوا و يسمعو اأن يقرأ الطالب و يكتبو    

االستجابة لألدب و التعبير ، و كذلك من أجل التحليل الناقد و التقويم و من أجل التفاعل االجتماعي و قد              
و ضعت مؤشرات أدائية لكل مستوى معياري يمكن في ضوئها تطوير مناهج اللغة و تقويم أداء الطالب                 

 .  
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   ) , State Of Colorado ١٩٩٧( كلورادو و كذلك قدمت والية 
نموذجاً للمستويات المعيارية لمحتوى اللغة اإلنجليزية متمثلة في أن يقوم الطالب بالتواصل مـن خـالل          

و في أن يستخدم الطـالب المعرفـة و      ) االستماع و التحدث و القراءة و الكتابة        ( مهارات اللغة األربع    
تطوير مهارات اللغة األجنبيـة و قـد أكـدت المـستويات المعياريـة        االستقصاء في الثقافات األخرى ل    

لالستماع على ضرورة أن يقوم الطالب باالستماع إلى مواد و مصادر متنوعة من أجل بنـاء المعـاني                 
  .تفيدهم في التواصل مع اآلخرين في المواقف المختلفة 

   ) Louisiana Department Of Education ١٩٩٧( و قد قامت و الية لوسيانا 
بتحديد مستويات معيارية لمهارات اللغة اإلنجليزية ، و قد تمثلت هذه المستويات المعيارية في أن يقـرأ                 
الطالب بفهم المواد المتنوعة باستخدام استراتيجيات متنوعة لتحقيق أهداف مختلفة ، و أن يكتب الطالب               

 النحويـة و االسـتعماالت اللغويـة    لتحقيق أهداف متنوعة ، و أن يتواصل الطالب مـراعين القواعـد     
الصحيحة من حيث بناء الجملة و عالمات الترقيم و التنظيم و الهجاء و جمال الخط ، و أن تتكون لـدى        
الطالب كفاءة في التحدث و االستماع باعتبارها من األدوات األساسية للتعلم و التواصـل و أن يختـار                  

 الحياتية ، و أن يطبق الطالب التفسير و حل المشكالت في            الطالب و يحللوا األدبيات المختلفة للخبرات     
  . القراءة و الكتابة و االستماع و التحدث 

   )  California state of Education ١٩٩٩( و قدمت والية كاليفورنيا 
المستويات المعيارية لفنون اللغة اإلنجليزية ابتداء من رياض األطفال حتى الصف الثاني عـشر و قـد                 

 المستويات المعيارية ، االستماع في فهم المسموع ، و تنظيم المعلومـات المرتبطـة باالتـصال                 تمثلت
الشفهي و تحليل و تقويم الحديث و الوسائل االتصالية ، و قد قدمت مؤشـرات أدائيـة لكـل مـستوى                     

جمـال  . ( معياري يمكن في ضوئها وضع المحتوى الذي يسهم في تحقيق هذه المـستويات المعياريـة            
   ) ١٠٦٠ -١٠٥٩: الزغاط ، 

 وقـد   ، العـالي  التعليم في الجودة ضمان وكالة بإنشاء بريطانيا في المعيارية المستويات حركة بدأت و
 فـي  العـالي  التعلـيم  جودة لتقويم استجابة ،١٩٩٧ عام العالي التعليم في الجودة ضمان وكالة تأسست

 المراجعـة  إطـار  في وذلك العالي، التعليم تمويل سمجل رعاية تحت سكتلنداإو، أيرلندا وشمال، نجلتراإ
   ) ٣٨ : ٢٠٠٧سماح إسماعيل ، (   .األكاديمية

 م مستويات معياريـة لمنـاهج       ٢٠٠٣و أعدت وزارة التربية و التعليم في جمهورية مصر العربية عام            
 ، و لتكون وسـيلة      المواد الدراسية المختلفة لتسهم في تحقيق تعليم متميز لجميع الطالب في هذه المناهج            

فعالة و ركيزة أساسية لعمليات تطوير التعليم و تحسينه ، و من ثم أعدت مستويات معيارية لتعلم اللغـة                   
العربية في مراحل التعليم العام بدءاً من الصف األول االبتدائي إلى نهاية الصف الثالث الثانوي و قسمت                 

فوف الثالثـة األولـى مـن المرحلـة االبتدائيـة      مراحل التعليم العام إلى أربع مجموعات اختصت الص  
  . بالمجموعة األولى منها 
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 بوضع معايير للمناهج في أربع مواد ٢٠٠٤كما قامت هيئة التعليم بالمجلس األعلى للتعليم في قطر عام 
 و تعتبر دولة قطر من الدول الرائدة و ، اللغة العربية واللغة اإلنجليزية، والرياضيات، والعلومهي 

سباقة في وضع معايير مناهج شاملة للغة العربية ، و بذلك تكون قد وضعت أسس لهذه المعايير يمكن ال
. للدول األخرى انتهاجها   

وتحدد هذه المعايير األهداف .  معايير المناهج جزءاً هاماً في خطة تطوير التعليم في قطرتمثل و 
في كل مرحلة دراسية، كما تضمن أن الطلبة في التعليمية وما يجب أن يكتسبه الطالب وما يتوصل إليه 

قطر يتلقون تعليماً يضاهي مستويات التعليم في الدول المتقدمة لضمان تأهل خريجي التعليم العام 
            .  لاللتحاق بأفضل الجامعات والتنافس في سوق العمل المحلي والعالمي

 م مـن وضـع وثيقـة        ٢٠٠٦لعربية السورية عـام     كما انتهت وزارة التربية و التعليم في الجمهورية ا        
المعايير الوطنية لمناهج التعليم من رياض األطفال و حتى الثانوية العامة لكافة المناهج الدراسية حيـث                

  : وثيقة المعايير بأنهاعرفت 

عبارة عن وثيقة توضح فيها فلسفة كل مادة من المواد الدراسية واألهداف من تدريـسها والمرتكـزات    " 
التي تقوم عليها عملية اختيار مضامينها، والمهارات والقيم وأساليب التفكير المراد إكسابها للمتعلمين في              

   " .التعليم العام ما قبل الجامعي
ـ  اتقوم الفلسفة الدراسية الجديدة لوزارة التربية على تأهيل وتدريس          و   " ثقافة المقاومـة "لطالب السوري ب
وفق " حقوق الطفل و المرأة     "  و   "التعرف على مبادئ حقوق اإلنسان      "و" مياالنتماء الوطني قبل القو   "و

واالنتقال من أسلوب تلقين المعلومات إلى أسلوب البحث        " وتنمية ثقافة الحوار مع اآلخر    "األدبيات الدولية   
 وإعـادة ترتيبهـا، واسـتخدام اإلحـصائيات        و أبرزها االنترنت ،      ة التكنولوجي عنها باستخدام الوسائل  

واستخدام أساليب الكشف واالستقصاء بمعنـى      .. والوصول إلى النتائج وإخراجها بشكل علمي وصحيح      
أخر استخدام التفكير النقدي والبحث العلمي الذي أصبح أيضا من النقاط المهمة في هذه المعايير الحـوار        

  .والمناقشة أصبحت أيضا من المهارات المطلوبة في التعليم

 المواطن السوري وفق رؤية جديدة وهي أن يكون مـستعدا  لدراسية الجديدة إلى إعدادكما تهدف الفلسفة ا 
 ومؤهال لالنخراط في الحياة وأن يكون قادرا على المنافسة ليس فقط على المستوى المحلي وإنما العالمي           

  www.damaspost.com/?page=show_det&id=6378&select_page=5ص.
الدول األجنبية و العربية في بناء المستويات التعليمية الخاصـة بهـا      استعراضنا ألهم تجارب بعض     بعد  

  .   تأتي الخطوة المنطقية التالية و هي عرض خصائص المستويات المعيارية و أهميتها و أهدافها 
  

  .خصائص المعايير 
ـ  المتأخرين أو المتقدمين سواء الطالب كل يمارسها ألن القابلية أي : للتطبيق القابلية  حيـث  ، يادراس

 أن تتضمن كما ، دراسيا نوالمتقدم يحققها وضوحا أكثر تعليمية وأهداف لألداء عالية توقعات إلى تشير

http://www.damaspost.com/?page=show_det&id=6378&select_page=5
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 التـي  الموضوعات ودراسة والمفاهيم ، المهارات لتعلم متساوية فرصا دراسيا نوالمتأخر الطالب يمتلك
   .أدائهم تحسين على تساعد الوقت نفس وفي أفضل لتعلم اًأساس تشكل
 المعياريـة  فالمستويات ، معا والممارسة والفعل الفهم علي القائم البنائي التعليم علي تؤكد حيث : بنائية
 أن ينبغـي  الغرض ولذلك ؟ يتعلمون ولماذا ، الطالب يتعلم كيف حول تدور التي البنائية النظرية تحقق

 والقيـام  ، الحلـول  واقتـراح  ، باالكتـشاف   ومعارفهم مفاهيمهم ببناء نوالمتعلم يقوم حيث ، يتعلموا
   .التعلم عملية في فعاٌل دور للمتعلم يكون وبالتالي ، المختلفة باألنشطة
 االعتبـار  فـي  األخـذ  مع واإلجماع االتفاق مبدأ على بناء المعيارية المستويات وضع تم فقد : اإلجماع

 قومية مسئولية ألنها نظراً. صرالع لتغيرات متهاءومال لتطويرها ضمانا؛ األعضاء لمالحظات االستجابة
ـ  والمعلمون نوالباحث والمتخصصين الخبراء جانب إلى فيها شارك فقد  اآلبـاء  مجـالس  مـن  نووممثل

   .التعليم ورجال
 الدراسـية  المواد بين متكاملة فالمستويات والرأسي، األفقي المستويين من كل على ومترابطة متكاملة -
 الدراسـية  الـصفوف  خـالل  الواحـدة  الدراسية المادة مجال في ةومتكامل، الواحد الدراسي الصف في

  .المختلفة
 الواليـات  وبـين  ، جهـة  مـن  المختلفة الدول بين تختلف لذا إليه تتوجه الذي المجتمع بثقافة التأثر -

   )١٩ – ١٧ : ٢٠٠٧سماح إسماعيل ،  (  .أخرى جهة من الواحدة الدولة داخل ثقافيا والمقاطعات
تناول الجوانب المختلفة المتداخلة للعملية التعليمية والتربوية و السلوكية و تحقـق مبـدأ              حيث ت  : شاملة

  .الجودة الشاملة 
حيث ترتكز على األمور المهمة في المنظومة التعليمية بال تحيز ، و تنأى عن األمـور و                  : موضوعية

  .التفصيالت التي ال تخدم الصالح العام 
 قطاعات مختلفة ، وفقاً للظروف البيئيـة و الجغرافيـة و االقتـصادية              حتى يمكن تطبيقها على    : مرنة

  .المتباينة في ربوع الوطن 
  .أي تعكس تنامي المجتمع و خدمته ، و تلتقي مع احتياجاته ، و ظروفه ، و قضاياه  : مجتمعية

ابهـة  حتى يمكن تطبيقها لفترات زمنية ممتـدة ، تكـون قابلـة للتعـديل ، و مج                 : مستمرة و متطورة  
  . المتغيرات و التطورات العلمية و التكنولوجية 

حتى يمكن مقارنة المخرجات المختلفة للتعلم بالمعايير المقننة ، و للوقوف علـى جـودة                : قابلة للقياس 
  .هذه المخرجات 

بأن تبني على أساس اشتراك األطراف المتعددة و المستفيدين في المجتمـع فـي       : تحقق مبدأ المشاركة  
  .ا من ناحية ، و تقويم نتائجها من ناحية أخرى إعداده
  . بأن تستند إلى الجانب األخالقي ، و تخدم القوانين السائدة ، و تراعي المجتمع و سلوكياته  : أخالقية
  .فال تمثل هدفاً في حد ذاتها ، و إنما تكون آلية لدعم العملية التعليمية و النهوض بها  : داعمة
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(  .و مصلحته العليا في المقام األول     وطن و قضاياه ، و تضع أولوياته و أهدافه          تخدم أهداف ال   : وطنية
   ) ١٣ ـ ١٢: ١، مج ٢٠٠٣وزارة التربية و التعليم المصرية ، 

  .دقيقة و واضحة تعكس توقعات كبيرة و هذا يتطلب مراجعة مستمرة  -
  )٢٦٤ : ٢٠٠٥ي ، محمد عبد الموجود ،الشيماء المغرب(. بلغة بسيطة فنية حتى يتم استيعابها سريعاًتكتب -

و يرى حسن شحاتة أن المستويات المعيارية يجب أن تتصف بعدة خصائص كي تقوم بأدوارها المنوطة                
  .بها و هذه الخصائص هي 

  . الدقة و الوضوح و القابلية للتطبيق -
  . الجماعية في التخطيط و التنفيذ و المتابعة -
  . االرتباط بثقافة المجتمع -
  .  التغذية الراجعة المستمرة -
  . تكامل المستويات و ترابطها -
   )٦١ : ٢٠٠٥حسن شحاتة ، . (  التميز للجميع و ليس للنخبة -

أن المستويات المعيارية ال يجب تقليدها أو نسخها من أي دولة أخرى و لكن يجـب       ) سكولور  ( و يرى   
دي أبنائها مع األخذ في االعتبار القـيم الكونيـة و   أن تكون لكل دولة مستوياتها المعيارية الموضوعة بأي 

   ) ٢٦٤: الشيماء المغربي ، محمد عبد الموجود . ( المنافسة في عالم االقتصاد الكوني 
  

   . التعليم مجال في معيارية مستويات تبنى ضرورة إلى الحاجة
 التعليم في المعيارية وياتبالمست لألخذ حتمية ضرورة جعلت التي واالعتبارات العوامل من العديد هناك

   :العالم في
   .للجميع التنمية هدف نحو بتوجيهه التعليم في النوعية النقلة تحقيق في الرغبة -١
 األداء مـستوى  ورفـع ،  التعلـيم  قطـاع  في العاملين لجميع والمهاري المهني بالمستوى االرتقاء -٢

   .التعليمي النظام في والخارجية الداخلية الكفاءة رفع إلى يؤدى مما واإلنجاز
  .الجنسين بين متكافئة تعليمية فرص إلى الهدف هذا وترجمة،  للجميع حق التعليم مبدأ تحقيق -٣

والتنميـة  ، والتعلـيم مـدى الحيـاة      ، ظهور عدة مفاهيم في األجواء التربوية مثل التربية المستمرة           -٤
 .ن المستويات المعيارية سوف تحققها وال شك في أ،  والتربية المستقبلية،  البشرية المستدامة

سوقا يحتاج إلى وظائف جديدة ومهن غيـر   ، الرغبة في إعداد متعلم لسوق جديدة من العمل والعمالة    -٥
 .تقليدية 

، واتساع هذه األهداف والرغبة في صياغتها فـي    تقدم الفكر التربوي فيما يتصل باألهداف التعليمية   -٦
 التطورات التربوية والعلمية المتعلقة بتطوير المناهج ومعالجة مـشكالتها          باإلضافة إلى  ، صورة سلوكية 

.  
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القدرة على  :  االهتمام بتنمية القدرات والمهارات التي تواجه المستحدثات في عالم سريع التغير مثل              -٧
 .واالختيار بين البدائل ، والمهارة في حل المشكالت ،  واتخاذ القرار،  التفكير

  .لثقافة المحلية والعالمية والتوازن بينهما أصبح مطلبا أساسيا في التربية والتعليم الجمع بين ا-٨
 تنوع الخبرات والمهارات في مختلف مستويات التعليم وخططه ومناهجه وربطها بقدرات المتعلمين             -٩

  .من ناحية ، وحاجة سوق العمل من ناحية أخرى 
 بين العاملين في العملية التعليمية تحدد مستوى األداء          الحاجة إلى أن يكون هناك لغة عامة مشتركة        -١٠

المطلوب في كل عنصر من عناصر العملية التعليمية ، وضمان تحقيق مبدأ المشاركة لكل أعضائها مـن     
  .موجهين،مشرفين، معلمين، متعلمين، وآباء 

أسها الواليـات   كشفت العديد من الدول المتقدمة عن انخفاض مستويات التحصيل الدراسي وعلى ر      -١١
، وكذلك الدول النامية التي يعتبر هذا الوضع أكثر سوءا بالنسبة لها مما يترتب عليـه االتجـاه                   المتحدة

سماح إسـماعيل ،     ( .نحو جودة التعليم للوصول إلى معايير جديدة يمكن تطبيقها على كافة المستويات             
٢٢ – ٢٠ : ٢٠٠٧ (   

  

   .أهمية المستويات المعيارية
المعايير في تطوير المقررات في المستقبل عن طريق تبني أفضل الممارسات الحاليـة و هـي                تسهم   -

  .تأخذنا فيما وراء معوقات البنى الحالية للمدارس ، و نحو آفاق مشتركة للتميز 
المعايير توفر توحيداً و اتساقاً في األحكام ، بحيث تشير الممارسات السابقة ، و بعـض الممارسـات              -

 عنـد  ١٠ من ١٠أن تقدير ممتاز في مدرسة ما قد يعني تقدير جيد في مدرسة أخرى ، و درجة                 الحالية  
  . عند أستاذ آخر ١٠ من ٥أستاذ معين قد تعني 

المعايير لكل المتعلمين واحدة بغض النظر عن خلفياتهم ، و خصائصهم ، و هذا يحقق مبدأين هـامين            -
معيار يمثل تحدياً للمتعلمين مما يدفعهم إلى بذل أقـصى جهـد            فال: التميز و المساواة    : من مبادئ التعلم    

للوصول إلى تحقيق المعيار و بالتالي التميز ، و كون المعايير لكل المتعلمـين واحـدة ، فهـذا يحقـق                     
  .المساواة بينهم ، و يعطيهم شعوراً بهذه المساواة ، و بالتالي الثقة بالنفس 

 صف إلى آخر ، و من مدرسة إلى أخـرى ، فكـل الجهـود                تضمن المعايير استمرارية الخبرة من     -
تتضافر لتحقيق المعايير على طول مسار التعلم من صف إلى آخر ، و من مرحلة إلى أخرى ، و فـي                     

   ) ١٥٧ ـ ١٥٦ : ٢٠٠٥محمد فضل اهللا ، . ( كل المدارس 
ف دراسي مما يمكـنهم  عن طريق قراءة وثيقة المنهج يمكن لآلباء معرفة ما يتعلمه أبناؤهم في كل ص           -

من التواصل مع المدرسين لتقديم معلومات مفيدة و يساعدهم كذلك على تفسير التقارير التي ترسل إليهم                
و من الضروري أن يطلـع اآلبـاء علـى          . و على العمل على تحسين أبنائهم       " الشهادات  " عن أبنائهم   

ناؤهم ، فمتطلبات كل صـف يجـب أن         التوقعات لكل الصفوف الدراسية و ليس فقط الصف الذي فيه أب          
   ) ١٩ : ٢٠٠٣منى اللبودي ، (     . ينظر إليها في سياق العملية الكلية لبناء المعرفة 
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تساعد على تحسين األداء األكاديمي للتالميذ ، و هذا يشجع على تبني المعايير فـي كـل مـستويات                    -
  .السياسة التعليمية 

 . فضالً عن زيادة التحصيل األكاديمي تؤدي إلى تكافؤ الفرص التعليمية ، -

تزود المعلمين بسلسلة متتابعة من األهداف يمكن أن يوجهوا تعليمهم نحوها ، و تقدم دليالً يستفيد منـه         -
 .ن والتالميذ و المعلم

تحدد المعارف و المهارات المطلوبة من التالميذ ، و هي بذلك توضح الممارسات التدريـسية التـي                  -
 .تباعها إعلم يجب على الم

تستخدم االختبارات مرجعية المحك ، مما يقدم تغذية راجعة مستمرة عن مستوى التالميذ ، و بالتـالي                  -
 .عن مستوى التعليم 

تعد جزءاً من مداخل اإلصالح عن طريق تحسين فاعلية التدريس و كفاءته و اقتراح إستراتيجيات  -
   ) ٦٥٥ : ٢٠٠٥ناجي سكر ، نائلة الخزندار ، . ( تدريسية ، و تقييم التالميذ و المعلمين 

 .المستويات المعيارية تؤكد جودة التعليم  -

  .التعلم  المستويات المعيارية تصف ما يجب أن يكون عليه التعليم و التعلم من أجل تحسين مخرجات-
 .المستويات المعيارية تزيد من قدرات المتعلمين و فرصهم في النجاح  -

 .عيارية تزيد من ثقة المجتمعات في التعليم المستويات الم -

 . المستويات المعيارية تمد األنظمة التعليمية بأسس للتقويم  -

 .المستويات المعيارية تمثل أسس واضحة ألي برنامج تدريسي  -

 .لة ءالمستويات المعيارية تمثل أساساً للمحاسبة و المسا -

لكل األدوار و الواجبات لكل من هو جزء فـي العمليـة            المستويات المعيارية تقدم تعريفات واضحة       -
  .التعليمية 

  . المستويات المعيارية تساعد في إتاحة فرص متساوية في التعليم -
  . المستويات المعيارية تقدم نموذجاً من خالله تفكر بالتدريس و كل ما يتعلق به -
  . المستويات المعيارية تساعد في عمليات التقويم -
  .ات المعيارية تساعد المعلمين في تطويرهم مهنياً  المستوي-
 المستويات المعيارية تجد الوسائل التي من خاللها نسد الفجوة بين األداء الحـالي و األداء المرغـوب        -

   ) ٢٦٣ : ٢٠٠٥الشيماء المغربي ، محمد عبد الموجود ، . ( فيه 
  :تعليمية فهي  توجه المستويات المعيارية للمتعلم كل عناصر العملية ال*
  .األساس لوضع الخطط الدراسية  -
 .الهدف للمناهج الدراسية  -

 .المتحكم في أساليب و طرق التعليم و التعلم  -
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 .الموجه لألنشطة التربوية  -

 .المرشد ألساليب التقييم  -

 .متميزة المحور إلدارة  -

   ) ١٧٠  :١، مج ٢٠٠٣وزارة التربية و التعليم ، .  ( الدافع للمشاركة المجتمعية  -
  :تساعد المستويات المعيارية للمنهج مخططي المناهج في * 

  تبني فلسفة معينة للمنهج 
  .صياغة و تحديد أهداف المنهج 

  .اختيار محتوى المنهج 
  .تقرير أنسب المواد التعليمية 

  .اقتراح أفضل طرق التعليم و التعلم 
  .تحديد طرق التقييم 

   ) ١٩٠: ١، مج ٢٠٠٣وزارة التربية و التعليم ، .( بين المناهج المختلفة بط و التراإحداث التكامل
  

  .أهداف المستويات المعيارية 
تؤكد المستويات المعيارية أن جميع التالميذ قادرون على التعلم في مستويات عليـا ، و أن التميـز                   -١

 .يجب أن يكون للجميع 

 .ها ئورة حتمية لتوافر الفرص و تكافإن وضوح المستويات المعيارية و شمولها ضر -٢

 فـي تخطـيط     القيادةتمنح المستويات المعيارية دوراً فعاالً للمعلمين في مجاالت مهنتهم ، و تمنحهم              -٣
 .العملية التعليمية و إدارتها و تقييم نتائجها 

 فـي أسـاليب     داع اإلب و،  تمكن المستويات المعيارية و مؤشراتها المعلمين من متابعة تعلم التالميذ            -٤
 .تقييم النتائج و المخرجات 

 . التعليم تحسينتعتبر المستويات المعيارية وسيلة فاعلة و ركيزة أساسية لعمليات تطوير و -٥

 فـي تطـوير     ختلفةتساعد المستويات المعيارية على التنسيق و الترابط بين جهود تطوير التعليم الم            -٦
 .االمتحانات ، و غيرها نظم ، و تطوير المعلمين دريب المناهج ، و إعداد مواد تعليمية ، و ت

على األنشطة  المختلفة  تنعكس نتائج توافر مستويات معيارية للمنهج ، و للمتعلم ، و للمواد الدراسية               -٧
 األساليب اإلبداعية في التعلـيم و        تكثر التعليمية داخل الفصل الدراسي ، فتزداد مساحة التعلم النشط ، و          

 .التعلم 

التقييم فـي   نظم  يدفع وجود مستويات معيارية للمنهج و للمتعلم و للمواد الدراسية إلى حتمية تطوير               -٨
 .العملية التعليمية 

المـواد  المـتعلم و    فضالً عما سبق فإن العمل في ضوء المستويات المعيارية لكل مـن المـنهج و                 -٩
 تتجـسد قـيم العدالـة ، و          حيـث   المدرسة الدراسية ستكون له آثار إيجابية على المناخ التعليمي داخل        
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  .أولياء األمور و الرأي العام إلى المحاسبية ، و الشفافية ، و تمتد هذه اآلثار خارج المدرسة 
  ) ١٥٧ ـ ١٥٦ : ١ ، مج٢٠٠٣وزارة التربية و التعليم المصرية ، ( 

  .أھداف معاییر اللغة العربیة 
ب من استخدام اللغة العربية بشكل فعـال فـي التواصـل و             تهدف معايير اللغة العربية إلى تمكين الطال      

عن الكتابـة   التفكير النقدي ، باإلضافة إلى تمكينه من تذوق النصوص األدبية و فنونها المختلفة ، فضالً                
    :لذا فإن المعايير تركز على تحقيق . اإلبداعية 

  .االستخدام السليم للغة  -
 .االستخدام الفعال للغة  -

 مهارات البحث العلمي من قراءة جيدة للبحوث و جمع المعلومات و تـصنيفها و      تطوير و تفعيل   -
 .استخدامها في الكتابة 

  .تنمية الشخصية االستقاللية للطالب في البحث و التعلم  -

  .تهدف المعايير على المستوى الخاص إلى تحقيق جملة من األهداف أهمها 
و هذه  . راء و التعرف على جوانب التحيز و الموضوعية         قراءة تحليلية و واعية تميز الحقائق من اآل        -

المهارة ضرورية جداً للطالب اليوم ، حيث اختلطت اآلراء الشخصية بالحقائق العلمية و غـدا الـشباب               
  . أكثر تأثراً باآلراء و تبنيها على أنها حقائق مطلقة 

 .قراءة بقصد االستماع و االستيعاب  -

 .فهم مرامي الكاتب و غاياته تذوق بمستوى راق من خالل  -

 .كتابة صحيحة لغوياً سليمة معنوياً  -

 .كتابة راقية تضع في االعتبار القارئ و مستواه العلمي و المهني و كذلك الذوق العام  -

 .قصة و رواية و شعر و فنون األدب المختلفة : كتابة إبداعية  -

 . لى مستويات االستماع و التلقي تطوير مهارة االستماع و اإلنصات الجيد بالتعرف ع -

االستماع لآلخر بقصد فهمه و التحاور معه و تغيير ما التصق بذهنه عن ذلك الشخص أو الثقافة التي                   -
 .ينتمي إليها 

 .احترام الرأي اآلخر و اعتبار اآلراء المختلفة عالمة صحة في المجتمع و عدم التعصب  -

كنون من عرض المعلومات بطريقـة مقنعـة ، مـع احتـرام        تدريب الطالب على الخطابة بحيث يتم      -
 .مستوى السامع و استخدام الصحيح من المعلومات و استخدام لغة الجسد و اإلشارة 

تدريب الطالب على إجادة الحديث من حيث محاورة اآلخر و احترامه و تفهم وجهة نظره ، و فـض              -
 .النزاعات الشخصية باستخدام لغة مقنعة 

يير إلى دعم الثقة باللغة العربية و قدرتها على التعبير والتطور بما يتالءم مع التطور تهدف المعا
.الذي تعيشه الدولة ، و تعميق الوالء للغة العربية بحيث ترتبط بكيان الطالب و هويته العربية   
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تويات المعيارية و أهميتها و أهدافها و أوجه االسـتفادة منهـا فـي العمليـة             بعد عرض خصائص المس   
 التالية و هي عرض المسلمات و المرتكزات األساسية التي تستند عليها المستويات             ةالتعليمية تأتي الخطو  

  .  المعيارية

   .المسلمات األساسية التي تستند إليها المستويات المعيارية
  : متعلم اإلنسان مخلوق: أوالً 

كل شخص قابل للتعلم ، و كل متعلم قابل للوصول إلى مستوى التمكن ، و كل متمكن قابل لإلبـداع إذا                     
يتطلب ذلك أن يخاطب المنهج كل المتعلمين من خالل تنوع محتـواه       . ما توافرت له بيئة التعلم المناسبة       

عدد الذكاءات ، و بما يحقق تكافؤاً       ، و تطوير أساليب تدريسه ، في ضوء تنوع الميول و االهتمامات و ت             
  . ، و ليس بالضرورة تطابقاً في مستويات مخرجات المنهج و عوائده 

  : التعلم عملية و ناتج : ثانياً 
تقاس مخرجات العملية التعليمية ليس فقط بمدى ما اكتسبه المتعلم من العملية التعليمية ، و لكن ـ أيـضاً   

لم إلى إنجاز ما أنجزه ، بمعنى كيف يتفاعل مـع مـضمون المـنهج و                ـ بالكيفية التي توصل بها المتع     
كيف يحصل المعرفة ، و كيـف يبنـي         ..... كيف يتعامل مع المعلومات و كيف يتناولها        ...... أنشطته  

  .  ن التعلم عملية و ناتج إو لهذا نقول . و المهارات التي استخدمها في عملية التعلم ..... بنيته المعرفية 
  : الدور األساسي للمنهج هو تيسير عملية التعلم  : ثالثاً

 ـ معرفـة و فكـراً ـ     اإن وزن أي مادة دراسية أو مقرر من مقررات المنهج مرهون بمدى مساهمتهم
التعلم الذاتي ، و إحـداث تنميـة   على ، و مدى إتاحتها الفرصة لتنمية قدراته من التعلم في تمكين المتعلم  
  .لمزيد من التعلم 

 بين المفاهيم المشتركة    بادلةب ذلك أن تتصف تنظيمات المنهج بالمرونة التي تمكن من االستفادة المت           يتطل
 ضوء اتساق يحدث فيهـا التنـاغم         في ، و األطر المعرفية المتقاربة ، في المجاالت الدراسية المختلفة ،          

  .كم لصالح النوعاألفقي و التدفق الرأسي ،بعيداً عن التكرار و خلو الحشو، اقتصاداً في ال
  :التميز حصيلة التزاوج بين العقل و الوجدان : رابعاً 

هو حق للجميع   إنما  من مسلمات هذه الوثيقة أن التميز ليس قاصراً على بعض التالميذ دون البعض ، و                
نـه   بتزاوج عقل المتعلم و وجدا     حققو أن التميز يت   . إذا توافرت لهم البيئة التعليمية التي تمكنهم من ذلك          

  .، و تنعكس آثاره على سلوكياته ، على المستوى الشخصي و األسري 
  :المنهج كائن ينمو نمواً طبيعياً : خامساً 

إن التعليم عملية تراكمية بنائية متدرجة و مستمرة ، و بناء المنهج ال بد و أن يتكامل مكوناته ، و يتتـابع   
 الثانوية ، و ينبغي التأكـد مـن اسـتمرارية           في عناصره من مرحلة رياض األطفال إلى نهاية المرحلة        

  . الخبرة دون فجوات أو قفزات مخلة 
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فعند وضع مستويات معيارية للطالب عند تخرجه في المرحلة الثانوية نضع االعتبار أن هـذه المعـايير        
نـضع فـي    للمرحلة االبتدائية ة المعياريياتيبدأ تحقيقها منذ بداية السلم التعليمي ، و عند صياغة المستو        

وزارة التربية و التعليم    . ( االعتبار أنها حلقة في مسلسل يصل بنا المستويات المعيارية للمرحلة الثانوية            
   ) ١٨٧ ، ١٨٦ : ٢٠٠٣المصرية ، 

  : مرتكزات و أساسيات 
  : تعتمد المستويات المعيارية على عدة مرتكزات و أساسيات من أهمها 

 المواد الدراسية إطاراً للمناهج الدراسية يتم على أساسها تطويرهـا  تمثل المستويات المعيارية لمحتوى * 
و تحديثها و إعداد المواد التعليمية المتنوعة من كتب دراسية و أدلة تعليمية و أساليب تعلـم و مـصادر                    

  . المعرفة و أساليب التقويم 
شمل أيضاً العمليـات مثـل      ال تقتصر المستويات المعيارية للمحتوى على الجانب المعرفي للمادة بل ت          * 

االستقصاء و البحث ، و مهارات التفكير ، و حل ابتكاري للمشكالت و تفكير ناقد ، و تفكير إبـداعي ،                     
  ...و جمع و تحليل و توظيف للمعلومات ، هذا باإلضافة إلى الجانب الوجداني من اتجاهات و قيم 

 مـستويات عليم و تعلم حيث إنها توجد ضمن الالمستويات المعيارية للمحتوى ال تتضمن استراتيجيات ت     * 
  . للمنهج ةالمعياري

و يمكن أن يكون لصفوف دراسـية       ) مجموعة صفوف   ( إعداد معايير المحتوى يكون غالباً لمراحل       * 
  .محددة 

المستويات المعيارية ينبغي أن تكون صياغتها عريضة و مرنة بحيث تسمح للمعلمين على المـستوى               * 
  .ا بما يساير احتياجاتهم الفعلية المحلي استخدامه

  .ليس من المناسب أن يتبنى نظام تعليمي معايير نظام تعليمي آخر * 
عمليات بناء المستويات المعيارية ليست عملية تتم مرة واحدة بل عملية دينامية و متجـددة ذاتيـاً ، و                  * 

  .على ذلك فإنه يفضل النظر في المعايير خالل فترات زمنية معينة 
لمستويات المعيارية هامة للمعلمين و العاملين في المجال التربوي ، و لكنها تصبح قليلة الفائدة إن لم                 ا* 

يكن مستوى استيعابهم و التمكن منها مرتفعاً ، األمر الذي يتطلـب ضـرورة العمـل علـى أن تكـون          
  .المستويات المعيارية جزء من النظام التعليمي و متكاملة بما يؤدي إلى مأسستها 

بناء المستويات المعيارية ينبغي أن يشارك فيه إلى جانب الخبـراء و المتخصـصين مـن أعـضاء                  * 
ن من مجـالس اآلبـاء و األمنـاء         و المعلمون و رجال التعليم و ممثل      ن و والجامعات الباحث في  التدريس  

عليم نظـراً ألنهـا     المجتمعات المحلية و الجمعيات األهلية و الروابط المهنية ، و من المهتمين بشئون الت             
  . مسئولية قومية و ليست مسؤولية وزارة التربية فقط 

حداث تطوير و إصالح في المدارس بما يعكس فاعلية المستويات المعيارية ال يتم خالل فترة قصيرة                إ* 
  .حداث تطوير في التعليم عملية بطيئة و تستغرق وقتاً إو يحتاج إلى وقت ألن 
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 العاملين في الحقل التربوي و المهتمين بالتعليم يمثل ضرورة لدفع عمليـات             التدريب المكثف للمعلمين و   
   )٢٨٥ ـ ٢٨٤:  ٢٠٠٥، حسين محمود . ( تطبيق المعايير 

  .التزام المعايير بالمواثيق الدولية و القومية * 
إحداث تحول تعليمي يرتقي بقدرة المجتمع على المشاركة و غرس مقومـات المواطنـة الـصالحة و      * 
  .نتماء و الديمقراطية لدى الطالب اال
  .ترسيخ قيم العمل الجماعي و التنوع و التسامح * 
  .تعزيز قدرة المجتمع على تنمية أجيال مستقبلية قادرة على التعامل مع النظم المتعددة و التكنولوجيا* 
  .ترسيخ مفاهيم القيادة و التعلم و تحقيق الجودة الشاملة * 
  .ديثة في عالم متميز يعتمد على صنع التكنولوجيا و تنمية المهارات مواكبة التطورات الح* 
  .تساعد المعايير على دعم قدرة األنساق التربوية على التجدد و التطور المستمر * 
 ٢٠٠٥،   منال سيد ( . توفير المناخ المتميز لجميع التالميذ و التنمية المهنية المستديمة خالل األنشطة            * 
 :١٥١(   
  

مرتكزات األساسية التي وجهت عمل اللجان النوعية المتخصصة المسئولة عن وضع المستويات            و من ال  
  :المعيارية للمواد الدراسية في مصر ما يلي 

 .طبيعة المجال المعرفي و خصائص كل مادة دراسية  -١

 .طبيعة المتعلم في المراحل العمرية المختلفة  -٢

 .السياق الثقافي للمجتمع و قيمه  -٣

 .معطيات ثورة المعرفة و المعلوماتية ، و التطور التكنولوجي  -٤

 ... ) معارف ـ مهارات ـ قيم ـ تفكير (رية لجوانب نمو المتعلم المختلفةشمول المستويات المعيا -٥

  . جميع المراحلالنمو المتدرج و المستمر للمستويات المعيارية و تكاملها في  -٦

بين فروع التخصص الواحد و بين المواد الدراسية المختلفة تأكيداً لوحدة           تكامل المستويات المعيارية     -٧
 .المعرفة 

وزارة التربية و التعليم المـصرية ،       . ( اتساق المستويات المعيارية مع أهداف التعليم قبل الجامعي          -٨
     )١٦٠:  ١، مج ٢٠٠٣

  
معياريـة بهـدف توضـيح أنواعهـا        ما يبقي بعد ذلك هو الحديث عن التصنيفات المختلفة للمستويات ال          

المختلفة و أسس االختالف بينها و توضيح المستويات التي تندرج تحتها قائمة مستويات تعلم اللغـة األم                 
  . ها في هذه الدراسة ؤللصفوف الثالثة التي تم بنا
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  : تصنيف مستويات التعلم  -٣
  :اآلتية يمكن أن تصنف مستويات التعلم وفقاً لمحور واحد من المحاور 

  .البيانات التعليمية  -
 .الصفوف الدراسية  -

 .طبيعة الصياغة  -

 .نوع المادة الدراسية  -

  :و تفصيل ذلك كما يلي 
  :  تصنيف المستويات وفق البيانات التعليمية -أ
   : مستويات توضع حسب المستوى المركزي -ب

  .لقومي و هي المستويات التي وضعتها المنظمات التعليمية لتطبق على الصعيد ا
   :مستويات توضع حسب المستوى المحلي -

  .و هي مستويات تلزم والية تالميذها بتحقيقها في كل مادة دراسية في نهاية صفوف معينة 
   :مستويات توضع حسب مستوى المناطق داخل الواليات -

  . و هي مستويات تلزم بها منطقة ما طالبها في إطار المركزية في التعليم 
   : ضع حسب مستوى الفصل الدراسيمستويات تو -

و هي مستويات توضع من خالل التفاعل بين المعلم و تالميذه و تحدد المعرفة و األداء الالزمـين فـي                  
نهاية فترة تعليمية محددة من العام الدراسي و يسترشد المعلم في وضع هذه المستويات بالمستويات التـي    

  .ين المركزي والمحلي يوضعت على المستو
   
  :  ـ تصنيف المستويات وفق الصفوف الدراسية ب
   : مستويات لصفوف مرحلة التعليم ما قبل الجامعي -

توضع هذه المستويات بشكل عام دون تحديد مستويات لكل صف دراسي على حده و يتـرك لمجـالس                  
التعليم بالواليات أو المقاطعات تحديد مستويات لكل صف دراسي أو مجموعة صـفوف دراسـية مـع                 

  .سترشاد بالمستويات التي وضعت لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي اال
  :  مستويات لمجموعة صفوف دراسية -

توضع هذه المستويات في صورة مجموعات من الصفوف الدراسـية و هـي تحـدد المعرفـة و األداء      
م مـا قبـل     نهاية مجموعة محددة من الصفوف الدراسية بحيث تقسم مرحلة التعلـي          في  الالزمين للتالميذ   

المستويات المعيارية التي أعدتها وزارة التربيـة       : الجامعي إلى ما بين ثالث إلى خمس مجموعات مثال          
  :  حيث قسمت المستويات المعيارية إلى أربع مجموعات ٢٠٠٣والتعليم في مصر عام 

  .  صف الثالثالمستويات المعيارية للتعلم في الصفوف من الصف األول إلى نهاية ال: المجموعة األولى
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  .  المستويات المعيارية للتعلم في الصفوف من الصف الرابع إلى نهاية الصف السادس: المجموعة الثانية 
  .  صف السابع إلى نهاية الصف التاسعالمستويات المعيارية للتعلم في الصفوف من ال:المجموعة الثالثة 
وف من الصف العاشر إلى نهاية الصف الثـاني         المستويات المعيارية للتعلم في الصف    : المجموعة الرابعة 

  . عشر 
  :  مستويات تعلم لكل صف دراسي -

 لطالب هـذا  ة مع تحديد المهارات و المعارف الالزم    ةتوضع هذه المستويات لكل صف دراسي على حد       
 الصف ، و يتميز هذا النوع من المستويات بأن تنظيمه يشابه التنظيم الموجود في المدارس ، كما يـسمح     

  . بمتابعة التطور التدريجي لنمو مهارات الطالب 
  : ج ـ تصنيف المستويات وفق طبيعة الصياغة 

  :  مستويات المحتوى -
تحدد مستويات المحتوى ما ينبغي أن يعرفه الطالب و ما يجب أن يكونوا قادرين على أدائه في صياغة                  

  :عامة بحيث تشمل هذه المستويات ثالثة جوانب هي 
  .مثل معرفة عالمات الترقيم المتفق عليها : عرفي الجانب الم

  .مثل القيام بتجربة معينة أو كتابة مقالة : الجانب األدائي 
  .مثل استخدام نغمة الصوت و األسلوب المناسبين لنوع الجمهور عند التحدث : الجانب السياقي 

  :مستويات األداء  -
  . قق الطالب مستوى المحتوى في موقف معين تحدد مستويات األداء جودة األداء الالزمة لكي يح

  :د ـ تصنيف مستويات التعلم وفق نوع المادة الدراسية 
  :توضع مستويات تعلم لجميع المواد الدراسية بحيث تشمل المجاالت المعرفية المختلفة مثل 

  .مستويات تعلم الرياضيات  -
 :مستويات تعلم الدراسات االجتماعية  -

 :غات األجنبية مستويات تعلم الل -

عالء الدين سعودي ،    " ( المستويات التي توضع على المستوى المركزي       : " مستويات تعلم اللغة األم      -
  )٢٣ ـ ٢٠ : ٢٠٠٤

و من ثم فقائمة المعايير للصفوف الثالثة األولى في مادة اللغة العربية التي ستحدد و تصاغ فـي ضـوء      
   -:ة الحالية ببنائها تندرج تحتطبيعة اللغة العربية و التي تعني الدراس

  . المستويات التي توضع على المستوى المركزي في حاالت تعلم اللغة األم -
  . المستويات التي توضع لكل صف -
 مستويات المحتوى في الصفوف الثالثة األولى مع تحديد مؤشرات أداء لكل مستوى محتوى في كـل                 -

  . صف من الصفوف الثالثة 
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  . ي توضع للغة األم  المستويات الت-
و من ثم تصاغ مستويات تعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى كمستويات لتعلم اللغـة العربيـة                  
في الصفوف الثالثة األولى لتحدد ما ينبغي أن يعرفه تلميذ هذه الصفوف عن اللغة العربية و ما يجب أن                   

 الدالة على تحقق كل مستوى من مستويات تعلـم          يتقنه من مهاراتها مع صياغة عدد من مؤشرات األداء        
   . ةاللغة العربية في كل صف من الصفوف الثالثة األولى على حد

 النقطة الرابعة مـستويات     تتناول. و بعد أن تناولت النقطة الثالثة المستويات العالمية للتعلم بصفة عامة            
 لتعلم اللغـة األم     معياريةقائمة مستويات    األسس الالزمة لبناء   الستخالصتعلم اللغة األم بصفة خاصة ،       

في الصفوف الثالثة األولى ليسترشد بها عند وضع مستويات تعلم اللغة العربية و التي تعنـي الدراسـة                  
  .الحالية ببنائها 

  
  : مستويات تعلم اللغة األم  -٤

  : مفهوم مستويات تعلم اللغة األم : أوالً 
ا قـادرين   أن يعرفه الطالب عن هذه اللغة و ما يحب أن يكونـو            يبغتحدد مستويات تعلم اللغة األم ما ين      

  . نهاية فترة تعليمية معينة في على أدائه من مهاراتها 
و تقسم مستويات تعلم اللغة ـ عادة ـ إلى مجموعات أو ما يطلق عليها مجـاالت حيـث تمثـل كـل       

ا فمثالً المجموعة األولى تمثـل  مجموعة مستويات خاصة بفن من فنون اللغة أو مجال من مجاالت تعلمه   
مستويات تعلم االستماع و المجموعة الثانية المستويات الخاصة بـتعلم التحـدث و المجموعـة الثالثـة                 

  . المستويات الخاصة بتعلم القراءة و المجموعة الرابعة المستويات الخاصة بتعلم الكتابة 
مواد الدراسية التي يسعى التعليم للوصـول      اللغة من ال   ١٩٨٩منذ اعتبار الرئيس األمريكي جورج بوش       

إلى كفاءة طالبه فيها سعت مجالس التعليم في الواليات األمريكية إلى وضع مستويات لتعلم طالبها اللغة                
تطورات المعرفة المعاصرة و ظهور ما يسمى بمجتمع         القدرة التنافسية للطالب في ظل       األم بهدف زيادة  

 إلى وضع هذه المستويات بحيث تساعد على وصول الطـالب إلـى             المعرفة من أهم أسباب التي دعت     
الكفاءة في استخدام لغتهم األم ، و من ثم تأكيد هويتهم الثقافية لمواجهة تحديات العولمة و طمس الهويـة                   
و هو الذي تلعبه اللغة األم ، لذا سارعت دول عديدة إلى وضع مستويات تعلم اللغة األم مثال مـستويات                

 ، و المستويات المعيارية لتعلم اللغـة العربيـة التـي            ١٩٩٧ اإلنجليزية في مدارس كندا عام       تعلم اللغة 
   . ٢٠٠٣وضعتها وزارة التربية و التعليم في مصر عام 

و بعد هذا العرض يمكن أن تعرف مستويات تعلم اللغة األم على أنها ما يجب أن يعرفه الطـالب عـن                     
ين على أدائه من مهارات في صفوف دراسية محددة و خالل فتـرة             اللغة األم و ما يجب أن يكونوا قادر       

زمنية معينة ، و على هذا فمستويات تعلم اللغة األم تتضمن محورين أساسيين يمكن تحديـدهما بحيـث                  
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ا الدراسة الحالية عند صياغة المستويات المعيارية لتعلم اللغة األم فـي الـصفوف الثالثـة                متعتمد عليه 
  :األولى و هما 

  .المعلومات و المعارف اللغوية التي ينبغي أن يلم بها تلميذ الصفوف الثالثة األولى  -
  .   المهارات اللغوية التي ينبغي أن يكتسبها تلميذ الصفوف الثالثة األولى -
  

  : طبيعة مستويات تعلم اللغة األم : ثانياً 
  .لية تتضح طبيعة مستويات تعلم اللغة من خالل مجموعة من الخصائص التا

 .ترتبط مستويات تعلم اللغة األم بطبيعة اللغة ذاتها و مكانتها  .١

 .تختلف مستويات تعلم اللغة األم وفقاً لفنون اللغة المستهدفة  .٢

 .مستويات تعلم اللغة متكاملة و متداخلة  .٣

 .ترتبط مستويات تعلم اللغة األم بمستويات تعلم المواد الدراسية األخرى و تتكامل معها  .٤

 .ستويات تعلم اللغة األم بالتنور المعرفي ترتبط م .٥

 .ترتبط مستويات تعلم اللغة األم بثقافة المجتمع  .٦

و بعد تناول طبيعة مستويات تعلم اللغة األم يمكن تحديد عدد من المبادئ ينبغي أن تعتمد عليها الدراسـة                  
  : الحالية في صياغة مستويات تعلم اللغة األم في الصفوف الثالثة األولى و هي 

  . أن تتكامل مستويات تعلم مهارات اللغة األم و تتداخل فيما بينها -
  . أن ترتبط مستويات تعلم اللغة األم بمستويات تعلم المواد الدراسية األخرى و تتكامل معها -
  . أن تحقق مستويات تعلم اللغة األم التنور المعرفي لتالميذ الصفوف الثالثة األولى -
  .تعلم اللغة األم بثقافة المجتمع  أن ترتبط مستويات -
تستهدف الدراسة الحالية صياغة مستويات تعلـم اللغـة          (  بطبيعة اللغة   أن ترتبط مستويات تعلم اللغة     -

  ) العربية للصفوف الثالثة األولى لذا ترتبط مستويات تعلم اللغة العربية بطبيعة اللغة العربية 
للغة األم التي تحدد مالمحها المميـزة ، و مـن ثـم تـأتي            تناول العرض السابق طبيعة مستويات تعلم ا      

  .الخطوة المنطقية التالية و هي تحديد أهمية مستويات تعلم اللغة األم 
  

  : أهمية مستويات تعلم اللغة األم : ثالثاً 
 .تحسين تواصل الفرد بمجتمعه  -١

 : تطوير مناهج تعليم اللغة األم  -٢

  :ة األم على تطوير مناهج تعليم اللغة األم من خالل يساعد تحديد مستويات تعلم اللغ
  . تطوير أهداف تعليم اللغة األم -أ

  .ب ـ تحديد أسس موضوعية لوضع محتوى مناهج تعليم اللغة األم 



 ١٢٧

  .ج ـ تطوير أساليب اللغة و فنياته 
   ) ٣٠ـ  ٢٤ : ٢٠٠٤عالء الدين سعودي ، .( تطوير أدوات و وسائل تقويم األداء اللغوي للطالب-د

  

بعد دراسة مفهوم مستويات تعلم اللغة األم و طبيعتها و أهميتها ، و مستويات الـتعلم وفـق محاورهـا                    
 البيانات التعليمية ، الصفوف الدراسية ، طبيعة الصياغة ، نوع المادة الدراسية ، و دراسة و                  - :ةاألربع

ـ           ركنـساس ،  إ(ض الواليـات األمريكيـة     تحليل المستويات العالمية لتعلم اللغة األم التي وضعت في بع
و كندا و جمهورية مصر العربية و دولـة  ) جورجيا ، غرب فرجينيا ، ديالوير ، كاليفورنيا ، نيويورك    

 التي سنسترشد بهـا فـي       و في ضوء ما تقدم فإن الباحث يمكنه استخالص مجموعة من األسس           قطر ،   
بية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسـية و          بناء قائمة المستويات المعيارية لتعليم اللغة العر      

  . التي تهدف إليها هذه الدراسة 
  :أسس بناء قائمة مستويات معيارية لتعلم اللغة األم في الصفوف الثالثة األولى 

تستهدف المستويات المعيارية العالمية لتعلم اللغة األم مهارات االستماع ، و التحدث ، و القراءة ، و                  -١
 .الكتابة ألن هذه هي التي يستهدفها تعليم اللغة األم في الصفوف الثالثة األولى 

 .ترتبط مستويات تعلم اللغة األم بطبيعة هذه اللغة  -٢

 .ترتبط المستويات العالمية لتعلم اللغة األم في الصفوف الثالثة بالتنور المعرفي  -٣

ألم في الصفوف الثالثة األولى فيما بينها بحيث يساعد         تتكامل مستويات تعلم المهارات الرئيسة للغة ا       -٤
تحقيق مستويات تعلم مهارة ما مثل االستماع أو القراءة على تحقق مستويات تعلم مهارات اللغة األخرى                

 . 

تتكامل مستويات تعلم اللغة األم في الصفوف الثالثة األولى و مـستويات تعلـم المـواد الدراسـية                   -٥
 .لى تحسين كفاءة التالميذ في مختلف المجاالت المعرفية األخرى بما يساعد ع

 تستهدف مستويات تعلم اللغة األم تحقيق الكفاءة اللغوية لجميع تالميذ الصفوف الثالثة األولى  -٦

 .تتصل مستويات تعلم اللغة األم بثقافة المجتمع الذي وضعت من أجله  -٧

ستويات معيارية لتعلم اللغة األم في الـصفوف الثالثـة          و يمكن استخدام األسس السابقة في بناء قائمة م        
و ألن اللغة العربية هي اللغة األم للشعوب العربية عامة و الشعب الفلسطيني خاصـة               .  لغة   ةاألولى ألي 

( فستسترشد هذه الدراسة بتلك األسس باإلضافة إلى األسس التي تم التوصل إليها فـي المحـور األول                  
في بنـاء قائمـة   . ) يات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى      أسس بناء قائمة المستو   

المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية و التي تهـدف                
  .و هذا ما سيتناوله الفصل الرابع  ،هذه الدراسة لبنائها 

  
  
  
  



 ١٢٨

  الفصل الرابع
  
  الـدراسـة إجـراءات 

  
  
  

    منهج الدراسة
    مجتمع الدراسة
    عينة الدراسة

    أدوات الدراسة 
    الصورة األولية للقائمة 

    صدق المحكمين 
    الصورة النهائية للقائمة

    التحليل اإلحصائي 
    صدق االتساق الداخلي

    مقياسات الحساب ثب
    المعالجات اإلحصائية 

    إجراءات الدراسة
  
  
  
  

  



 ١٢٩

  صل الرابعالف
  إجراءات الدراسة

يتناول هذا الفصل منهج الدراسة ، و عينتها ، و أدوات الدراسة ، و األساليب اإلحصائية المستخدمة في                  
  .الدراسة 

  : منهج الدراسة –أوال 
المنهج الذي يتناول دراسـة  " اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي التحليلي و الذي يعرف بأنه  

واهر و ممارسات قائمة موجودة متاحة للدراسة و القياس كما هي ، دون تدخل الباحث فـي               أحداث و ظ  
  )٤٣:  ٢٠٠٠ ، إحسان األغا (" .  مجرياتها و يستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها و يحللها 

أحد أشكال التحليل و التفسير العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مـشكلة محـددة و               " و يعرفه عدس بأنه     
تصويرها كمياً عن طريق جمع بيانات و معلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة و تصنيفها و تحليلهـا                  

    )٣٢٤ : ١٩٩٩،  عبد الرحمن عدس (. " و إخضاعها للدراسة الدقيقة 
و لهذا يحظى المنهج الوصفي بمكانة خاصة في مجال البحوث التربوية و يالئم العديد مـن المـشكالت                  

  .   من غيره ، و يعتبر األنسب لموضوع هذه الدراسة التربوية أكثر
  : مجتمع الدراسة –ثانيا 

  : يتكون مجتمع الدراسة من 
 جميع مشرفي الصفوف الثالثة األولى من التعليم األساسي في محافظات غزة و البالغ عددهم اثنان و                 -أ

  .أربعون مشرفاً و مشرفة 
التعليم األساسي في محافظات غزة ، و معلمي مادة اللغة            جميع معلمي الصفين األول و الثاني من          -ب

 و خمسة و خمـسون معلمـاً و معلمـة و    نالعربية للصف الثالث األساسي و البالغ عددهم ألفان و مائتا  
  .بذلك يصبح عدد أفراد الفئتين ألفان و مائتان و سبعة و تسعين 

  -: عينة الدراسة –ثالثا 
في الصفوف الثالثة األولى من التعليم األساسي في محافظات غـزة           من جميع مشر   عينة الدراسة تكونت  

ثالثمائة معلم و معلمـة ، وهـي تمثـل          ) ٣٠٠(اثنين و أربعين مشرفاً و من        ) ٤٢( حيث بلغ عددهم    
مائة و خمسون معلماً    ) 150(ثالثة عشر في المائة من مجتمع الدراسة األصلي ، منهم           %) ١٣( حوالي  

مائة و عشرون  معلمـاً و معلمـة مناصـفة بـين        ) 120(منهم  ) . ون معلمة   و مائة و خمس   ) ١٥٠(و  
مائـة و   ) 120(الذكور واإلناث و بين الحكومة و الوكالة من معلمي الصف األول األساسي  ، و منهم                 

عشرون  معلماً و معلمة مناصفة بين الذكور واإلناث و بين الحكومة و الوكالة من معلمي الصف الثاني                  
ستون معلماً و معلمة مناصفة بين الذكور واإلناث و بين الحكومة و الوكالـة           ) ٦٠(، و منهم    األساسي    

، وتم اختيار المعلمين بعد إجـراء مقابلـة مـع مـدير             من معلمي اللغة العربية للصف الثالث األساسي        
  . المدرسة و الطلب بترشيح مجموعة من المعلمين األكفاء لتعبئة االستبانة 

  



 ١٣٠

  .  م ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦ يوضح توزيع المعلمين تبعاً لجهة العمل للعام الدراسي  )١( جدول 
  المجموع  وزارة التربية و التعليم  وكالة الغوث الدولية  الصف
  ٩٥٣  ٤١٦  ٥٣٧  األول األساسي
  ٩١٣  ٤٠٦  ٥٠٧  الثاني األساسي
  ٣٨٩  ١٧٥  ٢١٤  الثالث األساسي

  ٢٢٥٥  ٩٩٧  ١٢٥٨  المجموع
  . م ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦المعلمين تبعاً للمنطقة التعليمية للعام الدراسي يوضح توزيع  )  ٢( جدول 

المنطقة   الصف الثالث األساسي  الصف الثاني األساسي  الصف األول األساسي
وزارة   وكالة الغوث  التعليمية

  التربية
وزارة   وكالة الغوث

  التربية
وزارة   وكالة الغوث

  التربية
  ٣٧  ٤٤  ٧٥  ٩٨  ٧٧  ١٠٥  الشمال
  ٧٨  ٤٩  ٢٠١  ١١٦  ٢٠٥  ١٣٠  غزة

  ١٦  ٤٤  ٢٩  ١١١  ٣٠  ١١٣  الوسطى
  ٣٠  ٤٣  ٧٤  ٩٤  ٧٧  ١٠٠  خان يونس

  ١٤  ٣٤  ٢٧  ٨٨  ٢٧  ٨٩  رفح
  ١٧٥  ٢١٤  ٤٠٦  ٥٠٧  ٤١٦  ٥٣٧  المجموع

  . يوضح توزيع عينة الدراسة من فئة المعلمين  ) ٣( جدول 
  الصف  وزارة التربية و التعليم  وكالة الغوث الدولية

  معلمة  معلم  معلمة  معلم
  المجموع

  ١٢٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  األول
  ١٢٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  ٣٠  الثاني
  ٦٠  ١٥  ١٥  ١٥  ١٥  الثالث

  ٣٠٠  ١٥٠  ١٥٠  المجموع
   م٢٠٠٧ – ٢٠٠٦يوضح توزيع المشرفين التربويين للعام الدراسي  ) ٤( جدول 

  المجموع  وزارة التربية و التعليم  وكالة الغوث الدولية  المنطقة التعليمية
  ٦  ٢  ٤  الشمال
  ١٧  ١٢  ٥  غزة

  ٥  ٢  ٣  الوسطى
  ٨  ٤  ٤  خان يونس

  ٦  ٢  ٤  رفح
  ٤٢  ٢٢  ٢٠  المجموع



 ١٣١

  :أداة الدراسة : رابعاً 
أعد الباحث قائمة بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولـى مـن المرحلـة                 

  . األساسية 
  : وصف القائمة-١

  معيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى و مؤشراتتهدف القائمة إلى تحديد المستويات ال
  األداء التي تؤكد تحقق كل مستوى معياري لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية فـي الـصفوف                 

  .الثالثة األولى من المرحلة األساسية 
  

  :  خطوات إعداد القائمة-٢

  : صادر اآلتية اعتمدت الدراسة في بناء القائمة على الم
  .٢٠٠٤قائمة عالء الدين سعودي  -
  .٢٠٠٣المعايير القومية لتعليم اللغة العربية في مصر  -

  .٢٠٠٤معايير اللغة العربية لدولة قطر  -

اركنساس ، جورجيـا  ( المستويات المعيارية لتعلم اللغة اإلنجليزية في بعض الواليات األمريكية           -
 )  يا ، نيويورك ، غرب فرجينيا ، ديالوير ، كاليفورن

  .١٩٩٧منهج تعليم فنون اللغة بكندا  -

  .األدب التربوي و خاصة الكتابات التربوية المتخصصة في طرق تدريس اللغة العربية  -
 
   )٢ (ملحق رقم       :الصورة األولية للقائمة  -٣

من المرحلة األساسـية    في الصفوف الثالثة األولى     العربية  معيارية لتعلم اللغة    المستويات  الاحتوت قائمة   
مجموعـة مـن   كل مستوى معياري  يتضمن و ) ثالثة عشر مستوى معياريا( في صورتها األولية على  

ـ  ياتالمستوالدالة على تحقق المستوى المعياري بحيث تتفق        مؤشرات األداء     فـي الـصفوف     ة المعياري
قق كل مستوى تبعاً لصف التلميذ      الدالة على تح  مؤشرات  الو تختلف   األساسية  الثالثة األولى من المرحلة     

أحد عشر مستوى معياريا منها تستمر حتى نهاية الصف الثالث ، و مستويين معيـاريين               الحظ أن   ، و ي  
المستوى المعياري األول من المستويات المعياريـة       : ( نهاية الصف األول األساسي و هما       في  يتحققان  

حيـث  ) الكتابة   من المستويات المعيارية لتعلم مهارات       المستوى المعياري األول  و  لتعلم مهارات القراءة    
  .  األساسي في الصفين الثاني و الثالث اننهاية الصف األول االبتدائي ، و من ثم ال يستمرفي  انيتحقق

  :و هذه المستويات المعيارية كما يلي 
 .مستويان معياريان لتعلم مهارة االستماع  -١

 . ة التحدث مستويان معياريان لتعلم مهار -٢
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خمسة مستويات معيارية لتعلم مهارات القراءة في الصف األول ، يستمر أربعة منها فـي الـصفين                  -٣
 .نهاية الصف األول األساسي في الثاني و الثالث من المرحلة األساسية ، و يتحقق مستوى واحد 

فـي الـصفين   الثة منهـا  أربعة مستويات معيارية لتعلم مهارات الكتابة في الصف األول ، يستمر ث           -٤
   .نهاية الصف األول األساسي في الثاني و الثالث من المرحلة األساسية ، و يتحقق مستوى واحد 

 
   : صدق األداة-٤
 " )أسماء السادة المحكمين  " ١ملحق رقم :        (  صدق المحكمين -

ة لعرضها على المحكمـين ،       وضعها في صورة استبان    و،  المعيارية   قائمة المستويات    صياغةبعد أن تم    
 األيمن للمستويات المعيارية لـتعلم اللغـة العربيـة فـي            الشقن ، خصص    شقيو قسمت االستبانة إلى     

 األيسر إلبداء رأي المحكـم ،       الشقالصفوف الثالثة األولى و مؤشرات األداء الخاصة بها ، و خصص            
ـ و  ) مناسب ، غير مناسـب      ( ى  في إحدى خاناته التي قسمت إل     ( / )  وضع عالمة    إليهحيث طلب    م ت

عرض قائمة المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية على مجموعة من الـسادة المحكمـين و عـددهم                 
 و عشرون محكماً من المتخصصين في منـاهج و طـرق تـدريس اللغـة العربيـة و بعـض                     ةخمس

بتدائية تخصص لغة عربية و      المدارس اال  مدراء في تدريس اللغة العربية و آدابها و بعض          ينالمتخصص
  :المرحلة االبتدائية للتعرف على آرائهم في النقاط التالية في كذلك بعض موجهي اللغة العربية 

 . طريقة تصميم االستبانة و شكلها -

 . صحة و دقة مؤشرات األداء -

  . مدى مناسبة المستويات المعيارية لتالميذ الصفوف الثالثة األولى -
 . األداء للمعيار  انتماء مؤشرات-

 . تعديل صياغة المستويات المعيارية التي تحتاج إلى تعديل -

 إضافة المستويات المعيارية التي يرون أنها ضرورية للتالميذ المذكورين و هي غير متـضمنة فـي                 -
 . المستويات 

ت الشخـصية   و قد قام الباحث بدراسة مالحظات المحكمين و آرائهم باإلضافة إلى إجراء بعض المقابال             
مع عدد منهم ، و ذلك لالستماع إلى وجهة نظرهم و مناقشتهم في بعض ما دون مـن مالحظـات ، و                       

  : تلخصت آراؤهم و مالحظاتهم في اآلتي 
  : مؤشرات أداء رأى المحكمون حذفها 

رأى كثير من المحكمين حذف بعض المؤشرات لعدم مناسبتها لتالميذ الصفوف الثالثة األولى ألن هـذه                
لمؤشرات تتطلب مهارات لغوية معقدة يصعب على تلميذ الصفوف الثالثة األولى امتالكها و مـستويات               ا

عليا من التفكير ال يستطيع تالميذ هذه الصفوف إدراكها و هذه المؤشرات موضـحة بالجـدول التـالي                  
  . حسب الصف و المجال 
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  .ين حذفها التي رأى كثير من المحكماألداء يوضح مؤشرات  ) ٥( جدول رقم 

  .مؤشرات األداء التي تخص الصف األول األساسي 

  االستماع
  .يربط بين ما يستمع إليه و خبراته السابقة  -١
 .يفهم و يتوقع المعنى من خالل المفاتيح اللغوية  -٢

  .يتابع التحدث مع تركيز االنتباه  -٣
  .يعطي كل حرف حقه عند إخراجه من مخرجه  -١    التحدث

  القراءة

  .يفك رموز الكلمات المنتظمة الموجودة في النص أو التي تتكون من مقطع واحد  -١
 .يميز بين الجملة الكاملة و غير الكاملة  -٢

 .يكون أفكاراً حول ما يقرأ في النص  -٣

 .يحدد السبب و النتيجة المترتبة عليه  -٤

 .يتعرف الغرض من التعليمات المكتوبة في األلعاب و غيرها  -٥

 .يقرأ الشعارات المكتوبة على جدران الشوارع  -٦

 .يحدد الطالب أخطاءه في القراءة  -٧

  .قبل القراءة ) أدب ، معلومات ( يحدد نوع النص  -٨

  الكتابة
 .يستخدم النعوت لوصف األشخاص و األماكن و األشياء  -١

 .يكتب جمالً بسيطة معبرة عن صورة أو سلسلة من الصور  -٢

  .  لة الفصل أو المدرسة ثالث جمل حول حدث أو واقعة شاهدهايكتب في مج -٣
  .مؤشرات األداء التي تخص الصف الثاني األساسي 

  االستماع

 .يحدد أنواع االنفعال التي تسود الحديث  -١

  .يميز األخطاء أو المفاهيم الخطأ في الحديث عند االستماع إليه  -٢
لفهم الحـديث و تخمـين   ) برة الصوت مثالً  ن( يستخدم مفاتيح من النحو و السياق        -٣

  .معنى الكلمات غير المألوفة 

  التحدث
  .تعبر كلماته عن اهتماماته المختلفة  -١
  .يستأذن  و يرد على طلب اآلخرين باالستئذان  -٢

  القراءة

  .يصل بين الجملة المشتملة على صيغة األمر و الصورة الدالة عليها  -١
 .ملة على صيغة النهي و الصورة الدالة عليها يصل بين الجمل المشت -٢

 .يميز بين النصوص الرسمية و النصوص غير الرسمية  -٣

 ) .أموت جوعاً ( يتعرف أثر المجاز في المعنى  -٤

 .يتعرف أثر القافية في الشعر  -٥



 ١٣٤

 .يفك رموز كلمات ذات مقاطع متعددة من خالل التحليل الصوتي و البنائي للكلمة  -٦

 . الهدف مما يقرأ يحدد -٧

 .يميز بين الحقائق و المعلومات المضللة و اآلراء في النصوص  -٨

 .يفسر المعلومات التي يحصل عليها من الرسوم البيانية  -٩

  .يحدد أهداف النص قبل القراءة  -١٠

  الكتابة

  .ينظم و يصنف أفكاره قبل الكتابة  -١
 .يناقش مع زمالئه ما يعتزم كتابته  -٢

 .ب تعليمات بسيطة بالترتيب الصحيح لموضوعات مألوفة يكت -٣

 .يكتب برقية تهنئة  -٤

 .يستخدم التشبيه في الكتابة  -٥

يعد كتباً قصصية مصورة بسيطة بها جمل بسيطة و تتبع األسس الرئيسة لكتابة  -٦
  .... )غالف ، عنوان ، اسم مؤلف ،( النص 

  .سي مؤشرات األداء التي تخص الصف الثالث األسا

  االستماع

  .يستخدم التنغيم في المعنى  -١
 .يتعرف إلى األجزاء الرئيسة في برنامج وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة -٢

 .يميز بين الحقائق و اآلراء المختلفة فيما يستمع إليه  -٣

 .يستخرج األدلة التي ساقها المتحدث  -٤

 .شعر يتذوق صور الجمال فيما يستمع إليه من نثر و  -٥

  .يميز بين ما يتعلق بالموضوع الرئيس و ما يقال استطراداً  -٦

  التحدث

  ) .مفصالً ( يتحدث حديثاً متصالً  -١
 .يستخدم التعميم في حديثه بما يناسب المعنى  -٢

 .يركز على الفكرة الرئيسة في حديثه و يبتعد عن تشتيت األفكار  -٣

 .يث يكون تلقائياً في التعبير يتحدث عن أفكاره في تسلسل و تتابع بح -٤

 .يستخدم عبارات المجاملة المناسبة في حديثه  -٥

 .ينطق الصفات الصوتية لبعض الحروف  -٦

 .يقدم تقريراً شفوياً عن نشاط قام به  -٧

 .يلقي كلمة في مناسبة عامة مثل نجاح صديق  -٨

ك انطباعـاً   ليتر) مكان ، أو حدث أو شيء       ( يستخدم الوصف الحسي عند وصف       -٩
 .لدى المستمعين 

  . يلقي قصيدة شعرية بطالقة  -١٠



 ١٣٥

  القراءة

  .يراعي دور عالمات الترقيم في القراءة و فهم المعنى  -١
الكلب ـ الحيوان ـ الكائنات    ( يتعرف العالقات بين الكلمات و درجة تعقدها مثل  -٢

 ) .الحية 

 .عرفة معاني الكلمات الجديدة لم) المعجم الوجيز مثالً ( يستخدم معاجم بسيطة  -٣

 .يفك رموز معظم الكلمات بصورة أوتوماتيكية  -٤

 .. )  النثر، الجداول ، ( يتعرف الصور المختلفة لعرض المعلومات مثل  -٥

 .يوظف الخبرات التي تعلمها من النص في تعلم مهارات جديدة  -٦

 ...) .فاز ، واإلنترنت ، التل( يقرأ نصوصاً مقدمة من خالل الوسائط اإلعالمية مثل 

 ) .معاجم ، دليل هاتف ( يحدد بعض النصوص التي ال تقرأ بأكملها  -٧

 .يقرأ الشعر جهراً لإلحساس بالقافية و اإليقاع  -٨

  .يقرأ بطريقة نقدية في كل النصوص  -٩
  . يذكر دور الراوي في النصوص األدبية  -١٠
  . المختلفة يتعرف رسالة المؤلف في األعمال األدبية -١١

  الكتابة

  .يكتب بخط الرقعة و بشكل مقروء  -١
 .ولد األفكار المتنوعة لموضوعه يُ -٢

 .يكتب بحيث تتسق أفكار موضوعه  -٣

  .يكتب قصيدة شعرية معتمداً على القصائد و األشعار التي قرأها  -٤
  

  : مؤشرات أداء رأى المحكمون تعديل صياغتها 
  : ل صياغة بعض المؤشرات رأى كثير من المحكمين تعدي

  . التي رأى كثير من المحكمين تعديل صياغتها  األداءيوضح مؤشرات ) ٦( جدول رقم 
  بعد التعديل  قبل التعديل

 ينطق األصوات المتقاربة في المخـرج مثـل         -١
  .السين و الصاد نطقاً صحيحاً 

  . يحلل الكلمة إلى أجزاء -٢
  . يكتب على سطر مستو -٣
ألف الوصل و همزة القطـع حـين         يميز بين    -٤

  .يستمع إليها 
 يميز نطقاً بين الحروف التـي ال تنطـق و ال            -٥

  ) . الالم الشمسية و الالم القمرية ( تكتب 

المتقاربة في المخـرج مثـل       ينطق األصوات    -١
  .الطاء و الثاء نطقاً صحيحاً 

  . يحلل الكلمة إلى حروف -٢
  . يكتب بشكل مستو على السطر -٣
 يميز بين همزة الوصل و همزة القطـع حـين        -٤

  .يستمع إليها 
   يميز نطقاً بين الالم الشمسية و الالم القمرية-٥
  



 ١٣٦

 يكتب التلميذ الحـروف والكلمـات بـصورة         -٦
  .واضحة و بخط نسخ مقروء جيد 

 يكتب كلمات بها همزة متطرفة بعد األلف مثل         -٧
  ) .سماء ( 
لمات بها مد الهمزة في أول الكلمـة و          يكتب ك  -٨

  ) .آدم ، قرآن ( وسطها مثل 
الماضي ، المضارع ،    (  يميز بين أزمنة الفعل      -٩

  )األمر 
 يصل إلى معاني الكلمات الجديدة من خـالل         -١٠

  .السياق 
 يلقي التلميذ الشعر بفاعلية و إحساس و لغـة          -١١

  .معبرة للتأثير في المستمعين 

 يكتب التلميذ الحـروف والكلمـات بـصورة         -٦
  .و بخط النسخ المقروء المجود واضحة 

 يكتب كلمات بها همزة متطرفة علـى الـسطر      -٧
  ) . سماء ، شيء ( بعد حرف ساكن مثل 

 يكتب كلمات بها همزة مد فـي أول الكلمـة و            -٨
  ) .آدم ، قرآن ( وسطها مثل 

الماضي ، المضارع ،    (  يميز بين أزمنة الفعل      -٩
  ) .المستقبل 

 الجديـدة مـن خـالل        يستنبط معاني الكلمات   ١٠
  .السياق 

 للتـأثير فـي      يلقي التلميذ الشعر إلقاء معبراً     -١١
  .المستمعين 

  
  : مؤشرات أداء رأى المحكمون إضافتها 

  :إما من حيث إضافة بعض المؤشرات الجديدة فقد رأى بعض المحكمين إضافة هذين المؤشرين 
  . يميز بين الحديث الشريف و القرآن الكريم -١
  ) .غلق الموقف (  ما تعلمه في نهاية الحصة  يذكر-٢
  

بشأن حذف أو تبديل أو إضافة المؤشرات الـسابقة و قـد   في الحسبان  الباحث آراء المحكمين    أخذو لقد   
فأكثر من مجموع آراء المحكمين على كل مستوى معياري نسبة ينبغي مراعاتها و             % ٨٥اعتبرت نسبة   

 للموافقة دون غيرها ، و كانت نسبة الموافقـة علـى المـستويات              قد ثم األخذ بهذه النسبة بالذات شرطاً      
  :  المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى كالتالي 

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٧

يوضح نسب االتفاق بين السادة المحكمين على المستويات المعيارية لتعلم اللغة  ) ٧( جدول رقم 
  .العربية في الصف األول االبتدائي 

  العدد  .لمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف األول ا
النسبة 
  المئوية

  مجال تعلم االستماع   - أ
  :المستوى المعياري األول لتعلم االستماع 

  .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية                          
  :مؤشرات األداء 

    

  %١٠٠  ٢٥  .األصوات المتقاربة في النطق و المخرج  يميز التلميذ بين -١
  %٩٦  ٢٤  . يربط بين الحرف و صوته -٢
  %٨٨  ٢٢  . يربط بين الكلمات المسموعة و صورها المكتوبة -٣
  %٩٦  ٢٤  . يميز الكلمة المتكررة بكثرة -٤
  %٨٨  ٢٢  . يميز بين الكلمات المتشابهة في الصوت -٥
  %٨٨  ٢٢  .   عدة كلمات استمع إليها  يحدد الكلمة الجديدة من بين-٦
  %٨٨  ٢٢  . يحدد الكلمة الشاذة في الصوت بين عدة كلمات استمع إليها -٧
  %٨٨  ٢٢  . يميز بين الحركات القصيرة و الحركات الطويلة حين يستمع إليها -٨
  %٨٨  ٢٢  . يذكر عدد أصوات حروف كل كلمة يستمع إليها -٩

  %٨٨  ٢٢  .لكل كلمة يستمع إليها  يذكر عدد المقاطع الصوتية -١٠
 يكّون كلمات جديدة بإضافة أصوات أو حذفها أو استبدالها من الكلمات التي -١١

  .استمع إليها 
٨٨  ٢٢%  

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 
  . يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة المستمعين      

  :ء مؤشرات األدا
    

  %٨٨  ٢٢  .  يتعرف آداب االستماع و يلتزم بها -١
  %٩٢  ٢٣   يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام لقصة أو لتحديد الفكرة العامة لها-٢
  %٨٨  ٢٢  ) .أسماء ، تواريخ (  يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة -٣
  %٨٨  ٢٢  . يحدد الكلمة الناقصة في الجملة المسموعة -٤
  %٨٨  ٢٢  .   يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة أو خطوتين -٥
  %٤٤  ١٢  . يربط بين ما يستمع إليه و خبراته السابقة -٦
  %٨٨  ٢٢  . يفهم العبارات و األسئلة في إطار سياق واضح -٧



 ١٣٨

  %٤٠  ١٠  . يفهم و يتوقع المعنى من خالل المفاتيح اللغوية -٨
  %٩٢  ٢٣  .ى مساهمات اآلخرين  يستمع إل-٩

  %٨٨  ٢٢  . يبدي رأيه في القصة التي يستمع لها من خالل شرائط صوتية -١٠
  %٨٨  ٢٢  . يلخص قصة استمع إليها بلغته الخاصة -١١
  %٨٨  ٢٢  . يستمع بوعي و اهتمام لما يلقى على سمعه لمدة خمس دقائق -١٢
  %٨٨  ٢٢  .لمتكلم و المخاطب و الغائب  يميز بين صيغ الكلمات التي يسمعها من حيث ا-١٣
  %٨٨  ٢٢  . يطلب المساعدة و اإليضاح عن األفكار و المعاني الغامضة فيما يستمع إليه -١٤
اإليماءات ، الحركات ، نبرة (  يميز مدلوالت اللغة الموازية في الحديث مثل -١٥

  ) .الصوت و طبقته 
٨٨  ٢٢%  

  %٢٨  ٧  . يتابع التحدث مع تركيز االنتباه -١٦
   مجال تعلم التحدث-ب

  :المستوى المعياري األول لتعلم التحدث 
  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه                          

  :مؤشرات األداء 

    

  %٩٦  ٢٤  . يتحدث التلميذ بصوت واضح للمستمعين -١
  %٩٢  ٢٣  . يوظف التلميذ التواصل البصري أثناء حديثه مواجهاً المستمعين -٢
  %٩٢  ٢٣  . ينطق األصوات المتقاربة في المخرج مثل السين و الصاد نطقاً صحيحاً -٣
  %٣٢  ٨  . يعطي كل حرف حقه عند إخراجه من مخرجه -٤
  %٨٨  ٢٢  . يستخدم في حديثه المفردات و التراكيب اللغوية الصحيحة -٥
  %٩٢  ٢٣  . يستخدم اإلشارات و الحركات الجسمية بصورة واضحة في حديثه -٦
  %٩٢  ٢٣  . يوظف في حديثه الكلمات الجديدة و بعض التشبيهات -٧
  %٨٨  ٢٢  . يستخدم التعبير الملمحي و نبرة الصوت و طبقته في حديثه -٨

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث
  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة                               

  :مؤشرات األداء 
    

  %٩٦  ٢٤  . يعبر التلميذ بجمل بسيطة تفسيراً لصورة أو تعبيراً عن مشهد -١
  %٨٨  ٢٢  . يلقي أناشيد و قطعاً نثرية و طرائف متنوعة -٢
  %٩٢  ٢٣  . يعبر عن مشاهداته المدرسية بلغة واضحة -٣
  %٨٨  ٢٢  . يتحدث عن خبراته الشخصية بكلمات و جمل صحيحة -٤
  %٩٢  ٢٣  .تتابع منطقي من واقع تجاربه الشخصية بصوت مسموع  يسرد قصة بسيطة في -٥



 ١٣٩

  %٨٨  ٢٢  . يعيد سرد قصص و يرتب أحداثها مستخدماً لغة القصة -٦
  %٩٢  ٢٣  . يشارك بالمحادثة و المناقشة مع اآلخرين و يقدم االقتراحات -٧
  %٩٦  ٢٤  . يسأل أسئلة مرتبطة بالموضوع -٨
  %٩٦  ٢٤  . أسئلة  يقدم معلومات مناسبة رداً على-٩

 يوضح آراءه كعضو في مجموعة صغيرة و يعرضها على باقي مجموعات -١٠
  .الفصل 

٨٨  ٢٢%  

  %٨٨  ٢٢  . يعطي تعليمات و إرشادات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة واحدة -١١
   مجال تعلم القراءة-ج

  :المستوى المعياري األول لتعلم القراءة 
  . يذ إلى سمات النص العربي و المصطلحات الخاصة به يتعرف التلم               

  :مؤشرات األداء 

    

 يتعرف التلميذ إلى الترتيب الصحيح للصفحات من اليمين إلى اليسار و من أعلى -١
  .إلى أسفل 

٩٦  ٢٤%  

  %٩٢  ٢٣  . يميز بين العناوين والفقرات و النقاط -٢
  %٩٦  ٢٤  . يميز بين الحرف و الكلمة و الجملة -٣
 يميز المسافات بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة و بين الكلمات -٤

  .المختلفة 
٩٦  ٢٤%  

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة 
  .يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً         

  :مؤشرات األداء 
    

  %٩٦  ٢٤   .روف العربية و ينطقها نطقاً سليماً  يتعرف التلميذ أصوات الح-١
  %٩٢  ٢٣  . يدرك العالقة بين صوت الحرف و اسمه و رسمه -٢
  %٩٢  ٢٣  . يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثالثة من خالل كلمات -٣
  %٩٦  ٢٤  . يميز بين الحروف المتشابهة في رسمها -٤
باستخدام الحركات القصيرة  ينطق أصوات الحروف في مواضع مختلفة من الكلمة -٥

  .و الطويلة 
٩٢  ٢٣%  

  %٩٦  ٢٤  . ينطق الكلمات دون حذف أو إضافة أو إبدال حرف مكان آخر -٦
  %٩٢  ٢٣  .  يصل بين الكلمة و الصورة الدالة عليها -٧
  %١٠٠  ٢٥  . يصل بين الكلمة و مثيلتها -٨
  %٩٦  ٢٤  . يحدد الكلمة المطلوبة من بين ثالث كلمات -٩



 ١٤٠

  %٩٢  ٢٣  . يتعرف الكلمات مع الحركات  -١٠
  %٩٢  ٢٣  .  يحلل الكلمة إلى أجزاء -١١
  %٩٢  ٢٣  . يكون كلمات من مجموعة حروف معطاة -١٢
  %٨٨  ٢٢  . يصل مقاطع الكلمات بما يناسبها ليكون كلمة مفيدة -١٣
  %٩٦  ٢٤  . يصل بين الجمل و الصور الدالة عليها -١٤
  %١٠٠  ٢٥  .ا  يصل بين الجمل و مثيالته-١٥
  %٩٢  ٢٣  . يتعرف كلمات ليكون منها جمالً -١٦
  %٩٢  ٢٣  . يصل مقاطع الجمل بما يناسبها ليكون جملة مفيدة -١٧
  %٨٨  ٢٢  . يتعرف الجمل مع الحركات -١٨
  %٨٨  ٢٢  . ينطق الجمل نطقاً صحيحاً بدون حذف أو إبدال أو إضافة كلمات -١٩

  .راءة المستوى المعياري الثالث لتعلم الق
  .يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه          

  :مؤشرات األداء 
    

  %٩٢  ٢٣  حرف و رسمه في قراءة كلمات جديدة  يوظف التلميذ معرفته بالصلة بين صوت ال-١
  %٨٨  ٢٢  . يوظف معرفته بالشدة و السكون و التنوين في قراءة كلمات جديدة -٢
 يوظف معرفته بأصوات الحركات القصيرة و الطويلة وأشكالها في قراءة كلمات -٣

  .جديدة 
٩٢  ٢٣%  

  %٩٦  ٢٤  .   يوظف معرفته بتاء التأنيث المبسوطة و المربوطة في قراءة كلمات جديدة -٤
األلف في كلمة هذا و لكن (  يوظف معرفته باألصوات التي تنطق و ال تكتب مثل -٥

  . قراءة كلمات جديدة في) و هؤالء 
٨٨  ٢٢%  

 يوظف معرفته بالحروف التي تكتب و ال تنطق مثل الالم الشمسية في قراءة -٦
  .كلمات جديدة 

٩٢  ٢٣%  

  %٩٢  ٢٣  . يوظف معرفته بالالم الشمسية و الالم القمرية في قراءة كلمات جديدة -٧
  %٨٨  ٢٢  . كلمات جديدة الحروف في قراءة)  ربط (  يوظف معرفته بالقواعد التشبيكية -٨
  %٨٨  ٢٢  . يوظف معرفته بقواعد التهجئة إلى حروف و مقاطع في قراءة كلمات جديدة -٩

  %٩٢  ٢٣  ) جاع ، باع(الوزن في قراءة كلمات جديدة  مثل يستخدم التطابق بين الكلمات في -١٠
  %٤٠  ١٠  .واحد يفك رموز الكلمات المنتظمة الموجودة في النص أو التي تتكون من مقطع -١١

  .المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 
  .يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات                                     

  :مؤشرات األداء 
    



 ١٤١

  %٩٦  ٢٤  . يحدد التلميذ الكلمات الجديدة في النص -١
  %٨٨  ٢٢  . وردت فيه يتعرف معنى الكلمات الجديدة في النص من خالل السياق الذي-٢
  %٨٨  ٢٢  . يوظف الكلمة التي قرأها في جملة جديدة للداللة على فهم المعنى -٣
  %٦٤  ١٦  . يميز بين الجملة الكاملة و غير الكاملة -٤
  %٨٨  ٢٢  . يستنتج خبرات جديدة من خالل ما يقرأه في النص -٥
  %٨٨  ٢٢  .  يربط بين ما قرأ و خبراته الشخصية أو قراءة سابقة له -٦
  %٤٨  ١٢  . يكون أفكاراً حول ما يقرأ في النص -٧
  %٩٦  ٢٤  ).أفكار عامة، معلومات محددة( يجيب عن أسئلة عامة بعد قراءة النص تتعلق بـ -٨
  %٥٦  ١٤  . يحدد السبب و النتيجة المترتبة عليه -٩

  %٩٢  ٢٣  . يعلق على ما قرأه -١٠
  %٤٤  ١١  .ي األلعاب و غيرها  يتعرف الغرض من التعليمات المكتوبة ف-١١
  %٩٢  ٢٣  . يتتبع تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من خطوة واحدة -١٢

  .المستوى المعياري الخامس لتعلم القراءة 
  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة                               

  :مؤشرات األداء 
    

  %٩٦  ٢٤  ) . الجماعية ( يشارك التلميذ في القراءة المشتركة -١
  %٩٢  ٢٣  .معلقة على جدران الفصل ) الفتات (  يقرأ جمالً و عبارات -٢
  %٩٢  ٢٣  .  يقرأ الجمل و الكلمات المقدمة إليه قراءة جهرية صحيحة -٣
  %٤٨  ١٢  . يقرأ الشعارات المكتوبة على جدران الشوارع -٤
  %٨٨  ٢٢  .معروفة للتالميذ  يقرأ تاريخ اإلنتاج و الصالحية على المنتجات ال-٥
  %٨٨  ٢٢  ) .أناشيد و قصص (  يميز بين الشعر و النثر مثل -٦
  %٦٠  ١٥  . يحدد الطالب أخطاءه في القراءة -٧
  %٥٢  ١٣  .قبل القراءة ) أدب ، معلومات (  يحدد نوع النص -٨
  %٨٨  ٢٢  . يميز  بين الحقيقة و الخيال فيما يقرأ من نصوص -٩

  %٩٢  ٢٣  .ع و الشخصيات و الزمان و المكان في القصص التي يقرأها يحدد المواق-١٠
  %٨٨  ٢٢  . يحدد بداية و نهاية القصة التي يقرأها-١١
  %٨٨  ٢٢  . يناقش الشخصيات في القصص و أفعال كل شخصية و تصرفاتها -١٢
  %٨٨  ٢٢  .. )معلومات،أخالق (  يحدد ما استفاده بعد قراءة نص -١٣
  %٩٢  ٢٣  .ناسب مستوى صفه بدقة   يقرأ مواضيع ت-١٤
      



 ١٤٢

  مجال تعلم الكتابة  - د
  :المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة 

  .يتعرف التلميذ أساسيات فن الكتابة و الخط                               
  :مؤشرات األداء 

    

  %٩٦  ٢٤  . يكتب التلميذ بطريقة صحيحة من اليمين إلى اليسار و من أعلى ألسفل -١
 يكتب مراعياً المسافات المناسبة بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة و -٢

  . بين الكلمات في الجملة 
٩٦  ٢٤%  

  %٩٦  ٢٤  . يكتب على سطر مستو -٣
  %٩٦  ٢٤  .الحروف ) ربط (  يكتب مراعياً قواعد تشبيك -٤
  %٩٢  ٢٣  . يكتب الحرف بحجم مناسب -٥

  :لتعلم الكتابة المستوى المعياري الثاني 
  .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة                        

  :مؤشرات األداء 
    

  %٩٦  ٢٤  . يكتب التلميذ الحروف العربية كتابة واضحة بخط النسخ -١
  %٩٢  ٢٣  . يكتب الحروف باستخدام الترتيب الصحيح لحركة اليد عند الكتابة -٢
  %٩٢  ٢٣  . عياً الدقة في الميل و االنحدار في الحروف  يكتب مرا-٣
  %٩٢  ٢٣   يكتب بحيث يحقق االئتالف بين أجزاء الكلمة و أجزاء الجملة-٤
  %٩٦  ٢٤  . يكتب الكلمات و الجمل بصورة صحيحة -٥
  %٩٦  ٢٤  . يكتب كلمات و جمالً مضبوطة -٦
  %٩٢  ٢٣  )....الكتابة ، تنظيم الجمل نظافة (  يكتب بحيث يحدث أثراً ساراً في نفس القارئ -٧
  %٩٦  ٢٤  ) .إمالء منقول (  يكتب طبقاً للنموذج الذي ينقله -٨
  %٩٦  ٢٤  . يستخدم النقطة في نهاية الجملة -٩

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح                          

  :ء مؤشرات األدا
    

  %٩٢  ٢٣  . يكمل الجمل الناقصة بكلمات مناسبة -١
  %٨٨  ٢٢  .  يكتب مركِّزاً على موضوع واحد -٢
  %٨٨  ٢٢  . يكون قوائم مفردات خاصة به و يستخدمها في كتابته -٣
  %٨٨  ٢٢  ) .االستعداد للمدرسة (  يكتب عن أحداث مر بها ترتبط ببعضها البعض -٤
  %٨٨  ٢٢  ) .كتابة تعليمات ، إرشادات ( صل بأكثر من طريقة  يستخدم الكتابة للتوا-٥



 ١٤٣

  %٣٦  ٩  . يستخدم النعوت لوصف األشخاص و األماكن و األشياء -٦
  .المستوى المعياري الرابع لتعلم الكتابة 

  .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة                         
  :مؤشرات األداء 

    

  %٩٦  ٢٤  .ميذ اسمه كامالً و اسم مدرسته و صفه  يكتب التل-١
  %٩٦  ٢٤  . يكتب جملة بسيطة تعليقاً على صورة -٢
  %٤٠  ١٠  . يكتب جمالً بسيطة معبرة عن صورة أو سلسلة من الصور -٣
  %٨٨  ٢٢  . يكتب لوحات و تعليمات و قوائم بسيطة و يعلقها على جدران الفصل -٣
  %٢٤  ٦  سة ثالث جمل حول حدث أو واقعة شاهدها  يكتب في مجلة الفصل أو المدر-٤
  %٨٨  ٢٢  . يكتب ـ بمساعدة المعلم ـ رسائل ودية أو ملخصاً لقصة قرأها -٥
  %٩٢  ٢٣  . يكتب جمالً بسيطة تملى عليه -٦
  %٩٢  ٢٣  ) .ماذا أعرف ؟ ماذا أريد أن أعرف ؟ ماذا تعلمت ؟ (  يكمل بطاقة -٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٤

يوضح نسب االتفاق بين السادة المحكمين على المستويات المعيارية لتعلم اللغة )  ٨( جدول رقم 
  .العربية في الصف الثاني االبتدائي 

  العدد  .المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف الثاني 
النسبة 
  المئوية

   مجال تعلم االستماع-أ
  :المستوى المعياري األول لتعلم االستماع 

  .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية                        
  :مؤشرات األداء 

    

  %٩٦  ٢٤  . يميز الحرف المشدد في الكلمة التي يستمع إليها -١
  %٩٦  ٢٤  . يميز الكلمات المنونة حين يستمع إليها -٢
  %٩٦  ٢٤  ) .سر الفتح أو الضم أو الك(  يميز نوع التنوين في آخر الكلمة -٣
  %٩٢  ٢٣  . يميز الكلمات المشتركة في بعض الجمل التي يستمع إليها -٤
  %٩٦  ٢٤  . يميز بين المذكرة و المؤنثة من الكلمات حين يستمع إليها -٥
  %٨٨  ٢٢  . يميز المعاني المتعددة للكلمة الواحدة -٦
  %٨٨  ٢٢  .تمع إليها  يميز بين الكلمات المتضادة في المعنى في بعض الجمل التي يس-٧
  %٩٢  ٢٣  . يميز بين المفرد و المثنى و الجمع من خالل االستماع -٨
  %٨٨  ٢٢  . يميز الالم الشمسية من الالم القمرية في الجمل التي يستمع إليها -٩

  %٨٨  ٢٢  . يكتشف األخطاء اللغوية فيما يستمع -١٠
  %٨٨  ٢٢   . يميز بين ألف الوصل و همزة القطع حين يستمع إليها-١١
  %١٦  ٤  . يحدد أنواع االنفعال التي تسود الحديث -١٢

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 
  . يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة المستمعين    

  :مؤشرات األداء 
    

لجزئية فيما يستمع  يستمع التلميذ بتركيز للحصول على الفكرة العامة و األفكار ا-١
  .إليه 

٨٨  ٢٢%  

  %٨٨  ٢٢  )أسماء ، تواريخ ، أحداث معينة (  يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة -٢
  %٩٢  ٢٣  . يوظف الخبرات المسموعة في مواقف مناسبة -٣
  %٨٨  ٢٢  ) .ثالث أو أربع (  يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات -٤
  %٩٢  ٢٣  . عض النقاط الهامة من حديث استمع إليه من معلم  يذكر ب-٥
  %٨٨  ٢٢  . يستمع للمعلم و لزمالئه في الفصل و يوجه أسئلة ذات صلة بالموضوع -٦



 ١٤٥

الشخصيات و المواقف و (  يحدد عناصر القصة أو المسرحية المسموعة مثل  -٧
  ) .الزمان و المكان 

٨٨  ٢٢%  

  %٨٨  ٢٢  .ما من حيث الشخصيات و المواقف و الزمان و المكان يقارن بين قصتين استمع إليه -٨
  %٤٨  ١٢  . يميز األخطاء أو المفاهيم الخطأ في الحديث عند االستماع إليه -٩

لفهم الحديث و تخمين ) نبرة الصوت مثالً (  يستخدم مفاتيح من النحو و السياق -١٠
  .معنى الكلمات غير المألوفة 

٣٢  ٨%  

  تحدث مجال تعلم ال-ب
  :المستوى المعياري األول لتعلم التحدث 

  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه                          
  :مؤشرات األداء 

    

  %٩٢  ٢٣  . يقدم نفسه لآلخرين عند المحادثة -١
  %٨٨  ٢٢  .  يتحدث التلميذ الفصحى الميسرة -٢
  %٩٢  ٢٣  .  يستخدم جمالً بسيطة و جمالً مركبة في حديثه -٣
  %٩٢  ٢٣  . يدعم حديثه بالمعلومات الصحيحة -٤
  %٦٤  ١٦  . تعبر كلماته عن اهتماماته المختلفة -٥
  %٨٨  ١٢  . يعرض خبراته في تتابع منطقي -٦
  %٨٨  ٢٢  .في حديثه ) كلمة ذات معنيين (  يستخدم المترادفات و المشترك اللفظي -٧
  %٨٨  ٢٢  .اء حديثه  يستخدم التعبير الملمحي المناسب بالوجه أثن-٨
  %٨٨  ٢٢  ) .التعجب و االستفهام (  يغير في نبرة صوته  بما يتالءم و المعنى مثل -٩

  %٥٢  ١٣  . يستأذن  و يرد على طلب اآلخرين باالستئذان -١٠
  %٩٢  ٢٣  .  يتجنب التكرار في حديثه -١١

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث
  .ف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة يوظ                        

  :مؤشرات األداء 
    

  %٩٢  ٢٣  . يلقي التلميذ أبياتاً من الشعر بفصاحة -١
  %٩٢  ٢٣  . يوضح أو يشرح ما تعلمه -٢
  %٨٨  ٢٢  . يطرح المعلومات و األفكار شفهياً -٣
  %٩٢  ٢٣  . يقوم التلميذ بدعاية مبسطة لشيء ما -٤
  %٨٨  ٢٢  .يرة  يجري مقابالت قص-٥
  %٩٢  ٢٣  . يبلغ عن حاالت طارئة -٦



 ١٤٦

  %٩٢  ٢٣  . يثني على زمالئه في الحديث أثناء النقاش -٧
  %٨٨  ٢٢  . يقيم أداء زمالئه موضحاً نقاط القوة و نقاط الضعف -٨
  %٩٢  ٢٣  . يقص قصة حقيقية أو خيالية ألفها مع زمالئه -٩

ناوب في األدوار ، و استخدام درجة  يطبق  أسس المحادثة و المناقشة مثل  الت-١٠
  ) .الصوت المناسبة 

٩٢  ٢٣%  

  %٩٢  ٢٣  . يدافع عن آرائه ويبرر تصرفاته  -١١
  %٩٢  ٢٣   يعطي إرشادات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين -١٢

   مجال تعلم القراءة-ج
  .المستوى المعياري األول لتعلم القراءة 

  .مات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً      يتعرف التلميذ الحروف و الكل
  :مؤشرات األداء 

    

  %٩٦  ٢٤  . يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثالث و السكون من خالل الكلمة -١
  %٩٦  ٢٤  )الالم الشمسية و الالم القمرية (  يميز نطقاً بين الحروف التي ال تنطق و ال تكتب -٢
  %٩٦  ٢٤  . يتعرف كلمات ليكون منها جمالً -٣
  %٩٦  ٢٤  . يحلل الكلمة إلى حروف و يكون كلمات جديدة من حروفها -٤
  %٩٢  ٢٣  .... )أنا ، نحن ، هو (  يكمل جمالً باستخدام الضمائر -٥
 يصل بين الجمل المشتملة على الصفة في حالتي التذكير و التأنيث و الصورة -٦

  .الدالة عليها 
٩٢  ٢٣%  

  %٩٢  ٢٣  .ة على نوعي الجمع و الصورة الدالة عليها  يصل بين الجملة المشتمل-٧
 يصل بين الجملة المشتملة على الفعل المضارع في حالتي التذكير و التأنيث و -٨

  . الصورة الدالة عليها 
٨٨  ٢٢%  

  %٩٦  ٢٤  .  يصل بين الجمل المشتملة على اسم اإلشارة و الصورة الدالة عليها -٩
  %٤٠  ١٠  . على صيغة األمر و الصورة الدالة عليها  يصل بين الجملة المشتملة-١٠
  %٣٢  ٨  . يصل بين الجمل المشتملة على صيغة النهي و الصورة الدالة عليها -١١

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة 
  .يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه          

  :مؤشرات األداء 
    

  %٩٦  ٢٤  . يقرأ الكلمات ذات المقاطع الصوتية المتعددة -١
  %٩٢  ٢٣  . يقرأ الكلمات و الجمل المقدمة إليه قراءة صامتة و بسرعة مناسبة -٢
  %٩٢  ٢٣  .  يقرأ نصوصاً بسيطة جهراً مع التعبير بنبرات مناسبة لمعنى النص -٣



 ١٤٧

  %٨٨  ٢٢  ) .كتاب جريدة ، مجلة ، (  يتعرف نوع الوثيقة المقروءة مثل -٤
  %٨٨  ٢٢  .في السياق ) المشترك اللفظي ( يتعرف إلى المعاني المختلفة للكلمات متعددة المعاني  -٥
  %٤٠  ١٠  . يميز بين النصوص الرسمية و النصوص غير الرسمية -٦
  %٨٨  ٢٢  . يحدد الكلمات المجموعة جمع مذكر سالماً -٧
  %٨٨  ٢٢  .اً  يحدد الكلمات المجموعة جمع مؤنث سالم-٨
  %٥٦  ١٤  ) .أموت جوعاً (  يتعرف أثر المجاز في المعنى -٩

  %٤٨  ١٢  . يتعرف أثر القافية في الشعر -١٠
  %٩٢  ٢٣  ) .المفرد و المثنى و الجمع (  يتعرف نوع الكلمة من حيث العدد -١١
  %٨٨  ٢٢  . يتعرف عالمات الترقيم المستخدمة في النص -١٢
  %٣٦  ٩  التحليل الصوتي و البنائي للكلمة مقاطع متعددة من خالل  يفك رموز كلمات ذات-١٣

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة 
  .يقرأ التلميذ الكتساب معلومات                            

  :مؤشرات األداء 
    

  %٩٢  ٢٣  . يقرأ التلميذ ما تقع عليه عيناه من الفتات و إعالنات -١
  %٩٢  ٢٣  . مختلفة الكتساب معلومات  يقرأ نصوصاً-٢
  %٩٦  ٢٤  . يجيب عن أسئلة تتعلق بالمعلومات الجزئية بعد قراءة النص -٣
  %٨٨  ٢٢  . يحدد عنوان الكتاب و اسم مؤلفه -٤
  %٢٠  ٥  . يحدد الهدف مما يقرأ -٥
  %٩٢  ٢٣  . يفهم معاني الكلمات و الجمل في النص -٦
  %٩٢  ٢٣  .جاز مهمة تتكون من خطوتين  يتبع  تعليمات بسيطة قرأها إلن-٧
  %٨٨  ٢٢  . يربط بعض المصطلحات التي قرأها و الموجودة في المواد الدراسية األخرى -٨
  %٨٨  ٢٢  . يتوقع أن يكون لكل نص معنى و بالتالي فعليه إعادة القراءة إذا لم يفهم -٩

  %٨٨  ٢٢  . يفهم و يفسر النصوص الخيالية و غير الخيالية بعد القراءة -١٠
  %٥٢  ١٣  . يميز بين الحقائق و المعلومات المضللة و اآلراء في النصوص -١١
  %٨  ٢  . يفسر المعلومات التي يحصل عليها من الرسوم البيانية -١٢

  .المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 
   .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة                       

  :مؤشرات األداء 
    

  %٩٢  ٢٣  .قرأ التلميذ الكتاب المقرر بدقة و سرعة و إتقان  ي-١
  %٩٦  ٢٤  . يقرأ الكتب المصورة التي تناسب عمره و ميوله –٢



 ١٤٨

  %٩٦  ٢٤  . يشارك في القراءة جهراً مشاركة فعالة في الفصل -٣
  %٩٢  ٢٣  . يعدل أخطاءه بنفسه في القراءة -٤
  %٨٨  ٢٢  . يقرأ قراءة معبرة تبرز فيها مشاعره -٥
  %٨٨  ٢٢  . يقارن بين تعبيرين يحمالن المعنى نفسه -٦
  %٩٦  ٢٤  . يختار القصص المفضلة له المتوافقة مع ميوله -٧
  %٢٨  ٧  . يحدد أهداف النص قبل القراءة -٨
  %٩٦  ٢٤  . يربط بين الصور و أحداث القصة التي يقرأها -٩

  %٩٢  ٢٣  .ها و العالقات بينها يحدد الشخصيات الواردة في القصة التي يقرأها و أدوار-١٠
  %٨٨  ٢٢  يقارن و يقابل بين قصتين قرأهما من حيث الشخصيات و المواقف و الزمان و المكان-١١
 يناقش أسباب وقوع أحداث معينة في القصص مع الرجوع إلى النص لدعم -١٢

  .الحجة أو الرأي 
٨٨  ٢٢%  

  %٩٢  ٢٣  . يقترح خاتمة بديلة لقصة قرأها -١٣
  %٩٦  ٢٤  .ظ أناشيد أو أشعاراً عن المنزل أو اللعب أو المدرسة  يحف-١٤

  مجال تعلم الكتابة  - د
  :المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة 

  .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة                        
  :مؤشرات األداء 

    

  %٩٦  ٢٤  . بخط نسخ مقروء جيد  يكتب التلميذ الحروف والكلمات بصورة واضحة و-١
  %٩٦  ٢٤  . يكتب كلمات تنتهي بتاء مبسوطة أو تاء مربوطة -٢
  %٩٦  ٢٤  . يكتب كلمات تنتهي بتاء مربوطة أو هاء -٣
  %٩٢  ٢٣  ) قرأ ( يكتب كلمات بها همزة متطرفة على األلف مثل-٤
  %٩٢  ٢٣  ) . سماء (  يكتب كلمات بها همزة متطرفة بعد األلف مثل -٥
  %٨٨  ٢٢  ) .آدم ، قرآن (  يكتب كلمات بها مد الهمزة في أول الكلمة و وسطها مثل -٦
  %٨٨  ٢٢  ) .األلف في كلمة هذا (  يكتب كلمات بها أصوات تنطق وال تكتب مثل -٧
  %٨٨  ٢٢   )األلف الفارقة بعد واو الجماعة (  يكتب كلمات بها حروف تكتب و ال تنطق مثل -٨
  %٩٢  ٢٣  .الستفهام بشكل مناسب  يستخدم عالمة ا-٩

  %٨٨  ٢٢  . التي يتعلمها استخداماً صحيحاً) النداء ، االستفهام (  يستخدم األساليب النحوية -١٠
  .المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة 

  .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح                                   
  :مؤشرات األداء 

    



 ١٤٩

  %٩٢  ٢٣  . يكمل التلميذ قصة قصيرة بكلمات و جمل مناسبة -١
  %٩٦  ٢٤  . يعيد ترتيب بعض الجمل ليكون فكرة تامة -٢
  %٦٠  ١٥  . ينظم و يصنف أفكاره قبل الكتابة -٣
  %٥٢  ١٣  . يناقش مع زمالئه ما يعتزم كتابته -٤
  %٨٨  ٢٢  . يكتب سلسلة من الجمل المترابطة -٥
  %٨٨  ٢٢  .رة واحدة  يكتب فقرة ذات فك-٦
  %٩٢  ٢٣  . ينوع التلميذ بدايات الجمل في الكتابة -٧

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة                                

  :مؤشرات األداء 
    

  %٩٢  ٢٣  .و جريدة المدرسة  يكتب التلميذ بعض األمثال و الحكم في لوحة الفصل أ-١
  %٩٢  ٢٣  . يكتب بعض اإلرشادات و الالفتات في مكتبة المدرسة و حديقتها -٢
  %٦٠  ١٥  . يكتب تعليمات بسيطة بالترتيب الصحيح لموضوعات مألوفة -٣
  %٨٨  ٢٢  . يكتب قصة بسيطة مستعيناً بمفردات مقدمة إليه -٤
  %٩٢  ٢٣  هداً بكلمات و جمل من النص  يكتب تعليقاً عن شخصيات قصة قرأها مستش-٥
  %٨٨  ٢٢  . يكتب تلخيصاً عن قصة قرأها أو عن أنشطة الفصل و رحالته -٦
  %٨٨  ٢٢  .عن بعض األحداث و التجارب الخاصة به .. ) فقرة، قصة ، (  يكتب -٧
  %٩٢  ٢٣  . يكتب مالحظات و رسائل قصيرة ألقاربه و أسرته -٨
  %٨٠  ٢٠  . يكتب برقية تهنئة -٩

  %٩٢  ٢٣  . يكتب أسئلة إلجابات مختلفة مقدمة إليه -١٠
  %٨٨  ٢٢  . يكتب إجابات ألسئلة ذات النهاية المفتوحة -١١
  %٨٨  ٢٢  . يكتب مستخدماً لغة الحوار و المناقشة -١٢
  %٣٦  ٩  .  يستخدم التشبيه في الكتابة -١٣
 الرئيسة لكتابة  يعد كتباً قصصية مصورة بسيطة بها جمل بسيطة و تتبع األسس-١٤

   ..... )غالف ، عنوان ، اسم مؤلف ،( النص 
٤٤  ١١%  

  
  
  
  



 ١٥٠

يوضح نسب االتفاق بين السادة المحكمين على المستويات المعيارية لتعلم اللغة  ) ٩( جدول رقم 
  .العربية في الصف الثالث االبتدائي 

  العدد  .المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف الثالث 
لنسبة ا

  المئوية
   مجال تعلم االستماع-ب

  :المستوى المعياري األول لتعلم االستماع 
  .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية                        

  :مؤشرات األداء 

    

  %٩٢  ٢٣  . يميز التلميذ بين الضمائر المستخدمة الخاصة بالمتكلم و المخاطب و الغائب -١
  %٩٢  ٢٣  . يستنبط معاني الكلمات الجديدة من السياق المسموع - ٢
  %٩٦  ٢٤  . يكون كلمات جديدة على نمط الكلمات التي استمع إليها -٣
  %٩٢  ٢٣  ) .االستفهام ، و النداء ، و التعجب (  يميز بين األساليب المختلفة مثل -٤
  %٢٠  ٥  . يستخدم التنغيم في المعنى -٥
  %٩٦  ٢٤  ) الماضي ، المضارع ، األمر ( منة الفعل  يميز بين أز-٦
  %٩٢  ٢٣  . يتعرف معاني التراكيب و التعابير اللغوية التي استمع إليها -٧
   يتعرف المترادفات والعبارات البديلة التي تعبر عن ذات المعنى أو ما يقاربه -٨
  ) .بطل ، رجل شجاع / أسد ، ليث ( 

٩٦  ٢٤%  

  %٩٦  ٢٤  .ن المصدر الذي استمع إليه  يشتق كلمات جديدة م-٩
  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 

  .يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة لمستمعين        
  :مؤشرات األداء 

    

معرفة (  يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام للموضوعات المألوفة -١
  ) .رئيسة في السرد الفكرة ال

٩٢  ٢٣%  

  %٩٢  ٢٣  . يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة في الموضوعات المألوفة -٢
  %٩٦  ٢٤  . يعقب التلميذ على ما يستمع إليه -٣
  %٤٨  ١٢  . يتعرف إلى األجزاء الرئيسة في برنامج وسائل اإلعالم المرئية و المسموعة -٤
  %٩٦  ٢٤  ) .أكثر من أربع ( مهمة تتكون من عدة خطوات   يتتبع توجيهات شفهية إلنجاز -٥
  %٩٦  ٢٤  . يعبر عن مشاعره بعد االستماع لقصة مثيرة أو حديث -٦
  %٤٨  ١٢  . يميز بين الحقائق و اآلراء المختلفة فيما يستمع إليه -٧
  %٦٠  ١٥  . يستخرج األدلة التي ساقها المتحدث -٨



 ١٥١

  %٨٨  ٢٢  . يقارن بين آراء المتحدثين -٩
  %٣٦  ٩  . يتذوق صور الجمال فيما يستمع إليه من نثر و شعر -١٠
  %٢٨  ٧  . يميز بين ما يتعلق بالموضوع الرئيس و ما يقال استطراداً -١١
  %٨٨  ٢٢  .  يعدل آراءه في ضوء ما يقوله اآلخرون بعد أن يقتنع به-١٢
  %٨٨  ٢٢  . يتذوق األساليب اللغوية فيما يستمع إليه -١٣

  تعلم التحدث مجال -ب
  :المستوى المعياري األول لتعلم التحدث 

  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه                          
  :مؤشرات األداء 

    

  %٨٨  ٢٢  . يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى في حديثه -١
  %٨٨  ٢٢  . يطبق قواعد النطق السليم في حديثه -٢
  %٣٦  ٩  ) .الً مفص(  يتحدث حديثاً متصالً -٣
٤- فهم حديثُه٩٢  ٢٣  . يتوقف أثناء الحديث كي ي%  
  %٨٨  ٢٢  . يتحدث بنبرات صوت تناسب الموقف -٥
  %٨٨  ٢٢  .  يحدد أفضل ما يعبر عن أفكاره من معانٍ و حركات و طبقات الصوت و نبراته-٦
  %٩٢  ٢٣  . يستخدم التلميذ اللغة و اإلشارة عند الشرح و التفسير -٧
  %٩٢  ٢٣  .حذف التفاصيل غير الضرورية في حديثه  ي-٨
  %٨٨  ٢٢  ) .مقدمة ـ عرض الموضوع ـ خاتمة (  يتحدث حديثاً متسلسالً و مرتباً -٩

  %٩٢  ٢٣  . يستخدم مجموعة من أدوات الربط المناسبة للداللة على التعاقب -١٠
  %٩٢  ٢٣  . يتحدث موضحاً الفكرة الرئيسة و األفكار الفرعية المدعمة -١١
  %٢٨  ٧  . يستخدم التعميم في حديثه بما يناسب المعنى -١٢
  %٧٢  ١٨  .  يركز على الفكرة الرئيسة في حديثه و يبتعد عن تشتيت األفكار -١٣
  %٩٢  ٢٣  . يعبر شفهياً عن أحاسيسه و مشاعره و عالقاته ، بلغة سهلة بسيطة -١٤
  %٦٨  ١٧  .ائياً في التعبير  يتحدث عن أفكاره في تسلسل و تتابع بحيث يكون تلق-١٥
  %٩٢  ٢٣  . يشارك بفاعلية في التحدث و الحوار و شرح وجهات النظر و تبريرها -١٦
  %٦٠  ١٥  . يستخدم عبارات المجاملة المناسبة في حديثه -١٧
  %٤٠  ١٠  . ينطق الصفات الصوتية لبعض الحروف -١٨

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث
  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة                            

  :مؤشرات األداء 
    



 ١٥٢

  %٩٦  ٢٤  . يلخص التلميذ ـ شفهياً ـ ما كتبه أو ما سمعه -١
  %٧٢  ١٨  . يقدم تقريراً شفوياً عن نشاط قام به -٢
  %٦٨  ١٧  .   يلقي كلمة في مناسبة عامة مثل نجاح صديق -٣
  %٩٢  ٢٣  .ضحاً تفاصيل الحدث  يتحدث عن حدث مهم مو-٤
ليترك انطباعاً ) مكان ، أو حدث أو شيء (  يستخدم الوصف الحسي عند وصف -٥

  .لدى المستمعين 
٦٠  ١٥%  

  %٩٢  ٢٣  . يشارك بفاعلية في اإلذاعة المدرسية -٦
  %٩٢  ٢٣  ..)المسرحيات ، إلقاء الشعر ، (  يشارك في أنشطة درامية شفهية مثل -٧
  %٨٠  ٢٠  .ة شعرية بطالقة  يلقي قصيد-٨
  %٩٢  ٢٣  يشارك في فرق التمثيل من خالل اختيار القصائد و القصص و اإلعداد لتمثيلها و تمثيلها  -٩

   مجال تعلم القراءة-ج
  .المستوى المعياري األول لتعلم القراءة 

  .يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً         
  :مؤشرات األداء 

    

  %٩٦  ٢٤  .يكمل جمالً ناقصة لبعض أنواع الجموع من خالل كلمات متنوعة بين المفرد و الجمع  -١
  %٩٦  ٢٤  . يصل بين الجملة المشتملة على نوع الظرف و الصورة الدالة عليها -٢
  %٩٦  ٢٤  . يكمل جمالً ناقصة التركيب -٣
  %٩٦  ٢٤  .حالتي التذكير و التأنيث  يكمل جمالً ناقصة للفعل المضارع في -٤
  %٩٦  ٢٤  . يكمل جمالً ناقصة لصيغتي األمر و النهي -٥
  %٩٦  ٢٤  . يكمل جمالً ناقصة السم اإلشارة بنوعيه -٦

  :المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة 
  . يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه         

  :رات األداء مؤش
    

  %٩٢  ٢٣  . يقرأ قراءة جهرية صحيحة مراعياً عالمات الترقيم -١
  %٩٢  ٢٣  . يقرأ مراعياً الحركات اإلعرابية -٢
  %٦٤  ١٦    . يراعي دور عالمات الترقيم في القراءة و فهم المعنى -٣
  %٨٨  ٢٢  . يكيف معدل قراءته لتناسب درجة صعوبة النص -٤
  %٩٢  ٢٣  .مات الجديدة من خالل السياق  يصل إلى معاني الكل-٥
  %٩٦  ٢٤  . يتعرف إلى المترادفات و المشترك اللفظي -٦
  %٩٦  ٢٤  . يميز بين الضمائر المنفصلة و المتصلة في النص -٧



 ١٥٣

  %٩٦  ٢٤  . يحدد األسماء الموصولة -٨
  %٩٦  ٢٤  . يتعرف إلى أدوات االستفهام -٩
  %٩٦  ٢٤  . يتعرف إلى حروف الجر -٩

الكلب ـ الحيوان ـ ( يتعرف العالقات بين الكلمات و درجة تعقدها مثل  -١٠
  ) .الكائنات الحية 

١٦  ٤%  

  %٢٨  ٧  .لمعرفة معاني الكلمات الجديدة ) المعجم الوجيز مثالً (  يستخدم معاجم بسيطة -١١
  %٤٨  ١٤  . يفك رموز معظم الكلمات بصورة أوتوماتيكية -١٢

  .علم القراءة المستوى المعياري الثالث لت
  .يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب معلومات                                     

  :مؤشرات األداء 
    

 يحدد األفكار الرئيسة و الجزئية و التفاصيل في مجموعة من النصوص مناسبة -١
  . للصف الدراسي 

٩٢  ٢٣%  

  %٩٦  ٢٤  . يجيب عن أسئلة غير مباشرة بعد قراءة النص -٢
  %٨٨  ٢٢  . يتوقع الغرض من النص من خالل العنوان و الصور المعروضة-٣
  %٤٤  ١١  .. ) .  النثر، الجداول ، (  يتعرف الصور المختلفة لعرض المعلومات مثل -٤
  %٨٨  ٢٢  . يصنف معلومات النص و أفكاره -٥
  %٩٦  ٢٤  . يقدم عنواناً جديداً للنص -٦
  %٩٢  ٢٣  .اب معارف جديدة  يوظف المعلومات المقروءة في اكتس-٧
  %٩٢  ٢٣  . يوظف خبرات النص في مواقف جديدة -٨
  %٨٨  ٢٢  . يحدد األدلة التي ساقها الكاتب للتعبير عن وجهة نظره -٩

  %٧٦  ١٩  . يوظف الخبرات التي تعلمها من النص في تعلم مهارات جديدة -١٠
  %٨٨  ٢٢  . يدلل على صحة كالمه بالدليل من النص -١١
  %٦٠  ١٥  ...) .التلفاز، واإلنترنت ،(رأ نصوصاً مقدمة من خالل الوسائط اإلعالمية مثل يق-١٢
  %٥٢  ١٣  ) . معاجم ، دليل هاتف (  يحدد بعض النصوص التي ال تقرأ بأكملها -١٣
التوقع ، و (  يوظف استراتيجيات ما قبل القراءة التي تساعد على فهم النص مثل -١٤

   ..... )رفة المسبقة بالمحتوى ، القراءة السريعة ، و المع
٨٨  ٢٢%  

  .المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 
  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة                          

  :مؤشرات األداء 
    

  %٨٨  ٢٢  . يلقي التلميذ الشعر بفاعلية و إحساس و لغة معبرة للتأثير في المستمعين -١



 ١٥٤

  %٣٦  ٩  .حساس بالقافية و اإليقاع  يقرأ الشعر جهراً لإل-٢
  %٨٨  ٢٢  . يقرأ الروايات الشعبية و السير الذاتية -٣
  %٢٤  ٦  .   يقرأ بطريقة نقدية في كل النصوص -٤
  %٩٢  ٢٣  . يقرأ قراءة صامتة بفهم و استيعاب في زمن مناسب -٥
  %٩٦  ٢٤  . يتلو سوراٌ قصيرة تالوة صحيحة -٦
  %٩٢  ٢٣  تقديم المعلومات و التعليمات و التفسيرات(ص غير األدبيةإلى الغرض من النصويتعرف -٧
  %٩٢  ٢٣  . يتعرف التلميذ المبالغة و الخيال في النصوص األدبية -٨
  %٨٨  ٢٢  . يتذوق جمال  الصور  في النص المقدم إليه -٩

  %٤٤  ١١  . يذكر دور الراوي في النصوص األدبية -١٠
  %٨٨  ٢٢  .  موضحاً نقده له  يبدي رأيه في النص الذي قرأه-١١
  %٩٢  ٢٣  . يربط بين الخبرات المستفادة من النص و خبراته السابقة -١٢
  %٥٢  ١٣  . يتعرف رسالة المؤلف في األعمال األدبية المختلفة -١٣

  مجال تعلم الكتابة  - د
  :المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة 

  .الكلمات و الجمل بصورة صحيحة يكتب التلميذ الحروف و                        
  :مؤشرات األداء 

    

  %٦٤  ١٦  . يكتب بخط الرقعة و بشكل مقروء -١
  %٩٦  ٢٤  . يكتب بانسيابية و بسرعة -٢
  %٩٢  ٢٣  . يكتب مستخدماً جمالً بسيطة و جمالً مركبة -٣
  %٩٦  ٢٤  ...)أحمد ، أتقن (  يكتب كلمات بها همزة قطع مثل -٤
  %٩٢  ٢٣  ) .يتأمل ( همزة متوسطة على األلف مثل  يكتب كلمات بها -٥
  %٩٢  ٢٣  ) .مالئم (  يكتب التلميذ كلمات بها همزة متوسطة على نبرة مثل -٦
  %٨٨  ٢٢  ) .تفاءل (  يكتب كلمات بها همزة متوسطة على السطر مثل -٧
  %٨٨  ٢٢  ) .مؤمن (  يكتب كلمات بها همزة متوسطة على واو مثل -٨
  %٨٨  ٢٢  ..)ابن ،اسم (ء التي تبدأ بهمزة الوصل مثل  يكتب األسما-٩

  %٩٢  ٢٣  . يراجع الجمل قبل كتابتها و أثناءها و بعدها -١٠
  %٨٨  ٢٢  . يستخدم عالمات الترقيم في الكتابة -١١

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة 
  .فكاره و تتضح يكتب التلميذ بحيث تتواصل أ                                     

  :مؤشرات األداء 
    



 ١٥٥

  %٩٦  ٢٤  .  يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى الميسرة في كتابته-١
  %٦٠  ١٥  . يولد األفكار المتنوعة لموضوعه -٢
  %٩٢  ٢٣  . يكتب األحداث البسيطة و يرتبها بعدة طرق -٣
  %٨٨  ٢٢  . يكتب في صورة فقرات -٤
  %٩٢  ٢٣  .عن فكرة واحدة  يكتب بحيث تعبر كل فقرة -٥
  %٨٨  ٢٢  . يكتب مقدمة و موضوعاً و خاتمة منطقية -٦
  %٨٨  ٢٢  ) .مالحظات بسيطة حول الموضوع (  ينظم أفكاره من خالل وضع قوائم أفكار -٧
  %٤٨  ١٤  . يكتب بحيث تتسق أفكار موضوعه -٨
  %٩٢  ٢٣  . يستخدم أدوات ربط مناسبة للربط بين أفكاره -٩

  %٩٢  ٢٣   ..... )الهامش ، العناوين (  بعض قواعد تنظيم الكتابة مثل  يتعرف-١٠
  %٩٢  ٢٣  . يراجع كتاباته الخاصة خالل التعبير و بعده -١١
  %٨٨  ٢٢   .... )عالمات ترقيم ، أدوات ربط (  يقيم كتاباته باستخدام أساليب اللغة -١٢

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة                                

  :مؤشرات األداء 
    

  %٩٦  ٢٤  . يكتب التلميذ جمالً بسيطة بمحاكاة جمل من النصوص -١
  %٩٢  ٢٣  . يلخص المواد الدراسية المقررة -٢
  %٩٢  ٢٣  . يكتب تعليقاً على حدث -٣
  %٨٨  ٢٢  .أها الطالب و مناقشتها مع إبداء األسباب يكتب آراء بسيطة عن النصوص التي قر-٤
  %٨٨  ٢٢  .مع تبرير وجهة نظره ) قصة ، مقال ، كتاب ، (  يكتب التلميذ رأيه فيما قرأ -٥
  %٨٨  ٢٢  . يكتب مقارنة بين رأيين مختلفين حول الموضوع نفسه -٦
  %٩٢  ٢٣  . يكتب دعوة لحضور عيد ميالد أو حفل أو مهرجان -٧
  %٩٦  ٢٤  .سالة قصيرة في بعض المناسبات  يكتب ر-٨
 يكتب قصة بسيطة تحاكي القصص التي قرأها مع محاكاة لغة القصة و تغيير -٩

  .الشخصيات و أماكن األحداث منها و الزمان 
٨٨  ٢٢%  

  %٨٨  ٢٢  .  يكتب قصة من تأليفه موضحاً شخصياتها و األماكن و الزمان -١٠
  %٩٦  ٢٤  .ي حصص اإلمالء بصورة صحيحة  يكتب ما يمليه عليه المعلم ف-١١
  %٩٢  ٢٣  يكتب أسئلة رئيسة عن موضوع معلوماتي قبل قراءته و تسجيل اإلجابة بعد القراءة  -١٢
  %١٦  ٤  . يكتب قصيدة شعرية معتمداً على القصائد و األشعار التي قرأها -١٣
  



 ١٥٦

  :الصورة النهائية للقائمة   -٥
 عشر مستوى معيارياً    ةلم اللغة العربية في صورتها النهائية في ثالث       جاءت قائمة المستويات المعيارية لتع    

في الصف األول ، و أحد عشر مستوى معيارياً في كل من الصفين الثـاني و الثالـث مـن المرحلـة                      
ن مؤشراً لألداء اللغوي ينبغـي    يثالثمائة و خمسة و عشر     ) ٣٢٥( األساسية و بلغ عدد مؤشرات األداء       

  .الصفوف الثالثة األولى في نهاية هذه الصفوف أن يتقنها تلميذ 
على الصفوف الثالثة و كان نـصيب كـل         الثالثمائة و الخمسة و العشرون      ) ٣٢٥(وزعت المؤشرات   

  : صف من هذه الصفوف كما يلي
 ةمائـة و سـت   ) ١٠٦( ن مؤشراً لألداء اللغوي ، الصف الثـاني      يمائة و عشر   ) ١٢٠( الصف األول   

  .ن مؤشراً لألداء اللغوي ي و تسعةتسع ) ٩٩( للغوي ، و الصف الثالث  لألداء ااتًمؤشر
تعرض الدراسة في قائمة المالحق تفصيالً لقائمة المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الـصفوف               

  . ها الدراسة ـ في صورتها النهائيةالثالثة األولى من المرحلة األساسية ـ التي توصلت إلي
  
   :  اإلحصائي  التحلیل-٦

التي تكونت مـن جميـع      التحليل اإلحصائي للقائمة بعد أن طبقت على عينة الدراسة           هذا المحور    يتناول
اثنين و أربعـين مـشرفاً و مـن         ) ٤٢(   مشرفي المرحلة الدنيا في محافظات غزة حيث بلغ عددهم          

ي المائة من مجتمع الدراسـة      ثالثة عشر ف  % ) ١٣( ثالثمائة معلم و معلمة ، وهي تمثل حوالي         ) ٣٠٠(
  . األصلي 

  
 :وثبات المقياس صدق حساب 

  : صدق االتساق الداخلي  -:أوالً 
 بإيجاد معامل االرتباط بين كل مجـال مـن مجـاالت            لالستبانةتم حساب صدق االتساق الداخلي      ولقد  

  : الذي ) ١٠ (  كما يتضح من الجدوللالستبانة والدرجة الكلية المقياس

 لقائمة المستويات  والدرجة الكليةالقائمة مستويات من مستوىل االرتباط بين كل يوضح معام
  .المعيارية في الصف األول 

المستوى المعياري 
  لمجاالت التعلم

  العبارات
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

المستوى المعياري األول 
  . لتعلم االستماع 

يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء 
 .ه اللغوية حصيلت

٠,٠١  ٠,٤٣١  

المستوى المعياري 
  .الثاني لتعلم االستماع 

يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة 
  .النص المسموع لطبيعة المستمعين 

٠,٠١  ٠,٥٩٧ 



 ١٥٧

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم التحدث 

  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 
٠,٠١  ٠,٧٦٧ 

المستوى المعياري 
  .م التحدثالثاني لتعل

يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف 
  .مختلفة 

٠,٠١  ٠,٧٨٠ 

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم القراءة 

يتعرف التلميذ إلى سمات النص العربي و 
  . المصطلحات الخاصة به 

٠,٠١  ٠,٥٨٤ 

المستوى المعياري 
  .الثاني لتعلم القراءة 

 يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل
 .العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً 

٠,٠١  ٠,٧٤٧ 

المستوى المعياري 
  .الثالث لتعلم القراءة 

يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و 
 .تعرف الكلمات الجديدة فيه 

٠,٠١  ٠,٨١٦ 

ــاري   ــستوى المعي الم
  .الرابع لتعلم القراءة 

  يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات 
 ٠,٠١  ٠,٨٦٠ 

المستوى المعياري 
  الخامس لتعلم القراءة

  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 
٠,٠١  ٠,٦٩٨ 

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم الكتابة 

  يتعرف التلميذ أساسيات فن الكتابة و الخط
٠,٠١  ٠,٧٦٩ 

المستوى المعياري 
  .الثاني لتعلم الكتابة

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل 
 .صحيحة بصورة 

٠,٠١  ٠,٨١٩ 

المستوى المعياري 
  .الثالث لتعلم الكتابة 

 .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح 
٠,٠١  ٠,٧٧٤ 

المستوى المعياري 
  .الرابع لتعلم الكتابة 

يوظف التلميذ مهارات الكتابة فـي مواقـف        
 .مختلفة 

٠,٠١  ٠,٧٥٢ 

 مرتبطة ارتباطاً ذو داللة إحصائية مع الدرجة ةاالستبانأن جميع مجاالت )  ١٠ (يتضح من الجدول 
  .لالستبانة الكلية 

  

  

  

  



 ١٥٨

 لقائمة  والدرجة الكليةالقائمة مستويات من مستوىيوضح معامل االرتباط بين كل  ) ١١( جدول 
  .المستويات المعيارية في الصف الثاني 

المستوى المعياري 
  لمجاالت التعلم

  العبارات
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  اللةالد

المستوى المعياري األول 
  . لتعلم االستماع 

يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء 
 .حصيلته اللغوية 

٠,٠١  ٠,٨٦٨ 

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم االستماع 

يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة 
  .النص المسموع لطبيعة المستمعين 

٠,٠١  ٠,٨٨٦ 

ألول المستوى المعياري ا
  .لتعلم التحدث 

  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 
٠,٠١  ٠,٧٧٨ 

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم التحدث

يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف 
  .مختلفة 

٠,٠١  ٠,٧٣٧ 

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم القراءة 

يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل 
 . صحيحاً العربية و ينطقها نطقاً

٠,٠١  ٠,٦٧٣ 

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم القراءة 

يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص 
 .و تعرف الكلمات الجديدة فيه 

٠,٠١  ٠,٨٨٠ 

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم القراءة 

  يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات 
 ٠,٠١  ٠,٨٥٧ 

ابع المستوى المعياري الر
  لتعلم القراءة

  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 
٠,٠١  ٠,٧٩٨ 

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم الكتابة

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل 
 .بصورة صحيحة 

٠,٠١  ٠,٧٧٥ 

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم الكتابة 

  تتضحيكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و
٠,٠١  ٠,٧٤٤ 

توى المعياري الثالث المس
  .لتعلم الكتابة 

يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقـف       
 .مختلفة 

٠,٠١  ٠,٧٩٤ 

  

 مرتبطة ارتباطاً ذو داللة إحصائية مع الدرجـة         االستبانةأن جميع مجاالت    )  ١١ (يتضح من الجدول    
  .لالستبانة الكلية 



 ١٥٩

 لقائمة  والدرجة الكليةالقائمة ياتمستو من مستوىيوضح معامل االرتباط بين كل  ) ١٢( جدول 
  .المستويات المعيارية في الصف الثالث 

المستوى المعياري 
  لمجاالت التعلم

  العبارات
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

المستوى المعياري 
  . األول لتعلم االستماع 

يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء 
 .حصيلته اللغوية 

٠,٠١  ٠,٧٥٥ 

ى المعياري المستو
  .الثاني لتعلم االستماع 

يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة 
  .النص المسموع لطبيعة المستمعين 

٠,٠١  ٠,٧٩٥ 

المستوى المعياري 
  .األول لتعلم التحدث 

  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 
٠,٠١  ٠,٨٢٢ 

المستوى المعياري 
  .الثاني لتعلم التحدث

التحدث في مواقف يوظف التلميذ مهارات 
  .مختلفة 

٠,٠١  ٠,٨٠٩ 

المستوى المعياري 
  .األول لتعلم القراءة 

يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل 
 .العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً 

٠,٠١  ٠,٤٥٦ 

المستوى المعياري 
  .الثاني لتعلم القراءة 

يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص 
 .جديدة فيه و تعرف الكلمات ال

٠,٠١  ٠,٦٩٤ 

ــاري  ــستوى المعي الم
  .الثالث لتعلم القراءة 

  يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات 
 ٠,٠١  ٠,٧٢٣ 

المستوى المعياري 
  الرابع لتعلم القراءة

  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 
٠,٠١  ٠,٨٢٦ 

المستوى المعياري 
  .األول لتعلم الكتابة

لكلمات و الجمل يكتب التلميذ الحروف و ا
 .بصورة صحيحة 

٠,٠١  ٠,٨١٤ 

المستوى المعياري 
  .الثاني لتعلم الكتابة 

 يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح
٠,٠١  ٠,٧٩٧ 

المستوى المعياري 
  .الثالث لتعلم الكتابة 

يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف 
 .مختلفة 

٠,٠١  ٠,٧٩٣ 

  

 مرتبطة ارتباطاً ذو داللة إحصائية مع الدرجة االستبانةجميع مجاالت أن )  ١٢ (يتضح من الجدول 
  .لالستبانة الكلية 



 ١٦٠

مؤشـرات األداء    بإيجـاد معامـل االرتبـاط بـين          لالستبانةتم حساب صدق االتساق الداخلي      ولقد  
  : التالية ولاكما يتضح من الجدوالمستوى الذي تنتمي 

   )١٣( الجدول 
  .مؤشرات األداء ومستوياتها لتعلم اللغة العربية في الصف األول األساسييوضح معامل االرتباط بين  

   لتعلم االستماعالثاني المعياري ىالمستو   المعياري األول لتعلم االستماعىالمستو
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء

٠,٠١  ٠,٦١٦  ١  ٠,٠١  ٠,٦٤٤  ١ 

٠,٠١  ٠,٤٥٠  ٢  ٠,٠١  ٠,٥٠٣  ٢ 

٠,٠١  ٠,٥٩٥  ٣  ٠,٠٥  ٠,٢٠٥  ٣ 

٠,٠١  ٠,٦٦٧  ٤ ٠,٠١  ٠,٣٥٤  ٤ 

٠,٠١  ٠,٤٥٧  ٥ ٠,٠١  ٠,٦٤٧  ٥ 

٠,٠١  ٠,٥٨٩  ٦ ٠,٠١  ٠,٤٩٨  ٦ 

٠,٠١  ٠,٥٤٧  ٧ ٠,٠١  ٠,٧٣٢  ٧ 

٠,٠١  ٠,٥٢٥  ٨ ٠,٠١  ٠,٦٤٦  ٨ 

٠,٠١  ٠,٦٣٥  ٩ ٠,٠١  ٠,٧٤٢  ٩ 

٠,٠١  ٠,٦٥٨  ١٠ ٠,٠١  ٠,٦٦٦  ١٠ 

٠,٠١  ٠,٦٥٣  ١١ ٠,٠١  ٠,٦٨٥  ١١  
٠,٠١  ٠,٦١٤  ١٢  

  
٠,٠١  ٠,٥١٧  ١٣  

   ) ١٣( تابع جدول 
  التحدث لتعلم الثاني المعياري ىالمستو  التحدث المعياري األول لتعلم ىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٦٧٠  ١  ٠,٠١  ٠,٥٩٥  ١ 

٠,٠١  ٠,٥٥٩  ٢  ٠,٠١  ٠,٨٢٩  ٢ 

٠,٠١  ٠,٧٧٢  ٣  ٠,٠١  ٠,٧٢٤  ٣ 

٠,٠١  ٠,٦٤٣  ٤ ٠,٠١  ٠,٨١٤  ٤ 

٠,٠١  ٠,٨٥٠  ٥ ٠,٠١  ٠,٦٤٠  ٥ 

٠,٠١  ٠,٧٣٥  ٦ ٠,٠١  ٠,٨٠٩  ٦ 

٠,٠١  ٠,٨١٨  ٧ ٠,٠١  ٠,٨١٢  ٧ 

 ٠,٠١  ٠,٨٤٧  ٨ 



 ١٦١

٠,٠١  ٠,٦١٠  ٩ 

٠,٠١  ٠,٧٦٢  ١٠ 

٠,٠١  ٠,٧٥٢  ١١  
   )١٣( تابع جدول 

  قراءةال لتعلم الثاني المعياري ىالمستو  القراءة المعياري األول لتعلم ىالمستو
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء

٠,٠١  ٠,٨٥٨  ١ ٠,٠١  ٠,٧٥٢  ١ 

٠,٠١  ٠,٨٣٦  ٢ ٠,٠١  ٠,٧٤١  ٢ 

٠,٠١  ٠,٨٨٩  ٣ ٠,٠١  ٠,٧٨٨  ٣ 

٠,٠١  ٠,٨٤٤  ٤ ٠,٠١  ٠,٨٥٢  ٤ 

٠,٠١  ٠,٧٧١  ٥ 

٠,٠١  ٠,٦١٦  ٦ 

٠,٠١  ٠,٦٠٢  ٧ 

٠,٠١  ٠,٥٤٦  ٨  
٠,٠١  ٠,٨٠٦  ٩ 

٠,٠١  ٠,٨٠٩  ١٠ 

٠,٠١  ٠,٦٥١  ١١ 

٠,٠١ ٠,٦٨٠  ١٢  
٠,٠١  ٠,٧٤٤  ١٣ 

٠,٠١  ٠,٦٦١  ١٤ 

٠,٠١  ٠,٦٤٠  ١٥ 

٠,٠١  ٠,٧٦٢  ١٦ 

٠,٠١  ٠,٨٢٦  ١٧ 

٠,٠١  ٨١٦  ١٨ 

  

٠,٠١  ٠,٧٠١  ١٩ 

   ) ١٣( تابع جدول 
  القراءةلم  لتعالثاني الرابع ىالمستو  القراءة لتعلم الثالث المعياري ىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٧٤٧  ١ ٠,٠١  ٠,٧٢٢  ١ 



 ١٦٢

٠,٠١  ٠,٨٤٤  ٢ ٠,٠١  ٠,٨٢٨  ٢ 

٠,٠١  ٠,٨٥٣  ٣ ٠,٠١  ٠,٨٢٧  ٣ 

٠,٠١  ٠,٨٤١  ٤ ٠,٠١  ٠,٨٦٨  ٤ 

٠,٠١  ٠,٧٠٨  ٥ ٠,٠١  ٠,٧٥٨  ٥ 

٠,٠١  ٠,٦٥٠  ٦ ٠,٠١  ٠,٨٤١  ٦ 

٠,٠١  ٠,٨٠٩  ٧ ٠,٠١  ٠,٨٤٤  ٧ 

٠,٠١  ٠,٧٧٠  ٨ ٠,٠١  ٠,٨٧٧  ٨ 

٠,٠١  ٠,٧٦٤  ٩ 

٠,٠١  ٠,٥٣٧  ١٠ 
  

   )١٣( تابع جدول 
  القراءة لتعلم الخامس المعياري ىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٧٧١  ٧  ٠,٠١  ٠,٧٧٦  ١ 

٠,٠١  ٠,٧١٢  ٨ ٠,٠١  ٠,٧٠٨  ٢ 

٠,٠١  ٠,٦٩١  ٩ ٠,٠١  ٠,٦١٩  ٣ 

٠,٠١  ٠,٥١٨  ١٠ ٠,٠١  ٠,٤٨٧  ٤ 

٠,٠١  ٠,٧٨٠  ١١ ٠,٠١  ٠,٧١١  ٥ 

٠,٠١  ٠,٧٧٦  ١٢ ٠,٠١  ٠,٥٧٥  ٦ 

   )١٣( تابع جدول 
  الكتابة لتعلم الثاني المعياري ىالمستو  الكتابة المعياري األول لتعلم ىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  توى الداللةمس  معامل االرتباط  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٦٥٤  ١ ٠,٠١  ٠,٧٤٣  ١ 

٠,٠١  ٠,٧٤٤  ٢ ٠,٠١  ٠,٨٨١  ٢ 

٠,٠١  ٠,٨٦٨  ٣ ٠,٠١  ٠,٩١١  ٣ 

٠,٠١  ٠,٨٤٩  ٤ ٠,٠١  ٠,٩٠٤  ٤  
٠,٠١  ٠,٨٢٦  ٥ ٠,٠١  ٠,٨٤٥  ٥ 

٠,٠١  ٠,٨٥٧  ٦ 

٠,٠١  ٠,٧٣٩  ٧ 

٠,٠١  ٠,٧٢٩  ٨ 
 

٠,٠١  ٠,٧٨٦  ٩ 



 ١٦٣

   )١٣( ول تابع جد
  الكتابة لتعلم الرابع المعياري ىالمستو  الكتابة لتعلم الثالث المعياري ىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٧٤٧  ١  ٠,٠١  ٠,٨٠٤  ١ 

٠,٠١  ٠,٨٨٧  ٢ ٠,٠١  ٠,٨٧٤  ٢ 

٠,٠١  ٠,٩١٤  ٣  ٠,٠١  ٠,٩٠٢  ٣ 

٠,٠١  ٠,٨٢٦  ٤ ٠,٠١  ٠,٩١٣  ٤ 

٠,٠١  ٠,٨٩٢  ٥ ٠,٠١  ٠,٨٦٦  ٥ 

 ٠,٠١  ٠,٩٢٧  ٦ 

  .يتضح من الجدول السابق أن جميع المؤشرات دالة إحصائياً 
   )١٤( الجدول 

  .مؤشرات األداء ومستوياتها لتعلم اللغة العربية في الصف الثاني األساسييوضح معامل االرتباط بين 
   لتعلم االستماعالثاني المعياري ىالمستو  الستماع المعياري األول لتعلم اىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٨٧٢  ١ ٠,٠١  ٠,٨١٧  ١ 

٠,٠١  ٠,٨٤٥  ٢ ٠,٠١  ٠,٧١٦  ٢ 

٠,٠١  ٠,٧١١  ٣ ٠,٠١  ٠,٦٨٣  ٣ 

٠,٠١  ٠,٨١١  ٤ ٠,٠١  ٠,٥٦٢  ٤ 

٠,٠١  ٠,٨٦٩  ٥ ٠,٠١  ٠,٧٨١  ٥ 

٠,٠١  ٠,٨٧٧  ٦ ٠,٠١  ٠,٨٠٨  ٦ 

٠,٠١  ٠,٨٣٣  ٧ ٠,٠١  ٠,٧٧١  ٧ 

٠,٠١  ٠,٨٣٢  ٨ ٠,٠١  ٠,٦٤٠  ٨ 

٠,٠١  ٠,٧٥٤  ٩ ٠,٠١  ٠,٧٩٣  ٩ 

٠,٠١  ٠,٦٤٢  ١٠ 

٠,٠١  ٠,٧٤٢  ١١ 
 

   )١٤( تابع جدول 
  التحدث لتعلم الثاني المعياري ىالمستو  التحدث المعياري األول لتعلم ىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  مل االرتباطمعا  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٧٥٦  ١ ٠,٠١  ٠,٨٧٤  ١  
٠,٠١  ٠,٧٨١  ٢ ٠,٠١  ٠,٨٥٢  ٢  



 ١٦٤

٠,٠١  ٠,٦٨٨  ٣ ٠,٠١  ٠,٧٩٦  ٣ 

٠,٠١  ٠,٧٣٩  ٤ ٠,٠١  ٠,٨٦٩  ٤ 

٠,٠١  ٠,٨١٥  ٥ ٠,٠١  ٠,٨٥٥  ٥ 

٠,٠١  ٠,٧٣٣  ٦ ٠,٠١  ٠,٨٤٠  ٦ 

٠,٠١  ٠,٧٢٥  ٧ ٠,٠١  ٠,٨٤٤  ٧ 

٠,٠١  ٠,٧٤٧  ٨ ٠,٠١  ٠,٧٧٢  ٨ 

٠,٠١  ٠,٧٠٣  ٩ ٠,٠١  ٠,٨٢٩  ٩ 

٠,٠١  .٠,٧٣٧  ١٠ 

٠,٠١  ٠,٧٧١  ١١  

٠,٠١  ٠,٧٤٠  ١٢ 

   ) ١٤( تابع جدول 
  القراءة لتعلم الثاني المعياري ىالمستو  القراءة المعياري األول لتعلم ىالمستو

  مستوى الداللة   االرتباطمعامل  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٧٣٥  ١ ٠,٠١  ٠,٧٩٢  ١  
٠,٠١  ٠,٧١٧  ٢ ٠,٠١  ٠,٨١٣  ٢  
٠,٠١  ٠,٨٢٨  ٣ ٠,٠١  ٠,٨٧٠  ٣ 

٠,٠١  ٠,٧٤٣  ٤ ٠,٠١  ٠,٨٧٠  ٤ 

٠,٠١  ٠,٧١٤  ٥ ٠,٠١  ٠,٧٧٨  ٥ 

٠,٠١  ٠,٨٠٠  ٦ ٠,٠١  ٠,٧٥٨  ٦ 

٠,٠١  ٠,٧٥٩  ٧ ٠,٠١  ٠,٦٧٨  ٧ 

٠,٠١  ٠,٧٣٤  ٨ ٠,٠١  ٠,٧٠٧  ٨ 

٠,٠١  ٠,٧٥٧  ٩ ٠,٠١  ٠,٧٧٨  ٩ 

   )١٤( تابع جدول 
  القراءة لتعلم الثاني الرابع ىالمستو  القراءة لتعلم الثالث المعياري ىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٧٤٠  ١ ٠,٠١  ٠,٧٣٠  ١ 

٠,٠١  ٠,٧٥١  ٢ ٠,٠١  ٠,٧٥٤  ٢ 

٠,٠١  ٠,٧٣٠  ٣ ٠,٠١  ٠,٧٥٤  ٣ 

٠,٠١  ٠,٨٣٠  ٤ ٠,٠١  ٠,٧٥٤  ٤ 

٠,٠١  ٠,٧٨١  ٥ ٠,٠١  ٠,٨١٦  ٥ 



 ١٦٥

٠,٠١  ٠,٨٦٣  ٦ ٠,٠١  ٠,٧٨٥  ٦ 

٠,٠١  ٠,٧٠٢  ٧ ٠,٠١  ٠,٨٣٢  ٧ 

٠,٠١  ٠,٦٩٣  ٨ ٠,٠١  ٠,٧٣٥  ٨ 

٠,٠١  ٠,٨٣١  ٩ ٠,٠١  ٠,٧٠١  ٩ 

٠,٠١  ٠,٤٦٥  ١٠ 

٠,٠١  ٠,٦٥٨  ١١ 

٠,٠١  ٠,٧٤٢  ١٢ 
 

٠,٠١  ٠,٥٧٠  ١٣ 

   ) ١٤(  تابع جدول 
  الكتابة لتعلم الثاني المعياري ىالمستو  الكتابة المعياري األول لتعلم ىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٧٩١  ١ ٠,٠١  ٠,٧٩٩  ١  
٠,٠١  ٠,٧٩٣  ٢ ٠,٠١  ٠,٧٩٨  ٢ 

٠,٠١  ٠,٨٨٤  ٣ ٠,٠١  ٠,٨٥١  ٣ 

٠,٠١  ٠,٨٥٤  ٤ ٠,٠١  ٠,٧٦٥  ٤ 

٠,٠١  ٠,٨٣١  ٥ ٠,٠١  ٠,٧٨١  ٥ 

٠,٠١  ٠,٨٧٤  ٦ 

٠,٠١  ٠,٨٩٧  ٧ 

٠,٠١  ٠,٨٣١  ٨ 

٠,٠١  ٠,٧٥٠  ٩ 

٠,٠١  ٠,٧٧٧  ١٠  

 

   )١٤( تابع جدول 
  الكتابة لتعلم الثالث المعياري ىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٨٥٨  ٦ ٠,٠١  ٠,٧٩٩  ١ 

٠,٠١  ٠,٩٠٤  ٧ ٠,٠١  ٠,٨٦٥  ٢ 

٠,٠١  ٠,٩٠٥  ٨ ٠,٠١  ٠,٨٢٨  ٣ 

٠,٠١  ٠,٨٦٣  ٩ ٠,٠١  ٠,٨٨٨  ٤ 

٠,٠١ ٠,٨٦٧  ١٠ ٠,٠١  ٠,٨٨٠  ٥  
    .يتضح من الجدول السابق أن جميع المؤشرات دالة إحصائياً 



 ١٦٦

   )١٥( الجدول 
  .لم اللغة العربية في الصف الثالث األساسيمؤشرات األداء ومستوياتها لتعيوضح معامل االرتباط بين 

   لتعلم االستماعالثاني المعياري ىالمستو   المعياري األول لتعلم االستماعىالمستو
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء

٠,٠١  ٠,٨١٦  ١ ٠,٠١  ٠,٨٠٥  ١ 
٠,٠١  ٠,٨٢٣  ٢ ٠,٠١  ٠,٨٨٤  ٢ 
٠,٠١  ٠,٧٩٩  ٣ ٠,٠١  ٠,٨٧١  ٣ 

٠,٠١  ٠,٧١٩  ٤ ٠,٠١  ٠,٧٤٧  ٤  
٠,٠١  ٠,٦٧٢  ٥ ٠,٠١  ٠,٨٨٦  ٥ 
٠,٠١  ٠,٧٣٤  ٦ ٠,٠١  ٠,٨٠٠  ٦ 

٠,٠١  ٠,٦١٧  ٧ ٠,٠١  ٠,٧٨٦  ٧ 
٠,٠١  ٠,٧١١  ٨ ٠,٠١  ٠,٧٨٥  ٨ 

   )١٥( تابع جدول 
  التحدث لتعلم الثاني المعياري ىالمستو  التحدث المعياري األول لتعلم ىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  ر األداءمؤش
٠,٠١  ٠,٧٥٢  ١ ٠,٠١  ٠,٧٩٩  ١ 
٠,٠١  ٠,٧٠٠  ٢ ٠,٠١  ٠,٧٧٤  ٢ 
٠,٠١  ٠,٨٤٢  ٣ ٠,٠١  ٠,٧٨٧  ٣ 

٠,٠١  ٠,٨١٢  ٤ ٠,٠١  ٠,٨٧٠  ٤ 
٠,٠١  ٠,٨٠٤  ٥ ٠,٠١  ٠,٨٦٣  ٥ 
٠,٠١  ٠,٧٨٩  ٦ 
٠,٠١  ٠,٧٦٧  ٧ 
٠,٠١  ٠,٨٣٧  ٨ 

٠,٠١  ٠,٨١٥  ٩  
٠,٠١  ٠,٨٤٤  ١٠  
٠,٠١  ٠,٤٧٤  ١١ 

٠,٠١  ٠,٦٨٤  ١٢ 

  

   )١٥( تابع جدول 
  القراءة لتعلم الثاني المعياري ىالمستو  القراءة المعياري األول لتعلم ىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٦٢٩  ١ ٠,٠١  ٠,٧٧٠  ١ 



 ١٦٧

٠,٠١  ٠,٧٤٠ ٢ ٠,٠١  ٠,٨٢٢  ٢ 

٠,٠١  ٠,٧٣١ ٣ ٠,٠١  ٠,٨٠١  ٣ 

٠,٠١  ٠,٧٨٥ ٤ ٠,٠١  ٠,٨١٦  ٤ 

٠,٠١  ٠,٧٣٠  ٥ ٠,٠١  ٠,٧٨٠  ٥ 

٠,٠١  ٠,٧٦٣ ٦ ٠,٠١  ٠,٨٠٨  ٦ 

٠,٠١  ٠,٧٥٦ ٧ 

٠,٠١  ٠,٧٥١ ٨  

٠,٠١  ٠,٧٣٤ ٩ 

   )١٥( تابع جدول 
  القراءة لتعلم الثاني الرابع ىالمستو  القراءة لتعلم الثالث المعياري ىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٧٦٢  ١ ٠,٠١  ٠,٧٦٦  ١ 

٠,٠١  ٠,٧٥٦  ٢ ٠,٠١  ٠,٨٠٥  ٢ 

٠,٠١  ٠,٦٧٣  ٣ ٠,٠١  ٠,٧٨٢  ٣ 

٠,٠١  ٠,٥٦٦  ٤ ٠,٠١  ٠,٨٤٩  ٤ 

٠,٠١  ٠,٥٥٧  ٥ ٠,٠١  ٠,٧٧٢  ٥ 

٠,٠١  ٠,٥٩٨  ٦ ٠,٠١  ٠,٨٣٤  ٦ 

٠,٠١  ٠,٧٩٢  ٧ ٠,٠١  ٠,٧٤٧  ٧ 

٠,٠١  ٠,٦٥٩  ٨ ٠,٠١  ٠,٧٥٨  ٨ 

٠,٠١  ٠,٦٨٦  ٩ ٠,٠١  ٠,٨١٢  ٩ 

٠,٠١  ٠,٦٥٧  ١٠  

   )١٥(  تابع جدول 
  الكتابة لتعلم الثاني المعياري ىالمستو  الكتابة المعياري األول لتعلم ىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  األداءمؤشر   مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٧٨٨  ١ ٠,٠١  ٠,٨٧٧  ١ 

٠,٠١  ٠,٨٠٣  ٢ ٠,٠١  ٠,٨٧٥  ٢ 

٠,٠١  ٠,٧٤٥  ٣ ٠,٠١  ٠,٧٢٨  ٣ 

٠,٠١  ٠,٩٠٣  ٤ ٠,٠١  ٠,٨٧٢  ٤ 

٠,٠١  ٠,٧٦٨  ٥ ٠,٠١  ٠,٨٨٨  ٥ 

٠,٠١  ٠,٨٨٨  ٦ ٠,٠١  ٠,٨٩١  ٦ 



 ١٦٨

٠,٠١  ٠,٨٧٨  ٧ ٠,٠١  ٠,٨٩٣  ٧ 

٠,٠١  ٠,٨٧٦  ٨ ٠,٠١  ٠,٨٢٠  ٨ 

٠,٠١  ٠,٨٩٩  ٩ ٠,٠١  ٠,٨٩٦  ٩ 

٠,٠١  ٠,٨٩٤  ١٠ ٠,٠١  ٠,٨٣٤  ١٠ 

   )١٥( تابع جدول 
  الكتابة لتعلم الثالث المعياري ىالمستو

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مؤشر األداء
٠,٠١  ٠,٨٧٠  ٧ ٠,٠١  ٠,٧٤٤  ١ 

٠,٠١  ٠,٧١٨  ٨ ٠,٠١  ٠,٨٧٠  ٢ 

٠,٠١  ٠,٦٧٦  ٩ ٠,٠١  ٠,٧٥٩  ٣ 

٠,٠١  ٠,٦٦٢  ١٠ ٠,٠١  ٠,٨٦٩  ٤ 

٠,٠١  ٠,٧٨٨  ١١ ٠,٠١  ٠,٨٨٦  ٥ 

٠,٠١  ٠,٧٨٠  ١٢ ٠,٠١  ٠,٩٣٢  ٦ 

  .يتضح من الجدول السابق أن جميع المؤشرات دالة إحصائياً 
  

  : مقياس ات الحساب ثب: ثانياً 
  :م التأكد منه من خالل تولقد         
  : كرونباخ ألفاطريقة

 بطريقة ألفا كرونباخ وذلك ألنها تعطي الحد األدنـى لمعامـل ثبـات              المقياسكد من ثبات    حيث تم التأ  
ولقد تبين أن معامـل     ، المقياس بجانب أنها ال تتطلب إعادة تطبيقه كما أنها تستخدم كل عبارات             المقياس

  .للمستويات ككل معروضة في الجداول التاليةألفا كرونباخ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٦٩

  الصف األول/  لكل مستوى على حدة  ألفا كرونباخامل يوضح مع ) ١٦( جدول 
المستوى المعياري 

  لمجاالت التعلم
  العبارات

معامل 
  ألفا

المستوى المعياري األول 
  . لتعلم االستماع 

 .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية 
٠,٨٠٦٩  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم االستماع 

لميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع يستمع الت
  .لطبيعة المستمعين 

٠,٨٣٥١  

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم التحدث 

   .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 
٠,٨٦٨٢  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم التحدث

  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة 
٠,٩١١٢  

ألول المستوى المعياري ا
  .لتعلم القراءة 

يتعرف التلميذ إلى سمات النص العربي و المصطلحات 
  . الخاصة به 

٠,٧٩٠٢  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم القراءة 

يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها 
 .نطقاً صحيحاً 

٠,٩٥٥٣  

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم القراءة 

لميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات يوظف الت
 .الجديدة فيه 

٠,٩٣١٧  

المستوى المعياري الرابع   
  .لتعلم القراءة 

 .يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات 
٠,٩٠٦٨  

المستوى المعياري 
  الخامس لتعلم القراءة

  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 
٠,٨٦٣٦  

المستوى المعياري األول 
  .تعلم الكتابة ل

  . يتعرف التلميذ أساسيات فن الكتابة و الخط
٠,٩٠٩٧  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم الكتابة

 .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة 
٠,٩٢١٨  

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم الكتابة 

 .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح 
٠,٩٢١٥  

مستوى المعياري الرابع ال
  .لتعلم الكتابة 

 .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة 
٠,٩٣٣٣  

   .معامالت ألفا على درجة عالية من الثباتأن جميع )  ١٦ (يتضح من الجدول 



 ١٧٠

  ) ١٧ (جدول 

  .الصف الثاني / لكل مستوى على حدة  ألفا كرونباخيوضح معامل 
المستوى المعياري 

   التعلملمجاالت
  العبارات

معامل 
  االرتباط

المستوى المعياري األول 
  . لتعلم االستماع 

 .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية 
٠,٩٠٩٤  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم االستماع 

يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع 
  .لطبيعة المستمعين 

٠,٩٤٠٦  

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم التحدث 

  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 
٠,٩٤٦٦  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم التحدث

  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة 
٠,٩٢٧١  

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم القراءة 

ينطقها يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و 
 .نطقاً صحيحاً 

٠,٩٢٠٩  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم القراءة 

يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات 
 .الجديدة فيه 

٠,٩٠٥٥  

المستوى المعياري الثالث   
  .لتعلم القراءة 

 .يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات 
٠,٩١٠١  

بع المستوى المعياري الرا
  لتعلم القراءة

  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 
٠,٩٢٢٨  

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم الكتابة

 .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة 
٠,٩٤٢٧  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم الكتابة 

 .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح 
٠,٨٨٧٧  

ي الثالث المستوى المعيار
  .لتعلم الكتابة 

 .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة 
٠,٩٦٢٩  

   .معامالت ألفا على درجة عالية من الثباتأن جميع )  ١٧ (يتضح من الجدول 

  
  



 ١٧١

  ) ١٨ (جدول 

  .الصف الثالث / لكل مستوى على حدة  ألفا كرونباخيوضح معامل 
المستوى المعياري 

  لمجاالت التعلم
  باراتالع

معامل 
  االرتباط

المستوى المعياري األول 
  . لتعلم االستماع 

 .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية 
٠,٩٣٠٧  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم االستماع 

يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع 
  .لطبيعة المستمعين 

٠,٨٧٩٥  

معياري األول المستوى ال
  .لتعلم التحدث 

  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 
٠,٩٣٩٨  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم التحدث

  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة 
٠,٨٤١٨  

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم القراءة 

يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها 
 . صحيحاً نطقاً

٠,٨٨٧٥  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم القراءة 

يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات 
 .الجديدة فيه 

٠,٨٩٤١  

المستوى المعياري الثالث   
  .لتعلم القراءة 

 .يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات 
٠,٩٢٧٨  

المستوى المعياري الرابع 
  قراءةلتعلم ال

  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 
٠,٨٤٨٨  

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم الكتابة

 .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة 
٠,٩٦٠١  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم الكتابة 

 .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح 
٠,٩٥٥٣  

المستوى المعياري الثالث 
  .علم الكتابة لت

 .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة 
٠,٩٤٤٣  

   .معامالت ألفا على درجة عالية من الثباتأن جميع )  ١٨ (يتضح من الجدول 

  

  



 ١٧٢

   : المستخدمةاإلحصائية األساليب -٧
ط  في هذه الدراسة ، حيث تم حساب المتوسSPSSلقد قام الباحث باستخدام البرنامج اإلحصائي 

  .الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لجميع أسئلة الدراسة 
  .إجراءات الدراسة  -٨

   .تسير الدراسة الحالية وفق الخطوات التالية
كتابة اإلطار النظري عن طريق جمع أدبيات موضوع الدراسة و ذلك باإلطالع على ما أمكن                 -١

عربية منها و األجنبية التي لهـا عالقـة بموضـوع           من المراجع و الكتب و البحوث السابقة ال       
  .لتعلم اللغة األم ) المعايير ( الدراسة الحالية و خاصة ما يتعلق بها بالمستويات المعيارية 

 .طالع على الدراسات السابقة و التعقيب عليها اال -٢

   -:تصميم االستبانة و يشمل  -٣

ة في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسـية   تحديد المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربي –أ  
  .و يتم ذلك عن طريق مراعاة األسس التالية 

  . دراسة المستويات المعيارية العالمية لتعلم اللغة األم -
  .  دراسة طبيعة اللغة بوجه عام و اللغة العربية بوجه خاص و فنونها األربعة -
اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولـى مـن التعلـيم          دراسة التعليم األساسي و أهداف تدريس        -

  . األساسي 
) الطفولة المتوسطة   ( دراسة الخصائص اللغوية لتلميذ الصفوف الثالثة األولى من التعليم األساسي          -

  . و حاجاته اللغوية 
ألولـى مـن    وضع قائمة مبدئية بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية لتالميذ الصفوف الثالثة ا         -

  .المرحلة األساسية في صورة استبانة 
  .و تعديلها في ضوء توصياتهم ) خبراء و مختصين (  عرض االستبانة على المحكمين -
  .   إيجاد صدق و ثبات االستبانة للتأكد من مدى صالحيتها في الدراسة الحالية -

 . اً و تحليل و تفسير نتائجها  تطبيق االستبانة على عينة الدراسة و معالجة البيانات إحصائي–ب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الخامس
  عرض نتائج الدراسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٤

  الخامسالفصل 
  عرض نتائج الدراسة 

في ضـوء مـشكلة الدراسـة     عرضاً مفصالً لنتائج الدراسة التي توصل إليها الباحثيتناول هذا الفصل   
ة مستويات معيارية لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغـة العربيـة             قائم والتي استهدفت بناء   وتساؤالتها ، 

في  ) SPSS( ثة األولى من المرحلة األساسية ، حيث تم استخدام البرنامج اإلحصائي            في الصفوف الثال  
  .كل سؤال على حدة  معالجة بيانات الدراسة وسيتم عرض النتائج التي تم التوصل إليها الباحث

   -:ينص على ق بالسؤال األول و الذي النتائج التي تتعل
 الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصفوف            األكثر شيوعاً  ما المستويات المعيارية  " 

  "؟ )  المعلمين والمشرفين(  كل من أفراد العينة الثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر
 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النـسبي والترتيـب          حساب  و لإلجابة عن السؤال تم      

تقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية فـي     "  أكثر عالقة بـ     المستوياتام الباحث بدراسة أي     حيث ق 
   -: و التي سيعرضها الباحث كما يلي " .الصفوف الثالثة األولى 

  
  

  :اللغة العربية في الصف األول فيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم 
قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات المعيارية لـتعلم            تم إيجاد   

  .الذي  ) ١٩( كما يوضحها الجدول اللغة العربية في الصف األول 
   .تويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف األوليبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمس

المستوى المعياري 
  لمجاالت التعلم

المتوسط   العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم االستماع 

يوظف التلميذ مهارات االستماع في 
 .إثراء حصيلته اللغوية 

٤  ٧٦,٤٣  ٦,٠٩٢٠٠  ٤٢,٠٣٧٧  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم االستماع 

يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة 
  .النص المسموع لطبيعة المستمعين 

٧  ٧٠,٨٣  ٧,٥٥٢٦٤  ٤٦,٠٤٤٠  

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم التحدث 

  ٩  ٦٦,٧٣  ٤,٧٧١٠٧  ٢٣,٣٥٨٥  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 

اري الثاني المستوى المعي
  .لتعلم التحدث

يوظف التلميذ مهارات التحدث في 
  .مواقف مختلفة 

١٠  ٦٦,١٨  ٧,٧٨٦٨١  ٣٦,٤٠٢٥  

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم القراءة 

يتعرف التلميذ إلى سمات النص العربي 
  .و المصطلحات الخاصة به 

٣  ٧٧,٦٤  ٢,٥٢٢٨٤  ١٥,٥٢٨٣  

المستوى المعياري الثاني 
   .لتعلم القراءة

يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و 
 .الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً 

١  ٨٤,٢٦  ٩,٧٦٠٩٤  ٨٠,٠٥٠٣  



 ١٧٥

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم القراءة 

يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة 
 .النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه 

٦  ٧٢,٥٧  ٦,٧٦٧٧١  ٣٦,٢٨٩٣  

المستوى المعياري 
  . لتعلم القراءة الرابع

يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب 
 .المعلومات 

٨  ٦٨,٢  ٥,١٧٠٦٧  ٢٧,٢٨٣٠  

المستوى المعياري 
  الخامس لتعلم القراءة

  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 
١١  ٦٥,٢٧  ٧,٣٤١٤٧  ٣٩,١٦٣٥  

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم الكتابة 

يتعرف التلميذ أساسيات فن الكتابة و 
 الخط

٢  ٧٩,٥٥  ٣,٤٤٢٠٧  ١٩,٨٨٦٨  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم الكتابة

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و 
 .الجمل بصورة صحيحة 

٥  ٧٥,٢٦  ٥,٩٨٧٤٥  ٣٣,٨٦٧٩  

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم الكتابة 

يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و 
 .تتضح 

١٣  ٦٢,٩٦  ٣,٨٤٣٨١  ١٥,٧٤٢١  

عياري المستوى الم
  .الرابع لتعلم الكتابة 

يوظف التلميذ مهارات الكتابة في 
 .مواقف مختلفة 

١٢  ٦٣,٧٩  ٤,٧٨٨٥٤  ١٩,١٣٨٤  

أن المستويات المعيارية للقائمة تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كان متوسـط   ) ١٩( ويتضح من الجدول    
و  ) ١٥,٥٢٨٣(اوح بـين    درجة الموافقة على المستويات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينـة تتـر            

، وبدراسة أي المستويات المعياريـة   ) ٨٤,٢٦(و  ) ٦٢,٩٦(و بوزن نسبي يتراوح بين      ) ٨٠,٠٥٠٣(
سـيتم ترتيبهـا     " تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األول األساسي         تقويم  " أكثر تأثيراً في    

  :تنازلياً 
  ".يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً" ى المعياري الثاني لتعلم القراءة المستو -

  " .يتعرف التلميذ أساسيات فن الكتابة و الخط"  المعياري األول لتعلم الكتابة المستوى -

  ."يتعرف التلميذ إلى سمات النص العربي و المصطلحات الخاصة به "المستوى المعياري األول لتعلم القراءة -

  " .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية" المستوى المعياري األول لتعلم االستماع  -

  " .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة " المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة -

  " .رات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات الجديدة فيهيوظف التلميذ مها" المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة  -

  " .يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة المستمعين " المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع -

  " .يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات  " المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة -
  " .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه " المستوى المعياري األول لتعلم التحدث -

  " .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة " المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث -

   " .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة " المستوى المعياري الخامس لتعلم القراءة -
  " .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة " ع لتعلم الكتابةالمستوى المعياري الراب -

   " .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح " المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة -



 ١٧٦

   :الثانيفيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف 
ف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات المعيارية لـتعلم         قيمة الوسط الحسابي واالنحرا   تم إيجاد   

  .الذي  ) ٢٠( كما يوضحها الجدول  الثانياللغة العربية في الصف 
  . قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف الثاني يبين 

عياري المستوى الم
  لمجاالت التعلم

المتوسط   العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم االستماع 

يوظف التلميذ مهارات االستماع في 
 .إثراء حصيلته اللغوية 

٢  ٧٦,٣٦  ٦,٦٤١٣٩  ٤٢,٠٠٠٠  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم االستماع 

لميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة يستمع الت
  .النص المسموع لطبيعة المستمعين 

٧  ٧٠,١٧  ٦,٤٩٥٨٧  ٣١,٥٧٨٩  

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم التحدث 

  ١٠  ٦٣,٨٦  ٦,٩٣٠٨٧  ٢٨,٧٣٦٨  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم التحدث

يوظف التلميذ مهارات التحدث في 
  .ختلفة مواقف م

١١  ٦٢,٣٢  ٧,٨٥٥٢٤  ٣٧,٣٩٤٧  

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم القراءة 

يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و 
 .الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً 

١  ٨٢,٤٥  ٤,٩٤١٧٧  ٣٧,١٠٥٣  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم القراءة 

يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة 
 .الكلمات الجديدة فيه النص و تعرف 

٤  ٧٣,٩١  ٥,٩٥٧٨٩  ٣٣,٢٦٣٢  

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم القراءة 

يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب 
 المعلومات

٨  ٦٩,٨٨  ٥,٣٢٥٦٠  ٣١,٤٤٧٤  

المستوى المعياري 
  الرابع لتعلم القراءة

  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 
٥  ٧١,٧٨  ٧,٩٩٤١٧  ٤٦,٦٥٧٩  

ري األول المستوى المعيا
  .لتعلم الكتابة

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و 
 .الجمل بصورة صحيحة 

٣  ٧٤  ٧,١٠٥٣٨  ٣٧,٠٠٠٠  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم الكتابة 

يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و 
 .تتضح

٦  ٧١,٤٧  ٣,٥٠٤٢١  ١٧,٨٦٨٤  

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم الكتابة 

مهارات الكتابة في يوظف التلميذ 
 .مواقف مختلفة 

٩  ٦٣,٩٤  ٧,٧٩٩٨٢  ٣١,٩٧٣٧  

أن المستويات المعيارية للقائمة تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كان متوسـط   ) ٢٠( ويتضح من الجدول    
و  ) ١٧,٨٦٨٤( درجة الموافقة على المستويات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينـة تتـراوح بـين                

، وبدراسـة أي المـستويات      )  ٨٢,٤٥ (و  )  ٦٢,٣٢( ي يتـراوح بـين      و بوزن نسب  )  ٤٦,٦٥٧٩(
سـيتم   "  األساسي الثانيتعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف         تقويم  " المعيارية أكثر تأثيراً في     

  :ترتيبها تنازلياً 



 ١٧٧

 " . العربية و ينطقها نطقاً صحيحاًيتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل " المعياري األول لتعلم القراءة المستوى -

 ".يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية"المستوى المعياري األول لتعلم االستماع -

  " .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة"لكتابةالمستوى المعياري األول لتعلم ا -
  " .يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه "  راءةلق لتعلم الثانيالمستوى المعياري ا -
   " .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة "  لتعلم القراءةالرابعالمستوى المعياري  -
   " .الكتساب المعلوماتيقرأ التلميذ نصوصاً  "  لتعلم القراءةالثالثالمستوى المعياري  -
  " .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح "  لتعلم الكتابةنيثاالمستوى المعياري ال -

  " .يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة المستمعين"  لتعلم االستماع لثانيالمستوى المعياري ا -

  "مواقف مختلفةيوظف التلميذ مهارات الكتابة في  "  لتعلم الكتابةالثالثالمستوى المعياري  -  -

  " ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه " المستوى المعياري األول لتعلم التحدث  -

 "يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة  "  لتعلم التحدثلثانيالمستوى المعياري ا -

  
   :الثالثفيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف 

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات المعيارية لـتعلم            قيمةتم إيجاد   
  .الذي  ) ٢١( كما يوضحها الجدول  الثانياللغة العربية في الصف 

  . ف الثالث يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الص
المستوى المعياري 

  لمجاالت التعلم
  العبارات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم االستماع 

يوظف التلميذ مهارات االستماع في 
 .إثراء حصيلته اللغوية 

٤  ٧٢,٩٦  ٥,٤٢١٩٥  ٢٩,١٨٤٢  

المستوى المعياري الثاني 
  .لم االستماع لتع

يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة 
  .النص المسموع لطبيعة المستمعين 

٦  ٧٠,٣٩  ٤,٩٤٥٧٩  ٢٨,١٥٧٩  

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم التحدث 

  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 
٩  ٦٧,٥٨  ٨,٤٧١٥٧  ٤٠,٥٥٢٦  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم التحدث

ارات التحدث في يوظف التلميذ مه
  .مواقف مختلفة 

٢  ٧٤,٢١  ٣,١٨٥٢٥  ١٨,٥٥٢٦  

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم القراءة 

يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و 
 .الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً 

١  ٧٩,٢١  ٣,٣٥٦٥٩  ٢٣,٧٦٣٢  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم القراءة 

ة لقراءة يوظف التلميذ مهارات القراء
 .النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه 

٣  ٧٣,٠٤  ٥,٢٧٧٠٣  ٣٢,٨٦٨٤  

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم القراءة 

يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب 
 .المعلومات 

٨  ٦٧,٨٩  ٦,١٥٩٨٠  ٣٣,٩٤٧٤  



 ١٧٨

المستوى المعياري 
  الرابع لتعلم القراءة

  ١٠  ٦٥,٢٠  ٤,٨٤٥٠٤  ٢٩,٣٤٢١  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 

المستوى المعياري األول 
  .لتعلم الكتابة

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و 
 .الجمل بصورة صحيحة 

٧  ٦٩,٩٥  ٧,٤٥٦١٣  ٣٤,٩٧٣٧  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم الكتابة 

يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره 
 .وتتضح 

١١  ٦٤,٦٣  ٧,٦٥٥٠٨  ٣٢,٣١٥٨  

المستوى المعياري الثالث 
  .تعلم الكتابة ل

يوظف التلميذ مهارات الكتابة في 
 .مواقف مختلفة 

٥  ٧٢,٢٤  ٨,٥٢٥٥٩  ٣٩,٧٣٦٨  

أن المستويات المعيارية للقائمة تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كان متوسـط   ) ٢١( ويتضح من الجدول    
( و   ) ١٨,٥٥٢٦( درجة الموافقة على المستويات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتـراوح بـين               

، وبدراسة أي المستويات المعيارية      ) ٧٩,٢١ (و  )  ٦٤,٦٣( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤٠,٥٥٢٦
سـيتم ترتيبهـا    "  األساسيالثالثتعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف         تقويم  " أكثر تأثيراً في    

  :تنازلياً 
  ".لميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاًيتعرف الت "  لتعلم القراءةألولالمستوى المعياري ا -

  " .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة " المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث -

  " .فيهيوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات الجديدة "  لتعلم القراءة نيالمستوى المعياري الثا -

 " .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية "المستوى المعياري األول لتعلم االستماع -

   "يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة "  لتعلم الكتابةالثالثالمستوى المعياري  -

  " .بية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة المستمعينيستمع التلميذ بإيجا " المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع -

 " .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة" لتعلم الكتابة األولالمستوى المعياري -

 " .يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات  "  لتعلم القراءةالثالثالمستوى المعياري  -

  " .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه " تعلم التحدث المستوى المعياري األول ل -

    "يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة "  لتعلم القراءةالرابعالمستوى المعياري  -
   ".يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح  " لتعلم الكتابةنيالمستوى المعياري الثا -
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٩

  :لى النتائج التي تتعلق بالسؤال الثاني و الذي ينص ع
 لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية فـي الـصفوف الثالثـة              مؤشرات األداء األكثر شيوعاً   ما  " 

  "؟ )  المعلمين والمشرفين(  كل من أفراد العينة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر
 .نـسبي والترتيـب      حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن ال       و لإلجابة عن السؤال تم    

تقويم تعلـم التالميـذ      " بمستواها المعياري من حيث    أكثر عالقة    المؤشراتقام الباحث بدراسة أي     حيث  
   -: و التي سيعرضها الباحث كما يأتي " .في مبحث اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى 

  
  :ألول فيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف ا

يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حـصيلته         " المستوى المعياري األول لتعلم االستماع    بفيما يتعلق   / أوالً  
  . الذي  )٢٢ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "اللغوية

  . األول لتعلم االستماع في الصف األوليبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٧  ٧٤٫٠٠  ٧٩٢.  ٣٫٧٠    .يميز التلميذ بين األصوات المتقاربة في النطق و المخرج  ١
  ٣  ٨٢٫٦٠  ٧٣٩.  ٤٫١٣  .يربط بين الحرف و صوته   ٢
  ٢  ٨٧٫٦٠  ٧٤٤.  ٤٫٣٨  . صورها المكتوبة يربط بين الكلمات المسموعة و   ٣
  ١  ٩٢٫٤٠  ٥٨١.  ٤٫٦٢  .يميز الكلمة المتكررة بكثرة   ٤
  ٨  ٧٣٫٤٠  ٨٣٨.  ٣٫٦٧  .يميز بين الكلمات المتشابهة في الصوت   ٥
  ٤  ٨٠٫٢٠  ٩٣٤.  ٤٫٠١  .  يحدد الكلمة الجديدة من بين عدة كلمات استمع إليها   ٦
  ٥  ٧٨٫٠٠  ٩٢٢.  ٣٫٩٠  .ة كلمات استمع إليها يحدد الكلمة الشاذة في الصوت بين عد  ٧
  ٦  ٧٦٫٢٠  ٩٤٥.  ٣٫٨١  .يميز بين الحركات القصيرة و الحركات الطويلة حين يستمع إليها   ٨
  ٩  ٦٧٫٢٠  ١٫٠٢٨  ٣٫٣٦  .يذكر عدد أصوات حروف كل كلمة يستمع إليها   ٩

  ١٠  ٦٥٫٢٠  ٩٦٩.  ٣٫٢٦  .يذكر عدد المقاطع الصوتية لكل كلمة يستمع إليها   ١٠
يكّون كلمات جديدة بإضافة أصوات أو حذفها أو اسـتبدالها مـن              ١١

  ١١  ٦٣٫٨٠  ٩٨٢.  ٣٫١٩  .الكلمات التي استمع إليها 

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٢٢(  ويتضح من الجدول    
 ) ٣,١٩( اد العينة تتراوح بين     كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفر          

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٩٢,٤٠ (و  )  ٦٣,٨٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٦٢( و  
   :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األول تقويم "تأثيراً في 

  :هي % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
   . كلمة المتكررة بكثرة  يميز ال-
  . يربط بين الكلمات المسموعة و صورها المكتوبة -
  .  يربط بين الحرف و صوته -



 ١٨٠

  .   يحدد الكلمة الجديدة من بين عدة كلمات استمع إليها -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
  .إليها   يحدد الكلمة الشاذة في الصوت بين عدة كلمات استمع -
  . يميز بين الحركات القصيرة و الحركات الطويلة حين يستمع إليها -
  . يميز التلميذ بين األصوات المتقاربة في النطق و المخرج -
  .  يميز بين الكلمات المتشابهة في الصوت -
  . يذكر عدد أصوات حروف كل كلمة يستمع إليها -
  .ليها  يذكر عدد المقاطع الصوتية لكل كلمة يستمع إ-
  . يكّون كلمات جديدة بإضافة أصوات أو حذفها أو استبدالها من الكلمات التي استمع إليها -

  
يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع  "  االستماع لتعلم لثانيالمعياري االمستوى بفيما يتعلق / ثانياً 

  . الذي  )٢٣ (ا الجدول وقد كانت النتائج كما يوضحه  :  "لطبيعة المستمعين
   يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع في الصف األول

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١  ٨١٫٤٠  ٨٦٥.  ٤٫٠٧  . يتعرف آداب االستماع و يلتزم بها   ١
يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام لقصة أو لتحديد            ٢

  ٢  ٧٨٫٨٠  ٨٨٤.  ٣٫٩٤  .الفكرة العامة لها 

  ٨  ٦٨٫٤٠  ٩٩٦.  ٣٫٤٢  ) .، تواريخ أسماء ( يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة  ٣
  ٣  ٧٦٫٦٠  ٩٥٦.  ٣٫٨٣  .يحدد الكلمة الناقصة في الجملة المسموعة   ٤
  ٦  ٧٠٫٤٠  ٩٥٤.  ٣٫٥٢.  تبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة أو خطوتين يت  ٥
  ٥  ٧٣٫٠٠  ٨٩٤.  ٣٫٦٥  .يفهم العبارات و األسئلة في إطار سياق واضح   ٦
  ٩  ٦٧٫٦٠  ٩٨٠.  ٣٫٣٨  .يستمع إلى مساهمات اآلخرين   ٧
  ١٢  ٦٥٫٠٠  ١٫٠٧٣  ٣٫٢٥  .يبدي رأيه في القصة التي يستمع لها من خالل شرائط صوتية   ٨
  ١٠  ٦٦٫٠٠  ١٫٠٥٣  ٣٫٣٠  .يلخص قصة استمع إليها بلغته الخاصة   ٩

  ٤  ٧٥٫٤٠  ٩٦٣.  ٣٫٧٧  يلقى على سمعه لمدة خمس دقائق يستمع بوعي و اهتمام لما   ١٠
يميز بين صيغ الكلمات التي يسمعها من حيث المتكلم و المخاطب و   ١١

  ١٣  ٦٤٫٠٠  ٩٢٦.  ٣٫٢٠  .الغائب 

ة و اإليضاح عن األفكار و المعاني الغامضة فيمـا          يطلب المساعد   ١٢
  ١١  ٦٥٫٦٠  ١٫٠١٣  ٣٫٢٨  .يستمع إليه 

اإليمـاءات ،   ( يميز مدلوالت اللغة الموازية في الحـديث مثـل            ١٣
  ٧  ٦٨٫٨٠  ٩٥٢.  ٣٫٤٤  ) .الحركات ، نبرة الصوت و طبقته 

وت من حيث قوتهـا ، حيـث        أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفا       ) ٢٣(  ويتضح من الجدول    
 ) ٣,٢٠( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨١,٤٠ (و  )  ٦٤,٠٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٠٧( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األول تقويم "تأثيراً في 



 ١٨١

  :هي % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
 .يتعرف آداب االستماع و يلتزم بها  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يد الفكرة العامة لها يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام لقصة أو لتحد -
 .يحدد الكلمة الناقصة في الجملة المسموعة  -
 .يستمع بوعي و اهتمام لما يلقى على سمعه لمدة خمس دقائق  -
 .يفهم العبارات و األسئلة في إطار سياق واضح  -
 .  يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة أو خطوتين  -
 ) .اإليماءات ، الحركات ، نبرة الصوت و طبقته ( حديث مثل يميز مدلوالت اللغة الموازية في ال -
 ) .أسماء ، تواريخ (  يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة -
 .يستمع إلى مساهمات اآلخرين  -
 .يلخص قصة استمع إليها بلغته الخاصة  -
 .يطلب المساعدة و اإليضاح عن األفكار و المعاني الغامضة فيما يستمع إليه  -
 .أيه في القصة التي يستمع لها من خالل شرائط صوتية يبدي ر -
 .يميز بين صيغ الكلمات التي يسمعها من حيث المتكلم و المخاطب و الغائب  -

  
وقد كانت النتائج كما   : " ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه "  المعياري األول لتعلم التحدثالمستوى بفيما يتعلق / ثالثاً  

  .لذي  ا )٢٤ (يوضحها الجدول 
  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم التحدث في الصف األول 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١  ٧٦,٢٠  ٨٣٠.  ٣,٨١  .يتحدث التلميذ بصوت واضح للمستمعين   ١
  ٣  ٧٠,٨٠  ٨٩٨.  ٣,٥٤  .لتلميذ التواصل البصري أثناء حديثه مواجهاً المستمعين يوظف ا  ٢
ينطق األصوات المتقاربة في المخرج مثل الطاء و الثـاء نطقـاً              ٣

  ٢  ٧١,٦٠  ٩٢٣.  ٣,٥٨  .صحيحاً 

  ٥  ٦٣,٨٠  ٨٧٥.  ٣,١٩  يستخدم في حديثه المفردات و التراكيب اللغوية الصحيحة   ٤
  ٤  ٦٦,٢٠  ٩٤٨.  ٣,٣١  .حركات الجسمية بصورة واضحة في حديثه يستخدم اإلشارات و ال  ٥
  ٦  ٦٢,٨٠  ٩٠٣.  ٣,١٤  .يوظف في حديثه الكلمات الجديدة و بعض التشبيهات   ٦
  ٧  ٥٥,٨٠  ٩٧٧.  ٢,٧٩  .يستخدم التعبير الملمحي و نبرة الصوت و طبقته في حديثه   ٧

عياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث         أن مؤشرات األداء للمستوى الم      ) ٢٤(  ويتضح من الجدول    
 ) ٢,٧٩( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٧٦,٢٠ (و  )  ٥٥,٨٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,٨١( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي " عربية في الصف األول تعلم التالميذ في مبحث اللغة ال تقويم "تأثيراً في 

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
  .يتحدث التلميذ بصوت واضح للمستمعين  -
 .ينطق األصوات المتقاربة في المخرج مثل الطاء و الثاء نطقاً صحيحاً  -



 ١٨٢

 .معين يوظف التلميذ التواصل البصري أثناء حديثه مواجهاً المست -

 .يستخدم اإلشارات و الحركات الجسمية بصورة واضحة في حديثه  -

 .يستخدم في حديثه المفردات و التراكيب اللغوية الصحيحة  -

 .يوظف في حديثه الكلمات الجديدة و بعض التشبيهات  -

  :هي % ٠٦ عن تقلالفقرات التي أما 
 .يستخدم التعبير الملمحي و نبرة الصوت و طبقته في حديثه  -
  

  : " يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة         "  لتعلم التحدث  الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / ابعاً  ر
  . الذي  )٢٥ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .دث في الصف األول يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم التح

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١  ٨٢,٦٠  ٧٩٦.  ٤,١٣  .يعبر التلميذ بجمل بسيطة تفسيراً لصورة أو تعبيراً عن مشهد   ١
  ٥  ٦٧,٦٠  ١,١٤٠  ٣,٣٨  .يلقي أناشيد و قطعاً نثرية و طرائف متنوعة   ٢
  ٢  ٧٠,٤٠  ٨٩٢.  ٣,٥٢  .ية بلغة واضحة يعبر عن مشاهداته المدرس  ٣
  ٦  ٦٦,٦٠  ٩١١.  ٣,٣٣  يتحدث عن خبراته الشخصية بكلمات و جمل صحيحة   ٤
يسرد قصة بسيطة في تتابع منطقي من واقع تجاربه الشخصية بصوت   ٥

  ٧  ٦٢,٦٠  ١,٠٣٦  ٣,١٣  .مسموع 

  ٨  ٦٢,٦٠  ١,٠٦٠  ٣,١٣  يعيد سرد قصص و يرتب أحداثها مستخدماً لغة القصة   ٦
  ١٠  ٦٠,٢٠  ١,٠٩٩  ٣,٠١  .يشارك بالمحادثة و المناقشة مع اآلخرين و يقدم االقتراحات   ٧
  ٣  ٦٩,٦٠  ٩١٣.  ٣,٤٨  .يسأل أسئلة مرتبطة بالموضوع   ٨
  ٤  ٦٧,٦٠  ٩٠٥.  ٣,٣٨  .يقدم معلومات مناسبة رداً على أسئلة   ٩

يوضح آراءه كعضو في مجموعة صغيرة و يعرضها علـى بـاقي              ١٠
  ١١  ٥٦,٨٠  ١,٠٤٣  ٢,٨٤  .ل مجموعات الفص

يعطي تعليمات و إرشادات شفوية إلنجاز مهمة تتكون مـن خطـوة              ١١
  ٩  ٦١,٨٠  ١,٠٩٩  ٣,٠٩  .واحدة 

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٢٥(  ويتضح من الجدول    
 ) ٢,٨٤( أفراد العينة تتراوح بين     كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر           

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨٢,٦٠ (و  )  ٥٦,٨٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,١٣( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األول تقويم "تأثيراً في 

 .أو تعبيراً عن مشهد يعبر التلميذ بجمل بسيطة تفسيراً لصورة  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يعبر عن مشاهداته المدرسية بلغة واضحة  -

 .يسأل أسئلة مرتبطة بالموضوع  -

 .يقدم معلومات مناسبة رداً على أسئلة  -



 ١٨٣

 .يلقي أناشيد و قطعاً نثرية و طرائف متنوعة  -

 .مل صحيحة يتحدث عن خبراته الشخصية بكلمات و ج -

 .يسرد قصة بسيطة في تتابع منطقي من واقع تجاربه الشخصية بصوت مسموع  -

 .يعيد سرد قصص و يرتب أحداثها مستخدماً لغة القصة  -

 .يعطي تعليمات و إرشادات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة واحدة  -

 .يشارك بالمحادثة و المناقشة مع اآلخرين و يقدم االقتراحات  -

  :هي % ٦٠تقل عن ات التي الفقرأما 
 .يوضح آراءه كعضو في مجموعة صغيرة و يعرضها على باقي مجموعات الفصل  -

 يتعرف التلميذ إلـى سـمات الـنص العربـي و            "  القراءة لتعلم   األولالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / خامساً  
  . لذي  ا )٢٦ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "المصطلحات الخاصة به 

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم القراءة في الصف األول 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

 يتعرف التلميذ إلى الترتيب الصحيح للصفحات من اليمين إلى اليسار  ١
  ٢  ٧٩,٤٠  ٨٣٨.  ٣,٩٧  .و من أعلى إلى أسفل 

  ٤  ٧١,٨٠  ٨٣٦.  ٣,٥٩  .يميز بين العناوين والفقرات و النقاط   ٢
  ١  ٨٦,٢٠  ٧٤٧.  ٤,٣١  .يميز بين الحرف و الكلمة و الجملة   ٣

يميز المسافات بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة و بين   ٤
  ٣  ٧٣,٠٠  ٩١٤.  ٣,٦٥  .الكلمات المختلفة 

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٢٦(  ويتضح من الجدول    
 ) ٣,٥٩( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

ت أكثـر   ، و لمعرفة أي المؤشـرا      ) ٨٦,٢٠ (و  )  ٧١,٨٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٣١( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم "  تأثيراً في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
 .يميز بين الحرف و الكلمة و الجملة  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .حيح للصفحات من اليمين إلى اليسار و من أعلى إلى أسفل يتعرف التلميذ إلى الترتيب الص -
 .يميز المسافات بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة و بين الكلمات المختلفة  -
 .يميز بين العناوين والفقرات و النقاط  -

  
و الكلمـات و الجمـل    يتعرف التلميذ الحـروف     "  القراءة لتعلم   الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / سادساً  

  . الذي  )٢٧ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً
  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف األول 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

اف االنحر
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١٢  ٨٢,٠٠  ٧٨٩.  ٤,١٠   .يتعرف التلميذ أصوات الحروف العربية و ينطقها نطقاً سليماً   ١



 ١٨٤

  ٩  ٨٣,٢٠  ٧٠١.  ٤,١٦  .يدرك العالقة بين صوت الحرف و اسمه و رسمه   ٢
  ٨  ٨٣,٦٠  ٧٤٥.  ٤,١٨  .يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثالثة من خالل كلمات   ٣
  ١٣  ٨١,٦٠  ٨٠٨.  ٤,٠٨  .يز بين الحروف المتشابهة في رسمها يم  ٤
ينطق أصوات الحروف في مواضع مختلفة من الكلمة باسـتخدام            ٥

  ١٦  ٧٧,٨٠  ٨٨٦.  ٣,٨٩  .الحركات القصيرة و الطويلة 

  ١٨  ٧٦,٢٠  ٨٠٧.  ٣,٨١  .ينطق الكلمات دون حذف أو إضافة أو إبدال حرف مكان آخر   ٦
  ٤  ٩٢,٤٠  ٦١٤.  ٤,٦٢  . ورة الدالة عليها يصل بين الكلمة و الص  ٧
  ١  ٩٥,٠٠  ٥١٢.  ٤,٧٥  .يصل بين الكلمة و مثيلتها   ٨
  ٦  ٩٠,٠٠  ٦٧٤.  ٤,٥٠  .يحدد الكلمة المطلوبة من بين ثالث كلمات   ٩

  ١٠  ٨٢,٢٠  ٧٨٧.  ٤,١١  . يتعرف الكلمات مع الحركات   ١٠
  ٢  ٩٣,٤٠  ٦٤٣.  ٤,٦٧  . يحلل الكلمة إلى حروف   ١١
  ١٥  ٧٩,٠٠  ٨٧٠.  ٣,٩٥  .مات من مجموعة حروف معطاة يكون كل  ١٢
  ٧  ٨٥,٤٠  ٧٤٤.  ٤,٢٧  .يصل مقاطع الكلمات بما يناسبها ليكون كلمة مفيدة   ١٣
  ٣  ٩٣,٠٠  ٥٦٤.  ٤,٦٥  .يصل بين الجمل و الصور الدالة عليها   ١٤
  ٥  ٩١,٠٠  ٦٧٢.  ٤,٥٥  .يصل بين الجمل و مثيالتها   ١٥
  ١٤  ٨١,٠٠  ٧٥٣.  ٤,٠٥   .يتعرف كلمات ليكون منها جمالً  ١٦
  ١٠  ٨٢,٢٠  ٧٨٧.  ٤,١١  .يصل مقاطع الجمل بما يناسبها ليكون جملة مفيدة   ١٧
  ١٧  ٧٦,٤٠  ٨٤٦.  ٣,٨٢  .يتعرف الجمل مع الحركات   ١٨
  ١٩  ٧٥,٦٠  ٨٧٦.  ٣,٧٨  .ينطق الجمل نطقاً صحيحاً بدون حذف أو إبدال أو إضافة كلمات   ١٩

شرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث            أن مؤ   ) ٢٧(  ويتضح من الجدول    
 ) ٣,٧٨( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٩٥,٠٠ (و  )  ٧٥,٦٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٦٧( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتعلم التقويم "  تأثيراً في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  . يصل بين الكلمة و مثيلتها  -
 .يحلل الكلمة إلى حروف  -

 .يصل بين الجمل و الصور الدالة عليها  -

 .يصل بين الكلمة و الصورة الدالة عليها  -

 .ا يصل بين الجمل و مثيالته -
 .يحدد الكلمة المطلوبة من بين ثالث كلمات  -

 .يصل مقاطع الكلمات بما يناسبها ليكون كلمة مفيدة  -

 .يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثالثة من خالل كلمات  -

 .يدرك العالقة بين صوت الحرف و اسمه و رسمه  -

 .يتعرف الكلمات مع الحركات  -

 .يدة يصل مقاطع الجمل بما يناسبها ليكون جملة مف -
 .يتعرف التلميذ أصوات الحروف العربية و ينطقها نطقاً سليماً  -



 ١٨٥

 .يميز بين الحروف المتشابهة في رسمها  -

 .يتعرف كلمات ليكون منها جمالً  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يكون كلمات من مجموعة حروف معطاة  -

 . الكلمة باستخدام الحركات القصيرة و الطويلة ينطق أصوات الحروف في مواضع مختلفة من -

 .يتعرف الجمل مع الحركات  -

 .ينطق الكلمات دون حذف أو إضافة أو إبدال حرف مكان آخر  -

 .ينطق الجمل نطقاً صحيحاً بدون حذف أو إبدال أو إضافة كلمات  -

  
يذ مهارات القراءة لقـراءة الـنص و         يوظف التلم  "  القراءة لتعلم   الثالثالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / سابعاً  

  . الذي  )٢٨ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "تعرف الكلمات الجديدة فيه
  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف األول 

المتوسط   العبارات  م
  بيالحسا

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يوظف التلميذ معرفته بالصلة بين صوت الحرف و رسمه في قراءة   ١
  ٣  ٧٥,٤٠  ٧٩٧.  ٣,٧٧  . كلمات جديدة 

  ٨  ٧١,٦٠  ٩٠٣.  ٣,٥٨  .يوظف معرفته بالشدة و السكون و التنوين في قراءة كلمات جديدة   ٢
 الطويلة وأشكالها في يوظف معرفته بأصوات الحركات القصيرة و   ٣

  ٥  ٧٤,٦٠  ٨٦٢.  ٣,٧٣  .قراءة كلمات جديدة 

يوظف معرفته بتاء التأنيث المبسوطة و المربوطة في قراءة كلمات   ٤
  ١  ٧٩,٤٠  ٨٢٢.  ٣,٩٧  .جديدة 

األلف في  ( يوظف معرفته باألصوات التي تنطق و ال تكتب مثل            ٥
  ١٠  ٥٨,٨٠  ١,٠١١  ٢,٩٤  في قراءة كلمات جديدة ) كلمة هذا و لكن و هؤالء 

يوظف معرفته بالحروف التي تكتب و ال تنطق مثل الالم الشمسية       ٦
  ٦  ٧٢,٨٠  ٩٤٣.  ٣,٦٤  .في قراءة كلمات جديدة 

يوظف معرفته بالالم الشمسية و الالم القمرية في قراءة كلمـات             ٧
  ٢  ٧٨,٠٠  ٨٨٧.  ٣,٩٠  .جديدة 

 في قـراءة    الحروف)  ربط  ( يوظف معرفته بالقواعد التشبيكية       ٨
  ٩  ٦٨,٢٠  ٩٦٣.  ٣,٤١  .كلمات جديدة 

يوظف معرفته بقواعد التهجئة إلى حروف و مقاطع فـي قـراءة              ٩
  ٤  ٧٥,٤٠  ٨٥١.  ٣,٧٧  .كلمات جديدة 

يستخدم التطابق بين الكلمات في الوزن في قراءة كلمات جديـدة              ١٠
  ٧  ٧١,٨٠  ٩٠٩.  ٣,٥٩  ) .جاع ، باع ( مثل 

 أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث                )٢٨(  ويتضح من الجدول    
 ) ٢,٩٤( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٧٩,٤٠ (و  )  ٥٨,٨٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,٩٧( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  علم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتتقويم "  تأثيراً في

  



 ١٨٦

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يوظف معرفته بتاء التأنيث المبسوطة و المربوطة في قراءة كلمات جديدة  -
 . جديدة يوظف معرفته بالالم الشمسية و الالم القمرية في قراءة كلمات -

 .يوظف التلميذ معرفته بالصلة بين صوت الحرف و رسمه في قراءة كلمات جديدة  -

 .يوظف معرفته بقواعد التهجئة إلى حروف و مقاطع في قراءة كلمات جديدة  -

 .يوظف معرفته بأصوات الحركات القصيرة و الطويلة وأشكالها في قراءة كلمات جديدة  -

 .ال تنطق مثل الالم الشمسية في قراءة كلمات جديدة يوظف معرفته بالحروف التي تكتب و  -

 ) .جاع ، باع ( يستخدم التطابق بين الكلمات في الوزن في قراءة كلمات جديدة  مثل  -
  .يوظف معرفته بالشدة و السكون و التنوين في قراءة كلمات جديدة  -
  .الحروف في قراءة كلمات جديدة )  ربط ( يوظف معرفته بالقواعد التشبيكية  -

  :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 
 .في قراءة كلمات جديدة ) األلف في كلمة هذا و لكن و هؤالء ( يوظف معرفته باألصوات التي تنطق و ال تكتب مثل  -

  
وقد   : " يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات       "  القراءة لتعلم   الرابعالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / ثامناً  

  . الذي  )٢٩ (نتائج كما يوضحها الجدول كانت ال
  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف األول 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١  ٧٦,٠٠  ٨٤٠.  ٣,٨٠  .يدة في النص  يحدد التلميذ الكلمات الجد-١  ١

 يتعرف معنى الكلمات الجديدة في النص من خالل الـسياق   -٢  ٢
  ٣  ٦٩,٠٠  ٨٧٦.  ٣,٤٥  .الذي وردت فيه 

 يوظف الكلمة التي قرأها في جملة جديدة للداللة على فهـم          -٣  ٣
  ٤  ٦٨,٤٠  ٨٨١.  ٣,٤٢  .المعنى 

  ٧  ٦٥,٤٠  ٧٩٣.  ٣,٢٧  .ص  يستنتج خبرات جديدة من خالل ما يقرأه في الن-٤  ٤
  ٥  ٦٧,٢٠  ٩٠٩.  ٣,٣٦  .  يربط بين ما قرأ و خبراته الشخصية أو قراءة سابقة له ٥  ٥

أفكـار  ( يجيب عن أسئلة عامة بعد قراءة النص تتعلق بـ           -٦  ٦
  ٢  ٧٣,٠٠  ٨٥٨.  ٣,٦٥  ) .عامة، معلومات محددة

  ٨  ٦١,٠٠  ١,٠٣٦  ٣,٠٥  . يعلق على ما قرأه -٧  ٧

مات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من خطوة         يتتبع تعلي  -٨  ٨
  ٦  ٦٥,٨٠  ١,٠٢٧  ٣,٢٩  .واحدة 

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٢٩(  ويتضح من الجدول    
 ) ٣,٠٥( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٧٦,٠٠ (و  )  ٦١,٠٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,٨٠( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم "  تأثيراً في

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .ي النص يحدد التلميذ الكلمات الجديدة ف -
 ) .أفكار عامة، معلومات محددة(يجيب عن أسئلة عامة بعد قراءة النص تتعلق بـ  -



 ١٨٧

 .يتعرف معنى الكلمات الجديدة في النص من خالل السياق الذي وردت فيه  -
 .يوظف الكلمة التي قرأها في جملة جديدة للداللة على فهم المعنى  -
 .ة له يربط بين ما قرأ و خبراته الشخصية أو قراءة سابق -
 .يتتبع تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من خطوة واحدة  -
 .يستنتج خبرات جديدة من خالل ما يقرأه في النص  -
  .يعلق على ما قرأه  -

  
وقد كانـت     : " يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة      "  القراءة لتعلم   الخامسالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / تاسعاً  

  . الذي  )٣٠ (لجدول النتائج كما يوضحها ا
  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الخامس لتعلم القراءة في الصف األول

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١  ٨٦٫٦٠  ٨٠٠.  ٤٫٣٣  ) .الجماعية ( يشارك التلميذ في القراءة المشتركة   ١
  ٤  ٧٠٫٨٠  ٨١٧.  ٣٫٥٤  .معلقة على جدران الفصل ) الفتات ( يقرأ جمالً و عبارات   ٢
  ٢  ٧٩٫٢٠  ٧٧٠.  ٣٫٩٦  يقرأ الجمل و الكلمات المقدمة إليه قراءة جهرية صحيحة   ٣
  ٩  ٥٦٫٨٠  ١٫٠٠٣  ٢٫٨٤  .يقرأ تاريخ اإلنتاج و الصالحية على المنتجات المعروفة للتالميذ   ٤
  ١٢  ٤٧٫٨٠  ١٫١٩٠  ٢٫٣٩  ) .أناشيد و قصص ( يميز بين الشعر و النثر مثل   ٥
  ٣  ٧٦٫٤٠  ١٫٠٩٤  ٣٫٨٢  .يميز بين الحديث الشريف و القرآن   ٦
  ١١  ٥٢٫٨٠  ١٫٠١٤  ٢٫٦٤  .يميز  بين الحقيقة و الخيال فيما يقرأ من نصوص   ٧
يحدد المواقع و الشخصيات و الزمان و المكان في القصص التي             ٨

  ١٠  ٥٦٫٨٠  ١٫٠٢٢  ٢٫٨٤  .ها يقرأ
  ٧  ٦٣٫٦٠  ١٫٠٦٥  ٣٫١٨  .يحدد بداية و نهاية القصة التي يقرأها  ٩

  ٨  ٥٩٫٤٠  ١٫٠٥٥  ٢٫٩٧  .يناقش الشخصيات في القصص و أفعال كل شخصية و تصرفاتها   ١٠
  ٥  ٦٨٫٠٠  ١٫٠٣٧  ٣٫٤٠  .. )معلومات،أخالق ( يحدد ما استفاده بعد قراءة نص   ١١
  ٦  ٦٥٫٠٠  ١٫٣٦٣  ٣٫٢٥  . مستوى صفه بدقة  يقرأ مواضيع تناسب  ١٢

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٣٠(  ويتضح من الجدول    
 ) ٢,٣٩( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨٦,٦٠ (و  )  ٥٦,٨٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٣٣( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم "  تأثيراً في

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
  ) .الجماعية ( يشارك التلميذ في القراءة المشتركة  -
 .  الكلمات المقدمة إليه قراءة جهرية صحيحةيقرأ الجمل و -
 .يميز بين الحديث الشريف و القرآن  -



 ١٨٨

 .معلقة على جدران الفصل ) الفتات ( يقرأ جمالً و عبارات  -
 . .. )معلومات،أخالق ( يحدد ما استفاده بعد قراءة نص  -
 .يقرأ مواضيع تناسب مستوى صفه بدقة   -
 .يحدد بداية و نهاية القصة التي يقرأها -

  :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 
 .يناقش الشخصيات في القصص و أفعال كل شخصية و تصرفاتها  -
 .يقرأ تاريخ اإلنتاج و الصالحية على المنتجات المعروفة للتالميذ  -
 .يحدد المواقع و الشخصيات و الزمان و المكان في القصص التي يقرأها  -
 .نصوص يميز  بين الحقيقة و الخيال فيما يقرأ من  -
 ) .أناشيد و قصص ( يميز بين الشعر و النثر مثل  -

  
  : " يتعرف التلميذ أساسيات فن الكتابـة و الخـط        "  الكتابة لتعلم   األولالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / عاشراً  

  . الذي  )٣١ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 
  .زن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم الكتابة في الصف األول يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والو

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يكتب التلميذ بطريقة صحيحة من اليمين إلى اليسار و من أعلى        ١
  ١  ٨٦٫٢٠  ٧٢٠.  ٤٫٣١  .ألسفل 

ة بين الحروف غير المتصلة في      يكتب مراعياً المسافات المناسب     ٢
  ٤  ٧٧٫٢٠  ٨٢٣.  ٣٫٨٦  . الكلمة الواحدة و بين الكلمات في الجملة 

  ٣  ٧٨٫٤٠  ٨٦٨.  ٣٫٩٢  .يكتب بشكل مستو على السطر   ٣
  ٢  ٧٩٫٤٠  ٨٠٧.  ٣٫٩٧  .الحروف ) ربط ( يكتب مراعياً قواعد تشبيك   ٤
  ٥  ٧٦٫٤٠  ٨٣١.  ٣٫٨٢  .يكتب الحرف بحجم مناسب   ٥

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٣١(  الجدول  ويتضح من   
 ) ٣,٨٢( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨٦,٢٠ (و  )  ٧٦,٤٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٣١( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم "  اً فيتأثير

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
 .يكتب التلميذ بطريقة صحيحة من اليمين إلى اليسار و من أعلى ألسفل  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .الحروف ) ربط (  قواعد تشبيك يكتب مراعياً -
 .يكتب بشكل مستو على السطر  -
 .يكتب مراعياً المسافات المناسبة بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة و بين الكلمات في الجملة  -
 .يكتب الحرف بحجم مناسب  -
  



 ١٨٩

ميذ الحروف و الكلمات و الجمل      يكتب التل  "  الكتابة لتعلم   الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / الحادي عشر   
  . الذي  )٣٢ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "بصورة صحيحة 

  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف األول 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  ياريالمع

الوزن 
  الترتيب  النسبي

  ٢  ٨١,٢٠  ٨٣٢.  ٤,٠٦  .يكتب التلميذ الحروف العربية كتابة واضحة بخط النسخ   ١
  ٤  ٧٨,٢٠  ٨٣٧.  ٣,٩١  .يكتب الحروف باستخدام الترتيب الصحيح لحركة اليد عند الكتابة   ٢
  ٧  ٧٠,٤٠  ٨٧٨.  ٣,٥٢  . يكتب مراعياً الدقة في الميل و االنحدار في الحروف   ٣
  ٨  ٦٩,٨٠  ٨٧٨.  ٣,٤٩  يكتب بحيث يحقق االئتالف بين أجزاء الكلمة و أجزاء الجملة  ٤
  ٣  ٨٠,٢٠  ٨١١.  ٤,٠١  .يكتب الكلمات و الجمل بصورة صحيحة   ٥
  ٦  ٧٣,٦٠  ٨٤٤.  ٣,٦٨  .يكتب كلمات و جمالً مضبوطة   ٦

نظافة الكتابـة ،  ( يكتب بحيث يحدث أثراً ساراً في نفس القارئ           ٧
  . ) ...تنظيم الجمل 

٥  ٧٤,٠٠  ٨٤٨.  ٣,٧٠  

  ١  ٨١,٦٠  ٧٥٤.  ٤,٠٨  ) .إمالء منقول ( يكتب طبقاً للنموذج الذي ينقله   ٨
  ٩  ٦٨,٢٠  ١,١٧٠  ٣,٤١  .يستخدم النقطة في نهاية الجملة   ٩

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٣٢(  ويتضح من الجدول    
 ) ٣,٤١( قة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين            كان متوسط درجة المواف   

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨١,٦٠ (و  )  ٦٨,٢٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٠٨( و  
  :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم "  تأثيراً في

  :هي  % ٨٠لفقرات التي تزيد عن ا
 ) .إمالء منقول ( يكتب طبقاً للنموذج الذي ينقله  -
  .  يكتب التلميذ الحروف العربية كتابة واضحة بخط النسخ  -
 .يكتب الكلمات و الجمل بصورة صحيحة  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .لحركة اليد عند الكتابة يكتب الحروف باستخدام الترتيب الصحيح  -

 ... ) .نظافة الكتابة ، تنظيم الجمل ( يكتب بحيث يحدث أثراً ساراً في نفس القارئ  -

 .يكتب كلمات و جمالً مضبوطة  -

 .يكتب مراعياً الدقة في الميل و االنحدار في الحروف  -

  . يكتب بحيث يحقق االئتالف بين أجزاء الكلمة و أجزاء الجملة -

  .في نهاية الجملة يستخدم النقطة  -
 : "يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح " الكتابة لتعلم الثالثالمعياري المستوى بفيما يتعلق / الثاني عشر 

  . الذي  )٣٣ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 
  . الثالث لتعلم الكتابة في الصف األول يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

  ١  ٨٢٫٨٠  ٨٧٨.  ٤٫١٤  .يكمل الجمل الناقصة بكلمات مناسبة   ١



 ١٩٠

  ٢  ٧٠٫٠٠  ٨٩٩.  ٣٫٥٠  . يكتب مركِّزاً على موضوع واحد   ٢
  ٣  ٥٧٫٤٠  ١٫٠٣٨  ٢٫٨٧  .كتابته يكون قوائم مفردات خاصة به و يستخدمها في   ٣
  ٤  ٥٢٫٠٠  ١٫٠٩١  ٢٫٦٠  ) .االستعداد للمدرسة( يكتب عن أحداث مر بها ترتبط ببعضها البعض  ٤
  ٥  ٥٢٫٤٠  ١٫١٢٣  ٢٫٦٢  )بة تعليمات ، إرشادات كتا( يستخدم الكتابة للتواصل بأكثر من طريقة  ٥

معياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث         أن مؤشرات األداء للمستوى ال      ) ٣٣(  ويتضح من الجدول    
 ) ٢,٦٢( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨٢,٨٠ (و  )  ٥٢,٤٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,١٤( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  لعربية في الصف األولتعلم التالميذ في مبحث اللغة اتقويم "  تأثيراً في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
 .يكمل الجمل الناقصة بكلمات مناسبة  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يكتب مركِّزاً على موضوع واحد  -

  :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 
 .صة به و يستخدمها في كتابته يكون قوائم مفردات خا -
 ) .االستعداد للمدرسة ( يكتب عن أحداث مر بها ترتبط ببعضها البعض  -

 ) .كتابة تعليمات ، إرشادات ( يستخدم الكتابة للتواصل بأكثر من طريقة  -

  
ة في مواقـف    يوظف التلميذ مهارات الكتاب    "  الكتابة لتعلم   الرابعالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / الثالث عشر   

  . الذي  )٣٤ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "مختلفة 
  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الرابع لتعلم الكتابة في الصف األول 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  يبالترت

  ١  ٧٨٫٢٠  ٩٦٤.  ٣٫٩١  .يكتب التلميذ اسمه كامالً و اسم مدرسته و صفه   ١
  ٣  ٧٠٫٢٠  ١٫٠١٨  ٣٫٥١  .يكتب جملة بسيطة تعليقاً على صورة   ٢
يكتب لوحات و تعليمات و قوائم بسيطة و يعلقها علـى جـدران               ٣

  ٥  ٥٤٫٦٠  ١٫١٠١  ٢٫٧٣  .الفصل 

  ٦  ٥٢٫٨٠  ١٫١٣٨  ٢٫٦٤  .اً لقصة قرأها يكتب ـ بمساعدة المعلم ـ رسائل ودية أو ملخص  ٤
  ٢  ٧٠٫٤٠  ٩٩٣.  ٣٫٥٢  .يكتب جمالً بسيطة تملى عليه   ٥
  ٤  ٥٦٫٦٠  ١٫١٠٤  ٢٫٨٣  ) ماذا أعرف ؟ ماذا أريد أن أعرف ؟ ماذا تعلمت ؟ ( يكمل بطاقة   ٦

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٣٤(  ويتضح من الجدول    
 ) ٢,٦٤( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               



 ١٩١

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٧٨,٢٠ (و  )  ٥٤,٦٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,٩١( و  
 : تنازلياً كما يلي تم ترتيبها"  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم "  تأثيراً في

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يكتب التلميذ اسمه كامالً و اسم مدرسته و صفه  -
 .يكتب جمالً بسيطة تملى عليه  -
 .يكتب جملة بسيطة تعليقاً على صورة  -

  :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 
 ) . ماذا تعلمت ؟ ماذا أعرف ؟ ماذا أريد أن أعرف ؟( يكمل بطاقة  -
 .يكتب لوحات و تعليمات و قوائم بسيطة و يعلقها على جدران الفصل  -
 .يكتب ـ بمساعدة المعلم ـ رسائل ودية أو ملخصاً لقصة قرأها  -
  

   :الثانيفيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف 
 يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته         "  االستماع المستوى المعياري األول لتعلم   بفيما يتعلق   / أوالً  
  . الذي  )٣٥ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "اللغوية

  . ل لتعلم االستماع في الصف الثانييبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األو

وسط المت  العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٧  ٧٦٫٢٠  ٨٧٢.  ٣٫٨١  .يميز الحرف المشدد في الكلمة التي يستمع إليها   ١
  ٦  ٨٣٫٢٠  ٧٧٠.  ٤٫١٦  .يميز الكلمات المنونة حين يستمع إليها   ٢
  ١  ٨٦٫٢٠  ٦٨١.  ٤٫٣١  ) .الفتح أو الضم أو الكسر ( يميز نوع التنوين في آخر الكلمة   ٣
  ٤  ٨٤٫٤٠  ٧٢٧.  ٤٫٢٢  .يميز الكلمات المشتركة في بعض الجمل التي يستمع إليها   ٤
  ٢  ٨٦٫٢٠  ٦٨٣.  ٤٫٣١  .يميز بين المذكرة و المؤنثة من الكلمات حين يستمع إليها   ٥
  ١٠  ٦٦٫٠٠  ٨٦٧.  ٣٫٣٠  .يميز المعاني المتعددة للكلمة الواحدة   ٦
في بعض الجمل التـي     يميز بين الكلمات المتضادة في المعنى         ٧

  ٨  ٧٥٫٠٠  ٧٨٢.  ٣٫٧٥  .يستمع إليها 
  ٥  ٨٣٫٦٠  ٧٦٥.  ٤٫١٨  .يميز بين المفرد و المثنى و الجمع من خالل االستماع   ٨
  ٣  ٨٥٫٠٠  ٧٨٠.  ٤٫٢٥  .يميز الالم الشمسية من الالم القمرية في الجمل التي يستمع إليها  ٩
  ١١  ٦٣٫٠٠  ٩٧٢.  ٣٫١٥  .يكتشف األخطاء اللغوية فيما يستمع   ١٠
  ٩  ٦٧٫٨٠  ٩٦١.  ٣٫٣٩  .يميز بين همزة الوصل و همزة القطع حين يستمع إليها   ١١

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٣٥(  ويتضح من الجدول    
 ) ٣,١٥( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               



 ١٩٢

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨٦,٢٠ (و  )  ٦٣,٠٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٣١( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتقويم "  تأثيراً في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  ) .لفتح أو الضم أو الكسر ا( يميز نوع التنوين في آخر الكلمة  -
 .يميز بين المذكرة و المؤنثة من الكلمات حين يستمع إليها  -

 .يميز الالم الشمسية من الالم القمرية في الجمل التي يستمع إليها  -
 .يميز الكلمات المشتركة في بعض الجمل التي يستمع إليها  -

 .يميز بين المفرد و المثنى و الجمع من خالل االستماع  -

 . الكلمات المنونة حين يستمع إليها يميز -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يميز الحرف المشدد في الكلمة التي يستمع إليها  -

 .يميز بين الكلمات المتضادة في المعنى في بعض الجمل التي يستمع إليها  -

 .يميز بين همزة الوصل و همزة القطع حين يستمع إليها  -

 .يز المعاني المتعددة للكلمة الواحدة يم -

 . يكتشف األخطاء اللغوية فيما يستمع  -

  

يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع  "  االستماع لتعلم لثانيالمعياري االمستوى بفيما يتعلق / ثانياً 

  .ي  الذ )٣٦ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "لطبيعة المستمعين
   .ي لتعلم االستماع في الصف الثانييبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثان

  م
  العبارات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يستمع التلميذ بتركيز للحصول على الفكرة العامـة و األفكـار           ١
  ٤  ٧٣,٠٠  ٨٥٤.  ٣,٦٥  .ية فيما يستمع إليه الجزئ

أسماء ، تواريخ ( يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة    ٢
  ٦  ٧١,٢٠  ٨٥٧.  ٣,٥٦  ) .، أحداث معينة 

  ٥  ٧٢,٠٠  ٧٤٦.  ٣,٦٠  .يوظف الخبرات المسموعة في مواقف مناسبة   ٣
( يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطـوات           ٤

  ٨  ٦٨,٨٠  ٨٤٢.  ٣,٤٤  ) .أو أربع ثالث 

  ٣  ٧٤,٠٠  ٨٢٠.  ٣,٧٠  . يذكر بعض النقاط الهامة من حديث استمع إليه من معلم   ٥
يستمع للمعلم و لزمالئه في الفصل و يوجه أسـئلة ذات صـلة        ٦

  ٧  ٧٠,٦٠  ٨٨٩.  ٣,٥٣  .بالموضوع 

  ١  ٨١,٦٠  ٧٩٩.  ٤,٠٨  .) غلق الموقف ( يذكر ما تعلمه في نهاية الحصة   ٧
الشخصيات ( يحدد عناصر القصة أو المسرحية المسموعة مثل          ٨

  ٢  ٧٥,٠٠  ٨٧٦.  ٣,٧٥  ) .و المواقف و الزمان و المكان 

يقارن بين قصتين استمع إليهما من حيث الشخصيات و المواقف   ٩
  ٩  ٦٧,٨٠  ٩٢٦.  ٣,٣٩  .و الزمان و المكان 

لمعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث         أن مؤشرات األداء للمستوى ا      ) ٣٦(  ويتضح من الجدول    
 ) ٣,٣٩( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               



 ١٩٣

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨١,٦٠ (و  )  ٦٧,٨٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٠٨( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  العربية في الصف الثانيتعلم التالميذ في مبحث اللغة تقويم "  تأثيراً في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
 ) .غلق الموقف ( يذكر ما تعلمه في نهاية الحصة  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 ) . و المكان الشخصيات و المواقف و الزمان( يحدد عناصر القصة أو المسرحية المسموعة مثل  -

 .يذكر بعض النقاط الهامة من حديث استمع إليه من معلم  -

 .يستمع التلميذ بتركيز للحصول على الفكرة العامة و األفكار الجزئية فيما يستمع إليه  -
 .يوظف الخبرات المسموعة في مواقف مناسبة  -

 ) .ة أسماء ، تواريخ ، أحداث معين( يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة   -

 .يستمع للمعلم و لزمالئه في الفصل و يوجه أسئلة ذات صلة بالموضوع  -

 ) .ثالث أو أربع ( يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات  -

 .يقارن بين قصتين استمع إليهما من حيث الشخصيات و المواقف و الزمان و المكان  -

  
وقد كانت النتـائج    : " ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه "  ول لتعلم التحدثالمعياري األالمستوى بفيما يتعلق  / ثالثاً  

  . الذي  )٣٧ (كما يوضحها الجدول 
  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم التحدث في الصف الثاني 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٢  ٦٨,٨٠  ٩٣٨.  ٣,٤٤  .يقدم نفسه لآلخرين عند المحادثة   ١
  ٥  ٦٣,٦٠  ٨٥٤.  ٣,١٨  . يتحدث التلميذ الفصحى الميسرة   ٢
  ١  ٦٩,٢٠  ٨٤٣.  ٣,٤٦  . يستخدم جمالً بسيطة و جمالً مركبة في حديثه   ٣
  ٤  ٦٦,٢٠  ٨٣١.  ٣,٣١  .يدعم حديثه بالمعلومات الصحيحة   ٤
  ٧  ٦١,٦٠  ٨٨٨.  ٣,٠٨  .يعرض خبراته في تتابع منطقي   ٥

فـي  ) كلمة ذات معنيين   ( يستخدم المترادفات و المشترك اللفظي        ٦
  ٩  ٥٦,٢٠  ٩٢٣.  ٢,٨١  .حديثه 

  ٦  ٦٣,٢٠  ٩٤٧.  ٣,١٦  .يستخدم التعبير الملمحي المناسب بالوجه أثناء حديثه   ٧

ـ             ٨ التعجـب و   ( ل  يغير في نبرة صوته  بما يتالءم و المعنـى مث
  ٣  ٦٨,٤٠  ٩٦٤.  ٣,٤٢  ) .االستفهام 

  ٨  ٦٠,٤٠  ٩٠٧.  ٣,٠٢  . يتجنب التكرار في حديثه   ٩
أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٣٧(  ويتضح من الجدول    

 ) ٢,٨١( ح بين   كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراو            
، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٦٩,٢٠ (و  )  ٥٦,٢٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,٤٦( و  

 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتقويم "  تأثيراً في

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
  . جمالً بسيطة و جمالً مركبة في حديثه يستخدم -



 ١٩٤

 .يقدم نفسه لآلخرين عند المحادثة  -

 ) .التعجب و االستفهام ( يغير في نبرة صوته  بما يتالءم و المعنى مثل  -

 .يدعم حديثه بالمعلومات الصحيحة  -

 .يتحدث التلميذ الفصحى الميسرة  -

 .يستخدم التعبير الملمحي المناسب بالوجه أثناء حديثه  -

 .عرض خبراته في تتابع منطقي ي -
 .يتجنب التكرار في حديثه  -

  :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 
 .في حديثه ) كلمة ذات معنيين ( يستخدم المترادفات و المشترك اللفظي  -

  

 : "  يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفـة "   لتعلم التحدثالثانيالمعياري المستوى بفيما يتعلق / رابعاً  
  . الذي  )٣٨ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف الثاني 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١٢  ٥٥,٨٠  ٩٩١.  ٢,٧٩  . أبياتاً من الشعر بفصاحة يلقي التلميذ  ١
  ٣  ٦٦,٦٠  ٨٨٠.  ٣,٣٣  .يوضح أو يشرح ما تعلمه   ٢
  ٢  ٦٨,٤٠  ٨٧٨.  ٣,٤٢  .يطرح المعلومات و األفكار شفهياً   ٣
  ١٠  ٥٩,٨٠  ١,٠٠٣  ٢,٩٩  .يقوم التلميذ بدعاية مبسطة لشيء ما   ٤
  ١١  ٥٧,٤٠  ٩٨٥.  ٢,٨٧  .يجري مقابالت قصيرة   ٥
  ٤  ٦٦,٦٠  ٩٣١.  ٣,٣٣  .عن حاالت طارئة يبلغ   ٦
  ٥  ٦٦,٢٠  ٩٧٧.  ٣,٣١  .يثني على زمالئه في الحديث أثناء النقاش   ٧
  ٦  ٦٥,٤٠  ٢,٦٥٤  ٣,٢٧  .يقيم أداء زمالئه موضحاً نقاط القوة و نقاط الضعف   ٨
  ٧  ٦٤,٤٠  ١,١٢٥  ٣,٢٢  .يقص قصة حقيقية أو خيالية ألفها مع زمالئه   ٩

 التناوب فـي األدوار ، و    ( و المناقشة مثل     يطبق  أسس المحادثة     ١٠
  ٩  ٦١,٨٠  ٩٤٨.  ٣,٠٩  ) .استخدام درجة الصوت المناسبة 

  ١  ٧٠,٢٠  ٩٣٣.  ٣,٥١  .يدافع عن آرائه ويبرر تصرفاته    ١١
  ٨  ٦٢,٢٠  ١,٠١٠  ٣,١١  يعطي إرشادات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين   ١٢

داء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث           أن مؤشرات األ    ) ٣٨(  ويتضح من الجدول    
 ) ٢,٧٩( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٧٠,٢٠ (و  )  ٥٥,٨٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,٥١( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتعلم التالميذ تقويم "  تأثيراً في

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
  .يدافع عن آرائه ويبرر تصرفاته   -
 .يطرح المعلومات و األفكار شفهياً  -

 .يوضح أو يشرح ما تعلمه  -



 ١٩٥

 .يبلغ عن حاالت طارئة  -

 .أثناء النقاش يثني على زمالئه في الحديث  -

 .يقيم أداء زمالئه موضحاً نقاط القوة و نقاط الضعف  -

 .يقص قصة حقيقية أو خيالية ألفها مع زمالئه  -

 .يعطي إرشادات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين  -

 ) . التناوب في األدوار ، و استخدام درجة الصوت المناسبة (يطبق  أسس المحادثة و المناقشة مثل  -

  :هي % ٦٠تقل عن رات التي الفقأما 
 .يقوم التلميذ بدعاية مبسطة لشيء ما  -
 .يجري مقابالت قصيرة  -

 .يلقي التلميذ أبياتاً من الشعر بفصاحة  -
  

 يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية "  القراءة لتعلم األولالمعياري المستوى بفيما يتعلق / خامساً 
  . الذي  )٣٩ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "و ينطقها نطقاً صحيحاً

  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم القراءة في الصف الثاني 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

مع الحركات الثالث و السكون من خالل يتعرف رسم الحرف   ١
  ٤  ٨٦,٦٠  ٦٤٩.  ٤,٣٣  .الكلمة 

  ٢  ٨٨,٢٠  ٧٠٣.  ٤,٤١  .يميز نطقاً بين الالم الشمسية و الالم القمرية   ٢
  ٣  ٨٦,٨٠  ٦٦١.  ٤,٣٤  .يتعرف كلمات ليكون منها جمالً   ٣
  ١  ٩٠,٦٠  ٦٤٩.  ٤,٥٣  . يحلل الكلمة إلى حروف و يكون كلمات جديدة من حروفها   ٤
  ٦  ٨٥,٨٠  ٦٩٧.  ٤,٢٩  .... )أنا ، نحن ، هو (  يكمل جمالً باستخدام الضمائر   ٥

يصل بين الجمل المشتملة على الصفة في حالتي التذكير و   ٦
  ٨  ٨٤,٨٠  ٨٠١.  ٤,٢٤  .التأنيث و الصورة الدالة عليها 

يصل بين الجملة المشتملة على نوعي الجمع و الصورة الدالة   ٧
  ٥  ٨٦,٠٠  ٧٠٨.  ٤,٣٠  .عليها 

يصل بين الجملة المشتملة على الفعل المضارع في حالتي   ٨
  ٩  ٧٩,٢٠  ٨١٨.  ٣,٩٦  .التذكير و التأنيث و الصورة الدالة عليها 

يصل بين الجمل المشتملة على اسم اإلشارة و الصورة الدالة   ٩
  ٧  ٨٤,٨٠  ٧٠٥.  ٤,٢٤  .عليها 

ى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث          أن مؤشرات األداء للمستو     ) ٣٩(  ويتضح من الجدول    
 ) ٣,٩٦( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٩٠,٦٠ (و  )  ٧٩,٢٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٥٣( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  غة العربية في الصف الثانيتعلم التالميذ في مبحث اللتقويم "  تأثيراً في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يحلل الكلمة إلى حروف و يكون كلمات جديدة من حروفها  -
 .يميز نطقاً بين الالم الشمسية و الالم القمرية  -

 .يتعرف كلمات ليكون منها جمالً  -



 ١٩٦

 .لسكون من خالل الكلمة يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثالث و ا -

 .يصل بين الجملة المشتملة على نوعي الجمع و الصورة الدالة عليها  -

 .... ) .أنا ، نحن ، هو ( يكمل جمالً باستخدام الضمائر  -

 .يصل بين الجمل المشتملة على اسم اإلشارة و الصورة الدالة عليها  -

 .لتأنيث و الصورة الدالة عليها يصل بين الجمل المشتملة على الصفة في حالتي التذكير و ا -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 

 . يصل بين الجملة المشتملة على الفعل المضارع في حالتي التذكير و التأنيث و الصورة الدالة عليها -

  
رات القراءة لقـراءة الـنص و    يوظف التلميذ مها  "  القراءة لتعلم   الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / سادساً  

  . الذي  )٤٠ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "تعرف الكلمات الجديدة فيه
  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف الثاني 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

نحراف اال
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٢  ٧٩,٤٠  ٧٧٨.  ٣,٩٧  .يقرأ الكلمات ذات المقاطع الصوتية المتعددة   ١

يقرأ الكلمات و الجمل المقدمة إليه قراءة صامتة و بسرعة   ٢
  ٣  ٧٣,٦٠  ٨٦٣.  ٣,٦٨  .مناسبة 

يقرأ نصوصاً بسيطة جهراً مع التعبير بنبرات مناسبة لمعنى   ٣
  ٦  ٧٣,٠٠  ٧٩٩.  ٣,٦٥  .النص 

  ٥  ٧٣,٠٠  ٩٤٢.  ٣,٦٥  ) .جريدة ، مجلة ، كتاب ( يتعرف نوع الوثيقة المقروءة مثل   ٤

المشترك ( يتعرف إلى المعاني المختلفة للكلمات متعددة المعاني  ٥
  ٩  ٦٤,٨٠  ٨٦٦.  ٣,٢٤  .في السياق ) اللفظي 

  ٧  ٦٨,٢٠  ١,١١٥  ٣,٤١  .يحدد الكلمات المجموعة جمع مذكر سالماً   ٦
  ٨  ٦٧,٨٠  ١,٠٩٠  ٣,٣٩  .يحدد الكلمات المجموعة جمع مؤنث سالماً   ٧
  ١  ٨٤,٠٠  ٧٤٤.  ٤,٢٠  )المفرد و المثنى و الجمع (يتعرف نوع الكلمة من حيث العدد   ٨
  ٤  ٧٣,٦٠  ٩٧٨.  ٣,٦٨  .يتعرف عالمات الترقيم المستخدمة في النص   ٩

عياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث         أن مؤشرات األداء للمستوى الم      ) ٤٠(  ويتضح من الجدول    
 ) ٣,٢٤( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨٤,٠٠ (و  )  ٦٤,٨٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٢٠( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  عربية في الصف الثانيتعلم التالميذ في مبحث اللغة التقويم "  تأثيراً في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
 ) . المفرد و المثنى و الجمع ( يتعرف نوع الكلمة من حيث العدد  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يقرأ الكلمات ذات المقاطع الصوتية المتعددة  -

 . الجمل المقدمة إليه قراءة صامتة و بسرعة مناسبة يقرأ الكلمات و -

 .يتعرف عالمات الترقيم المستخدمة في النص  -

 ) .جريدة ، مجلة ، كتاب ( يتعرف نوع الوثيقة المقروءة مثل  -



 ١٩٧

 .يقرأ نصوصاً بسيطة جهراً مع التعبير بنبرات مناسبة لمعنى النص  -

 .يحدد الكلمات المجموعة جمع مذكر سالماً  -

 .كلمات المجموعة جمع مؤنث سالماً يحدد ال -

  .في السياق ) المشترك اللفظي ( يتعرف إلى المعاني المختلفة للكلمات متعددة المعاني  -
  

وقد   : " يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات "  القراءة لتعلم  الثالثالمعياريالمستوى  بفيما يتعلق   / سابعاً  
  . الذي  )٤١ (كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف الثاني 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٣  ٧١,٢٠  ٨٥٨.  ٣,٥٦  .يقرأ التلميذ ما تقع عليه عيناه من الفتات و إعالنات   ١
  ٧  ٦٢,٦٠  ٩٣٧.  ٣,١٣  .يقرأ نصوصاً مختلفة الكتساب معلومات   ٢
  ١  ٧٣,٠٠  ٧٩٩.  ٣,٦٥  .يجيب عن أسئلة تتعلق بالمعلومات الجزئية بعد قراءة النص   ٣
  ٨  ٥٩,٦٠  ١,٠١٠  ٢,٩٨  .يحدد عنوان الكتاب و اسم مؤلفه   ٤
  ٢  ٧١,٢٠  ٧٦٨.  ٣,٥٦  .يفهم معاني الكلمات و الجمل في النص   ٥
  ٥  ٦٩,٢٠  ٧٨٧.  ٣,٤٦  .يتبع  تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين   ٦

يربط بعض المصطلحات التي قرأها و الموجودة في المواد   ٧
  ٤  ٧١,٢٠  ٩١٧.  ٣,٥٦  .الدراسية األخرى 

يتوقع أن يكون لكل نص معنى و بالتالي فعليه إعادة القراءة إذا   ٨
  ٦  ٦٦,٦٠  ٨٥٧.  ٣,٣٣  .لم يفهم 

  ٩  ٥٩,٤٠  ١,٠١٦  ٢,٩٧  .يفهم و يفسر النصوص الخيالية و غير الخيالية بعد القراءة   ٩
أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٤١(  ويتضح من الجدول    

 ) ٢,٩٧(  بين   كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح            
، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٧٣,٠٠ (و  )  ٥٩,٤٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,٦٥( و  

 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتقويم "  تأثيراً في

   :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .ن أسئلة تتعلق بالمعلومات الجزئية بعد قراءة النص يجيب ع -

 .يفهم معاني الكلمات و الجمل في النص  -

 .يقرأ التلميذ ما تقع عليه عيناه من الفتات و إعالنات  -
 .يربط بعض المصطلحات التي قرأها و الموجودة في المواد الدراسية األخرى  -

 .خطوتين يتبع  تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من  -

 .يتوقع أن يكون لكل نص معنى و بالتالي فعليه إعادة القراءة إذا لم يفهم  -

 .يقرأ نصوصاً مختلفة الكتساب معلومات  -

  :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 
 .يحدد عنوان الكتاب و اسم مؤلفه  -

 .يفهم و يفسر النصوص الخيالية و غير الخيالية بعد القراءة  -



 ١٩٨

وقـد كانـت     : " يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعـة    "  القراءة لتعلم   الرابعالمعياري  المستوى  بق  فيما يتعل / ثامناً  
  . الذي  )٤٢ (النتائج كما يوضحها الجدول 

  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف الثاني 

  تالعبارا  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٦  ٧٥,٨٠  ٨٤٨.  ٣,٧٩  .يقرأ التلميذ الكتاب المقرر بدقة و سرعة و إتقان   ١
  ٢  ٨٠,٢٠  ٨٥١.  ٤,٠١  .يقرأ الكتب المصورة التي تناسب عمره و ميوله   ٢
  ١  ٨٢,٦٠  ٧٤١.  ٤,١٣  .يشارك في القراءة جهراً مشاركة فعالة في الفصل   ٣
  ٩  ٦٩,٦٠  ٨٨٩.  ٣,٤٨  .يعدل أخطاءه بنفسه في القراءة   ٤
  ٧  ٧٢,٤٠  ٨٥٨.  ٣,٦٢  .يقرأ قراءة معبرة تبرز فيها مشاعره   ٥
  ١٠  ٦٣,٤٠  ٩٨٥.  ٣,١٧  .يقارن بين تعبيرين يحمالن المعنى نفسه   ٦
  ٨  ٧٠,٢٠  ٩٩٠.  ٣,٥١  .يختار القصص المفضلة له المتوافقة مع ميوله   ٧
  ٣  ٧٧,٨٠  ٩٠٠.  ٣,٨٩  .ر و أحداث القصة التي يقرأها يربط بين الصو  ٨

يحدد الشخصيات الواردة في القصة التي يقرأها و أدوارها و   ٩
  ٥  ٧٧,٢٠  ٨٤٦.  ٣,٨٦  .العالقات بينها

يقارن و يقابل بين قصتين قرأهما من حيث الشخصيات و المواقف   ١٠
  ١١  ٦٣,٢٠  ١,٠٣٣  ٣,١٦  .و الزمان و المكان 

 وقوع أحداث معينة في القصص مع الرجوع إلى يناقش أسباب  ١١
  ١٢  ٥٩,٤٠  ١,٠٣٥  ٢,٩٧  .النص لدعم الحجة أو الرأي 

  ١٣  ٥٨,٠٠  ١,١٢٣  ٢,٩٠  .يقترح خاتمة بديلة لقصة قرأها   ١٢
  ٤  ٧٧,٨٠  ٩٠٧.  ٣,٨٩  .يحفظ أناشيد أو أشعاراً عن المنزل أو اللعب أو المدرسة   ١٣

ت األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث            أن مؤشرا   ) ٤٢(  ويتضح من الجدول    
 ) ٢,٩٠( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨٢,٦٠ (و  )  ٥٨,٠٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,١٣( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  ميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتعلم التالتقويم "  تأثيراً في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يشارك في القراءة جهراً مشاركة فعالة في الفصل  -
 .يقرأ الكتب المصورة التي تناسب عمره و ميوله  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .ن الصور و أحداث القصة التي يقرأها يربط بي -
 .يحفظ أناشيد أو أشعاراً عن المنزل أو اللعب أو المدرسة  -

 .يحدد الشخصيات الواردة في القصة التي يقرأها و أدوارها و العالقات بينها  -

 .يقرأ التلميذ الكتاب المقرر بدقة و سرعة و إتقان  -

 .يقرأ قراءة معبرة تبرز فيها مشاعره  -

 .قصص المفضلة له المتوافقة مع ميوله يختار ال -

 .يعدل أخطاءه بنفسه في القراءة  -



 ١٩٩

 .يقارن بين تعبيرين يحمالن المعنى نفسه  -

 .يقارن و يقابل بين قصتين قرأهما من حيث الشخصيات و المواقف و الزمان و المكان  -

  :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 
 . الرجوع إلى النص لدعم الحجة أو الرأي يناقش أسباب وقوع أحداث معينة في القصص مع -

  .يقترح خاتمة بديلة لقصة قرأها  -

  
يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بـصورة       "  الكتابة لتعلم    األول المعياريالمستوى  بفيما يتعلق   / تاسعاً  

  . الذي  )٤٣ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "صحيحة 
  . ابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم الكتابة في الصف الثاني يبين قيمة الوسط الحس

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يكتب التلميذ الحروف والكلمات بصورة واضحة و بخط النسخ   ١
  ٣  ٨٢,٠٠  ٧٧٦.  ٤,١٠  .المقروء المجود 

  ١  ٨٧,٨٠  ٦٨٩.  ٤,٣٩   .يكتب كلمات تنتهي بتاء مبسوطة أو تاء مربوطة  ٢
  ٢  ٨٥,٨٠  ٧٤٢.  ٤,٢٩  .يكتب كلمات تنتهي بتاء مربوطة أو هاء   ٣
  ٤  ٧٥,٨٠  ٨٧٨.  ٣,٧٩   .)قرأ ( كتب كلمات بها همزة متطرفة على األلف مثل  ٤

يكتب كلمات بها همزة متطرفة على السطر بعد حرف ساكن مثل   ٥
  ٧  ٧٣,٨٠  ٩٠٥.  ٣,٦٩   .)سماء ، شيء ( 

آدم ، ( يكتب كلمات بها همزة مد في أول الكلمة و وسطها مثل   ٦
  ٨  ٧٢,٠٠  ٨٩٨.  ٣,٦٠   .)قرآن 

األلف في كلمة ( يكتب كلمات بها أصوات تنطق وال تكتب مثل   ٧
  ٩  ٧٠,٠٠  ٨٥٢.  ٣,٥٠  ) .هذا 

الفارقة األلف ( يكتب كلمات بها حروف تكتب و ال تنطق مثل   ٨
  ١٠  ٦٥,٦٠  ٩٦٣.  ٣,٢٨  ) .بعد واو الجماعة 

  ٦  ٧٤,٦٠  ٨٣٥.  ٣,٧٣  .يستخدم عالمة االستفهام بشكل مناسب   ٩

التي يتعلمها ) النداء ، االستفهام ( يستخدم األساليب النحوية   ١٠
  ٥  ٧٥,٤٠  ٩٠٠.  ٣,٧٧  .استخداماً صحيحاً

 المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث          أن مؤشرات األداء للمستوى     ) ٤٣(  ويتضح من الجدول    
 ) ٣,٢٨( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨٧,٨٠ (و  )  ٦٥,٦٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٣٩( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  ة العربية في الصف الثانيتعلم التالميذ في مبحث اللغتقويم "  تأثيراً في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يكتب كلمات تنتهي بتاء مبسوطة أو تاء مربوطة  -
 .يكتب كلمات تنتهي بتاء مربوطة أو هاء  -

 .يكتب التلميذ الحروف والكلمات بصورة واضحة و بخط النسخ المقروء المجود  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" لتي تنحصر ما بين أما الفقرات ا
 ) .قرأ ( يكتب كلمات بها همزة متطرفة على األلف مثل  -



 ٢٠٠

 .التي يتعلمها استخداماً صحيحاً) النداء ، االستفهام ( يستخدم األساليب النحوية  -

 .يستخدم عالمة االستفهام بشكل مناسب  -

 ) .سماء ، شيء ( ثل يكتب كلمات بها همزة متطرفة على السطر بعد حرف ساكن م -

 ) .آدم ، قرآن ( يكتب كلمات بها همزة مد في أول الكلمة و وسطها مثل  -

 ) .األلف في كلمة هذا ( يكتب كلمات بها أصوات تنطق وال تكتب مثل  -

 ) .األلف الفارقة بعد واو الجماعة ( يكتب كلمات بها حروف تكتب و ال تنطق مثل  -
  

  : "يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتـضح          "  الكتابة لتعلم   الثانيمعياري  الالمستوى  بفيما يتعلق   / عاشراً  
  . الذي  )٤٤ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف الثاني 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٣  ٦٦,٦٠  ٩٠٩.  ٣,٣٣  يكمل التلميذ قصة قصيرة بكلمات و جمل مناسبة  ١
  ١  ٧٧,٢٠  ٧٤٤.  ٣,٨٦  .يعيد ترتيب بعض الجمل ليكون فكرة تامة   ٢
  ٢  ٦٩,٠٠  ٩٢٤.  ٣,٤٥  .يكتب سلسلة من الجمل المترابطة   ٣
  ٤  ٦٤,٠٠  ١,٠٠٢  ٣,٢٠  .حدة يكتب فقرة ذات فكرة وا  ٤
  ٥  ٦٢,٠٠  ١,٠١٨  ٣,١٠  .ينوع التلميذ بدايات الجمل في الكتابة   ٥

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كـان           ) ٤٤( ويتضح من الجدول    
( و  ) ٣,١٠( متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بـين   

، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تـأثيراً         ) ٧٧,٢٠ (و  )  ٦٢,٠٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,٨٦
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتقويم "  في

   :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
  .ض الجمل ليكون فكرة تامة يعيد ترتيب بع -
 .يكتب سلسلة من الجمل المترابطة  -

 .يكمل التلميذ قصة قصيرة بكلمات و جمل مناسبة  -

 .يكتب فقرة ذات فكرة واحدة  -

 .ينوع التلميذ بدايات الجمل في الكتابة  -

لكتابة في مواقـف  يوظف التلميذ مهارات ا "  الكتابةلتعلم  الثالث المعياريالمستوى بفيما يتعلق  / الحادي عشر   
  . الذي  )٤٥ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "مختلفة 

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة في الصف الثاني 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يكتب التلميذ بعض األمثال و الحكم في لوحة الفصل أو جريدة   ١
  ٣  ٦٠,٢٠  ٩٣٥.  ٣,٠١  .المدرسة 

يكتب بعض اإلرشادات و الالفتات في مكتبة المدرسة و   ٢
  ٢  ٦١,٠٠  ١,٠٠٢  ٣,٠٥  .حديقتها 



 ٢٠١

  ٧  ٥٦,٠٠  ١,٠٢٢  ٢,٨٠  .يكتب قصة بسيطة مستعيناً بمفردات مقدمة إليه   ٣

اً عن شخصيات قصة قرأها مستشهداً بكلمات و يكتب تعليق  ٤
  ٤  ٥٩,٨٠  ٢,٦٤٦  ٢,٩٩  .جمل من النص 

  ٦  ٥٧,٢٠  ١,٠١٣  ٢,٨٦  يكتب تلخيصاً عن قصة قرأها أو عن أنشطة الفصل و رحالته   ٥

عن بعض األحداث و التجارب .. ) فقرة، قصة ، ( يكتب   ٦
  ١٠  ٥٣,٠٠  ١,٠٥٣  ٢,٦٥  .الخاصة به 

  ٥  ٥٧,٦٠  ١,٠٦٠  ٢,٨٨  ل قصيرة ألقاربه و أسرتهيكتب مالحظات و رسائ  ٧
  ١  ٦٣,٦٠  ٩٤٧.  ٣,١٨  .يكتب أسئلة إلجابات مختلفة مقدمة إليه   ٨
  ٨  ٥٦,٠٠  ١,٠٢٨  ٢,٨٠  .يكتب إجابات ألسئلة ذات النهاية المفتوحة   ٩
  ٩  ٥٥,٦٠  ١,٠٠١  ٢,٧٨  .يكتب مستخدماً لغة الحوار و المناقشة   ١٠

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٤٥(  ويتضح من الجدول    
 ) ٢,٦٥( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٦٣,٦٠ (و  )  ٥٣,٠٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,١٨( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  لم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتعتقويم "  تأثيراً في

  :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
  .يكتب أسئلة إلجابات مختلفة مقدمة إليه  -
 .يكتب بعض اإلرشادات و الالفتات في مكتبة المدرسة و حديقتها  -
 .لحكم في لوحة الفصل أو جريدة المدرسة يكتب التلميذ بعض األمثال و ا -

  :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 
 .يكتب تعليقاً عن شخصيات قصة قرأها مستشهداً بكلمات و جمل من النص  -

 .يكتب مالحظات و رسائل قصيرة ألقاربه و أسرته  -

 .يكتب تلخيصاً عن قصة قرأها أو عن أنشطة الفصل و رحالته  -

 .ناً بمفردات مقدمة إليه يكتب قصة بسيطة مستعي -

 .يكتب إجابات ألسئلة ذات النهاية المفتوحة  -

 .يكتب مستخدماً لغة الحوار و المناقشة  -

  .عن بعض األحداث و التجارب الخاصة به .. ) فقرة، قصة ، ( يكتب  -

   :الثالثفيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف 
 يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثـراء حـصيلته    " لمستوى المعياري األول لتعلم االستماعابفيما يتعلق   / أوالً  

  . الذي  )٤٦ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "اللغوية
  .صف الثالثيبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم االستماع في ال

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يميز التلميذ بين الضمائر المستخدمة الخاصة بالمتكلم و   ١
  ٤  ٧٤,٢٠  ٨٧٠.  ٣,٧١  .المخاطب و الغائب 

  ٧  ٧١,٦٠  ٨٧٩.  ٣,٥٨  .يستنبط معاني الكلمات الجديدة من السياق المسموع   ٢
  ٣  ٧٤,٤٠  ٨٧٩.  ٣,٧٢  .يدة على نمط الكلمات التي استمع إليها يكون كلمات جد  ٣



 ٢٠٢

  ١  ٨١,٢٠  ٨٥٦.  ٤,٠٦  ) ، والنداء، و التعجب االستفهام( ساليب المختلفة مثليميز بين األ  ٤
  ٥  ٧٣,٢٠  ٩١٦.  ٣,٦٦  )الماضي ، المضارع، المستقبل ( يميز بين أزمنة الفعل   ٥
  ٦  ٧١,٨٠  ٨٠٢.  ٣,٥٩  .ة التي استمع إليها يتعرف معاني التراكيب و التعابير اللغوي  ٦

يتعرف المترادفات والعبارات البديلة التي تعبر عن ذات المعنى   ٧
  ٢  ٧٤,٦٠  ٨٢٧.  ٣,٧٣  ) .بطل ، رجل شجاع / أسد ، ليث ( أو ما يقاربه 

  ٨  ٦٧,٦٠  ١,٠٥٩  ٣,٣٨   .يشتق كلمات جديدة من المصدر الذي استمع إليه  ٨
أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٤٦(  ويتضح من الجدول    

 ) ٣,٣٨( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               
، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨١,٢٠ (و  )  ٦٧,٦٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٠٦( و  

 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثم تقوي"  تأثيراً في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
 ) .االستفهام ، و النداء ، و التعجب ( يميز بين األساليب المختلفة مثل  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 ) .بطل ، رجل شجاع / أسد ، ليث ( العبارات البديلة التي تعبر عن ذات المعنى أو ما يقاربه يتعرف المترادفات و -

 .يكون كلمات جديدة على نمط الكلمات التي استمع إليها  -

 .يميز التلميذ بين الضمائر المستخدمة الخاصة بالمتكلم و المخاطب و الغائب  -

 ) .تقبل الماضي ، المضارع، المس( يميز بين أزمنة الفعل  -

 .يتعرف معاني التراكيب و التعابير اللغوية التي استمع إليها  -

 .يستنبط معاني الكلمات الجديدة من السياق المسموع  -

 .يشتق كلمات جديدة من المصدر الذي استمع إليه  -

 مالءمة النص المسموع    يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع      "  االستماع لتعلم   لثانيالمعياري ا المستوى  بفيما يتعلق   / ثانياً  

  . الذي  )٤٧ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "لطبيعة المستمعين
  .ي لتعلم االستماع في الصف الثالثيبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثان

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  يالمعيار

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام للموضوعات   ١
  ٢  ٧٣,٠٠  ٩٠٦.  ٣,٦٥  ) .معرفة الفكرة الرئيسة في السرد ( المألوفة 

يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة في الموضوعات   ٢
  ٣  ٧٢,٢٠  ٨٣٨.  ٣,٦١  .المألوفة 

  ٤  ٧٠,٢٠  ٩٥١.  ٣,٥١  .إليه يعقب التلميذ على ما يستمع   ٣

أكثر ( يتتبع توجيهات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات    ٤
  ٦  ٦٦,٨٠  ٨٤٤.  ٣,٣٤  ) .من أربع 

  ١  ٨٠,٢٠  ٨٠١.  ٤,٠١  .يعبر عن مشاعره بعد االستماع لقصة مثيرة أو حديث   ٥
  ٧  ٦٦,٦٠  ٨٢٩.  ٣,٣٣  .يقارن بين آراء المتحدثين   ٦
  ٥  ٦٩,٤٠  ٨٧٠.  ٣,٤٧  .ما يقوله اآلخرون بعد أن يقتنع بهيعدل آراءه في ضوء   ٧
  ٨  ٦٤,٦٠  ١,٠٦١  ٣,٢٣  .يتذوق األساليب اللغوية فيما يستمع إليه   ٨



 ٢٠٣

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٤٧(  ويتضح من الجدول    
 ) ٣,٢٣(  نظر أفراد العينة تتراوح بين       كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة        

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨٠,٢٠ (و  )  ٦٤,٦٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٠١( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم "  تأثيراً في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
 .عبر عن مشاعره بعد االستماع لقصة مثيرة أو حديث ي -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 ) .معرفة الفكرة الرئيسة في السرد ( يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام للموضوعات المألوفة  -

 .لوفة يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة في الموضوعات المأ -

 .يعقب التلميذ على ما يستمع إليه  -

 .يعدل آراءه في ضوء ما يقوله اآلخرون بعد أن يقتنع به  -

 ) .أكثر من أربع ( يتتبع توجيهات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات   -

 .يقارن بين آراء المتحدثين  -
  .يتذوق األساليب اللغوية فيما يستمع إليه  -

وقد كانت النتائج كما   : " ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه "  المعياري األول لتعلم التحدثستوى المبفيما يتعلق / ثالثاً  
  . الذي  )٤٨ (يوضحها الجدول 

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم التحدث في الصف الثالث 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٤  ٦٦,٨٠  ٩٠٤.  ٣,٣٤  .يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى في حديثه   ١
  ٥  ٦٥,٨٠  ١,٠٢٥  ٣,٢٩  .يطبق قواعد النطق السليم في حديثه   ٢
٣   فهم حديثُه٦  ٦٥,٦٠  ٩٥٩.  ٣,٢٨  .يتوقف أثناء الحديث كي ي  
  ٧  ٦٥,٤٠  ٩٥٧.  ٣,٢٧  . الموقف يتحدث بنبرات صوت تناسب  ٤

يحدد أفضل ما يعبر عن أفكاره من معانٍ و حركات و طبقات   ٥
  ٨  ٦٣,٢٠  ٩٩٨.  ٣,١٦  .الصوت و نبراته

  ٣  ٦٩,٠٠  ١,٠٢٥  ٣,٤٥  .يستخدم التلميذ اللغة و اإلشارة عند الشرح و التفسير   ٦
  ١١  ٥٦,٢٠  ١,٠٠٩  ٢,٨١  .يحذف التفاصيل غير الضرورية في حديثه   ٧

مقدمة ـ عرض الموضوع ـ ( يتحدث حديثاً متسلسالً و مرتباً   ٨
  ١٢  ٥٥,٨٠  ١,٠٨٥  ٢,٧٩  ) .خاتمة 

  ١٠  ٥٨,٤٠  ١,٠٥٣  ٢,٩٢  يستخدم مجموعة من أدوات الربط المناسبة للداللة على التعاقب   ٩
  ٩  ٦٠,٠٠  ٩٨٤.  ٣,٠٠  .يتحدث موضحاً الفكرة الرئيسة و األفكار الفرعية المدعمة   ١٠

فهياً عن أحاسيسه و مشاعره و عالقاته ، بلغة سهلة يعبر ش  ١١
  ١  ٧٣,٤٠  ٨٩٠.  ٣,٦٧  .بسيطة 

يشارك بفاعلية في التحدث و الحوار و شرح وجهات النظر و   ١٢
  ٢  ٦٩,٠٠  ٩٧٢.  ٣,٤٥  .تبريرها 



 ٢٠٤

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٤٨(  ويتضح من الجدول    
 ) ٢,٧٩(  درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين              كان متوسط 

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٧٣,٤٠ (و  )  ٥٥,٨٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,٦٧( و  
 : كما يلي تم ترتيبها تنازلياً"  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم "  تأثيراً في

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
  .يعبر شفهياً عن أحاسيسه و مشاعره و عالقاته ، بلغة سهلة بسيطة  -
 .يشارك بفاعلية في التحدث و الحوار و شرح وجهات النظر و تبريرها  -

 .يستخدم التلميذ اللغة و اإلشارة عند الشرح و التفسير  -

 .لغة العربية الفصحى في حديثه يستخدم التلميذ ال -

 .يطبق قواعد النطق السليم في حديثه  -

-  فهم حديثُهيتوقف أثناء الحديث كي ي. 
 .يتحدث بنبرات صوت تناسب الموقف  -

 . يحدد أفضل ما يعبر عن أفكاره من معانٍ و حركات و طبقات الصوت و نبراته -

 .مة يتحدث موضحاً الفكرة الرئيسة و األفكار الفرعية المدع -

 :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 

 .يستخدم مجموعة من أدوات الربط المناسبة للداللة على التعاقب  -

 .يحذف التفاصيل غير الضرورية في حديثه  -

  ) . مقدمة ـ عرض الموضوع ـ خاتمة ( يتحدث حديثاً متسلسالً و مرتباً  -
  

  : "يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة        "  تحدث لتعلم ال  الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / رابعاً  
  . الذي  )٤٩ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف الثالث 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

راف االنح
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٣  ٦٨,٦٠  ٩٣٧.  ٣,٤٣  .يلخص التلميذ ـ شفهياً ـ ما كتبه أو ما سمعه   ١
  ٤  ٦٨,٢٠  ٩٩٠.  ٣,٤١  .يتحدث عن حدث مهم موضحاً تفاصيل الحدث   ٢
  ١  ٧٧,٠٠  ٨٠٨.  ٣,٨٥  .يشارك بفاعلية في اإلذاعة المدرسية   ٣
  ٢  ٦٨,٨٠  ١,٠٧٤  ٣,٤٤  .).،إلقاء الشعر،رحياتالمس(يشارك في أنشطة درامية شفهية مثل  ٤

يشارك في فرق التمثيل من خالل اختيار القصائد و القصص و   ٥
  ٥  ٦٦,٦٠  ١,١٠٢  ٣,٣٣  ) .اإلعداد لتمثيلها و تمثيلها 

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٤٩(  ويتضح من الجدول    
 ) ٣,٣٣( فقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين            كان متوسط درجة الموا   

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٧٧,٠٠ (و  )  ٦٦,٦٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,٨٥( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم "  تأثيراً في

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
  .يشارك بفاعلية في اإلذاعة المدرسية  -



 ٢٠٥

 .يلخص التلميذ ـ شفهياً ـ ما كتبه أو ما سمعه  -

 .يتحدث عن حدث مهم موضحاً تفاصيل الحدث  -

 ..) .المسرحيات ، إلقاء الشعر ، ( يشارك في أنشطة درامية شفهية مثل  -

 ) . من خالل اختيار القصائد و القصص و اإلعداد لتمثيلها و تمثيلها يشارك في فرق التمثيل -

 يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية        "  القراءةلتعلم   األولى   المعياريالمستوى  بفيما يتعلق   / خامساً  
  . الذي  )٥٠ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "و ينطقها نطقاً صحيحاً

  .يمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم القراءة في الصف الثالث يبين ق

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يكمل جمالً ناقصة لبعض أنواع الجموع من خالل كلمات متنوعة   ١
  ٤  ٧٩,٨٠  ٧٨٨.  ٣,٩٩  .ع بين المفرد و الجم

يصل بين الجملة المشتملة على نوع الظرف و الصورة الدالة   ٢
  ٣  ٨٠,٤٠  ٧٢٥.  ٤,٠٢  .عليها 

  ٢  ٨١,٦٠  ٨٠٤.  ٤,٠٨  .يكمل جمالً ناقصة التركيب   ٣
  ٥  ٧٧,٨٠  ٨٤٤.  ٣,٨٩  .يكمل جمالً ناقصة للفعل المضارع في حالتي التذكير و التأنيث   ٤
  ٦  ٧٦,٢٠  ٧٣٠.  ٣,٨١  .يغتي األمر و النهي يكمل جمالً ناقصة لص  ٥
  ١  ٨٢,٢٠  ٧٥٢.  ٤,١١  .يكمل جمالً ناقصة السم اإلشارة بنوعيه   ٦

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٥٠(  ويتضح من الجدول    
 ) ٣,٨١( ة تتراوح بين    كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العين           

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨٢,٢٠ (و  )  ٧٦,٢٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,١١( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم "  تأثيراً في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .السم اإلشارة بنوعيه يكمل جمالً ناقصة  -
 .يكمل جمالً ناقصة التركيب  -

 .يصل بين الجملة المشتملة على نوع الظرف و الصورة الدالة عليها  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يكمل جمالً ناقصة لبعض أنواع الجموع من خالل كلمات متنوعة بين المفرد و الجمع  -

 .ة للفعل المضارع في حالتي التذكير و التأنيث يكمل جمالً ناقص -

 .يكمل جمالً ناقصة لصيغتي األمر و النهي  -

 يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف "  القراءة لتعلم الثانيالمعياري المستوى بفيما يتعلق / سادساًً 
  . الذي  )٥١ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "الكلمات الجديدة فيه

  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف الثالث 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٤  ٧٥,٨٠  ٨٢٠.  ٣,٧٩  .يقرأ قراءة جهرية صحيحة مراعياً عالمات الترقيم   ١
  ٨  ٦٧,٠٠  ٨٣٣.  ٣,٣٥  .يقرأ مراعياً الحركات اإلعرابية   ٢



 ٢٠٦

  ٩  ٦٤,٤٠  ٨٣٦.  ٣,٢٢  يكيف معدل قراءته لتناسب درجة صعوبة النص  ٣
  ٦  ٧١,٦٠  ٧٦٣.  ٣,٥٨  .يستنبط معاني الكلمات الجديدة من خالل السياق   ٤
  ٥  ٧٢,٤٠  ٧٥٧.  ٣,٦٢  .يتعرف إلى المترادفات و المشترك اللفظي   ٥
  ٧  ٦٩,٤٠  ٩٩٤.  ٣,٤٧  يميز بين الضمائر المنفصلة و المتصلة في النص  ٦
  ٣  ٧٨,٢٠  ٨٧٢.  ٣,٩١  .يحدد األسماء الموصولة   ٧
  ٢  ٨٢,٤٠  ٧٩٨.  ٤,١٢  .يتعرف إلى أدوات االستفهام   ٨
  ١  ٨٤,٦٠  ٨٠١.  ٤,٢٣  .يتعرف إلى حروف الجر   ٩

معياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كـان      أن مؤشرات األداء للمستوى ال     ) ٥١( ويتضح من الجدول    
( و  ) ٣,٢٢( متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بـين   

، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تـأثيراً         ) ٨٤,٦٠ (و  )  ٦٤,٤٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٢٣
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  لعربية في الصف الثالثتعلم التالميذ في مبحث اللغة اتقويم "  في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يتعرف إلى حروف الجر  -
 .يتعرف إلى أدوات االستفهام  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يحدد األسماء الموصولة  -

 .م يقرأ قراءة جهرية صحيحة مراعياً عالمات الترقي -

 .يتعرف إلى المترادفات و المشترك اللفظي  -

 .يستنبط معاني الكلمات الجديدة من خالل السياق  -

 .يميز بين الضمائر المنفصلة و المتصلة في النص  -

 .يقرأ مراعياً الحركات اإلعرابية  -

  .يكيف معدل قراءته لتناسب درجة صعوبة النص  -
وقـد    : " يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات "  القراءةلتعلم  الثالثالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / سابعاً  

  . الذي  )٥٢ (كانت النتائج كما يوضحها الجدول 
  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف الثالث 

  العبارات  م
المتوسط 

  يالحساب
االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

 يحدد األفكار الرئيسة و الجزئية و التفاصيل في مجموعة من   ١
  ٧  ٦٦,٢٠  ٨٥٠.  ٣,٣١  .النصوص مناسبة للصف الدراسي 

  ٦  ٦٦,٤٠  ٨٧٧.  ٣,٣٢  .يجيب عن أسئلة غير مباشرة بعد قراءة النص   ٢
  ٢  ٧٢,٢٠  ٨٠٠.  ٣,٦١  . المعروضةيتوقع الغرض من النص من خالل العنوان و الصور  ٣
  ٨  ٦٤,٦٠  ٨٥٢.  ٣,٢٣  .يصنف معلومات النص و أفكاره   ٤
  ١  ٧٣,٤٠  ٨٧٩.  ٣,٦٧  .يقدم عنواناً جديداً للنص   ٥
  ٣  ٧٠,٤٠  ٧٩٤.  ٣,٥٢  يوظف المعلومات المقروءة في اكتساب معارف جديدة  ٦
  ٤  ٦٧,٨٠  ٧٤٥.  ٣,٣٩  .يوظف خبرات النص في مواقف جديدة   ٧



 ٢٠٧

  ٩  ٥٩,٨٠  ٩٤٦.  ٢,٩٩  .األدلة التي ساقها الكاتب للتعبير عن وجهة نظره يحدد   ٨
  ٥  ٦٧,٠٠  ٩٩٥.  ٣,٣٥  .يدلل على صحة كالمه بالدليل من النص   ٩

يوظف استراتيجيات ما قبل القراءة التي تساعد على فهم النص   ١٠
  ١٠  ٥٧,٨٠  ٩٧٢.  ٢,٨٩  ...)،، و المعرفة المسبقة بالمحتوىالتوقع، و القراءة السريعة(مثل

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كـان           ) ٥٢( ويتضح من الجدول    
( و  ) ٢,٨٩( متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بـين   

 المؤشرات أكثر تـأثيراً     ، و لمعرفة أي    ) ٧٣,٤٠ (و  )  ٥٧,٨٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,٦٧
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم "  في

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
  .يقدم عنواناً جديداً للنص  -
 .يتوقع الغرض من النص من خالل العنوان و الصور المعروضة  -

 .علومات المقروءة في اكتساب معارف جديدة يوظف الم -

 .يوظف خبرات النص في مواقف جديدة  -

 .يدلل على صحة كالمه بالدليل من النص  -

 .يجيب عن أسئلة غير مباشرة بعد قراءة النص  -

 .يحدد األفكار الرئيسة و الجزئية و التفاصيل في مجموعة من النصوص مناسبة للصف الدراسي  -

 .أفكاره يصنف معلومات النص و  -

  :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 
 .يحدد األدلة التي ساقها الكاتب للتعبير عن وجهة نظره  -
 ... )محتوى ،القراءة السريعة، و المعرفة المسبقة بال ، والتوقع(اءة التي تساعد على فهم النص مثليوظف استراتيجيات ما قبل القر -

  

وقد كانت النتائج     : " يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة      "  القراءة لتعلم   لرابعاالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / ثامناً  
  .  الذي  )٥٣ (كما يوضحها الجدول 

  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف الثالث 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

نحراف اال
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

  ٤  ٦٦,٠٠  ١,٠٣٧  ٣,٣٠  . للتأثير في المستمعين يلقي التلميذ الشعر إلقاء معبراً  ١
  ٨  ٥٤,٦٠  ١,٠٤١  ٢,٧٣  .يقرأ الروايات الشعبية و السير الذاتية   ٢
  ٢  ٧٤,٠٠  ٨٢٢.  ٣,٧٠  .يقرأ قراءة صامتة بفهم و استيعاب في زمن مناسب   ٣
  ١  ٧٧,٤٠  ٧٧١.  ٣,٨٧  .اٌ قصيرة تالوة صحيحة يتلو سور  ٤

تقديم ( يتعرف إلى الغرض من النصوص غير األدبية   ٥
  ٥  ٦٠,٠٠  ٩١٨.  ٣,٠٠  ).المعلومات و التعليمات و التفسيرات 

  ٩  ٥٣,٦٠  ١,٠٢١  ٢,٦٨  .يتعرف التلميذ المبالغة و الخيال في النصوص األدبية   ٦
  ٧  ٥٦,٠٠  ١,٠٦٢  ٢,٨٠  .إليه يتذوق جمال  الصور  في النص المقدم   ٧
  ٦  ٥٧,٨٠  ١,٠٠٤  ٢,٨٩  .يبدي رأيه في النص الذي قرأه موضحاً نقده له   ٨
  ٣  ٦٦,٢٠  ٩٢١.  ٣,٣١  .يربط بين الخبرات المستفادة من النص و خبراته السابقة   ٩



 ٢٠٨

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٥٣(  ويتضح من الجدول    
 ) ٢,٦٨( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٧٧,٤٠ (و  )  ٥٣,٦٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,٨٧( و  
 :ا تنازلياً كما يلي تم ترتيبه"  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم "  تأثيراً في

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
  .يتلو سوراٌ قصيرة تالوة صحيحة  -
 .يقرأ قراءة صامتة بفهم و استيعاب في زمن مناسب  -

 .يربط بين الخبرات المستفادة من النص و خبراته السابقة  -

 .يلقي التلميذ الشعر إلقاء معبراٌ للتأثير في المستمعين  -

 ).تقديم المعلومات و التعليمات و التفسيرات ( يتعرف إلى الغرض من النصوص غير األدبية  -

  :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 
 .يبدي رأيه في النص الذي قرأه موضحاً نقده له  -

 .يتذوق جمال  الصور  في النص المقدم إليه  -
 .يقرأ الروايات الشعبية و السير الذاتية  -

 .ذ المبالغة و الخيال في النصوص األدبية يتعرف التلمي -

  

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمـل بـصورة           "  الكتابة لتعلم   األولالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / تاسعاً  
  . الذي  )٥٤ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "صحيحة 

  .النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم الكتابة في الصف الثالث يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

  ٦  ٦٩,٤٠  ٨٥٨.  ٣,٤٧  .يكتب بانسيابية و بسرعة   ١
  ٥  ٦٩,٨٠  ٩٠٦.  ٣,٤٩  .يكتب مستخدماً جمالً بسيطة و جمالً مركبة   ٢
  ١  ٨١,٠٠  ٨٣٨.  ٤,٠٥   ....)أحمد ، أتقن ( ات بها همزة قطع مثل يكتب كلم  ٣
  ٢  ٧٥,٠٠  ٨٣٤.  ٣,٧٥  ) .يتأمل ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على األلف مثل  ٤
  ٤  ٧٠,٢٠  ٩٨٤.  ٣,٥١  ) مالئم ( يكتب التلميذ كلمات بها همزة متوسطة على نبرة مثل  ٥
  ٩  ٦٣,٦٠  ١,٠٧٦  ٣,١٨  ).تفاءل ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على السطر مثل  ٦
  ٧  ٦٧,٦٠  ١,٠٢٩  ٣,٣٨  ) .مؤمن ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على واو مثل  ٧
  ٣  ٧٣,٤٠  ٩٥٩.  ٣,٦٧   ...)ابن ،اسم (يكتب األسماء التي تبدأ بهمزة الوصل مثل   ٨
  ٨  ٦٦,٤٠  ٩٥٧.  ٣,٣٢  .يراجع الجمل قبل كتابتها و أثناءها و بعدها   ٩
  ١٠  ٥٩,٦٠  ١,٠٩٥  ٢,٩٨  .ت الترقيم في الكتابة يستخدم عالما  ١٠

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث               ) ٥٤(  ويتضح من الجدول    
 ) ٢,٩٨( كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشـرات أكثـر         ) ٨١,٠٠ (و  )  ٥٩,٦٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٤,٠٥( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم "  تأثيراً في



 ٢٠٩

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
 ...) . أحمد ، أتقن ( يكتب كلمات بها همزة قطع مثل  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" ما بين أما الفقرات التي تنحصر 
 ) .يتأمل ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على األلف مثل  -
 ..) .ابن ،اسم (يكتب األسماء التي تبدأ بهمزة الوصل مثل  -

 ) .مالئم ( يكتب التلميذ كلمات بها همزة متوسطة على نبرة مثل  -

 .يكتب مستخدماً جمالً بسيطة و جمالً مركبة  -

 . بسرعة يكتب بانسيابية و -

 ) .مؤمن ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على واو مثل  -

 .يراجع الجمل قبل كتابتها و أثناءها و بعدها  -

 ) .تفاءل ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على السطر مثل  -

  :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 
 .يستخدم عالمات الترقيم في الكتابة  -

  : "يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكـاره و تتـضح           "  الكتابة لتعلم   الثانيعياري  المالمستوى  بفيما يتعلق   / عاشراً  
  . الذي  )٥٥ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف الثالث 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١  ٦٩,٢٠  ٩٧٢.  ٣,٤٦  .يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى الميسرة في كتابته  ١
  ٢  ٦٧,٦٠  ٨٨٦.  ٣,٣٨  .يكتب األحداث البسيطة و يرتبها بعدة طرق   ٢
  ٤  ٦٣,٠٠  ٩٥١.  ٣,١٥  .يكتب في صورة فقرات   ٣
  ٥  ٦٠,٨٠  ١,٠٧٥  ٣,٠٤  . فقرة عن فكرة واحدة يكتب بحيث تعبر كل  ٤
  ١٠  ٥١,٢٠  ١,٠٦٤  ٢,٥٦  .يكتب مقدمة و موضوعاً و خاتمة منطقية   ٥

مالحظات ( ينظم أفكاره من خالل وضع قوائم أفكار   ٦
  ٩  ٥٣,٦٠  ١,١٥٦  ٢,٦٨  ) .بسيطة حول الموضوع 

  ٦  ٦٠,٨٠  ١,٠٩٥  ٣,٠٤  .يستخدم أدوات ربط مناسبة للربط بين أفكاره   ٧
  ٣  ٦٣,٨٠  ١,١٧٣  ٣,١٩  .. )العناوينالهامش،(يتعرف بعض قواعد تنظيم الكتابة مثل  ٨
  ٧  ٥٩,٢٠  ١,٠٩٥  ٢,٩٦  .يراجع كتاباته الخاصة خالل التعبير و بعده   ٩

عالمات ترقيم ، أدوات ( يقيم كتاباته باستخدام أساليب اللغة   ١٠
  ٨  ٥٧,٨٠  ١,١٠٤  ٢,٨٩  ... )ربط 

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كـان           ) ٥٥( ويتضح من الجدول    
( و  ) ٢,٥٦( متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بـين   

، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تـأثيراً         ) ٦٩,٢٠ (و  )  ٥١,٢٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,٤٦
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثم تقوي"  في

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
  .يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى الميسرة في كتابته -



 ٢١٠

 .يكتب األحداث البسيطة و يرتبها بعدة طرق  -

 .... ) .الهامش ، العناوين ( تابة مثل يتعرف بعض قواعد تنظيم الك -

 .يكتب في صورة فقرات  -

 .يكتب بحيث تعبر كل فقرة عن فكرة واحدة  -

 .يستخدم أدوات ربط مناسبة للربط بين أفكاره  -

 .يراجع كتاباته الخاصة خالل التعبير و بعده  -

  :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 
 ... ) .المات ترقيم ، أدوات ربط ع( يقيم كتاباته باستخدام أساليب اللغة  -
 ) .مالحظات بسيطة حول الموضوع ( ينظم أفكاره من خالل وضع قوائم أفكار  -

 . يكتب مقدمة و موضوعاً و خاتمة منطقية  -

  
يوظف التلميذ مهارات الكتابة فـي مواقـف     "  الكتابة لتعلم   الثالثالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / الحادي عشر   

  . الذي  )٥٦ (قد كانت النتائج كما يوضحها الجدول و  : "مختلفة 
  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة في الصف الثالث 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٢  ٧١,٦٧  ٩٨٠٥١.  ٣,٥٨٣٣  . بسيطة بمحاكاة جمل من النصوص يكتب التلميذ جمالً  ١
  ٣  ٦٢,٥٠  ١,٠٩٧٨٤  ٣,١٢٥٠  .يلخص المواد الدراسية المقررة   ٢
  ٤  ٦٠,٤٢  ١,١٤٢٢٩  ٣,٠٢٠٨  .يكتب تعليقاً على حدث   ٣

يكتب آراء بسيطة عن النصوص التي قرأها الطالب و مناقشتها   ٤
  ٦  ٥٩,٧٩  ١,١٢٨٥٣  ٢,٩٨٩٦  .مع إبداء األسباب 

مع تبرير ) قصة ، مقال ، كتاب ، ( كتب التلميذ رأيه فيما قرأ   ٥
  ٧  ٥٩,١٧  ١,٠٥٥٤٨  ٢,٩٥٨٣  .وجهة نظره 

  ١٠  ٥٦,٠٤  ١,١٢٩٦٩  ٢,٨٠٢١  يكتب مقارنة بين رأيين مختلفين حول الموضوع نفسه  ٦
  ٨  ٥٧,٩٢  ١,١٠٠٠٤  ٢,٨٩٥٨  .يكتب دعوة لحضور عيد ميالد أو حفل أو مهرجان   ٧
  ٥  ٦٠,٠٠  ١,٠٠٥٢٥  ٣,٠٠٠٠  .لة قصيرة في بعض المناسبات يكتب رسا  ٨

يكتب قصة بسيطة تحاكي القصص التي قرأها مع محاكاة لغة   ٩
  ١١  ٥٥,٠٠  ١,١٧٨٧٦  ٢,٧٥٠٠  .القصة و تغيير الشخصيات و أماكن األحداث منها و الزمان 

  ١٢  ٤٧,٠٨  ١,١٠٤٨١  ٢,٣٥٤٢  .يكتب قصة من تأليفه موضحاً شخصياتها و األماكن و الزمان   ١٠
  ١  ٧٥,٢١  ٨٤٢٨٦.  ٣,٧٦٠٤  يكتب ما يمليه عليه المعلم في حصص اإلمالء بصورة صحيحة   ١١

يكتب أسئلة رئيسة عن موضوع معلوماتي قبل قراءته و تسجيل   ١٢
  ٩  ٥٦,٤٦  ١,٠٧٦٠٠  ٢,٨٢٢٩  .اإلجابة بعد القراءة

تفاوت من حيث قوتها ، حيث كـان     أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري ت      ) ٥٦( ويتضح من الجدول    
 ) ٢,٣٥٤٢( متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بـين               

، و لمعرفة أي المؤشرات أكثـر   ) ٧٥,٢١ (و  )  ٤٧,٠٨( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٣,٧٦٠٤( و  
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  ية في الصف الثالثتعلم التالميذ في مبحث اللغة العربتقويم "  تأثيراً في



 ٢١١

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" الفقرات التي تنحصر ما بين 
  .يكتب ما يمليه عليه المعلم في حصص اإلمالء بصورة صحيحة  -
 .يكتب التلميذ جمالً بسيطة بمحاكاة جمل من النصوص  -

 .يلخص المواد الدراسية المقررة  -

 .يكتب تعليقاً على حدث  -

 .يكتب رسالة قصيرة في بعض المناسبات  -

  :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 
 .يكتب آراء بسيطة عن النصوص التي قرأها الطالب و مناقشتها مع إبداء األسباب  -

 .مع تبرير وجهة نظره ) قصة ، مقال ، كتاب ، ( يكتب التلميذ رأيه فيما قرأ  -

 .ان يكتب دعوة لحضور عيد ميالد أو حفل أو مهرج -

 .يكتب أسئلة رئيسة عن موضوع معلوماتي قبل قراءته و تسجيل اإلجابة بعد القراءة -
 .يكتب مقارنة بين رأيين مختلفين حول الموضوع نفسه  -

 .يكتب قصة بسيطة تحاكي القصص التي قرأها مع محاكاة لغة القصة و تغيير الشخصيات و أماكن األحداث منها و الزمان  -

  .وضحاً شخصياتها و األماكن و الزمان يكتب قصة من تأليفه م -
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  :النتائج التي تتعلق بالسؤال الثالث و الذي ينص على 
المستويات المعيارية الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربيـة فـي الـصفوف               هل تختلف   " 

  "؟ )  المعلمين والمشرفين( د العينة  كل من أفراالثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر
  . "ت " قيمة  وقد تم معالجة هذا السؤال إحصائيا بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و

  
 من وجهـة نظـر      فيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف األول         

  :و المشرفين  المعلمين
 للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربيـة       "ت  " وقيمة  النحراف المعياري   قيمة الوسط الحسابي وا   تم إيجاد   

  .الذي  ) ٥٧( كما يوضحها الجدول في الصف األول 
   . للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف األول"ت " وقيمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري يبين 

المستوى المعياري   مشرف  معلم
المتوسط   ملمجاالت التعل

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت " قيمة 

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم االستماع 

  غير دال  ١,٧٦  ٥,٣٢٠٧٢  ٤٠,٥٢٦٣  ٦,٢٥٩٨١  ٤٢,٥١٢٤

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم االستماع 

 غير دال  ١,٨٧  ٦,٣٤١٤٠  ٤٤,٠٥٢٦  ٧,٨١٣٨٦  ٤٦,٦٦٩٤

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم التحدث 

 غير دال  ٠,٨٧٢  ٤,١٤٥٦٤  ٢٣,٩٤٧٤  ٤,٩٥٢٥٧  ٢٣,١٧٣٦

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم التحدث

 غير دال  ١,٥٧  ٧,٣١٥٩٣  ٣٨,١٣١٦  ٧,٨٧٩٦٢  ٣٥,٨٥٩٥

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم القراءة 

 غير دال  ٠,٠٧٩  ٢,٦٤٨٣٠  ١٥,٥٠٠٠  ٢,٤٩٣٤٦  ١٥,٥٣٧٢

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم القراءة 

 ٠,٠٥دال عند   ٢,٣٩  ١٠,٥٠٩٠٩  ٧٦,٧٨٩٥  ٩,٣٢٥٧٤  ٨١,٠٧٤٤

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم القراءة 

 غير دال  ٠,٦٣١  ٦,٦١٣٢٨  ٣٥,٦٨٤٢  ٦,٨٣١٤٢  ٣٦,٤٧٩٣

ــاري   ــستوى المعي الم
  .الرابع لتعلم القراءة 

 غير دال  ٠,٧٩٩  ٥,٥٩٥٢٣  ٢٧,٨٦٨٤  ٥,٠٤٠٥١  ٢٧,٠٩٩٢

ــاري   ــستوى المعي الم
  الخامس لتعلم القراءة

 غير دال  ١,٦٢  ٧,١٣٣٩٦  ٤٠,٨٤٢١  ٧,٣٥٥٢٧  ٣٨,٦٣٦٤

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم الكتابة 

 غير دال  ١,٧٧  ٣,٥٦٧٧٨  ١٩,٠٢٦٣  ٣,٣٧١٤٧  ٢٠,١٥٧٠
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المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم الكتابة

 غير دال  ٠,٩٦٢  ٦,٤٣٠٢٨  ٣٣,٠٥٢٦  ٥,٨٤٦٠٤  ٣٤,١٢٤٠

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم الكتابة 

 غير دال  ١,٦٩  ٤,٥٠٣٩١  ١٦,٦٥٧٩  ٣,٥٨٤٦٩  ١٥,٤٥٤٥

ــاري   ــستوى المعي الم
  .الرابع لتعلم الكتابة 

 ٠,٠١دال عند   ٣,٤٨  ٥,٠٩١٧٦  ٢١,٤٢١١  ٤,٤٧٥٤٠  ١٨,٤٢١٥

" ق دالة إحصائياً بين المعلمـين و المـشرفين فـي            ه ال توجد فرو   يتضح من خالل الجدول السابق أن     
المستوى المعياري األول لتعلم االستماع  ، المستوى المعياري الثاني لـتعلم االسـتماع ، المـستوى                 
المعياري األول لتعلم التحدث ، المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث ، المـستوى المعيـاري األول                

اري الثالث لتعلم القراءة ، المستوى المعياري الرابـع لـتعلم القـراءة ،              لتعلم القراءة ، المستوى المعي    
المستوى المعياري الخامس لتعلم القراءة ، المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة ، المستوى المعياري              

، في حـين توجـد فـروق ذات داللـة           " الثاني لتعلم الكتابة ، المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة          
المـستوى المعيـاري   " ، أما  لصالح المعلمين" المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة        " حصائية في   إ

  .لصالح المشرفين " الرابع لتعلم الكتابة 
  

من وجهـة نظـر      الثانيفيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف          
  :و المشرفين  المعلمين
 للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربيـة  "ت " و قيمة   لحسابي واالنحراف المعياري    قيمة الوسط ا  تم إيجاد   

  .الذي  ) ٥٨( كما يوضحها الجدول  الثانيفي الصف 
  . الثاني للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف "ت " وقيمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

المستوى المعياري   مشرف  معلم
المتوسط   ت التعلملمجاال

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت " قيمة 

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم االستماع 

 غير دال  ٠,٩٩٠  ٦٫٦٤١٣٩  ٤٢٫٠٠٠٠  ٥٫٨٣٠٩١  ٤٣٫٠٩٥٧

المستوى المعياري الثاني 
 غير دال  ١,٤٧  ٦٫٤٩٥٨٧  ٣١٫٥٧٨٩  ٥٫٠٢٣٠١  ٣٣٫٠٧٨٣  .لتعلم االستماع 

المستوى المعياري األول  
 غير دال  ٠,١٦٧  ٦٫٩٣٠٨٧  ٢٨٫٧٣٦٨  ٥٫٤٧٢١٧  ٢٨٫٩٤٧٨  .لتعلم التحدث 

المستوى المعياري الثاني 
 غير دال  ٠,٦٥٩  ٧٫٨٥٥٢٤  ٣٧٫٣٩٤٧  ٨٫٨١٧١٧  ٣٨٫٥٣٠٤  .لتعلم التحدث

 األولالمستوى المعياري  
  ٠,٠٥دال عند   ٢,٣٩  ٤٫٩٤١٧٧  ٣٧٫١٠٥٣  ٤٫٣٠٢٦٨  ٣٩٫١٤٧٨  .لتعلم القراءة 
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 نيالمستوى المعياري الثا
  .لتعلم القراءة 

 غير دال  ٠,٥٤٦  ٥٫٩٥٧٨٩  ٣٣٫٢٦٣٢  ٥٫٣١٠٢٤  ٣٢٫٧٣٠٤

 ثالثالمستوى المعياري ال
  .لتعلم القراءة 

 غير دال  ١,٥٨  ٥٫٣٢٥٦٠  ٣١٫٤٤٧٤  ٥٫٦٦٠٠٥  ٢٩٫٧٧٣٩

ــاري   ــستوى المعي الم
   لتعلم القراءةالرابع

 غير دال  ٠,٢٣٧  ٧٫٩٩٤١٧  ٤٦٫٦٥٧٩  ٨٫٣٧٥٨٢  ٤٦٫٢٨٩٥

 األولالمستوى المعياري  
 غير دال  ١,٣٣  ٧٫١٠٥٣٨  ٣٧٫٠٠٠٠  ٥٫٨٨٦٨٧  ٣٨٫٥٢١٧  .لتعلم الكتابة

 نيالمستوى المعياري الثا
 غير دال  ١,٨٤  ٣٫٥٠٤٢١  ١٧٫٨٦٨٤  ٣٫٧٠٢٣٧  ١٦٫٦٣٤٨  .لتعلم الكتابة 

 الثالثالمستوى المعياري 
  ٠,٠١دال عند   ٢,٦٩  ٧٫٧٩٩٨٢  ٣١٫٩٧٣٧  ٨٫١٥١٥٢  ٢٧٫٩٩١٣  .لتعلم الكتابة 

 " ه ال توجد فروق دالة إحصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي              يتضح من خالل الجدول السابق أن     
المستوى المعياري   ،   المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع    ،  المستوى المعياري األول لتعلم االستماع      

، المستوى المعياري الثاني لتعلم القـراءة   ، ستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث  الم ،   األول لتعلم التحدث  
المـستوى المعيـاري     ،   المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة     ،   المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة    

ت داللة إحصائية   ، في حين توجد فروق ذا      " المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة     ،   األول لتعلم الكتابة  
المستوى المعياري الثالـث لـتعلم      " ، أما    لصالح المعلمين  " المستوى المعياري األول لتعلم القراءة    " في  

  .لصالح المشرفين " الكتابة 
  

من وجهـة نظـر      الثالثفيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف          
   :المعلمين
 للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربيـة  "ت " و قيمة   بي واالنحراف المعياري    قيمة الوسط الحسا  تم إيجاد   

  .الذي  ) ٥٩( كما يوضحها الجدول  الثالثفي الصف 
  .الثالث  للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف "ت " وقيمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري يبين 

  مشرف  معلم
المستوى المعياري 

المتوسط   ت التعلملمجاال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت " قيمة 

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم االستماع 

 غير دال  ٠,٣٦٧  ٥٫٤٢١٩٥  ٢٩٫١٨٤٢  ٥,١٢٣١٧  ٢٩,٥٨٦٢

المستوى المعياري الثاني 
 غير دال  ٠,٠٠٣  ٤٫٩٤٥٧٩  ٢٨٫١٥٧٩  ٥,٠٢٢٠٦  ٢٨,١٥٥٢  .لتعلم االستماع 
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المستوى المعياري األول  
 غير دال  ١,٨٧  ٨٫٤٧١٥٧  ٤٠٫٥٥٢٦  ٩,٢٩٠٥٦  ٣٧,٠٣٤٥  .لتعلم التحدث 

المستوى المعياري الثاني 
 ٠,٠٥دال عند   ٢,٣٥٩  ٣٫١٨٥٢٥  ١٨٫٥٥٢٦  ٣,٩٦٧٢٤  ١٦,٧٤١٤  .لتعلم التحدث

 ألولالمستوى المعياري ا 
 ٠,٠١دال عند   ٦,١٣  ٣٫٣٥٦٥٩  ٢٣٫٧٦٣٢  ٢,٩٠٤٦٧  ١٩,٨١٠٣  .لتعلم القراءة 

 نيالمستوى المعياري الثا
  .لتعلم القراءة 

 غير دال  ٠,٦٣٣  ٥٫٢٧٧٠٣  ٣٢٫٨٦٨٤  ٥,٥٣٤٦٩  ٣٣,٥٨٦٢

 الثالثالمستوى المعياري 
  .لتعلم القراءة 

 غير دال  ٠,٨١٥  ٦٫١٥٩٨٠  ٣٣٫٩٤٧٤  ٦,٦٨٥٤٢  ٣٢,٨٤٤٨

ــاري   ــستوى المعي الم
   لتعلم القراءةالرابع

 غير دال  ١,٣٢٦  ٤٫٨٤٥٠٤  ٢٩٫٣٤٢١  ٧,١٥٢٥٦  ٢٧,٥٨٦٢

  األولالمستوى المعياري 
 غير دال  ٠,١٨٩  ٧٫٤٥٦١٣  ٣٤٫٩٧٣٧  ٧,٧٤٢٣١  ٣٤,٦٧٢٤  .لتعلم الكتابة

 نيالمستوى المعياري الثا
 غير دال  ١,٨٣  ٧٫٦٥٥٠٨  ٣٢٫٣١٥٨  ٩,١٩١٨٥  ٢٩,٠٣٤٥  .لتعلم الكتابة 

 الثالثالمستوى المعياري 
 ٠,٠٥دال عند   ٣,٠١٧  ٨٫٥٢٥٥٩  ٣٩٫٧٣٦٨  ١٠,٣٢٧١٩  ٣٣,٦٥٥٢   .لتعلم الكتابة

 " ه ال توجد فروق دالة إحصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي              يتضح من خالل الجدول السابق أن     
المستوى المعياري األول لتعلم االستماع ، المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع ، المستوى المعياري              

، المستوى المعياري الثالث لتعلم القـراءة    .، المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة       .تحدث  األول لتعلم ال  
، المستوى المعيـاري   .، المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة ، المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة           .

ى المعياري الثـاني لـتعلم      ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في  المستو          " الثاني لتعلم الكتابة    
المستوى المعيـاري الثالـث     " ، أما    لصالح المعلمين " التحدث ، المستوى المعياري األول لتعلم القراءة        

  .لصالح المشرفين " لتعلم الكتابة 
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  :النتائج التي تتعلق بالسؤال الرابع والذي ينص على 
لتالميذ في مبحث اللغة العربية في الـصفوف الثالثـة          لالزمة لتقويم تعلم ا   هل تختلف مؤشرات األداء ا    " 

  "؟ )  المعلمين والمشرفين(  كل من أفراد العينة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر
لكـل  " ت  " وقيمة  وقد تم معالجة هذا السؤال إحصائيا بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري            

  .مستوى معياري مع مؤشره على حدة 
 يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثـراء حـصيلته           " المستوى المعياري األول لتعلم االستماع    ب فيما يتعلق / والً  أ

  .            الذي  )٦٠ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "اللغوية
  .  لتعلم االستماع في الصف األول للمستوى المعياري األول " ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت " قيمة 

  غير دالة  ١,١٢  ٧٢٢.  ٣,٥٨  ٨١٢.  ٣,٧٤  ١
  ٠,٠٠٥دالة عند   ٢,٥٦  ٨٤٤.  ٣,٨٧  ٦٨٦.  ٤,٢١  ٢
  لةغير دا  ١,٨٥  ٥٦٣.  ٤,١٨  ٧٨٤.  ٤,٤٤  ٣
  ٠,٠١دالة عند   ٢,٨٣  ٥٤٧.  ٤,٣٩  ٥٧٥.  ٤,٦٩  ٤
  غير دالة  ١,٢٣  ٦٨٧.  ٣,٥٣  ٨٧٨.  ٣,٧٢  ٥
 غير دالة  ١,٤٩  ٨٣٤.  ٣,٨٢  ٩٥٩.  ٤,٠٧  ٦

 غير دالة  ١,٢٤  ٧٢٤.  ٣,٧٤  ٩٧٣.  ٣,٩٥  ٧

 غير دالة .٥٠  ٨٢٨.  ٣,٧٤  ٩٨٠.  ٣,٨٣  ٨

 غير دالة  .٦٩  ٩٥٠.  ٣,٢٦  ١,٠٥٣  ٣,٤٠  ٩

 غير دالة  .٣٤  ١,١١٩  ٣,٢١  ٩٢٢.  ٣,٢٧  ١٠

 غير دالة  .١٥-  ١,٠٤٤  ٣,٢١  ٩٦٦.  ٣,١٨  ١١

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
، في حين توجد فروق ذات داللـة إحـصائية    " ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧ ،  ٦،  ٥ ،   ٣ ،   ١ " المؤشرات  

  .الح المعلمين لص " ٤ ، ٢" في المؤشرات التالية 
يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المـسموع           "  االستماع لتعلم   لثانيالمعياري ا المستوى  بفيما يتعلق   / ثانياً  

  . الذي ) ٦١ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "لطبيعة المستمعين
    .للمستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع في الصف األول "ت " وقيمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري يبين 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  ٠,٠١دالة عند   ٣,٤٧  ٨٦٢.  ٤,٢٠  ٧٤٥.  ٣,٦٦  ١
  ٠,٠١دالة عند   ٢,٧٠  ٩٠٧.  ٤,٠٤  ٧١٨.  ٣,٦١  ٢
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  غير دالة  ١,٨٣  ١,٠١٨  ٣,٥٠  ٨٨٦.  ٣,١٦  ٣
  ٠,٠٥دالة عند   ٢,٢٧  ٩٧٦.  ٣,٩٣  ٨٣٠.  ٣,٥٣  ٤
 غير دالة  ١,١٣  ٩٩٩.  ٣,٥٧  ٧٨٦.  ٣,٣٧  ٥

 غير دالة  .١٢  ٩١٠.  ٣,٦٥  ٨٥٢.  ٣,٦٣  ٦

 غير دالة  .١١  ١,٠٠٣  ٣,٣٩  ٩١٣.  ٣,٣٧  ٧

 غير دالة  .٠٧-  ١,١٢٠  ٣,٢٥  ٩٢١.  ٣,٢٦  ٨

 ةغير دال  .٥٧  ١,١١٢  ٣,٣٢  ٨٤٣.  ٣,٢١  ٩

  ٠,٠٥دالة عند   ٢,١٨  ٩٩٤.  ٣,٨٦  ٧٩٧.  ٣,٤٧  ١٠
  غير دالة  .٤٧-  ٩٧٥.  ٣,١٨  ٧٦٠.  ٣,٢٦  ١١
 غير دالة  ١,٢٤  ٩٩٦.  ٣,٣٤  ١,٠٦٠  ٣,١١  ١٢

 غير دالة  .١٤  ٩٩١.  ٣,٤٥  ٨٢٦.  ٣,٤٢  ١٣

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
، في حين توجد فروق ذات داللة إحـصائية   " ١٣ ، ١٢ ،  ١١ ،   ٩ ،   ٨ ،   ٧ ،   ٦ ،   ٥ ،   ٣"  المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ١٠ ، ٤ ، ٢ ، ١" في المؤشرات التالية
  

وقد كانت النتائج كما      : " ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه       "  المعياري األول لتعلم التحدث   المستوى  ب فيما يتعلق / ثالثاً  
  . الذي  )٦٢ (لجدول يوضحها ا

  .للمستوى المعياري األول لتعلم التحدث في الصف األول  "ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  ٠,٠٥دالة عند   ٢,١٧  ٨٤٨.  ٣,٨٨  ٧٢٤.  ٣,٥٥  ١
  غير دالة  .٩٢-  ٩٣٢.  ٣,٥٠  ٧٨١.  ٣,٦٦  ٢
 غير دالة  .٣٥-  ٩٨٢.  ٣,٥٧  ٧١٤.  ٣,٦٣  ٣

 غير دالة  .٩٧-  ٩٢٢.  ٣,١٦  ٧٠٢.  ٣,٣٢  ٤

 غير دالة  .٨٤-  ١,٠٠٨  ٣,٢٧  ٧٢٢.  ٣,٤٢  ٥

 غير دالة  .٩٧-  ٩٠٧.  ٣,١٠  ٨٩١.  ٣,٢٦  ٦

  ٠,٠٥دالة عند   ٢,٣٤-  ٩٥٨.  ٢,٦٩  ٩٨١.  ٣,١١  ٧
ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                تضح من خالل الجدول السابق أن     ي

 " ١" في المؤشـر رقـم      ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية          " ٦ ، ٥ ، ٤ ،   ٣ ،   ٢ " المؤشرات
  .لصالح المعلمين  " ٧" لصالح المشرفين والمؤشر رقم 

  



 ٢١٨

  : " يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفـة    "   لتعلم التحدث  الثانيري  المعياالمستوى  ب فيما يتعلق / رابعاً  
  . الذي  )٦٣ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف األول  "ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  وى الداللةمست  "ت" قيمة 

  غير دالة  ٢٣.  ٨٠٩.  ٤,١٤  ٧٦٤.  ٤,١١  ١
  ٠,٠١دالة عند   ٢,٢٥-  ١,٢٠٣  ٣,٢٦  ٨٢٨.  ٣,٧٤  ٢
  غير دالة  ١,٠٧-  ٩٣٢.  ٣,٤٨  ٧٤٥.  ٣,٦٦  ٣
  ٠,٠٥دالة عند   ١,٩٧-  ٨٩٧.  ٣,٢٥  ٩١٩.  ٣,٥٨  ٤
 غير دالة  .٧٥-  ١,٠٦٥  ٣,٠٩  ٩٤٣.  ٣,٢٤  ٥

 غير دالة  ١,٢٦-  ١,٠٥٥  ٣,٠٧  ١,٠٦٨  ٣,٣٢  ٦

 غير دالة  .٩٧-  ١,١١٤  ٢,٩٦  ١,٠٥٣  ٣,١٦  ٧

 غير دالة  .٤٨  ٩٣٢.  ٣,٥٠  ٨٥٨.  ٣,٤٢  ٨

 غير دالة  .٩٥-  ٩٣٦.  ٣,٣٤  ٧٩٧.  ٣,٥٠  ٩

  ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠١-  ١,٠٢٩  ٢,٧٤  ١,٠٤٤  ٣,١٣  ١٠
  غير دالة  ١,٢٩-  ١,١٣٦  ٣,٠٢  ٩٥٦.  ٣,٢٩  ١١

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
فـي  ، في حين توجد فروق ذات داللة إحـصائية           " ١١ ، ،   ٩ ،   ٨ ،   ٧ ،   ٦،  ٥ ،   ٣ ،   ١ " المؤشرات

  . لصالح المعلمين  " ١٠ ، ٤ ، ٢" المؤشرات التالية
  

 يتعرف التلميذ إلى سمات النص العربي و المصطلحات "  القراءة لتعلم األولالمعياري توى المسب فيما يتعلق/ خامساً 
  . الذي  )٦٤ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "الخاصة به 

  .للمستوى المعياري األول لتعلم القراءة في الصف األول  "ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  غير دالة  ١,٠٦  ٨٣٢.  ٤,٠١  ٨٥٥.  ٣,٨٤  ١
  غير دالة  ١,٤٥-  ٨٣٧.  ٣,٥٤  ٨٢٠.  ٣,٧٦  ٢
  ٠,٠٥دالة عند   ١,٩٩  ٧٣٣.  ٤,٣٨  ٧٦٤.  ٤,١١  ٣
  ير دالةغ  ١,٠٤-  ٩٠٧.  ٣,٦١  ٩٣٥.  ٣,٧٩  ٤



 ٢١٩

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
لـصالح   " ٣" في المؤشـر رقـم     ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية         "  ٤ ، ٢ ،   ١ " المؤشرات
  .المشرفين 

  
رف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية         يتع "  القراءة لتعلم   الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / سادساً  

  . الذي  )٦٥ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "و ينطقها نطقاً صحيحاً
  .للمستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف األول  "ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

   الداللةمستوى  "ت" قيمة 

  غير دالة  ١,١٣  ٧٨٩.  ٤,١٤  ٧٨٨.  ٣,٩٧  ١

 غير دالة  ١,٩٢  ٦٨٩.  ٤,٢٢  ٧١٦.  ٣,٩٧  ٢

 غير دالة  ١,٧٤  ٧٥٣.  ٤,٢٤  ٦٩٧.  ٤,٠٠  ٣

 غير دالة  .٦٥  ٨٤١.  ٤,١٠  ٦٩٧.  ٤,٠٠  ٤

 ير دالةغ  .٩٨  ٩٢٣.  ٣,٩٣  ٧٥١.  ٣,٧٦  ٥

 غير دالة  .٣٢-  ٨٢٦.  ٣,٧٩  ٧٥٤.  ٣,٨٤  ٦

  ٠,٠١دالة عند  ٢,٩٢  ٥٧٥.  ٤,٦٩  ٦٧٥.  ٤,٣٧  ٧

  غير دالة  ١,٧٠  ٤٨٢.  ٤,٧٩  ٥٨٩.  ٤,٦٣  ٨

 غير دالة  ١,٩٨  ٦٤٤.  ٤,٥٦  ٧٣٩.  ٤,٣٢  ٩

 غير دالة  ١,٢٥  ٧٨٥.  ٤,١٦  ٧٨٨.  ٣,٩٧  ١٠

  ٠,٠١دالة عند  ٣,٧٠  ٥٧٤.  ٤,٧٧  ٧٤٥.  ٤,٣٤  ١١

 غير دالة  ١,٠٨  ٨٨٠.  ٣,٩٩  ٨٣٤.  ٣,٨٢  ١٢

 غير دالة  .٨١  ٧٧١.  ٤,٣٠  ٦٥٢.  ٤,١٨  ١٣

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٥٥  ٥٥٤.  ٤,٧١  ٥٥٥.  ٤,٤٥  ١٤

 ٠,٠١دالة عند  ٣,٦٧  ٥٥٨.  ٤,٦٥  ٨٧٥.  ٤,٢١  ١٥

  غير دالة  ١,٩٧  ٦٤٤.  ٤,٥٦  ٧٨٩.  ٣,٨٤  ١٦

  ٠,٠١دالة عند  ٣,٢٣  ٧٨٥.  ٤,١٦  ٧٥١.  ٣,٧٦  ١٧

 ر دالةغي  ١,٦١  ٥٧٤.  ٤,٧٧  ٨٨٣.  ٣,٦٣  ١٨

 غير دالة  .٥٥  ٨٨٠.  ٣,٩٩  ٨٠٢.  ٣,٧١  ١٩

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
، في حـين توجـد       " ١٩ ،   ١٨ ،   ١٦ ،   ١٣ ،   ١٢ ،   ١٠ ،   ٩ ،   ٨ ،   ٦ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٣ ،   ٢ " المؤشرات

  .لصالح المعلمين  " ١٧ ، ١٥ ، ١٤ ، ١١ ، ٧ ، ١" ة في المؤشرات التاليفروق ذات داللة إحصائية 
  



 ٢٢٠

 يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف         "  القراءة لتعلم   الثالثالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / سابعاً  
  . الذي  )٦٦ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "الكلمات الجديدة فيه

  .للمستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف األول  "ت "  واالنحراف المعياري وقيمة يبين قيمة الوسط الحسابي
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  غير دالة  .٨٩-  ٧٧١.  ٤,٣٠  ٧٠٤.  ٣,٨٧  ١
 غير دالة  .٤٠  ٥٥٤.  ٤,٧١  ٧٩٧.  ٣,٥٣  ٢

 غير دالة  .٥٨  ٥٥٨.  ٤,٦٥  ٨١٥.  ٣,٦٦  ٣

  ٠,٠١دالة عند   ٣,٤٦  ٧٣٢.  ٤,١٢  ٨٨٩.  ٣,٥٨  ٤
 غير دالة  ١,٣٦-  ٧٦٩.  ٤,٢٢  ٩٦٣.  ٣,١٣  ٥

 غير دالة  ١,٢٦  ٨٢٩.  ٣,٨٨  ٨٣٠.  ٣,٤٧  ٦

 غير دالة  .٨٧  ٩٠٠.  ٣,٨٠  ٨١١.  ٣,٧٩  ٧

 غير دالة  .١٠  ١,٠٠٦  ٣,٤١  ٨٢٣.  ٣,٣٩  ٨

 غير دالة  ١,٣٤  ٧٩٦.  ٣,٨٢  ١,٠٠١  ٣,٦١  ٩

 غير دالة  .٥١- ٨٢.  ٣,٨٨ ٧٤.  ٣,٦٦  ١٠

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
فـي  ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية           " ١٠ ،   ٩ ،   ٨ ،   ٧ ،   ٦،  ٥  ، ٣،  ٢،   ١ " المؤشرات

  .شرفين لصالح الم " ٤" المؤشر رقم 
وقـد    : " يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومـات        "  القراءة لتعلم   الرابعالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / ثامناً  

  . الذي  )٦٧ (كانت النتائج كما يوضحها الجدول 
  .ي الصف األول للمستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة ف "ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  غير دالة  ٣٦.-  ٩٠٠.  ٣,٨٠  ٨٢٣.  ٣,٨٤  ١
 غير دالة  .٨٥-  ١,٠٠٦  ٧٧,٦٠  ٨٩١.  ٣,٥٥  ٢

 غير دالة  .٢١  ٧٩٦.  ٣,٨٢  ١,٠٥٤  ٣,٣٩  ٣

 غير دالة  .٠٦  ٩٥٦.  ٣,٥٧  ٧٩٥.  ٣,٢٦  ٤

 غير دالة  .٠٧-  ٩١٢.  ٣,٣٦  ٩١٣.  ٣,٣٧  ٥

 غير دالة  ١,٦٠-  ٨٧٢.  ٣,٥٩  ٧٨٩.  ٣,٨٤  ٦

 غير دالة  .٩١-  ١,٠٦١  ٣,٠١  ٩٥٥.  ٣,١٨  ٧

 غير دالة  .٩٠-  ١,٠٥١  ٣,٢٥  ٩٤٨.  ٣,٤٢  ٨



 ٢٢١

 غير دالة إحصائياً وهذا يدلل علـى عـدم وجـود          جميع المؤشرات يتضح من خالل الجدول السابق أن       
  .روق ذات داللة بين وجهة نظر المشرفين والمعلمين ف

  

وقـد كانـت      : " يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة      "  القراءة لتعلم   الخامسالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / تاسعاً  
  .الذي  ) ٦٨ (النتائج كما يوضحها الجدول 

  . لمعياري الخامس لتعلم القراءة في الصف األول للمستوى ا "ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  ٠,٠٥دالة عند   ١,٩٧  ٨٠١.  ٤,٤٠  ٧٦٤.  ٤,١١  ١
  غير دالة  .٧٨-  ٨٢٨.  ٣,٥١  ٧٨٦.  ٣,٦٣  ٢
  غير دالة  .١٣  ٧٩٥.  ٣,٩٧  ٦٩٥.  ٣,٩٥  ٣
  ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠٥-  ١,٠٥١  ٢,٧٥  ٧٧٧.  ٣,١٣  ٤
  ٠,٠١دالة عند   ٥,٨٨-  ١,٠٩٤  ٢,١١  ١,٠٣٧  ٣,٢٩  ٥
 غير دالة  .١١-  ١,١٤٧  ٣,٨٢  ٩١٦.  ٣,٨٤  ٦

 غير دالة  ١,٥٨-  ١,٠٤٧  ٢,٥٧  ٨٧٥.  ٢,٨٧  ٧

 غير دالة  .٩٠-  ١,٠٥٤  ٢,٨٠  ٩١٥.  ٢,٩٧  ٨

 لةغير دا  ١,٢٧-  ١,٠٥٨  ٣,١٢  ١,٠٧٦  ٣,٣٧  ٩

 غير دالة  .١٦-  ١,٠٣٢  ٢,٩٧  ١,١٣٩  ٣,٠٠  ١٠

 غير دالة  .١٨  ١,٠٣٧  ٣,٤٠  ١,٠٥١  ٣,٣٧  ١١

 غير دالة  .٣٦-  ١,٤٦٩  ٣,٢٢  ٩٦٢.  ٣,٣٢  ١٢

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
، في حين توجد فروق ذات داللة إحـصائية   " ١٢ ، ١١ ،  ١٠ ،   ٩ ،   ٨ ،   ٧ ،   ٦ ،   ٣ ،   ٢ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ٤" لصالح المعلمين أما المؤشر رقم  " ٥ ، ١" في المؤشرات التالية 
  

وقد   : " يتعرف التلميذ أساسيات فن الكتابة و الخط       "  الكتابة لتعلم   األولالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / عاشراً  
  . الذي  )٦٩ (ا الجدول كانت النتائج كما يوضحه

  .للمستوى المعياري األول لتعلم الكتابة في الصف األول  "ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  ٠,٠٥دالة عند   ٢,٥٥ ٧٠.  ٤,٣٩  ٧٣٣.  ٤,٠٥  ١
  غير دالة  ١,٣٠  ٨٢٧.  ٣,٩١  ٨٠٢.  ٣,٧١  ٢
 غير دالة  ١,٣١  ٨٦١.  ٣,٩٨  ٨٨٣.  ٣,٧٦  ٣



 ٢٢٢

 غير دالة  ١,١٠  ٨٠١.  ٤,٠١  ٨٢٣.  ٣,٨٤  ٤

 غير دالة  ١,٤١  ٨٠٢.  ٣,٨٨  ٩٠٩.  ٣,٦٦  ٥

 فـي   ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين             يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 " ١" فـي المؤشـر رقـم       ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية           " ٥،   ٤،   ٣ ،   ٢ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين 
  

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمـل         "  الكتابة لتعلم   الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / الحادي عشر   
  . الذي  )٧٠ (الجدول وقد كانت النتائج كما يوضحها   : "بصورة صحيحة 

  .للمستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف األول  "ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  غير دالة  .٩٨  ٨٦٠.  ٤,١٠  ٧٣٣.  ٣,٩٥  ١
 غير دالة  .٥٨  ٨٣٤.  ٣,٩٣  ٨٥٥.  ٣,٨٤  ٢

 غير دالة  .٤٥-  ٨٦٧.  ٣,٥٠  ٩١٩.  ٣,٥٨  ٣

 غير دالة  .١٣  ٨٨٦.  ٣,٥٠  ٨٦٢.  ٣,٤٧  ٤

  ٠,٠٥دالة عند   ٢,١٩  ٧٨٥.  ٤,٠٩  ٨٥٢.  ٣,٧٦  ٥
  غير دالة  .٦١  ٨٢٣.  ٣,٧٠  ٩١٦.  ٣,٦١  ٦
  ٠,٠٥دالة عند   ٢,١١  ٨٠١.  ٣,٧٨  ٩٥٠.  ٣,٤٥  ٧
 غير دالة  .٠٢  ٧١٤.  ٤,٠٨  ٨٨٢.  ٤,٠٨  ٨

 غير دالة  .٥٦  ١,١٦١  ٣,٤٤  ١,٢١٠  ٣,٣٢  ٩

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
فـي المؤشـرات   ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية  " ٩ ، ٨ ، ٦ ، ٤،  ٣،  ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين "  ٧ ، ٥" التالية
  

  : "يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح  " الكتابة لتعلم الثالثالمعياري المستوى بفيما يتعلق / الثاني عشر  
  . الذي  )٧١ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  . لتعلم الكتابة في الصف األول للمستوى المعياري الثالث "ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  ٠,٠٥دالة عند   ٢,٢٥  ٨٥٤.  ٤,٢٣  ٩٠٦.  ٣,٨٧  ١
  غير دالة  .٠٢  ٩١٤.  ٣,٥٠  ٨٦٢.  ٣,٥٠  ٢
  ٠,٠٥د دالة عن  ٢,١٧-  ١,٠٠٦  ٢,٧٧  ١,٠٨٧  ٣,١٨  ٣



 ٢٢٣

  ٠,٠٥دالة عند   ٣,١٦-  ١,٠٤١  ٢,٤٥  ١,١٢٤  ٣,٠٨  ٤
  ٠,٠٥دالة عند   ٢,٥٨-  ١,٠٨١  ٢,٥٠  ١,١٧٤  ٣,٠٣  ٥

ه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المعلمين و المشرفين في المؤشـر             يتضح من خالل الجدول السابق أن     
لـصالح   " ٥ ، ٤ ، ٣" يـة فـي المؤشـرات التال  ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية         "  ٢" رقم  

  .لصالح المعلمين  " ١" المعلمين أما الفقرة رقم 
يوظف التلميذ مهارات الكتابة فـي مواقـف    "  الكتابـة  لتعلم الرابعالمعياري المستوى بفيما يتعلق / الثالث عشر  

  . الذي  )٧٢ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "مختلفة 
  .للمستوى المعياري الرابع لتعلم الكتابة في الصف األول  "ت "  واالنحراف المعياري وقيمة يبين قيمة الوسط الحسابي

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  غير دالة  .٨٣-  ٩٨٨.  ٣,٨٨  ٨٨٥.  ٤,٠٣  ١
  غير دالة  ١,٢١-  ١,٠٤٩  ٣,٤٥  ٩٠٤.  ٣,٦٨  ٢
  ٠,٠١دالة عند   ٤,٣٢-  ١,٠٦٥  ٢,٥٣  ٩٧٠.  ٣,٣٧  ٣
  ٠,٠١دالة عند   ٣,١٢-  ١,٠٩٦  ٢,٤٩  ١,١٤٣  ٣,١٣  ٤
  غير دالة  ١,٧٧-  ٩٨٢.  ٣,٤٤  ٩٩٨.  ٣,٧٦  ٥
  ٠,٠١دالة عند   ٤,١٥-  ١,٠٧٢  ٢,٦٤  ٩٧٨.  ٣,٤٥  ٦

ـ          يتضح من خالل الجدول السابق أن      ين و المـشرفين فـي      ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلم
 ،  ٤ ،   ٣" في المؤشرات التاليـة     ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية         "  ٥ ،   ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المعلمين  " ٦
  

الثاني من وجهـة نظـر      فيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف          
 "ت  " و قيمـة    ي واالنحـراف المعيـاري      قيمة الوسـط الحـساب     تم إيجاد     :المعلمين و المشرفين  

  .كما يلي  الثانيللمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف 
 يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثـراء حـصيلته    " المستوى المعياري األول لتعلم االستماعبفيما يتعلق   / أوالً  

  . الذي  )٧٣ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "اللغوية
  .للمستوى المعياري األول لتعلم االستماع في الصف الثاني " ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  غير دالة  ٠,٨٥٨  ٩١٢.  ٣,٩٢  ٨٥٩.  ٣,٧٧  ١
  ٠,٠٥دالة عند   ٠,٣,٠٧  ٨٨٦.  ٣,٨٤  ٧٠٢.  ٤,٢٦  ٢



 ٢٢٤

  ٠,٠٥دالة عند   ٢,٤٤  ٦٧٣.  ٤,٠٨  ٦٧٠.  ٤,٣٨  ٣
 غير دالة  ١,٤١  ٦٧٣.  ٤,٠٨  ٧٤١.  ٤,٢٧  ٤

 غير دالة  ١,٠٣  ٧٣٠.  ٤,١٨  ٦٦٥.  ٤,٣٦  ٥

 غير دالة  ١,٣١  ٨٢٦.  ٣,٤٢  ٨٧٩.  ٣,٢٦  ٦

 غير دالة  ٠,١١٩  ٧٨٦.  ٣,٧٦  ٧٨٥.  ٣,٧٤  ٧

  ٠,٠٥دالة عند   ١,٩٧  ٧٨٨.  ٣,٩٧  ٧٤٧.  ٤,٢٥  ٨
 غير دالة  ١,٣٢  ٨٣١.  ٤,١١  ٧٦١.  ٤,٣٠  ٩

 غير دالة  ٠,٢٣٩  ٩٢٦.  ٣,١٨  ٩٩٠.  ٣,١٤  ١٠

 غير دالة  ٠,٤٣٦  ١,١٠٨  ٣,٤٥  ٩١١.  ٣,٣٧  ١١

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
فـي  ، في حين توجد فروق ذات داللة إحـصائية          "  ١١ ،   ١٠ ،   ٩ ،   ٧ ،   ٦ ،   ٥ ،   ٤ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ٣" لصالح المعلمين بينما المؤشر رقم  " ٨ ، ٢" الفقرات التالية 
  

لمسموع يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص ا         "  االستماع لتعلم   لثانيالمعياري ا المستوى  بفيما يتعلق   / ثانياً  

  . الذي  )٧٤ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "لطبيعة المستمعين
  . للمستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع في الصف الثاني " ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 

  عياريالم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دالة  ٠,٩٨٤  ٩٥١.  ٣,٥٣  ٨٢٠.  ٣,٦٩  ١

 غير دالة  ٠,١٠٩  ٨٦٠.  ٣,٥٥  ٨٦٠.  ٣,٥٧  ٢

 غير دالة  ١,١٩  ٦٤٧.  ٣,٤٧  ٧٧٤.  ٣,٦٤  ٣

 غير دالة  ١,٣٤  ٨٥٥.  ٣,٦١  ٨٢٠.  ٣,٦٩  ٤

 غير دالة  ٠,٥٦٨  ٨١٩.  ٣,٦٣  ٨٦٠.  ٣,٥٧  ٥

 غير دالة  ٠,٨٤٠  ٩١٩.  ٣,٤٢  ٧٧٤.  ٣,٦٤  ٦

  ٠,٠١دالة عند   ٣,٦٤  ٨٠٩.  ٣,٦٨  ٨٣٥.  ٣,٣٩  ٧
  ٠,٠١دالة عند   ٢,٧٢  ١,٠٠٤  ٣,٤٢  ٨٢٢.  ٣,٧٢  ٨
 غير دالة  ١,٠١  ١,٠٠٥  ٣,٢٦  ٨٨٠.  ٣,٥٧  ٩

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
فـي المؤشـر    ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية          " ٩ ،   ٦ ،   ٥ ،   ٤،   ٣  ، ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المعلمين  " ٨" لصالح المشرفين ، بينما المؤشر رقم  " ٧" رقم 
  



 ٢٢٥

وقد كانت النتائج كما   : " ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه "  المعياري األول لتعلم التحدثالمستوى بفيما يتعلق / ثالثاً  
  . الذي  )٧٥ (يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري األول لتعلم التحدث في الصف الثاني " ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  دالةغير  ٠,٣٤٨  ٩٤٦.  ٣,٣٩  ٧٥٥.  ٤,٢١  ١

 غير دالة  ٠,٢٧٣  ٩٣٥.  ٣,٢١  ٨٠٤.  ٣,٨٦  ٢

 غير دالة  ٠,٣٣٢  ٨٥٨.  ٣,٤٢  ٩٠٠.  ٣,٤٣  ٣

 غير دالة  ١,٣٥  ٨٨٦.  ٣,١٦  ٨٠٩.  ٣,٣٧  ٤

 غير دالة  ٠,١٥٧  ٨٩٤.  ٣,١١  ٨٩٠.  ٣,٠٨  ٥

 غير دالة  ٠,٦٥٦  ٨٦٣.  ٢,٨٩  ٩٤٤.  ٢,٧٨  ٦

 غير دالة  ٠,٨٤٠  ١,٠٠٥  ٣,٢٦  ٩٢٩.  ٣,١٢  ٧

 غير دالة  ٠,٥٨٠  ٩٦٦.  ٣,٣٤  ٩٦٦.  ٣,٤٥  ٨

 غير دالة  ٠,٥١٦  ٩٢٨.  ٢,٩٥  ٩٠٢.  ٣,٠٤  ٩

 غير دالة إحصائياً وهذا يدلل علـى عـدم وجـود          جميع المؤشرات يتضح من خالل الجدول السابق أن       
  .فروق ذات داللة بين وجهة نظر المشرفين والمعلمين 

  
  : "ف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة         يوظ "   لتعلم التحدث  الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / رابعاً  

  . الذي  )٧٦ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 
  .للمستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف الثاني " ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ٠,٨٠٤  ٨٩٤.  ٢,٨٩  ١,٠٢٢  ٢,٧٦  ١

 غير دالة  ١,١٢  ٨٣٤.  ٣,١٨  ٨٩٣.  ٣,٣٧  ٢

 غير دالة  ١,٤٤  ٨٥٢.  ٣,٢٤  ٨٨٢.  ٣,٤٨  ٣

 غير دالة  ١,٥٩  ٩٣٥.  ٣,٢١  ١,٠١٩  ٢,٩٢  ٤

 غير دالة  ١,١٩  ٧٨٨.  ٣,٠٣  ١,٠٣٩  ٢,٨٢  ٥

 غير دالة  ٠,٣٠٠  ٨١٩.  ٣,٣٧  ٩٦٨.  ٣,٣١  ٦

 غير دالة  ١,١١  ٨٨٦.  ٣,١٦  ١,٠٠٣  ٣,٣٧  ٧

 غير دالة  ٠,٨٦١  ١,٠١٢  ٢,٩٥  ٣,٠٠٢  ٣,٣٨  ٨

 غير دالة  ٠,١٦٧  ٧٥١.  ٣,٢٤  ١,٢٢٧  ٣,٢٢  ٩



 ٢٢٦

 غير دالة  ١,٢٨  ١,٠٢٤  ٢,٩٢  ٩٢٠.  ٣,١٥  ١٠

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٢٩  ٩٠٦.  ٣,١٣  ٩١١.  ٣,٦٣  ١١

 غير دالة  ٠,١٨٥  ٨٥٠.  ٣,٠٨  ١,٠٦١  ٣,١٢  ١٢

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
، في حين توجد فـروق ذات داللـة   "  ١٢ ، ١٠،  ٩  ،٨ ،  ٧  ، ٦ ،   ٥ ،   ٤،   ٣  ، ٢ ،   ١ " المؤشرات
  .لصالح المعلمين  " ١١" في المؤشر رقم إحصائية 

  

 يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و "  القراءة لتعلم األولالمعياري وى المستبفيما يتعلق / خامساً 
  . الذي  )٧٧ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "ينطقها نطقاً صحيحاً

  .ف الثاني للمستوى المعياري األول لتعلم القراءة في الص" ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ١,٨٩  ٦٣٨.  ٤,١٦  ٦٤٥.  ٤,٣٩  ١

 غير دالة  ١,٢٦  ٨٦٧.  ٤,٢٩  ٦٣٩.  ٤,٤٥  ٢

 غير دالة  ٠,٧٧٩  ٦٨٥.  ٤,٢٦  ٦٥٣.  ٤,٣٧  ٣

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٩٥  ٧٦٠.  ٤,٢٦  ٥٨٦.  ٤,٦٢  ٤

 غير دالة  ١,٦٨  ٧٤١.  ٤,١٣  ٦٧٦.  ٤,٣٥  ٥

 غير دالة  ١,١١  ٦٨٩.  ٤,١١  ٨٣٣.  ٤,٢٨  ٦

 غير دالة  ١,٣٩  ٦٣٨.  ٤,١٦  ٧٢٦.  ٤,٣٥  ٧

 غير دالة  ١,٤٣  ٦٦٤.  ٣,٧٩  ٨٥٨.  ٤,٠٢  ٨

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٩٢  ٦١٣.  ٣,٩٥  ٧١٠.  ٤,٣٣  ٩

دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي            ه ال توجد فروق     يتضح من خالل الجدول السابق أن     
في المؤشـرات  ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية "  ٨ ، ٧  ،٦ ،  ٥،   ٣  ، ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المعلمين  " ٩ ، ٤" التالية 
راءة النص و تعرف  يوظف التلميذ مهارات القراءة لق"  القراءة لتعلم الثانيالمعياري المستوى بفيما يتعلق / سادساً 

  . الذي  )٧٨ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "الكلمات الجديدة فيه
  . للمستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف الثاني "  ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ٠,٤٢١  ٨٥٠.  ٣,٩٢  ٧٥٥.  ٣,٩٩  ١

 غير دالة  ٠,٩٨١  ٨١١.  ٣,٧٩  ٨٨١.  ٣,٦٤  ٢



 ٢٢٧

 غير دالة  ٠,٨١٨  ٨٩١.  ٣,٧٤  ٧٦٨.  ٣,٦٢  ٣

 غير دالة  ٠,١٤٨  ٧٨٦.  ٣,٦٣  ٩٩٢.  ٣,٦٥  ٤

 غير دالة  ١,٩١  ٩٢٢.  ٣,٤٧  ٨٣٧.  ٣,١٧  ٥

 غير دالة  ١,٦٤  ٩٣٨.  ٣,٦٦  ١,١٥٩  ٣,٣٢  ٦

 غير دالة  ١,٤٢  ١,٠٢٨  ٣,٦١  ١,١٠٥  ٣,٣٢  ٧

 ٠,٠٥دالة عند  ٢,٤٢  ٧٦٩.  ٣,٩٥  ٧٢٠.  ٤,٢٨  ٨

 غير دالة  ١,٢٩  ٨٩٣.  ٣,٥٠  ١,٠٠١  ٣,٧٤  ٩

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
في المشر  ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية          " ٩  ، ٧  ، ٦ ،   ٥ ،   ٤،   ٣  ، ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المعلمين  " ٨" رقم 
  

وقـد    : " يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات "  القراءة لتعلم  الثالث المعياريالمستوى  بفيما يتعلق   / سابعاً  
  . الذي  )٧٩ (كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف الثاني " ت "  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين قيمة
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ٠,٦٥٢ ٨٦.  ٣,٤٧ ٨٥.  ٣,٥٨  ١

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠١٣  ٧٩٠.  ٣,٣٩  ٩٦٨.  ٣,٠٤  ٢

 غير دالة  ٠,٢٣٦  ٦٦٢.  ٣,٦٨  ٨٤١.  ٣,٦٣  ٣

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٢٥٣  ٨٢٦.  ٣,٤٢  ١,٠٢٥  ٢,٨٣  ٤

 غير دالة  ٠,٣٠٣  ٧٩٧.  ٣,٥٣  ٧٦٢.  ٣,٥٧  ٥

 ٠,٠٥دالة عند  ٢,٠٤  ٧٣٩.  ٣,٦٨  ٧٩١.  ٣,٣٩  ٦

 غير دالة  ١,١٣  ٧٣٢.  ٣,٧١  ٩٦٨.  ٣,٥٠  ٧

 غير دالة  ٠,٣٢٦  ٨١٩.  ٣,٣٧  ٨٧٢.  ٣,٣١  ٨

 غير دالة  ١,٥٢٣  ٧٦٦.  ٣,١٨  ١,٠٧٩  ٢,٩٠  ٩

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
فـي المؤشـرات    ، في حين توجد فروق ذات داللة إحـصائية           " ٩  ، ٨ ،   ٧  ، ٥،   ٣  ، ١ " المؤشرات

  .فين لصالح المشر " ٦ ، ٤ ، ٢" التالية 
  
  

وقد كانت النتائج     : " يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة      "  القراءة لتعلم   الرابعالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / ثامناً  
  . الذي  )٨٠ (كما يوضحها الجدول 



 ٢٢٨

  .اني للمستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف الث"  ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 ٠,٠٥دالة عند  ٢,٤٢  ٩٨٠.  ٣,٥٠  ٧٨١.  ٣,٨٩  ١

 غير دالة  ٠,٩٣٧  ٨٣١.  ٣,٨٩  ٨٥٧.  ٤,٠٥  ٢

 ٠,٠٥دالة عند  ٢,٥١  ٨٤٤.  ٣,٨٧  ٦٨٥.  ٤,٢٢  ٣

 غير دالة  ٠,٥٧٧  ٩٢١.  ٣,٥٥  ٨٨١.  ٣,٤٦  ٤

 غير دالة  ٠,١٠٨  ٩٧٠.  ٣,٦٣  ٨٢٣.  ٣,٦٢  ٥

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٨  ٩٢١.  ٣,٥٥  ٩٧٧.  ٣,٠٤  ٦

 غير دالة  ٠,٢٨٣  ٨٩١.  ٣,٥٥  ١,٠٢٤  ٣,٥٠  ٧

 غير دالة  ٠,٤١٥  ٦٥٥.  ٣,٩٥  ٩٦٩.  ٣,٨٧  ٨

 غير دالة  ٠,٦٠٨  ٨٤٣.  ٣,٧٩  ٨٥٠.  ٣,٨٨  ٩

 غير دالة  ٠,١٨٠  ٧٣٠.  ٣,١٨  ١,١١٨  ٣,١٥  ١٠

 غير دالة  ٠,٩٠٤  ٧٩٨.  ٣,١١  ١,١٠١  ٢,٩٢  ١١

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٢٨  ٧٩٥.  ٣,٢٦  ١,١٩٠  ٢,٧٨  ١٢

 غير دالة  ٠,٥٦٥  ٨٣٤.  ٣,٨٢  ٩٣٣.  ٣,٩١  ١٣

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
، في حين توجد فروق ذات داللة إحـصائية  "  ١٣ ،  ١١ ،   ١٠،   ٩  ، ٨ ،   ٧ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٢ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ١٢ ، ٦" لصالح المعلمين ، بينما المؤشرات رقم  " ٣ ، ١" في المؤشرات التالية 
  

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بـصورة       "  الكتابة لتعلم    األول المعياريالمستوى  بفيما يتعلق   / تاسعاً  
  . الذي  )٨١ ( النتائج كما يوضحها الجدول وقد كانت  : "صحيحة 

  .للمستوى المعياري األول لتعلم الكتابة في الصف الثاني " ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  ٠,٠١دالة عند   ٢,٦٣  ٨٣٤.  ٣,٨٢  ٧٣٦.  ٤,١٩  ١
  ٠,٠١دالة عند  ٣,٨٩  ٧٥٣.  ٤,٠٣  ٦٢٧.  ٤,٥٠  ٢
  ٠,٠١دالة عند  ٢,٨٩  ٩٣٠.  ٤,٠٠  ٦٤٥.  ٤,٣٩  ٣
 غير دالة  ١,٥٥  ٨٥٥.  ٣,٦١  ٨٨١.  ٣,٨٥  ٤

 غير دالة  ١,١٣٨  ٨٩١.  ٣,٥٥  ٩٠٩.  ٣,٧٤  ٥

 غير دالة  ٠,٦٢٣  ٩٧٩.  ٣,٥٣  ٨٧٣.  ٣,٦٣  ٦

 غير دالة  ١,٧٦  ٨٣٥.  ٣,٧١  ٨٤٩.  ٣,٤٣  ٧



 ٢٢٩

 غير دالة  ١,٦٠٩  ٨٩٣.  ٣,٥٠  ٩٧٨.  ٣,٢١  ٨

 غير دالة  ٠,٢٧٩  ٧٨٦.  ٣,٧٦  ٨٥٤.  ٣,٧٢  ٩

 ٠,٠٥دالة عند  ٢,١٥  ٩٨٠.  ٣,٥٠  ٨٥٧.  ٣,٨٦  ١٠

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
فـي المؤشـرات   ، في حين توجد فروق ذات داللة إحـصائية           " ٩  ، ٨ ،   ٧  ، ٦ ،   ٥ ،   ٤ " المؤشرات

  .لصالح  المعلمين  " ١٠ ، ٣ ، ٢ ، ١" التالية 
  

  : "يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكـاره و تتـضح           "  الكتابة لتعلم   الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / عاشراً  
  . الذي ) ٨٢ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف الثاني " ت " بين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ي

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 " ٥ ، ٤" في المؤشرات التاليـة     ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية         "   ٣  ، ٢ ،   ١"  المؤشرات

  .لصالح المشرفين 
  

يوظف التلميذ مهارات الكتابة فـي مواقـف     "  الكتابةلتعلم   الثالث   المعياريالمستوى  بفيما يتعلق   / الحادي عشر   
  . الذي  )٨٣ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "مختلفة 

  .للمستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة في الصف الثاني " ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  ٠,٠١لة عنددا  ٣,٢٤  ٨٢٦.  ٣,٤٢  ٩٣٢.  ٢,٨٧  ١
 ٠,٠٥دالة عند  ٢,١٢  ٩٦٦.  ٣,٣٤  ٩٩٩.  ٢,٩٥  ٢

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٨٢  ٩٥٥.  ٣,١٨  ١,٠١٥  ٢,٦٧  ٣

 غير دالة  ٠,١٧٦  ٨٠٤.  ٣,٠٥  ٣,٠٢٠  ٢,٩٧  ٤

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ١,١٨٤  ٧٢٥.  ٣,٤٧  ٩٦٠.  ٣,٢٨  ١

 غير دالة  ٠,٥٦٣  ٧٨٤.  ٣,٩٢  ٧٣٣.  ٣,٨٤  ٢

 غير دالة  ١,٠١١  ٨٨٩.  ٣,٥٨  ٩٣٦.  ٣,٤١  ٣

  ٠,٠٥دالة عند  ١,٩٧  ٨٦٢.  ٣,٤٧  ١,٠٣٣  ٣,١١  ٤
 ٠,٠٥دالة عند  ٢,٣٣  ٩٤٨.  ٣,٤٢  ١,٠٢٢  ٢,٩٩  ٥



 ٢٣٠

 غير دالة  ١,٧٧  ٨٩٤.  ٣,١١  ١,٠٤١  ٢,٧٨  ٥

 ٠,٠٥دالة عند  ٢,٠٧  ٩٥٧.  ٢,٩٥  ١,٠٦٩  ٢,٥٦  ٦

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٧٠٨  ٩٢١.  ٣,٢٦  ١,٠٧٥  ٢,٧٥  ٧

  غير دالة  ١,٦٩  ٩١٦.  ٣,٣٩  ٩٤٩.  ٣,١٠  ٨
  ٠,٠١دالة عند  ٣,١٣  ٨٥٢.  ٣,٢٤  ١,٠٤٣  ٢,٦٥  ٩
 غير دالة  ١,٨٤١  ٩١٥.  ٣,٠٣  ١,٠١٩  ٢,٧٠  ١٠

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 ،  ١" في المؤشرات التالية    ت داللة إحصائية    ، في حين توجد فروق ذا     "  ١٠  ، ٨ ،   ٥ ،   ٤ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ٩ ، ٧ ، ٦ ، ٣ ، ٢
  

الثالث من وجهـة نظـر      فيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف          
   :المعلمين و المشرفين

اريـة لـتعلم اللغـة    للمـستويات المعي " ت " و قيمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري تم إيجاد   
  .كما يلي  الثالثالعربية في الصف 

 يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثـراء حـصيلته    " المستوى المعياري األول لتعلم االستماعبفيما يتعلق   / أوالً  
  . الذي  )٨٤ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "اللغوية

  .للمستوى المعياري األول لتعلم االستماع في الصف الثالث " ت " ياري وقيمة يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المع
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ١,٢٢  ٨٨٦.  ٣,٨٤  ٨٥٥.  ٣,٦٢  ١

 غير دالة  ٠,٥١٣  ٨٩٣.  ٣,٥٣  ٨٧٥.  ٣,٦٢  ٢

 غير دالة  ٠,١٦٢  ٧٩٥.  ٣,٧٤  ٩٣٧.  ٣,٧١  ٣

 غير دالة  ١,٣٢  ٨١٨.  ٣,٩٢  ٨٧٥.  ٤,١٦  ٤

 غير دالة  ١,٣٨  ٨٠١.  ٣,٨٢  ٩٧٦.  ٣,٥٥  ٥

 غير دالة  ٠,١٦٦٥  ٦٨٧.  ٣,٥٣  ٨٧٣.  ٣,٦٤  ٦

 غير دالة  ١,١٩  ٨٢٣.  ٣,٦١  ٨٢٦.  ٣,٨١  ٧

 غير دالة  ١,٢٤  ٩٠٥.  ٣,٢١  ١,١٤٣  ٣,٤٨  ٨

 غير دالة إحصائياً وهذا يدلل علـى عـدم وجـود          جميع المؤشرات ن  يتضح من خالل الجدول السابق أ     
  .فروق ذات داللة بين وجهة نظر المشرفين والمعلمين 

  



 ٢٣١

يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع          "  االستماع لتعلم   لثانيالمعياري ا المستوى  بفيما يتعلق   / ثانياً  

  . الذي  )٨٥ (تائج كما يوضحها الجدول وقد كانت الن  :  "لطبيعة المستمعين
  .للمستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع في الصف الثالث " ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ٠,٣٥٤  ٨٨٧.  ٣,٦١  ٩٢٥.  ٣,٦٧  ١

 غير دالة  ٠,١٦٠  ٨٥٢.  ٣,٦٣  ٨٣٦.  ٣,٦٠  ٢

 غير دالة  ٠,٧٨٩  ٨٢٣.  ٣,٦١  ١,٠٢٩  ٣,٤٥  ٣

 غير دالة  ٠,٩٧٤  ٧٢٤.  ٣,٤٥  ٩١٤.  ٣,٢٨  ٤

 غير دالة  ٠,٨٨٤  ٧٨٤.  ٣,٩٢  ٨١٤.  ٤,٠٧  ٥

 غير دالة  ٠,٠٨٣  ٨٧٨.  ٣,٣٤  ٨٠٣.  ٣,٣٣  ٦

 غير دالة  ٠,٦٧٣  ٨٥٥.  ٣,٣٩  ٨٨٣.  ٣,٥٢  ٧

 غير دالة  ٠,١٣٩  ٩٠٥.  ٣,٢١  ١,١٥٩  ٣,٢٤  ٨

 غير دالة إحصائياً وهذا يدلل على عدم وجود فـروق        جميع الفقرات يتضح من خالل الجدول السابق أن       
  .ذات داللة بين وجهة نظر المشرفين والمعلمين 

وقد كانت النتائج كما   : "لميذ حديثه ثم يلقيه  ينظم الت"  المعياري األول لتعلم التحدثالمستوى بفيما يتعلق / ثالثاً  
  . الذي  )٨٦ (يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري األول لتعلم التحدث في الصف الثالث "  ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

لمتوسط ا
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ٠,٣٣٥  ٩٧٤.  ٣,٣٩  ٨٦٣.  ٣,٣١  ١

 غير دالة  ١,٢١  ٩٥٠.  ٣,٤٥  ١,٠٦٧  ٣,١٩  ٢

 غير دالة  ٠,٧١٩  ٩٩٨.  ٣,٣٧  ٩٣٧.  ٣,٢٢  ٣

 غير دالة  ٠,٣٧١  ٩٣٣.  ٣,٣٢  ٩٧٩.  ٣,٢٤  ٤

 غير دالة  ٠,٠١٣  ٩١٦.  ٣,١٦  ١,٠٥٦  ٣,١٦  ٥

 ٠,٠٥الة عندد  ٥,٥١  ٩١٣.  ٣,٧٦  ١,٠٤٨  ٣,٢٤  ٦

 ٠,٠٥دالة عند  ٢,١٣  ٩٤١.  ٣,٠٨  ١,٠٢١  ٢,٦٤  ٧

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٩٨  ٨٦٥.  ٣,١٨  ١,١٤٣  ٢,٥٣  ٨

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٩٢  ٨٠٢.  ٣,٢٩  ١,١٣٠  ٢,٦٧  ٩

 غير دالة  ١,٧١  ٩٠٥.  ٣,٢١  ١,٠١٧  ٢,٨٦  ١٠

 غير دالة  ١,٥٧  ٧٨٩.  ٣,٨٤  ٩٤٠.  ٣,٥٥  ١١

 غير دالة  ٠,٤٢٣  ٨٩٣.  ٣,٥٠  ١,٠٢٧  ٣,٤١  ١٢



 ٢٣٢

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
فـي  ، في حين توجد فروق ذات داللة إحـصائية  "  ١٢ ، ١١ ،   ١٠ ، ٥ ،   ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦" المؤشرات التالية 
  

  : " يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة         "   لتعلم التحدث  الثانيمعياري  الالمستوى  بفيما يتعلق   / رابعاً  
  . الذي  )٨٧ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف الثالث " ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ٠,٣٩٢  ٨٩٣.  ٣,٤٧  ٩٧٢.  ٣,٤٠  ١

 غير دالة  ١,١٧٥  ٨٢٨.  ٣,٥٥  ١,٠٧٩  ٣,٣١  ٢

 غير دالة  ١,٤٤  ٧٣٥.  ٤,٠٠  ٨٤٤.  ٣,٧٦  ٣

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٩  ٧٣٠.  ٣,٨٢  ١,١٩١  ٣,١٩  ٤

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٨  ٨٩٨.  ٣,٧١  ١,١٥٩  ٣,٠٩  ٥

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 " ٥ ،   ٤" في المؤشرات التاليـة     ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية          " ٣ ،   ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين 
  

 يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية        "  القراءةلتعلم   األولى   عياريالمالمستوى  بفيما يتعلق   / خامساً  
  . الذي  )٨٨ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "و ينطقها نطقاً صحيحاً

  .الث للمستوى المعياري األول لتعلم القراءة في الصف الث" ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ٠,٩٥٤  ٦٤٩.  ٣,٨٩  ٨٦٧.  ٤,٠٥  ١

 غير دالة  ٠,٨٠٢  ٦١٣.  ٣,٩٥  ٧٩٢.  ٤,٠٧  ٢

 غير دالة  ٠,٦٥١  ٧١٦.  ٤,٠٣  ٨٦٠.  ٤,١٢  ٣

 غير دالة  ١,٣٢٩  ٨٢٢.  ٤,٠٣  ٨٥٣.  ٣,٧٩  ٤

 غير دالة  ٠,٦٠٦  ٧٤١.  ٣,٨٧  ٧٢٧.  ٣,٧٨  ٥

 غير دالة  ١,٢١  ٦٥٨.  ٤,٠٠  ٨٠٥.  ٤,١٩  ٦

 غير دالة إحصائياً وهذا يدلل على عدم وجود فـروق        جميع الفقرات يتضح من خالل الجدول السابق أن       
  .ذات داللة بين وجهة نظر المشرفين والمعلمين 



 ٢٣٣

 يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف "  القراءة لتعلم الثانياري المعيالمستوى بفيما يتعلق / سادساًً 
  . الذي  )٨٩ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "الكلمات الجديدة فيه

   .للمستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف الثالث" ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ١,٠٤٠  ٨٠٩.  ٣,٦٨  ٨٢٦.  ٣,٨٦  ١

 غير دالة  ٠,٦٣٥  ٨٥٨.  ٣,٤٢  ٨٢١.  ٣,٣١  ٢

 غير دالة  ٠,٦٦٩  ٨٠٢.  ٣,٢٩  ٨٦١.  ٣,١٧  ٣

 غير دالة  ٠,٧٧٣  ٧٤٥.  ٣,٦٦  ٧٧٧.  ٣,٥٣  ٤

 غير دالة  ٠,٧٥٦  ٦٨٦.  ٣,٥٥  ٨٠٣.  ٣,٦٧  ٥

 غير دالة  ١,٥١  ٩٠٩.  ٣,٦٦  ١,٠٣٥  ٣,٣٤  ٦

 غير دالة  ٢,٠٥  ٨٠٩.  ٣,٦٨  ٨٨٧.  ٤,٠٥  ٧

 ٠,٠٥دالة عند  ١,٧٨  ٧٦٩.  ٣,٩٥  ٨٠٢.  ٤,٢٤  ٨

 ٠,٠٥دالة عند  ٢,٦١  ٧٨٨.  ٣,٩٧  ٧٧١.  ٤,٤٠  ٩

إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي           ه ال توجد فروق دالة      يتضح من خالل الجدول السابق أن     
في المؤشـرات  ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية  " ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤ ،  ٣ ،   ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المعلمين  " ٩ ، ٨" التالية 
وقـد    : "ات  يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلوم"  القراءة لتعلم الثالثالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / سابعاً  

  . الذي  )٩٠ (كانت النتائج كما يوضحها الجدول 
  .للمستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف الثالث " ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

النحراف ا
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ٠,٧٦٦  ٧٥٥.  ٣,٣٩  ٩٠٩.  ٣,٢٦  ١
 غير دالة  ٠,٠٦٤  ٧٣٩.  ٣,٣٢  ٩٦٢.  ٣,٣٣  ٢
 غير دالة  ٠,٣٥٢  ٧٥٨.  ٣,٥٨  ٨٣١.  ٣,٦٤  ٣
 غير دالة  ١,٥٥  ٧٩٠.  ٣,٣٩  ٨٨٠.  ٣,١٢  ٤
 غير دالة  ٠,١٥٨  ٧٧٥.  ٣,٦٨  ٩٤٧.  ٣,٦٦  ٥
 غير دالة  ٠,٤٦٩  ٧٢٥.  ٣,٤٧  ٨٤١.  ٣,٥٥  ٦
 غير دالة  ٠,٩٣٩  ٦٨٧.  ٣,٤٧  ٧٨١.  ٣,٣٣  ٧
  ٠,٠٥دالة عند  ٢,٣٨١  ٨٦٠.  ٣,٢٦  ٩٦٣.  ٢,٨١  ٨
 غير دالة  ١,٣٧  ٩٥١.  ٣,٥٣  ١,٠١٤  ٣,٢٤  ٩
 غير دالة  ٠,٣٥٢  ٨٨٦.  ٢,٨٤  ١,٠٣١  ٢,٩١  ١٠



 ٢٣٤

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
فـي  ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية "  ١٠ ، ٩،  ٧ ، ٦ ، ٥ ،  ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ٨" المؤشر رقم 
  

وقد كانت النتائج     : " يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة      "  القراءة لتعلم   الرابعالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / ثامناً  
  . الذي  )٩١ (كما يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف الثالث " ت " الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين قيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ١,١١  ٨٢٨.  ٣,٤٥  ١,١٥١  ٣,٢١  ١

 غير دالة  ١,٤٧١  ٩٩٧.  ٢,٩٢  ١,٠٥٩  ٢,٦٠  ٢

 غير دالة  ٠,٦٣٨  ٨١٩.  ٣,٦٣  ٨٢٨.  ٣,٧٤  ٣

 غير دالة  ٠,٤٧٢  ٧٤٩.  ٣,٩٢  ٧٩٠.  ٣,٨٤  ٤

 غير دالة  ١,٨٤  ٧٠٤.  ٣,٢١  ١,٠١٧  ٢,٨٦  ٥

 ٠٫٠١ عنددالة  ٣,٧٧  ٦٦٥.  ٣,١٣  ١,١٠٥  ٢,٣٨  ٦

 غير دالة  ٠,٦٩٠  ٧٩٨.  ٢,٨٩  ١,٢٠٨  ٢,٧٤  ٧

 غير دالة  ٠,١٣٤  ٨٤٤.  ٢,٨٧  ١,١٠٣  ٢,٩٠  ٨

 غير دالة  ٠,٠٢٨  ٧٣٩.  ٣,٣٢  ١,٠٣٠  ٣,٣١  ٩

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
فـي  ، في حين توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية    "  ٩،  ٨ ،   ٧ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ٦" المؤشر رقم 
  

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمـل بـصورة           "  الكتابة لتعلم   األولالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / سعاً  تا
  . الذي  )٩٢ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "صحيحة 

  .ف الثالث للمستوى المعياري األول لتعلم القراءة في الص" ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ٠,٠٤٥  ٨٦٢.  ٣,٤٧  ٨٦٣.  ٣,٤٧  ١

 غير دالة  ٣٦٨  ٩٥٠.  ٣,٤٥  ٨٨٣.  ٣,٥٢  ٢

 غير دالة  ١,٤٩  ٨٣١.  ٣,٨٩  ٨٣٤.  ٤,١٦  ٣

 غير دالة  ٠,٦٢٤  ٧٠٢.  ٣,٦٨  ٩١٣.  ٣,٧٩  ٤

 غير دالة  ٠,٩٧٦  ٨٥٢.  ٣,٦٣  ١,٠٦١  ٣,٤٣  ٥



 ٢٣٥

 غير دالة  ١,٦١  ٩١٦.  ٣,٣٩  ١,١٥٤  ٣,٠٣  ٦

 غير دالة  ٠,٧٥٩  ٨٣٠.  ٣,٤٧  ١,١٤٣  ٣,٣١  ٧

 غير دالة  ٠,٥٠٦  ٨٥٥.  ٣,٦١  ١,٠٢٦  ٣,٧١  ٨

 غير دالة  ٠,١٥٨  ٨٤٧.  ٣,٣٤  ١,٠٣٠  ٣,٣١  ٩

 غير دالة  ٠,٣٤٠  ١,٠٥٢  ٣,٠٣  ١,١٣٠  ٢,٩٥  ١٠

 غير دالة إحصائياً وهذا يدلل على عدم وجود فـروق        جميع الفقرات من خالل الجدول السابق أن      يتضح  
  .ذات داللة بين وجهة نظر المشرفين والمعلمين 

  

  : "يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكـاره و تتـضح           "  الكتابة لتعلم   الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / عاشراً  
  . الذي  )٩٣ (يوضحها الجدول وقد كانت النتائج كما 

  . للمستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف الثالث " ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ٠,٣٣٨  ٩٢٣.  ٣,٥٠  ١,٠١١  ٣,٤٣  ١

 غير دالة  ٠,٠٥٩  ٩١٣.  ٣,٣٧  ٨٧٥.  ٣,٣٨  ٢

 غير دالة  ١,٢  ٧٣٢.  ٣,٢٩  ١,٠٦٧  ٣,٠٥  ٣

 غير دالة  ١,٦٤  ٩٥٠.  ٣,٢٦  ١,١٣٥  ٢,٩٠  ٤

 ٠,٠١دالة عند  ٣,٦٧  ٧١٦.  ٣,٠٣  ١,١٤٨  ٢,٢٦  ٥

 ٠,٠١دالة عند  ٣,٠٦٤  ٩٨١.  ٣,١١  ١,١٨٤  ٢,٤٠  ٦

 ٠,٠٥دالة عند  ٢,٠٢  ٨٧٣.  ٣,٣٢  ١,١٩١  ٢,٨٦  ٧

 غير دالة  ٠,١٥٥  ١,٠١٨  ٣,٢١  ١,٢٧٢  ٣,١٧  ٨

 غير دالة  ١,٦٥  ٩٢٦.  ٣,١٨  ١,١٧٧  ٢,٨١  ٩

 غير دالة  ١,٢٠  ٩٨٥.  ٣,٠٥  ١,١٧٠  ٢,٧٨  ١٠

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
فـي  ، في حين توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية     "   ١٠ ،  ٩ ،   ٨ ،   ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ٧ ، ٦ ، ٥" المؤشرات التالية 
يوظف التلميذ مهارات الكتابة فـي مواقـف     "  الكتابة لتعلم   الثالثالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / الحادي عشر   

  . الذي  )٩٤ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "مختلفة 
  . للمستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة في الصف الثالث " ت " يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

 غير دالة  ١,٤٦  ٧٨٦١٧.  ٣,٧٦٣٢  ١,٠٧٩٥٦  ٣,٤٦٥٥  ١



 ٢٣٦

 غير دالة  ١,٥٨  ٩٠٨٧١.  ٣,٣٤٢١  ١,١٩١٩٥  ٢,٩٨٢٨  ٢

  ٠,٠٥دالة عند  ٢,٠٨٤  ١,٠١٦٢٣  ٣,٣١٥٨  ١,١٨٦٧٤  ٢,٨٢٧٦  ٣
 غير دالة  ١,٧٥  ٩١٣٣٩.  ٣,٢٣٦٨  ١,٢٣٠٢٩  ٢,٨٢٧٦  ٤

 غير دالة  ١,٥١  ١,٠٠٠٧١  ٣,١٥٧٩  ١,٠٧٨٣٠  ٢,٨٢٧٦  ٥

 غير دالة  ١,٥٨  ١,٠٥٢٣٣  ٣,٠٢٦٣  ١,١٦٣٠٥  ٢,٦٥٥٢  ٦

 ٠,٠٥دالة عند  ٢,٣٢  ٨٧٤٨١.  ٣,٢١٠٥  ١,١٨٧٧٦  ٢,٦٨٩٧  ٧

 ٠,٠١دالة عند  ٣,٥١٥  ٨٢٦٣١.  ٣,٤٢١١  ١,٠٢٢٤٣  ٢,٧٢٤١  ٨

 ٠,٠١دالة عند  ٤,٥٧  ٨٥١٧٤.  ٣,٣٦٨٤  ١,١٩٢٨٤  ٢,٣٤٤٨  ٩

 ٠,٠١دالة عند  ٥,٢٤  ٩٠٠٤٥.  ٣,٠٠٠٠  ١,٠٢٣٦٢  ١,٩٣١٠  ١٠

  غير دالة  ٠,٠٢٦  ٧٥١٠١.  ٣,٧٦٣٢  ٩٠٤٣٨.  ٣,٧٥٨٦  ١١
 ٠,٠٥دالة عند  ٢,٣٢٧  ٨٧٥٢٢.  ٣,١٣١٦  ١,١٥٢٠٨  ٢,٦٢٠٧  ١٢

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
فـي المؤشـرات    ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية         "  ١١ ،   ٦ ،   ٥ ،   ٤،   ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .شرفين لصالح الم " ١٢ ، ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٣" التالية 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٣٧

  :النتائج التي تتعلق بالسؤال الخامس ومناقشتها و الذي ينص على 
 الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغـة العربيـة فـي          مدى إمكانية تطبيق المستويات المعيارية    ما  "

  "؟)لمعلمين والمشرفينا( كل من أفراد العينةالصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر
 .حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النـسبي والترتيـب           و لإلجابة عن السؤال تم      

تقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية فـي     "  أكثر عالقة بـ     المستوياتام الباحث بدراسة أي     حيث ق 
   -: يلي  و التي سيعرضها الباحث كما" .الصفوف الثالثة األولى 

  
  :فيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف األول 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات المعيارية لـتعلم            تم إيجاد   
  .الذي  ) ٩٥( كما يوضحها الجدول اللغة العربية في الصف األول 

  . ي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف األول يبين قيمة الوسط الحساب
المستوى المعياري 

  لمجاالت التعلم
  العبارات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم االستماع 

ت االستماع في يوظف التلميذ مهارا
 .إثراء حصيلته اللغوية 

٦  ٩٢,٢٨  ١,٤٥٠٤٠  ١٠,١٥٠٩  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم االستماع 

يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة 
  ٨  ٨٨,٦٣  ٢,١٥٧٨١  ١١,٥٢٢٠  .النص المسموع لطبيعة المستمعين 

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم التحدث 

  ١١  ٨٦,٣٤  ١,٣٦٥٧٠  ٦,٠٤٤٠  .ثم يلقيه ينظم التلميذ حديثه 

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم التحدث

يوظف التلميذ مهارات التحدث في 
  .مواقف مختلفة 

٩  ٨٧,٧  ٢,٠٢٥٥٩  ٩,٦٤٧٨  

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم القراءة 

يتعرف التلميذ إلى سمات النص 
  .العربي و المصطلحات الخاصة به 

٤  ٩٤,٤٩  ٥٦٩٧٩.  ٣,٧٧٩٩  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم القراءة 

يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و 
 الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً

٢  ٩٨,٣  ٩٩٥٦٩.  ١٨,٦٧٩٢  

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم القراءة 

يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة 
 .النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه 

٥  ٩٢,٥٧  ١,٣٠٣٤٢  ٩,٢٥٧٩  

ــاري   ــستوى المعي الم
  .الرابع لتعلم القراءة 

يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب 
  . المعلومات

٧  ٨٩,٧  ١,٣٩٨٦٢  ٧,١٧٦١  

ــاري   ــستوى المعي الم
  الخامس لتعلم القراءة

  ١٢  ٨٢,٨  ٢,٥٢٠٠١  ٩,٩٣٧١  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم الكتابة 

التلميذ أساسيات فن الكتابة و يتعرف 
 الخط

١  ٩٨,٧٤  ٣١١٩١.  ٤,٩٣٧١  



 ٢٣٨

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم الكتابة

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و 
 .الجمل بصورة صحيحة 

٣  ٩٦,٤  ٨٨١٠٣.  ٨,٦٧٩٢  

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم الكتابة 

يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و 
 .تتضح 

١٣  ٧٨,٤٩  ١,٣٠٠١٨  ٣,٩٢٤٥  

ــاري   ــستوى المعي الم
  .الرابع لتعلم الكتابة 

يوظف التلميذ مهارات الكتابة في 
 .مواقف مختلفة 

١٠  ٨٦,٥٨  ١,١٦٦٤٠  ٥,١٩٥٠  

أن المستويات المعيارية للقائمة تتفاوت من حيـث قوتهـا ، حيـث كـان       ) ٩٥(  ويتضح من الجدول  
 ) ٣,٩٢٤٥( رحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بـين          متوسط درجة الموافقة على المستويات المقت     

، وبدراسـة أي المـستويات    ) ٩٨,٧٤ (و )  ٧٨,٤٩( و بوزن نسبي يتـراوح بـين      )  ٤,٩٣٧١( و  
سـيتم   " تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األول األساسي         تقويم  " المعيارية أكثر تأثيراً في     

  :ترتيبها تنازلياً 
 " .يتعرف التلميذ أساسيات فن الكتابة و الخط " توى المعياري األول لتعلم الكتابة لمس ا-

 ".يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً  "المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة -

 " .الكلمات و الجمل بصورة صحيحة يكتب التلميذ الحروف و " المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة  -

 "يتعرف التلميذ إلى سمات النص العربي و المصطلحات الخاصة به " المستوى المعياري األول لتعلم القراءة  -

 " .يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه" المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة  -

 " .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية " معياري األول لتعلم االستماع المستوى ال -

  " .يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات " المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة  -
 ."المسموع لطبيعة المستمعينيستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص "المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع -

 " .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة " المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث  -

 " .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة " المستوى المعياري الرابع لتعلم الكتابة  -

 " .ذ حديثه ثم يلقيه ينظم التلمي" المستوى المعياري األول لتعلم التحدث  -

 " .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة " المستوى المعياري الخامس لتعلم القراءة  -

 " .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح " المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة  -
  

   :الثانيفيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف 
قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات المعيارية لـتعلم            د  تم إيجا 

  .الذي  ) ٩٦( كما يوضحها الجدول  الثانياللغة العربية في الصف 
  . في الصف الثاني يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية 

المستوى المعياري 
  لمجاالت التعلم

  العبارات
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

المــستوى المعيــاري 
  . األول لتعلم االستماع 

يوظف التلميذ مهارات االستماع في 
 .إثراء حصيلته اللغوية 

٢  ٩٥,٣  ١٫٠٦٠٨٧  ١٠٫٤٨٠٣  

المــستوى المعيــاري 
  .ني لتعلم االستماع الثا

يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة 
  ٦  ٨٩,٤  ١٫٥٩١٩٥  ٨٫٠٤٦١  .النص المسموع لطبيعة المستمعين 



 ٢٣٩

المــستوى المعيــاري 
  .األول لتعلم التحدث 

  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 
٧  ٨٧,٥  ١٫٧٥٤١٣  ٧٫٨٧٥٠  

المــستوى المعيــاري 
  .الثاني لتعلم التحدث

مهارات التحدث في يوظف التلميذ 
  .مواقف مختلفة 

١٠  ٨٤,٦  ٢٫٧٠١٧٤  ١٠٫١٥٧٩  

المــستوى المعيــاري 
  . لتعلم القراءة األول

يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و 
 الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً 

١  ٩٧,٣  ٨٤٣٦٥.  ٨٫٧٦٣٢  

المــستوى المعيــاري 
  . لتعلم القراءة نيالثا

لقراءة يوظف التلميذ مهارات القراءة 
 .النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه 

٤  ٩١  ١٫٤٩٤٩٥  ٨٫١٩٠٨  

المــستوى المعيــاري 
  . لتعلم القراءة ثالثال

يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب 
 .المعلومات 

٨  ٨٧,٢٨  ١٫٧٥٠٧٢  ٧٫٨٥٥٣  

المــستوى المعيــاري 
   لتعلم القراءةالرابع

  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 
٥  ٩٠,٥  ١٫٩٧١٥٥  ١١٫٧٦٩٧  

المــستوى المعيــاري 
  . لتعلم الكتابةاألول

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و 
 .الجمل بصورة صحيحة 

٣  ٩٤,٨  ١٫٤٨٧١٢  ٩٫٤٨٠٣  

المــستوى المعيــاري 
  . لتعلم الكتابة نيالثا

يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و 
 .تتضح 

٩  ٨٦,٣  ١٫٢٢٠٢٥  ٤٫٣١٥٨  

المــستوى المعيــاري 
  . لتعلم الكتابة الثالث

يوظف التلميذ مهارات الكتابة في 
 .مواقف مختلفة 

١١  ٨١,١  ٢٫٨٧٣٨٤  ٨٫١١١٨  

أن المستويات المعيارية للقائمة تتفاوت من حيـث قوتهـا ، حيـث كـان       ) ٩٦(  ويتضح من الجدول  
و  ) ٨,١١٨( متوسط درجة الموافقة على المستويات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بـين       

، وبدراسة أي المـستويات المعياريـة    ) ٩٧,٣ (و  )  ٨١,١( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٨,٧٦٣٢( 
سـيتم ترتيبهـا     "  األساسي الثانيتعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف         تقويم  " أكثر تأثيراً في    

  :تنازلياً
 " .ات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاًيتعرف التلميذ الحروف و الكلم" المستوى المعياري األول لتعلم القراءة -

 " .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية " المستوى المعياري األول لتعلم االستماع  -

 " .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة " المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة  -

يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و " المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة "  الثاني لتعلم االستماع المستوى المعياري -
 " .تعرف الكلمات الجديدة فيه 

 " .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة " المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة  -

 " التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة المستمعينيستمع"المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع  -

 " ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه " المستوى المعياري األول لتعلم التحدث  -

 " .يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات " المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة  -

 "يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح " ابة المستوى المعياري الثاني لتعلم الكت -

 "يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة " المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث  -

 "يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة " المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة  -



 ٢٤٠

   :الثالثلم اللغة العربية في الصف فيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتع
قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستويات المعيارية لـتعلم            تم إيجاد   

  .الذي  ) ٩٧( كما يوضحها الجدول  الثانياللغة العربية في الصف 
  . للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف الثالث يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب

المستوى المعياري 
  لمجاالت التعلم

المتوسط   العبارات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم االستماع 

يوظف التلميذ مهارات االستماع في 
 .إثراء حصيلته اللغوية 

٣  ٩٥,٣  ١,٠٣٨٧٢  ٧,٦٢٥٠  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم االستماع 

يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة 
  .النص المسموع لطبيعة المستمعين 

٦  ٨٩,٠٦  ١,٣٧٨٤٠  ٧,١٢٥٠  

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم التحدث 

  ٧  ٨٤,١١  ٢,٦٢٠٠٨  ١٠,٠٩٣٨  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 

معياري الثاني المستوى ال
  .لتعلم التحدث

يوظف التلميذ مهارات التحدث في 
  .مواقف مختلفة 

٥  ٨٩,٥٨  ٩٢٨٨٣.  ٤,٤٧٩٢  

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم القراءة 

يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و 
 .الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً 

٢  ٩٥,٨  ٥٩٨٢٤.  ٥,٧٥٠٠  

المستوى المعياري الثاني 
  .م القراءة لتعل

يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة 
 .النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه 

١  ٩٧,٦٨  ١,٨٣٤٨٥  ٨,٧٩١٧  

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم القراءة 

  يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات
 ٨  ٨٣,٧٥  ١,١٨٩٨٧  ٨,٣٧٥٠  

ــاري   ــستوى المعي الم
  الرابع لتعلم القراءة

  .يذ نصوصاً متنوعة يقرأ التلم
٩  ٨٣,٥٦  ٢,٠١٥٦٢  ٧,٥٢٠٨  

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم الكتابة

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و 
 .الجمل بصورة صحيحة 

٤  ٩٢,٢٩  ١,٥٣٨٨٣  ٩,٢٢٩٢  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم الكتابة 

يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و 
 .تتضح 

١٠  ٧٩,٣٧  ٢,٥٧٠٣٣  ٧,٩٣٧٥  

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم الكتابة 

يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف 
 .مختلفة 

١١  ٧٨,٢٩  ٣,٤٢٢٧٧  ٩,٣٩٥٨  

أن المستويات المعيارية للقائمة تتفاوت من حيـث قوتهـا ، حيـث كـان       ) ٩٧(  ويتضح من الجدول  
 ) ٤,٤٧٩٢( ظر أفراد العينة تتراوح بـين       متوسط درجة الموافقة على المستويات المقترحة من وجهة ن        

، وبدراسـة أي المـستويات       ) ٩٧,٦٨ (و  )  ٧٨,٢٩( و بوزن نسبي يتراوح بـين       )  ١٠,٠٩٣٨( و  
سـيتم   "  األساسيالثالثتعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف      تقويم  " المعيارية أكثر تأثيراً في     

  :ترتيبها تنازلياً 
 " .تعرف الكلمات الجديدة فيه ييوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و " ي الثاني لتعلم القراءة المستوى المعيار -



 ٢٤١

المستوى  - " يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً" المستوى المعياري األول لتعلم القراءة  -
 " .التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية يوظف " المعياري األول لتعلم االستماع 

 " .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة " المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة  -

 " .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة " المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث  -

  " يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة المستمعين"ثاني لتعلم االستماعالمستوى المعياري ال -

 " .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه " المستوى المعياري األول لتعلم التحدث   -

 " .يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات " المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة  -

  "يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة  " وى المعياري الرابع لتعلم القراءة المست -
 "يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح   " المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة  -

 "يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة  " المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٤٢

  :النتائج التي تتعلق بالسؤال السادس والذي ينص على 
الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصفوف          مدى إمكانية تطبيق مؤشرات األداء      ما  "

   ."؟ )  المعلمين والمشرفين(  كل من أفراد العينة الثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر
 . حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النـسبي والترتيـب             عن السؤال تم   و لإلجابة 

تقويم تعلـم التالميـذ      " بمستواها المعياري من حيث    أكثر عالقة    المؤشراتقام الباحث بدراسة أي     حيث  
   -: و التي سيعرضها الباحث كما يأتي " .في مبحث اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى 

  : لتعلم اللغة العربية في الصف األول بمؤشرات األداءفيما يتعلق 
وبدراسة أي المؤشرات أكثر عالقة بمستواها المعياري تم تناول كل مستوى على حدة مع بيـان قيمـة                  
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل مؤشر من المؤشرات بكل مستوى على حدة              

  :كما يلي 
  

 يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته         " المستوى المعياري األول لتعلم االستماع    بفيما يتعلق   / أوالً  
  . الذي  )٩٨ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "اللغوية

  .  االستماع في الصف األوليبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٥  ٩٤,٠٠  ٢٤٤.  ٩٤.  يميز التلميذ بين األصوات المتقاربة في النطق و المخرج  ١
  ١  ٩٩,٠٠  ١١٢.  ٩٩.  .يربط بين الحرف و صوته   ٢
  ٢  ٩٨,٠٠  ١٣٦.  ٩٨.  .يربط بين الكلمات المسموعة و صورها المكتوبة   ٣
  ٤  ٩٧,٠٠  ١٥٧.  ٩٧.  .يميز الكلمة المتكررة بكثرة   ٤
  ٦  ٩٣,٠٠  ٢٥٥.  ٩٣.  .يميز بين الكلمات المتشابهة في الصوت   ٥
  ٢  ٩٨,٠٠  ١٣٦.  ٩٨.  .يحدد الكلمة الجديدة من بين عدة كلمات استمع إليها   ٦
  ٨  ٩١,٠٠  ٢٨٤.  ٩١.  .يحدد الكلمة الشاذة في الصوت بين عدة كلمات استمع إليها   ٧
  ٦  ٩٤,٠٠  ٢٤٤.  ٩٤.  .يميز بين الحركات القصيرة و الحركات الطويلة حين يستمع إليها   ٨
  ٩  ٨٦,٠٠  ٣٤٦.  ٨٦.  .يذكر عدد أصوات حروف كل كلمة يستمع إليها   ٩
  ١١  ٨٢,٠٠  ٣٨٧.  ٨٢.  .يذكر عدد المقاطع الصوتية لكل كلمة يستمع إليها   ١٠

ة أصوات أو حذفها أو اسـتبدالها مـن         يكّون كلمات جديدة بإضاف     ١١
  ١٠  ٨٣,٠٠  ٣٧٧.  ٨٣.  .الكلمات التي استمع إليها 

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كـان           ) ٩٨( ويتضح من الجدول    
 (و ) ٨٢( .متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتـراوح بـين             

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً فـي         ) ٩٩,٠ (و  )  ٨٢,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٩.
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم 



 ٢٤٣

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن  
  .يربط بين الحرف و صوته  -
  .المسموعة و صورها المكتوبة  يربط بين الكلمات -
  . يحدد الكلمة الجديدة من بين عدة كلمات استمع إليها -
  . يميز الكلمة المتكررة بكثرة -
  . يميز التلميذ بين األصوات المتقاربة في النطق و المخرج -
  . يميز بين الحركات القصيرة و الحركات الطويلة حين يستمع إليها -
  .شابهة في الصوت   يميز بين الكلمات المت-
  . يحدد الكلمة الشاذة في الصوت بين عدة كلمات استمع إليها -
  . يذكر عدد أصوات حروف كل كلمة يستمع إليها -
  . يكّون كلمات جديدة بإضافة أصوات أو حذفها أو استبدالها من الكلمات التي استمع إليها -
  . يذكر عدد المقاطع الصوتية لكل كلمة يستمع إليها -
  
يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع          "  االستماع لتعلم   لثانيالمعياري ا المستوى  بفيما يتعلق   / انياً  ث

  . الذي  )٩٩ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "لطبيعة المستمعين
  .في الصف األولوى المعياري الثاني لتعلم االستماع قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستيبين 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١  ١٠٠,٠٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  .يتعرف آداب االستماع و يلتزم بها   ١

يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام لقصة أو لتحديد الفكرة   ٢
  ٢  ٩٤,٠٠  ٢٣٢.  ٩٤.  .العامة لها 

  ١١  ٨٤,٠٠  ٣٦٥.  ٨٤.  ).أسماء ، تواريخ( يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة  ٣
  ٢  ٩٤,٠٠  ٢٤٤.  ٩٤.  .يحدد الكلمة الناقصة في الجملة المسموعة   ٤
  ٧  ٨٨,٠٠  ٣٢٥.  ٨٨.  يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة أو خطوتين   ٥
  ٦  ٩٠,٠٠  ٣٠٢.  ٩٠.  . في إطار سياق واضح يفهم العبارات و األسئلة  ٦
  ٤  ٩١,٠٠  ٢٩٣.  ٩١.  .يستمع إلى مساهمات اآلخرين   ٧
  ١٢  ٨٢,٠٠  ٣٨٢.  ٨٢.  .يبدي رأيه في القصة التي يستمع لها من خالل شرائط صوتية   ٨
  ٨  ٨٧,٠٠  ٣٤٠.  ٨٧.  .يلخص قصة استمع إليها بلغته الخاصة   ٩
  ٤  ٩١,٠٠  ٢٨٤.  ٩١.  .سمعه لمدة خمس دقائق يستمع بوعي و اهتمام لما يلقى على   ١٠

يميز بين صيغ الكلمات التي يسمعها من حيث المتكلم و المخاطب و   ١١
  ١٣  ٨١,٠٠  ٣٩٧.  ٨١.  .الغائب 

يطلب المساعدة و اإليضاح عن األفكار و المعاني الغامضة فيما يستمع   ١٢
  ٩  ٨٦,٠٠  ٣٥٣.  ٨٦.  .إليه 

اإليماءات ، الحركات ، (   الحديث مثليميز مدلوالت اللغة الموازية في  ١٣
  ١٠  ٨٥,٠٠  ٣٥٩.  ٨٥.  ) .نبرة الصوت و طبقته 



 ٢٤٤

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كـان           ) ٩٩( ويتضح من الجدول    
  و   ) ٨١( .متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتـراوح بـين                

، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تـأثيراً         ) ١٠٠,٠ (و  )  ٨١,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ١,٠٠( 
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم "  في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يتعرف آداب االستماع و يلتزم بها  -
 .لتلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام لقصة أو لتحديد الفكرة العامة لها يستمع ا -

 .يحدد الكلمة الناقصة في الجملة المسموعة  -

 .يستمع إلى مساهمات اآلخرين  -

 .يستمع بوعي و اهتمام لما يلقى على سمعه لمدة خمس دقائق  -

 .يفهم العبارات و األسئلة في إطار سياق واضح  -

 .  فوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة أو خطوتين يتتبع توجيهات ش -

 .يلخص قصة استمع إليها بلغته الخاصة  -

 .يطلب المساعدة و اإليضاح عن األفكار و المعاني الغامضة فيما يستمع إليه  -

 ) .اإليماءات ، الحركات ، نبرة الصوت و طبقته ( يميز مدلوالت اللغة الموازية في الحديث مثل  -

 ) .أسماء ، تواريخ ( حصول على معلومات محددة يستمع بتركيز لل -

 .يبدي رأيه في القصة التي يستمع لها من خالل شرائط صوتية  -

  .يميز بين صيغ الكلمات التي يسمعها من حيث المتكلم و المخاطب و الغائب  -
  

وقد كانت النتـائج    : "ه  ينظم التلميذ حديثه ثم يلقي"  المعياري األول لتعلم التحدثالمستوى بفيما يتعلق  / ثالثاً  
  . الذي  )١٠٠ (كما يوضحها الجدول 

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم التحدث في الصف األول 

المتوسط   العبارات  
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١  ٩٦,٠٠  ١٩١.  ٩٦.  . بصوت واضح للمستمعين يتحدث التلميذ  ١
  ٣  ٩٢,٠٠  ٢٦٥.  ٩٢.  .يوظف التلميذ التواصل البصري أثناء حديثه مواجهاً المستمعين   ٢

ينطق األصوات المتقاربة في المخرج مثل الطاء و الثاء نطقاً   ٣
  ٢  ٩٥,٠٠  ٢١٩.  ٩٥.  .صحيحاً 

  ٥  ٨٦,٠٠  ٣٥٣.  ٨٦.   .حيحةيستخدم في حديثه المفردات و التراكيب اللغوية الص  ٤
  ٤  ٨٧,٠٠  ٣٣٣.  ٨٧.  .يستخدم اإلشارات و الحركات الجسمية بصورة واضحة في حديثه   ٥
  ٦  ٨٢,٠٠  ٣٨٧.  ٨٢.  .يوظف في حديثه الكلمات الجديدة و بعض التشبيهات   ٦
  ٧  ٦٦,٠٠  ٤٧٥.  ٦٦.  .يستخدم التعبير الملمحي و نبرة الصوت و طبقته في حديثه   ٧

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيـث              ) ١٠٠(  الجدول  ويتضح من   
و  ) ٦٦( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               



 ٢٤٥

"  في، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً         ) ٩٦,٠ (و  )  ٦٦,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٦( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  . يتحدث التلميذ بصوت واضح للمستمعين -
  . ينطق األصوات المتقاربة في المخرج مثل الطاء و الثاء نطقاً صحيحاً -
  .صري أثناء حديثه مواجهاً المستمعين  يوظف التلميذ التواصل الب-
  . يستخدم اإلشارات و الحركات الجسمية بصورة واضحة في حديثه -
  . يستخدم في حديثه المفردات و التراكيب اللغوية الصحيحة -
  . يوظف في حديثه الكلمات الجديدة و بعض التشبيهات -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
  .يستخدم التعبير الملمحي و نبرة الصوت و طبقته في حديثه  -
  

  : " يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة         "   لتعلم التحدث  الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / رابعاً  
  . الذي  )١٠١ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  . ي والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف األول يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعيار

  العبارات  
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١  ٩٩,٠٠  ٠٧٩.  ٩٩.  .يعبر التلميذ بجمل بسيطة تفسيراً لصورة أو تعبيراً عن مشهد   ١
  ٦  ٨٤,٠٠  ٣٧١.  ٨٤.  .ائف متنوعة يلقي أناشيد و قطعاً نثرية و طر  ٢
  ٣  ٩٤,٠٠  ٢٣٢.  ٩٤.  .يعبر عن مشاهداته المدرسية بلغة واضحة   ٣
  ٥  ٨٩,٠٠  ٣١٨.  ٨٩.  يتحدث عن خبراته الشخصية بكلمات و جمل صحيحة  ٤

يسرد قصة بسيطة في تتابع منطقي من واقع تجاربه الشخصية   ٥
  ٩  ٨٣,٠٠  ٣٧٧.  ٨٣.  .بصوت مسموع 

  ٦  ٨٤,٠٠  ٣٧١.  ٨٤.  يرتب أحداثها مستخدماً لغة القصةيعيد سرد قصص و   ٦
  ١٠  ٨١,٠٠  ٣٩٧.  ٨١.  .يشارك بالمحادثة و المناقشة مع اآلخرين و يقدم االقتراحات   ٧
  ٢  ٩٦,٠٠  ٢٠٦.  ٩٦.  .يسأل أسئلة مرتبطة بالموضوع   ٨
  ٤  ٩٣,٠٠  ٢٥٥.  ٩٣.  .يقدم معلومات مناسبة رداً على أسئلة   ٩

 مجموعة صغيرة و يعرضها على باقي يوضح آراءه كعضو في  ١٠
  ١١  ٧٩,٠٠  ٤٠٧.  ٧٩.  .مجموعات الفصل 

يعطي تعليمات و إرشادات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة   ١١
  ٦  ٨٤,٠٠  ٣٧١.  ٨٤.  .واحدة 

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كان             ) ١٠١( ويتضح من الجدول    
( و ) ٧٩( .افقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتـراوح بـين           متوسط درجة المو  

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً فـي         ) ٩٩,٠ (و  )  ٧٩,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٩.
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم 



 ٢٤٦

  :هي  % ٨٠رات التي تزيد عن الفق
   .يعبر التلميذ بجمل بسيطة تفسيراً لصورة أو تعبيراً عن مشهد  -
 .يسأل أسئلة مرتبطة بالموضوع  -
 .يعبر عن مشاهداته المدرسية بلغة واضحة  -
 .يقدم معلومات مناسبة رداً على أسئلة  -
 . يتحدث عن خبراته الشخصية بكلمات و جمل صحيحة -
 . نثرية و طرائف متنوعة يلقي أناشيد و قطعاً -
 . يعيد سرد قصص و يرتب أحداثها مستخدماً لغة القصة -
 .يعطي تعليمات و إرشادات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة واحدة  -
 .يسرد قصة بسيطة في تتابع منطقي من واقع تجاربه الشخصية بصوت مسموع  -
 .ت يشارك بالمحادثة و المناقشة مع اآلخرين و يقدم االقتراحا -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يوضح آراءه كعضو في مجموعة صغيرة و يعرضها على باقي مجموعات الفصل  -
  

 يتعرف التلميـذ إلـى سـمات الـنص العربـي و             "  القراءة لتعلم   األولالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / خامساً  
  . الذي  )١٠٢ (النتائج كما يوضحها الجدول وقد كانت   : "المصطلحات الخاصة به 

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم القراءة في الصف األول 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

لصحيح للصفحات من اليمين إلى اليسار يتعرف التلميذ إلى الترتيب ا  ١
  ٢  ٩٦,٠٠  ٢٠٦.  ٩٦.  .و من أعلى إلى أسفل 

  ٣  ٩٤,٠٠  ٢٤٤.  ٩٤.  .يميز بين العناوين والفقرات و النقاط   ٢
  ١  ٩٩,٠٠  ١١٢.  ٩٩.  .يميز بين الحرف و الكلمة و الجملة   ٣

يميز المسافات بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة و بين   ٤
  ٤  ٩٠,٠٠  ٣٠٢.  ٩٠.  .ت المختلفة الكلما

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيـث              ) ١٠٢(  ويتضح من الجدول    
و  ) ٩٠( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٦,٠ (و  )  ٩٠,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٦( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يميز بين الحرف و الكلمة و الجملة  -
 .اليسار و من أعلى إلى أسفل يتعرف التلميذ إلى الترتيب الصحيح للصفحات من اليمين إلى  -

  .يميز بين العناوين والفقرات و النقاط  -
 .يميز المسافات بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة و بين الكلمات المختلفة  -

  



 ٢٤٧

 يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية         "  القراءة لتعلم   الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / سادساً  
  . الذي  )١٠٣ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "و ينطقها نطقاً صحيحاً

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف األول 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  لترتيبا

  ١٢  ٩٨,٠٠  ١٣٦.  ٩٨.  .يتعرف التلميذ أصوات الحروف العربية و ينطقها نطقاً سليماً   ١
  ١٥  ٩٧,٠٠  ١٥٧.  ٩٧.  .يدرك العالقة بين صوت الحرف و اسمه و رسمه   ٢
  ١٢  ٩٨,٠٠  ١٣٦.  ٩٨.  .يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثالثة من خالل كلمات   ٣
  ١  ٩٩,٠٠  ٠٧٩.  ٩٩.  .سمها يميز بين الحروف المتشابهة في ر  ٤

ينطق أصوات الحروف في مواضع مختلفة من الكلمة باستخدام   ٥
  ١٥  ٩٧,٠٠  ١٧٥.  ٩٧.  .الحركات القصيرة و الطويلة 

  ١٩  ٩٥,٠٠  ٢١٩.  ٩٥.  .ينطق الكلمات دون حذف أو إضافة أو إبدال حرف مكان آخر   ٦
  ١  ٩٩,٠٠  ٠٧٩.  ٩٩.  .يصل بين الكلمة و الصورة الدالة عليها   ٧
  ١  ٩٩,٠٠  ٠٧٩.  ٩٩.  .يصل بين الكلمة و مثيلتها   ٨
  ١  ٩٩,٠٠  ١١٢.  ٩٩.  .يحدد الكلمة المطلوبة من بين ثالث كلمات   ٩
  ١  ٩٩,٠٠  ٠٧٩.  ٩٩.  .يتعرف الكلمات مع الحركات   ١٠
  ١  ٩٩,٠٠  ٠٧٩.  ٩٩.  .يحلل الكلمة إلى حروف   ١١
  ١  ٩٩,٠٠  ١١٢.  ٩٩.  .يكون كلمات من مجموعة حروف معطاة   ١٢
  ١  ٩٩,٠٠  ٠٧٩.  ٩٩.  .يصل مقاطع الكلمات بما يناسبها ليكون كلمة مفيدة   ١٣
  ١  ٩٩,٠٠  ٠٧٩.  ٩٩.  .يصل بين الجمل و الصور الدالة عليها   ١٤
  ١  ٩٩,٠٠  ٠٧٩.  ٩٩.  .يصل بين الجمل و مثيالتها   ١٥
  ١  ٩٩,٠٠  ١١٢.  ٩٩.  .يتعرف كلمات ليكون منها جمالً   ١٦
  ١٢  ٩٨,٠٠  ١٣٦.  ٩٨.  .ناسبها ليكون جملة مفيدة يصل مقاطع الجمل بما ي  ١٧
  ١٥  ٩٧,٠٠  ١٥٧.  ٩٧.  .يتعرف الجمل مع الحركات   ١٨
  ١٨  ٩٦,٠٠  ٢٠٦.  ٩٦.  .ينطق الجمل نطقاً صحيحاً بدون حذف أو إبدال أو إضافة كلمات  ١٩

يـث  أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، ح         ) ١٠٣(  ويتضح من الجدول    
و  ) ٩٥( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٩,٠ (و  )  ٩٥,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٩( .
 :تنازلياً كما يلي تم ترتيبها "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
 .يميز بين الحروف المتشابهة في رسمها  -

 .يصل بين الكلمة و الصورة الدالة عليها  -

 .يصل بين الكلمة و مثيلتها  -

 .يحدد الكلمة المطلوبة من بين ثالث كلمات  -



 ٢٤٨

 .يتعرف الكلمات مع الحركات  -

 .يحلل الكلمة إلى حروف  -

 .ن مجموعة حروف معطاة يكون كلمات م -

 .يصل مقاطع الكلمات بما يناسبها ليكون كلمة مفيدة  -

 .يصل بين الجمل و الصور الدالة عليها  -

 .يصل بين الجمل و مثيالتها  -

 .يتعرف كلمات ليكون منها جمالً  -

 .يتعرف التلميذ أصوات الحروف العربية و ينطقها نطقاً سليماً  -

 .ثة من خالل كلمات يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثال -

 .يصل مقاطع الجمل بما يناسبها ليكون جملة مفيدة  -

 .يدرك العالقة بين صوت الحرف و اسمه و رسمه  -

 .ينطق أصوات الحروف في مواضع مختلفة من الكلمة باستخدام الحركات القصيرة و الطويلة  -

 .يتعرف الجمل مع الحركات  -

 .ل أو إضافة كلمات ينطق الجمل نطقاً صحيحاً بدون حذف أو إبدا -

 .ينطق الكلمات دون حذف أو إضافة أو إبدال حرف مكان آخر  -

 يوظف التلميذ مهارات القراءة لقـراءة الـنص و          "  القراءة لتعلم   الثالثالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / سابعاً  
  . الذي  )١٠٤ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "تعرف الكلمات الجديدة فيه

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف األول 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يوظف التلميذ معرفته بالصلة بين صوت الحرف و رسمه في قراءة   ١
  ٢  ٩٦,٠٠  ٢٠٦.  ٩٦.  .دة كلمات جدي

  ٧  ٩٢,٠٠  ٢٦٥.  ٩٢.  .يوظف معرفته بالشدة و السكون و التنوين في قراءة كلمات جديدة   ٢

يوظف معرفته بأصوات الحركات القصيرة و الطويلة وأشكالها في   ٣
  ٢  ٩٦,٠٠  ١٩١.  ٩٦.  .قراءة كلمات جديدة 

 كلمات يوظف معرفته بتاء التأنيث المبسوطة و المربوطة في قراءة  ٤
  ١  ٩٩,٠٠  ١١٢.  ٩٩.  .جديدة 

األلف في ( يوظف معرفته باألصوات التي تنطق و ال تكتب مثل   ٥
  ١٠  ٧٩,٠٠  ٤١١.  ٧٩.   .في قراءة كلمات جديدة) كلمة هذا و لكن و هؤالء 

يوظف معرفته بالحروف التي تكتب و ال تنطق مثل الالم الشمسية   ٦
  ٦  ٩٤,٠٠  ٢٣٢.  ٩٤.  .في قراءة كلمات جديدة 

يوظف معرفته بالالم الشمسية و الالم القمرية في قراءة كلمات   ٧
  ٤  ٩٥,٠٠  ٢١٩.  ٩٥.  .جديدة 

الحروف في قراءة )  ربط ( يوظف معرفته بالقواعد التشبيكية   ٨
  ٨  ٩٠,٠٠  ٣٠٢.  ٩٠.  .كلمات جديدة 

يوظف معرفته بقواعد التهجئة إلى حروف و مقاطع في قراءة   ٩
  ٤  ٩٥,٠٠  ٢١٩.  ٩٥.  .كلمات جديدة 

يستخدم التطابق بين الكلمات في الوزن في قراءة كلمات جديدة    ١٠
  ٨  ٩٠,٠٠  ٣٠٢.  ٩٠.  ) .جاع ، باع ( مثل 



 ٢٤٩

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث           ) ١٠٤(  ويتضح من الجدول    
و  ) ٧٩( .راد العينة تتراوح بين     كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أف          

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٩,٠ (و  )  ٧٩,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٩( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .تاء التأنيث المبسوطة و المربوطة في قراءة كلمات جديدة يوظف معرفته ب -
 .يوظف التلميذ معرفته بالصلة بين صوت الحرف و رسمه في قراءة كلمات جديدة  -

 .يوظف معرفته بأصوات الحركات القصيرة و الطويلة وأشكالها في قراءة كلمات جديدة  -

 .لمات جديدة يوظف معرفته بالالم الشمسية و الالم القمرية في قراءة ك -

 .يوظف معرفته بقواعد التهجئة إلى حروف و مقاطع في قراءة كلمات جديدة  -

 .يوظف معرفته بالحروف التي تكتب و ال تنطق مثل الالم الشمسية في قراءة كلمات جديدة  -

 .يوظف معرفته بالشدة و السكون و التنوين في قراءة كلمات جديدة  -

 .الحروف في قراءة كلمات جديدة )  بط ر( يوظف معرفته بالقواعد التشبيكية  -

 ) .جاع ، باع ( يستخدم التطابق بين الكلمات في الوزن في قراءة كلمات جديدة  مثل  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
   كلمات جديدةفي قراءة) األلف في كلمة هذا و لكن و هؤالء ( يوظف معرفته باألصوات التي تنطق و ال تكتب مثل  -
وقـد    : " يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات       "  القراءة لتعلم   الرابعالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / ثامناً  

  . الذي  )١٠٥ (كانت النتائج كما يوضحها الجدول 
  .ع لتعلم القراءة في الصف األول يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الراب

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١  ٩٦,٠٠  ٢٠٦.  ٩٦.  .يحدد التلميذ الكلمات الجديدة في النص   ١

يتعرف معنى الكلمات الجديدة في النص من خالل السياق الذي   ٢
  ١  ٩٦,٠٠  ٢٠٦.  ٩٦.  .وردت فيه 

  ٣  ٩٣,٠٠  ٢٥٥.  ٩٣.  ة التي قرأها في جملة جديدة للداللة على فهم المعنى يوظف الكلم  ٣
  ٥  ٨٨,٠٠  ٣٢٥.  ٨٨.  .يستنتج خبرات جديدة من خالل ما يقرأه في النص   ٤
  ٦  ٨٧,٠٠  ٣٤٠.  ٨٧.  .يربط بين ما قرأ و خبراته الشخصية أو قراءة سابقة له   ٥

كار عامة، أف(يجيب عن أسئلة عامة بعد قراءة النص تتعلق بـ   ٦
  ٤  ٩٢,٠٠  ٢٧٥.  ٩٢.  ) .معلومات محددة

  ٨  ٨٣,٠٠  ٣٧٧.  ٨٣.  .يعلق على ما قرأه   ٧

يتتبع تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من خطوة   ٨
  ٧  ٨٤,٠٠  ٣٧١.  ٨٤.  .واحدة 

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث            ) ١٠٥( ويتضح من الجدول    
و  ) ٨٣( .توسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين              كان م 



 ٢٥٠

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٦,٠ (و  )  ٨٣,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٦( .
 : كما يلي تم ترتيبها تنازلياً"  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يحدد التلميذ الكلمات الجديدة في النص  -
 .يتعرف معنى الكلمات الجديدة في النص من خالل السياق الذي وردت فيه  -

 .يوظف الكلمة التي قرأها في جملة جديدة للداللة على فهم المعنى  -

 ) .ار عامة، معلومات محددةأفك(يجيب عن أسئلة عامة بعد قراءة النص تتعلق بـ  -

 .يستنتج خبرات جديدة من خالل ما يقرأه في النص  -

 .يربط بين ما قرأ و خبراته الشخصية أو قراءة سابقة له  -

 .يتتبع تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من خطوة واحدة  -

  .يعلق على ما قرأه  -
  

وقـد كانـت      : " يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة      "  القراءة لتعلم   الخامسالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / تاسعاً  
  . الذي  )١٠٦ (النتائج كما يوضحها الجدول 

  .قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الخامس لتعلم القراءة في الصف األوليبين 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١  ٩٧,٠٠  ١٥٧.  ٩٧.  ) .الجماعية ( يشارك التلميذ في القراءة المشتركة   ١
  ٣  ٩٦,٠٠  ١٩١.  ٩٦.  .معلقة على جدران الفصل ) الفتات ( يقرأ جمالً و عبارات   ٢
  ١  ٩٧,٠٠  ١٧٥.  ٩٧.  يقرأ الجمل و الكلمات المقدمة إليه قراءة جهرية صحيحة  ٣
  ٩  ٧٦,٠٠  ٤٢٨.  ٧٦.  .تاج و الصالحية على المنتجات المعروفة للتالميذ يقرأ تاريخ اإلن  ٤
  ١٢  ٦٧,٠٠  ٤٧١.  ٦٧.  ) .أناشيد و قصص ( يميز بين الشعر و النثر مثل   ٥
  ٤  ٩٤,٠٠  ٢٤٤.  ٩٤.  .يميز بين الحديث الشريف و القرآن   ٦
  ١١  ٦٨,٠٠  ٤٦٨.  ٦٨.  .يميز  بين الحقيقة و الخيال فيما يقرأ من نصوص   ٧

يحدد المواقع و الشخصيات و الزمان و المكان في القصص التي   ٨
  ١٠  ٧٠,٠٠  ٤٥٨.  ٧٠.  .يقرأها 

  ٧  ٨٠,٠٠  ٤٠٢.  ٨٠.  .يحدد بداية و نهاية القصة التي يقرأها  ٩
  ٨  ٧٧,٠٠  ٤٢٠.  ٧٧.  .يناقش الشخصيات في القصص و أفعال كل شخصية و تصرفاتها   ١٠
  ٦  ٨٤,٠٠  ٣٦٥.  ٨٤.  .. )مات،أخالق معلو( يحدد ما استفاده بعد قراءة نص   ١١
  ٥  ٨٦,٠٠  ٣٤٦.  ٨٦.  .يقرأ مواضيع تناسب مستوى صفه بدقة    ١٢

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث           ) ١٠٦(  ويتضح من الجدول    
و  ) ٦٧( .ين  كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح ب             

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٧,٠ (و  )  ٦٧,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٧( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم 



 ٢٥١

   :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  ) .الجماعية ( كة يشارك التلميذ في القراءة المشتر -
 .يقرأ الجمل و الكلمات المقدمة إليه قراءة جهرية صحيحة  -

 .معلقة على جدران الفصل ) الفتات ( يقرأ جمالً و عبارات  -

 .يميز بين الحديث الشريف و القرآن  -

 .يقرأ مواضيع تناسب مستوى صفه بدقة   -

 .. ) .معلومات،أخالق ( يحدد ما استفاده بعد قراءة نص  -

 .اية و نهاية القصة التي يقرأها يحدد بد -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يناقش الشخصيات في القصص و أفعال كل شخصية و تصرفاتها  -

 .يقرأ تاريخ اإلنتاج و الصالحية على المنتجات المعروفة للتالميذ  -

 .ي يقرأها يحدد المواقع و الشخصيات و الزمان و المكان في القصص الت -

 .يميز  بين الحقيقة و الخيال فيما يقرأ من نصوص  -

 ) .أناشيد و قصص ( يميز بين الشعر و النثر مثل  -

وقد   : " يتعرف التلميذ أساسيات فن الكتابة و الخط       "  الكتابة لتعلم   األولالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / عاشراً  
  .ي  الذ )١٠٧ (كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم الكتابة في الصف األول 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

يكتب التلميذ بطريقة صحيحة من اليمين إلى اليسار و من أعلى   ١
  .ألسفل 

١  ١٠٠٫٠٠  ٠٠٠.  ١٫٠٠  

يكتب مراعياً المسافات المناسبة بين الحروف غير المتصلة في   ٢
  .الكلمة الواحدة و بين الكلمات في الجملة 

.٤  ٩٨٫٠٠  ١٣٦.  ٩٨  

  ٤  ٩٨٫٠٠  ١٣٦.  ٩٨.  .يكتب بشكل مستو على السطر   ٣
  ٢  ٩٩٫٠٠  ١١٢.  ٩٩.  .الحروف ) ربط ( يكتب مراعياً قواعد تشبيك   ٤
  ٢  ٩٩٫٠٠  ١١٢.  ٩٩.  .لحرف بحجم مناسب يكتب ا  ٥

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث           ) ١٠٧(  ويتضح من الجدول    
و  ) ٩٨( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تـأثيراً         ) ١٠٠,٠ (و  )  ٩٨,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ١,٠٠( 
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم "  في

   :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يكتب التلميذ بطريقة صحيحة من اليمين إلى اليسار و من أعلى ألسفل  -
 .الحروف ) ربط (  تشبيك يكتب مراعياً قواعد -

 .يكتب الحرف بحجم مناسب  -

 .يكتب مراعياً المسافات المناسبة بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة و بين الكلمات في الجملة  -

  .يكتب بشكل مستو على السطر  -



 ٢٥٢

وف و الكلمات و الجمل     يكتب التلميذ الحر   "  الكتابة لتعلم   الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / الحادي عشر   
  . الذي  )١٠٨ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "بصورة صحيحة 

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف األول 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

زن الو
  النسبي

  الترتيب

  ١  ٩٩,٠٠  ٠٧٩.  ٩٩.   .يكتب التلميذ الحروف العربية كتابة واضحة بخط النسخ  ١
  ١  ٩٩,٠٠  ١١٢.  ٩٩.  .يكتب الحروف باستخدام الترتيب الصحيح لحركة اليد عند الكتابة   ٢
  ٥  ٩٦,٠٠  ٢٠٦.  ٩٦.  .يكتب مراعياً الدقة في الميل و االنحدار في الحروف   ٣
  ٩  ٩٢,٠٠  ٢٦٥.  ٩٢.   .حقق االئتالف بين أجزاء الكلمة و أجزاء الجملةيكتب بحيث ي  ٤
  ١  ٩٩,٠٠  ١١٢.  ٩٩.  .يكتب الكلمات و الجمل بصورة صحيحة   ٥
  ٧  ٩٥,٠٠  ٢١٩.  ٩٥.  .يكتب كلمات و جمالً مضبوطة   ٦

نظافة الكتابة ، تنظيم ( يكتب بحيث يحدث أثراً ساراً في نفس القارئ   ٧
  ٥  ٩٦,٠٠  ١٩١.  ٩٦.  ... ) .الجمل 

  ١  ٩٩,٠٠  ١١٢.  ٩٩.  ) .إمالء منقول ( يكتب طبقاً للنموذج الذي ينقله   ٨
  ٨  ٩٣,٠٠  ٢٥٥.  ٩٣.  .يستخدم النقطة في نهاية الجملة   ٩

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيـث              ) ١٠٨(  ويتضح من الجدول    
و  ) ٩٠( .المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين         كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات       

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٩,٠ (و  )  ٩٢,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٩( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم 

   :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يكتب التلميذ الحروف العربية كتابة واضحة بخط النسخ  -
 .يكتب الحروف باستخدام الترتيب الصحيح لحركة اليد عند الكتابة  -

 .يكتب الكلمات و الجمل بصورة صحيحة  -

 ) .إمالء منقول ( يكتب طبقاً للنموذج الذي ينقله  -

 .يكتب مراعياً الدقة في الميل و االنحدار في الحروف  -

 ... ) .نظافة الكتابة ، تنظيم الجمل ( يكتب بحيث يحدث أثراً ساراً في نفس القارئ  -

 .يكتب كلمات و جمالً مضبوطة  -

 .يستخدم النقطة في نهاية الجملة  -

 .يكتب بحيث يحقق االئتالف بين أجزاء الكلمة و أجزاء الجملة  -

 : "تلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضحيكتب ال " كتابةال لتعلم الثالثالمعياري المستوى بفيما يتعلق / الثاني عشر 
  . الذي  )١٠٩ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة في الصف األول 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١  ١٠٠,٠٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  .يكمل الجمل الناقصة بكلمات مناسبة   ١



 ٢٥٣

  ٢  ٨٩,٠٠  ٣١٠.  ٨٩.  .يكتب مركِّزاً على موضوع واحد   ٢
  ٣  ٧٣,٠٠  ٤٤٦.  ٧٣.  .يكون قوائم مفردات خاصة به و يستخدمها في كتابته   ٣
  ٥  ٦٢,٠٠  ٤٨٦.  ٦٢.  )تعداد للمدرسةاالس(يكتب عن أحداث مر بها ترتبط ببعضها البعض  ٤
  ٤  ٦٨,٠٠  ٤٦٨.  ٦٨.  )رشاداتكتابة تعليمات ، إ(يستخدم الكتابة للتواصل بأكثر من طريقة  ٥

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيـث              ) ١٠٩(  ويتضح من الجدول    
و  ) ٦٢( .ة نظر أفراد العينة تتراوح بين       كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجه        

، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تـأثيراً         ) ١٠٠,٠ (و  )  ٦٢,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ١,٠٠( 
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم "  في

    :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  . يكمل الجمل الناقصة بكلمات مناسبة -
  . يكتب مركِّزاً على موضوع واحد -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
  . يكون قوائم مفردات خاصة به و يستخدمها في كتابته -
  ) .كتابة تعليمات ، إرشادات (  يستخدم الكتابة للتواصل بأكثر من طريقة -
   ) .االستعداد للمدرسة ( اث مر بها ترتبط ببعضها البعض  يكتب عن أحد-
  

يوظف التلميذ مهارات الكتابة فـي مواقـف    "  الكتابـة  لتعلم الرابعالمعياري المستوى بفيما يتعلق / الثالث عشر  
  . الذي  )١١٠ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "مختلفة 

  .المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الرابع لتعلم الكتابة في الصف األول يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١  ٩٨,٠٠  ١٣٦.  ٩٨.  .يكتب التلميذ اسمه كامالً و اسم مدرسته و صفه   ١
  ٣  ٩٣,٠٠  ٢٥٥.  ٩٣.  .يكتب جملة بسيطة تعليقاً على صورة   ٢

يكتب لوحات و تعليمات و قوائم بسيطة و يعلقها على جدران   ٣
  ٤  ٨٢,٠٠  ٣٨٧.  ٨٢.  .الفصل 

  ٦  ٧٣,٠٠  ٤٤٦.  ٧٣.  يكتب ـ بمساعدة المعلم ـ رسائل ودية أو ملخصاً لقصة قرأها   ٤
  ٢  ٩٦,٠٠  ١٩١.  ٩٦.  .يكتب جمالً بسيطة تملى عليه   ٥
  ٥  ٧٧,٠٠  ٤٢٠.  ٧٧.  ).أريد أن أعرف ؟ ماذا تعلمت ؟ماذا أعرف ؟ ماذا (يكمل بطاقة  ٦

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث           ) ١١٠(  ويتضح من الجدول    
و  ) ٧٣( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٨,٠ (و  )  ٧٣,٠( ن  و بوزن نسبي يتراوح بي    )  ٩٨( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف األولتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يكتب التلميذ اسمه كامالً و اسم مدرسته و صفه  -



 ٢٥٤

 .يكتب جمالً بسيطة تملى عليه  -

 .يكتب جملة بسيطة تعليقاً على صورة  -

 .يكتب لوحات و تعليمات و قوائم بسيطة و يعلقها على جدران الفصل  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 ) .ماذا أعرف ؟ ماذا أريد أن أعرف ؟ ماذا تعلمت ؟ ( يكمل بطاقة  -

 . لقصة قرأها يكتب ـ بمساعدة المعلم ـ رسائل ودية أو ملخصاً -

  

   :الثانيفيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف 
وبدراسة أي المؤشرات أكثر عالقة بمستواها المعياري تم تناول كل مستوى على حدة مع بيـان قيمـة                  

 حدة  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل مؤشر من المؤشرات بكل مستوى على            
  :كما يلي 

 يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثـراء حـصيلته    " المستوى المعياري األول لتعلم االستماعبفيما يتعلق   / أوالً  
  . الذي  )١١١ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "اللغوية

  .ى المعياري األول لتعلم االستماع في الصف الثانييبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستو

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٧  ٩٧,٠٠  ١٧٩.  ٩٧.  .يميز الحرف المشدد في الكلمة التي يستمع إليها   ١
  ٢  ٩٩,٠٠  ٠٨١.  ٩٩.  .يميز الكلمات المنونة حين يستمع إليها   ٢
  ١  ١٠٠,٠٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ) .الفتح أو الضم أو الكسر ( وين في آخر الكلمة يميز نوع التن  ٣
  ٢  ٩٩,٠٠  ١١٤.  ٩٩.   .يميز الكلمات المشتركة في بعض الجمل التي يستمع إليها  ٤
  ٢  ٩٩,٠٠  ٠٨١.  ٩٩.   .يميز بين المذكرة و المؤنثة من الكلمات حين يستمع إليها  ٥
  ٩  ٩١,٠٠  ٢٩٠.  ٩١.  .يميز المعاني المتعددة للكلمة الواحدة   ٦

يميز بين الكلمات المتضادة في المعنى في بعض الجمل التي يستمع   ٧
  ٨  ٩٥,٠٠  ٢٢٤.  ٩٥.  .إليها 

  ٦  ٩٨,٠٠  ١٤٠.  ٩٨.  .يميز بين المفرد و المثنى و الجمع من خالل االستماع   ٨
  ٢  ٩٩,٠٠  ١١٤.  ٩٩.  .يميز الالم الشمسية من الالم القمرية في الجمل التي يستمع إليها   ٩
  ١١  ٨٤,٠٠  ٣٧٢.  ٨٤.  .يكتشف األخطاء اللغوية فيما يستمع   ١٠
  ١٠  ٨٨,٠٠  ٣٢٤.  ٨٨.   .يميز بين همزة الوصل و همزة القطع حين يستمع إليها  ١١

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث           ) ١١١(  ويتضح من الجدول    
و  ) ٨٤( .ؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين          كان متوسط درجة الموافقة على الم     

، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تـأثيراً         ) ١٠٠,٠ (و  )  ٨٤,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ١,٠٠( 
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتقويم "  في

  :هي  % ٨٠ تزيد عن الفقرات التي
 ) .الفتح أو الضم أو الكسر ( يميز نوع التنوين في آخر الكلمة  -



 ٢٥٥

  .يميز الكلمات المنونة حين يستمع إليها  -
 .يميز الكلمات المشتركة في بعض الجمل التي يستمع إليها  -

 .يميز بين المذكرة و المؤنثة من الكلمات حين يستمع إليها  -

 .القمرية في الجمل التي يستمع إليها يميز الالم الشمسية من الالم  -

 .يميز بين المفرد و المثنى و الجمع من خالل االستماع  -

 .يميز الحرف المشدد في الكلمة التي يستمع إليها  -

 .يميز بين الكلمات المتضادة في المعنى في بعض الجمل التي يستمع إليها  -

 .يميز المعاني المتعددة للكلمة الواحدة  -

 .الوصل و همزة القطع حين يستمع إليها يميز بين همزة  -

 .يكتشف األخطاء اللغوية فيما يستمع  -

يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع          "  االستماع لتعلم   لثانيالمعياري ا المستوى  بفيما يتعلق   / ثانياً  

   . الذي) ١١٢ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "لطبيعة المستمعين
  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع في الصف الثاني

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يستمع التلميذ بتركيز للحصول على الفكرة العامة و األفكار   ١
  ٥  ٨٩,٠٠  ٣١٦.  ٨٩.  . فيما يستمع إليه الجزئية

أسماء ، تواريخ ( يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة    ٢
  ٥  ٨٩,٠٠  ٣١٦.  ٨٩.  ) .، أحداث معينة 

  ٣  ٩١,٠٠  ٢٩٠.  ٩١.  .يوظف الخبرات المسموعة في مواقف مناسبة   ٣

( يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات   ٤
  ٨  ٨٣,٠٠  ٣٧٨.  ٨٣.  ) .بع ثالث أو أر

  ٢  ٩٥,٠٠  ٢٢٤.  ٩٥.  .يذكر بعض النقاط الهامة من حديث استمع إليه من معلم   ٥

يستمع للمعلم و لزمالئه في الفصل و يوجه أسئلة ذات صلة   ٦
  ٧  ٨٨,٠٠  ٣٢٤.  ٨٨.  .بالموضوع 

  ١  ٩٩,٠٠  ١١٤.  ٩٩.   .)غلق الموقف ( يذكر ما تعلمه في نهاية الحصة   ٧

الشخصيات (  اصر القصة أو المسرحية المسموعة مثليحدد عن  ٨
  ٣  ٩١,٠٠  ٢٨١.  ٩١.  ) .و المواقف و الزمان و المكان 

يقارن بين قصتين استمع إليهما من حيث الشخصيات و المواقف   ٩
  ٩  ٨٠,٠٠  ٣٩٩.  ٨٠.  .و الزمان و المكان 

وت من حيث قوتهـا ، حيـث     أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفا       ) ١١٢( ويتضح من الجدول    
و  ) ٨٠( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٩,٠ (و  )  ٨٨,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٩( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  الثانيتعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف تقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .) غلق الموقف ( يذكر ما تعلمه في نهاية الحصة  -
 .يذكر بعض النقاط الهامة من حديث استمع إليه من معلم  -



 ٢٥٦

 .يوظف الخبرات المسموعة في مواقف مناسبة  -
 ) .صيات و المواقف و الزمان و المكان الشخ( يحدد عناصر القصة أو المسرحية المسموعة مثل  -
 .يستمع التلميذ بتركيز للحصول على الفكرة العامة و األفكار الجزئية فيما يستمع إليه  -
 ) .أسماء ، تواريخ ، أحداث معينة ( يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة   -
 .يستمع للمعلم و لزمالئه في الفصل و يوجه أسئلة ذات صلة بالموضوع  -
 ) .ثالث أو أربع ( يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات  -
 .يقارن بين قصتين استمع إليهما من حيث الشخصيات و المواقف و الزمان و المكان  -

وقد كانت النتـائج    : " ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه "  المعياري األول لتعلم التحدثالمستوى بفيما يتعلق  / ثالثاً  
  . الذي  )١١٣ (كما يوضحها الجدول 

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم التحدث في الصف الثاني 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٥  ٩٠,٠٠  ٢٩٩.  ٩٠.  .يقدم نفسه لآلخرين عند المحادثة   ١
  ٢  ٩٣,٠٠  ٢٤٩.  ٩٣.  .يتحدث التلميذ الفصحى الميسرة   ٢
  ١  ٩٥,٠٠  ٢٢٤.  ٩٥.  .يستخدم جمالً بسيطة و جمالً مركبة في حديثه   ٣
  ٤  ٩١,٠٠  ٢٩٠.  ٩١.  .يدعم حديثه بالمعلومات الصحيحة   ٤
  ٧  ٨٢,٠٠  ٣٨٩.  ٨٢.  .يعرض خبراته في تتابع منطقي   ٥

في ) كلمة ذات معنيين ( لمشترك اللفظي يستخدم المترادفات و ا  ٦
  ٩  ٧٦,٠٠  ٤٢٧.  ٧٦.  .حديثه 

  ٧  ٨٢,٠٠  ٣٨٩.  ٨٢.  .يستخدم التعبير الملمحي المناسب بالوجه أثناء حديثه   ٧

التعجب و ( يغير في نبرة صوته  بما يتالءم و المعنى مثل   ٨
  ٢  ٩٣,٠٠  ٢٦٠.  ٩٣.  ) .االستفهام 

  ٦  ٨٦,٠٠  ٣٤٦.  ٨٦.  .يتجنب التكرار في حديثه   ٩
أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث            ) ١١٣( ويتضح من الجدول    

و  ) ٧٦( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               
"  المؤشرات أكثر تأثيراً في   ، و لمعرفة أي      ) ٩٥,٠ (و  )  ٧٦,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٥( .

 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يستخدم جمالً بسيطة و جمالً مركبة في حديثه  -
 .يتحدث التلميذ الفصحى الميسرة  -

 ) .التعجب و االستفهام ( لمعنى مثل يغير في نبرة صوته  بما يتالءم و ا -

 .يدعم حديثه بالمعلومات الصحيحة  -

 .يقدم نفسه لآلخرين عند المحادثة  -
 .يتجنب التكرار في حديثه  -

 .يعرض خبراته في تتابع منطقي  -

 .يستخدم التعبير الملمحي المناسب بالوجه أثناء حديثه  -



 ٢٥٧

  :هي " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .في حديثه ) كلمة ذات معنيين ( يستخدم المترادفات و المشترك اللفظي  -

  : " يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة         "   لتعلم التحدث  الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / رابعاً  
  . الذي  )١١٤ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .نحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف الثاني يبين قيمة الوسط الحسابي واال

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١٢  ٧٦,٠٠  ٤٣١.  ٧٦.  .يلقي التلميذ أبياتاً من الشعر بفصاحة   ١
  ٣  ٩٠,٠٠  ٢٩٩.  ٩٠.  .يوضح أو يشرح ما تعلمه   ٢
  ٢  ٩١,٠٠  ٢٨١.  ٩١.  .يطرح المعلومات و األفكار شفهياً   ٣
  ١٠  ٨١,٠٠  ٣٩٤.  ٨١.  .يقوم التلميذ بدعاية مبسطة لشيء ما   ٤
  ١١  ٧٩,٠٠  ٤٠٩.  ٧٩.  .يجري مقابالت قصيرة   ٥
  ٤  ٨٦,٠٠  ٣٥٣.  ٨٦.  .يبلغ عن حاالت طارئة   ٦
  ١  ٩٣,٠٠  ٢٦٠.  ٩٣.  .يثني على زمالئه في الحديث أثناء النقاش   ٧
  ٦  ٨٥,٠٠  ٣٦٠.  ٨٥.  .يقيم أداء زمالئه موضحاً نقاط القوة و نقاط الضعف   ٨
  ٨  ٨٤,٠٠  ٣٧٢.  ٨٤.  .يقص قصة حقيقية أو خيالية ألفها مع زمالئه   ٩

يطبق  أسس المحادثة و المناقشة مثل  التناوب في األدوار ، و   ١٠
  ٤  ٨٦,٠٠  ٣٥٣.  ٨٦.  ) .استخدام درجة الصوت المناسبة 

  ٦  ٨٥,٠٠  ٣٦٠.  ٨٥.  .افع عن آرائه ويبرر تصرفاته  يد  ١١
  ٩  ٨٢,٠٠  ٣٨٩.  ٨٢.   .يعطي إرشادات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين  ١٢

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيـث              ) ١١٤(  ويتضح من الجدول    
و  ) ٧٦( .جهة نظر أفراد العينة تتراوح بين       كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من و        

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٣,٠ (و  )  ٧٦,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٣( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتقويم 

   :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .ثني على زمالئه في الحديث أثناء النقاش ي -
 .يطرح المعلومات و األفكار شفهياً  -

 .يوضح أو يشرح ما تعلمه  -

 .يبلغ عن حاالت طارئة  -

 ) .يطبق  أسس المحادثة و المناقشة مثل  التناوب في األدوار ، و استخدام درجة الصوت المناسبة  -

 .ف يقيم أداء زمالئه موضحاً نقاط القوة و نقاط الضع -

 .يدافع عن آرائه ويبرر تصرفاته   -

 .يقص قصة حقيقية أو خيالية ألفها مع زمالئه  -

 .يعطي إرشادات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين  -

 .يقوم التلميذ بدعاية مبسطة لشيء ما  -



 ٢٥٨

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يجري مقابالت قصيرة  -

 .اً من الشعر بفصاحة يلقي التلميذ أبيات -

  
 يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و "  القراءة لتعلم األولالمعياري المستوى بفيما يتعلق / خامساً 

  . الذي  )١١٥ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "ينطقها نطقاً صحيحاً
  . النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم القراءة في الصف الثاني يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثالث و السكون من خالل   ١
  ٤  ٩٧,٠٠  ١٦١.  ٩٧.  .الكلمة 

  ٤  ٩٧,٠٠  ١٧٩.  ٩٧.  . القمرية يميز نطقاً بين الالم الشمسية و الالم  ٢
  ١  ٩٩,٠٠  ١١٤.  ٩٩.  .يتعرف كلمات ليكون منها جمالً   ٣
  ١  ٩٩,٠٠  ١١٤.  ٩٩.  .يحلل الكلمة إلى حروف و يكون كلمات جديدة من حروفها   ٤
  ١  ٩٩,٠٠  ١١٤.  ٩٩.   ..... )أنا ، نحن ، هو ( يكمل جمالً باستخدام الضمائر   ٥

لصفة في حالتي التذكير و التأنيث يصل بين الجمل المشتملة على ا  ٦
  ٤  ٩٧,٠٠  ١٧٩.  ٩٧.  .و الصورة الدالة عليها 

  ٤  ٩٧,٠٠  ١٦١.  ٩٧.  يصل بين الجملة المشتملة على نوعي الجمع و الصورة الدالة عليها   ٧

يصل بين الجملة المشتملة على الفعل المضارع في حالتي التذكير و   ٨
  ٩  ٩٥,٠٠  ٢٢٤.  ٩٥.  .التأنيث و الصورة الدالة عليها 

  ٤  ٩٧,٠٠  ١٦١.  ٩٧.  .يصل بين الجمل المشتملة على اسم اإلشارة و الصورة الدالة عليها  ٩
أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث            ) ١١٥( ويتضح من الجدول    

و  ) ٩٥( .اوح بين   كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتر            
"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٩,٠ (و  )  ٩٥,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٩( .

 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتقويم 

    :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .مالً يتعرف كلمات ليكون منها ج -
 .يحلل الكلمة إلى حروف و يكون كلمات جديدة من حروفها  -

 .... ) .أنا ، نحن ، هو ( يكمل جمالً باستخدام الضمائر  -

 .يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثالث و السكون من خالل الكلمة  -

 .يميز نطقاً بين الالم الشمسية و الالم القمرية  -

 .حالتي التذكير و التأنيث و الصورة الدالة عليها يصل بين الجمل المشتملة على الصفة في  -

 .يصل بين الجملة المشتملة على نوعي الجمع و الصورة الدالة عليها  -

 .يصل بين الجمل المشتملة على اسم اإلشارة و الصورة الدالة عليها  -

 .لة عليها يصل بين الجملة المشتملة على الفعل المضارع في حالتي التذكير و التأنيث و الصورة الدا -

  



 ٢٥٩

 يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف "  القراءة لتعلم الثانيالمعياري المستوى بفيما يتعلق / سادساً 
  . الذي ) ١١٦ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "الكلمات الجديدة فيه

  . القراءة في الصف الثانيترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وال

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٣  ٩٣,٠٠  ٢٦٠.  ٩٣.  .يقرأ الكلمات ذات المقاطع الصوتية المتعددة   ١
  ٧  ٩٢,٠٠  ٢٧١.  ٩٢.  .يقرأ الكلمات و الجمل المقدمة إليه قراءة صامتة و بسرعة مناسبة   ٢
  ٢  ٩٦,٠٠  ١٩٥.  ٩٦.  .يقرأ نصوصاً بسيطة جهراً مع التعبير بنبرات مناسبة لمعنى النص  ٣
  ٣  ٩٣,٠٠  ٢٦٠.  ٩٣.  ) .جريدة ، مجلة ، كتاب ( يتعرف نوع الوثيقة المقروءة مثل   ٤

المشترك ( يتعرف إلى المعاني المختلفة للكلمات متعددة المعاني   ٥
  ٦  ٨٦,٠٠  ٣٥٣.  ٨٦.  .ق في السيا) اللفظي 

  ٧  ٨٤,٠٠  ٣٧٢.  ٨٤.  .يحدد الكلمات المجموعة جمع مذكر سالماً   ٦
  ٧  ٨٤,٠٠  ٣٦٦.  ٨٤.  .يحدد الكلمات المجموعة جمع مؤنث سالماً   ٧
  ١  ٩٩,٠٠  ٠٨١.  ٩٩.  ) .المفرد و المثنى و الجمع ( يتعرف نوع الكلمة من حيث العدد   ٨
  ٣  ٩٣,٠٠  ٢٦٠.  ٩٣.  .ي النص يتعرف عالمات الترقيم المستخدمة ف  ٩

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث           ) ١١٦(  ويتضح من الجدول    
و  ) ٨٤( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

"   ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في         )٩٢,٠ (و  )  ٨٤,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٢( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتقويم 

   :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  ) .المفرد و المثنى و الجمع ( يتعرف نوع الكلمة من حيث العدد  -
 .ر بنبرات مناسبة لمعنى النص يقرأ نصوصاً بسيطة جهراً مع التعبي -

 .يقرأ الكلمات ذات المقاطع الصوتية المتعددة  -

 ) .جريدة ، مجلة ، كتاب ( يتعرف نوع الوثيقة المقروءة مثل  -

 .يتعرف عالمات الترقيم المستخدمة في النص  -

 .يقرأ الكلمات و الجمل المقدمة إليه قراءة صامتة و بسرعة مناسبة  -

 .في السياق ) المشترك اللفظي ( تلفة للكلمات متعددة المعاني يتعرف إلى المعاني المخ -

 .يحدد الكلمات المجموعة جمع مذكر سالماً  -

 .يحدد الكلمات المجموعة جمع مؤنث سالماً  -

وقـد    : " يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات "  القراءة لتعلم  الثالث المعياريالمستوى  بفيما يتعلق   / سابعاً  
  . الذي  )١١٧ (تائج كما يوضحها الجدول كانت الن

  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف الثاني 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٤  ٩١,٠٠  ٢٨١.  ٩١.  .ناه من الفتات و إعالنات يقرأ التلميذ ما تقع عليه عي  ١



 ٢٦٠

  ٧  ٨٣,٠٠  ٣٧٨.  ٨٣.  .يقرأ نصوصاً مختلفة الكتساب معلومات   ٢
  ٥  ٩٠,٠٠  ٢٩٩.  ٩٠.  .يجيب عن أسئلة تتعلق بالمعلومات الجزئية بعد قراءة النص   ٣
  ٩  ٧٥,٠٠  ٤٣٤.  ٧٥.  .يحدد عنوان الكتاب و اسم مؤلفه   ٤
  ١  ٩٥,٠٠  ٢٢٤.  ٩٥.  .ل في النص يفهم معاني الكلمات و الجم  ٥
  ٣  ٩٢,٠٠  ٢٧١.  ٩٢.  .يتبع  تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين   ٦

يربط بعض المصطلحات التي قرأها و الموجودة في المواد   ٧
  ١  ٩٥,٠٠  ٢١٠.  ٩٥.  .الدراسية األخرى 

 لم يتوقع أن يكون لكل نص معنى و بالتالي فعليه إعادة القراءة إذا  ٨
  ٦  ٨٨,٠٠  ٣٢٤.  ٨٨.  .يفهم 

  ٨  ٧٦,٠٠  ٤٣١.  ٧٦.  .يفهم و يفسر النصوص الخيالية و غير الخيالية بعد القراءة   ٩
أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث           ) ١١٧(  ويتضح من الجدول    

و  ) ٧٥( . العينة تتراوح بين     كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد          
"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٥,٠ (و  )  ٧٥,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٥( .

 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .مات و الجمل في النص يفهم معاني الكل -
 .يربط بعض المصطلحات التي قرأها و الموجودة في المواد الدراسية األخرى  -

 .يتبع  تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين  -

 .يقرأ التلميذ ما تقع عليه عيناه من الفتات و إعالنات  -

 .يجيب عن أسئلة تتعلق بالمعلومات الجزئية بعد قراءة النص  -

 .يتوقع أن يكون لكل نص معنى و بالتالي فعليه إعادة القراءة إذا لم يفهم  -

 .يقرأ نصوصاً مختلفة الكتساب معلومات  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يفهم و يفسر النصوص الخيالية و غير الخيالية بعد القراءة  -

 .يحدد عنوان الكتاب و اسم مؤلفه  -

وقد كانت النتائج     : " يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة      "  القراءة لتعلم   الرابعالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / ثامناً  
  . الذي  )١١٨ (كما يوضحها الجدول 

  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف الثاني 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٥  ٩٥,٠٠  ٢١٠.  ٩٥.  .يقرأ التلميذ الكتاب المقرر بدقة و سرعة و إتقان   ١
  ٢  ٩٧,٠٠  ١٦١.  ٩٧.  .يقرأ الكتب المصورة التي تناسب عمره و ميوله   ٢
  ١  ٩٨,٠٠  ١٤٠.  ٩٨.  .يشارك في القراءة جهراً مشاركة فعالة في الفصل   ٣
  ٦  ٩٣,٠٠  ٢٤٩.  ٩٣.  .يعدل أخطاءه بنفسه في القراءة   ٤
  ٦  ٩٣,٠٠  ٢٤٩.  ٩٣.  .يقرأ قراءة معبرة تبرز فيها مشاعره   ٥



 ٢٦١

  ١٠  ٨٤,٠٠  ٣٦٦.  ٨٤.  .يقارن بين تعبيرين يحمالن المعنى نفسه   ٦
  ٦  ٩٣,٠٠  ٢٤٩.  ٩٣.  .يختار القصص المفضلة له المتوافقة مع ميوله   ٧
  ٣  ٩٦,٠٠  ١٩٥.  ٩٦.  . الصور و أحداث القصة التي يقرأها يربط بين  ٨

يحدد الشخصيات الواردة في القصة التي يقرأها و أدوارها و   ٩
  ٦  ٩٣,٠٠  ٢٦٠.  ٩٣.  .العالقات بينها

يقارن و يقابل بين قصتين قرأهما من حيث الشخصيات و المواقف   ١٠
  ١١  ٨٠,٠٠  ٤٠٤.  ٨٠.  .و الزمان و المكان 

ب وقوع أحداث معينة في القصص مع الرجوع إلى يناقش أسبا  ١١
  ١٣  ٧٧,٠٠  ٤٢٢.  ٧٧.  .النص لدعم الحجة أو الرأي 

  ١١  ٨٠,٠٠  ٣٩٩.  ٨٠.  .يقترح خاتمة بديلة لقصة قرأها   ١٢
  ٣  ٩٦,٠٠  ١٩٥.  ٩٦.  .يحفظ أناشيد أو أشعاراً عن المنزل أو اللعب أو المدرسة   ١٣

داء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كان          أن مؤشرات األ   ) ١١٨( ويتضح من الجدول    
( و   ) ٧٧( .متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بـين               

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً فـي         ) ٩٨,٠ (و  )  ٧٧,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٨.
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  حث اللغة العربية في الصف الثانيتعلم التالميذ في مبتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يشارك في القراءة جهراً مشاركة فعالة في الفصل  -
 .يقرأ الكتب المصورة التي تناسب عمره و ميوله  -

 .يربط بين الصور و أحداث القصة التي يقرأها  -

 .المنزل أو اللعب أو المدرسة يحفظ أناشيد أو أشعاراً عن  -

 .يقرأ التلميذ الكتاب المقرر بدقة و سرعة و إتقان  -

 .يعدل أخطاءه بنفسه في القراءة  -

 .يقرأ قراءة معبرة تبرز فيها مشاعره  -

 .يختار القصص المفضلة له المتوافقة مع ميوله  -

 .هايحدد الشخصيات الواردة في القصة التي يقرأها و أدوارها و العالقات بين -

 .يقارن بين تعبيرين يحمالن المعنى نفسه  -

 .يقارن و يقابل بين قصتين قرأهما من حيث الشخصيات و المواقف و الزمان و المكان  -

 .يقترح خاتمة بديلة لقصة قرأها  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .النص لدعم الحجة أو الرأي يناقش أسباب وقوع أحداث معينة في القصص مع الرجوع إلى  -

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمـل بـصورة           "  الكتابة لتعلم    األول المعياريالمستوى  بفيما يتعلق   / تاسعاً  
  . الذي  )١١٩ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "صحيحة 

  .يب للمستوى المعياري األول لتعلم الكتابة في الصف الثاني يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترت

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٦  ٩٥,٠٠  ٢٢٤.  ٩٥.يكتب التلميذ الحروف والكلمات بصورة واضحة و بخط النسخ   ١



 ٢٦٢

  .المقروء المجود 
  ١  ٩٩,٠٠  ١١٤.  ٩٩.  .بوطة يكتب كلمات تنتهي بتاء مبسوطة أو تاء مر  ٢
  ١  ٩٩,٠٠  ٢١٥.  ٩٩.  .يكتب كلمات تنتهي بتاء مربوطة أو هاء   ٣
  ٣  ٩٦,٠٠  ١٩٥.  ٩٦.   .)قرأ ( يكتب كلمات بها همزة متطرفة على األلف مثل  ٤

يكتب كلمات بها همزة متطرفة على السطر بعد حرف ساكن   ٥
  ٣  ٩٦,٠٠  ١٩٥.  ٩٦.   .)سماء ، شيء ( مثل 

آدم ، (  بها همزة مد في أول الكلمة و وسطها مثل يكتب كلمات  ٦
  ٣  ٩٦,٠٠  ١٩٥.  ٩٦.   .)قرآن 

األلف في كلمة ( يكتب كلمات بها أصوات تنطق وال تكتب مثل   ٧
  ٩  ٨٩,٠٠  ٣٠٨.  ٨٩.  ) .هذا 

األلف الفارقة ( يكتب كلمات بها حروف تكتب و ال تنطق مثل   ٨
  ١٠  ٨٨,٠٠  ٣٢٤.  ٨٨.  ) .بعد واو الجماعة 

  ٦  ٩٥,٠٠  ٢١٠.  ٩٥.  .ستخدم عالمة االستفهام بشكل مناسب ي  ٩

التي يتعلمها ) النداء ، االستفهام ( يستخدم األساليب النحوية   ١٠
  ٨  ٩٤,٠٠  ٢٣٧.  ٩٤.  .استخداماً صحيحاً

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث            ) ١١٩( ويتضح من الجدول    
و ) ٨٨( .موافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين            كان متوسط درجة ال   

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً فـي   ) ٩٩,٠ (و  )  ٨٨,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      ) ٩٩( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتقويم 

  :هي  % ٨٠لفقرات التي تزيد عن ا 
  .يكتب كلمات تنتهي بتاء مبسوطة أو تاء مربوطة  -
 .يكتب كلمات تنتهي بتاء مربوطة أو هاء  -

 ) .قرأ ( يكتب كلمات بها همزة متطرفة على األلف مثل -

 ) .سماء ، شيء ( يكتب كلمات بها همزة متطرفة على السطر بعد حرف ساكن مثل  -

 ) .آدم ، قرآن (  في أول الكلمة و وسطها مثل يكتب كلمات بها همزة مد -

 .يستخدم عالمة االستفهام بشكل مناسب  -

 .يكتب التلميذ الحروف والكلمات بصورة واضحة و بخط النسخ المقروء المجود  -

 .التي يتعلمها استخداماً صحيحاً) النداء ، االستفهام ( يستخدم األساليب النحوية  -

 ) .األلف في كلمة هذا ( وال تكتب مثل يكتب كلمات بها أصوات تنطق  -

 ) .األلف الفارقة بعد واو الجماعة ( يكتب كلمات بها حروف تكتب و ال تنطق مثل  -

  : "يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكـاره و تتـضح           "  الكتابة لتعلم   الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / عاشراً  
  .  الذي  )١٢٠ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف الثاني 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٣  ٨٦,٠٠  ٣٤٦.  ٨٦.  يكمل التلميذ قصة قصيرة بكلمات و جمل مناسبة  ١



 ٢٦٣

  ١  ٩٥,٠٠  ٢١٠.  ٩٥.  .يعيد ترتيب بعض الجمل ليكون فكرة تامة   ٢
  ٢  ٨٧,٠٠  ٣٣٩.  ٨٧.  .يكتب سلسلة من الجمل المترابطة   ٣
  ٤  ٨٤,٠٠  ٣٧٢.  ٨٤.  .يكتب فقرة ذات فكرة واحدة   ٤
  ٥  ٨٠,٠٠  ٤٠٤.  ٨٠.  .ينوع التلميذ بدايات الجمل في الكتابة   ٥

ؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث         أن م   ) ١٢٠( ويتضح من الجدول    
و  ) ٨٠( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٥,٠ (و  )  ٨٠,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٥( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  ميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتعلم التالتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يعيد ترتيب بعض الجمل ليكون فكرة تامة  -
 .يكتب سلسلة من الجمل المترابطة  -

 .  يكمل التلميذ قصة قصيرة بكلمات و جمل مناسبة  -

 .يكتب فقرة ذات فكرة واحدة  -

 .تلميذ بدايات الجمل في الكتابة ينوع ال -
  

يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقـف   "  الكتابةلتعلم  الثالث المعياريالمستوى بفيما يتعلق  / الحادي عشر   
  . الذي  )١٢١ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "مختلفة 

  .الترتيب للمستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة في الصف الثاني يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي و

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يكتب التلميذ بعض األمثال و الحكم في لوحة الفصل   ١
  .أو جريدة المدرسة 

.٢  ٨٦,٠٠  ٣٤٦.  ٨٦  

٢  
 يكتب بعض اإلرشادات و الالفتات في مكتبة

  .المدرسة و حديقتها 
.٢  ٨٦,٠٠  ٣٥٣.  ٨٦  

  ٦  ٨٠,٠٠  ٣٩٩.  ٨٠.  .يكتب قصة بسيطة مستعيناً بمفردات مقدمة إليه   ٣

٤  
يكتب تعليقاً عن شخصيات قصة قرأها مستشهداً 

  .بكلمات و جمل من النص 
.٧  ٧٨,٠٠  ٤١٤.  ٧٨  

٥  
يكتب تلخيصاً عن قصة قرأها أو عن أنشطة الفصل 

  .و رحالته 
.٥  ٨٢,٠٠  ٣٨٩.  ٨٢  

٦  
عن بعض األحداث و .. ) فقرة، قصة ، ( يكتب 

  .التجارب الخاصة به 
.١٠  ٧٤,٠٠  ٤٣٨.  ٧٤  

  ٤  ٨٤,٠٠  ٣٧٢.  ٨٤.  يكتب مالحظات و رسائل قصيرة ألقاربه و أسرته  ٧
  ١  ٨٧,٠٠  ٣٣٢.  ٨٧.  .يكتب أسئلة إلجابات مختلفة مقدمة إليه   ٨
  ٩  ٧٦,٠٠  ٤٣١.  ٧٦.  .يكتب إجابات ألسئلة ذات النهاية المفتوحة   ٩
  ٧  ٧٨,٠٠  ٤١٤.  ٧٨.  .يكتب مستخدماً لغة الحوار و المناقشة   ١٠



 ٢٦٤

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كان             ) ١٢١( ويتضح من الجدول    
 (و   ) ٧٤( .متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بـين               

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً فـي         ) ٨٧,٠ (و  )  ٧٤,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٨٧.
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثانيتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يكتب أسئلة إلجابات مختلفة مقدمة إليه  -
 .لتلميذ بعض األمثال و الحكم في لوحة الفصل أو جريدة المدرسة يكتب ا -

 .يكتب بعض اإلرشادات و الالفتات في مكتبة المدرسة و حديقتها  -

 .يكتب مالحظات و رسائل قصيرة ألقاربه و أسرته  -

 .يكتب تلخيصاً عن قصة قرأها أو عن أنشطة الفصل و رحالته  -

 . إليه يكتب قصة بسيطة مستعيناً بمفردات مقدمة -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يكتب تعليقاً عن شخصيات قصة قرأها مستشهداً بكلمات و جمل من النص  -

 .يكتب مستخدماً لغة الحوار و المناقشة  -

 .يكتب إجابات ألسئلة ذات النهاية المفتوحة  -

 .لخاصة به عن بعض األحداث و التجارب ا.. ) فقرة، قصة ، ( يكتب  -

  

   :الثالثفيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف 
وبدراسة أي المؤشرات أكثر عالقة بمستواها المعياري تم تناول كل مستوى على حدة مع بيـان قيمـة                  
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لكل مؤشر من المؤشرات بكل مستوى على حدة             

  :كما يلي 
 يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثـراء حـصيلته    " المستوى المعياري األول لتعلم االستماعبفيما يتعلق   / أوالً  

  . الذي  )١٢٢ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "اللغوية
  .معياري األول لتعلم االستماع في الصف الثالثيبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى ال

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يميز التلميذ بين الضمائر المستخدمة الخاصة بالمتكلم و المخاطب و   ١
  ٢  ٩٨,٠٠  ١٤٤.  ٩٨.  .الغائب 

  ٥  ٩٥,٠٠  ٢٢٣.  ٩٥.  .يستنبط معاني الكلمات الجديدة من السياق المسموع   ٢
  ٤  ٩٦,٠٠  ٢٠١.  ٩٦.  .يكون كلمات جديدة على نمط الكلمات التي استمع إليها   ٣
  ١  ٩٩,٠٠  ١٠٢.  ٩٩.  ) .االستفهام ، و النداء ،و التعجب (يميز بين األساليب المختلفة مثل  ٤
  ٥  ٩٥,٠٠  ٢٢٣.  ٩٥.   .)الماضي ، المضارع، المستقبل ( يميز بين أزمنة الفعل   ٥
  ٥  ٩٥,٠٠  ٢٢٣.  ٩٥.  .معاني التراكيب و التعابير اللغوية التي استمع إليها يتعرف   ٦



 ٢٦٥

يتعرف المترادفات والعبارات البديلة التي تعبر عن ذات المعنى أو   ٧
  ٢  ٩٨,٠٠  ١٤٤.  ٩٨.  ) .بطل ، رجل شجاع / أسد ، ليث ( ما يقاربه 

  ٨  ٨٨,٠٠  ٣٣٢.  ٨٨.   .يشتق كلمات جديدة من المصدر الذي استمع إليه  ٨
أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث            ) ١٢٢( ويتضح من الجدول    

و  ) ٨٨( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               
"  ت أكثر تأثيراً في   ، و لمعرفة أي المؤشرا     ) ٩٩,٠ (و  )  ٨٨,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٩( .

 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم 

   :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  ) .االستفهام ، و النداء ، و التعجب ( يميز بين األساليب المختلفة مثل  -
 .تكلم و المخاطب و الغائب يميز التلميذ بين الضمائر المستخدمة الخاصة بالم -

 ) .بطل ، رجل شجاع / أسد ، ليث ( يتعرف المترادفات والعبارات البديلة التي تعبر عن ذات المعنى أو ما يقاربه  -

 .يكون كلمات جديدة على نمط الكلمات التي استمع إليها  -

 .يستنبط معاني الكلمات الجديدة من السياق المسموع  -

 ) .لماضي ، المضارع، المستقبل ا( يميز بين أزمنة الفعل  -

 .يتعرف معاني التراكيب و التعابير اللغوية التي استمع إليها  -

 .يشتق كلمات جديدة من المصدر الذي استمع إليه  -

  
يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع  "  االستماع لتعلم لثانيالمعياري االمستوى بفيما يتعلق / ثانياً 

  . الذي  )١٢٣ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  " المستمعينلطبيعة
  .في الصف الثالثيبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام للموضوعات   ١
  ٣  ٩٥,٠٠  ٢٢٣.  ٩٥.  ) .معرفة الفكرة الرئيسة في السرد ( المألوفة 

يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة في الموضوعات   ٢
  ٢  ٩٧,٠٠  ١٧٥.  ٩٧.  .المألوفة 

  ٤  ٩٠,٠٠  ٣٠٧.  ٩٠.  .يعقب التلميذ على ما يستمع إليه   ٣

أكثر ( تتبع توجيهات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات  ي  ٤
  ٦  ٨٤,٠٠  ٣٦٥.  ٨٤.  ) .من أربع 

  ١  ٩٨,٠٠  ١٤٤.  ٩٨.  .يعبر عن مشاعره بعد االستماع لقصة مثيرة أو حديث   ٥
  ٧  ٨٢,٠٠  ٣٨٤.  ٨٢.  .يقارن بين آراء المتحدثين   ٦
  ٥  ٨٦,٠٠  ٣٤٤.  ٨٦.  .يعدل آراءه في ضوء ما يقوله اآلخرون بعد أن يقتنع به  ٧
  ٨  ٨٠,٠٠  ٤٠١.  ٨٠.  .يتذوق األساليب اللغوية فيما يستمع إليه   ٨

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث            ) ١٢٣( ويتضح من الجدول    
 و   )٨٠( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               



 ٢٦٦

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٨,٠ (و  )  ٨٠,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٨( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  . حديث يعبر عن مشاعره بعد االستماع لقصة مثيرة أو -
 .يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة في الموضوعات المألوفة  -

 ) .معرفة الفكرة الرئيسة في السرد ( يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام للموضوعات المألوفة  -

 .يعقب التلميذ على ما يستمع إليه  -

 . يعدل آراءه في ضوء ما يقوله اآلخرون بعد أن يقتنع به  -

 ) .أكثر من أربع ( يتتبع توجيهات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات   -

 .يقارن بين آراء المتحدثين  -

  .يتذوق األساليب اللغوية فيما يستمع إليه  -
  

وقد كانت النتائج كما   : " ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه "  المعياري األول لتعلم التحدثالمستوى بفيما يتعلق / ثالثاً  
  . الذي  )١٢٤ (وضحها الجدول ي

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم التحدث في الصف الثالث 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٢  ٩٢,٠٠  ٢٧٨.  ٩٢.  .ديثه يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى في ح  ١
  ٥  ٨٨,٠٠  ٣٣٢.  ٨٨.  .يطبق قواعد النطق السليم في حديثه   ٢
٣   فهم حديثُه٤  ٨٩,٠٠  ٣٢٠.  ٨٩.  .يتوقف أثناء الحديث كي ي  
  ٢  ٩٢,٠٠  ٢٧٨.  ٩٢.  .يتحدث بنبرات صوت تناسب الموقف   ٤

يحدد أفضل ما يعبر عن أفكاره من معانٍ و حركات و طبقات   ٥
  ٨  ٨٣,٠٠  ٣٧٥.  ٨٣.  .اتهالصوت و نبر

  ٧  ٨٤,٠٠  ٣٦٥.  ٨٤.  .يستخدم التلميذ اللغة و اإلشارة عند الشرح و التفسير   ٦
  ١٠  ٧٤,٠٠  ٤٤١.  ٧٤.  .يحذف التفاصيل غير الضرورية في حديثه   ٧

مقدمة ـ عرض الموضوع ـ ( يتحدث حديثاً متسلسالً و مرتباً   ٨
  ١٢  ٧١,٠٠  ٤٥٧.  ٧١.  ) .خاتمة 

  ٩  ٧٨,٠٠  ٤١٦.  ٧٨.  . من أدوات الربط المناسبة للداللة على التعاقب يستخدم مجموعة  ٩
  ١٠  ٧٤,٠٠  ٤٤١.  ٧٤.  .يتحدث موضحاً الفكرة الرئيسة و األفكار الفرعية المدعمة   ١٠
  ١  ٩٨,٠٠  ١٤٤.  ٩٨.  يعبر شفهياً عن أحاسيسه و مشاعره و عالقاته ، بلغة سهلة بسيطة   ١١

حوار و شرح وجهات النظر و يشارك بفاعلية في التحدث و ال  ١٢
  ٦  ٨٧,٠٠  ٣٣٢.  ٨٧.  .تبريرها 

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث            ) ١٢٤( ويتضح من الجدول    
و  ) ٧١( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               



 ٢٦٧

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٨,٠ (و  )  ٧١,٠( وح بين   و بوزن نسبي يترا   )  ٩٨( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يعبر شفهياً عن أحاسيسه و مشاعره و عالقاته ، بلغة سهلة بسيطة  -
 . التلميذ اللغة العربية الفصحى في حديثه يستخدم -
 .يتحدث بنبرات صوت تناسب الموقف  -
-  فهم حديثُهيتوقف أثناء الحديث كي ي. 
 .يطبق قواعد النطق السليم في حديثه  -
 .يشارك بفاعلية في التحدث و الحوار و شرح وجهات النظر و تبريرها  -
 .سير يستخدم التلميذ اللغة و اإلشارة عند الشرح و التف -
 .يحدد أفضل ما يعبر عن أفكاره من معانٍ و حركات و طبقات الصوت و نبراته -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يستخدم مجموعة من أدوات الربط المناسبة للداللة على التعاقب  -
 .يحذف التفاصيل غير الضرورية في حديثه  -
 .األفكار الفرعية المدعمة يتحدث موضحاً الفكرة الرئيسة و  -
 ) .مقدمة ـ عرض الموضوع ـ خاتمة ( يتحدث حديثاً متسلسالً و مرتباً  -
  
  : "يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة        "   لتعلم التحدث  الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / رابعاً  

  . الذي  )١٢٥ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 
  .يمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف الثالث يبين ق

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٢  ٩٤,٠٠  ٢٤٣.  ٩٤.  .يلخص التلميذ ـ شفهياً ـ ما كتبه أو ما سمعه   ١
  ٤  ٨٤,٠٠  ٣٦٥.  ٨٤.  . حدث مهم موضحاً تفاصيل الحدث يتحدث عن  ٢
  ١  ٩٨,٠٠  ١٤٤.  ٩٨.  .يشارك بفاعلية في اإلذاعة المدرسية   ٣
  ٣  ٨٧,٠٠  ٣٣٢.  ٨٧.  ..)المسرحيات، إلقاء الشعر ، (يشارك في أنشطة درامية شفهية مثل  ٤

يشارك في فرق التمثيل من خالل اختيار القصائد و القصص و   ٥
  ٤  ٨٤,٠٠  ٣٦٥.  ٨٤.  ) .ها و تمثيلها اإلعداد لتمثيل

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيـث              ) ١٢٥(  ويتضح من الجدول    
و  ) ٨٤( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٨,٠  (و)  ٨٤,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٨( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن  
  .يشارك بفاعلية في اإلذاعة المدرسية  -
 .يلخص التلميذ ـ شفهياً ـ ما كتبه أو ما سمعه  -



 ٢٦٨

 ..) .المسرحيات ، إلقاء الشعر ، ( رك في أنشطة درامية شفهية مثل يشا -

 .يتحدث عن حدث مهم موضحاً تفاصيل الحدث  -

 ) .يشارك في فرق التمثيل من خالل اختيار القصائد و القصص و اإلعداد لتمثيلها و تمثيلها  -

  
التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية       يتعرف   "  القراءةلتعلم   األولى   المعياريالمستوى  بفيما يتعلق   / خامساً  

  . الذي  )١٢٦ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "و ينطقها نطقاً صحيحاً
  . يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري األول لتعلم القراءة في الصف الثالث 

ط المتوس  العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

يكمل جمالً ناقصة لبعض أنواع الجموع من خالل كلمات   ١
  ٣  ٩٦,٠٠  ٢٠١.  ٩٦.  .متنوعة بين المفرد و الجمع 

يصل بين الجملة المشتملة على نوع الظرف و الصورة الدالة   ٢
  ٣  ٩٦,٠٠  ٢٠١.  ٩٦.  .عليها 

  ٢  ٩٧,٠٠  ١٧٥.  ٩٧.  .يكمل جمالً ناقصة التركيب   ٣
  ٦  ٩٤,٠٠  ٢٤٣.  ٩٤.  .يكمل جمالً ناقصة للفعل المضارع في حالتي التذكير و التأنيث   ٤
  ٥  ٩٥,٠٠  ٢٢٣.  ٩٥.  .يكمل جمالً ناقصة لصيغتي األمر و النهي   ٥
  ١  ٩٨,٠٠  ١٤٤.  ٩٨.  .يكمل جمالً ناقصة السم اإلشارة بنوعيه   ٦

ألداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كان          أن مؤشرات ا   ) ١٢٦( ويتضح من الجدول    
( و   ) ٩٤( .متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بـين               

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً فـي         ) ٩٨,٠ (و  )  ٩٤,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٨.
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتعلم التالميذ في تقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يكمل جمالً ناقصة السم اإلشارة بنوعيه  -
 .يكمل جمالً ناقصة التركيب  -

 .يكمل جمالً ناقصة لبعض أنواع الجموع من خالل كلمات متنوعة بين المفرد و الجمع  -

 .لمشتملة على نوع الظرف و الصورة الدالة عليها يصل بين الجملة ا -

 .يكمل جمالً ناقصة لصيغتي األمر و النهي  -

 .يكمل جمالً ناقصة للفعل المضارع في حالتي التذكير و التأنيث  -

 يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف "  القراءة لتعلم الثانيالمعياري المستوى بفيما يتعلق / سادساًً 
  . الذي  )١٢٧ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   :  "الكلمات الجديدة فيه

  .لتعلم القراءة في الصف الثالث يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  ترتيبال

  ٣  ٩٧,٠٠  ١٧٥.  ٩٧.  .يقرأ قراءة جهرية صحيحة مراعياً عالمات الترقيم   ١
  ٨  ٩٠,٠٠  ٣٠٧.  ٩٠.  .يقرأ مراعياً الحركات اإلعرابية   ٢



 ٢٦٩

  ٩  ٨٥,٠٠  ٣٥٥.  ٨٥.  يكيف معدل قراءته لتناسب درجة صعوبة النص  ٣
  ٤  ٩٣,٠٠  ٢٦١.  ٩٣.  .يستنبط معاني الكلمات الجديدة من خالل السياق   ٤
  ٤  ٩٣,٠٠  ٢٦١.  ٩٣.  .يتعرف إلى المترادفات و المشترك اللفظي   ٥
  ٧  ٩٢,٠٠  ٢٧٨.  ٩٢.  يميز بين الضمائر المنفصلة و المتصلة في النص  ٦
  ٤  ٩٣,٠٠  ٢٦١.  ٩٣.  .يحدد األسماء الموصولة   ٧
  ١  ٩٨,٠٠  ١٤٤.  ٩٨.  .يتعرف إلى أدوات االستفهام   ٨
  ١  ٩٨,٠٠  ١٤٤.  ٩٨.  .يتعرف إلى حروف الجر   ٩

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث           ) ١٢٧(  ويتضح من الجدول    
و  ) ٨٥( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

"  ر تأثيراً في  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكث      ) ٩٨,٠ (و  )  ٨٥,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٨( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن 
  .يتعرف إلى أدوات االستفهام  -
 .يتعرف إلى حروف الجر  -

 .يقرأ قراءة جهرية صحيحة مراعياً عالمات الترقيم  -

 .جديدة من خالل السياق يستنبط معاني الكلمات ال -

 .يتعرف إلى المترادفات و المشترك اللفظي  -

 .يحدد األسماء الموصولة  -

 .يميز بين الضمائر المنفصلة و المتصلة في النص  -

 .يقرأ مراعياً الحركات اإلعرابية  -

 .يكيف معدل قراءته لتناسب درجة صعوبة النص  -
 

وقـد    : " يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات "  القراءةعلم  لتالثالثالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / سابعاً  
  . الذي  )١٢٨ (كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف الثالث 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

١  
يحدد األفكار الرئيسة و الجزئية و التفاصيل في مجموعة 

  .من النصوص مناسبة للصف الدراسي 
.٧  ٨٥,٠٠  ٣٥٥.  ٨٥  

  ٨  ٨٤,٠٠  ٣٦٥.  ٨٤.  .يجيب عن أسئلة غير مباشرة بعد قراءة النص   ٢

٣  
يتوقع الغرض من النص من خالل العنوان و الصور 

  .روضةالمع
.٣  ٩٣,٠٠  ٢٦١.  ٩٣  

  ٦  ٨٨,٠٠  ٣٣٢.  ٨٨.  .يصنف معلومات النص و أفكاره   ٤
  ١  ٩٩,٠٠  ١٠٢.  ٩٩.  .يقدم عنواناً جديداً للنص   ٥
  ٤  ٩٢,٠٠  ٢٧٨.  ٩٢.  يوظف المعلومات المقروءة في اكتساب معارف جديدة  ٦



 ٢٧٠

  ٢  ٩٥,٠٠  ٢٢٣.  ٩٥.  .يوظف خبرات النص في مواقف جديدة   ٧
  ١٠  ٧٦,٠٠  ٤٢٩.  ٧٦.  .ي ساقها الكاتب للتعبير عن وجهة نظره يحدد األدلة الت  ٨
  ٥  ٨٩,٠٠  ٣٢٠.  ٨٩.  .يدلل على صحة كالمه بالدليل من النص   ٩

النص يوظف استراتيجيات ما قبل القراءة التي تساعد على فهم   ١٠
  ٩  ٧٩,٠٠  ٤٠٨.  ٧٩.  .... )،و القراءة السريعة،والمعرفة المسبقة بالمحتوى،التوقع(مثل

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث            ) ١٢٨( يتضح من الجدول    و
و  ) ٧٦( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

"  أثيراً في ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر ت       ) ٩٩,٠ (و  )  ٧٦,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٩( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم 

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن   
  .يقدم عنواناً جديداً للنص  -
 .يوظف خبرات النص في مواقف جديدة  -

 .يتوقع الغرض من النص من خالل العنوان و الصور المعروضة -

 .علومات المقروءة في اكتساب معارف جديدة يوظف الم -

 .يدلل على صحة كالمه بالدليل من النص  -

 .يصنف معلومات النص و أفكاره  -

 .يحدد األفكار الرئيسة و الجزئية و التفاصيل في مجموعة من النصوص مناسبة للصف الدراسي  -

 .يجيب عن أسئلة غير مباشرة بعد قراءة النص  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" ا بين أما الفقرات التي تنحصر م
التوقع ، و القراءة السريعة ، و المعرفة المـسبقة  ( يوظف استراتيجيات ما قبل القراءة التي تساعد على فهم النص مثل      -

 .... ) .بالمحتوى ، 

 .يحدد األدلة التي ساقها الكاتب للتعبير عن وجهة نظره  -

  
وقد كانت النتائج     : " يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة      "  القراءة لتعلم   الرابعالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / ثامناً  

  . الذي  )١٢٩ (كما يوضحها الجدول 
  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف الثالث 

  العبارات  م
المتوسط 
  الحسابي

 االنحراف
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

١  ٤  ٨٧,٠٠  ٣٣٢.  ٨٧.  . للتأثير في المستمعين  معبراًيلقي التلميذ الشعر إلقاء  
  ٧  ٧٦,٠٠  ٤٥٣.  ٧٦.  .يقرأ الروايات الشعبية و السير الذاتية   ٢
  ٢  ٩٦,٠٠  ٢٠١.  ٩٦.  .يقرأ قراءة صامتة بفهم و استيعاب في زمن مناسب   ٣
  ١  ٩٨,٠٠  ١٤٤.  ٩٨.  .وة صحيحة يتلو سوراٌ قصيرة تال  ٤

تقديم المعلومات و ( يتعرف إلى الغرض من النصوص غير األدبية   ٥
  ٥  ٨٣,٠٠  ٣٧٥.  ٨٣.  ).التعليمات و التفسيرات 

  ٩  ٧٠,٠٠  ٤٦٢.  ٧٠.  .يتعرف التلميذ المبالغة و الخيال في النصوص األدبية   ٦



 ٢٧١

  ٨  ٧٤,٠٠  ٤٤١.  ٧٤.  .يتذوق جمال  الصور  في النص المقدم إليه   ٧
  ٦  ٧٩,٠٠  ٤٠٨.  ٧٩.  .يبدي رأيه في النص الذي قرأه موضحاً نقده له   ٨
  ٣  ٨٩,٠٠  ٣٢٠.  ٨٩.  .يربط بين الخبرات المستفادة من النص و خبراته السابقة   ٩

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث            ) ١٢٩( ويتضح من الجدول    
و  ) ٧٠( .فقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين            كان متوسط درجة الموا   

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً في        ) ٩٨,٠ (و  )  ٧٠,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٨( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم 

   :هي  % ٨٠قرات التي تزيد عن الف
  .يتلو سوراٌ قصيرة تالوة صحيحة  -
 .يقرأ قراءة صامتة بفهم و استيعاب في زمن مناسب  -

 .يربط بين الخبرات المستفادة من النص و خبراته السابقة  -

 . للتأثير في المستمعين يلقي التلميذ الشعر إلقاء معبراً -

 ). تقديم المعلومات و التعليمات و التفسيرات (يتعرف إلى الغرض من النصوص غير األدبية  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يبدي رأيه في النص الذي قرأه موضحاً نقده له  -

 .يقرأ الروايات الشعبية و السير الذاتية  -

 .يتذوق جمال  الصور  في النص المقدم إليه  -

  .ي النصوص األدبيةيتعرف التلميذ المبالغة و الخيال ف -
  

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمـل بـصورة           "  الكتابة لتعلم   األولالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / تاسعاً  
  . الذي  )١٣٠ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "صحيحة 

  .توى المعياري األول لتعلم الكتابة في الصف الثالث يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمس

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٤  ٩٢,٠٠  ٢٧٨.  ٩٢.  .يكتب بانسيابية و بسرعة   ١
  ٦  ٩٤,٠٠  ٢٤٣.  ٩٤.  .يكتب مستخدماً جمالً بسيطة و جمالً مركبة   ٢
  ١  ٩٧,٠٠  ١٧٥.  ٩٧.  ...)أحمد ، أتقن ( يكتب كلمات بها همزة قطع مثل   ٣
  ١  ٩٧,٠٠  ١٧٥.  ٩٧.  ) .يتأمل (  يكتب كلمات بها همزة متوسطة على األلف مثل  ٤
  ٦  ٩٤,٠٠  ٢٤٣.  ٩٤.  ) .مالئم ( يكتب التلميذ كلمات بها همزة متوسطة على نبرة مثل   ٥
  ٨  ٨٩,٠٠  ٣٢٠.  ٨٩.  ) .تفاءل (  يكتب كلمات بها همزة متوسطة على السطر مثل  ٦
  ٤  ٩٢,٠٠  ٢٧٨.  ٩٢.  ) .مؤمن ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على واو مثل  ٧
  ١  ٩٧,٠٠  ١٧٥.  ٩٧.   ...)ابن ،اسم  (يكتب األسماء التي تبدأ بهمزة الوصل مثل   ٨
  ٩  ٨٦,٠٠  ٣٤٤.  ٨٦.  .يراجع الجمل قبل كتابتها و أثناءها و بعدها   ٩
  ٩  ٨٦,٠٠  ٣٤٤.  ٨٦.  .يستخدم عالمات الترقيم في الكتابة   ١٠



 ٢٧٢

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتهـا ، حيـث            ) ١٣٠( ويتضح من الجدول    
و  ) ٨٦( .كان متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بين               

"  ي المؤشرات أكثر تأثيراً في    ، و لمعرفة أ    ) ٩٧,٠ (و  )  ٨٦,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٧( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم 

   :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن  
  ...) .أحمد ، أتقن ( يكتب كلمات بها همزة قطع مثل  -
 ) .يتأمل ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على األلف مثل  -

 ..) .ابن ،اسم ( ب األسماء التي تبدأ بهمزة الوصل مثل يكت -

 .يكتب مستخدماً جمالً بسيطة و جمالً مركبة  -

 ) .مالئم ( يكتب التلميذ كلمات بها همزة متوسطة على نبرة مثل  -

 .يكتب بانسيابية و بسرعة  -

 ) .مؤمن ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على واو مثل  -

 ) .تفاءل (  على السطر مثل يكتب كلمات بها همزة متوسطة -

 .يراجع الجمل قبل كتابتها و أثناءها و بعدها  -

 .يستخدم عالمات الترقيم في الكتابة  -

  
  : "يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكـاره و تتـضح           "  الكتابة لتعلم   الثانيالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / عاشراً  

  .الذي   )١٣١ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 
  .يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف الثالث 

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ١  ٩١,٠٠  ٢٩٣.  ٩١.  .يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى الميسرة في كتابته  ١
  ١  ٩١,٠٠  ٢٩٣.  ٩١.  .يكتب األحداث البسيطة و يرتبها بعدة طرق   ٢
  ٣  ٨٦,٠٠  ٣٤٤.  ٨٦.  .يكتب في صورة فقرات   ٣
  ٨  ٧٧,٠٠  ٤٢٣.  ٧٧.  .يكتب بحيث تعبر كل فقرة عن فكرة واحدة   ٤
  ١٠  ٥٨,٠٠  ٤٩٦.  ٥٨.  .يكتب مقدمة و موضوعاً و خاتمة منطقية   ٥

مالحظات بسيطة حول (  وضع قوائم أفكار ينظم أفكاره من خالل  ٦
  ) .الموضوع 

.٩  ٦٤,٠٠  ٤٨٤.  ٦٤  

  ٦  ٨١,٠٠  ٣٩٢.  ٨١.  .يستخدم أدوات ربط مناسبة للربط بين أفكاره   ٧
  ٤  ٨٣,٠٠  ٣٧٥.  ٨٣.  ... )الهامش ، العناوين ( يتعرف بعض قواعد تنظيم الكتابة مثل   ٨
  ٤  ٨٣,٠٠  ٣٧٥.  ٨٣.  .يراجع كتاباته الخاصة خالل التعبير و بعده   ٩
  ٧  ٧٩,٠٠  ٤٠٨.  ٧٩.  ... )، أدوات ربط عالمات ترقيم(يقيم كتاباته باستخدام أساليب اللغة  ١٠

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كان             ) ١٣١( ويتضح من الجدول    
( و   ) ٥٨( .عينة تتراوح بـين     متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد ال          

"  ، و لمعرفة أي المؤشرات أكثر تأثيراً فـي         ) ٩١,٠ (و  )  ٥٨,٠( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩١.
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم 



 ٢٧٣

   :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن   
  .اللغة العربية الفصحى الميسرة في كتابته يستخدم التلميذ  -
 .يكتب األحداث البسيطة و يرتبها بعدة طرق  -

 .يكتب في صورة فقرات  -

 .... ) .الهامش ، العناوين ( يتعرف بعض قواعد تنظيم الكتابة مثل  -

 .يراجع كتاباته الخاصة خالل التعبير و بعده  -

 .يستخدم أدوات ربط مناسبة للربط بين أفكاره  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠"  الفقرات التي تنحصر ما بين أما
 ... ) .عالمات ترقيم ، أدوات ربط ( يقيم كتاباته باستخدام أساليب اللغة  -

 .يكتب بحيث تعبر كل فقرة عن فكرة واحدة  -

 ) .مالحظات بسيطة حول الموضوع ( ينظم أفكاره من خالل وضع قوائم أفكار  -

  :هي % ٦٠تقل عن الفقرات التي أما 
  .يكتب مقدمة و موضوعاً و خاتمة منطقية  -

  
يوظف التلميذ مهارات الكتابة فـي مواقـف     "  الكتابة لتعلم   الثالثالمعياري  المستوى  بفيما يتعلق   / الحادي عشر   

  . الذي  )١٣٢ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول   : "مختلفة 
  .وزن النسبي والترتيب للمستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة في الصف الثالث يبين قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وال

المتوسط   العبارات  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  النسبي

  الترتيب

  ٢  ٩٠,٦٣  ٢٩٣٠١.  ٩٠٦٣.  .يكتب التلميذ جمالً بسيطة بمحاكاة جمل من النصوص   ١
  ٣  ٨٤,٣٧  ٣٦٥٠٠.  ٨٤٣٧.  .يلخص المواد الدراسية المقررة   ٢
  ٥  ٧٩,١٧  ٤٠٨٢٥.  ٧٩١٧.  .يكتب تعليقاً على حدث   ٣

يكتب آراء بسيطة عن النصوص التي قرأها الطالب و مناقشتها مع   ٤
  ٧  ٧٨,١٢  ٤١٥٥٧.  ٧٨١٢.  .إبداء األسباب 

مع تبرير ) قصة ، مقال ، كتاب ، ( يكتب التلميذ رأيه فيما قرأ   ٥
  ٨  ٧٥,٠٠  ٤٣٥٢٩.  ٧٥٠٠.  .وجهة نظره 

  ١١  ٦٨,٧٥  ٤٦٥٩٥.  ٦٨٧٥.  يكتب مقارنة بين رأيين مختلفين حول الموضوع نفسه  ٦
  ٩  ٧٣,٩٦  ٤٤١١٧.  ٧٣٩٦.  .يكتب دعوة لحضور عيد ميالد أو حفل أو مهرجان   ٧
  ٤  ٨٢,٢٩  ٣٨٣٧٤.  ٨٢٢٩.  .يكتب رسالة قصيرة في بعض المناسبات   ٨

يكتب قصة بسيطة تحاكي القصص التي قرأها مع محاكاة لغة   ٩
  ١٠  ٧٠,٨٣  ٤٥٦٩٢.  ٧٠٨٣.  .قصة و تغيير الشخصيات و أماكن األحداث منها و الزمان ال

  ١٢  ٦٣,٥٤  ٤٨٣٨٤.  ٦٣٥٤.  .يكتب قصة من تأليفه موضحاً شخصياتها و األماكن و الزمان   ١٠
  ١  ٩٤,٧٩  ٢٢٣٣٦.  ٩٤٧٩.  .يكتب ما يمليه عليه المعلم في حصص اإلمالء بصورة صحيحة   ١١

ة عن موضوع معلوماتي قبل قراءته و تسجيل يكتب أسئلة رئيس  ١٢
  ٦  ٧٨,١٣  ٤١٥٥٧.  ٧٨١٣.  .اإلجابة بعد القراءة



 ٢٧٤

أن مؤشرات األداء للمستوى المعياري تتفاوت من حيث قوتها ، حيث كان             ) ١٣٢( ويتضح من الجدول    
و  ) ٦٣٥٤( .متوسط درجة الموافقة على المؤشرات المقترحة من وجهة نظر أفراد العينة تتراوح بـين     

، و لمعرفـة أي المؤشـرات أكثـر     ) ٩٤,٧٩ (و )  ٦٣,٥٤( و بوزن نسبي يتراوح بين      )  ٩٤٧٩( .
 :تم ترتيبها تنازلياً كما يلي "  تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصف الثالثتقويم "  تأثيراً في

  :هي  % ٨٠الفقرات التي تزيد عن  
  .اإلمالء بصورة صحيحة يكتب ما يمليه عليه المعلم في حصص  -
 .يكتب التلميذ جمالً بسيطة بمحاكاة جمل من النصوص  -

 .يلخص المواد الدراسية المقررة  -

 .يكتب رسالة قصيرة في بعض المناسبات  -

 :هي  " ٨٠ أقل من -٦٠" أما الفقرات التي تنحصر ما بين 
 .يكتب تعليقاً على حدث  -

 .ءته و تسجيل اإلجابة بعد القراءة يكتب أسئلة رئيسة عن موضوع معلوماتي قبل قرا -

 .يكتب آراء بسيطة عن النصوص التي قرأها الطالب و مناقشتها مع إبداء األسباب  -

 .مع تبرير وجهة نظره ) قصة ، مقال ، كتاب ، ( يكتب التلميذ رأيه فيما قرأ  -

 .يكتب دعوة لحضور عيد ميالد أو حفل أو مهرجان  -

  قرأها مع محاكاة لغة القصة و تغيير الشخصيات و أماكن األحداث منها و الزمانيكتب قصة بسيطة تحاكي القصص التي -

 .يكتب مقارنة بين رأيين مختلفين حول الموضوع نفسه  -

 .يكتب قصة من تأليفه موضحاً شخصياتها و األماكن و الزمان  -

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧٥

  :النتائج التي تتعلق بالسؤال السابع والذي ينص على 
المستويات المعيارية الالزمة لتقويم تعلم التالميـذ فـي مبحـث اللغـة         دى إمكانية تطبيق     هل يختلف م   "

المعلمين (  كل من أفراد العينة      العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية من وجهة نظر          
  "؟ )  والمشرفين

  " ت " وقيمة المعياري وقد تم معالجة هذا السؤال إحصائيا بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف 
  

فيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف األول من وجهـة نظـر المعلمـين و                 
  :المشرفين 
للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربيـة      " ت  " وقيمة  قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري      تم إيجاد   

  .الذي  ) ١٣٣( كما يوضحها الجدول في الصف األول 
   . للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف األول"ت " وقيمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري يبين 

  مشرف  معلم
المستوى المعياري 

المتوسط   لمجاالت التعلم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  ياريالمع

" قيمة 
  "ت 

مستوى 
  الداللة

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم االستماع 

دال عند   ٣,٤٤-  ٤٨٦٦٦.  ١٠٫٩٢١١  ١٫٤٨٦٤٤  ١٠٫٠٧٦٣
٠,٠١  

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم االستماع 

دال عند   ٣,٩٢-  ٦٩١٨٥.  ١٢٫٨١٥٨  ٢٫٢٣٠٣٤  ١١٫٣٧٤٠
٠,٠١ 

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم التحدث 

دال عند   ٤,٣٥-  ٢٧٣٢٨.  ٦٫٩٢١١  ١٫٤٣٥٠٣  ٥٫٩٠٠٨
٠,٠١ 

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم التحدث

دال عند   ٣,٤٧-  ١٫٠٣١٥١  ١٠٫٧٣٦٨  ٢٫١٢٤٤٩  ٩٫٤٩٦٢
٠,٠١ 

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم القراءة 

 غير دال  ١,٨٣-  ٣٢٤٤٤.  ٣٫٩٤٧٤  ٥١١٥٢.  ٣٫٧٨٦٣

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم القراءة 

٢,١٢-  ٠٠٠٠٠.  ١٩٫٠٠٠٠  ١٫٠٦١٢٥  ١٨٫٦٣٣٦  
دال عند 
٠,٠٥ 

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم القراءة 

٣,٧٨-  ٠٠٠٠٠.  ١٠٫٠٠٠٠  ١٫٣٢٨٩٨  ٩٫١٨٣٢  
دال عند 
٠,٠١ 

ــاري   ــستوى المعي الم
  .الرابع لتعلم القراءة 

٣,٢٩-  ٤٥٢٥٩.  ٧٫٨٩٤٧  ١٫٤٥٣١٢  ٧٫١٠٦٩  
دال عند 
٠,٠١ 

ــاري   ــستوى المعي الم
  الخامس لتعلم القراءة

٥,٤٩-  ٠٠٠٠٠.  ١٢٫٠٠٠٠  ٢٫٥٧٤١٢  ٩٫٧٠٢٣  
دال عند 
٠,٠١ 

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم الكتابة 

 دالغير   ١,٢٦-  ٠٠٠٠٠.  ٥٫٠٠٠٠  ٢٩٧٥٧.  ٤٫٩٣٨٩



 ٢٧٦

المستوى المعياري الثاني 
  .لتعلم الكتابة

دال عند   ٢,٤٢-  ٠٠٠٠٠.  ٩٫٠٠٠٠  ٩٤٧٣٥.  ٨٫٦٢٦٠
٠,٠١ 

المستوى المعياري الثالث 
  .لتعلم الكتابة 

٥,٦٥-  ٠٠٠٠٠.  ٥٫٠٠٠٠  ١٫٣٠٣٣٧  ٣٫٨٠١٥  
دال عند 
٠,٠١ 

ــاري   ــستوى المعي الم
  .الرابع لتعلم الكتابة 

٤,٧٥-  ٠٠٠٠٠.  ٦٫٠٠٠٠  ١٫٢٢٣٥٧  ٥٫٠٥٣٤  
دال عند 
٠,٠١ 

المـستوى  " وجود فروق دالة إحصائياً بين المعلمين و المشرفين فـي           يتضح من خالل الجدول السابق      
وى المعياري الثاني لتعلم االستماع ، المستوى المعيـاري األول          المعياري األول لتعلم االستماع  ، المست      

 لـتعلم القـراءة ،      نيالمستوى المعيـاري الثـا     لتعلم التحدث ، المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث ،        
المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة ، المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة ، المـستوى المعيـاري                

  ، لتعلم القراءة ، المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة ، المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابـة   الخامس
توجد فروق ذات داللة إحصائية     ال   ، في حين      لصالح المشرفين   "  لتعلم الكتابة  لرابعالمستوى المعياري ا  

  . "األول لتعلم الكتابة ،  المستوى المعياري " ،  المستوى المعياري األول لتعلم القراءة" في 
  

من وجهـة نظـر      الثانيفيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف          
  :و المشرفين  المعلمين
للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربيـة      "ت  " و قيمة   قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري      تم إيجاد   

  .الذي  ) ١٣٤( جدول كما يوضحها ال الثانيفي الصف 
  .الثاني  للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف "ت " وقيمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري يبين 

  مشرف  معلم
المستوى المعياري 

المتوسط   لمجاالت التعلم
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

راف االنح
  المعياري

  قيمة
  "ت " 

مستوى 
  الداللة

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم االستماع 

دال عند   ٣,٣٤-  ١٦٢٢٢.  ١٠٫٩٧٣٧  ١٫٠٦١١٣  ١٠٫٣٩٤٧
٠,١ 

المستوى المعياري الثاني 
دال عند   ٣,٥٩-  ٤٥٢٥٩.  ٨٫٨٩٤٧  ١٫٧٠٧٦٥  ٧٫٨٨٦٠  .لتعلم االستماع 

٠,١ 

المستوى المعياري األول  
دال عند   ٣,٣٢-  ٨١٩٨٣.  ٨٫٧٦٣٢  ١٫٨٢٣٢١  ٧٫٧٤٥٦  .لتعلم التحدث 

٠,١ 

المستوى المعياري الثاني 
دال عند   ٣,٦٤-  ١٫٥٨٤٠٦  ١١٫٦٣١٦  ٢٫٨٥٢٩٧  ٩٫٨٥٩٦  .لتعلم التحدث

٠,١ 

 األولالمستوى المعياري  
دال عند   ١,٨٦-  ٠٠٠٠٠.  ٩٫٠٠٠٠  ٩٢٦٥٩.  ٨٫٧١٩٣  .لتعلم القراءة 

٠,٠٥  



 ٢٧٧

 نيالمستوى المعياري الثا
  .لتعلم القراءة 

دال عند   ٣,٧٣-  ٠٠٠٠٠.  ٩٫٠٠٠٠  ١٫٦٣٢٠٧  ٨٫٠٠٨٨
٠,١ 

 ثالثالمستوى المعياري ال
  .لتعلم القراءة 

٣,٩١-  ٦٧٨٨٨.  ٨٫٨٤٢١  ١٫٨٣٣٧٢  ٧٫٦٤٩١  
دال عند 

٠,١ 

ــاري   ــستوى المعي الم
   لتعلم القراءةالرابع

٣,٩٣-  ٣٨٨٣١.  ١٢٫٨٩٤٧  ٢٫٠٥٦٥٩  ١١٫٥٧٠٢  
دال عند 

٠,١ 

 األولالمستوى المعياري  
  ٢,٣٩-  ٠٠٠٠٠.  ١٠٫٠٠٠٠  ١٫٤٢١٠٣  ٩٫٤٤٧٤  .لتعلم الكتابة

دال عند 
٠,١ 

 نيالمستوى المعياري الثا
  ٣,٨٠-  ١٦٢٢٢.  ٤٫٩٧٣٧  ١٫٢٧٣٠٤  ٤٫١٨٤٢  .لتعلم الكتابة 

دال عند 
٠,١ 

 الثالثالمستوى المعياري 
  ٤,٥٥-  ١٦٢٢٢.  ٩٫٩٧٣٧  ٢٫٩٢٦٤٧  ٧٫٨٠٧٠  .لتعلم الكتابة 

دال عند 
٠,٠١  

ة إحصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي جميـع         وجود فروق دال  يتضح من خالل الجدول السابق      
  . المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف الثاني األساسي لصالح المشرفين 

  
من وجهـة نظـر      الثالثفيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف          

   :المعلمين
 للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربيـة  "ت " و قيمة   عياري  قيمة الوسط الحسابي واالنحراف الم    تم إيجاد   

  .الذي  ) ١٣٥( كما يوضحها الجدول  الثانيفي الصف 
  .الثالث  للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف "ت " وقيمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري يبين 

المستوى المعياري   مشرف  معلم
المتوسط   لمجاالت التعلم

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

" قيمة 
  "ت 

مستوى 
  الداللة

المستوى المعياري األول  
  .لتعلم االستماع 

 عند دال  ٣,٣٦-  ٠٠٠٠٠.  ٨٫٠٠٠٠  ٨٢٠١٩.  ٧٫٥٥١٧
٠٫٠١ 

المستوى المعياري الثاني 
 عند دال  ٤,١٠-  ٤٥٢٥٩.  ٧٫٨٩٤٧  ١٫٥٠٣٧٨  ٦٫٨٦٢١  .لتعلم االستماع 

٠٫٠١ 

المستوى المعياري األول  
 عند دال  ٤,٤٤-  ١٫٥١١٦٩  ١١٫٦٥٧٩  ٢٫٧٥٤٥٣  ٩٫٤٨٢٨  .لتعلم التحدث 

٠٫٠١ 

المستوى المعياري الثاني 
 عند دال  ٤,٠١-  ٢٢٦٢٩.  ٤٫٩٤٧٤  ١٫٠٩٢٩٣  ٤٫٢٢٤١  .لتعلم التحدث

٠٫٠١ 

 ألولالمستوى المعياري ا 
 عند دال  ٢,٥٧-  ٢٢٦٢٩.  ٥٫٩٤٧٤  ٧١٨١٤.  ٥٫٦٣٧٩  .لتعلم القراءة 

٠٫٠١ 



 ٢٧٨

 نيالمستوى المعياري الثا
  .لتعلم القراءة 

 عند دال  ٣,٩٨-  ٠٠٠٠٠.  ٩٫٠٠٠٠  ١٫٣٨٥٢٦  ٨٫١٠٣٤
٠٫٠١ 

 الثالثالمستوى المعياري 
  .لتعلم القراءة 

 عند دال  ٤,١٧-  ٩٠٥١٨.  ٩٫٧٨٩٥  ٢٫٠٥٣٧٢  ٨٫٣١٠٣
٠٫٠١ 

ــاري   ــستوى المعي الم
   لتعلم القراءةالرابع

 عند دال  ٤,٦٥-  ٩٣٤٥٦.  ٨٫٧٨٩٥  ٢٫١٩٢٢٢  ٧٫٠٣٤٥
٠٫٠١ 

  األولالمستوى المعياري 
 عند دال  ٤,٠٣-  ٠٠٠٠٠.  ١٠٫٠٠٠٠  ١٫٧٨٨٢٥  ٨٫٨٢٧٦  .لتعلم الكتابة

٠٫٠١ 

 نيالمستوى المعياري الثا
 عند دال  ٥,٢٦-  ١٫٣٧٧٥٣  ٩٫٦٨٤٢  ٢٫٦٧٣٨٤  ٧٫٢٠٦٩  .لتعلم الكتابة 

٠٫٠١ 

 الثالثالمستوى المعياري 
 عند دال  ٥,٥٦-  ١٫٢٥٠٠٤  ١١٫٧١٠٥  ٣٫٧٥٧٨٣  ٨٫١٨٩٧   .لتعلم الكتابة

٠٫٠١ 

وجود فروق دالة إحصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي جميـع           يتضح من خالل الجدول السابق      
  . المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف الثالث األساسي لصالح المشرفين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٧٩

  :الذي ينص على السؤال الثامن والنتائج التي تتعلق ب
تطبيق مؤشرات األداء الالزمة لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية فـي             إمكانية  هل يختلف مدى    "

  "؟)المعلمين والمشرفين( كل من أفراد العينةمن وجهة نظرالصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية 
لكـل  " ت  " ساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة       وقد تم معالجة هذا السؤال إحصائيا بح      
  .مستوى معياري مع مؤشره على حدة 

يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثـراء حـصيلته          "  بالمستوى المعياري األول لتعلم االستماع     فيما يتعلق / أوالً  
  . الذي  )١٣٦ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "اللغوية 

  .للمستوى المعياري األول لتعلم االستماع في الصف األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت " قيمة 

  غير دالة  ١,٥٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٤٠.  ٩٤.  ١
 غير دالة  ٩٣.  ١٦٢.  ٩٧.  ٠٨٧.  ٩٩.  ٢

 غير دالة  ٩٣.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٥٠.  ٩٨.  ٣

 غير دالة  ١,٠٨-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٧٣.  ٩٧.  ٤

 غير دالة  ١,٧٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٦٧.  ٩٢.  ٥

 غير دالة  ٩٣.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٥٠.  ٩٨.  ٦

 غير دالة  ١,٩٤-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٩٠.  ٩١.  ٧

 غير دالة ٨٣.-  ١٦٢.  ٩٧.  ٢٤٠.  ٩٤.  ٨

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٦٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٦٨.  ٨٤.  ٩

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٥٨-  ١٦٢.  ٩٧.  ٤٠٠.  ٨٠.  ١٠

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٩٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٩٤.  ٨١.  ١١

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
في حين توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي           ،    " ٨ ،   ٧ ،   ٦ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١" المؤشرات  

   .لصالح المشرفين  " ١١ ، ١٠ ، ٩"  رات التاليةمؤشال
يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المـسموع           "  فيما يتعلق بالمستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع      / ثانياً  

  . الذي  )١٣٧ (جدول  وقد كانت النتائج كما يوضحها ال :  "لطبيعة المستمعين
  .للمستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع في الصف األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  غير دال  ١,٠٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١
  غير دال  ١,٥٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٤٠.  ٩٤.  ٢



 ٢٨٠

  ٠,٠١دال عند   ٢,٧٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٧٥.  ٨٣.  ٣
 غير دال  ١,٧٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٦٧.  ٩٢.  ٤

 غير دال  ١,٨٢-  ١٦٢.  ٩٧.  ٣٣٧.  ٨٧.  ٥

 غير دال  ١,٥٣-  ١٦٢.  ٩٧.  ٣١٠.  ٨٩.  ٦

 غير دال  ١,٥٣-  ١٦٢.  ٩٧.  ٣١٠.  ٨٩.  ٧

 ٠,٠١دال عند   ٣,١٢-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٠٦.  ٧٩.  ٨

 غير دال  ١,٤٢-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٤٦.  ٨٦.  ٩

 ٠,٠٥دال عند   ٢,٠٣-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٠٠.  ٩٠.  ١٠

 ٠,٠١دال عند   ٣,٣٤-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٢٢.  ٧٧.  ١١

 ٠,٠٥دال عند   ٢,٠٠-  ١٦٢.  ٩٧.  ٣٥٣.  ٨٥.  ١٢

 ٠,٠٥دال عند   ٢,١٧-  ١٦٢.  ٩٧.  ٣٦٨.  ٨٤.  ١٣

ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي               ه  يتضح من خالل الجدول السابق أن     
رات مؤش، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال           " ٩ ،   ٧ ،   ٦ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٢ ،   ١" المؤشرات  

  .لصالح المشرفين  " ١٣ ، ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٨ ، ٣" التالية 
  

 وقد كانت النتائج كما      : "ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه      "   بالمستوى المعياري األول لتعلم التحدث     فيما يتعلق / ثالثاً  
  .  الذي )١٣٨ (يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري األول لتعلم التحدث في الصف األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  غير دالة  ١,٣٤-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢١٠.  ٩٥.  ١
 غير دالة  ١,٩٤-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٩٠.  ٩١.  ٢

 غير دالة  ١,٥٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٤٠.  ٩٤.  ٣

 ٠,٠١دال عند   ٢,٧٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٧٥.  ٨٣.  ٤

 ٠,٠١دال عند   ٢,٦٠-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٦١.  ٨٥.  ٥

 ٠,٠٥دال عند   ٢,١٤-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٠٠.  ٨٠.  ٦

 ٠,٠١دال عند   ٤,٤١-  ١٦٢.  ٩٧.  ٤٨٨.  ٦٢.  ٧

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 ، ٥ ، ٤"  رات التاليـة مؤش، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال      " ٣ ،   ٢ ،   ١" المؤشرات  

  .لمشرفين لصالح ا " ٧ ، ٦
  



 ٢٨١

  : "يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفـة     "  بالمستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث     فيما يتعلق / رابعاً  
  . الذي  )١٣٩ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .لتحدث في الصف األول للمستوى المعياري الثاني لتعلم ا" ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت " قيمة 

  غير دال  ٠,٩٣٤  ١٦٢.  ٩٧.  ٠٨٧.  ٩٩.  ١
  ٠,٠١دال عند   ٢,٩٠-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٨٨.  ٨٢.  ٢
 غير دال  ٠,٨٣٧  ١٦٢.  ٩٧.  ٢٤٠.  ٩٤.  ٣

 غير دال  ١,٨٢-  ١٦٢.  ٩٧.  ٣٣٧.  ٨٧.  ٤

 غير دال  ١,٢٦-  ٢٧٣.  ٩٢.  ٣٦٨.  ٨٤.  ٥

 ٠,٠١دال عند   ٢,٨٢-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٨٢.  ٨٢.  ٦

 ٠,٠١دال عند   ٢,٨١-  ١٦٢.  ٩٧.  ٤١٧.  ٧٨.  ٧

 غير دال  ١,٤٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٦.  ٩٥.  ٨

 غير دال  ١,٨٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٧٨.  ٩٢.  ٩

  ٠,٠١دال عند   ٣,٠٤-  ١٦٢.  ٩٧.  ٤٣١.  ٧٦.  ١٠
  ٠,٠٥دال عند   ١,٩٧-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٨٨.  ٨٢.  ١١

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
ـ ، في حين توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي ال         " ٩ ،   ٨ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٣ ،   ١ " المؤشرات رات مؤش

  .لصالح المشرفين  " ١١ ، ١٠ ، ٧ ، ٦ ، ٢" التالية 
  

يتعرف التلميذ إلى سمات النص العربي و المصطلحات  "  بالمستوى المعياري األول لتعلم القراءة فيما يتعلق/ خامساً 
  . الذي  )١٤٠ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "الخاصة به 

  .م القراءة في الصف األول للمستوى المعياري األول لتعل" ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت " قيمة 

 غير دال  ٠,٣٤٦  ١٦٢.  ٩٧.  ١٩٢.  ٩٦.  ١

 غير دال  ٠,٩٧٢  ١٦٢.  ٩٧.  ٢٥٤.  ٩٣.  ٢

 غير دال  ٠,٥٣٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٨٧.  ٩٩.  ٣

  ٠,٠٥دال عند   ٢,٠٣-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٠٠.  ٩٠.  ٤



 ٢٨٢

ه ال توجد فروق دالة إحصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي               يتضح من خالل الجدول السابق أن     
لـصالح   " ٤"  رقم المؤشر، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في            " ٣ ،   ٢ ،   ١ " المؤشرات
  .المشرفين 

  
يتعرف التلميذ الحـروف و الكلمـات و الجمـل        "  ي لتعلم القراءة  بالمستوى المعياري الثان  فيما يتعلق   / سادساً  

  . الذي  )١٤١ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً 
  .للمستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 

  مشرف  لممع
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  مستوى الداللة  "ت" قيمة 

  غير دال  ٠,٩٣٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٥٠.  ٩٨.  ١
 غير دال ٠,٩٣٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٥٠.  ٩٨.  ٢

 غير دال ٠,٩٣٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٥٠.  ٩٨.  ٣

 غير دال  ٠,٥٣٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٨٧.  ٩٩.  ٤

 غير دال  ١,٠٨-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٧٣.  ٩٧.  ٥

 غير دال  ١,٥٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٤٠.  ٩٤.  ٦

 غير دال  ٠,٥٣٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٨٧.  ٩٩.  ٧

 غير دال  ٠,٥٣٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٨٧.  ٩٩.  ٨

 غير دال  ٠,٧٦٣  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٢٣.  ٩٨.  ٩

 غير دال  ٠,٥٣٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٨٧.  ٩٩.  ١٠

 غير دال  ٠,٥٣٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٨٧.  ٩٩.  ١١

 غير دال  ٠,٧٦٣  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٢٣.  ٩٨.  ١٢

 غير دال ٠,٥٣٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٨٧.  ٩٩.  ١٣

 غير دال ٠,٥٣٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٨٧.  ٩٩.  ١٤

 غير دال ٠,٥٣٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٨٧.  ٩٩.  ١٥

 غير دال  ٠,٧٦٣  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٢٣.  ٩٨.  ١٦

 غير دال  ٠,٩٣٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٥٠.  ٩٨.  ١٧

 غير دال  ٠,٩٣٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٥٠.  ٩٨.  ١٨

 غير دال  ١,٤٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٦.  ٩٥.  ١٩

ه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المعلمين و المشرفين فـي جميـع              يتضح من خالل الجدول السابق أن     
  . مؤشرات المستوى المعياري 

  



 ٢٨٣

عرف يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و ت        "  بالمستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة    فيما يتعلق   / سابعاً  
  . الذي  )١٤٢ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "الكلمات الجديدة فيه 

  .للمستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  اريالمعي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دال  ١,٣٤-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢١٠.  ٩٥.  ١

 غير دال  ١,٧٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٦٧.  ٩٢.  ٢

 غير دال  ١,٢٢-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٩٢.  ٩٦.  ٣

 غير دال  ٠,٥٣٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٨٧.  ٩٩.  ٤

 ٠,٠١دال عند   ٣,٤٨-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٣١.  ٧٦.  ٥

  دالغير  ١,٥٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٤٠.  ٩٤.  ٦

 غير دال  ١,٤٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٦.  ٩٥.  ٧

 ٠,٠١دال عند   ٢,٢٠-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٢٠.  ٨٩.  ٨

 غير دال  ١,٤٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٦.  ٩٥.  ٩

 ٠,٠١دال عند   ٢,٢٨-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٢٩.  ٨٨.  ١٠

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
ـ ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال " ٩ ، ٧ ، ٦ ، ٥ ،  ٣ ،   ٢ ،   ١ " المؤشرات رات مؤش

  .لصالح المشرفين  " ١٠ ، ٨ ، ٥" التالية  
 وقـد    : "يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومـات        "  فيما يتعلق بالمستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة      / ثامناً  

  . الذي  )١٤٣ (جدول كانت النتائج كما يوضحها ال
  .للمستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

  غير دال  ١,٤٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٦.  ٩٥.  ١
 غير دال  ١,٤٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٦.  ٩٥.  ٢

 غير دال  ١,٧٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٦٧.  ٩٢.  ٣

 ٠,٠٥دالة عند  ٢,٢٨-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٢٩.  ٨٨.  ٤

 غير دال  ١,٤٢-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٤٦.  ٨٦.  ٥

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠٣-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٠٠.  ٩٠.  ٦

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٩٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٩٤.  ٨١.  ٧

 غير دال  ١,٧٠-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٦٨.  ٨٤.  ٨



 ٢٨٤

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
رات التاليـة    جد فروق ذات داللة إحصائية في المؤش      ، في حين تو     " ٨ ،   ٥  ،    ٣ ،   ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ٧ ، ٦ ، ٤" 
  

 وقـد كانـت      : "يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة      "  بالمستوى المعياري الخامس لتعلم القراءة    لق  فيما يتع / تاسعاً  
  .  الذي  )١٤٤ (النتائج كما يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري الخامس لتعلم القراءة في الصف األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دال  ١,٠٨-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٧٣.  ٩٧.  ١

 غير دال  ١,٢٢-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٩٢.  ٩٦.  ٢

 غير دال  ١,٠٨-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٧٣.  ٩٧.  ٣

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٧٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٤٨.  ٧٣.  ٤

 ٠,٠١دالة عند   ٤,٨١-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٨٨.  ٦٢.  ٥

 غير دال  ١,٥٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٤٠.  ٩٤.  ٦

 ٠,٠١دالة عند   ٤,٧٣-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٨٦.  ٦٣.  ٧

 ٠,٠١دالة عند   ٤,٢٨-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٧١.  ٦٧.  ٨

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٢٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤١٧.  ٧٨.  ٩

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٤١-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٢٧.  ٧٦.  ١٠

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٨٢-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٨٢.  ٨٢.  ١١

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٥٢-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٥٣.  ٨٥.  ١٢

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 ،  ٤" رات التالية     مؤش، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال           " ٦ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٥
 وقد   : " يتعرف التلميذ أساسيات فن الكتابة و الخط       "  بالمستوى المعياري األول لتعلم الكتابة    فيما يتعلق   / عاشراً  

  . الذي  )١٤٥ (كانت النتائج كما يوضحها الجدول 
  .اري األول لتعلم الكتابة في الصف األول للمستوى المعي" ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

  غير دال  ٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١
 غير دال  ٧٦.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٢٣.  ٩٨.  ٢



 ٢٨٥

 غير دال  ٩٣.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٥٠.  ٩٨.  ٣

 غير دال  ٥٣.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٨٧.  ٩٩.  ٤

 غير دال  ٧٦.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٢٣.  ٩٨.  ٥

ه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المعلمين و المشرفين فـي جميـع              يتضح من خالل الجدول السابق أن     
  .مؤشرات المستوى المعياري 

تلميذ الحروف و الكلمات و الجمـل       يكتب ال  "  بالمستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة    فيما يتعلق   / الحادي عشر   
  .  الذي  )١٤٦ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "بصورة صحيحة 

  .للمستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة في الصف األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  حسابيال

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دال  ٥٣.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٨٧.  ٩٩.  ١

 غير دال  ٧٦.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٢٣.  ٩٨.  ٢

 غير دال  ١,٤٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣

 غير دال  ١,٨٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٧٨.  ٩٢.  ٤

 غير دال  ٧٦.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٢٣.  ٩٨.  ٥

 غير دال  ١,٥٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٤٠.  ٩٤.  ٦

 غير دال  ١,٣٤-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢١٠.  ٩٥.  ٧

 غير دال  ٧٦.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٢٣.  ٩٨.  ٨

 غير دال  ١,٧٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٦٧.  ٩٢.  ٩

ه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المعلمين و المشرفين فـي جميـع              يتضح من خالل الجدول السابق أن     
  .مؤشرات المستوى المعياري 

  : "يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح  " بالمستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابةيما يتعلق ف/ الثاني عشر  
  . الذي  )١٤٧ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة في الصف األول " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

  غير دال  ٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١
  ٠,٠٥دالة عند   ٢,٢٠-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٢٠.  ٨٩.  ٢
 ٠,٠١دالة عند   ٣,٩٩-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٥٩.  ٧٠.  ٣

 ٠,٠١عند دالة   ٥,٢٩-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٩٧.  ٥٧.  ٤

 ٠,٠١دالة عند   ٤,٥٨-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٨١.  ٦٤.  ٥



 ٢٨٦

ه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المعلمين و المشرفين في المؤشـر             يتضح من خالل الجدول السابق أن     
لصالح "  ٥ ،   ٤ ،   ٣ ،   ٢" مؤشرات التالية     ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال          " ١" رقم  

  .المشرفين 
  

يوظف التلميذ مهارات الكتابة فـي مواقـف    "  بالمستوى المعياري الرابع لتعلم الكتابـة فيما يتعلق / عشر الثالث  
  .  الذي  )١٤٨ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "مختلفة 
  .لصف األول للمستوى المعياري الرابع لتعلم الكتابة في ا" ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دال  ٩٣.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٥٠.  ٩٨.  ١

 غير دال  ١,٨٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٧٨.  ٩٢.  ٢

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٢٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤١٧.  ٧٨.  ٣

 ٠,٠١دالة عند   ٤,١٣-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٦٥.  ٦٩.  ٤

  غير دال  ١,٣٤-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢١٠.  ٩٥.  ٥
  ٠,٠١دالة عند   ٣,٦٢-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٤٠.  ٧٤.  ٦

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 ، ٤ ، ٥" التاليـة   رات مؤش، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال      " ٥ ،   ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ٦
  

فيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف الثاني من وجهـة نظـر               
  :المعلمين و المشرفين 

 للمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربيـة  "ت "  قيمة   تم إيجاد قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري و       
  .يلي  كما في الصف الثاني

يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته        "  بالمستوى المعياري األول لتعلم االستماع    فيما يتعلق   / أوالً  
  . الذي ) ١٤٩( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "اللغوية 

  . لتعلم االستماع في الصف الثاني للمستوى المعياري األول" ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دالة  ١,١٦٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٨٥.  ٩٦.  ١

 غير دالة  ٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢



 ٢٨٧

 غير دالة  ٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣

 غير دالة  ٠,٨١٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٣٢.  ٩٨.  ٤

 غير دالة  ٠,٥٧٦  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٩٤.  ٩٩.  ٥

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,١٩٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣١٩.  ٨٩.  ٦

 غير دالة  ١,٥٦٦  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٤١.  ٩٤.  ٧

 غير دالة  ١,٠٠٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٦١.  ٩٧.  ٨

 غير دالة  ٠,٥٧٦  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٩٤.  ٩٩.  ٩

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٩٩٥  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٩٦.  ٨١.  ١٠

 غير دالة  ١,٩٤٣  ١٦٢.  ٩٧.  ٣٤٩.  ٨٦.  ١١

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
جد فروق ذات داللة إحصائية فـي  ، في حين تو " ١١ ، ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٥ ،  ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١ " المؤشرات

  .فين لصالح المشر " ١٠ ، ٦" رات التالية  المؤش
  

يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع          "  بالمستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع    فيما يتعلق   / ثانياً  

  . الذي  )١٥٠ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  :  "لطبيعة المستمعين
  .الثاني  المعياري الثاني لتعلم االستماع في الصف للمستوى" ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٣٨٤  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٤٠.  ٨٧.  ١

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٣٨٤  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٤٠.  ٨٧.  ٢

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٢٩١  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٣٠.  ٨٨.  ٣

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠٧٠  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٩٦.  ٨١.  ٤

 غير دالة  ١,٥٦٦  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٤١.  ٩٤.  ٥

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٤٧٤  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٤٩.  ٨٦.  ٦

  غير دالة  ٠,٨١٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٣٢.  ٩٨.  ٧
 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠٠١  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٩٧.  ٩٠.  ٨

 ٠,٠٥الة عند د  ٢,٣٥٥  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤١٦.  ٧٨.  ٩

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 ،  ٣ ،   ٢ ،   ١" رات التالية     مؤش، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال           " ٧ ،   ٥ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ٩ ، ٨ ، ٦ ، ٤
  



 ٢٨٨

 وقد كانت النتائج كما  : "ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه  "  معياري األول لتعلم التحدثبالمستوى الفيما يتعلق / ثالثاً  
  . الذي  )١٥١ (يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري األول لتعلم التحدث في الصف الثاني " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,١٩٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣١٩.  ٨٩.  ١

 غير دالة  ١,٨٩٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٨٤.  ٩١.  ٢

 غير دالة  ١,٦٨٢  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٥٧.  ٩٣.  ٣

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,١٠٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٠٨.  ٨٩.  ٤

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٦٩٩  ١٦٢.  ٩٧.  ٤٠٩.  ٧٩.  ٥

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٣٢٣  ٢٧٣.  ٩٢.  ٤٣٧.  ٧٥.  ٦

 ٠,٠٥دالة عند   ١,٩٧٢  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٨٩.  ٨٢.  ٧

 غير دالة  ١,٨٩٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٨٤.  ٩١.  ٨

 غير دالة  ٠,٩٨٨  ٢٧٣.  ٩٢.  ٣٤٩.  ٨٦.  ٩

ـ               يتضح من خالل الجدول السابق أن      ي ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين ف
 ، ١" رات التاليـة   جد فروق ذات داللة إحصائية في المؤش، في حين تو    " ٩ ،   ٨ ،   ٣ ،   ٢ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤
  

  : "يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة         "  بالمستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث    فيما يتعلق   / رابعاً  
  . الذي  )١٥٢ ( يوضحها الجدول وقد كانت النتائج كما

  .للمستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف الثاني " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٨٢٥  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٥١.  ٧٢.  ١

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٣٨٤  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٤٠.  ٨٧.  ٢

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,١٩٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣١٩.  ٨٩.  ٣

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٤٩٤  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٣٢.  ٧٥.  ٤

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٩٣٠  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٣٢.  ٧٥.  ٥

 غير دالة  ١,٨٧٣  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٨٢.  ٨٢.  ٦

 غير دالة  ١,٨٩٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٨٤.  ٩١.  ٧

 غير دالة  ١,٥٦٠  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٥٨.  ٨٥.  ٨



 ٢٨٩

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠٧٠  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٩٦.  ٨١.  ٩

 غير دالة  ١,٦٦٧  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٦٦.  ٨٤.  ١٠

 غير دالة  ١,٦٦٧  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٦٦.  ٨٤.  ١١

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,١٦٦  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٠٣.  ٨٠.  ١٢

 دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي             ه ال توجد فروق   يتضح من خالل الجدول السابق أن     
رات التالية   جد فروق ذات داللة إحصائية في المؤش      ، في حين تو    " ١١ ،   ١٠ ،   ٨ ،   ٧ ،   ٦ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ١٢ ، ٩ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١" 
  

 الحروف و الكلمات و الجمل العربية و يتعرف التلميذ "  بالمستوى المعياري األول لتعلم القراءةفيما يتعلق / خامساً 
  . الذي  )١٥٣ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "ينطقها نطقاً صحيحاً 

  .للمستوى المعياري األول لتعلم القراءة في الصف الثاني " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دالة  ١,١٦٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٨٥.  ٩٦.  ١

 غير دالة  ١,١٦٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٨٥.  ٩٦.  ٢

 غير دالة  ٠,٨١٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٣٢.  ٩٨.  ٣

 غير دالة  ٠,٨١٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٣٢.  ٩٨.  ٤

 غير دالة  ٠,٨١٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٣٢.  ٩٨.  ٥

 غير دالة  ١,٣١٢  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٠٦.  ٩٦.  ٦

 غير دالة  ١,٠٠٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٦١.  ٩٧.  ٧

 غير دالة  ١,٥٦٦  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٤١.  ٩٤.  ٨

 غير دالة  ١,٠٠٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٦١.  ٩٧.  ٩

ه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المعلمين و المشرفين فـي جميـع              يتضح من خالل الجدول السابق أن     
  . المعياري مؤشرات المستوى

  
يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف  "  بالمستوى المعياري الثاني لتعلم القراءةفيما يتعلق / سادساً 

  . الذي  )١٥٤ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "الكلمات الجديدة فيه 
  .ستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف الثاني للم"  ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دالة  ١,٨٩٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٨٤.  ٩١.  ١



 ٢٩٠

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,١٠٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٠٨.  ٨٩.  ٢

 غير دالة  ١,٤٤٣  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٤.  ٩٥.  ٣

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠٠١  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٩٧.  ٩٠.  ٤

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٧٣٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٧٤.  ٨٣.  ٥

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٠٧٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٠٣.  ٨٠.  ٦

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٩٩٥  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٩٦.  ٨١.  ٧

 غير دالة  ٠,٥٧٦  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٩٤.  ٩٩.  ٨

 ير دالةغ  ١,٧٩٣  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٧١.  ٩٢.  ٩

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 ،  ٢" رات التاليـة      جد فروق ذات داللة إحصائية في المؤش      ، في حين تو    " ٩ ،   ٨ ،   ٣ ،   ١ "المؤشرات

  .لصالح المشرفين   " ٧ ، ٦ ، ٥ ، ٤
  

 وقـد   : "يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات  "   الثالث لتعلم القراءة بالمستوى المعياري فيما يتعلق   / سابعاً  
  . الذي  )١٥٥ (كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف الثاني " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,١٠٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٠٨.  ٨٩.  ١

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٠٧٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٠٣.  ٨٠.  ٢

 غير دالة  ٠,٩٦٨  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٠٨.  ٨٩.  ٣

 ٠,٠١دالة عند   ٤,١٦٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٦٧.  ٦٨.  ٤

 غير دالة  ١,٥٦٦  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٤١.  ٩٤.  ٥

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,١٠٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٠٨.  ٨٩.  ٦

 غير دالة  ١,٤٤٣  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٤.  ٩٥.  ٧

 غير دالة  ١,٣٣٦  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٤٠.  ٨٧.  ٨

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٨٩٩  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٤٧.  ٧٣.  ٩

لمـشرفين فـي    ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و ا            يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 ، ١" رات التاليـة   جد فروق ذات داللة إحصائية في المؤش، في حين تو    " ٨ ،   ٧ ،   ٥ ،   ٣ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ٩ ، ٦ ، ٤ ، ٢
  

 وقد كانت النتائج     : "يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة      "  بالمستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة    فيما يتعلق   / ثامناً  
  . الذي  )١٥٦ (ا الجدول كما يوضحه



 ٢٩١

  .للمستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف الثاني "  ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دالة  ١,٣١٢  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٠٦.  ٩٦.  ١

 غير دالة  ١,١٦٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٨٥.  ٩٦.  ٢

 غير دالة  ١,٠٠٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٦١.  ٩٧.  ٣

 غير دالة  ١,٧٩٣  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٧١.  ٩٢.  ٤

 غير دالة  ١,٧٩٣  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٧١.  ٩٢.  ٥

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٩٩٥  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٩٦.  ٨١.  ٦

 غير دالة  ١,٨٩٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٨٤.  ٩١.  ٧

 غير دالة  ١,٤٤٣  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٤.  ٩٥.  ٨

 غير دالة  ١,٨٩٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٨٤.  ٩١.  ٩

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٤٤٨  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٢١.  ٧٧.  ١٠

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٦٣٠  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٣٢.  ٧٥.  ١١

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٣٢٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٢١.  ٧٧.  ١٢

 غير دالة  ١,٣١٢  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٠٦.  ٩٦.  ١٣

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                 السابق أن  يتضح من خالل الجدول   
، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي           " ١٣ ،   ٩ ،   ٨ ،   ٧ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١ "المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ١٢ ، ١١ ، ١٠ ، ٦" رات التالية  مؤشال
  

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمـل بـصورة           "  علم الكتابة بالمستوى المعياري األول لت   فيما يتعلق   / تاسعاً  
  . الذي  )١٥٧ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "صحيحة 

  .في الصف الثاني الكتابة  لتعلم األولللمستوى المعياري " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دالة  ١,٥٦٦  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٤١.  ٩٤.  ١

 غير دالة  ٠,٥٧٦  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٩٤.  ٩٩.  ٢

 غير دالة  ٠,٢٥٧  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢١٠.  ١,٠١  ٣

 غير دالة  ١,٣١٢  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٠٦.  ٩٦.  ٤

 غير دالة  ١,١٦٨  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٨٥.  ٩٦.  ٥

 غير دالة  ١,٣١٢  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٠٦.  ٩٦.  ٦

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٢٩١  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٣٠.  ٨٨.  ٧



 ٢٩٢

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٤٧٤  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٤٩.  ٨٦.  ٨

 غير دالة  ١,٤٤٣  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٤.  ٩٥.  ٩

 غير دالة  ١,٤٤٣  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٤.  ٩٥.  ١٠

لة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي            ه ال توجد فروق دا    يتضح من خالل الجدول السابق أن     
، في حين توجد فروق ذات داللـة إحـصائية فـي        " ١٠ ،   ٩  ،    ٦ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١ "المؤشرات

  .لصالح المشرفين   " ٨ ، ٧" رات التالية  مؤشال
  

  : " أفكـاره و تتـضح       يكتب التلميذ بحيث تتواصل    "  بالمستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة    فيما يتعلق   / عاشراً  
  . الذي  )١٥٨ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  . لتعلم الكتابة في الصف الثاني الثانيللمستوى المعياري " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

وسط المت
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٧٣٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  .٣٧٤  .٨٣  ١

 غير دالة  ١,٣١٢  ٠٠٠.  ١,٠٠  .٢٠٦  .٩٦  ٢

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٦٥٢  ٠٠٠.  ١,٠٠  .٣٦٦  .٨٤  ٣

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٦٠٩  .١٦٢  .٩٧  .٤٠٣  .٨٠  ٤

 ٠,٠١دالة عند  ٣,٤٩٤  ٠٠٠.  ١,٠٠ . ٤٣٢  .٧٥  ٥

ه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المعلمين و المشرفين في المؤشـر             لسابق أن يتضح من خالل الجدول ا    
لصالح  " ٥ ،   ٤ ،   ٣ ،   ١" رات التالية     مؤش، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال          " ٢ " رقم

  .المشرفين 
  

ارات الكتابة فـي مواقـف   يوظف التلميذ مه  "  بالمستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة    فيما يتعلق   / الحادي عشر   
  .  الذي  )١٥٩ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "مختلفة 
  . لتعلم الكتابة في الصف الثاني الثالثللمستوى المعياري " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
ف االنحرا

  المعياري
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٦٥٢  ٠٠٠.  ١,٠٠  .٣٦٦  .٨٤  ١

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٨٢٥  ٠٠٠.  ١,٠٠  .٣٨٢  .٨٢  ٢

 ٠,٠١دالة عند  ٣,٣٢٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  .٤٢١  .٧٧  ٣

 ٠,٠١دالة عند  ٣,٤٩٤  ٠٠٠.  ١,٠٠  .٤٣٢  .٧٥  ٤

 ٠,٠١دالة عند  ٣,٠٧٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  .٤٠٣  .٨٠  ٥



 ٢٩٣

 ٠,٠١دالة عند  ٣,٩٩٢  ٠٠٠.  ١,٠٠  .٤٦٠  .٧٠  ٦

 ٠,٠١دالة عند  ٣,٠٧٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  .٤٠٣  .٨٠  ٧

 ٠,٠١دالة عند  ٢,٥٦٤  ٠٠٠.  ١,٠٠  .٣٥٨  .٨٥  ٨

 ٠,٠١دالة عند  ٣,٩٠٩  ٠٠٠.  ١,٠٠  .٤٥٦  .٧١  ٩

 ٠,٠١دالة عند ٣,٠٥٠  ١٦٢.  ٩٧. . ٤٣٢  .٧٥  ١٠

اً بين المعلمين و المـشرفين فـي جميـع          ه يوجد فروق دالة إحصائي    يتضح من خالل الجدول السابق أن     
  .مؤشرات المستوى المعياري لصالح المشرفين 

  
فيما يتعلق بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف الثالث من وجهـة نظـر               

  :المشرفين 
غة العربيـة   للمستويات المعيارية لتعلم الل"ت "  قيمة   تم إيجاد قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري و       

   .يلي كما لثفي الصف الثا
  

يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثـراء حـصيلته    "  بالمستوى المعياري األول لتعلم االستماعفيما يتعلق   / أوالً  
  . الذي  )١٦٠ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "اللغوية 

   .للمستوى المعياري األول لتعلم االستماع في الصف الثالث"  ت "قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دالة  ٨٠.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٣١.  ٩٨.  ١

 غير دالة  ١,٦٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٥٦.  ٩٣.  ٢

 غير دالة  ١,٤٢-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٣.  ٩٥.  ٣

 غير دالة  ٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤

 غير دالة  ١,٦٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٥٦.  ٩٣.  ٥

 غير دالة  ١,٦٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٥٦.  ٩٣.  ٦

 غير دالة  ٨٠.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٣١.  ٩٨.  ٧

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٦١-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٦٥.  ٨٤.  ٨

الة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي            ه ال توجد فروق د    يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 المؤشـر ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية فـي           " ٧  ،    ٦ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١ "المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ٨" رقم 
  



 ٢٩٤

النص المسموع  يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة         "  بالمستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع    فيما يتعلق   / ثانياً  

  . الذي  )١٦١ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  :  "لطبيعة المستمعين
  .الثالث للمستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع في الصف " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 

  مشرف  معلم  

المتوسط   م
  الحسابي

اف االنحر
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دالة  ١,٦٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٥٦.  ٩٣.  ١

 غير دالة  ١,١٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٨٤.  ٩٧.  ٢

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٦١-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٦٥.  ٨٤.  ٣

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٤٤-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٣٢.  ٧٦.  ٤

 غير دالة  ٨٠.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٣١.  ٩٨.  ٥

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٣٠-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٢١.  ٧٨.  ٦

 غير دالة  ١,٥٤-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٦٥.  ٨٤.  ٧

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٤٤-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٣٢.  ٧٦.  ٨

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 ،  ٤ ،   ٣" رات التاليـة      لمؤشجد فروق ذات داللة إحصائية في ا      ، في حين تو    " ٥ ،   ٢ ،   ١ "المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ٨ ، ٧ ، ٦
  

 وقد كانت النتائج كما  : "ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه  "  بالمستوى المعياري األول لتعلم التحدثفيما يتعلق / ثالثاً  
  . الذي  )١٦٢ (يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري األول لتعلم التحدث في الصف الثالث "  ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
      مشرف  معلم  

  م
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  "ت" قيمة 
  مستوى
  الداللة

 غير دالة  ١,١٨-  ١٦٢.  ٩٧.  ٢٨٣.  ٩١.  ١

 غير دالة  ١,٨٤-  ١٦٢.  ٩٧.  ٣٤٨.  ٨٦.  ٢

 غير دالة  ١,٨٤-  ١٦٢.  ٩٧.  ٣٤٨.  ٨٦.  ٣

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٠٧.  ٩٠.  ٤

 ٠,٠١دالة عند   ٣,١١-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٠٩.  ٧٩.  ٥

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٣٠-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٢١.  ٧٨.  ٦

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٥٠-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٧٩.  ٦٦.  ٧

 ٠,٠١دالة عند   ٤,١٩-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٩٧.  ٥٩.  ٨

 ٠,٠١دالة عند   ٣,١٦-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٦٧.  ٦٩.  ٩

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٣٣-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٧٣.  ٦٧.  ١٠



 ٢٩٥

 غير دالة  ١,١٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٨٤.  ٩٧.  ١١

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٩٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٩٥.  ٨١.  ١٢

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 ،  ٤" رات التالية     مؤش فروق ذات داللة إحصائية في ال      ، في حين توجد    " ١١ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١ "المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ١٢ ، ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥
  

  : "يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة         "  بالمستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث    فيما يتعلق   / رابعاً  
  . الذي  )١٦٣ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث في الصف الثالث " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٠٧.  ٩٠.  ١

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,١٢-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٠٩.  ٧٩.  ٢

 غير دالة  ١,١٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٨٤.  ٩٧.  ٣

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٩٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٩٥.  ٨١.  ٤

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٤٤-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٣٢.  ٧٦.  ٥

لمؤشـر  ه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المعلمين و المشرفين في ا           يتضح من خالل الجدول السابق أن     
لصالح  " ٥ ،  ٤ ،   ٢ ،   ١" رات التالية     جد فروق ذات داللة إحصائية في المؤش      ، في حين تو    " ٣ " رقم  

  .المشرفين 
  

يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية         "  بالمستوى المعياري األولى لتعلم القراءة    فيما يتعلق   / خامساً  
  . الذي  )١٦٤ (النتائج كما يوضحها الجدول  وقد كانت  : "و ينطقها نطقاً صحيحاً 

  .للمستوى المعياري األول لتعلم القراءة في الصف الثالث " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دالة  ٤٣.  ٢٢٦.  ٩٥.  ١٨٤.  ٩٧.  ١

 غير دالة  ١,٦٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٥٦.  ٩٣.  ٢

 غير دالة  ١,١٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٨٤.  ٩٧.  ٣

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٠٧.  ٩٠.  ٤

 غير دالة  ١,٨٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٨٣.  ٩١.  ٥

 غير دالة  ١,١٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٨٤.  ٩٧.  ٦



 ٢٩٦

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                أنيتضح من خالل الجدول السابق      
 " ٤"  رقـم      مؤشر، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في ال          " ٦ ،   ٥ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١ "المؤشرات

  .لصالح المشرفين 
  

قراءة النص و تعرف يوظف التلميذ مهارات القراءة ل "  بالمستوى المعياري الثاني لتعلم القراءةفيما يتعلق / سادساًً 
  . الذي  )١٦٥ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "الكلمات الجديدة فيه 

  .للمستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة في الصف الثالث " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دالة  ١,٤٢-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٣.  ٩٥.  ١

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٧٨-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٨١.  ٨٣.  ٢

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٢٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٢١.  ٧٨.  ٣

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٠٧.  ٩٠.  ٤

 غير دالة  ١,٨٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٨٣.  ٩١.  ٥

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٢٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٢٩.  ٨٨.  ٦

 غير دالة  ١,٨٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٨٣.  ٩١.  ٧

 غير دالة  ٨٠.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٣١.  ٩٨.  ٨

 غير دالة  ١,١٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٨٤.  ٩٧.  ٩

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
ـ ، في حين توجد فروق ذات داللة إحـصائية فـي ال         " ٩ ،   ٨ ،   ٧  ،    ٦  ، ٥ ،   ١ "المؤشرات رات مؤش

  .لصالح المشرفين  " ٦ ، ٤ ، ٣ ، ٢" التالية  
  

 وقـد   : "يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات  "  بالمستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة  فيما يتعلق   / سابعاً  
  . الذي  )١٦٦ (كانت النتائج كما يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة في الصف الثالث " ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 غير دالة  ١,٩٣-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٣٩٥.  ٨١.  ١

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٣٠-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٢١.  ٧٨.  ٢

 غير دالة  ٦١.-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٢٨٣.  ٩١.  ٣

 ٠,٠١دالة عند   ٣,١١-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٠٩.  ٧٩.  ٤



 ٢٩٧

 غير دالة  ٨٠.-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٣١.  ٩٨.  ٥

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٤٤-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٤٨.  ٨٦.  ٦

 غير دالة  ١,٨٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٨٣.  ٩١.  ٧

 ٠,٠١دالة عند   ٤,٢٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٧٣.  ٦٧.  ٨

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٧٨-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٨١.  ٨٣.  ٩

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٤٧-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٣٢.  ٧٦.  ١٠

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 ،  ٢" رات التاليـة      حصائية في المؤش  جد فروق ذات داللة إ    ، في حين تو    " ٧ ،   ٥ ،   ٣ ،   ١ "المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٦ ، ٤
  

 وقد كانت النتائج     : "يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة      "  بالمستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة    فيما يتعلق   / ثامناً  
  . الذي  )١٦٧ (كما يوضحها الجدول 

  .للمستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة في الصف الثالث " ت " اري وقيمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعييبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 ٠,٠١دالة عند   ٣,١١-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٠٩.  ٧٩.  ١

 ٠,٠١ دالة عند  ٢,٨٠-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٩٦.  ٧١.  ٢

 غير دالة  ١,٦٦-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٥٦.  ٩٣.  ٣

 غير دالة  ١,١٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٨٤.  ٩٧.  ٤

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٩٣-  ١٦٢.  ٩٧.  ٤٣٢.  ٧٦.  ٥

 ٠,٠١دالة عند   ٤,٨٢-  ١٦٢.  ٩٧.  ٥٠٠.  ٥٧.  ٦

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٩٩-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٥٩.  ٧١.  ٧

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٤٧-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٣٢.  ٧٦.  ٨

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٦١-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٦٥.  ٨٤.  ٩

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
ه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المعلمـين و          يتضح من خالل الجدول السابق أن      " ٤ ،   ٣ " المؤشرات

 ٥ ،   ٢ ،   ١" رات التالية     لة إحصائية في المؤش   جد فروق ذات دال    ، في حين تو    المشرفين في المؤشرات  
  .لصالح المشرفين  " ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦، 
  

يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمـل بـصورة           "  بالمستوى المعياري األول لتعلم الكتابة    فيما يتعلق   / تاسعاً  
  . الذي  )١٦٨ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "صحيحة 



 ٢٩٨

  . في الصف الثالث الكتابة لتعلم ألولللمستوى المعياري ا" ت "  الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة قيمةيبين 
  مشرف  معلم

المتوسط   م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٠٧.  ٩٠.  ١

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٠٧.  ٩٠.  ٢

 غير دالة  ١,٤٢-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٣.  ٩٥.  ٣

 غير دالة  ١,٤٢-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٢٣.  ٩٥.  ٤

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٠٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٠٧.  ٩٠.  ٥

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٩٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٩٥.  ٨١.  ٦

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٤٤-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٤٨.  ٨٦.  ٧

 غير دالة  ١,١٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ١٨٤.  ٩٧.  ٨

 ٠,٠١دالة عند   ٢,٩٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٩٥.  ٨١.  ٩

 ٠,٠١دالة عند   ٣,١١-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٠٩.  ٧٩.  ١٠

ه ال توجد فروق دالة إحـصائياً بـين المعلمـين و المـشرفين فـي                يتضح من خالل الجدول السابق أن     
 ،  ٢ ،   ١" رات التالية     مؤشجد فروق ذات داللة إحصائية في ال      ، في حين تو     " ٨ ،   ٤ ،   ٣ " المؤشرات

  .لصالح المشرفين  " ١٠ ، ٩ ، ٧ ، ٦ ، ٥
  : "يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكـاره و تتـضح           "  بالمستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة    فيما يتعلق   / عاشراً  

  . الذي  )١٦٩ (وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول 
  .  لتعلم الكتابة في الصف الثالث الثانيللمستوى المعياري " ت " معياري وقيمة قيمة الوسط الحسابي واالنحراف اليبين 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٦١-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٦٥.  ٨٤.  ١
 ٠,٠٥ة عند دال  ٢,٦١-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٦٥.  ٨٤.  ٢
 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٢٣-  ١٦٢.  ٩٧.  ٣٨١.  ٨٣.  ٣
 ٠,٠١دالة عند   ٣,٢٧-  ١٦٢.  ٩٧.  ٤٥١.  ٧٢.  ٤
 ٠,٠١دالة عند   ٥,٩٧-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٥٠٠.  ٤٣.  ٥
 ٠,٠١دالة عند   ٥,١٣-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٥٠٤.  ٥٠.  ٦
 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٤٧-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٣٢.  ٧٦.  ٧
 ٠,٠٥دالة عند   ٢,١٢-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٠٩.  ٧٩.  ٨
 ٠,٠١دالة عند   ٣,٦٠-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٤٢.  ٧٤.  ٩
 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٦٥-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٤٢.  ٧٤.  ١٠

ه يوجد فروق دالة إحصائياً بين المعلمين و المـشرفين فـي جميـع              يتضح من خالل الجدول السابق أن     
  .مؤشرات المستوى المعياري لصالح المشرفين 



 ٢٩٩

يوظف التلميذ مهارات الكتابة فـي مواقـف     "  ي الثالث لتعلم الكتابة   بالمستوى المعيار فيما يتعلق   / الحادي عشر   
  . الذي  )١٧٠ ( وقد كانت النتائج كما يوضحها الجدول  : "مختلفة 
  .  لتعلم الكتابة في الصف الثالث لثللمستوى المعياري الثا" ت " قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة يبين 

  مشرف  معلم
المتوسط   م

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الداللة مستوى  "ت" قيمة 

 ٠,٠٥دالة عند   ٢,٦١-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٣٦٥.  ٨٤.  ١

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٤٤-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٣٢.  ٧٦.  ٢

 ٠,٠١دالة عند   ٤,٠٩-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٦٧.  ٦٩.  ٣

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٦٠-  ١٦٢.  ٩٧.  ٤٦٧.  ٦٩.  ٤

 ٠,٠١دالة عند   ٣,١٦-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٦٧.  ٦٩.  ٥

 ٠,٠١دالة عند   ٤,١٩-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٩٧.  ٥٩.  ٦

 ٠,٠١دالة عند   ٤,٠٢-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٤٩٣.  ٦٠.  ٧

 ٠,٠١دالة عند   ٣,٩٢-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٥٩.  ٧١.  ٨

 ٠,٠١دالة عند   ٤,٥٦-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٥٠٢.  ٥٥.  ٩

 ٠,٠١دالة عند   ٥,٣٣-  ٢٢٦.  ٩٥.  ٥٠٤.  ٤٨.  ١٠

  غير دال  ١,٨٧-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٢٨٣.  ٩١.  ١١
 ٠,٠١دالة عند   ٤,٢٥-  ٠٠٠.  ١,٠٠  ٤٧٣.  ٦٧.  ١٢

ه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين المعلمين و المشرفين في المؤشـر             يتضح من خالل الجدول السابق أن     
  ٦ ،   ٥ ،   ٤ ،   ٣ ،   ٢ ،   ١" ، في حين توجد فروق ذات داللة إحصائية في الفقرات التاليـة                " ١١"رقم  

  .لصالح المشرفين  " ١٢ ، ١٠ ، ٨ ، ٧، 
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  الفصل السادس 
  تفسير النتائج 

  
  
  



 ٣٠١

  الفصل السادس 
  تفسير النتائج 

: يهدف هذا الفصل إلى تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة ، و لتحقيق ذلك يعرض الفـصل أوالً                   
تفسير النتـائج التـي     :  إليها الدراسة و هدفت إلى بنائها ، ثانياً          قائمة المستويات المعيارية التي توصلت    

  .توصلت إليها الدراسة 
  .قائمة المستويات المعيارية التي توصلت إليها الدراسة : أوالً 

 ) ١٧١( قبل عرض قائمة المستويات المعيارية التي توصلت إليها الدراسة سيتم عرض جـدول رقـم                
و كذلك الوزن   ي للمستويات المعيارية بحسب الوزن النسبي لدرجة المناسبة         الذي يوضح الترتيب التنازل   

  .النسبي إلمكانية تطبيقها 
   )١٧١( جدول رقم 

  .مرتبة تنازلياً بحسب الوزن النسبي المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف األول األساسي : أوالً 
  الوزن النسبي

درجة   المستويات المعيارية
  المناسبة

إمكانية 
  تحقيقه

  . مجال تعلم االستماع -أ
  :المستوى المعياري األول لتعلم االستماع 

  .                               يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية 
  :مؤشرات األداء 

٩٢,٢٨  ٧٦,٤٣  

  ٩٧,٠٠  ٩٢,٤٠  .  يميز الكلمة المتكررة بكثرة  -١
  ٩٨,٠٠  ٨٧,٦٠  .بط بين الكلمات المسموعة و صورها المكتوبة  ير-٢
  ٩٩,٠٠  ٨٢,٦٠  .  يربط بين الحرف و صوته -٣
  ٩٨,٠٠  ٨٠,٢٠  .   يحدد الكلمة الجديدة من بين عدة كلمات استمع إليها -٤
  ٩١,٠٠  ٧٨,٠٠  .  يحدد الكلمة الشاذة في الصوت بين عدة كلمات استمع إليها -٥
  ٩٤,٠٠  ٧٦,٢٠  .ات القصيرة و الحركات الطويلة حين يستمع إليها  يميز بين الحرك-٦
  ٩٤,٠٠  ٧٤,٠٠  . يميز التلميذ بين األصوات المتقاربة في النطق و المخرج -٧
  ٩٣,٠٠  ٧٣,٤٠  .  يميز بين الكلمات المتشابهة في الصوت -٨
  ٨٦,٠٠  ٦٧,٢٠  . يذكر عدد أصوات حروف كل كلمة يستمع إليها -٩

  ٨٢,٠٠  ٦٥,٢٠  . المقاطع الصوتية لكل كلمة يستمع إليها  يذكر عدد-١٠
  ٨٣,٠٠  ٦٣,٨٠  . يكّون كلمات جديدة بإضافة أصوات أو حذفها أو استبدالها من الكلمات التي استمع إليها -١١

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 
  . لطبيعة المستمعين            يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع

  :مؤشرات األداء 
٨٨,٦٣  ٧٠,٨٣  

  ١٠٠,٠٠  ٨١,٤٠  . يتعرف آداب االستماع و يلتزم بها -١



 ٣٠٢

  ٩٤,٠٠  ٧٨,٨٠ . يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام لقصة أو لتحديد الفكرة العامة لها -٢
  ٩٤,٠٠  ٧٦,٦٠ .يحدد الكلمة الناقصة في الجملة المسموعة  -٣
  ٩١,٠٠  ٧٥,٤٠ .يستمع بوعي و اهتمام لما يلقى على سمعه لمدة خمس دقائق  -٤
  ٩٠,٠٠  ٧٣,٠٠ .يفهم العبارات و األسئلة في إطار سياق واضح  -٥
  ٨٨,٠٠  ٧٠,٤٠ .  يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة أو خطوتين  -٦
  ٨٥,٠٠  ٦٨,٨٠ )اءات ، الحركات ، نبرة الصوت و طبقته اإليم(  يميز مدلوالت اللغة الموازية في الحديث مثل -٧
  ٨٤,٠٠  ٦٨,٤٠ ) .أسماء ، تواريخ ( يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة  -٨
  ٩١,٠٠  ٦٧,٦٠ .يستمع إلى مساهمات اآلخرين  -٩

  ٨٧,٠٠  ٦٦,٠٠ .يلخص قصة استمع إليها بلغته الخاصة  -١٠
  ٨٦,٠٠  ٦٥,٦٠ .فكار و المعاني الغامضة فيما يستمع إليه يطلب المساعدة و اإليضاح عن األ -١١
  ٨٢,٠٠  ٦٥,٠٠ .يبدي رأيه في القصة التي يستمع لها من خالل شرائط صوتية  -١٢
  ٨١,٠٠  ٦٤,٠٠  .يميز بين صيغ الكلمات التي يسمعها من حيث المتكلم و المخاطب و الغائب  -١٣

      
   مجال تعلم التحدث- ب

  :ألول لتعلم التحدث المستوى المعياري ا
  .                                          ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 

  :مؤشرات األداء 

٨٦,٣٤  ٦٦,٧٣  

  ٩٦,٠٠  ٧٦,٢٠  .يتحدث التلميذ بصوت واضح للمستمعين  -١
  ٩٥,٠٠  ٧١,٦٠ .ينطق األصوات المتقاربة في المخرج مثل الطاء و الثاء نطقاً صحيحاً  -٢
  ٩٢,٠٠  ٧٠,٨٠ .يوظف التلميذ التواصل البصري أثناء حديثه مواجهاً المستمعين  -٣
  ٨٧,٠٠  ٦٦,٢٠ .يستخدم اإلشارات و الحركات الجسمية بصورة واضحة في حديثه  -٤
  ٨٦,٠٠  ٦٣,٨٠ .يستخدم في حديثه المفردات و التراكيب اللغوية الصحيحة  -٥
  ٨٢,٠٠  ٦٢,٨٠ . التشبيهات يوظف في حديثه الكلمات الجديدة و بعض -٦
  ٦٦,٠٠  ٥٥,٨٠  .يستخدم التعبير الملمحي و نبرة الصوت و طبقته في حديثه  -٧

  :المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث 
  .                                       يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة 

  :مؤشرات األداء 
٨٧,٧  ٦٦,١٨  

  ٩٩,٠٠  ٨٢,٦٠  .التلميذ بجمل بسيطة تفسيراً لصورة أو تعبيراً عن مشهد  يعبر -١
  ٩٤,٠٠  ٧٠,٤٠ .يعبر عن مشاهداته المدرسية بلغة واضحة  -٢
  ٩٦,٠٠  ٦٩,٦٠ .يسأل أسئلة مرتبطة بالموضوع  -٣
  ٩٣,٠٠  ٦٧,٦٠ .يقدم معلومات مناسبة رداً على أسئلة  -٤
  ٨٤,٠٠  ٦٧,٦٠ . متنوعة يلقي أناشيد و قطعاً نثرية و طرائف -٥
  ٨٩,٠٠  ٦٦,٦٠ .يتحدث عن خبراته الشخصية بكلمات و جمل صحيحة  -٦
  ٨٣,٠٠  ٦٢,٦٠ .يسرد قصة بسيطة في تتابع منطقي من واقع تجاربه الشخصية بصوت مسموع  -٧



 ٣٠٣

  ٨٤,٠٠  ٦٢,٦٠ .يعيد سرد قصص و يرتب أحداثها مستخدماً لغة القصة  -٨
  ٨٤,٠٠  ٦١,٨٠ . شفوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة واحدة يعطي تعليمات و إرشادات -٩

  ٨١,٠٠  ٦٠,٢٠ .يشارك بالمحادثة و المناقشة مع اآلخرين و يقدم االقتراحات  -١٠
  ٧٩,٠٠  ٥٦,٨٠  .يوضح آراءه كعضو في مجموعة صغيرة و يعرضها على باقي مجموعات الفصل  -١١

      
   مجال تعلم القراءة-ج

  :ثاني لتعلم القراءة المستوى المعياري ال
  .              يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً 

  :مؤشرات األداء 

٩٨,٣  ٨٤,٢٦  

  ٩٩,٠٠  ٩٥,٠٠  .  يصل بين الكلمة و مثيلتها -١
  ٩٩,٠٠  ٩٣,٤٠ .يحلل الكلمة إلى حروف  -٢
  ٩٩,٠٠  ٩٣,٠٠ .يصل بين الجمل و الصور الدالة عليها  -٣
  ٩٩,٠٠  ٩٢,٤٠ .يصل بين الكلمة و الصورة الدالة عليها  -٤
  ٩٩,٠٠  ٩١,٠٠ .يصل بين الجمل و مثيالتها  -٥
  ٩٩,٠٠  ٩٠,٠٠ .يحدد الكلمة المطلوبة من بين ثالث كلمات  -٦
  ٩٩,٠٠  ٨٥,٤٠ .يصل مقاطع الكلمات بما يناسبها ليكون كلمة مفيدة  -٧
  ٩٨,٠٠  ٨٣,٦٠ .الحركات الثالثة من خالل كلمات يتعرف رسم الحرف مع  -٨
  ٩٧,٠٠  ٨٣,٢٠ .يدرك العالقة بين صوت الحرف و اسمه و رسمه  -٩

  ٩٩,٠٠  ٨٢,٢٠ .يتعرف الكلمات مع الحركات  -١٠
  ٩٩,٠٠  ٨٢,٢٠ .يصل مقاطع الجمل بما يناسبها ليكون جملة مفيدة  -١١
  ٩٨,٠٠  ٨٢,٠٠ .قها نطقاً سليماً يتعرف التلميذ أصوات الحروف العربية و ينط -١٢
  ٩٩,٠٠  ٨١,٦٠ .يميز بين الحروف المتشابهة في رسمها  -١٣
  ٩٩,٠٠  ٨١,٠٠ .يتعرف كلمات ليكون منها جمالً  -١٤
  ٩٩,٠٠  ٧٩,٠٠ .يكون كلمات من مجموعة حروف معطاة  -١٥
  ٩٧,٠٠  ٧٧,٨٠ .ة و الطويلة ينطق أصوات الحروف في مواضع مختلفة من الكلمة باستخدام الحركات القصير-١٦
  ٩٧,٠٠  ٧٦,٤٠ .يتعرف الجمل مع الحركات  -١٧
  ٩٥,٠٠  ٧٦,٢٠ .ينطق الكلمات دون حذف أو إضافة أو إبدال حرف مكان آخر  -١٨
  ٩٦,٠٠  ٧٥,٦٠ .ينطق الجمل نطقاً صحيحاً بدون حذف أو إبدال أو إضافة كلمات  -١٩

  :المستوى المعياري األول لتعلم القراءة 
  .                     يتعرف التلميذ إلى سمات النص العربي والمصطلحات الخاصة به   

  :مؤشرات األداء 
٩٤,٤٩  ٧٧,٦٤  

  ٩٩,٠٠  ٨٦,٢٠  . يميز بين الحرف و الكلمة و الجملة -١
  ٩٦,٠٠  ٧٩,٤٠ . يتعرف التلميذ إلى الترتيب الصحيح للصفحات من اليمين إلى اليسار و من أعلى إلى أسفل -٢
  ٩٠,٠٠  ٧٣,٠٠ . يميز المسافات بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة و بين الكلمات المختلفة -٣



 ٣٠٤

  ٩٤,٠٠  ٧١,٨٠ . يميز بين العناوين والفقرات و النقاط -٤
  :المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة 

  .لمات الجديدة فيه               يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الك
  :مؤشرات األداء 

٩٢,٥٧  ٧٢,٥٧  

  ٩٩,٠٠  ٧٩,٤٠ . يوظف معرفته بتاء التأنيث المبسوطة و المربوطة في قراءة كلمات جديدة -١
  ٩٥,٠٠  ٧٨,٠٠ .يوظف معرفته بالالم الشمسية و الالم القمرية في قراءة كلمات جديدة  -٢
  ٩٦,٠٠  ٧٥,٤٠ .ف و رسمه في قراءة كلمات جديدة يوظف التلميذ معرفته بالصلة بين صوت الحر -٣
  ٩٥,٠٠  ٧٥,٤٠ .يوظف معرفته بقواعد التهجئة إلى حروف و مقاطع في قراءة كلمات جديدة  -٤
  ٩٦,٠٠  ٧٤,٦٠ ة وأشكالها في قراءة كلمات جديدةيوظف معرفته بأصوات الحركات القصيرة و الطويل -٥
  ٩٤,٠٠  ٧٢,٨٠ . تنطق مثل الالم الشمسية في قراءة كلمات جديدة  يوظف معرفته بالحروف التي تكتب و ال-٦
  ٩٠,٠٠  ٧١,٨٠ ) .جاع ، باع ( يستخدم التطابق بين الكلمات في الوزن في قراءة كلمات جديدة  مثل  -٧
  ٩٢,٠٠  ٧١,٦٠  .يوظف معرفته بالشدة و السكون و التنوين في قراءة كلمات جديدة  -٨
  ٩٠,٠٠  ٦٨,٢٠  .الحروف في قراءة كلمات جديدة )  ربط ( لتشبيكية يوظف معرفته بالقواعد ا -٩

األلف في كلمة هذا و لكن و     ( يوظف معرفته باألصوات التي تنطق و ال تكتب مثل           -١٠
  .في قراءة كلمات جديدة ) هؤالء 

٧٩,٠٠  ٥٨,٨٠  

  :المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 
  .        يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات                                   

  :مؤشرات األداء 
٨٩,٧  ٦٨,٢  

  ٩٦,٠٠  ٧٦,٠٠ .يحدد التلميذ الكلمات الجديدة في النص  -١
  ٩٢,٠٠  ٧٣,٠٠ ) .أفكار عامة، معلومات محددة(يجيب عن أسئلة عامة بعد قراءة النص تتعلق بـ  -٢
  ٩٦,٠٠  ٦٩,٠٠ . من خالل السياق الذي وردت فيه يتعرف معنى الكلمات الجديدة في النص -٣
  ٩٣,٠٠  ٦٨,٤٠ .يوظف الكلمة التي قرأها في جملة جديدة للداللة على فهم المعنى  -٤
  ٨٧,٠٠  ٦٧,٢٠ .يربط بين ما قرأ و خبراته الشخصية أو قراءة سابقة له  -٥
  ٨٤,٠٠  ٦٥,٨٠ .يتتبع تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من خطوة واحدة  -٦
  ٨٨,٠٠  ٦٥,٤٠ .يستنتج خبرات جديدة من خالل ما يقرأه في النص  -٧
  ٨٣,٠٠  ٦١,٠٠  .يعلق على ما قرأه  -٨

  :المستوى المعياري الخامس لتعلم القراءة 
  .                                            يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 

  :مؤشرات األداء 
٨٢,٨  ٦٥,٢٧  

  ٩٧,٠٠  ٨٦,٦٠  ) .الجماعية ( رك التلميذ في القراءة المشتركة  يشا-١
  ٩٧,٠٠  ٧٩,٢٠ .يقرأ الجمل و الكلمات المقدمة إليه قراءة جهرية صحيحة  -٢
  ٩٤,٠٠  ٧٦,٤٠ .يميز بين الحديث الشريف و القرآن  -٣
  ٩٦,٠٠  ٧٠,٨٠ .معلقة على جدران الفصل ) الفتات ( يقرأ جمالً و عبارات  -٤
  ٨٤,٠٠  ٦٨,٠٠ .. ) .معلومات،أخالق ( د ما استفاده بعد قراءة نص يحد -٥
  ٨٦,٠٠  ٦٥,٠٠ .يقرأ مواضيع تناسب مستوى صفه بدقة   -٦



 ٣٠٥

  ٨٠,٠٠  ٦٣,٦٠ .يحدد بداية و نهاية القصة التي يقرأها -٧
  ٧٧,٠٠  ٥٩,٤٠ .يناقش الشخصيات في القصص و أفعال كل شخصية و تصرفاتها  -٨
  ٧٦,٠٠  ٥٦,٨٠ .تاج و الصالحية على المنتجات المعروفة للتالميذ يقرأ تاريخ اإلن -٩

  ٧٠,٠٠  ٥٦,٨٠ .يحدد المواقع و الشخصيات و الزمان و المكان في القصص التي يقرأها  -١٠
  ٦٨,٠٠  ٥٢,٨٠ .يميز  بين الحقيقة و الخيال فيما يقرأ من نصوص  -١١
  ٦٧,٠٠  ٤٧,٨٠ ) .أناشيد و قصص ( يميز بين الشعر و النثر مثل  -١٢

      
  مجال تعلم الكتابة  - د

  :المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة 
  .                                         يتعرف التلميذ أساسيات فن الكتابة و الخط 

  :مؤشرات األداء 

٩٨,٧٤  ٧٩,٥٥  

  ١٠٠,٠٠  ٨٦,٢٠  . يكتب التلميذ بطريقة صحيحة من اليمين إلى اليسار و من أعلى ألسفل -١
  ٩٩,٠٠  ٧٩,٤٠ .الحروف ) ربط ( يكتب مراعياً قواعد تشبيك  -٢
  ٩٨,٠٠  ٧٨,٤٠ .يكتب بشكل مستو على السطر  -٣
  ٩٨,٠٠  ٧٧,٢٠ . يكتب مراعياً المسافات المناسبة بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة و بين الكلمات في الجملة -٤
  ٩٩,٠٠  ٧٦,٤٠ .يكتب الحرف بحجم مناسب  -٥

  :المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة 
  .                              يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة 

  :مؤشرات األداء 
٩٦,٤  ٧٥,٢٦  

  ٩٩,٠٠  ٨١,٦٠ ) .إمالء منقول (  يكتب طبقاً للنموذج الذي ينقله -١
  ٩٩,٠٠  ٨١,٢٠  .   كتابة واضحة بخط النسخ يكتب التلميذ الحروف العربية -٢
  ٩٩,٠٠  ٨٠,٢٠ .يكتب الكلمات و الجمل بصورة صحيحة  -٣
  ٩٩,٠٠  ٧٨,٢٠ .يكتب الحروف باستخدام الترتيب الصحيح لحركة اليد عند الكتابة  -٤
  ٩٦,٠٠  ٧٤,٠٠ ... ) .نظافة الكتابة ، تنظيم الجمل ( يكتب بحيث يحدث أثراً ساراً في نفس القارئ  -٥
  ٩٥,٠٠  ٧٣,٦٠ .يكتب كلمات و جمالً مضبوطة  -٦
  ٩٦,٠٠  ٧٠,٤٠ .يكتب مراعياً الدقة في الميل و االنحدار في الحروف  -٧
  ٩٢,٠٠  ٦٩,٨٠ . يكتب بحيث يحقق االئتالف بين أجزاء الكلمة و أجزاء الجملة  -٨
  ٩٣,٠٠  ٦٨,٢٠  .يستخدم النقطة في نهاية الجملة  -٩

  :ي الرابع لتعلم الكتابة المستوى المعيار
  .                                       يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة 

  :مؤشرات األداء 
٨٦,٥٨  ٦٣,٧٩  

  ٩٨,٠٠  ٧٨,٢٠ . يكتب التلميذ اسمه كامالً و اسم مدرسته و صفه -١
  ٩٦,٠٠  ٧٠,٤٠ .يكتب جمالً بسيطة تملى عليه  -٢
  ٩٣,٠٠  ٧٠,٢٠ .لة بسيطة تعليقاً على صورة يكتب جم -٣
  ٧٧,٠٠  ٥٦,٦٠ ) .ماذا أعرف ؟ ماذا أريد أن أعرف ؟ ماذا تعلمت ؟ ( يكمل بطاقة  -٤



 ٣٠٦

  ٨٢,٠٠  ٥٤,٦٠ .يكتب لوحات و تعليمات و قوائم بسيطة و يعلقها على جدران الفصل  -٥
  ٧٣,٠٠  ٥٢,٨٠ .يكتب ـ بمساعدة المعلم ـ رسائل ودية أو ملخصاً لقصة قرأها  -٦

  :المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .                                          يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح 

  :مؤشرات األداء 
٧٨,٤٩  ٦٢,٩٦  

  ١٠٠,٠٠  ٨٢٫٨٠  . يكمل الجمل الناقصة بكلمات مناسبة -١
  ٨٩,٠٠  ٧٠٫٠٠  .يكتب مركِّزاً على موضوع واحد  -٢
  ٧٣,٠٠  ٥٧٫٤٠ .يكون قوائم مفردات خاصة به و يستخدمها في كتابته  -٣
  ٦٢,٠٠  ٥٢٫٠٠ ) .االستعداد للمدرسة ( يكتب عن أحداث مر بها ترتبط ببعضها البعض  -٤
  ٦٨,٠٠  ٥٢٫٤٠ ) .كتابة تعليمات ، إرشادات ( يستخدم الكتابة للتواصل بأكثر من طريقة  -٥

   )١٧٢( جدول 
  .مرتبة تنازلياً بحسب الوزن النسبي  األساسي  الثاني المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوضحي

  الوزن النسبي
درجة   المستويات المعيارية

  المناسبة
إمكانية 
  تحقيقه

   مجال تعلم االستماع-أ
  :المستوى المعياري األول لتعلم االستماع 

  .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية                               
  :مؤشرات األداء 

٩٥,٣  ٧٦,٣٦  

  ١٠٠,٠٠  ٨٦,٢٠  ) .الفتح أو الضم أو الكسر (  يميز نوع التنوين في آخر الكلمة -١
  ٩٩,٠٠  ٨٦,٢٠ .يميز بين المذكرة و المؤنثة من الكلمات حين يستمع إليها  -٢
  ٩٩,٠٠  ٨٥,٠٠ . من الالم القمرية في الجمل التي يستمع إليها يميز الالم الشمسية -٣
  ٩٩,٠٠  ٨٤,٤٠ .يميز الكلمات المشتركة في بعض الجمل التي يستمع إليها  -٤
  ٩٨,٠٠  ٨٣,٦٠ .يميز بين المفرد و المثنى و الجمع من خالل االستماع  -٥
  ٩٩,٠٠  ٨٣,٢٠ .يميز الكلمات المنونة حين يستمع إليها  -٦
  ٩٧,٠٠  ٧٦,٢٠ .ميز الحرف المشدد في الكلمة التي يستمع إليها ي -٧
  ٩٥,٠٠  ٧٥,٠٠ .يميز بين الكلمات المتضادة في المعنى في بعض الجمل التي يستمع إليها  -٨
  ٨٨,٠٠  ٦٧,٨٠ .يميز بين همزة الوصل و همزة القطع حين يستمع إليها  -٩

  ٩١,٠٠  ٦٦,٠٠ .يميز المعاني المتعددة للكلمة الواحدة  -١٠
  ٨٤,٠٠  ٦٣,٠٠  . يكتشف األخطاء اللغوية فيما يستمع  -١١

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 
  . يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة المستمعين           

  :مؤشرات األداء 
٨٩,٤  ٧٠,١٧  

  ٩٩,٠٠  ٨١,٦٠  ) .قف غلق المو( يذكر ما تعلمه في نهاية الحصة  -١
  ٩١,٠٠  ٧٥,٠٠ )الشخصيات و المواقف و الزمان و المكان(  يحدد عناصر القصة أو المسرحية المسموعة مثل -٢



 ٣٠٧

  ٩٥,٠٠  ٧٤,٠٠ .يذكر بعض النقاط الهامة من حديث استمع إليه من معلم  -٣
  ٨٩,٠٠  ٧٣,٠٠ .ا يستمع إليه يستمع التلميذ بتركيز للحصول على الفكرة العامة و األفكار الجزئية فيم -٤
  ٩١,٠٠  ٧٢,٠٠ .يوظف الخبرات المسموعة في مواقف مناسبة  -٥
  ٨٩,٠٠  ٧١,٢٠ ) .أسماء ، تواريخ ، أحداث معينة ( يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة   -٦
  ٨٨,٠٠  ٧٠,٦٠ .يستمع للمعلم و لزمالئه في الفصل و يوجه أسئلة ذات صلة بالموضوع  -٧
  ٨٣,٠٠  ٦٨,٨٠ ) .ثالث أو أربع ( يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات  -٨
  ٨٠,٠٠  ٦٧,٨٠ .يقارن بين قصتين استمع إليهما من حيث الشخصيات و المواقف و الزمان و المكان  -٩

     
   مجال تعلم التحدث- ب

  :المستوى المعياري األول لتعلم التحدث 
  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه                                            

  :مؤشرات األداء 

٨٧,٥  ٦٣,٨٦  

  ٩٥,٠٠  ٦٩,٢٠  .يستخدم جمالً بسيطة و جمالً مركبة في حديثه  -١
  ٩٠,٠٠  ٦٨,٨٠ .يقدم نفسه لآلخرين عند المحادثة  -٢
  ٩٣,٠٠  ٦٨,٤٠ ) .م التعجب و االستفها( يغير في نبرة صوته  بما يتالءم و المعنى مثل  -٣
  ٩١,٠٠  ٦٦,٢٠ .يدعم حديثه بالمعلومات الصحيحة  -٤
  ٩٣,٠٠  ٦٣,٦٠ .يتحدث التلميذ الفصحى الميسرة  -٥
  ٨٢,٠٠  ٦٣,٢٠ .يستخدم التعبير الملمحي المناسب بالوجه أثناء حديثه  -٦
  ٨٢,٠٠  ٦١,٦٠ .يعرض خبراته في تتابع منطقي  -٧
  ٨٦,٠٠  ٦٠,٤٠ .يتجنب التكرار في حديثه  -٨
  ٧٦,٠٠  ٥٦,٢٠  .في حديثه ) كلمة ذات معنيين ( يستخدم المترادفات و المشترك اللفظي  -٩

   :المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث
  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة                                        

  :مؤشرات األداء 
٨٤,٦  ٦٢,٣٢  

  ٨٥,٠٠  ٧٠,٢٠  .ن آرائه ويبرر تصرفاته يدافع ع -١
  ٩١,٠٠  ٦٨,٤٠ .يطرح المعلومات و األفكار شفهياً  -٢
  ٩٠,٠٠  ٦٦,٦٠ .يوضح أو يشرح ما تعلمه  -٣
  ٨٦,٠٠  ٦٦,٦٠ .يبلغ عن حاالت طارئة  -٤
  ٩٣,٠٠  ٦٦,٢٠ .يثني على زمالئه في الحديث أثناء النقاش  -٥
  ٨٥,٠٠  ٦٥,٤٠ .قوة و نقاط الضعف يقيم أداء زمالئه موضحاً نقاط ال -٦
  ٨٤,٠٠  ٦٤,٤٠ .يقص قصة حقيقية أو خيالية ألفها مع زمالئه  -٧
  ٨٢,٠٠  ٦٢,٢٠ .يعطي إرشادات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين  -٨
التناوب فـي األدوار ، و اسـتخدام درجـة          ( يطبق  أسس المحادثة و المناقشة مثل         -٩

 ) .الصوت المناسبة 
٨٦,٠٠  ٦١,٨٠  



 ٣٠٨

  ٨١,٠  ٥٩,٨٠ .يقوم التلميذ بدعاية مبسطة لشيء ما  -١٠
  ٧٩,٠٠  ٥٧,٤٠ .يجري مقابالت قصيرة  -١١
  ٧٦,٠٠  ٥٥,٨٠ .يلقي التلميذ أبياتاً من الشعر بفصاحة  -١٢

      
   مجال تعلم القراءة-ج

  .المستوى المعياري األول لتعلم القراءة 
  .كلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً  يتعرف التلميذ الحروف و ال             

  :مؤشرات األداء 

٩٧,٣  ٨٢,٤٥  

  ٩٩,٠٠  ٩٠,٦٠  . يحلل الكلمة إلى حروف و يكون كلمات جديدة من حروفها -١
  ٩٧,٠٠  ٨٨,٢٠ .يميز نطقاً بين الالم الشمسية و الالم القمرية  -٢
  ٩٩,٠٠  ٨٦,٨٠ .يتعرف كلمات ليكون منها جمالً  -٣
  ٩٧,٠٠  ٨٦,٦٠ .تعرف رسم الحرف مع الحركات الثالث و السكون من خالل الكلمة ي -٤
  ٩٧,٠٠  ٨٦,٠٠ .يصل بين الجملة المشتملة على نوعي الجمع و الصورة الدالة عليها  -٥
  ٩٩,٠٠  ٨٥,٨٠ .... ) .أنا ، نحن ، هو ( يكمل جمالً باستخدام الضمائر  -٦
  ٩٧,٠٠  ٨٤,٨٠ .إلشارة و الصورة الدالة عليها يصل بين الجمل المشتملة على اسم ا -٧
  ٩٧,٠٠  ٨٤,٨٠ . يصل بين الجمل المشتملة على الصفة في حالتي التذكير و التأنيث و الصورة الدالة عليها -٨
يصل بين الجملة المشتملة على الفعل المضارع في حالتي التذكير و التأنيث و الصورة  -٩

  . الدالة عليها
٩٥,٠٠  ٧٩,٢٠  

  .ستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة الم
  .يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه               

  :مؤشرات األداء 
٩١  ٧٣,٩١  

  ٩٩,٠٠  ٨٤,٠٠  ) . المفرد و المثنى و الجمع (  يتعرف نوع الكلمة من حيث العدد -١
  ٩٣,٠٠  ٧٩,٤٠ .ية المتعددة يقرأ الكلمات ذات المقاطع الصوت -٢
  ٩٢,٠٠  ٧٣,٦٠ .يقرأ الكلمات و الجمل المقدمة إليه قراءة صامتة و بسرعة مناسبة  -٣
  ٩٣,٠٠  ٧٣,٦٠ .يتعرف عالمات الترقيم المستخدمة في النص  -٤
  ٩٣,٠٠  ٧٣,٠٠ ) .جريدة ، مجلة ، كتاب ( يتعرف نوع الوثيقة المقروءة مثل  -٥
  ٩٦,٠٠  ٧٣,٠٠ . جهراً مع التعبير بنبرات مناسبة لمعنى النص يقرأ نصوصاً بسيطة -٦
  ٨٤,٠٠  ٦٨,٢٠ .يحدد الكلمات المجموعة جمع مذكر سالماً  -٧
  ٨٤,٠٠  ٦٧,٨٠ .يحدد الكلمات المجموعة جمع مؤنث سالماً  -٨
  ٨٦,٠٠  ٦٤,٨٠  .في السياق ) المشترك اللفظي ( يتعرف إلى المعاني المختلفة للكلمات متعددة المعاني  -٩

  .المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 
   .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة                                           

  :مؤشرات األداء 
٩٠,٥  ٧١,٧٨  

  ٩٨,٠٠  ٨٢,٦٠  . يشارك في القراءة جهراً مشاركة فعالة في الفصل -١
  ٩٧,٠٠  ٨٠,٢٠ .وله يقرأ الكتب المصورة التي تناسب عمره و مي -٢



 ٣٠٩

  ٩٦,٠٠  ٧٧,٨٠ .يربط بين الصور و أحداث القصة التي يقرأها  -٣
  ٩٦,٠٠  ٧٧,٨٠ .يحفظ أناشيد أو أشعاراً عن المنزل أو اللعب أو المدرسة  -٤
  ٩٣,٠٠  ٧٧,٢٠ .يحدد الشخصيات الواردة في القصة التي يقرأها و أدوارها و العالقات بينها  -٥
  ٩٥,٠٠  ٧٥,٨٠ .تاب المقرر بدقة و سرعة و إتقان يقرأ التلميذ الك -٦
  ٩٣,٠٠  ٧٢,٤٠ .يقرأ قراءة معبرة تبرز فيها مشاعره  -٧
  ٩٣,٠٠  ٧٠,٢٠ .يختار القصص المفضلة له المتوافقة مع ميوله  -٨
  ٩٣,٠٠  ٦٩,٦٠ .يعدل أخطاءه بنفسه في القراءة  -٩

  ٨٤,٠٠  ٦٣,٤٠ .يقارن بين تعبيرين يحمالن المعنى نفسه  -١٠
  ٨٠,٠٠  ٦٣,٢٠ . يقارن و يقابل بين قصتين قرأهما من حيث الشخصيات و المواقف و الزمان و المكان -١١
  ٧٧,٠٠  ٥٩,٤٠ . يناقش أسباب وقوع أحداث معينة في القصص مع الرجوع إلى النص لدعم الحجة أو الرأي -١٢
  ٨٠,٠٠  ٥٨,٠٠  .يقترح خاتمة بديلة لقصة قرأها  -١٣

  .اري الثالث لتعلم القراءة المستوى المعي
  .يقرأ التلميذ الكتساب معلومات                                            

  :مؤشرات األداء 
٨٧,٢٨  ٦٩,٨٨  

  ٩٠,٠٠  ٧٣,٠٠ . يجيب عن أسئلة تتعلق بالمعلومات الجزئية بعد قراءة النص -١
  ٩٥,٠٠  ٧١,٢٠ .يفهم معاني الكلمات و الجمل في النص  -٢
  ٩١,٠٠  ٧١,٢٠ .يقرأ التلميذ ما تقع عليه عيناه من الفتات و إعالنات  -٣
  ٩٥,٠٠  ٧١,٢٠ .يربط بعض المصطلحات التي قرأها و الموجودة في المواد الدراسية األخرى  -٤
  ٩٢,٠٠  ٦٩,٢٠ .يتبع  تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين  -٥
  ٨٨,٠٠  ٦٦,٦٠ .بالتالي فعليه إعادة القراءة إذا لم يفهم يتوقع أن يكون لكل نص معنى و  -٦
  ٨٣,٠٠  ٦٢,٦٠ .يقرأ نصوصاً مختلفة الكتساب معلومات  -٧
  ٧٥,٠٠  ٥٩,٦٠ .يحدد عنوان الكتاب و اسم مؤلفه  -٨
  ٧٦,٠٠  ٥٩,٤٠ .يفهم و يفسر النصوص الخيالية و غير الخيالية بعد القراءة  -٩

      
  مجال تعلم الكتابة -د

  :مستوى المعياري األول لتعلم الكتابة ال
  .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة                               

  :مؤشرات األداء 

٩٤,٨  ٧٤  

  ٩٩,٠٠  ٨٧,٨٠  . يكتب كلمات تنتهي بتاء مبسوطة أو تاء مربوطة -١
  ٩٩,٠٠  ٨٥,٨٠ .يكتب كلمات تنتهي بتاء مربوطة أو هاء  -٢
  ٩٥,٠٠  ٨٢,٠٠ .يكتب التلميذ الحروف والكلمات بصورة واضحة و بخط النسخ المقروء المجود  -٣
  ٩٦,٠٠  ٧٥,٨٠ ) .قرأ ( يكتب كلمات بها همزة متطرفة على األلف مثل  -٤
  ٩٤,٠٠  ٧٥,٤٠ .التي يتعلمها استخداماً صحيحاً) النداء ، االستفهام ( يستخدم األساليب النحوية  -٥
  ٩٥,٠٠  ٧٤,٦٠ .ستخدم عالمة االستفهام بشكل مناسب ي -٦



 ٣١٠

  ٩٦,٠٠  ٧٣,٨٠ ) .سماء ، شيء ( يكتب كلمات بها همزة متطرفة على السطر بعد حرف ساكن مثل  -٧
  ٩٦,٠٠  ٧٢,٠٠ ) .آدم ، قرآن ( يكتب كلمات بها همزة مد في أول الكلمة و وسطها مثل  -٨
  ٨٩,٠٠  ٧٠,٠٠ ) .األلف في كلمة هذا ( ثل يكتب كلمات بها أصوات تنطق وال تكتب م -٩

  ٨٨,٠٠  ٦٥,٦٠ ) .األلف الفارقة بعد واو الجماعة ( يكتب كلمات بها حروف تكتب و ال تنطق مثل  -١٠
  .المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة 

  .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح                                           
  :ؤشرات األداء م

٨٦,٣  ٧١,٤٧  

  ٩٥,٠٠  ٧٧,٢٠  . يعيد ترتيب بعض الجمل ليكون فكرة تامة -١
  ٨٧,٠٠  ٦٩,٠٠ .يكتب سلسلة من الجمل المترابطة  -٢
  ٨٦,٠٠  ٦٦,٦٠ .يكمل التلميذ قصة قصيرة بكلمات و جمل مناسبة  -٣
  ٨٤,٠٠  ٦٤,٠٠ .يكتب فقرة ذات فكرة واحدة  -٤
  ٨٠,٠٠  ٦٢,٠٠ . الجمل في الكتابة ينوع التلميذ بدايات -٥

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة                                        

  :مؤشرات األداء 
٨١,١  ٦٣,٩٤  

  ٨٧,٠٠  ٦٣,٦٠  . يكتب أسئلة إلجابات مختلفة مقدمة إليه -١
  ٨٦,٠٠  ٦١,٠٠ .رشادات و الالفتات في مكتبة المدرسة و حديقتها يكتب بعض اإل -٢
  ٨٦,٠٠  ٦٠,٢٠ .يكتب التلميذ بعض األمثال و الحكم في لوحة الفصل أو جريدة المدرسة  -٣
  ٧٨,٠٠  ٥٩,٨٠ .يكتب تعليقاً عن شخصيات قصة قرأها مستشهداً بكلمات و جمل من النص  -٤
  ٨٤,٠٠  ٥٧,٦٠ .اربه و أسرته يكتب مالحظات و رسائل قصيرة ألق -٥
  ٨٢,٠٠  ٥٧,٢٠ .يكتب تلخيصاً عن قصة قرأها أو عن أنشطة الفصل و رحالته  -٦
  ٨٠,٠٠  ٥٦,٠٠ .يكتب قصة بسيطة مستعيناً بمفردات مقدمة إليه  -٧
  ٧٦,٠٠  ٥٦,٠٠ .يكتب إجابات ألسئلة ذات النهاية المفتوحة  -٨
  ٧٨,٠٠  ٥٥,٦٠  .يكتب مستخدماً لغة الحوار و المناقشة -٩

  ٧٤,٠٠  ٥٣,٠٠  .عن بعض األحداث و التجارب الخاصة به .. ) فقرة، قصة ، ( يكتب  -١٠
   )١٧٣( جدول 

  .مرتبة تنازلياً بحسب الوزن النسبي  األساسي ثالثالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف اليوضح 
  الوزن النسبي

درجة   المستويات المعيارية
  بةالمناس

إمكانية 
  تحقيقه

   مجال تعلم االستماع-أ
  :المستوى المعياري األول لتعلم االستماع 

  .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية                               
  :مؤشرات األداء 

٩٥,٣  ٧٢,٩٦  

  ٩٩,٠٠  ٨١,٢٠  ) .لتعجب االستفهام ، و النداء ، و ا(  يميز بين األساليب المختلفة مثل -١



 ٣١١

أسد ، ( يتعرف المترادفات والعبارات البديلة التي تعبر عن ذات المعنى أو ما يقاربه  -٢
 ) .بطل ، رجل شجاع / ليث 

٩٨,٠٠  ٧٤,٦٠  

  ٩٦,٠٠  ٧٤,٤٠ .يكون كلمات جديدة على نمط الكلمات التي استمع إليها  -٣
  ٩٨,٠٠  ٧٤,٢٠ . بالمتكلم و المخاطب و الغائب يميز التلميذ بين الضمائر المستخدمة الخاصة -٤
  ٩٥,٠٠  ٧٣,٢٠ ) .الماضي ، المضارع، المستقبل ( يميز بين أزمنة الفعل  -٥
  ٩٥,٠٠  ٧١,٨٠ .يتعرف معاني التراكيب و التعابير اللغوية التي استمع إليها  -٦
  ٩٥,٠٠  ٧١,٧٠ .يستنبط معاني الكلمات الجديدة من السياق المسموع  -٧
  ٨٨,٠٠  ٦٧,٦٠ .يشتق كلمات جديدة من المصدر الذي استمع إليه  -٨

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 
  .يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة المستمعين            

  :مؤشرات األداء 
٨٩,٠٦  ٧٠,٣٩  

  ٩٨,٠٠  ٨٠,٢٠  .حديث  يعبر عن مشاعره بعد االستماع لقصة مثيرة أو -١
معرفة الفكرة ( يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام للموضوعات المألوفة  -٢

 ) .الرئيسة في السرد 
٩٥,٠٠  ٧٣,٠٠  

  ٩٧,٠٠  ٧٢,٢٠ .يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة في الموضوعات المألوفة  -٣
  ٩٠,٠٠  ٧٠,٢٠ .يعقب التلميذ على ما يستمع إليه  -٤
  ٨٦,٠٠  ٦٩,٤٠ .يعدل آراءه في ضوء ما يقوله اآلخرون بعد أن يقتنع به  -٥
  ٨٤,٠٠  ٦٦,٨٠ ) .أكثر من أربع ( يتتبع توجيهات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات   -٦
  ٨٢,٠٠  ٦٦,٦٠ .يقارن بين آراء المتحدثين  -٧
  ٨٠,٠٠  ٦٤,٦٠  .يتذوق األساليب اللغوية فيما يستمع إليه  -٨

      
   مجال تعلم التحدث- ب
  .المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث
  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة                                        

  :مؤشرات األداء 

٨٩,٥٨  ٧٤,٢١  

  ٩٨,٠٠  ٧٧,٠٠  . يشارك بفاعلية في اإلذاعة المدرسية -١
  ٩٤,٠٠  ٦٨,٨٠ .اً ـ ما كتبه أو ما سمعه يلخص التلميذ ـ شفهي -٢
  ٨٤,٠٠  ٦٨,٦٠ .يتحدث عن حدث مهم موضحاً تفاصيل الحدث  -٣
  ٨٧,٠٠  ٦٨,٢٠ ..) .المسرحيات ، إلقاء الشعر ، ( يشارك في أنشطة درامية شفهية مثل  -٤
  ٨٤,٠٠  ٦٦,٦٠ ) .لها  يشارك في فرق التمثيل من خالل اختيار القصائد و القصص و اإلعداد لتمثيلها و تمثي-٥

  :المستوى المعياري األول لتعلم التحدث 
  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه                                           

  :مؤشرات األداء 
٨٤,١١  ٦٧,٥٨  

  ٩٨,٠٠  ٧٣,٤٠  . يعبر شفهياً عن أحاسيسه و مشاعره و عالقاته ، بلغة سهلة بسيطة -١
  ٨٧,٠٠  ٦٩,٠٠ .ي التحدث و الحوار و شرح وجهات النظر و تبريرها يشارك بفاعلية ف -٢



 ٣١٢

  ٨٤,٠٠  ٦٩,٠٠ .يستخدم التلميذ اللغة و اإلشارة عند الشرح و التفسير  -٣
  ٩٢,٠٠  ٦٦,٨٠ .يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى في حديثه  -٤
  ٨٨,٠٠  ٦٥,٨٠ .يطبق قواعد النطق السليم في حديثه  -٥
  ٨٩,٠٠  ٦٥,٦٠ .اء الحديث كي يفهم حديثُه يتوقف أثن -٦
  ٩٢,٠٠  ٦٥,٤٠ .يتحدث بنبرات صوت تناسب الموقف  -٧
  ٨٣,٠٠  ٦٣,٢٠ . يحدد أفضل ما يعبر عن أفكاره من معانٍ و حركات و طبقات الصوت و نبراته -٨
  ٧٤,٠٠  ٦٠,٠٠ .يتحدث موضحاً الفكرة الرئيسة و األفكار الفرعية المدعمة  -٩

  ٧٨,٠٠  ٥٨,٤٠ .دم مجموعة من أدوات الربط المناسبة للداللة على التعاقب يستخ -١٠
  ٧٤,٠٠  ٥٦,٢٠ .يحذف التفاصيل غير الضرورية في حديثه  -١١
  ٧١,٠٠  ٥٥,٨٠  ) . مقدمة ـ عرض الموضوع ـ خاتمة ( يتحدث حديثاً متسلسالً و مرتباً  -١٢

      
   مجال تعلم القراءة-ج

  .تعلم القراءة المستوى المعياري األول ل
  . يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً              

  :مؤشرات األداء 

٩٥,٨  ٧٩,٢١  

  ٩٨,٠٠  ٨٢,٢٠  . يكمل جمالً ناقصة السم اإلشارة بنوعيه -١
  ٩٧,٠٠  ٨١,٦٠ .يكمل جمالً ناقصة التركيب  -٢
  ٩٦,٠٠  ٨٠,٤٠ . نوع الظرف و الصورة الدالة عليها يصل بين الجملة المشتملة على -٣
  ٩٦,٠٠  ٧٩,٨٠ .يكمل جمالً ناقصة لبعض أنواع الجموع من خالل كلمات متنوعة بين المفرد و الجمع -٤
  ٩٤,٠٠  ٧٧,٨٠ .يكمل جمالً ناقصة للفعل المضارع في حالتي التذكير و التأنيث  -٥
  ٩٥,٠٠  ٧٦,٢٠  .يكمل جمالً ناقصة لصيغتي األمر و النهي -٦

  :المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة 
  .يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه               

  :مؤشرات األداء 
٩٧,٦٨  ٧٣,٠٤  

  ٩٨,٠٠  ٨٤,٦٠  . يتعرف إلى حروف الجر -١
  ٩٨,٠٠  ٨٢,٤٠ .يتعرف إلى أدوات االستفهام  -٢
  ٩٣,٠٠  ٧٨,٢٠ .د األسماء الموصولة يحد -٣
  ٩٧,٠٠  ٧٥,٨٠ .يقرأ قراءة جهرية صحيحة مراعياً عالمات الترقيم  -٤
  ٩٣,٠٠  ٧٢,٤٠ .يتعرف إلى المترادفات و المشترك اللفظي  -٥
  ٩٣,٠٠  ٧١,٦٠ .يستنبط معاني الكلمات الجديدة من خالل السياق  -٦
  ٩٢,٠٠  ٦٩,٤٠ .ي النص يميز بين الضمائر المنفصلة و المتصلة ف -٧
  ٩٠,٠٠  ٦٧,٠٠ .يقرأ مراعياً الحركات اإلعرابية  -٨
  ٨٥,٠٠  ٦٤,٤٠  .يكيف معدل قراءته لتناسب درجة صعوبة النص  -٩

  ٨٣,٧٥  ٦٧,٨٩  .المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة 



 ٣١٣

  .يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب معلومات                                          
  :ألداء مؤشرات ا

  ٩٩,٠٠  ٧٣,٤٠  . يقدم عنواناً جديداً للنص -١
  ٩٣,٠٠  ٧٢,٢٠ .يتوقع الغرض من النص من خالل العنوان و الصور المعروضة  -٢
  ٩٢,٠٠  ٧٠,٤٠ .يوظف المعلومات المقروءة في اكتساب معارف جديدة  -٣
  ٩٥,٠٠  ٦٧,٨٠ .يوظف خبرات النص في مواقف جديدة  -٤
  ٨٩,٠٠  ٦٧,٠٠ .على صحة كالمه بالدليل من النص يدلل  -٥
  ٨٤,٠٠  ٦٦,٤٠ .يجيب عن أسئلة غير مباشرة بعد قراءة النص  -٦
  ٨٥,٠٠  ٦٦,٢٠   يحدد األفكار الرئيسة و الجزئية و التفاصيل في مجموعة من النصوص مناسبة للصف الدراسي-٧
  ٨٨,٠٠  ٦٤,٦٠ .يصنف معلومات النص و أفكاره  -٨
  ٧٦,٠٠  ٥٩,٨٠ .ألدلة التي ساقها الكاتب للتعبير عن وجهة نظره يحدد ا -٩

التوقع، و القراءة (يوظف استراتيجيات ما قبل القراءة التي تساعد على فهم النص مثل -١٠
 ... )السريعة، و المعرفة المسبقة بالمحتوى ،

٧٩,٠٠  ٥٧,٨٠  

  .المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 
  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة                                             
  :مؤشرات األداء 

٨٣,٥٦  ٦٥,٢٠  

  ٩٨,٠٠  ٧٧,٤٠  . يتلو سوراٌ قصيرة تالوة صحيحة -١
  ٩٦,٠٠  ٧٤,٠٠ .يقرأ قراءة صامتة بفهم و استيعاب في زمن مناسب  -٢
  ٨٩,٠٠  ٦٦,٢٠ .يربط بين الخبرات المستفادة من النص و خبراته السابقة  -٣
  ٨٧,٠٠  ٦٦,٠٠ . للتأثير في المستمعين  يلقي التلميذ الشعر إلقاء معبراً-٤
  ٨٣,٠٠  ٦٠,٠٠ ).تقديم المعلومات و التعليمات و التفسيرات (  يتعرف إلى الغرض من النصوص غير األدبية -٥
  ٧٩,٠٠  ٥٧,٨٠ .يبدي رأيه في النص الذي قرأه موضحاً نقده له  -٦
  ٧٤,٠٠  ٥٦,٠٠ .لصور  في النص المقدم إليه يتذوق جمال  ا -٧
  ٧٦,٠٠  ٥٤,٦٠ .يقرأ الروايات الشعبية و السير الذاتية  -٨
  ٧٠,٠٠  ٥٣,٦٠ .يتعرف التلميذ المبالغة و الخيال في النصوص األدبية  -٩

      
  مجال تعلم الكتابة -د

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة                                        

  :مؤشرات األداء 

٧٨,٢٩  ٧٢,٢٤  

  ٩٤,٤٩  ٧٥,٢١  . يكتب ما يمليه عليه المعلم في حصص اإلمالء بصورة صحيحة -١
  ٩٠,٦٣  ٧١,٦٧ . يكتب التلميذ جمالً بسيطة بمحاكاة جمل من النصوص -٢
  ٨٤,٣٧  ٦٢,٥٠ .يلخص المواد الدراسية المقررة  -٣
  ٧٩,١٧  ٦٠,٤٢ .يكتب تعليقاً على حدث  -٤
  ٨٢,٢٩  ٦٠,٠٠ .يكتب رسالة قصيرة في بعض المناسبات  -٥



 ٣١٤

  ٧٨,١٢  ٥٩,٧٩ .يكتب آراء بسيطة عن النصوص التي قرأها الطالب و مناقشتها مع إبداء األسباب  -٦
  ٧٥,٠٠  ٥٩,١٧ .ير وجهة نظره مع تبر) قصة ، مقال ، كتاب ، ( يكتب التلميذ رأيه فيما قرأ  -٧
  ٧٣,٩٦  ٥٧,٩٢ .يكتب دعوة لحضور عيد ميالد أو حفل أو مهرجان  -٨
  ٧٨,١٣  ٥٦,٤٦ .يكتب أسئلة رئيسة عن موضوع معلوماتي قبل قراءته و تسجيل اإلجابة بعد القراءة -٩

  ٦٨,٧٥  ٥٦,٠٤ .يكتب مقارنة بين رأيين مختلفين حول الموضوع نفسه  -١٠
صة بسيطة تحاكي القصص التي قرأها مع محاكاة لغـة القـصة و تغييـر               يكتب ق  -١١

 .الشخصيات و أماكن األحداث منها و الزمان 
٧٠,٨٣  ٥٥,٠٠  

  ٦٣,٥٤  ٤٧,٠٨ .يكتب قصة من تأليفه موضحاً شخصياتها و األماكن و الزمان  -١٢
  :المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة 

  .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة                               
  :مؤشرات األداء 

٩٢,٢٩  ٦٩,٩٥  

  ٩٧,٠٠  ٨١,٠٠  ...) . أحمد ، أتقن (  يكتب كلمات بها همزة قطع مثل -١
  ٩٧,٠٠  ٧٥,٠٠ ) .يتأمل ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على األلف مثل  -٢
  ٩٧,٠٠  ٧٣,٤٠ ..) .اسم  ابن ،(ل يكتب األسماء التي تبدأ بهمزة الوصل مث -٣
  ٩٤,٠٠  ٧٠,٢٠ ) .مالئم ( يكتب التلميذ كلمات بها همزة متوسطة على نبرة مثل  -٤
  ٩٤,٠٠  ٦٩,٨٠ .يكتب مستخدماً جمالً بسيطة و جمالً مركبة  -٥
  ٩٢,٠٠  ٦٩,٤٠ .يكتب بانسيابية و بسرعة  -٦
  ٩٢,٠٠  ٦٧,٦٠ ) .مؤمن ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على واو مثل  -٧
  ٨٦,٠٠  ٦٦,٤٠ .يراجع الجمل قبل كتابتها و أثناءها و بعدها  -٨
  ٨٩,٠٠  ٦٣,٦٠ ) .تفاءل ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على السطر مثل  -٩

  ٨٦,٠٠  ٥٩,٦٠  .يستخدم عالمات الترقيم في الكتابة  -١٠
  .المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة 

  .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح                                            
  :مؤشرات األداء 

٧٩,٣٧  ٦٤,٦٣  

  ٩١,٠٠  ٦٩,٢٠  .  يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى الميسرة في كتابته-١
  ٩١,٠٠  ٦٧,٦٠ .يكتب األحداث البسيطة و يرتبها بعدة طرق  -٢
  ٨٣,٠٠  ٦٣,٨٠ .... ) .الهامش ، العناوين ( ة مثل يتعرف بعض قواعد تنظيم الكتاب -٣
  ٨٦,٠٠  ٦٣,٠٠ .يكتب في صورة فقرات  -٤
  ٧٧,٠٠  ٦٠,٨٠ .يكتب بحيث تعبر كل فقرة عن فكرة واحدة  -٥
  ٨١,٠٠  ٦٠,٨٠ .يستخدم أدوات ربط مناسبة للربط بين أفكاره  -٦
  ٨٣,٠٠  ٥٩,٢٠ .يراجع كتاباته الخاصة خالل التعبير و بعده  -٧
  ٧٩,٠٠  ٥٧,٨٠ ... ) .عالمات ترقيم ، أدوات ربط ( يقيم كتاباته باستخدام أساليب اللغة  -٨
  ٦٤,٠٠  ٥٣,٦٠ ) .مالحظات بسيطة حول الموضوع ( ينظم أفكاره من خالل وضع قوائم أفكار  -٩

  ٥٨,٠٠  ٥١,٢٠ . يكتب مقدمة و موضوعاً و خاتمة منطقية  -١٠
 



 ٣١٥

ويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الـصفوف الثالثـة األولـى مـن              عرضت الجداول السابقة المست   
فأكثر من % ٨٠المرحلة األساسية مرتبة تنازلياً وفقاً للوزن النسبي لدرجة المناسبة ، و قد اعتبرت نسبة              

مجموع آراء عينة الدراسة على كل مستوى نسبة ينبغي مراعاتها ، و قد تم األخذ بهذه النـسبة بالـذات                    
  .اً للموافقة دون غيرها شرط

و فيما يلي عرض قائمة المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة                
  .األساسية التي توصلت إليها الدراسة 

  
 المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف األول األساسي: أوالً 

  . مجال تعلم االستماع -أ
  :توى المعياري األول لتعلم االستماع المس

  .                               يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية 
  :مؤشرات األداء 

  .يميز الكلمة المتكررة بكثرة   -١

 .يربط بين الكلمات المسموعة و صورها المكتوبة  -٢

 .يربط بين الحرف و صوته  -٣

 .   من بين عدة كلمات استمع إليها يحدد الكلمة الجديدة -٤

 .يحدد الكلمة الشاذة في الصوت بين عدة كلمات استمع إليها  -٥

 .يميز بين الحركات القصيرة و الحركات الطويلة حين يستمع إليها  -٦

 .يميز التلميذ بين األصوات المتقاربة في النطق و المخرج  -٧
 .يميز بين الكلمات المتشابهة في الصوت  -٨

 .ات حروف كل كلمة يستمع إليها يذكر عدد أصو -٩

 .يذكر عدد المقاطع الصوتية لكل كلمة يستمع إليها   -١٠

 . يكّون كلمات جديدة بإضافة أصوات أو حذفها أو استبدالها من الكلمات التي استمع إليها  -١١

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 
  .نص المسموع لطبيعة المستمعين            يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة ال

  :مؤشرات األداء 

  .يتعرف آداب االستماع و يلتزم بها  -١

 .يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام لقصة أو لتحديد الفكرة العامة لها  -٢

 .يحدد الكلمة الناقصة في الجملة المسموعة  -٣

 .يستمع بوعي و اهتمام لما يلقى على سمعه لمدة خمس دقائق  -٤

 .يفهم العبارات و األسئلة في إطار سياق واضح  -٥

 .  يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة أو خطوتين  -٦

  .)اإليماءات ، الحركات ، نبرة الصوت و طبقته ( يميز مدلوالت اللغة الموازية في الحديث مثل  -٧

 ) .أسماء ، تواريخ ( يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة  -٨



 ٣١٦

 .ع إلى مساهمات اآلخرين يستم -٩

  .يلخص قصة استمع إليها بلغته الخاصة  -١٠
  .يطلب المساعدة و اإليضاح عن األفكار و المعاني الغامضة فيما يستمع إليه  -١١

  .يبدي رأيه في القصة التي يستمع لها من خالل شرائط صوتية  -١٢

  .خاطب و الغائب يميز بين صيغ الكلمات التي يسمعها من حيث المتكلم و الم -١٣
  

   مجال تعلم التحدث- ب
  :المستوى المعياري األول لتعلم التحدث 

  .                                     ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 
  :مؤشرات األداء 

  .يتحدث التلميذ بصوت واضح للمستمعين  -١

  .ينطق األصوات المتقاربة في المخرج مثل الطاء و الثاء نطقاً صحيحاً -٢

 .يوظف التلميذ التواصل البصري أثناء حديثه مواجهاً المستمعين  -٣

 .يستخدم اإلشارات و الحركات الجسمية بصورة واضحة في حديثه  -٤

 .يستخدم في حديثه المفردات و التراكيب اللغوية الصحيحة  -٥

 .يوظف في حديثه الكلمات الجديدة و بعض التشبيهات  -٦
  :حدث المستوى المعياري الثاني لتعلم الت

  .                                     يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة 
  :مؤشرات األداء 

  .يعبر التلميذ بجمل بسيطة تفسيراً لصورة أو تعبيراً عن مشهد  -١

 .يعبر عن مشاهداته المدرسية بلغة واضحة  -٢

 .يسأل أسئلة مرتبطة بالموضوع  -٣
 .على أسئلة يقدم معلومات مناسبة رداً  -٤

 .يلقي أناشيد و قطعاً نثرية و طرائف متنوعة  -٥

 .يتحدث عن خبراته الشخصية بكلمات و جمل صحيحة  -٦

 .يسرد قصة بسيطة في تتابع منطقي من واقع تجاربه الشخصية بصوت مسموع  -٧

 .يعيد سرد قصص و يرتب أحداثها مستخدماً لغة القصة  -٨

 .تتكون من خطوة واحدة يعطي تعليمات و إرشادات شفوية إلنجاز مهمة  -٩

  .يشارك بالمحادثة و المناقشة مع اآلخرين و يقدم االقتراحات  -١٠
  

   مجال تعلم القراءة-ج
  :المستوى المعياري األول لتعلم القراءة 

  .                       يتعرف التلميذ إلى سمات النص العربي والمصطلحات الخاصة به 
  :مؤشرات األداء 

  . و الكلمة و الجملة يميز بين الحرف -١

 .يتعرف التلميذ إلى الترتيب الصحيح للصفحات من اليمين إلى اليسار و من أعلى إلى أسفل  -٢



 ٣١٧

 .يميز المسافات بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة و بين الكلمات المختلفة  -٣

 .يميز بين العناوين والفقرات و النقاط  -٤
  :اءة المستوى المعياري الثاني لتعلم القر

  .              يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً 
  :مؤشرات األداء 

  .يصل بين الكلمة و مثيلتها  -١

 .يحلل الكلمة إلى حروف  -٢

 .يصل بين الجمل و الصور الدالة عليها  -٣
 .يصل بين الكلمة و الصورة الدالة عليها  -٤

 .ا يصل بين الجمل و مثيالته -٥

 .يحدد الكلمة المطلوبة من بين ثالث كلمات  -٦

 .يصل مقاطع الكلمات بما يناسبها ليكون كلمة مفيدة  -٧

 .يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثالثة من خالل كلمات  -٨

 .يدرك العالقة بين صوت الحرف و اسمه و رسمه  -٩

  .يتعرف الكلمات مع الحركات  -١٠
  . جملة مفيدة يصل مقاطع الجمل بما يناسبها ليكون -١١

  .يتعرف التلميذ أصوات الحروف العربية و ينطقها نطقاً سليماً  -١٢
  .يميز بين الحروف المتشابهة في رسمها  -١٣
  .يتعرف كلمات ليكون منها جمالً  -١٤
  .يكون كلمات من مجموعة حروف معطاة  -١٥

  . القصيرة و الطويلة ينطق أصوات الحروف في مواضع مختلفة من الكلمة باستخدام الحركات -١٦
  .يتعرف الجمل مع الحركات  -١٧
  .ينطق الكلمات دون حذف أو إضافة أو إبدال حرف مكان آخر  -١٨

  .ينطق الجمل نطقاً صحيحاً بدون حذف أو إبدال أو إضافة كلمات  -١٩

  :المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة 
  .ءة النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه               يوظف التلميذ مهارات القراءة لقرا

  :مؤشرات األداء 
  .يوظف معرفته بتاء التأنيث المبسوطة و المربوطة في قراءة كلمات جديدة  -١

 .يوظف معرفته بالالم الشمسية و الالم القمرية في قراءة كلمات جديدة  -٢

 .يوظف التلميذ معرفته بالصلة بين صوت الحرف و رسمه في قراءة كلمات جديدة  -٣

 .يوظف معرفته بقواعد التهجئة إلى حروف و مقاطع في قراءة كلمات جديدة  -٤

  .ة وأشكالها في قراءة كلمات جديدةيوظف معرفته بأصوات الحركات القصيرة و الطويل -٥
 .يوظف معرفته بالحروف التي تكتب و ال تنطق مثل الالم الشمسية في قراءة كلمات جديدة  -٦

 ) .جاع ، باع (  الوزن في قراءة كلمات جديدة  مثل يستخدم التطابق بين الكلمات في -٧

 .يوظف معرفته بالشدة و السكون و التنوين في قراءة كلمات جديدة  -٨



 ٣١٨

 .الحروف في قراءة كلمات جديدة )  ربط ( يوظف معرفته بالقواعد التشبيكية  -٩

  :المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 
  .  يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات                                     

  :مؤشرات األداء 
  .يحدد التلميذ الكلمات الجديدة في النص  -١
 ) .أفكار عامة، معلومات محددة(يجيب عن أسئلة عامة بعد قراءة النص تتعلق بـ  -٢

 .يتعرف معنى الكلمات الجديدة في النص من خالل السياق الذي وردت فيه  -٣

 .ها في جملة جديدة للداللة على فهم المعنى يوظف الكلمة التي قرأ -٤
 .يربط بين ما قرأ و خبراته الشخصية أو قراءة سابقة له  -٥

 .يتتبع تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من خطوة واحدة  -٦

 .يستنتج خبرات جديدة من خالل ما يقرأه في النص  -٧

 .يعلق على ما قرأه  -٨

  :ة المستوى المعياري الخامس لتعلم القراء
  .                                        يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 

  :مؤشرات األداء 
  ) .الجماعية ( يشارك التلميذ في القراءة المشتركة  -١
 .يقرأ الجمل و الكلمات المقدمة إليه قراءة جهرية صحيحة  -٢

 .يميز بين الحديث الشريف و القرآن  -٣

 . معلقة على جدران الفصل )الفتات ( يقرأ جمالً و عبارات  -٤

 .. ) .معلومات،أخالق ( يحدد ما استفاده بعد قراءة نص  -٥

 .يقرأ مواضيع تناسب مستوى صفه بدقة   -٦

 .يحدد بداية و نهاية القصة التي يقرأها -٧

  
  مجال تعلم الكتابة  - د

  :المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة 
  .ميذ أساسيات فن الكتابة و الخط                                      يتعرف التل

  :مؤشرات األداء 
  .يكتب التلميذ بطريقة صحيحة من اليمين إلى اليسار و من أعلى ألسفل  -١

 .الحروف ) ربط ( يكتب مراعياً قواعد تشبيك  -٢

 .يكتب بشكل مستو على السطر  -٣

 .بين الكلمات في الجملة يكتب مراعياً المسافات المناسبة بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة و  -٤

 .يكتب الحرف بحجم مناسب  -٥
  :المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة 

  .                              يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة 
  :مؤشرات األداء 



 ٣١٩

  ) .إمالء منقول ( يكتب طبقاً للنموذج الذي ينقله  -١
 .  عربية كتابة واضحة بخط النسخ يكتب التلميذ الحروف ال -٢
 .يكتب الكلمات و الجمل بصورة صحيحة  -٣

 .يكتب الحروف باستخدام الترتيب الصحيح لحركة اليد عند الكتابة  -٤

 ... ) .نظافة الكتابة ، تنظيم الجمل ( يكتب بحيث يحدث أثراً ساراً في نفس القارئ  -٥

 .يكتب كلمات و جمالً مضبوطة  -٦

 . الميل و االنحدار في الحروف يكتب مراعياً الدقة في -٧

 .يكتب بحيث يحقق االئتالف بين أجزاء الكلمة و أجزاء الجملة  -٨

 .يستخدم النقطة في نهاية الجملة  -٩

  :المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .                                     يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح 

  :مؤشرات األداء 
  .مل الجمل الناقصة بكلمات مناسبة يك -١
  .يكتب مركِّزاً على موضوع واحد  -٢

  :المستوى المعياري الرابع لتعلم الكتابة 
  .                                       يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة 

  :مؤشرات األداء 
  .يكتب التلميذ اسمه كامالً و اسم مدرسته و صفه  -١
 .جمالً بسيطة تملى عليه يكتب  -٢

 .يكتب جملة بسيطة تعليقاً على صورة  -٣

 .يكتب لوحات و تعليمات و قوائم بسيطة و يعلقها على جدران الفصل  -٤

  
   .  األساسي الثانيالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف: اً ثاني

   مجال تعلم االستماع-أ
   :المستوى المعياري األول لتعلم االستماع
  .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية                                         

  :مؤشرات األداء 
  ) .الفتح أو الضم أو الكسر ( يميز نوع التنوين في آخر الكلمة  -١
 .يميز بين المذكرة و المؤنثة من الكلمات حين يستمع إليها  -٢
 .م القمرية في الجمل التي يستمع إليها يميز الالم الشمسية من الال -٣
 .يميز الكلمات المشتركة في بعض الجمل التي يستمع إليها  -٤
 .يميز بين المفرد و المثنى و الجمع من خالل االستماع  -٥
 .يميز الكلمات المنونة حين يستمع إليها  -٦
 .يميز الحرف المشدد في الكلمة التي يستمع إليها  -٧
 .في المعنى في بعض الجمل التي يستمع إليها يميز بين الكلمات المتضادة  -٨



 ٣٢٠

 .يميز بين همزة الوصل و همزة القطع حين يستمع إليها  -٩
  .يميز المعاني المتعددة للكلمة الواحدة  -١٠
  .يكتشف األخطاء اللغوية فيما يستمع  -١١

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع      
  . يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة المستمعين                                       

 :مؤشرات األداء 
  ) .غلق الموقف ( يذكر ما تعلمه في نهاية الحصة  -١
 ) . الشخصيات و المواقف و الزمان و المكان( يحدد عناصر القصة أو المسرحية المسموعة مثل  -٢
 .مع إليه من معلم يذكر بعض النقاط الهامة من حديث است -٣

 .يستمع التلميذ بتركيز للحصول على الفكرة العامة و األفكار الجزئية فيما يستمع إليه  -٤

 .يوظف الخبرات المسموعة في مواقف مناسبة  -٥

 ) .أسماء ، تواريخ ، أحداث معينة ( يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة   -٦

 .لة ذات صلة بالموضوع يستمع للمعلم و لزمالئه في الفصل و يوجه أسئ -٧

 ) .ثالث أو أربع ( يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات  -٨

  .يقارن بين قصتين استمع إليهما من حيث الشخصيات و المواقف و الزمان و المكان  -٩
  

   مجال تعلم التحدث- ب
  :المستوى المعياري األول لتعلم التحدث 

  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه                                         
  :مؤشرات األداء 

  .يستخدم جمالً بسيطة و جمالً مركبة في حديثه  -١
 .يقدم نفسه لآلخرين عند المحادثة  -٢
 ) .التعجب و االستفهام ( يغير في نبرة صوته  بما يتالءم و المعنى مثل  -٣
 .يدعم حديثه بالمعلومات الصحيحة  -٤
 .ميسرة يتحدث التلميذ الفصحى ال -٥
 .يستخدم التعبير الملمحي المناسب بالوجه أثناء حديثه  -٦
 .يعرض خبراته في تتابع منطقي  -٧
 .يتجنب التكرار في حديثه  -٨

   :المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث
  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة                                        

  :مؤشرات األداء 
  .يدافع عن آرائه ويبرر تصرفاته  -١
  .يطرح المعلومات و األفكار شفهياً  -٢
  .يوضح أو يشرح ما تعلمه  -٣
  .يبلغ عن حاالت طارئة  -٤



 ٣٢١

  .يثني على زمالئه في الحديث أثناء النقاش  -٥
  .يقيم أداء زمالئه موضحاً نقاط القوة و نقاط الضعف  -٦
  .مالئه يقص قصة حقيقية أو خيالية ألفها مع ز -٧
  .يعطي إرشادات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين  -٨
  ) .التناوب في األدوار ، و استخدام درجة الصوت المناسبة ( يطبق  أسس المحادثة و المناقشة مثل  -٩

  .يقوم التلميذ بدعاية مبسطة لشيء ما  -١٠
  

   مجال تعلم القراءة-ج
  .المستوى المعياري األول لتعلم القراءة 

  . يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً                                    
  :مؤشرات األداء 

  . يحلل الكلمة إلى حروف و يكون كلمات جديدة من حروفها -١
  .يميز نطقاً بين الالم الشمسية و الالم القمرية  -٢
  . يتعرف كلمات ليكون منها جمالً -٣
  .يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثالث و السكون من خالل الكلمة  -٤
  .يصل بين الجملة المشتملة على نوعي الجمع و الصورة الدالة عليها  -٥
  .... ) .أنا ، نحن ، هو ( يكمل جمالً باستخدام الضمائر  -٦
  .يصل بين الجمل المشتملة على اسم اإلشارة و الصورة الدالة عليها  -٧
  . يصل بين الجمل المشتملة على الصفة في حالتي التذكير و التأنيث و الصورة الدالة عليها -٨
  . يصل بين الجملة المشتملة على الفعل المضارع في حالتي التذكير و التأنيث و الصورة الدالة عليها -٩

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة 
  .يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه                                      

  :مؤشرات األداء 
  ) .المفرد و المثنى و الجمع (  يتعرف نوع الكلمة من حيث العدد -١
  .يقرأ الكلمات ذات المقاطع الصوتية المتعددة  -٢
  . مناسبة يقرأ الكلمات و الجمل المقدمة إليه قراءة صامتة و بسرعة -٣
  .يتعرف عالمات الترقيم المستخدمة في النص  -٤
  ) .جريدة ، مجلة ، كتاب ( يتعرف نوع الوثيقة المقروءة مثل  -٥
  .يقرأ نصوصاً بسيطة جهراً مع التعبير بنبرات مناسبة لمعنى النص  -٦
  .يحدد الكلمات المجموعة جمع مذكر سالماً  -٧
  .سالماً يحدد الكلمات المجموعة جمع مؤنث  -٨
  .في السياق ) المشترك اللفظي ( يتعرف إلى المعاني المختلفة للكلمات متعددة المعاني  -٩

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة 
  .يقرأ التلميذ الكتساب معلومات                                      

  :مؤشرات األداء 



 ٣٢٢

  .ية بعد قراءة النص  يجيب عن أسئلة تتعلق بالمعلومات الجزئ-١
  .يفهم معاني الكلمات و الجمل في النص  -٢
  .يقرأ التلميذ ما تقع عليه عيناه من الفتات و إعالنات  -٣
  .يربط بعض المصطلحات التي قرأها و الموجودة في المواد الدراسية األخرى  -٤
  .يتبع  تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين  -٥
  .أن يكون لكل نص معنى و بالتالي فعليه إعادة القراءة إذا لم يفهم يتوقع  -٦
  .يقرأ نصوصاً مختلفة الكتساب معلومات  -٧

  .المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 
   .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة                                       

  :مؤشرات األداء 
  .اركة فعالة في الفصل  يشارك في القراءة جهراً مش-١
  .يقرأ الكتب المصورة التي تناسب عمره و ميوله  -٢
  .يربط بين الصور و أحداث القصة التي يقرأها  -٣
  .يحفظ أناشيد أو أشعاراً عن المنزل أو اللعب أو المدرسة  -٤
  .يحدد الشخصيات الواردة في القصة التي يقرأها و أدوارها و العالقات بينها  -٥
  . التلميذ الكتاب المقرر بدقة و سرعة و إتقان يقرأ -٦
  .يقرأ قراءة معبرة تبرز فيها مشاعره  -٧
  .يختار القصص المفضلة له المتوافقة مع ميوله  -٨
  .يعدل أخطاءه بنفسه في القراءة  -٩

  .يقارن بين تعبيرين يحمالن المعنى نفسه  -١٠
  .ات و المواقف و الزمان و المكان  يقارن و يقابل بين قصتين قرأهما من حيث الشخصي-١١
  .يقترح خاتمة بديلة لقصة قرأها  -١٢
  

  مجال تعلم الكتابة -د
  :المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة 
  .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة                                      

  :مؤشرات األداء 
  .اء مبسوطة أو تاء مربوطة  يكتب كلمات تنتهي بت-١
  .يكتب كلمات تنتهي بتاء مربوطة أو هاء  -٢
  .يكتب التلميذ الحروف والكلمات بصورة واضحة و بخط النسخ المقروء المجود  -٣
  ) .قرأ ( يكتب كلمات بها همزة متطرفة على األلف مثل  -٤
  .ها استخداماً صحيحاًالتي يتعلم) النداء ، االستفهام ( يستخدم األساليب النحوية  -٥
  .يستخدم عالمة االستفهام بشكل مناسب  -٦
  ) .سماء ، شيء ( يكتب كلمات بها همزة متطرفة على السطر بعد حرف ساكن مثل  -٧
  ) .آدم ، قرآن ( يكتب كلمات بها همزة مد في أول الكلمة و وسطها مثل  -٨



 ٣٢٣

  ) .كلمة هذا األلف في ( يكتب كلمات بها أصوات تنطق وال تكتب مثل  -٩
  ) .األلف الفارقة بعد واو الجماعة ( يكتب كلمات بها حروف تكتب و ال تنطق مثل  -١٠
  

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة 
  .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح                                       

  :مؤشرات األداء 
  .ن فكرة تامة  يعيد ترتيب بعض الجمل ليكو-١
  .يكتب سلسلة من الجمل المترابطة  -٢
  .يكمل التلميذ قصة قصيرة بكلمات و جمل مناسبة  -٣
  .يكتب فقرة ذات فكرة واحدة  -٤
  .ينوع التلميذ بدايات الجمل في الكتابة  -٥

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .لميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة يوظف الت                                       

  :مؤشرات األداء 
  . يكتب أسئلة إلجابات مختلفة مقدمة إليه -١
  .يكتب بعض اإلرشادات و الالفتات في مكتبة المدرسة و حديقتها  -٢
  .يكتب التلميذ بعض األمثال و الحكم في لوحة الفصل أو جريدة المدرسة  -٣
  . ألقاربه و أسرته يكتب مالحظات و رسائل قصيرة -٤
  .يكتب تلخيصاً عن قصة قرأها أو عن أنشطة الفصل و رحالته  -٥
  .يكتب قصة بسيطة مستعيناً بمفردات مقدمة إليه  -٦

  
  .  األساسي ثالثالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف ال: اً ثالث

   مجال تعلم االستماع-أ
  :تماع المستوى المعياري األول لتعلم االس

  .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية                               
  :مؤشرات األداء 

  ) .االستفهام ، و النداء ، و التعجب (  يميز بين األساليب المختلفة مثل -١
  ) .بطل ، رجل شجاع /  أسد ، ليث (يتعرف المترادفات والعبارات البديلة التي تعبر عن ذات المعنى أو ما يقاربه  -٢
  .يكون كلمات جديدة على نمط الكلمات التي استمع إليها  -٣
  .يميز التلميذ بين الضمائر المستخدمة الخاصة بالمتكلم و المخاطب و الغائب  -٤
  ) .الماضي ، المضارع، المستقبل ( يميز بين أزمنة الفعل  -٥
  .لغوية التي استمع إليها يتعرف معاني التراكيب و التعابير ال -٦
  .يستنبط معاني الكلمات الجديدة من السياق المسموع  -٧
  .يشتق كلمات جديدة من المصدر الذي استمع إليه  -٨
  



 ٣٢٤

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 
  .يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة المستمعين            

  :األداء مؤشرات 
  . يعبر عن مشاعره بعد االستماع لقصة مثيرة أو حديث -١
  ) .معرفة الفكرة الرئيسة في السرد ( يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام للموضوعات المألوفة  -٢
  .يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة في الموضوعات المألوفة  -٣
  .ع إليه يعقب التلميذ على ما يستم -٤
  .يعدل آراءه في ضوء ما يقوله اآلخرون بعد أن يقتنع به  -٥
  ) .أكثر من أربع ( يتتبع توجيهات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات   -٦
  .يقارن بين آراء المتحدثين  -٧
  .يتذوق األساليب اللغوية فيما يستمع إليه  -٨

   مجال تعلم التحدث- ب
  :لتعلم التحدث المستوى المعياري األول 

  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه                                       
  :مؤشرات األداء 

  . يعبر شفهياً عن أحاسيسه و مشاعره و عالقاته ، بلغة سهلة بسيطة -١
  .يشارك بفاعلية في التحدث و الحوار و شرح وجهات النظر و تبريرها  -٢
  .اإلشارة عند الشرح و التفسير يستخدم التلميذ اللغة و  -٣
  .يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى في حديثه  -٤
  .يطبق قواعد النطق السليم في حديثه  -٥
٦-  فهم حديثُهيتوقف أثناء الحديث كي ي.  
  .يتحدث بنبرات صوت تناسب الموقف  -٧
  .و نبراتهيحدد أفضل ما يعبر عن أفكاره من معانٍ و حركات و طبقات الصوت  -٨

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث
  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة                                       

  :مؤشرات األداء 
  . يشارك بفاعلية في اإلذاعة المدرسية -١
  .يلخص التلميذ ـ شفهياً ـ ما كتبه أو ما سمعه  -٢
  .ضحاً تفاصيل الحدث يتحدث عن حدث مهم مو -٣
  ..) .المسرحيات ، إلقاء الشعر ، ( يشارك في أنشطة درامية شفهية مثل  -٤
  ) . يشارك في فرق التمثيل من خالل اختيار القصائد و القصص و اإلعداد لتمثيلها و تمثيلها -٥

   مجال تعلم القراءة-ج
  .المستوى المعياري األول لتعلم القراءة 

  . يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً                                    
  :مؤشرات األداء 



 ٣٢٥

  . يكمل جمالً ناقصة السم اإلشارة بنوعيه -١
  .يكمل جمالً ناقصة التركيب  -٢
  .يصل بين الجملة المشتملة على نوع الظرف و الصورة الدالة عليها  -٣
  . اقصة لبعض أنواع الجموع من خالل كلمات متنوعة بين المفرد و الجمعيكمل جمالً ن -٤
  .يكمل جمالً ناقصة للفعل المضارع في حالتي التذكير و التأنيث  -٥
  .يكمل جمالً ناقصة لصيغتي األمر و النهي  -٦

  :المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة 
  .اءة النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه يوظف التلميذ مهارات القراءة لقر              

  :مؤشرات األداء 
  . يتعرف إلى حروف الجر -١
  .يتعرف إلى أدوات االستفهام  -٢
  .يحدد األسماء الموصولة  -٣
  .يقرأ قراءة جهرية صحيحة مراعياً عالمات الترقيم  -٤
  .يتعرف إلى المترادفات و المشترك اللفظي  -٥
  .لجديدة من خالل السياق يستنبط معاني الكلمات ا -٦
  .يميز بين الضمائر المنفصلة و المتصلة في النص  -٧
  .يقرأ مراعياً الحركات اإلعرابية  -٨
  .يكيف معدل قراءته لتناسب درجة صعوبة النص  -٩

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة 
  .ساب معلومات يقرأ التلميذ نصوصاً الكت                                      

  :مؤشرات األداء 
  . يقدم عنواناً جديداً للنص -١
  .يتوقع الغرض من النص من خالل العنوان و الصور المعروضة  -٢
  .يوظف المعلومات المقروءة في اكتساب معارف جديدة  -٣
  .يوظف خبرات النص في مواقف جديدة  -٤
  .يدلل على صحة كالمه بالدليل من النص  -٥
  .أسئلة غير مباشرة بعد قراءة النص يجيب عن  -٦
   . يحدد األفكار الرئيسة و الجزئية و التفاصيل في مجموعة من النصوص مناسبة للصف الدراسي-٧
  .يصنف معلومات النص و أفكاره  -٨

  .المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 
   .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة                                     

  :مؤشرات األداء 
  . يتلو سوراٌ قصيرة تالوة صحيحة -١
  .يقرأ قراءة صامتة بفهم و استيعاب في زمن مناسب  -٢
  .يربط بين الخبرات المستفادة من النص و خبراته السابقة  -٣
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  . للتأثير في المستمعين  يلقي التلميذ الشعر إلقاء معبراً-٤
  ) .تقديم المعلومات و التعليمات و التفسيرات ( بية  يتعرف إلى الغرض من النصوص غير األد-٥
  

  مجال تعلم الكتابة -د
  :المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة 
  .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة                                      

  :مؤشرات األداء 
  ...) .أتقن أحمد ، (  يكتب كلمات بها همزة قطع مثل -١
  ) .يتأمل ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على األلف مثل  -٢
  ..) .اسم  ابن ،(يكتب األسماء التي تبدأ بهمزة الوصل مثل  -٣
  ) .مالئم ( يكتب التلميذ كلمات بها همزة متوسطة على نبرة مثل  -٤
  .يكتب مستخدماً جمالً بسيطة و جمالً مركبة  -٥
  .سرعة يكتب بانسيابية و ب -٦
  ) .مؤمن ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على واو مثل  -٧
  .يراجع الجمل قبل كتابتها و أثناءها و بعدها  -٨
  ) .تفاءل ( يكتب كلمات بها همزة متوسطة على السطر مثل  -٩

  .يستخدم عالمات الترقيم في الكتابة  -١٠
  .المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة 

  .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح                                      
  :مؤشرات األداء 

  .  يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى الميسرة في كتابته-١
  .يكتب األحداث البسيطة و يرتبها بعدة طرق  -٢
  .... ) .الهامش ، العناوين ( يتعرف بعض قواعد تنظيم الكتابة مثل  -٣
  .ب في صورة فقرات يكت -٤
  .يستخدم أدوات ربط مناسبة للربط بين أفكاره  -٥
  .يراجع كتاباته الخاصة خالل التعبير و بعده  -٦

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة                                      

  :مؤشرات األداء 
  . ما يمليه عليه المعلم في حصص اإلمالء بصورة صحيحة  يكتب-١
  . يكتب التلميذ جمالً بسيطة بمحاكاة جمل من النصوص -٢
  .يلخص المواد الدراسية المقررة  -٣
  .يكتب رسالة قصيرة في بعض المناسبات  -٤
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  :تفسير النتائج : ثانياً 
اللغة العربية لكل صف من الصفوف الثالثة األولى        يتناول تفسير النتائج قائمة المستويات المعيارية لتعلم        

  :من المرحلة األساسية التي توصلت الدراسة الحالية لها ، و يالحظ في هذه المستويات ما يلي 
  : التنظيم -أ

نظمت المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى ـ التي توصلت إليها الدراسة  
صورة ثالث مجموعات بحيث تمثل كل مجموعة صفاً من الصفوف الثالثة علـى حـدة ،   الحالية ـ في  

مما يسمح بمتابعة التطور التدريجي للنمو اللغوي للتلميذ في كل مهارة من مهارات اللغة األربعة كما أن                 
مـع دراسـة   هذا التنظيم يماثل التنظيم المدرسي الذي تعود عليه التلميذ ، و بهذا تكون الدراسة قد اتفقت        

( السعودي و مع جميع وثائق المستويات العالمية لتعلم اللغة األم التي اعتمدت عليها الدراسـة الحاليـة                  
معايير اللغة العربية لدولة قطر ، المستويات المعيارية لتعلم اللغـة اإلنجليزيـة فـي بعـض الواليـات           

،منهج تعليم فنون   " فورنيا ، نيويورك    اركنساس ، جورجيا ، غرب فرجينيا ، ديالوير ، كالي         " األمريكية  
، و اختلفت مع المعايير القومية للتعليم في مصر التي قسمت مراحل التعليم قبـل الجـامعي    ) اللغة بكندا   

   ) .  ١٢ – ١٠ ، ٩ – ٧ ، ٦ – ٤ ، ٣ – ١( إلى أربع مجموعات بيانتها فيما يلي 
  
  : مجاالت تعلم اللغة العربية -ب

يارية ـ التي توصلت إليها الدراسة الحالية ـ أربعة مجـاالت تمثـل المهـارات      ضمت المستويات المع
األربعة لتعلم اللغة العربية و هي االستماع ، و التحدث ، و القراءة ، و الكتابة ، و استند في ذلـك إلـى           

 لـتعلم   تقسيم اللغة إلى مهارات و ليس إلى فروع ، كما استند إلى أن غالبية وثائق المستويات العالميـة                 
اللغة األم التي اعتمدت عليها الدراسة الحالية قد اتبعت التقسيم ذاته ، فقد اتفقت بذلك مع مجـاالت تعلـم                
اللغة في والية جورجيا ، و غرب فرجينيا و كاليفورنيا و نيويورك و مع دراسة السعودي ، و اختلفـت           

الكلمـة و الجملـة ، و االسـتماع و          ( في مجاالت اللغة مع المعايير القطرية التي قسمت المجاالت إلى           
كما اختلفت أيضاَ مع المعايير القومية للتعليم في مصر التي احتوت على            ) التحدث ، و القراءة و الكتابة       

االستماع ، التحدث ، االستعداد لتعلم القراءة ، القراءة ، األدب ، البالغـة ،               ( مجاالت ثمانية كبرى هي     
، كذلك اختلفت مع منهج تعليم فنون اللغة بكندا الذي تـم تنظـيم              ) و القواعد   الكتابة ، التراكيب اللغوية     

الكتابـة ،   ( األهداف الخاصة باللغة في ثالثة فنون تقابل المجاالت الثالثة الرئيسة الستخدام اللغة و هي               
( ا إلى   ، و اختلفت مع والية اركنساس التي قُسمت المجاالت به         ) القراءة ، التواصل الشفهي و البصري       

و مع والية ديالوير حيث قـسمت       ) التواصل الشفهي و البصري ، الكتابة ، القراءة ، التحري و البحث             
  )  .  التواصل الشفهي و الكتابة ، القراءة ، األبحاث ، بناء المعنى ( المجاالت بها إلى 
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  :الترتيب  -ج
دون تغيير و ذلـك     "  و القراءة ، و الكتابة       االستماع ، و التحدث ،    " تمد ترتيب مجاالت اللغة األربعة      اع

كي تتفق مع وثائق المستويات العالمية لتعلم اللغة األم ، بينما اعتمد الـوزن النـسبي لدرجـة المناسـبة       
  : ا بعض التغيير كما يلي ممعياراً لترتيب المستويات المعيارية و مؤشرات األداء التي حدث عليه

  :المستويات المعيارية : أوالً 
  :الصف األول 

يتعـرف التلميـذ الحـروف و       " احتل المستوى المعياري الثاني لتعلم القـراءة        : مجال القراءة    -
المرتبة األولـى بينمـا تراجـع المـستوى         " الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً         

" اصة به   يتعرف التلميذ سمات النص العربي و المصطلحات الخ       " المعياري األول لتعلم القراءة     
    . ليحتل المرتبة الثانية 

يوظف التلميذ مهارات الكتابة فـي      " تقدم المستوى المعياري الرابع لتعلم الكتابة       : مجال الكتابة    -
يكتـب  " ليحتل المرتبة الثالثة و تراجع المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابـة           " مواقف مختلفة   

 . تل المرتبة الرابعة ليح" التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح 

  :الصف الثاني 
" يقرأ التلميذ نـصوصاً متنوعـة       " تقدم المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة       : مجال القراءة    -

يقـرأ التلميـذ   " ليحتل المرتبة الثالثة ، بينما تراجع المستوى المعياري الثالـث لـتعلم القـراءة        
  . ليحتل المرتبة الرابعة " الكتساب معلومات 

  :الصف الثالث 
يوظف التلميذ مهـارات التحـدث      " تقدم المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث       : مجال التحدث    -

ليحتل المرتبة األولى ، بينما تراجع المستوى المعياري األول لتعلم التحدث           " في مواقف مختلفة    
  .ليحتل المرتبة الثانية " ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه " 

يوظف التلميذ مهارات الكتابة فـي      " تقدم المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة       : ة  مجال الكتاب  -
ليحتل المركز األول بينما تراجع كل من المستوى المعيـاري األول و الثـاني              " مواقف مختلفة   

 . لتعلم الكتابة خطوة إلى الوراء 

  :ثانياً مؤشرات األداء 
وزن النسبي لدرجة المناسبة كما وضح سابقاً في قائمة المـستويات           رتبت مؤشرات األداء تنازلياً وفقاُ لل     

  .المعيارية 
  .  عدد المستويات -د

بلغ عدد المستويات المعيارية ـ التي توصلت إليها الدراسة الحالية ـ ثالثة عشر مستوى معيارياً منهـا    
ة األساسـية و مـستويين      أحد عشر مستوى معيارياً تتحقق في نهاية الصفوف الثالثة األولى من المرحل           
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معياريين يتحققان في نهاية الصف األول و يالحظ أن ترتيب عدد المستويات المعيارية طبقا لمهـارات                 
  :اللغة تنازلياً كما يلي 

القراءة و لها خمسة مستويات معيارية ، الكتابة و لها أربعة مستويات معيارية ، االستماع و التحـدث و                   
ان ، و يرجع ذلك ألهمية مهارتي القراءة و الكتابة في هذه الصفوف الثالثـة               لكل منهما مستويان معياري   

األولى و يتضح ذلك أيضاً من خالل زيادة عدد المستويات المعياريـة لـتعلم القـراءة و الكتابـة عـن        
  .في الوثائق العالمية لتعلم اللغة األم ) اللغة الشفوية ( المستويات لتعلم االستماع و التحدث 

دد السابق من المستويات المعيارية تكون هذه الدراسة لم تتفق مع أي من الدراسـات و المـشاريع    و بالع 
السابقة في عدد المستويات المعيارية و إن اتفقت مع دراسة عالء الدين سعودي في أحد عشر مـستوى                  

يتعرف " م القراءة   المستوى المعياري الثاني لتعل   " معيارياً و اختلفت عنها في مستويين معياريين األول           
الذي اتفقت فيه الدراسة الحالية مع      " التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً            

يتعـرف التلميـذ    " المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة      " المعايير القومية للتعليم في مصر ، و الثاني         
  . ياري خاص بالدراسة فهو مستوى مع"  أساسيات فن الكتابة و الخط 

  
  :  عدد المؤشرات -هـ

بلغ عدد مؤشرات أداء المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلـة                
  : األساسية مائتين و ثمانين مؤشراً و توزعت هذه المؤشرات وفق مهارات اللغة األربع تنازليا كما يلي 

واحد و ستون مؤشراً ، و االستماع سـتون مؤشـراً و            : عشر مؤشراً ، و الكتابة      مائة و اثنا    : القراءة  
  . سبعة و أربعون مؤشراً : التحدث 

و يالحظ أن عدد مؤشرات أداء القراءة قد احتل المرتبة األولى على الترتيب في التوزيـع الـسابق ، و                  
ى تعدد مهاراتها الفرعية ممـا يتطلـب   يرجع ذلك ألهمية القراءة في الصفوف الثالثة األولى باإلضافة إل   

  . تعدد األداءات الالزم إتقانها لتعلم القراءة 
  :كما تتوزع مؤشرات األداء وفق الصفوف الثالثة تنازلياً كما يلي 

سـبعة  : ستة و تسعون مؤشراً ، الصف الثالث    : مائة و سبعة مؤشرات ، الصف الثاني        : الصف األول   
  .و سبعون مؤشراً 

ون الدراسة قد اختلفت من حيث عدد المؤشرات و توزيعها وفق مهارات اللغة و الصفوف مع                و بهذا تك  
دراسة عالء الدين السعودي التي توصلت إلى مائتين و سبعة عشر مؤشراً توزعت هذه المؤشرات وفق                

 ستون مؤشراً   اثنان و : ستة و سبعون مؤشراً ، الكتابة       : القراءة  : مهارات اللغة األربعة تنازلياً كما يلي       
تسعة و ثالثون مؤشراً ، كما وزعت مؤشرات األداء وفـق           : أربعون مؤشراً ، و التحدث      : ، االستماع   

: ثالثة و ثمانون مؤشراً ، الـصفان األول و الثـاني        : الصف الثالث   : الصفوف الثالثة تنازلياً كما يلي      
 . سبعة و ستون مؤشراً لكل منهما 
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لتقارب و االتفاق بين معظم متوسطات آراء كل مـن المعلمـين و المـشرفين            و ال بد من اإلشارة إلى ا      

التربويين على درجة مناسبة المستويات المعيارية للتالميذ ، إال أنه كان هناك اختالف بين آراء كل مـن          
المعلمين و المشرفين التربويين في بعض المستويات حيث وجدت فروق دالة إحـصائياً فـي المـستوى      

يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربيـة و          " الثاني لتعلم القراءة في الصف األول       المعياري  
يتعـرف  " ، و المستوى المعياري األول لتعلم القراءة في الصفين الثاني و الثالـث              " ينطقها نطقاً سليماً    

معلمـين ، و يعـزى ذلـك        لصالح ال " التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً سليماً            
إلدراك المعلمين أكثر من غيرهم أهمية الحروف و الكلمات في مساعدة التالميذ فـي امـتالك مهـارة                  

  . القراءة و أثرها على باقي المواد الدراسية المختلفة 
يوظـف  " كما كان هناك فروق دالة إحصائياً في المستوى المعياري الرابع لتعلم الكتابة للـصف األول                

" ، و المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة للـصف الثـاني            " ميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة       التل
، و المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة للصف الثالـث         " يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح        

ويين ، و يعـزى ذلـك إلـى    لصالح المشرفين الترب" يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة       " 
  .اهتمام المشرفين باالستخدام الوظيفي لعملية الكتابة و االنطالق بها  خارج حدود غرفة الصف 

و على الرغم من التقارب بين معظم متوسطات آراء كل من المعلمين و المشرفين التربويين على درجة                 
لة إحـصائية لـبعض المؤشـرات لـصالح     مناسبة مؤشرات األداء للتالميذ  إال أن هناك فروقاً ذات دال      

يحلـل  " ، و المؤشر الحادي عشر      " يصل الكلمة و الصورة الدالة عليها       " المعلمين مثل المؤشر السابع     
، و المؤشر   " يصل بين الجملة و الصورة الدالة عليها        " ، و المؤشر الرابع عشر      " الكلمات إلى حروف    

يصل مقاطع الجمل بما يناسـبها  "  ، و المؤشر السابع عشر "يصل بين الجمل و مثيالتها " الخامس عشر 
يتعرف التلميذ الحـروف و     " ، للمستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة للصف األول         " ليكون جملة مفيدة    

، و يعزى الباحث ذلك لكـون المؤشـرات الخمـسة         " الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً         
ية يؤديها المعلم باستمرار داخل غرفة الصف ، المكان الذي يتفاعل فيه المعلم مـع     السابقة ممارسات عمل  

التالميذ و المنهاج على أرض الواقع ، فالمعلم أكثر تفاعالً و تعايشاً مع التالميذ و المنهاج من المشرفين                  
  .  التربويين و مدراء المدارس 

علمين و المشرفين التربـويين علـى إمكانيـة         كما يوجد تقارب و اتفاق بين متوسطات آراء كل من الم          
تطبيق كل من المستويات المعيارية و مؤشرات األداء في مدارسنا ، و يوجد أيضاً فروق دالة إحـصائياً              
في درجة تطبيق المستويات المعيارية و مؤشرات األداء جميعها لصالح المشرفين و يعزو الباحث ذلـك                

  . يين من حيث إمكانية تطبيق مؤشرات األداء في الصف الدراسي إلى ارتفاع توقعات المشرفين التربو
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و هذه التوقعات ناتجة عن االطالع المستمر على كل ما هو جديد في علم التربية من جهة ، و من جهـة   
أخرى عن عدم االحتكاك المباشر بين المشرف التربوي و التالميذ كذلك إلى قيـام المـشرف التربـوي      

  .تي يتفانى فيها المعلم ليخرج أفضل ما عنده إلظهار تالميذه بأفضل مستوى بالزيارات الصفية ال
و رغم تلك االختالفات في وجهات النظر بين المعلمين و المشرفين التربويين من المستويات المعياريـة                
و مؤشرات األداء إال أن الباحث يبقي عليها حيث إن هدف الدراسة بناء قائمة مستويات معيارية يـصل                  

  .   يها التالميذ بدرجات نسبية إل
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  :توصيات الدراسة 
لما كانت الدراسة الحالية قد توصلت إلى قائمة بالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية فـي الـصفوف                 

لكـل  الثالثة األولى من المرحلة األساسية ، و حددت األهمية النسبية لكل مستوى من هذه المستويات و                 
  :لذا توصي الدراسة الحالية ب ... مؤشر من المؤشرات الدالة على تحقق هذا المستوى 

 تطوير محتوى كتب اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى في ضوء القائمة و ذلك مـن خـالل                   -١
ه االستناد إلى هذه المستويات المعيارية عند وضع المحتوى و الحكم على مـدى مناسـبته لتالميـذ هـذ          

  .الصفوف 
 وتعديلها في ضوء المستويات المعيارية التي تخضع بدورها لعمليـات           ، المراجعة المستمرة للمناهج   -٢

  .المراجعة والتعديل المستمرين
  العمل على إعداد دليل لمعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولـى مـن المرحلـة األساسـية                    -٣

 لتعلم اللغة العربية بصفة عامة ، و المستويات المعيارية لتعلم اللغـة      يتضمن تعريفاً بالمستويات المعيارية   
 . العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية بصفة خاصة ، و كيفية تحقيقها 

 إعادة النظر في أساليب التقويم في مادة اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى و أدواتـه بحيـث                    -٤
يب التقويم و أدواته إلى المستويات المعيارية للتعلم ، و من ثم الحكم بدقة علـى مـدى النمـو         تستند أسال 

  . اللغوي للتلميذ في ضوء هذه المستويات 
 عقد دورات تدريبية و ورش عمل للمشرفين التربويين و مدراء المـدارس لتعـريفهم بالمـستويات              -٥

 هذه المستويات في تقويم أداء التالميـذ فـي الـصفوف            المعيارية للتعلم ، وتدريبهم على كيفية استخدام      
  .   المختلفة 

 عقد دورات تدريبية و ورش عمل لمعلمي اللغة العربية في الصفوف الثالثـة األولـى ، لتعـريفهم                   -٦
بالمستويات المعيارية للتعلم بصفة عامة ، و المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة               

 بصفة خاصة و تدريبهم على كيفية استخدام هذه المستويات في تنمية المهارات اللغويـة للتالميـذ        األولى
  .للوصول إلى الكفاءة في استخدام اللغة في المواقف الحياتية المختلفة 

 وضع برنامج لتدريب الطالب المعلمين في كليات التربية بقسم المناهج و طرق التدريس يهدف إلى                -٧
تراتيجيات التدريس التي يمكن استخدامها في تنمية المعارف و المهارات اللغوية المتـضمنة             إمدادهم باس 

  . في المستويات المعيارية 
 عقد ندوات و ورش عمل ألولياء أمور الطلبة ، لتعريفهم بالمستويات المعيارية للتعلم بصفة عامة ،                 -٨

لثالثة األولى بصفة خاصـة و تـدريبهم علـى          و المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصفوف ا        
  . كيفية استخدام هذه المستويات في تقويم أداء أبنائهم 

 لتوعيتهم بمفهوم المستويات المعياريـة، وتوضـيح العوامـل التـي            ؛ عقد ندوات خاصة للمتعلمين    -٩
  .أسهمت في ظهورها ومدى الفائدة منها على مستوى أدائهم
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  :الدراسات المقترحة 

اسـة الحاليـة إجـراء      رقترح الد توء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج وتوصيات          في ض 
  :البحوث اآلتية

تطوير منهاج تعليم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية فـي ضـوء               -١
  .المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية 

لى من المرحلة األساسية في ضوء المستويات المعياريـة         تقويم تعلم تالميذ الصفوف الثالثة األو      -٢
 .لتعلم اللغة العربية 

تقويم أداء تالميذ الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية في ضوء المستويات المعياريـة               -٣
 ) . االستماع ، التحدث ، القراءة ، الكتابة ( لـ 

علم اللغة العربية فـي جميـع الفـصول        إجراء بحوث و دراسات لتحديد المستويات المعيارية لت        -٤
 . الدراسية من مراحل التعليم المختلفة 

تقويم محتوى كتب اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية فـي ضـوء                 -٥
 .المستويات المعيارية 

ويات في ضوء المـست   ) األول ، الثاني ، الثالث      ( فاعلية وحدة مقترحة في اللغة العربية للصف         -٦
 .المعيارية في تنمية مهارات اللغة األربعة 

لتنمية مهارات القراءة لدى تالميذ الصفوف الثالثة  األولى من المرحلـة            مقترح  برنامج   -٧
     . االبتدائية في ضوء المستويات المعيارية 

لدى تالميذ الصفوف الثالثة  األولى من المرحلـة         الكتابة  لتنمية مهارات   مقترح  برنامج   -٨
                      .تدائية في ضوء المستويات المعيارية االب
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  قائمة المراجع
  المصادر : أوالً 

  .القرآن الكريم   -١
المعايير القومية للتعليم ، المجلد األول ، المجلد  ) . ٢٠٠٣ (  المصريةوزارة التربية و التعليم  -٢

  .الثاني 
  

   المراجع العربية: ثانياً 
  .مطبعة األمل التجارية : البحث التربوي ، غزة  ) . ٢٠٠٠( إحسان األغا  .٣
دار : القراءة و الكتابة لألطفال نظرياً و تطبيقياً ، إربد          ) . ت. د  (آخرون  أحمد أبو عرقوب و      .٤

  .األمل 
المكتـب  : التقويم القياس النفسي و التربـوي ، اإلسـكندرية           ) . ١٩٩٩( أحمد محمد الطبيب     .٥

  .لجامعي الحديث ا
دار المعرفـة   : الكلمة العربية كتابتها و نطقهـا ، اإلسـكندرية           ) . ٢٠٠٤( السيد عبد الغفار     .٦

  .الجامعية 
إدارة المدرسة االبتدائية للمستوى الثالث لتأهيل معلمـي     ) . ١٩٩٤( اميل شنوده و أحمد حجي       .٧

  .اون دار التع: الحلقة األولى من التعليم األساسي ، القاهرة 
دليل أبحاث ميدانية في تعليم اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسي            ) . ١٩٩٢( أمين الكخن    .٨

  .المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم : ، تونس 
: تجارب عربية في التعليم األساسي و دليـل تخطيطـه ، تـونس          ) . ١٩٩٢( انطوان رحمة    .٩

  .الثقافة و العلوم المنظمة العربية للتربية و 
الطفل و مشكالته القرائية في الصفوف االبتدائية األولى أسبابها و           ) . ٢٠٠١( أوجيني مدانات    .١٠

  .مجدالوي : عالجها ، عمان 
تعليم اللغة العربية للصفوف الثالثـة األولـى ،          ) . ٢٠٠٥( باسم حوامدة و شاهر أبو شريخ        .١١

  .دار جرير : عمان 
دار : تعلم المفاهيم اللغوية والدينية لدى األطفـال ، القـاهرة            ) . ٢٠٠١( ثناء يوسف الضبع     .١٢

 .الفكر العربي 

  .دار النهضة العربية : علم النفس التربوي ، القاهرة  ) . ١٩٧٧( جابر عبد الحميد جابر  .١٣
اء طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام ،البيـض  ) . ١٩٩٦( جاسم الحسون و حسن الخليفة    .١٤

 .منشورات جامعة عمر المختار البيضاء : 

  .برنامج التعليم المفتوح ، القدس : التعليم االبتدائي  ) . ١٩٩٢( جامعة القدس المفتوحة  .١٥



 ٣٣٥

 .برنامج التعليم المفتوح ، القدس : علم نفس النمو  ) . ١٩٩٢( جامعة القدس المفتوحة  .١٦

  .برنامج التعليم المفتوح ، القدس : تقويم القياس و ال ) . ١٩٩٣( جامعة القدس المفتوحة  .١٧
مقدمة في تربية و تعليم الطفولة المبكرة من مرحلة ما قبل المدرسة             ) . ٢٠٠٥( جو آن برور     .١٨

و حتى الصفوف األولى ، ترجمة ، سهى أحمد منير نصر و إبـراهيم عبـد اهللا الزريقـات ،                    
  .دار الفكر : دمشق 

: المنهج المدرسي المعاصر ، عمـان   ) . ٢٠٠٤( مد إبراهيم جودت أحمد سعادة و عبد اهللا مح  .١٩
   .دار الفكر 

  .  دار صفاء : إعداد الطفل العربي للقراءة و الكتابة ، عمان  ) . ٢٠٠٥( جميل عبد المجيد  .٢٠
عـالم  : ، القاهرة " الطفولة و المراهقة    " علم نفس النمو     ) . ١٩٩٥( حامد عبد السالم زهران      .٢١

 .الكتب 

  .دار صفاء : تشجيع عادة القراءة لدى األطفال ، عمان  ) . ٢٠٠٢( سان عبابدة ح .٢٢
دار النهـضة  : التعليم األساسي بين النظرية و التطبيـق ، بيـروت           ) . ١٩٩٣( حسن حسان    .٢٣

 .العربية 

آفاق تربوية متجددة نحو تطوير التعليم في الوطن العربي بين الواقع            ) . ٢٠٠٣( حسن شحاتة    .٢٤
  .الدار المصرية اللبنانية : ستقبل ، القاهرة و الم

" دعوة إلى حوار في الوطن العربي       .. التعليم  " آفاق تربوية متجددة     ) . ٢٠٠٦( حسن شحاتة    .٢٥
 .الدار المصرية اللبنانية : ، القاهرة 

علم نفس النمو ـ الجزء الثـاني    ) . ٢٠٠٠( حسن مصطفى عبد المعطي و هدى محمد قناوي  .٢٦
  .دار قباء : هر و التطبيقات ، القاهرة ـ المظا

المكتـب  : قضايا في تعليم اللغة العربية و تدريسها ، اإلسـكندرية            ) . ١٩٩٩( حسني عصر    .٢٧
 .العربي الحديث 

االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في المـرحلتين       ) . ٢٠٠٠( حسني عبد الباري عصر      .٢٨
 .مركز اإلسكندرية للكتاب : اإلعدادية و الثانوية ، اإلسكندرية 

طرق تعليم األطفال القراءة و الكتابة ، إربـد   ) . ١٩٨٩( حسين عبد الرحمن و زايد مصطفى        .٢٩
 .دار الكندي : 

القياس و التقويم التربوي الحـديث مبـادئ و تطبيقـات و             ) . ٢٠٠٤( راشد حماد الدوسري     .٣٠
  .دار الفكر : قضايا معاصرة ، عمان 

 .دار المسيرة : تقويم التعلم ، عمان  ) . ٢٠٠٥( الم رجاء محمود ع .٣١

: الثقافة العربية اإلسالمية بين التأليف و التدريس ، القـاهرة            ) . ١٩٩٨( رشدي أحمد طعيمة     .٣٢
 .دار الفكر العربي 
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تدريس العربية في التعليم العام نظريات و تجارب ،          ) . ٢٠٠١( رشدي طعيمة و محمد مناع       .٣٣
  . الفكر العربي دار: القاهرة 

مشكالت القراءة من الطفولة إلى المراهقة التشخيص و العالج ،           ) . ٢٠٠٥( رياض مصطفى    .٣٤
 .دار صفاء : عمان 

  .دار المعرفة الجامعية : طرق تدريس اللغة العربية ، القاهرة  ) . ١٩٩٥( زكريا إسماعيل  .٣٥
ـ      ) . ٢٠٠٥( سامي محمد ملحم     .٣٦ دار : ة و علـم الـنفس ، عمـان          القياس و التقويم في التربي

 .المسيرة 

دار : أسس النمـو اإلنـساني ، غـزة          ) . ٢٠٠١( ويك  كسفيان محمد أبو نجيلة و باسم علي         .٣٧
 .المقداد 

 .دار الفكر : تعليم القراءة و الكتابة لألطفال ، عمان  ) . ٢٠٠٣( سلوي مبيضين  .٣٨

 دار الشروق: لتدريس ، عمان تعديل السلوك في ا ) . ٢٠٠٥( سهيلة محسن الفتالوي  .٣٩

مكتبـة  : معجم مصطلحات العلـوم التربويـة ، الريـاض           ) . ٢٠٠٠( شوقي السيد الشريفي     .٤٠
 .العبيكان 

  سيكولوجية لغة األطفال ، ) . ١٩٨٩( صباح حنا هرمر  .٤١
التقويم التربوي المؤسس أسسه و منهجياته و تطبيقاتـه        ) . ٢٠٠٣( صالح الدين محمود عالم      .٤٢

  .دار الفكر العربي : قويم المدارس ، القاهرة في ت
اللغة العربيـة مناهجهـا و طرائـق         ) . ٢٠٠٣( طه على الدليمي و سعاد عبد الكريم الوائلي          .٤٣

 .الشروق : تدريسها ، عمان 

القياس و التقـويم النفـسي و التربـوي بـين      ) . ٢٠٠٤( عبد اهللا الصمادي و ماهر الدرابيع    .٤٤
 .دار وائل : ، عمان النظرية و التطبيق 

التقويم في التربية الخاصة ، عمان       ) . ٢٠٠٦( عبد اهللا زايد الكيالني و فاروق فارع الروسان          .٤٥
 .دار المسيرة : 

أساليب تدريس التعبير اللغوي فـي المرحلـة الثانويـة و            ) . ٢٠٠٦( عبد الرحمن الهاشمي     .٤٦
  .دار المناهج : مشكالته ، عمان 

تدريس مهارة االستماع من منظور واقعي       ) . ٢٠٠٥( شمي و فائزة العزاوي     عبد الرحمن الها   .٤٧
 .دار المناهج : ، عمان 

تدريس البالغة العربيـة رؤيـة نظريـة         ) . ٢٠٠٥( عبد الرحمن الهاشمي و فائزة العزاوي        .٤٨
 .دار المسيرة : تطبيقية محوسبة ، عمان 

  . دار الفرقان : وي ، عمان أساسيات البحث الترب ) . ١٩٩٩( عبد الرحمن عدس  .٤٩
تعليم اللغة في منهج تربية الطفولة المبكـرة فـي المنـزل و              ) . ٢٠٠٢( عبد الرحيم عبد اهللا      .٥٠
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  .دار حنين : الروضة و المدرسة ، عمان 
 .دار الفكر : تعليم األطفال المهارات القرائية و الكتابية ، عمان  ) . ٢٠٠٢( عبد الفتاح البجة  .٥١

  .جهينة: مبادئ القياس و التقويم ، عمان  ) . ٢٠٠٢ ( آخرون و عزت جردات .٥٢

 .مكتبة آفاق : أساليب تدريس الحاسوب ، غزة  ) . ٢٠٠٥( عزو عفانة و آخرون  .٥٣

  .مؤسسة شباب الجامعة : علم نفس النمو ، اإلسكندرية  ) . ٢٠٠٦( عصام نور سرية ،  .٥٤
 .دار الفكر العربي : ربية ، القاهرة تدريس  فنون اللغة الع ) . ٢٠٠٢( علي مدكور  .٥٥

 .دار المسيرة : طرق تدريس اللغة العربية ، عمان  ) . ٢٠٠٧( علي مدكور  .٥٦

: طرق تعلم القراءة و الكتابة للمبتدئين و مهارات التعلم ، القاهرة             ) . ٢٠٠٥( غافل مصطفى    .٥٧
 .دار أسامة 

دار :  تدريبية ، القاهرة     تاإلسالمي تعيينا اللغة العربية و الدين      ) . ١٩٨٤( فتحي علي يونس     .٥٨
 .الثقافة 

اللغة العربية و الدين اإلسالمي في ريـاض األطفـال و المدرسـة              ) . ١٩٨٤( فتحي يونس    .٥٩
 .دار الثقافة : االبتدائية ، القاهرة 

  .ة دار الثقاف: أساسيات تعليم اللغة العربية ، القاهرة  ) . ١٩٨٧( فتحي يونس و محمود الناقة  .٦٠
أساسيات تعليم اللغـة   ) . ١٩٨١( فتحي علي يونس و محمود كامل الناقة و علي أحمد مدكور            .٦١

 .دار الثقافة : العربية و التربية الدينية ، القاهرة 

: القراءة مهاراتها و مشكالتها في المدرسـة االبتدائيـة ، القـاهرة      ) . ١٩٩٥( فهيم مصطفى    .٦٢
 .الدار العربية للكتابة 

الطفل و مهارات التفكير في رياض األطفال و المدرسة االبتدائيـة            ) . ٢٠٠١(  مصطفى   فهيم .٦٣
  .دار الفكر العربي : رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي ، القاهرة 

مشكالت القراءة من الطفولة إلى القراءة التـشخيص و العـالج ،             ) . ٢٠٠١( فهيم مصطفى    .٦٤
  .الدار الفكر العربي: القاهرة 

دار : األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة ، القـاهرة    ) . ١٩٧٥( فؤاد البهي السيد     .٦٥
 .الفكر العربي 

أوالدنا و المطالعة ، ترجمة ، رينا شربل ،          ) . ١٩٩٦( فيرونيك موموسون و كريستين هوبيه       .٦٦
 .جروس برس : طرابلس 

 دار الكتاب الحديث: م في التربية والتعليم ، إربدالقياس والتقوي ) . ٢٠٠٣( قاسم علي الصراف .٦٧

 .دار آفاق : مبادئ و مهارات التدريس الفعال ، غزة  ) . ٢٠٠٧( ماجد حمد الديب  .٦٨

تعليم القراءة لمرحلة رياض األطفال و المرحلة االبتدائيـة ،           ) . ٢٠٠٣( مارغريت دايرسون    .٦٩
  .وزارة التربية و التعليم : الدمام 



 ٣٣٨

: أدب األطفال في المنظور اإلسالمي دراسة و تقويم ، عمان            ) . ١٩٩٩( ب الجاجي   محمد أدي  .٧٠
  .دار عمار 

 مكتبة القدس : اللغة العربية فنونها و قضاياها ، غزة  ) . ٢٠٠١( البوجي بكر محمد  .٧١

، فن التدريس للتربية اللغوية و انطباعاتها المسلكية و أنماطها العلمية            ) . ١٩٧٩( محمد سمك    .٧٢
  .مكتبة األنجلو المصرية : القاهرة 

 مكتبة األمل: المرشد في تدريس اللغة العربية ، غزة ) . ٢٠٠٠( محمد شحادة زقوت  .٧٣

دار الكتـاب   :  السمعية و برنامج إعادة التأهيل ، العين         ةاإلعاق ) . ٢٠٠١( محمد عبد الواحد     .٧٤
 .الجامعي 

من الحمل إلى الرشد ـ الجزء الثاني ـ الصبي   الطفل  ) . ١٩٨٩( محمد عماد الدين إسماعيل  .٧٥
  .دار القلم : و المراهقة ، الكويت 

 دار المعرفة الجامعية : التعليم األساسي وإبداع التالميذ ، اإلسكندرية ). ١٩٩٣( محمود المنسي .٧٦

دار الكتـاب   : طرائق و أساليب التدريس المعاصرة ، إربد         ) . ٢٠٠٦( محمود داود الربيعي     .٧٧
 .يث الحد

دار : التعليم األساسي و إبداع التالميـذ ، األسـكندرية           ) . ١٩٩٣( محمود عبد الحليم منسي      .٧٨
 .المعرفة الجامعية 

التقويم التربـوي و مبـادئ اإلحـصاء ،     ) . ٢٠٠١( محمود عبد الحليم منسي و احمد صالح       .٧٩
 .شركة الجمهورية الحديثة : اسكندرية 

 .دار الوفاء : في القراءة و أساليب التعليم ، اإلسكندرية الضعف  ) . ٢٠٠٦( مراد سعد  .٨٠

القياس و التقويم في التربيـة   ) . ٢٠٠٢( مروان أبو حويج و إبراهيم الخطيب و سمير المغلي     .٨١
  .الدار العلمية الدولية و دار الثقافة : و علم النفس ، عمان 

لمبكرة نظريـة و تطبيـق ، شـفا       التربية في سنوات الطفولة ا     ) . ٢٠٠٣( مريم مرعي ريان     .٨٢
 . دار المجدالوي : دار المشرق ، عمان : عمرو 

قضايا تربوية معاصـرة رؤيـة       ) . ٢٠٠٦( مصطفى عبد السميع محمد و جيهان كمال السيد          .٨٣
 .  دار السحاب : تحليلية مقارنة ، القاهرة 

 .الشروق : ان أساسيات القياس في العلوم السلوكية ، عم ) . ٢٠٠٤( موسى النبهان  .٨٤

مبادئ القياس و التقـويم فـي التربيـة ،           ) . ٢٠٠٢( نادر فهمي الزيود و هشام عامر عليان         .٨٥
 .دار الفكر : عمان 

 دار صفاء : عمان  ،أساليب تعليم األطفال القراءة والكتابة ) . ٢٠٠٤ ( آخروننايف سليمان و  .٨٦

مهـارات   ) . ٢٠٠٣(  الكريم بـسندي     نبيل عبد الهادي و عبد العزيز أبو حشيش و خالد عبد           .٨٧
 .دار المسيرة : اللغة التفكير ، عمان 



 ٣٣٩

المدخل إلى القياس و التقويم التربوي و استخداماته فـي مجـال             ) . ٢٠٠٢( نبيل عبد الهادي     .٨٨
 .دار وائل : التدريس الصفي ، عمان 

 المعـايير و ثقافـة      تعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبات       ) . ٢٠٠٤( وليم عبيد    .٨٩
 .دار المسيرة : التفكير ، عمان 

  
  

  .الرسائل الجامعية : ثالثاً 
تقويم اختبارات اللغة العربية للصف الثالث األساسي فـي          ) . " ٢٠٠٤( إيمان أحمد الكحلوت     .٩٠

 .الجامعة اإلسالمية ، غزة :  رسالة ماجستير  ،"ضوء معايير االختبار الجيد 

 أثر توظيف األلعاب التربوية في تنمية بعض مهارات اللغة العربية           " ) .٢٠٠٤( أيمن حجازي    .٩١
  .الجامعة اإلسالمية ، غزة :  ، رسالة ماجستير  "لدى تالميذ الصف األول األساسي

تقويم كتاب تمريض البالغين لدى طلبة كليـة فلـسطين           ) . " ٢٠٠٥( حسنية إبراهيم حجازي     .٩٢
  .الجامعة اإلسالمية ، غزة : ، رسالة ماجستير " للتمريض من وجهة نظر المدرسين 

 سبل االرتقاء بالممارسات التربوية لمعلمي المرحلـة         " ) .٢٠٠٤( حنان إبراهيم الحاج أحمد      .٩٣
: ، رسـالة ماجـستير      "األساسية العليا في محافظة غزة في ضوء المعايير التربوية اإلسالمية           

 .الجامعة اإلسالمية ، غزة 

المقـرر  " لغتنا الجميلـة    " تقويم معلمي اللغة العربية لكتاب       ) . " ٢٠٠٢( وس  رجاء الدين طم   .٩٤
: ، رسالة ماجـستير     " للصف السادس األساسي في فلسطين و عالقته باتجاهاتهم نحو التحديث           

  .الجامعة اإلسالمية ، غزة 
طق بالصف  مستويات معيارية مقترحة لمنهج الفلسفة والمن      ) . " ٢٠٠٧( سماح محمد إسماعيل     .٩٥

جامعة عين شمس ،    : رسالة ماجستير   ،   " األول الثانوي في ضوء االتجاهات العالمية والقومية      
  .القاهرة 

 دور المشرف التربوي في النمو المهني لمعلمـي الرياضـيات        " ) .٢٠٠٢( سمية سالم النخالة     .٩٦
 . ، غزة جامعة األزهر: رسالة ماجستير " في مرحلة التعليم األساسي بمحافظات غزة 

فعالية برنامج مقترح لتدريب معلمي اللغة اإلنجليزيـة         ) ." ٢٠٠٧( عاطف محمود عبد العال      .٩٧
جامعة القـاهرة    : رسالة ماجستير   ،  " على توظيف تكنولوجيا التعليم في ضوء المعايير القومية         

  .، القاهرة 
ي الصفوف الثالثة األولـى      تقويم أهداف تعلم اللغة العربية ف      " ) .٢٠٠٤( عالء الدين سعودي     .٩٨

جامعـة   : رسالة ماجستير   ،    "من المرحلة االبتدائية في ضوء المستويات العالمية لتعليم اللغات        
 .عين شمس ، القاهرة 



 ٣٤٠

برنامج لتنمية مهارات القراءة لدى تالميذ الـصفوف الثالثـة    "  ) .٢٠٠٧( عالء الدين سعودي   .٩٩
جامعـة  عـين      : رسالة دكتوراة "  المستويات المعيارية األولى من المرحلة االبتدائية في ضوء       

     .شمس ، القاهرة 
تقويم منهج االقتصاد المنزلـي لطالبـات الـصف الثـامن            ) . " ٢٠٠٤( منال عمر المدهون    .١٠٠

الجامعـة  : ، رسـالة ماجـستير      " األساسي من وجهة نظر المعلمات في مدارس قطاع غـزة           
  .اإلسالمية ، غزة 

   
  .جالت العلمية الم: ثالثاً 

 مهارة االستماع في منهاج اللغة العربية لصفوف الحلقة الثانيـة مـن            . ) ٢٠٠٥( أكرم البشير   .١٠١
  .٧٧ ، ع ٢٠المرحلة األساسية في األردن ، المجلة التربوية ، مج 

 فعالية إستراتيجية تدريس األقران في تنمية مهارة القـراءة الجهريـة     . ) ٢٠٠٤( جمال عطية   .١٠٢
  . ٩٦ميذ المرحلة االبتدائية ، مجلة دراسات في المناهج و طرائق التدريس ع لدى تال

نقرائية كتب اللغة العربية بالحلقة األولـى       اال قياس بعض جوانب     . ) ٢٠٠٣( سامية البسيوني   .١٠٣
   .١٩من التعليم األساسي ، مجلة القراءة و المعرفة ، ع 

 و القراءة و الكتابة مرتكزات أساسية لعلـوم          االستماع و التحدث   . ) ٢٠٠٦( سمير بن المعبر    .١٠٤
   .٢ ، ع ٩اللغة العربية ، مجلة علوم اللغة ، مج 

تقويم منهاج العلوم للصفين األول و الثاني من المرحلة          ) . ٢٠٠٥(  صبحي حمدان أبو جاللة     .١٠٥
 مجلـة  ،األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة في ضوء المعايير العالمية لمنهـاج العلـوم            

   .٣٨القراءة و المعرفة ، ع 
 معيار مقياس األداء التعبيري الـشفوي لطلبـة المـرحلتين           . ) ٢٠٠٤( عبد الرحمن الهاشمي    .١٠٦

  .٣٥الثانوية و الجامعية ، مجلة القراءة و المعرفة ، ع 

 مهارات القراءة و الكتابة و تنمية التفكيـر ، مجلـة            . ) ٢٠٠٢( عزيزة السيد و يحيى فرغلي      .١٠٧
   .٨ ، ع ٢الطفولة و التنمية ، مج 

 تطوير صورة أردنية لمقياس مهارة للمعـوقين  . ) ١٩٨٨( فاروق الروسان و أروى العامري   .١٠٨
  .٨ ، ع ١٠عقلياً ، مجلة دراسات ، مج 

ــونس .١٠٩ ــة ،  . ) ٢٠٠٥ (فتحــي ي ــة االبتدائي ــة بالمرحل ــراءة و الكتاب                   خــواطر حــول الق
  .٤٥و المعرفة ع مجلة القراءة 

 اللغة العربية أصلها ، و أهميتهـا ، ووظائفهـا ، و تعليمهـا لطفـل                 . ) ١٩٩١( محمد أحمد   .١١٠
   .٩٦، ع  المرحلة االبتدائية ، مجلة التربية

 .دار الفكر : ، دمشق ون لغوية ؤ مجلة ش. ) ١٩٨٩( محمود السيد .١١١



 ٣٤١

 للصف السابع األساسي من وجهة نظر       تقويم كتاب لغتنا الجميلة   .  ) ٢٠٠٦( محمود الشخشير   .١١٢
   المعلمين و المعلمات في المدارس الحكومية لمحافظة نابلس ، مجلة جامعة النجـاح لألبحـاث                

  .١ ، ع ٢٠، مج ) العلوم اإلنسانية ( 

و ) عـام و فنـي      (  الكفاءة اللغوية لدى طالب التعليم الثـانوي         . ) ١٩٩٨( مصطفى رسالن   .١١٣
 ، نحو مهارات اللغة العربية ، مجلة دراسـات فـي المنـاهج و طرائـق                 عالقاتها باتجاهاتهم 

  .٤٩التدريس ، ع 

 ٦٣تنمية مهارة القراءة عند األطفال ، مجلة الثقافية ، ع  ) . ٢٠٠٥( مصطفى رجب .١١٤

 ٨ – ١ منهج مدارس كندا في تعليم فنون اللغة للصفوف من           . ) ٢٠٠٣ ( منى إبراهيم اللبودي  .١١٥
  . ، كلية التربية ، عين شمس ٢١ ، العدد و المعرفة، مجلة القراءة 

في للمدارس اإلعدادية وفق المعـايير      يتقويم فاعلية البرنامج الص    ) . ٢٠٠٥( منال فاروق سيد    .١١٦
  . ، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية و العلوم اإلنسانية ، العدد   القومية للتعلم

 .ومة التأكد من جودة مدارس األونروا منظ ) ٢٠٠٧( وكاله الغوث الدولية بغزة .١١٧

  
   .المؤتمرات العلمية : اً خامس 

ضوابط عملية إلعداد المعلم     ) . ٢٠٠٥( الشيماء عبد اهللا المغربي و محمد عزت عبد الجواد            .١١٨
في ضوء المستويات المعيارية ، المؤتمر العلمي السابع عشر منـاهج التعلـيم و المـستويات                

 .      جامعة عين شمس :المعيارية ، القاهرة 

ثقافة المعايير و التعليم الجامعي ، المؤتمر العلمـي الـسابع عـشر              ) . ٢٠٠٥( حسن شحاتة   .١١٩
 .   مناهج التعليم و المستويات المعيارية ، القاهرة ، جامعة عين شمس 

م ،  حول المستويات المعيارية القومية للمنهج و نواتج التعلـي         ) . ٢٠٠٥( حسين بشير محمود    .١٢٠
    جامعة عين شمس :المؤتمر العلمي السابع عشر مناهج التعليم و المستويات المعيارية ، القاهرة 

تقويم أداء تالميذ المرحلة اإلعدادية في ضـوء المـستويات    ) . ٢٠٠٥( جمال سليمان الزغاط   .١٢١
معياريـة ،   المعيارية لالستماع ، المؤتمر العلمي السابع عشر مناهج التعلـيم و المـستويات ال             

 .     القاهرة ، جامعة عين شمس 

نظـم تقـويم األداء     " كلمة في المؤتمر السنوي الحادي عشر        ) . ٢٠٠٣( علي السيد الشخيبي    .١٢٢
 .دار الفكر العربي : ، القاهرة " المدرسي في الوطن العربي في عصر المعلومات 

ة لبعض الموضوعات و المفاهيم     أثر إستراتيجية تدريبية مقترح    ) . ٢٠٠٥( فتحية أحمد بطيخ    .١٢٣
 NCTMالرياضيات المدرسـية العالميـة   ) المستويات المعيارية   ( الرياضية المرتبطة بمعايير    

على جانبي المعرفة و التطبيق العملي لها في التدريس لدى الطالب المعنيين شعبة الرياضـيات             
   شمس جامعة عين :ة ،القاهرة المستويات المعياريعلمي السابع عشر مناهج التعليم و،المؤتمر ال



 ٣٤٢

 متطلبات التقويم اللغوي في ظل حركة المعاير التربويـة ،          ) . ٢٠٠٥( محمد رجب فضل اهللا     .١٢٤
 جامعـة عـين     :المؤتمر العلمي السابع عشر مناهج التعليم و المستويات المعيارية ، القـاهرة             

  .     شمس 
وء المعايير العالمية ، المؤتمر العلمـي       مناهج الرياضيات في ض    ) . ٢٠٠٦( محمد سليم مقاط    .١٢٥

األول لكلية التربية ـ التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج ـ الواقع والمتطلبات ـ ، غـزة ،     
  .جامعة األقصى 

مقدمة المؤتمر ، المؤتمر العلمي السابع عشر مناهج التعلـيم و     ) . ٢٠٠٥( محمود كامل الناقة    .١٢٦
 .     هرة ، جامعة عين شمس المستويات المعيارية ، القا

مستويات معياريـة مقترحـة لكفايـات        ) . ٢٠٠٥( ناجي رجب سكر و نائلة نجيب الخزندار        .١٢٧
األداء الالزمة للمعلم لمواجهة مستجدات العصر ، المؤتمر العلمي السابع عشر مناهج التعلـيم و    

 .     جامعة عين شمس :المستويات المعيارية ، القاهرة 

معايير معلم الرياضيات ، المؤتمر العلمي السابع عشر مناهج التعليم و            ) . ٢٠٠٥( د  وليم عبي .١٢٨
 .   جامعة عين شمس :المستويات المعيارية ، القاهرة 

  المراجع األجنبية
  

http://education.vermont.gov/new/html/pubs/framework.html ١٢٩. 
http://www.tea.state.tx.us/teks/ ١٣٠. 

http://www.state.tn.us/education/ci/cistandards.htm ١٣١. 
http://doe.sd.gov/contentstandards/index.asp ١٣٢. 

http://ed.sc.gov/agency/offices/cso/ ١٣٣. 
http://ed.sc.gov/agency/offices/cso/ ١٣٤. 

http://www.sde.state.ok.us/home/home01_test.html?http://sde.state.ok.us/publ/pass.html! ١٣٥. 
http://www.nmlites.org/standards/index.html ١٣٦. 
http://www.ed.state.nh.us/education/doe/organization/curriculum/Curriculum.htm ١٣٧. 
http://www.ed.state.nh.us/education/doe/organization/curriculum/Curriculum.htm ١٣٨. 
http://www.educationworld.com/standards/state/mt/index.shtml#language ١٣٩. 
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http://education.state.mn.us/mde/Academic_Excellence/Academic_Standards/index.html ١٤٢. 
http://www.michigan.gov/mde/0,1607,7-140-28753---,00.html ١٤٣. 

http://www.doe.mass.edu/frameworks/ ١٤٤. 
http://www.doe.nv.gov/standards.html ١٤٥. 
http://www.state.nj.us/education/cccs/index.html ١٤٦. 

http://www.dpi.state.nc.us/curriculum/ ١٤٧. 
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http://www.ode.state.or.us/teachlearn/subjects/elarts/curriculum/whatstudentsneedtoknow.aspx ١٤٩. 
http://www.uen.org/core/languagearts/index.shtml ١٥٠. 

http://www.k12.wa.us/curriculuminstruct/ ١٥١. 
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http://www.eed.state.ak.us/standards ١٥٣. 
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http://www.isbe.net/ils/ela/standards.htm ١٦٢. 
http://mustang.doe.state.in.us/dg/standards/Eval-SS-K-Intro.cfm ١٦٣. 
http://www.iowa.gov/educate/content/view ١٦٤. 
http://www.ksde.org/Default.aspx?tabid ١٦٥. 
http://www.education.ky.gov/KDE ١٦٦. 
http://www.doe.state.la.us/lde/saa ١٦٧. 
http://www.maine.gov/education/lres/lres.htm ١٦٨. 
http://www.mdk12.org/mspp/vsc/index.html ١٦٩. 
http://www.emsc.nysed.gov/ciai/cores.htm ١٧٠. 
http://www.pde.state.pa.us/stateboard_ed/cwp/view.asp ١٧١. 
http://www.ridoe.net/Instruction/frameworks/default.aspx ١٧٢. 
http://www.pen.k12.va.us/VDOE/Superintendent/Sols/home.shtm ١٧٣. 
http://wvde.state.wv.us/policies/csos.html ١٧٤. 
http://www.dpi.state.wi.us/standards ١٧٥. 
http://www.k12.wy.us/SAA/standards.asp ١٧٦. 
http://damaspost.com/?page=show_det&id ١٧٧. 
http://www.thenewalphabet.com/details.php ١٧٨. 
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  أسماء السادة المحكمين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ينقائمة بأسماء السادة المحكم
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  التخصص و مكان العمل    االسم  الرقم
  مناهج و طرائق تدريس لغة عربية ، الجامعة اإلسالمية    محمد شحادة زقوت .د.أ .١
  مناهج و طرائق تدريس لغة عربية ، القدس المفتوحة  صالح الفراإسماعيل  . د .٢
  مناهج و طرائق تدريس لغة عربية ، جامعة األقصى  أشرف بربخ. د .٣
  مناهج و طرائق تدريس لغة عربية ، وزارة التربية و التعليم   مر عمر  أمين ع.د .٤
  مناهج و طرائق تدريس لغة عربية ، وزارة التربية و التعليم  بسام عايش النجار. د .٥
  )مديرة مدرسة ( مناهج و طرائق تدريس لغة عربية    حياة زكريا األغا.د .٦
   عربية ، القدس المفتوحة مناهج و طرائق تدريس لغة   خالد عبد الدايم .د .٧
  مناهج و طرائق تدريس لغة عربية ، وزارة التربية و التعليم  خليل عبد الفتاح حماد. د .٨
  مناهج و طرائق تدريس لغة عربية ، جامعة األزهر    راشد محمد أبو صواوين.د .٩
  مناهج و طرائق تدريس لغة عربية ، جامعة األزهر    عبد الهادي أبو سمرة .د .١٠
  مناهج و طرائق تدريس لغة عربية ، الجامعة اإلسالمية   عدنان دلول  .د .١١
  مناهج و طرائق تدريس لغة عربية ، وزارة التربية و التعليم   عمر علي دحالن .د .١٢
  مناهج و طرائق تدريس لغة عربية ،    محمد صالح زكي أبو حميدة.د .١٣
  غة عربية مشرف تربوي وزارة التربية و التعليم تخصص ل  جمال عوض. أ .١٤
  مشرف تربوي وزارة التربية و التعليم تخصص لغة عربية  يحيى أبو العوف. أ .١٥
  مشرف تربوي وكالة الغوث الدولية تخصص لغة عربية  عبد السالم الشقاقي. أ .١٦
  مدير مدرسة وزارة التربية و التعليم تخصص لغة عربية  زياد السكسك. أ .١٧
  ة الغوث الدولية تخصص لغة عربيةمدير مدرسة وكال  نبيل محمد السوالمة. أ .١٨
  مدير مدرسة وكالة الغوث الدولية تخصص لغة عربية  نصر خليل فحجان. أ .١٩
  مدير مساعد وكالة الغوث الدولية تخصص لغة عربية  عطا عبد ربه عاشور. أ .٢٠
  مدير مساعد وكالة الغوث الدولية تخصص لغة عربية  غازي ديب الشريف. أ .٢١
  معلم لغة عربية وزارة التربية و التعليم   إبراهيم أحمد قشطة. أ .٢٢
  معلم لغة عربية وكالة الغوث الدولية  باسم فرج عاشور. أ .٢٣
  معلم لغة عربية وكالة الغوث الدولية   سمير حسن المغير . أ .٢٤
  معلم لغة عربية وكالة الغوث الدولية   كمال يوسف أبو حسنة. أ .٢٥
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  ات المعيارية استبانة قائمة المستوي
  
 

 في صورتها األولية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم 
                         جامعة األزهر ـ غزة



 ٣٤٧

  كلية التربية
  قسم المناهج و طرق التدريس

   المحترم ...................................................................................../ السيد     
  لسالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته ،،،،ا

بناء و تطبيق قائمة معـايير لتقـويم تعلـم           "يقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستير بعنوان       
و  "التالميذ في مبحث اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلـة األساسـية       

  البحث العلمي ، ذلك بهدف 
   -:أخذ رأيكم في األمور التالية و ألهمية رأيكم فإن الباحث يتشرف ب

  تحديد ما إذا كان مؤشر األداء مناسب أو غير مناسب لمستوى التلميذ و ذلك بوضـع                -١
  . أما كل مؤشر من المؤشرات الدالة في الخانة المناسب ( / ) عالمة 

  .طريقة تصميم االستبانة و شكلها  -٢
 .صحة و دقة مؤشرات األداء  -٣
 .للمستوى المعياري ألداء انتماء مؤشرات ا -٤

 .تعديل ما ترونه مناسباً من حيث الصياغة اللغوية  -٥

 . إضافة ما ترونه مناسباً من مؤشرات األداء  -٦

أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذه االستبانة من أجل النهوض بتعليم لغتنا العربية و باهللا 
  حترام و التقدير و تفضلوا بقبول فائق اال.               التوفيق 

                                                                          الباحث
                                                                   سفيان محمد العثامنة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتعلم اللغة العربية فـي الـصفوف الثالثـة         ) المعايير  ( المقصود بالمستويات المعيارية    

جمل خبرية تعبر عما يجب أن يعرفه تلميذ الصفوف الثالثة األولى عـن اللغـة               : األولى  
العربية و ما ينبغي أن يمتلكه التلميذ من مهارات و يتكون المستوى المعياري من عدد من                

  .مؤشرات األداء الدالة على تحققه 
   .تويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف األول األساسيالمس: أوالً 

  مناسب  المستوى المعياري
  غير

  مناسب
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  مجال تعلم االستماع  - ب
  :المستوى المعياري األول لتعلم االستماع 

  .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية                     
  :مؤشرات األداء 

    

      .التلميذ بين األصوات المتقاربة في النطق و المخرج  يميز -١
      . يربط بين الحرف و صوته -٢
      . يربط بين الكلمات المسموعة و صورها المكتوبة -٣
      . يميز الكلمة المتكررة بكثرة -٤
      . يميز بين الكلمات المتشابهة في الصوت -٥
      .  مع إليها  يحدد الكلمة الجديدة من بين عدة كلمات است-٦
      . يحدد الكلمة الشاذة في الصوت بين عدة كلمات استمع إليها -٧
      . يميز بين الحركات القصيرة و الحركات الطويلة حين يستمع إليها -٨
      . يذكر عدد أصوات حروف كل كلمة يستمع إليها -٩

      . يذكر عدد المقاطع الصوتية لكل كلمة يستمع إليها -١٠
ن كلمات جديدة بإضافة أصوات أو حذفها أو استبدالها من الكلمات التي  يكّو-١١

  .استمع إليها 
    

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 
  . يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة المستمعين  

  :مؤشرات األداء 

    

      .  يتعرف آداب االستماع و يلتزم بها -١
 يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام لقصة أو لتحديد الفكرة -٢

  العامة لها
    

      ) .أسماء ، تواريخ (  يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة -٣
      . يحدد الكلمة الناقصة في الجملة المسموعة -٤
        . يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة أو خطوتين -٥
      . يربط بين ما يستمع إليه و خبراته السابقة -٦
      . يفهم العبارات و األسئلة في إطار سياق واضح -٧
      . يفهم و يتوقع المعنى من خالل المفاتيح اللغوية -٨
      . يستمع إلى مساهمات اآلخرين -٩

      . يبدي رأيه في القصة التي يستمع لها من خالل شرائط صوتية -١٠



 ٣٤٩

      . يلخص قصة استمع إليها بلغته الخاصة -١١
      . يستمع بوعي و اهتمام لما يلقى على سمعه لمدة خمس دقائق -١٢
       يميز بين صيغ الكلمات التي يسمعها من حيث المتكلم و المخاطب و الغائب-١٣
      . يطلب المساعدة و اإليضاح عن األفكار و المعاني الغامضة فيما يستمع إليه-١٤
اإليماءات ، الحركات ، (  يميز مدلوالت اللغة الموازية في الحديث مثل -١٥

  ) .نبرة الصوت و طبقته 
    

      . يتابع التحدث مع تركيز االنتباه -١٦
  :مستويات و مؤشرات أخرى يمكن إضافتها 

١-.................................................................................................  
٢-......................... .......................................................................  
٣-.................................................................................................  
٤-...................................... ..........................................................  

  :تعديل الصياغة 
١-................................................................................................   
٢-.............................................................................. ..................  
٣-................................................................................................   
٤-................................................................................................   
  
  
  
  
  
  
  

  

  مناسب  المستوى المعياري
  غير

  اسبمن
   مجال تعلم التحدث-ب

  :المستوى المعياري األول لتعلم التحدث 
  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه                          
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  :مؤشرات األداء 
      . يتحدث التلميذ بصوت واضح للمستمعين -١
      . يوظف التلميذ التواصل البصري أثناء حديثه مواجهاً المستمعين -٢
      .صوات المتقاربة في المخرج مثل السين و الصاد نطقاً صحيحاً  ينطق األ-٣
      . يعطي كل حرف حقه عند إخراجه من مخرجه -٤
      . يستخدم في حديثه المفردات و التراكيب اللغوية الصحيحة -٥
      . يستخدم اإلشارات و الحركات الجسمية بصورة واضحة في حديثه -٦
      .ديدة و بعض التشبيهات  يوظف في حديثه الكلمات الج-٧
      . يستخدم التعبير الملمحي و نبرة الصوت و طبقته في حديثه -٨

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث
  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة                             

  :مؤشرات األداء 

    

      .ة أو تعبيراً عن مشهد  يعبر التلميذ بجمل بسيطة تفسيراً لصور-١
      . يلقي أناشيد و قطعاً نثرية و طرائف متنوعة -٢
      . يعبر عن مشاهداته المدرسية بلغة واضحة -٣
      . يتحدث عن خبراته الشخصية بكلمات و جمل صحيحة -٤
      . يسرد قصة بسيطة في تتابع منطقي من واقع تجاربه الشخصية بصوت مسموع - ٥
      .صص و يرتب أحداثها مستخدماً لغة القصة  يعيد سرد ق-٦
      . يشارك بالمحادثة و المناقشة مع اآلخرين و يقدم االقتراحات -٧
      . يسأل أسئلة مرتبطة بالموضوع -٨
      . يقدم معلومات مناسبة رداً على أسئلة -٩

 يوضح آراءه كعضو في مجموعة صغيرة و يعرضها على باقي مجموعات -١٠
  .الفصل 

    

      . يعطي تعليمات و إرشادات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة واحدة -١١
  :مستويات و مؤشرات أخرى يمكن إضافتها 

١-.................................................................................................  
٢-......................... .......................................................................  
٣-.................................................................................................  
٤-................................................................................................   

  :ل الصياغة تعدي



 ٣٥١

١-................................................................................................   
٢-................................................................................................   
٣-......................................... .......................................................  
٤-................................................................................................   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مناسب  المستوى المعياري
  غير

  مناسب
   مجال تعلم القراءة-ج

  :علم القراءة المستوى المعياري األول لت
  . يتعرف التلميذ إلى سمات النص العربي و المصطلحات الخاصة به             

  :مؤشرات األداء 

    



 ٣٥٢

 يتعرف التلميذ إلى الترتيب الصحيح للصفحات من اليمين إلى اليسار و من -١
  .أعلى إلى أسفل 

    

      . يميز بين العناوين والفقرات و النقاط -٢
      .و الكلمة و الجملة  يميز بين الحرف -٣
 يميز المسافات بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة و بين الكلمات -٤

  .المختلفة 
    

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة 
  .يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً     

  :مؤشرات األداء 

    

       .ميذ أصوات الحروف العربية و ينطقها نطقاً سليماً  يتعرف التل-١
      . يدرك العالقة بين صوت الحرف و اسمه و رسمه -٢
      . يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثالثة من خالل كلمات -٣
      . يميز بين الحروف المتشابهة في رسمها -٤
م الحركات  ينطق أصوات الحروف في مواضع مختلفة من الكلمة باستخدا-٥

  .القصيرة و الطويلة 
    

      . ينطق الكلمات دون حذف أو إضافة أو إبدال حرف مكان آخر -٦
      .  يصل بين الكلمة و الصورة الدالة عليها -٧
      . يصل بين الكلمة و مثيلتها -٨
      . يحدد الكلمة المطلوبة من بين ثالث كلمات -٩

      .  يتعرف الكلمات مع الحركات -١٠
      .  يحلل الكلمة إلى أجزاء -١١
      . يكون كلمات من مجموعة حروف معطاة -١٢
      . يصل مقاطع الكلمات بما يناسبها ليكون كلمة مفيدة -١٣
      . يصل بين الجمل و الصور الدالة عليها -١٤
      . يصل بين الجمل و مثيالتها -١٥
      . يتعرف كلمات ليكون منها جمالً -١٦
      . الجمل بما يناسبها ليكون جملة مفيدة  يصل مقاطع-١٧
      . يتعرف الجمل مع الحركات -١٨
      . ينطق الجمل نطقاً صحيحاً بدون حذف أو إبدال أو إضافة كلمات -١٩

      .المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة 



 ٣٥٣

  .يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه     
  :ات األداء مؤشر

حرف و رسمه في قراءة كلمات  يوظف التلميذ معرفته بالصلة بين صوت ال-١
  .جديدة 

    

      . يوظف معرفته بالشدة و السكون و التنوين في قراءة كلمات جديدة -٢
 يوظف معرفته بأصوات الحركات القصيرة و الطويلة وأشكالها في قراءة -٣

  .كلمات جديدة 
    

      .ته بتاء التأنيث المبسوطة و المربوطة في قراءة كلمات جديدة    يوظف معرف-٤
األلف في كلمة هذا و (  يوظف معرفته باألصوات التي تنطق و ال تكتب مثل -٥

  .في قراءة كلمات جديدة ) لكن و هؤالء 
    

 يوظف معرفته بالحروف التي تكتب و ال تنطق مثل الالم الشمسية في قراءة -٦
  .كلمات جديدة 

    

      . يوظف معرفته بالالم الشمسية و الالم القمرية في قراءة كلمات جديدة -٧
      الحروف في قراءة كلمات جديدة )  ربط (  يوظف معرفته بالقواعد التشبيكية -٨
      . يوظف معرفته بقواعد التهجئة إلى حروف و مقاطع في قراءة كلمات جديدة -٩

جاع  (الوزن في قراءة كلمات جديدة  مثل   يستخدم التطابق بين الكلمات في-١٠
  )  ، باع

    

       يفك رموز الكلمات المنتظمة الموجودة في النص أو التي تتكون من مقطع واحد-١١
  .المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 

  .يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلومات                                     
  :ء مؤشرات األدا

    

      . يحدد التلميذ الكلمات الجديدة في النص -١
      . يتعرف معنى الكلمات الجديدة في النص من خالل السياق الذي وردت فيه-٢
      . يوظف الكلمة التي قرأها في جملة جديدة للداللة على فهم المعنى -٣
      . يميز بين الجملة الكاملة و غير الكاملة -٤
      .دة من خالل ما يقرأه في النص  يستنتج خبرات جدي-٥
      .  يربط بين ما قرأ و خبراته الشخصية أو قراءة سابقة له -٦
      . يكون أفكاراً حول ما يقرأ في النص -٧
أفكار عامة، معلومات ( يجيب عن أسئلة عامة بعد قراءة النص تتعلق بـ -٨

  . ) محددة
    



 ٣٥٤

      . يحدد السبب و النتيجة المترتبة عليه -٩
      . يعلق على ما قرأه -١٠
      . يتعرف الغرض من التعليمات المكتوبة في األلعاب و غيرها -١١
      . يتتبع تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من خطوة واحدة -١٢

  .المستوى المعياري الخامس لتعلم القراءة 
  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة                               

  :ؤشرات األداء م

    

      ) .الجماعية (  يشارك التلميذ في القراءة المشتركة -١
      .معلقة على جدران الفصل ) الفتات (  يقرأ جمالً و عبارات -٢
      .  يقرأ الجمل و الكلمات المقدمة إليه قراءة جهرية صحيحة -٣
      . يقرأ الشعارات المكتوبة على جدران الشوارع -٤
      .خ اإلنتاج و الصالحية على المنتجات المعروفة للتالميذ  يقرأ تاري-٥
      ) .أناشيد و قصص (  يميز بين الشعر و النثر مثل -٦
      . يحدد الطالب أخطاءه في القراءة -٧
      .قبل القراءة ) أدب ، معلومات (  يحدد نوع النص -٨
      . يميز  بين الحقيقة و الخيال فيما يقرأ من نصوص -٩

      .يحدد المواقع و الشخصيات و الزمان و المكان في القصص التي يقرأها -١٠
      . يحدد بداية و نهاية القصة التي يقرأها-١١
      . يناقش الشخصيات في القصص و أفعال كل شخصية و تصرفاتها -١٢
      .. )معلومات،أخالق (  يحدد ما استفاده بعد قراءة نص -١٣
      .ى صفه بدقة   يقرأ مواضيع تناسب مستو-١٤

  :مستويات و مؤشرات أخرى يمكن إضافتها 
١-.................................................................................................  
٢-......................... .......................................................................  
٣-.................................................................................................  
٤-................................................................................................   

  :تعديل الصياغة 
١-....................................... .........................................................  
٢-................................................................................................   
٣-............................................................................................... .  



 ٣٥٥

٤-................................................................................................   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مناسب  المستوى المعياري
  غير

  مناسب
  مجال تعلم الكتابة  - ذ

  :المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة 
  .أساسيات فن الكتابة و الخط يتعرف التلميذ                               

  :مؤشرات األداء 

    

      . يكتب التلميذ بطريقة صحيحة من اليمين إلى اليسار و من أعلى ألسفل -١
 يكتب مراعياً المسافات المناسبة بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة -٢

  . و بين الكلمات في الجملة 
    

      . يكتب على سطر مستو -٣



 ٣٥٦

      .الحروف ) ربط (  مراعياً قواعد تشبيك  يكتب-٤
      . يكتب الحرف بحجم مناسب -٥

  :المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة 
  .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة                   
  :مؤشرات األداء 

    

      . يكتب التلميذ الحروف العربية كتابة واضحة بخط النسخ -١
      . يكتب الحروف باستخدام الترتيب الصحيح لحركة اليد عند الكتابة -٢
      .  يكتب مراعياً الدقة في الميل و االنحدار في الحروف -٣
       يكتب بحيث يحقق االئتالف بين أجزاء الكلمة و أجزاء الجملة-٤
      . يكتب الكلمات و الجمل بصورة صحيحة -٥
      .طة  يكتب كلمات و جمالً مضبو-٦
نظافة الكتابة ، تنظيم الجمل (  يكتب بحيث يحدث أثراً ساراً في نفس القارئ -٧

....(  
    

      ) .إمالء منقول (  يكتب طبقاً للنموذج الذي ينقله -٨
      . يستخدم النقطة في نهاية الجملة -٩

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .لميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح يكتب الت                         

  :مؤشرات األداء 

    

      . يكمل الجمل الناقصة بكلمات مناسبة -١
      .  يكتب مركِّزاً على موضوع واحد -٢
      . يكون قوائم مفردات خاصة به و يستخدمها في كتابته -٣
      ) .االستعداد للمدرسة (  يكتب عن أحداث مر بها ترتبط ببعضها البعض -٤
      ) .كتابة تعليمات ، إرشادات (  يستخدم الكتابة للتواصل بأكثر من طريقة -٥
      . يستخدم النعوت لوصف األشخاص و األماكن و األشياء -٦

  .المستوى المعياري الرابع لتعلم الكتابة 
  .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة                         

  :مؤشرات األداء 

    

      . يكتب التلميذ اسمه كامالً و اسم مدرسته و صفه -١
      . يكتب جملة بسيطة تعليقاً على صورة -٢
      . يكتب جمالً بسيطة معبرة عن صورة أو سلسلة من الصور -٣



 ٣٥٧

      . يكتب لوحات و تعليمات و قوائم بسيطة و يعلقها على جدران الفصل -٣
      الث جمل حول حدث أو واقعة شاهدها  يكتب في مجلة الفصل أو المدرسة ث-٤
      . يكتب ـ بمساعدة المعلم ـ رسائل ودية أو ملخصاً لقصة قرأها -٥
      . يكتب جمالً بسيطة تملى عليه -٦
      ) .ماذا أعرف ؟ ماذا أريد أن أعرف ؟ ماذا تعلمت ؟ (  يكمل بطاقة -٧
  

  :مستويات و مؤشرات أخرى يمكن إضافتها 
١-.................................................................................................  
٢-......................... .......................................................................  
٣-.................................................................................................  
٤-................................................................................................   
  

  :تعديل الصياغة 
١-................................................................................................   
٢-....... .........................................................................................  
٣-................................................................................................   

٤-............................................................... .................................  
  

  المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف الثاني األساسي: ثانياً 
  

  مناسب  المستوى المعياري
  غير

  مناسب
   مجال تعلم االستماع-أ

  :المستوى المعياري األول لتعلم االستماع 
  .ثراء حصيلته اللغوية يوظف التلميذ مهارات االستماع في إ                   

  :مؤشرات األداء 

    

      . يميز الحرف المشدد في الكلمة التي يستمع إليها -١
      . يميز الكلمات المنونة حين يستمع إليها -٢
      ) .الفتح أو الضم أو الكسر (  يميز نوع التنوين في آخر الكلمة -٣
      .يها  يميز الكلمات المشتركة في بعض الجمل التي يستمع إل-٤



 ٣٥٨

      . يميز بين المذكرة و المؤنثة من الكلمات حين يستمع إليها -٥
      . يميز المعاني المتعددة للكلمة الواحدة -٦
      . يميز بين الكلمات المتضادة في المعنى في بعض الجمل التي يستمع إليها -٧
      . يميز بين المفرد و المثنى و الجمع من خالل االستماع -٨
      .الالم الشمسية من الالم القمرية في الجمل التي يستمع إليها  يميز -٩

      . يكتشف األخطاء اللغوية فيما يستمع -١٠
      . يميز بين ألف الوصل و همزة القطع حين يستمع إليها -١١
      . يحدد أنواع االنفعال التي تسود الحديث -١٢

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 
  . التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة المستمعينيستمع   

  :مؤشرات األداء 

    

 يستمع التلميذ بتركيز للحصول على الفكرة العامة و األفكار الجزئية فيما -١
  .يستمع إليه 

    

أسماء ، تواريخ ، أحداث (  يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة -٢
  )معينة 

    

      . الخبرات المسموعة في مواقف مناسبة  يوظف-٣
      ).ثالث أو أربع (  يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات-٤
      .  يذكر بعض النقاط الهامة من حديث استمع إليه من معلم -٥
      . يستمع للمعلم و لزمالئه في الفصل و يوجه أسئلة ذات صلة بالموضوع -٦
الشخصيات و المواقف ( القصة أو المسرحية المسموعة مثل   يحدد عناصر -٧

  ) .و الزمان و المكان 
    

يقارن بين قصتين استمع إليهما من حيث الشخصيات و المواقف و الزمان و  -٨
  .المكان 

    

      . يميز األخطاء أو المفاهيم الخطأ في الحديث عند االستماع إليه -٩
لفهم الحديث و ) نبرة الصوت مثالً ( لسياق  يستخدم مفاتيح من النحو و ا-١٠

  .تخمين معنى الكلمات غير المألوفة 
    

  :مستويات و مؤشرات أخرى يمكن إضافتها 
١-.................................................................................................  
٢-......................... .......................................................................  
٣-.................................................................................................  



 ٣٥٩

٤-.............................................................................................. ..  
  :تعديل الصياغة 

١-................................................................................................   
٢-................................................................................................   
٣-.................................. ..............................................................  
٤-................................................................................................   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مناسب  المستوى المعياري
  غير

  مناسب
   مجال تعلم التحدث-ب
  :التحدث المستوى المعياري األول لتعلم 

  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه                          
  :مؤشرات األداء 

    

      . يقدم نفسه لآلخرين عند المحادثة -١
      .  يتحدث التلميذ الفصحى الميسرة -٢
      .  يستخدم جمالً بسيطة و جمالً مركبة في حديثه -٣
      . يدعم حديثه بالمعلومات الصحيحة -٤
      .ر كلماته عن اهتماماته المختلفة  تعب-٥
      . يعرض خبراته في تتابع منطقي -٦
      .في حديثه ) كلمة ذات معنيين (  يستخدم المترادفات و المشترك اللفظي -٧
      . يستخدم التعبير الملمحي المناسب بالوجه أثناء حديثه -٨



 ٣٦٠

      ) .و االستفهام التعجب (  يغير في نبرة صوته  بما يتالءم و المعنى مثل -٩
      . يستأذن  و يرد على طلب اآلخرين باالستئذان -١٠
      .  يتجنب التكرار في حديثه -١١

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث
  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة                         

  :مؤشرات األداء 

    

      .لشعر بفصاحة  يلقي التلميذ أبياتاً من ا-١
      . يوضح أو يشرح ما تعلمه -٢
      . يطرح المعلومات و األفكار شفهياً -٣
      . يقوم التلميذ بدعاية مبسطة لشيء ما -٤
      . يجري مقابالت قصيرة -٥
      . يبلغ عن حاالت طارئة -٦
      . يثني على زمالئه في الحديث أثناء النقاش -٧
      . نقاط القوة و نقاط الضعف  يقيم أداء زمالئه موضحاً-٨
      . يقص قصة حقيقية أو خيالية ألفها مع زمالئه -٩

 يطبق  أسس المحادثة و المناقشة مثل  التناوب في األدوار ، و استخدام -١٠
  ) .درجة الصوت المناسبة 

    

      . يدافع عن آرائه ويبرر تصرفاته  -١١
       من خطوتين  يعطي إرشادات شفهية إلنجاز مهمة تتكون-١٢

  :مستويات و مؤشرات أخرى يمكن إضافتها 
١-.................................................................................................  
٢-......................... .......................................................................  
٣-.................................................................................................  
٤-................................................................................................   

  :تعديل الصياغة 
١-......................................... .......................................................  
٢-................................................................................................   
٣-................................................................................................   
٤-................................................................................................   
  



 ٣٦١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مناسب  المستوى المعياري
  غير

  مناسب
   مجال تعلم القراءة-ج

  .المستوى المعياري األول لتعلم القراءة 
  .ربية و ينطقها نطقاً صحيحاً     يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل الع

  :مؤشرات األداء 

    

      . يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثالث و السكون من خالل الكلمة -١
الالم الشمسية و الالم (  يميز نطقاً بين الحروف التي ال تنطق و ال تكتب -٢

  )القمرية 
    

      . يتعرف كلمات ليكون منها جمالً -٣
      .روف و يكون كلمات جديدة من حروفها  يحلل الكلمة إلى ح-٤
      .... )أنا ، نحن ، هو (  يكمل جمالً باستخدام الضمائر -٥
 يصل بين الجمل المشتملة على الصفة في حالتي التذكير و التأنيث و الصورة -٦

  .الدالة عليها 
    

      . يصل بين الجملة المشتملة على نوعي الجمع و الصورة الدالة عليها -٧



 ٣٦٢

 يصل بين الجملة المشتملة على الفعل المضارع في حالتي التذكير و التأنيث و -٨
  . الصورة الدالة عليها 

    

      .  يصل بين الجمل المشتملة على اسم اإلشارة و الصورة الدالة عليها -٩
      . يصل بين الجملة المشتملة على صيغة األمر و الصورة الدالة عليها -١٠
      . المشتملة على صيغة النهي و الصورة الدالة عليها  يصل بين الجمل-١١

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة 
  .يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات الجديدة فيه      

  :مؤشرات األداء 

    

      . يقرأ الكلمات ذات المقاطع الصوتية المتعددة -١
      .مل المقدمة إليه قراءة صامتة و بسرعة مناسبة  يقرأ الكلمات و الج-٢
      .  يقرأ نصوصاً بسيطة جهراً مع التعبير بنبرات مناسبة لمعنى النص -٣
      ) .جريدة ، مجلة ، كتاب (  يتعرف نوع الوثيقة المقروءة مثل -٤
      اق في السي) المشترك اللفظي(يتعرف إلى المعاني المختلفة للكلمات متعددة المعاني -٥
      . يميز بين النصوص الرسمية و النصوص غير الرسمية -٦
      . يحدد الكلمات المجموعة جمع مذكر سالماً -٧
      . يحدد الكلمات المجموعة جمع مؤنث سالماً -٨
      ) .أموت جوعاً (  يتعرف أثر المجاز في المعنى -٩

      . يتعرف أثر القافية في الشعر -١٠
      ) .المفرد و المثنى و الجمع ( مة من حيث العدد  يتعرف نوع الكل-١١
      . يتعرف عالمات الترقيم المستخدمة في النص -١٢
التحليل الصوتي و البنائي  يفك رموز كلمات ذات مقاطع متعددة من خالل -١٣

  للكلمة
    

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة 
  .الكتساب معلومات يقرأ التلميذ                            

  :مؤشرات األداء 

    

      . يقرأ التلميذ ما تقع عليه عيناه من الفتات و إعالنات -١
      . يقرأ نصوصاً مختلفة الكتساب معلومات -٢
      . يجيب عن أسئلة تتعلق بالمعلومات الجزئية بعد قراءة النص -٣
      . يحدد عنوان الكتاب و اسم مؤلفه -٤
      . يقرأ  يحدد الهدف مما-٥



 ٣٦٣

      . يفهم معاني الكلمات و الجمل في النص -٦
      . يتبع  تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين -٧
       يربط بعض المصطلحات التي قرأها و الموجودة في المواد الدراسية األخرى-٨
      .فهم  يتوقع أن يكون لكل نص معنى و بالتالي فعليه إعادة القراءة إذا لم ي-٩

      . يفهم و يفسر النصوص الخيالية و غير الخيالية بعد القراءة -١٠
      . يميز بين الحقائق و المعلومات المضللة و اآلراء في النصوص -١١
      . يفسر المعلومات التي يحصل عليها من الرسوم البيانية -١٢

  .المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 
   .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة                       

  :مؤشرات األداء 

    

      . يقرأ التلميذ الكتاب المقرر بدقة و سرعة و إتقان -١
      . يقرأ الكتب المصورة التي تناسب عمره و ميوله –٢
      . يشارك في القراءة جهراً مشاركة فعالة في الفصل -٣
      . يعدل أخطاءه بنفسه في القراءة -٤
      .قراءة معبرة تبرز فيها مشاعره  يقرأ -٥
      . يقارن بين تعبيرين يحمالن المعنى نفسه -٦
      . يختار القصص المفضلة له المتوافقة مع ميوله -٧
      . يحدد أهداف النص قبل القراءة -٨
      . يربط بين الصور و أحداث القصة التي يقرأها -٩

رأها و أدوارها و العالقات  يحدد الشخصيات الواردة في القصة التي يق-١٠
  .بينها

    

يقارن و يقابل بين قصتين قرأهما من حيث الشخصيات و المواقف و الزمان و -١١
  المكان

    

 يناقش أسباب وقوع أحداث معينة في القصص مع الرجوع إلى النص لدعم -١٢
  .الحجة أو الرأي 

    

      . يقترح خاتمة بديلة لقصة قرأها -١٣
      . أو أشعاراً عن المنزل أو اللعب أو المدرسة  يحفظ أناشيد-١٤
  

  :مستويات و مؤشرات أخرى يمكن إضافتها 
١-.................................................................................................  



 ٣٦٤

٢-......................... .......................................................................  
٣-.................................................................................................  
٤-................................................................................................   

  :تعديل الصياغة 
١-........ ........................................................................................  
٢-................................................................................................   
٣-................................................................ ................................  
٤-................................................................................................   
  
  
  
  

  مناسب  المستوى المعياري
  غير

  مناسب
  مجال تعلم الكتابة  - ذ

  :المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة 
  .ميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة يكتب التل                   

  :مؤشرات األداء 

    

      . يكتب التلميذ الحروف والكلمات بصورة واضحة و بخط نسخ مقروء جيد -١
      . يكتب كلمات تنتهي بتاء مبسوطة أو تاء مربوطة -٢
      . يكتب كلمات تنتهي بتاء مربوطة أو هاء -٣
      ) قرأ ( لى األلف مثليكتب كلمات بها همزة متطرفة ع-٤
      ) . سماء (  يكتب كلمات بها همزة متطرفة بعد األلف مثل -٥
      ) .آدم ، قرآن (  يكتب كلمات بها مد الهمزة في أول الكلمة و وسطها مثل -٦
      ) .األلف في كلمة هذا (  يكتب كلمات بها أصوات تنطق وال تكتب مثل -٧
األلف الفارقة بعد واو ( ال تنطق مثل  يكتب كلمات بها حروف تكتب و -٨

   )الجماعة 
    

      . يستخدم عالمة االستفهام بشكل مناسب -٩
التي يتعلمها استخداماً ) النداء ، االستفهام (  يستخدم األساليب النحوية -١٠

  . صحيحاً
    



 ٣٦٥

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة 
  .ذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح يكتب التلمي                           

  :مؤشرات األداء 

    

      . يكمل التلميذ قصة قصيرة بكلمات و جمل مناسبة -١
      . يعيد ترتيب بعض الجمل ليكون فكرة تامة -٢
      . ينظم و يصنف أفكاره قبل الكتابة -٣
      . يناقش مع زمالئه ما يعتزم كتابته -٤
       . يكتب سلسلة من الجمل المترابطة-٥
      . يكتب فقرة ذات فكرة واحدة -٦
      . ينوع التلميذ بدايات الجمل في الكتابة -٧

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة                            

  :مؤشرات األداء 

    

      .وحة الفصل أو جريدة المدرسة  يكتب التلميذ بعض األمثال و الحكم في ل-١
      . يكتب بعض اإلرشادات و الالفتات في مكتبة المدرسة و حديقتها -٢
      . يكتب تعليمات بسيطة بالترتيب الصحيح لموضوعات مألوفة -٣
      . يكتب قصة بسيطة مستعيناً بمفردات مقدمة إليه -٤
      ات و جمل من النص  يكتب تعليقاً عن شخصيات قصة قرأها مستشهداً بكلم-٥
      . يكتب تلخيصاً عن قصة قرأها أو عن أنشطة الفصل و رحالته -٦
      .عن بعض األحداث و التجارب الخاصة به .. ) فقرة، قصة ، (  يكتب -٧
      . يكتب مالحظات و رسائل قصيرة ألقاربه و أسرته -٨
      . يكتب برقية تهنئة -٩

      .قدمة إليه  يكتب أسئلة إلجابات مختلفة م-١٠
      . يكتب إجابات ألسئلة ذات النهاية المفتوحة -١١
      . يكتب مستخدماً لغة الحوار و المناقشة -١٢
      .  يستخدم التشبيه في الكتابة -١٣
 يعد كتباً قصصية مصورة بسيطة بها جمل بسيطة و تتبع األسس الرئيسة -١٤

   .).... غالف ، عنوان ، اسم مؤلف ،( لكتابة النص 
    

  :مستويات و مؤشرات أخرى يمكن إضافتها 
١-.................................................................................................  



 ٣٦٦

٢-......................... .......................................................................  
٣-.................................................................................................  
٤-................................................................................................   

  :تعديل الصياغة 
١-................................................. ...............................................  
٢-................................................................................................   
٣-................................................................................................   
٤-..... ...........................................................................................  

  
  .المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف الثالث األساسي : ثالثاً 

  

  مناسب  المستوى المعياري
  غير

  مناسب
   مجال تعلم االستماع-ب
  :ستماع المستوى المعياري األول لتعلم اال

  .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية                    
  :مؤشرات األداء 

    

      . يميز التلميذ بين الضمائر المستخدمة الخاصة بالمتكلم و المخاطب و الغائب -١
      . يستنبط معاني الكلمات الجديدة من السياق المسموع - ٢
      .لى نمط الكلمات التي استمع إليها  يكون كلمات جديدة ع-٣
      ) .االستفهام ، و النداء ، و التعجب (  يميز بين األساليب المختلفة مثل -٤
      . يستخدم التنغيم في المعنى -٥
      ) الماضي ، المضارع ، األمر (  يميز بين أزمنة الفعل -٦
      .إليها  يتعرف معاني التراكيب و التعابير اللغوية التي استمع -٧
   يتعرف المترادفات والعبارات البديلة التي تعبر عن ذات المعنى أو ما يقاربه -٨
  ) .بطل ، رجل شجاع / أسد ، ليث ( 

    

      . يشتق كلمات جديدة من المصدر الذي استمع إليه -٩
  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 

  .النص المسموع لطبيعة لمستمعين يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة   
  :مؤشرات األداء 

    



 ٣٦٧

(  يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام للموضوعات المألوفة -١
  ) .معرفة الفكرة الرئيسة في السرد 

    

      . يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة في الموضوعات المألوفة -٢
      .ه  يعقب التلميذ على ما يستمع إلي-٣
      . يتعرف إلى األجزاء الرئيسة في برنامج وسائل اإلعالم المرئية و المسموعة-٤
      .)أكثر من أربع (  إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات يتتبع توجيهات شفهية-٥
      . يعبر عن مشاعره بعد االستماع لقصة مثيرة أو حديث -٦
      .ستمع إليه  يميز بين الحقائق و اآلراء المختلفة فيما ي-٧
      . يستخرج األدلة التي ساقها المتحدث -٨
      . يقارن بين آراء المتحدثين -٩

      . يتذوق صور الجمال فيما يستمع إليه من نثر و شعر -١٠
      . يميز بين ما يتعلق بالموضوع الرئيس و ما يقال استطراداً -١١
      . نع به يعدل آراءه في ضوء ما يقوله اآلخرون بعد أن يقت-١٢
      . يتذوق األساليب اللغوية فيما يستمع إليه -١٣

  :مستويات و مؤشرات أخرى يمكن إضافتها 
١-.................................................................................................  
٢-......................... .......................................................................  
٣-.................................................................................................  
٤-................................................................................................   

  :تعديل الصياغة 
١-................................................................................................   
٢-................................................................................................   
٣-..................................................... ...........................................  
٤-................................................................................................   
  

  
  
  
  
  



 ٣٦٨

  
  
  
  
  
  
  

  مناسب  المستوى المعياري
  غير

  مناسب
   مجال تعلم التحدث-ب

  :المستوى المعياري األول لتعلم التحدث 
  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه                          

  :مؤشرات األداء 

    

   مجال تعلم التحدث-ب
  :المستوى المعياري األول لتعلم التحدث 
  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه                          

  :مؤشرات األداء 

    

      . يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى في حديثه -١
      .طبق قواعد النطق السليم في حديثه  ي-٢
      ) .مفصالً (  يتحدث حديثاً متصالً -٣
٤- فهم حديثُهيتوقف أثناء الحديث كي ي .      
      . يتحدث بنبرات صوت تناسب الموقف -٥
يحدد أفضل ما يعبر عن أفكاره من معانٍ و حركات و طبقات الصوت و  -٦

  .  نبراته
    

      .غة و اإلشارة عند الشرح و التفسير  يستخدم التلميذ الل-٧
      . يحذف التفاصيل غير الضرورية في حديثه -٨
      ) .مقدمة ـ عرض الموضوع ـ خاتمة (  يتحدث حديثاً متسلسالً و مرتباً -٩

      . يستخدم مجموعة من أدوات الربط المناسبة للداللة على التعاقب -١٠
      .فكار الفرعية المدعمة  يتحدث موضحاً الفكرة الرئيسة و األ-١١
      . يستخدم التعميم في حديثه بما يناسب المعنى -١٢



 ٣٦٩

      .  يركز على الفكرة الرئيسة في حديثه و يبتعد عن تشتيت األفكار -١٣
      . يعبر شفهياً عن أحاسيسه و مشاعره و عالقاته ، بلغة سهلة بسيطة -١٤
      .يكون تلقائياً في التعبير  يتحدث عن أفكاره في تسلسل و تتابع بحيث -١٥
      . يشارك بفاعلية في التحدث و الحوار و شرح وجهات النظر و تبريرها -١٦
      . يستخدم عبارات المجاملة المناسبة في حديثه -١٧
      . ينطق الصفات الصوتية لبعض الحروف -١٨

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث
  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة                            

  :مؤشرات األداء 

    

      . يلخص التلميذ ـ شفهياً ـ ما كتبه أو ما سمعه -١
      . يقدم تقريراً شفوياً عن نشاط قام به -٢
      .   يلقي كلمة في مناسبة عامة مثل نجاح صديق -٣
      . يتحدث عن حدث مهم موضحاً تفاصيل الحدث -٤
ليترك ) مكان ، أو حدث أو شيء ( ستخدم الوصف الحسي عند وصف  ي-٥

  .انطباعاً لدى المستمعين 
    

      . يشارك بفاعلية في اإلذاعة المدرسية -٦
      ..)المسرحيات ، إلقاء الشعر ، (  يشارك في أنشطة درامية شفهية مثل -٧
      . يلقي قصيدة شعرية بطالقة -٨
خالل اختيار القصائد و القصص و اإلعداد  يشارك في فرق التمثيل من -٩

  .  لتمثيلها و تمثيلها
    

  :مستويات و مؤشرات أخرى يمكن إضافتها 
١-.................................................................................................  
٢-......................... .......................................................................  
٣-.................................................................................................  
٤-................................................................................................   

  :ة تعديل الصياغ
١-................................................................................................   
٢-................................................................................................   
٣-................................................. ...............................................  
٤-................................................................................................   



 ٣٧٠

  
  
  
  
  
  

  مناسب  المستوى المعياري
  غير

  مناسب
   مجال تعلم القراءة-ج

  .المستوى المعياري األول لتعلم القراءة 
  . التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها نطقاً صحيحاً    يتعرف

  :مؤشرات األداء 

    

 يكمل جمالً ناقصة لبعض أنواع الجموع من خالل كلمات متنوعة بين المفرد -١
  .و الجمع 

    

      . يصل بين الجملة المشتملة على نوع الظرف و الصورة الدالة عليها -٢
      .التركيب  يكمل جمالً ناقصة -٣
      . يكمل جمالً ناقصة للفعل المضارع في حالتي التذكير و التأنيث -٤
      . يكمل جمالً ناقصة لصيغتي األمر و النهي -٥
      . يكمل جمالً ناقصة السم اإلشارة بنوعيه -٦

  :المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة 
  . تعرف الكلمات الجديدة فيه يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و     

  :مؤشرات األداء 

    

      . يقرأ قراءة جهرية صحيحة مراعياً عالمات الترقيم -١
      . يقرأ مراعياً الحركات اإلعرابية -٢
        . يراعي دور عالمات الترقيم في القراءة و فهم المعنى -٣
      . يكيف معدل قراءته لتناسب درجة صعوبة النص -٤
      . معاني الكلمات الجديدة من خالل السياق  يصل إلى-٥
      . يتعرف إلى المترادفات و المشترك اللفظي -٦
      . يميز بين الضمائر المنفصلة و المتصلة في النص -٧
      . يحدد األسماء الموصولة -٨
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      . يتعرف إلى أدوات االستفهام -٩
      . يتعرف إلى حروف الجر -٩

الكلب ـ الحيوان ـ ( الكلمات و درجة تعقدها مثل  يتعرف العالقات بين -١٠
  ) .الكائنات الحية 

    

لمعرفة معاني الكلمات ) المعجم الوجيز مثالً (  يستخدم معاجم بسيطة -١١
  .الجديدة 

    

      . يفك رموز معظم الكلمات بصورة أوتوماتيكية -١٢
  .المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة 

  .يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب معلومات                                     
  :مؤشرات األداء 

    

 يحدد األفكار الرئيسة و الجزئية و التفاصيل في مجموعة من النصوص -١
  . مناسبة للصف الدراسي 

    

      . يجيب عن أسئلة غير مباشرة بعد قراءة النص -٢
      .لصور المعروضة يتوقع الغرض من النص من خالل العنوان و ا-٣
      .. ) .  النثر، الجداول ، (  يتعرف الصور المختلفة لعرض المعلومات مثل -٤
      . يصنف معلومات النص و أفكاره -٥
      . يقدم عنواناً جديداً للنص -٦
      . يوظف المعلومات المقروءة في اكتساب معارف جديدة -٧
      . يوظف خبرات النص في مواقف جديدة -٨
      .يحدد األدلة التي ساقها الكاتب للتعبير عن وجهة نظره  -٩

      . يوظف الخبرات التي تعلمها من النص في تعلم مهارات جديدة -١٠
      . يدلل على صحة كالمه بالدليل من النص -١١
، واإلنترنت  التلفاز(  يقرأ نصوصاً مقدمة من خالل الوسائط اإلعالمية مثل-١٢

،. (...  
    

      ) . معاجم ، دليل هاتف ( بعض النصوص التي ال تقرأ بأكملها  يحدد -١٣
التوقع (  يوظف استراتيجيات ما قبل القراءة التي تساعد على فهم النص مثل -١٤

   ..... )، و القراءة السريعة ، و المعرفة المسبقة بالمحتوى ، 
    

  .المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 
  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة                          

  :مؤشرات األداء 
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      . يلقي التلميذ الشعر بفاعلية و إحساس و لغة معبرة للتأثير في المستمعين -١
      . يقرأ الشعر جهراً لإلحساس بالقافية و اإليقاع -٢
      . يقرأ الروايات الشعبية و السير الذاتية -٣
      .  نصوص  يقرأ بطريقة نقدية في كل ال-٤
      . يقرأ قراءة صامتة بفهم و استيعاب في زمن مناسب -٥
      . يتلو سوراٌ قصيرة تالوة صحيحة -٦
تقديم المعلومات و التعليمات ( يتعرف إلى الغرض من النصوص غير األدبية-٧ 

   .و التفسيرات
    

      . يتعرف التلميذ المبالغة و الخيال في النصوص األدبية -٨
      .جمال  الصور  في النص المقدم إليه  يتذوق -٩

      . يذكر دور الراوي في النصوص األدبية -١٠
      .  يبدي رأيه في النص الذي قرأه موضحاً نقده له -١١
      . يربط بين الخبرات المستفادة من النص و خبراته السابقة -١٢
      . يتعرف رسالة المؤلف في األعمال األدبية المختلفة -١٣
  

  :يات و مؤشرات أخرى يمكن إضافتها مستو
١-.................................................................................................  
٢-......................... .......................................................................  
٣-.................................................................................................  
٤-................................................................................................   

  :تعديل الصياغة 
١-............................................................ ....................................  
٢-................................................................................................   
٣-................................................................................................   
٤-................ ................................................................................  
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  مناسب  المستوى المعياري
  غير

  مناسب
  مجال تعلم الكتابة  - ذ

  :المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة 
  .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة                     

  :ت األداء مؤشرا

    

      . يكتب بخط الرقعة و بشكل مقروء -١
      . يكتب بانسيابية و بسرعة -٢
      . يكتب مستخدماً جمالً بسيطة و جمالً مركبة -٣
      ...)أحمد ، أتقن (  يكتب كلمات بها همزة قطع مثل -٤
      ) .يتأمل (  يكتب كلمات بها همزة متوسطة على األلف مثل -٥
      ) .مالئم ( ذ كلمات بها همزة متوسطة على نبرة مثل  يكتب التلمي-٦
      ) .تفاءل (  يكتب كلمات بها همزة متوسطة على السطر مثل -٧
      ) .مؤمن (  يكتب كلمات بها همزة متوسطة على واو مثل -٨
      ..)ابن ،اسم ( يكتب األسماء التي تبدأ بهمزة الوصل مثل -٩

      .أثناءها و بعدها  يراجع الجمل قبل كتابتها و -١٠
      . يستخدم عالمات الترقيم في الكتابة -١١

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة 
  .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح                               

  :مؤشرات األداء 

    

      .  يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى الميسرة في كتابته-١
      . يولد األفكار المتنوعة لموضوعه -٢
      . يكتب األحداث البسيطة و يرتبها بعدة طرق -٣
      . يكتب في صورة فقرات -٤
      . يكتب بحيث تعبر كل فقرة عن فكرة واحدة -٥
      . يكتب مقدمة و موضوعاً و خاتمة منطقية -٦
      ).ول الموضوع مالحظات بسيطة ح( ينظم أفكاره من خالل وضع قوائم أفكار-٧
      . يكتب بحيث تتسق أفكار موضوعه -٨
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      . يستخدم أدوات ربط مناسبة للربط بين أفكاره -٩
       ..... )الهامش ، العناوين (  يتعرف بعض قواعد تنظيم الكتابة مثل -١٠
      . يراجع كتاباته الخاصة خالل التعبير و بعده -١١
       .... )عالمات ترقيم ، أدوات ربط ( اللغة  يقيم كتاباته باستخدام أساليب -١٢

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة                              

  :مؤشرات األداء 

    

      . يكتب التلميذ جمالً بسيطة بمحاكاة جمل من النصوص -١
      . المقررة  يلخص المواد الدراسية-٢
      . يكتب تعليقاً على حدث -٣
       يكتب آراء بسيطة عن النصوص التي قرأها الطالب و مناقشتها مع إبداء األسباب- ٤
      .مع تبرير وجهة نظره ) قصة ، مقال ، كتاب ،(  فيما قرأ  يكتب التلميذ رأيه-٥
      . يكتب مقارنة بين رأيين مختلفين حول الموضوع نفسه -٦
      .يكتب دعوة لحضور عيد ميالد أو حفل أو مهرجان  -٧
      . يكتب رسالة قصيرة في بعض المناسبات -٨
 يكتب قصة بسيطة تحاكي القصص التي قرأها مع محاكاة لغة القصة و تغيير -٩

  .الشخصيات و أماكن األحداث منها و الزمان 
    

      . زمان  يكتب قصة من تأليفه موضحاً شخصياتها و األماكن و ال-١٠
      . يكتب ما يمليه عليه المعلم في حصص اإلمالء بصورة صحيحة -١١
 يكتب أسئلة رئيسة عن موضوع معلوماتي قبل قراءته و تسجيل اإلجابة بعد -١٢

  .القراءة 
    

      . يكتب قصيدة شعرية معتمداً على القصائد و األشعار التي قرأها -١٣
  :ا مستويات و مؤشرات أخرى يمكن إضافته

١-.................................................................................................  
٢-......................... .......................................................................  
٣-.................................................................................................  

  :تعديل الصياغة 
١-................................................................................................   
٢-......................................................................................... .......  
٣-................................................................................................   
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   ) ٣( ملحق 

  
  
  
  

  استبانة قائمة المستويات المعيارية 
  
 

 في صورتها النهائية 

  
  
  
  
  
  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
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  جامعة األزهر بغزة 
  عمادة الدراسات العليا 

  كلية التربية 
   قسم المناهج و طرائق التدريس

***************  
  مشرفو و معلمو مبحث اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية / األخوة السادة 

  و بعد ، ………………                 السالم عليكم و رحمة اهللا و بركاته 
قائمة مستويات معيارية لتقويم تعلم التالميذ في مبحث اللغة العربية          يقوم الباحث بدراسة لبناء ، و تطبيق        

  .في الصفوف الثالثة األولى من المرحلة األساسية 
في الخانة المناسـبة  (  /  ) لذا نرجو من سيادتكم التكرم ، و اإلجابة على فقرات االستبانة بوضع إشارة    

فـي الخانـة المناسـبة    (  /  ) لك وضع إشـارة  و كذ. لحكمك و التي تشير إلى درجة مناسبة المؤشر        
لحكمك ، و التي تشير إلى مدى إمكانية تحقيق المؤشر ، إن آراءكم هذه سوف تستخدم لغـرض البحـث    

  .العلمي فقط 
  

   معلم                           مشرف                           
                             نوع العمل 

  
  
  

  . على خبرتكم الثرية من أجل النهوض بتعليم لغتنا العربية و باهللا التوفيق و أشكركم
                                                                           

  
  الباحث                                                                               

         سفيان محمد العثامنة                                                                          
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمـل  : لتعلم اللغة العربية في الصفوف الثالثة األولـى         ) المعايير  ( المقصود بالمستويات المعيارية    
تلميذ الصفوف الثالثة األولى عن اللغة العربية و ما ينبغـي أن يمتلكـه      خبرية تعبر عما يجب أن يعرفه       

  .التلميذ من مهارات و يتكون المستوى المعياري من عدد من مؤشرات األداء الدالة على تحققه 
  

  .المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف األول األساسي : أوالً 



 ٣٧٧

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة

  المستوى المعياري

جداً
رية 

كب
  

برية
ك

سطة  
متو

  

ليلة
ق

جداً  
لة 

قلي
  

ميكن 
  تطبيقه

ال ميكن 
  تطبيقه

  مجال تعلم االستماع  -  ت
  :المستوى المعياري األول لتعلم االستماع 

  .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية
  :مؤشرات األداء 

              

                صوات المتقاربة في النطق و المخرج  يميز التلميذ بين األ-١
                . يربط بين الحرف و صوته -٢
                .  يربط بين الكلمات المسموعة و صورها المكتوبة -٣
                . يميز الكلمة المتكررة بكثرة -٤
                . يميز بين الكلمات المتشابهة في الصوت -٥
                .  ة كلمات استمع إليها  يحدد الكلمة الجديدة من بين عد-٦
                . يحدد الكلمة الشاذة في الصوت بين عدة كلمات استمع إليها -٧
 يميز بين الحركات القصيرة و الحركات الطويلة حين يستمع -٨

  .إليها 
              

                . يذكر عدد أصوات حروف كل كلمة يستمع إليها -٩
                . كلمة يستمع إليها  يذكر عدد المقاطع الصوتية لكل-١٠
 يكّون كلمات جديدة بإضافة أصوات أو حذفها أو استبدالها -١١

  .من الكلمات التي استمع إليها 
              

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 
يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع لطبيعة 

  .المستمعين 
  :مؤشرات األداء 

              

                .  يتعرف آداب االستماع و يلتزم بها -١
 يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام لقصة أو -٢

  .لتحديد الفكرة العامة لها 
              

   يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة -٣
  ) .أسماء ، تواريخ ( 

              

                . يحدد الكلمة الناقصة في الجملة المسموعة -٤
 يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من خطوة أو -٥

  .  خطوتين 
              

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري
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جداً
رية 

كب
  

رية
كب

سطة  
متو

  

ليلة
ق

جداً  
لة 

قلي
  

ميكن 
  تطبيقه

ال ميكن 
  تطبيقه

                . يفهم العبارات و األسئلة في إطار سياق واضح -٦
                . يستمع إلى مساهمات اآلخرين -٧
                 يبدي رأيه في القصة التي يستمع لها من خالل شرائط صوتية -٨
                . يلخص قصة استمع إليها بلغته الخاصة -٩

                 يستمع بوعي و اهتمام لما يلقى على سمعه لمدة خمس دقائق -١٠
ها من حيث المتكلم و  يميز بين صيغ الكلمات التي يسمع-١١

  .المخاطب و الغائب 
              

 يطلب المساعدة و اإليضاح عن األفكار و المعاني الغامضة -١٢
  .فيما يستمع إليه 

              

   يميز مدلوالت اللغة الموازية في الحديث مثل -١٣
  ) .اإليماءات ، الحركات ، نبرة الصوت و طبقته ( 

              

                
  تحدث مجال تعلم ال- ب

  :المستوى المعياري األول لتعلم التحدث 
  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 

  :مؤشرات األداء 

              

                . يتحدث التلميذ بصوت واضح للمستمعين -١
                 المستمعين يوظف التلميذ التواصل البصري أثناء حديثه مواجهاً-٢
اء و الثاء نطقاً  ينطق األصوات المتقاربة في المخرج مثل الط-٣

  .صحيحاً 
              

                 يستخدم في حديثه المفردات و التراكيب اللغوية الصحيحة -٤
 يستخدم اإلشارات و الحركات الجسمية بصورة واضحة في -٥

  .حديثه 
              

                . يوظف في حديثه الكلمات الجديدة و بعض التشبيهات -٦
                .ة الصوت و طبقته في حديثه  يستخدم التعبير الملمحي و نبر-٧

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث
  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة 

  :مؤشرات األداء 

              

                سيراً لصورة أو تعبيراً عن مشهد  يعبر التلميذ بجمل بسيطة تف-١
                . يلقي أناشيد و قطعاً نثرية و طرائف متنوعة -٢

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري



 ٣٧٩

جداً
رية 

كب
  

رية
كب

سطة  
متو

  

ليلة
ق

جداً  
لة 
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ميكن 
  تطبيقه

ال ميكن 
  تطبيقه

                . يعبر عن مشاهداته المدرسية بلغة واضحة -٣
                . يتحدث عن خبراته الشخصية بكلمات و جمل صحيحة -٤
يطة في تتابع منطقي من واقع تجاربه  يسرد قصة بس-٥

  .الشخصية بصوت مسموع 
              

                . يعيد سرد قصص و يرتب أحداثها مستخدماً لغة القصة -٦
                . يشارك بالمحادثة و المناقشة مع اآلخرين و يقدم االقتراحات -٧
                . يسأل أسئلة مرتبطة بالموضوع -٨
                .داً على أسئلة  يقدم معلومات مناسبة ر-٩

 يوضح آراءه كعضو في مجموعة صغيرة و يعرضها على -١٠
  .باقي مجموعات الفصل 

              

 يعطي تعليمات و إرشادات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من -١١
  .خطوة واحدة 

              

                
   مجال تعلم القراءة-ج

  : المعياري األول لتعلم القراءة المستوى
  ه بميذ إلى سمات النص العربي والمصطلحات الخاصة يتعرف التل

  :مؤشرات األداء 

              

 يتعرف التلميذ إلى الترتيب الصحيح للصفحات من اليمين إلى -١
  .اليسار و من أعلى إلى أسفل 

              

                . يميز بين العناوين والفقرات و النقاط -٢
                . يميز بين الحرف و الكلمة و الجملة -٣
 يميز المسافات بين الحروف غير المتصلة في الكلمة الواحدة -٤

  .و بين الكلمات المختلفة 
              

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة 
 يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و ينطقها 

  .نطقاً صحيحاً 
  :مؤشرات األداء 

              

                حروف العربية و ينطقها نطقاً سليماً  يتعرف التلميذ أصوات ال-١
                . يدرك العالقة بين صوت الحرف و اسمه و رسمه -٢
                . يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثالثة من خالل كلمات -٣

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري
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                . يميز بين الحروف المتشابهة في رسمها -٤
 ينطق أصوات الحروف في مواضع مختلفة من الكلمة -٥

  .باستخدام الحركات القصيرة و الطويلة 
              

                أو إضافة أو إبدال حرف مكان آخر  ينطق الكلمات دون حذف -٦
                . لصورة الدالة عليها  يصل بين الكلمة و ا-٧
                . يصل بين الكلمة و مثيلتها -٨
                . يحدد الكلمة المطلوبة من بين ثالث كلمات -٩

                .  يتعرف الكلمات مع الحركات -١٠
                .  يحلل الكلمة إلى حروف -١١
                . يكون كلمات من مجموعة حروف معطاة -١٢
                .الكلمات بما يناسبها ليكون كلمة مفيدة  يصل مقاطع -١٣
                . يصل بين الجمل و الصور الدالة عليها -١٤
                . يصل بين الجمل و مثيالتها -١٥
                . يتعرف كلمات ليكون منها جمالً -١٦
                . يصل مقاطع الجمل بما يناسبها ليكون جملة مفيدة -١٧
                .الحركات  يتعرف الجمل مع -١٨
 ينطق الجمل نطقاً صحيحاً بدون حذف أو إبدال أو إضافة -١٩

  .كلمات 
              

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة 
 يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات 

  .الجديدة فيه 
  :مؤشرات األداء 

              

 صوت الحرف و رسمه في  يوظف التلميذ معرفته بالصلة بين-١
  . قراءة كلمات جديدة 

              

 يوظف معرفته بالشدة و السكون و التنوين في قراءة كلمات -٢
  .جديدة 

              

 يوظف معرفته بأصوات الحركات القصيرة و الطويلة -٣
  .وأشكالها في قراءة كلمات جديدة 

              

ة في قراءة  يوظف معرفته بتاء التأنيث المبسوطة و المربوط-٤
  .كلمات جديدة 

              

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري
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األلف (  يوظف معرفته باألصوات التي تنطق و ال تكتب مثل -٥
  ات جديدة في قراءة كلم) في كلمة هذا و لكن و هؤالء 

              

 يوظف معرفته بالحروف التي تكتب و ال تنطق مثل الالم -٦
  .الشمسية في قراءة كلمات جديدة 

              

 يوظف معرفته بالالم الشمسية و الالم القمرية في قراءة -٧
  .كلمات جديدة 

              

الحروف في )  ربط (  يوظف معرفته بالقواعد التشبيكية -٨
  .ة قراءة كلمات جديد

              

 يوظف معرفته بقواعد التهجئة إلى حروف و مقاطع في قراءة -٩
  .كلمات جديدة 

              

 يستخدم التطابق بين الكلمات في الوزن في قراءة كلمات -١٠
  ) .جاع ، باع ( جديدة  مثل 

              

  .المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 
  .ت يقرأ التلميذ نصوصاً الكتساب المعلوما

  :مؤشرات األداء 

              

                . يحدد التلميذ الكلمات الجديدة في النص -١
 يتعرف معنى الكلمات الجديدة في النص من خالل السياق -٢

  .الذي وردت فيه 
              

                .يوظف الكلمة التي قرأها في جملة جديدة للداللة على فهم المعنى  -٣
                .ل ما يقرأه في النص  يستنتج خبرات جديدة من خال-٤
                .  يربط بين ما قرأ و خبراته الشخصية أو قراءة سابقة له ٥
أفكار ( يجيب عن أسئلة عامة بعد قراءة النص تتعلق بـ -٦

  ) .عامة، معلومات محددة
              

                . يعلق على ما قرأه -٧
 خطوة  يتتبع تعليمات بسيطة قرأها إلنجاز مهمة تتكون من-٨

  .واحدة 
              

  .المستوى المعياري الخامس لتعلم القراءة 
  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 

  :مؤشرات األداء 

              

                ) .الجماعية (  يشارك التلميذ في القراءة المشتركة -١
 

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري
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                .معلقة على جدران الفصل ) الفتات (  يقرأ جمالً و عبارات -٢
                 يقرأ الجمل و الكلمات المقدمة إليه قراءة جهرية صحيحة -٣
 يقرأ تاريخ اإلنتاج و الصالحية على المنتجات المعروفة -٤

  .للتالميذ 
              

                ) .أناشيد و قصص ( يز بين الشعر و النثر مثل  يم-٥
                . يميز بين الحديث الشريف و القرآن -٦
                . يميز  بين الحقيقة و الخيال فيما يقرأ من نصوص -٧
 يحدد المواقع و الشخصيات و الزمان و المكان في القصص -٨

  .التي يقرأها 
              

صص و أفعال كل شخصية و  يناقش الشخصيات في الق-١٠
  .تصرفاتها 

              

                .. )معلومات،أخالق (  يحدد ما استفاده بعد قراءة نص -١١
                . يقرأ مواضيع تناسب مستوى صفه بدقة  -١٢
                

  مجال تعلم الكتابة  - ر
  :المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة 

   .يتعرف التلميذ أساسيات فن الكتابة و الخط
  :مؤشرات األداء 

              

 يكتب التلميذ بطريقة صحيحة من اليمين إلى اليسار و من -١
  .أعلى ألسفل 

              

 يكتب مراعياً المسافات المناسبة بين الحروف غير المتصلة -٢
  . في الكلمة الواحدة و بين الكلمات في الجملة 

              

                . يكتب بشكل مستو على السطر -٣
                .الحروف ) ربط ( تب مراعياً قواعد تشبيك  يك-٤
                . يكتب الحرف بحجم مناسب -٥

  :المستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة 
  .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة 

  :مؤشرات األداء 

              

                 يكتب التلميذ الحروف العربية كتابة واضحة بخط النسخ -١
                . يكتب الحروف باستخدام الترتيب الصحيح لحركة اليد عند الكتابة -٢

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري
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                .  يكتب مراعياً الدقة في الميل و االنحدار في الحروف -٣
                 يكتب بحيث يحقق االئتالف بين أجزاء الكلمة و أجزاء الجملة-٤
                . يكتب الكلمات و الجمل بصورة صحيحة -٥
                . يكتب كلمات و جمالً مضبوطة -٦
نظافة الكتابة (  يكتب بحيث يحدث أثراً ساراً في نفس القارئ -٧

  ... ) .، تنظيم الجمل 
              

                ) .إمالء منقول ( يكتب طبقاً للنموذج الذي ينقله  -٨
                . يستخدم النقطة في نهاية الجملة -٩

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح 

  :مؤشرات األداء 

              

                . يكمل الجمل الناقصة بكلمات مناسبة -١
                . ب مركِّزاً على موضوع واحد  يكت-٢
                . يكون قوائم مفردات خاصة به و يستخدمها في كتابته -٣
   يكتب عن أحداث مر بها ترتبط ببعضها البعض-٤

  ) .االستعداد للمدرسة  ( 
              

كتابة تعليمات ، (  يستخدم الكتابة للتواصل بأكثر من طريقة -٥
  ) .إرشادات 

              

  .مستوى المعياري الرابع لتعلم الكتابة ال
  .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة 

  :مؤشرات األداء 

              

                . يكتب التلميذ اسمه كامالً و اسم مدرسته و صفه -١
                . يكتب جملة بسيطة تعليقاً على صورة -٢
ا على جدران  يكتب لوحات و تعليمات و قوائم بسيطة و يعلقه-٣

  .الفصل 
              

 يكتب ـ بمساعدة المعلم ـ رسائل ودية أو ملخصاً لقصة -٤
  .قرأها 

              

                . يكتب جمالً بسيطة تملى عليه -٥
                ) علمت؟تماذا أعرف ؟ماذا أريد أن أعرف ؟ ماذا ( يكمل بطاقة-٦

  
  .   الصف الثاني األساسيالمستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في: ثانياً 

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري
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   مجال تعلم االستماع-أ
  :المستوى المعياري األول لتعلم االستماع 

  .ه اللغوية يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلت
  :مؤشرات األداء 

              

                . يميز الحرف المشدد في الكلمة التي يستمع إليها -١
                . يميز الكلمات المنونة حين يستمع إليها -٢
                ) الفتح أو الضم أو الكسر (  يميز نوع التنوين في آخر الكلمة -٣
                . يستمع إليها  يميز الكلمات المشتركة في بعض الجمل التي-٤
                . يميز بين المذكرة و المؤنثة من الكلمات حين يستمع إليها -٥
                . يميز المعاني المتعددة للكلمة الواحدة -٦
 يميز بين الكلمات المتضادة في المعنى في بعض الجمل التي -٧

  .يستمع إليها 
              

                .ن خالل االستماع  يميز بين المفرد و المثنى و الجمع م-٨
يميز الالم الشمسية من الالم القمرية في الجمل التي يستمع  -٩

  .إليها 
              

                . يكتشف األخطاء اللغوية فيما يستمع -١٠
                . يميز بين همزة الوصل و همزة القطع حين يستمع إليها -١١

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 
مع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع  يست

  .لطبيعة المستمعين 
  :مؤشرات األداء 

              

 يستمع التلميذ بتركيز للحصول على الفكرة العامة و األفكار -١
  .الجزئية فيما يستمع إليه 

              

أسماء ، (  يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة  -٢
  ) .ة تواريخ ، أحداث معين

              

                . يوظف الخبرات المسموعة في مواقف مناسبة -٣
(  يتتبع توجيهات شفوية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات -٤

  ) .ثالث أو أربع 
              

                .  يذكر بعض النقاط الهامة من حديث استمع إليه من معلم ٥
  و حتقيقهإمكانية تطبيقه أ  درجة املناسبة  المستوى المعياري
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 يستمع للمعلم و لزمالئه في الفصل و يوجه أسئلة ذات صلة -٦
  .بالموضوع 

              

                ) غلق الموقف (  يذكر ما تعلمه في نهاية الحصة -٧
   يحدد عناصر القصة أو المسرحية المسموعة مثل-٨

  ) .الشخصيات و المواقف و الزمان و المكان  ( 
              

 يقارن بين قصتين استمع إليهما من حيث الشخصيات و -٩
  .المواقف و الزمان و المكان 

              

                
   مجال تعلم التحدث- ب

  :المستوى المعياري األول لتعلم التحدث 
  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 

  :مؤشرات األداء 

              

                . يقدم نفسه لآلخرين عند المحادثة -١
                .  يتحدث التلميذ الفصحى الميسرة -٢
                .  يستخدم جمالً بسيطة و جمالً مركبة في حديثه -٣
                . يدعم حديثه بالمعلومات الصحيحة -٤
                . يعرض خبراته في تتابع منطقي -٥
) كلمة ذات معنيين ( شترك اللفظي  يستخدم المترادفات و الم-٦

  .في حديثه 
              

                . يستخدم التعبير الملمحي المناسب بالوجه أثناء حديثه -٧
التعجب و (  يغير في نبرة صوته  بما يتالءم و المعنى مثل -٨

  ) .االستفهام 
              

                .  يتجنب التكرار في حديثه -٩
  .علم التحدثالمستوى المعياري الثاني لت

  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة 
  :مؤشرات األداء 

              

                . يلقي التلميذ أبياتاً من الشعر بفصاحة -١
                . يوضح أو يشرح ما تعلمه -٢
                . يطرح المعلومات و األفكار شفهياً -٣
                . يقوم التلميذ بدعاية مبسطة لشيء ما -٤

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري



 ٣٨٦

جداً
رية 

كب
  

رية
كب

سطة  
متو

  

ليلة
ق

جداً  
لة 

قلي
  

ميكن 
  تطبيقه

ال ميكن 
  تطبيقه

                . يجري مقابالت قصيرة -٥
                . يبلغ عن حاالت طارئة -٦
                . يثني على زمالئه في الحديث أثناء النقاش -٧
                .اء زمالئه موضحاً نقاط القوة و نقاط الضعف  يقيم أد-٨
                . يقص قصة حقيقية أو خيالية ألفها مع زمالئه -٩

 يطبق  أسس المحادثة و المناقشة مثل  التناوب في األدوار ، -١٠
  ) .و استخدام درجة الصوت المناسبة 

              

                . يدافع عن آرائه ويبرر تصرفاته  -١١
                .عطي إرشادات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين  ي-١٢

   مجال تعلم القراءة-ج
  .المستوى المعياري األول لتعلم القراءة 

     يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و 
  .ينطقها نطقاً صحيحاً 

  :مؤشرات األداء 

              

                سكون من خالل الكلمة  يتعرف رسم الحرف مع الحركات الثالث و ال١
                . يميز نطقاً بين الالم الشمسية و الالم القمرية -٢
                . يتعرف كلمات ليكون منها جمالً -٣
                . يحلل الكلمة إلى حروف و يكون كلمات جديدة من حروفها - ٤
                 ..... )أنا ، نحن ، هو (  يكمل جمالً باستخدام الضمائر - ٥
 يصل بين الجمل المشتملة على الصفة في حالتي التذكير و -٦

  .التأنيث و الصورة الدالة عليها 
              

                 يصل بين الجملة المشتملة على نوعي الجمع و الصورة الدالة عليها -٧
 يصل بين الجملة المشتملة على الفعل المضارع في حالتي -٨

  . لة عليها التذكير و التأنيث و الصورة الدا
              

                 يصل بين الجمل المشتملة على اسم اإلشارة و الصورة الدالة عليها -٩
  .المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة 

يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات 
  .الجديدة فيه 

  :مؤشرات األداء 

              

                .صوتية المتعددة  يقرأ الكلمات ذات المقاطع ال-١
  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري
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 يقرأ الكلمات و الجمل المقدمة إليه قراءة صامتة و بسرعة -٢
  .مناسبة 

              

التعبير بنبرات مناسبة لمعنى  يقرأ نصوصاً بسيطة جهراً مع -٣
  . النص 

              

                ) جريدة ، مجلة ، كتاب ( ءة مثل  يتعرف نوع الوثيقة المقرو-٤
   يتعرف إلى المعاني المختلفة للكلمات متعددة المعاني -٥
  .في السياق ) المشترك اللفظي ( 

              

                . يحدد الكلمات المجموعة جمع مذكر سالماً -٦
                . يحدد الكلمات المجموعة جمع مؤنث سالماً -٧
                ) المفرد و المثنى و الجمع ( يتعرف نوع الكلمة من حيث العدد-٨
                . يتعرف عالمات الترقيم المستخدمة في النص -٩

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة 
  .يقرأ التلميذ الكتساب معلومات 

  :مؤشرات األداء 

              

                . يقرأ التلميذ ما تقع عليه عيناه من الفتات و إعالنات -١
                . يقرأ نصوصاً مختلفة الكتساب معلومات -٢
                . يجيب عن أسئلة تتعلق بالمعلومات الجزئية بعد قراءة النص -٣
                . يحدد عنوان الكتاب و اسم مؤلفه -٤
                .لجمل في النص  يفهم معاني الكلمات و ا-٥
                ها إلنجاز مهمة تتكون من خطوتين  يتبع  تعليمات بسيطة قرأ-٦
 يربط بعض المصطلحات التي قرأها و الموجودة في المواد -٧

  .الدراسية األخرى 
              

 يتوقع أن يكون لكل نص معنى و بالتالي فعليه إعادة القراءة -٨
  .إذا لم يفهم 

              

                .م و يفسر النصوص الخيالية و غير الخيالية بعد القراءة  يفه-٩
  .المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 

   .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة
  :مؤشرات األداء 

              

                . يقرأ التلميذ الكتاب المقرر بدقة و سرعة و إتقان -١
                .يوله  يقرأ الكتب المصورة التي تناسب عمره و م–٢

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري
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                . يشارك في القراءة جهراً مشاركة فعالة في الفصل -٣
                . يعدل أخطاءه بنفسه في القراءة -٤
                .معبرة تبرز فيها مشاعره  يقرأ قراءة -٥
                . يقارن بين تعبيرين يحمالن المعنى نفسه -٦
                . يختار القصص المفضلة له المتوافقة مع ميوله -٧
                . يربط بين الصور و أحداث القصة التي يقرأها -٨
 يحدد الشخصيات الواردة في القصة التي يقرأها و أدوارها و -٩

  .ات بينهاالعالق
              

 يقارن و يقابل بين قصتين قرأهما من حيث الشخصيات و -١٠
  .المواقف و الزمان و المكان 

              

 يناقش أسباب وقوع أحداث معينة في القصص مع الرجوع          -١١
  .إلى النص لدعم الحجة أو الرأي 

              

                . يقترح خاتمة بديلة لقصة قرأها -١٢
                . أو أشعاراً عن المنزل أو اللعب أو المدرسة  يحفظ أناشيد-١٣
                

  مجال تعلم الكتابة  - ر
  :المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة 

  .يكتب التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة 
  :مؤشرات األداء 

              

 يكتب التلميذ الحروف والكلمات بصورة واضحة و بخط -١
  .ء المجود النسخ المقرو

              

                . يكتب كلمات تنتهي بتاء مبسوطة أو تاء مربوطة -٢
                . يكتب كلمات تنتهي بتاء مربوطة أو هاء -٣
                ) قرأ ( يكتب كلمات بها همزة متطرفة على األلف مثل-٤
 يكتب كلمات بها همزة متطرفة على السطر بعد حرف ساكن -٥

  )سماء ، شيء ( مثل 
              

آدم (  يكتب كلمات بها همزة مد في أول الكلمة و وسطها مثل -٦
  )، قرآن 

              

األلف فـي   (  يكتب كلمات بها أصوات تنطق وال تكتب مثل          -٧
  ) .كلمة هذا 

              

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري
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األلف (  يكتب كلمات بها حروف تكتب و ال تنطق مثل -٨
  ) . الفارقة بعد واو الجماعة 

              

                . يستخدم عالمة االستفهام بشكل مناسب -٩
التي يتعلمها ) النداء ، االستفهام (  يستخدم األساليب النحوية -١٠

  . استخداماً صحيحاً
              

  .مستوى المعياري الثاني لتعلم الكتابة ال
  .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح 

  :مؤشرات األداء 

              

                . يكمل التلميذ قصة قصيرة بكلمات و جمل مناسبة -١
                . يعيد ترتيب بعض الجمل ليكون فكرة تامة -٢
                . يكتب سلسلة من الجمل المترابطة -٣
                .كتب فقرة ذات فكرة واحدة  ي-٤
                . ينوع التلميذ بدايات الجمل في الكتابة -٥

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة 

  :مؤشرات األداء 

              

 يكتب التلميذ بعض األمثال و الحكم في لوحة الفصل أو -١
  .درسة جريدة الم

              

 يكتب بعض اإلرشادات و الالفتات في مكتبة المدرسة و -٢
  .حديقتها 

              

                . يكتب قصة بسيطة مستعيناً بمفردات مقدمة إليه -٣
 يكتب تعليقاً عن شخصيات قصة قرأها مستشهداً بكلمات و -٤

  .جمل من النص 
              

                .ة الفصل و رحالته  يكتب تلخيصاً عن قصة قرأها أو عن أنشط-٥
عن بعض األحداث و التجارب .. ) فقرة، قصة ، (  يكتب -٦

  .الخاصة به 
              

                 يكتب مالحظات و رسائل قصيرة ألقاربه و أسرته -٧
                . يكتب أسئلة إلجابات مختلفة مقدمة إليه -٨
                . يكتب إجابات ألسئلة ذات النهاية المفتوحة -٩

                . يكتب مستخدماً لغة الحوار و المناقشة -١٠
 

  .المستويات المعيارية لتعلم اللغة العربية في الصف الثالث األساسي : ثالثاً 



 ٣٩٠

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة

  المستوى المعياري
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  مجال تعلم االستماع -أ
  :المستوى المعياري األول لتعلم االستماع 

  .يوظف التلميذ مهارات االستماع في إثراء حصيلته اللغوية 
  :مؤشرات األداء 

              

   يميز التلميذ بين الضمائر المستخدمة الخاصة بالمتكلم -١
  .و المخاطب و الغائب 

              

                .ن السياق المسموع  يستنبط معاني الكلمات الجديدة م- ٢
                . يكون كلمات جديدة على نمط الكلمات التي استمع إليها -٣
                )االستفهام ، و النداء ، و التعجب (  يميز بين األساليب المختلفة مثل-٤
                ) الماضي ، المضارع، المستقبل (  يميز بين أزمنة الفعل -٥
                . التعابير اللغوية التي استمع إليها  يتعرف معاني التراكيب و-٦
 يتعرف المترادفات والعبارات البديلة التي تعبر عن ذات -٧

  ) .بطل ، رجل شجاع / أسد ، ليث ( المعنى أو ما يقاربه 
              

                . يشتق كلمات جديدة من المصدر الذي استمع إليه -٨
  .المستوى المعياري الثاني لتعلم االستماع 

  يستمع التلميذ بإيجابية و فهم مع مالءمة النص المسموع 
  .لطبيعة المستمعين 

  :مؤشرات األداء 

              

 يستمع التلميذ بتركيز للحصول على المعنى العام للموضوعات -١
  ) .معرفة الفكرة الرئيسة في السرد ( المألوفة 

              

 يستمع بتركيز للحصول على معلومات محددة في -٢
  .موضوعات المألوفة ال

              

                . يعقب التلميذ على ما يستمع إليه -٣
  يتتبع توجيهات شفهية إلنجاز مهمة تتكون من عدة خطوات  -٤
  ) .أكثر من أربع ( 

              

                . يعبر عن مشاعره بعد االستماع لقصة مثيرة أو حديث -٥
                . يقارن بين آراء المتحدثين -٦
                .عدل آراءه في ضوء ما يقوله اآلخرون بعد أن يقتنع به ي-٧
                . يتذوق األساليب اللغوية فيما يستمع إليه -٨

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري
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  ث مجال تعلم التحد- ب
  :المستوى المعياري األول لتعلم التحدث 

  .ينظم التلميذ حديثه ثم يلقيه 
  :مؤشرات األداء 

              

                . يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى في حديثه -١
                . يطبق قواعد النطق السليم في حديثه -٢
٣- فهم حديثُهيتوقف أثناء الحديث كي ي .                
                .بنبرات صوت تناسب الموقف  يتحدث -٤
يحدد أفضل ما يعبر عن أفكاره من معانٍ و حركات و طبقات -٥

  . الصوت و نبراته
              

                . يستخدم التلميذ اللغة و اإلشارة عند الشرح و التفسير -٦
                . يحذف التفاصيل غير الضرورية في حديثه -٧
مقدمة ـ عرض الموضوع ( تباً  يتحدث حديثاً متسلسالً و مر-٨

  ) .ـ خاتمة 
              

 يستخدم مجموعة من أدوات الربط المناسبة للداللة على -٩
  .التعاقب 

              

                . يتحدث موضحاً الفكرة الرئيسة و األفكار الفرعية المدعمة -١٠
 يعبر شفهياً عن أحاسيسه و مشاعره و عالقاته ، بلغة سهلة -١١

  .بسيطة 
              

 يشارك بفاعلية في التحدث و الحوار و شرح وجهات النظر -١٢
  .و تبريرها 

              

  .المستوى المعياري الثاني لتعلم التحدث
  .يوظف التلميذ مهارات التحدث في مواقف مختلفة 

  :مؤشرات األداء 

              

                . يلخص التلميذ ـ شفهياً ـ ما كتبه أو ما سمعه -١
                .ث مهم موضحاً تفاصيل الحدث  يتحدث عن حد-٢
                . يشارك بفاعلية في اإلذاعة المدرسية -٣
                ..)المسرحيات ، إلقاء الشعر، ( يشارك في أنشطة درامية شفهية مثل-٤
 يشارك في فرق التمثيل من خالل اختيار القصائد و القصص -٥

  ) .و اإلعداد لتمثيلها و تمثيلها 
              

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  وى المعياريالمست
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   مجال تعلم القراءة-ج
  .المستوى المعياري األول لتعلم القراءة 

     يتعرف التلميذ الحروف و الكلمات و الجمل العربية و 
  .ينطقها نطقاً صحيحاً 

  :مؤشرات األداء 

              

 يكمل جمالً ناقصة لبعض أنواع الجموع من خالل كلمات -١
  .متنوعة بين المفرد و الجمع 

              

                 يصل بين الجملة المشتملة على نوع الظرف و الصورة الدالة عليها -٢
                . يكمل جمالً ناقصة التركيب -٣
                 في حالتي التذكير و التأنيث يكمل جمالً ناقصة للفعل المضارع-٤
                . يكمل جمالً ناقصة لصيغتي األمر و النهي -٥
                . يكمل جمالً ناقصة السم اإلشارة بنوعيه -٦

  :المستوى المعياري الثاني لتعلم القراءة 
   يوظف التلميذ مهارات القراءة لقراءة النص و تعرف الكلمات 

  .الجديدة فيه 
  : األداء مؤشرات

              

                . يقرأ قراءة جهرية صحيحة مراعياً عالمات الترقيم -١
                . يقرأ مراعياً الحركات اإلعرابية -٢
                . يكيف معدل قراءته لتناسب درجة صعوبة النص -٣
                . يستنبط معاني الكلمات الجديدة من خالل السياق -٤
                . المشترك اللفظي  يتعرف إلى المترادفات و-٥
                . يميز بين الضمائر المنفصلة و المتصلة في النص -٦
                . يحدد األسماء الموصولة -٧
                . يتعرف إلى أدوات االستفهام -٨
                . يتعرف إلى حروف الجر -٩

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم القراءة 
  .ب معلومات يقرأ التلميذ نصوصاً الكتسا

  :مؤشرات األداء 

              

 يحدد األفكار الرئيسة و الجزئية و التفاصيل في مجموعة من -١
  . النصوص مناسبة للصف الدراسي 

              

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري
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                . يجيب عن أسئلة غير مباشرة بعد قراءة النص -٢
                . يتوقع الغرض من النص من خالل العنوان و الصور المعروضة-٣
                . يصنف معلومات النص و أفكاره -٤
                . يقدم عنواناً جديداً للنص -٥
                 يوظف المعلومات المقروءة في اكتساب معارف جديدة -٦
                . يوظف خبرات النص في مواقف جديدة -٧
                . يحدد األدلة التي ساقها الكاتب للتعبير عن وجهة نظره -٨
                . يدلل على صحة كالمه بالدليل من النص -٩

 يوظف استراتيجيات ما قبل القراءة التي تساعد على فهم -١٠
معرفة المسبقة التوقع ، و القراءة السريعة ، و ال( النص مثل 

  .... )بالمحتوى ، 

              

  .المستوى المعياري الرابع لتعلم القراءة 
  .يقرأ التلميذ نصوصاً متنوعة 

  :مؤشرات األداء 

              

                . للتأثير في المستمعين  يلقي التلميذ الشعر إلقاء معبراً-١
                . يقرأ الروايات الشعبية و السير الذاتية -٢
                .رأ قراءة صامتة بفهم و استيعاب في زمن مناسب  يق-٣
                . يتلو سوراٌ قصيرة تالوة صحيحة -٤
تقديم (  يتعرف إلى الغرض من النصوص غير األدبية -٥

  ).المعلومات و التعليمات و التفسيرات 
              

                . يتعرف التلميذ المبالغة و الخيال في النصوص األدبية -٦
                .تذوق جمال  الصور  في النص المقدم إليه  ي-٧
                .  يبدي رأيه في النص الذي قرأه موضحاً نقده له -٨
                . يربط بين الخبرات المستفادة من النص و خبراته السابقة -٩
                

  مجال تعلم الكتابة  - ر
  :المستوى المعياري األول لتعلم الكتابة 

  .و الكلمات و الجمل بصورة صحيحة يكتب التلميذ الحروف 
  :مؤشرات األداء 

              

                . يكتب بانسيابية و بسرعة -١
  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري
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                .مركبة  يكتب مستخدماً جمالً بسيطة و جمالً -٢
                ...)أحمد ، أتقن (  يكتب كلمات بها همزة قطع مثل -٣
                ) .يتأمل (   يكتب كلمات بها همزة متوسطة على األلف مثل-٤
                ) مالئم ( يكتب التلميذ كلمات بها همزة متوسطة على نبرة مثل-٥
                ) .ل تفاء(  يكتب كلمات بها همزة متوسطة على السطر مثل -٦
                ) .مؤمن (  يكتب كلمات بها همزة متوسطة على واو مثل -٧
                ..)ابن ،اسم ( يكتب األسماء التي تبدأ بهمزة الوصل مثل -٨
                . يراجع الجمل قبل كتابتها و أثناءها و بعدها -٩

                . يستخدم عالمات الترقيم في الكتابة -١٠
  .ي الثاني لتعلم الكتابة المستوى المعيار

  .يكتب التلميذ بحيث تتواصل أفكاره و تتضح 
  :مؤشرات األداء 

              

                .  يستخدم التلميذ اللغة العربية الفصحى الميسرة في كتابته-١
                . يكتب األحداث البسيطة و يرتبها بعدة طرق -٢
                . يكتب في صورة فقرات -٣
                .عبر كل فقرة عن فكرة واحدة  يكتب بحيث ت-٤
                . يكتب مقدمة و موضوعاً و خاتمة منطقية -٥
مالحظات بسيطة (  ينظم أفكاره من خالل وضع قوائم أفكار -٦

  ) .حول الموضوع 
              

                . يستخدم أدوات ربط مناسبة للربط بين أفكاره -٧
                .. )الهامش، العناوين( يتعرف بعض قواعد تنظيم الكتابة مثل -٨
                . يراجع كتاباته الخاصة خالل التعبير و بعده -٩

عالمات ترقيم ، أدوات (  يقيم كتاباته باستخدام أساليب اللغة -١٠
  ... )ربط 

              

  .المستوى المعياري الثالث لتعلم الكتابة 
  .يوظف التلميذ مهارات الكتابة في مواقف مختلفة 

  : األداء مؤشرات

              

                . يكتب التلميذ جمالً بسيطة بمحاكاة جمل من النصوص -١
                . يلخص المواد الدراسية المقررة -٢
                . يكتب تعليقاً على حدث -٣

  إمكانية تطبيقه أو حتقيقه  درجة املناسبة  المستوى المعياري



 ٣٩٥

جداً
رية 

كب
  

رية
كب

سطة  
متو

  

ليلة
ق

جداً  
لة 

قلي
  

ن ميك
  تطبيقه

ال ميكن 
  تطبيقه

 يكتب آراء بسيطة عن النصوص التي قرأها الطالب و -٤
  .مناقشتها مع إبداء األسباب 

              

مع ) قصة ، مقال ، كتاب ، (  يكتب التلميذ رأيه فيما قرأ -٥
  .تبرير وجهة نظره 

              

                  . يكتب مقارنة بين رأيين مختلفين حول الموضوع نفسه-٦
                . يكتب دعوة لحضور عيد ميالد أو حفل أو مهرجان -٧
                . يكتب رسالة قصيرة في بعض المناسبات -٨
 يكتب قصة بسيطة تحاكي القصص التي قرأها مع محاكاة لغة -٩

  .القصة و تغيير الشخصيات و أماكن األحداث منها و الزمان 
              

ا و األماكن و  يكتب قصة من تأليفه موضحاً شخصياته-١٠
  . الزمان 

              

 يكتب ما يمليه عليه المعلم في حصص اإلمالء بصورة -١١
  .صحيحة 

              

 يكتب أسئلة رئيسة عن موضوع معلوماتي قبل قراءته و -١٢
  .تسجيل اإلجابة بعد القراءة

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٩٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زدت علماًأو إذا ما 
  زادني علمًا بجھلي                     

  
  
 
 
 
 


