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ممخص 

 ىدف ىذا البحث التعرف إلى أساليب تعميم المغة العربية الواردة في وثيقة 
المنياج، وكتب المغة العربية، وأدلة المعممين القائمة عمى اقتصاد المعرفة 

. باستراتيجيات التدريس، والوسائل التعميمية، واستراتيجيات التقويم: والمتمثمة
تم استخدام . والتعرف إلى واقع تنفيذ ىذه األساليب وسبل النيوض بيذا الواقع

المنيج الوصفي لتحقيق ىدف ىذه الدراسة، واستخدمت وسيمة المقابمة في جمع 
أظيرت الدراسة جيود وزارة التربية . بياناتيا الخاصة باليدفين الثاني والثالث

والتعميم في إدخال استراتيجيات تدريسية وتقويمية حديثة لرفع مستوى تعميم المغة 
العربية ونوعيتو في األردن، وتدريب المعممين عمى الميارات األساسية في 

وأظيرت الدراسة ظيور بعض الينات أثناء تنفيذ . الحاسوب وتوظيفو في التعميم
.  ىذه االستراتيجيات، وأنو ال بد من ردم اليوة بين النظرية والتطبيق
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: مقدمة الدراسة وخمفيتها النظرية

المغة العربية لغة خالدة، غنية بمفرداتيا، وتراكيبيا وأوزانيا، تنمو وتتطور 
وقد نالت . باستمرار، وىي من أدق المغات نظامًا، وأوسعيا ااتقاقًا، وأجمميا أدباً 

المغة العربية بنحوىا، وصرفيا، وبيانيا، ومعانييا، وأساليب تدريسيا من الدراسات 
والبحوث الايء الكثير؛ ذلك ألنيا لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الاريف، وبيا 
ُيحفظ التراث العربي عبر العصور واألجيال، وىي لغة األمة العربية والمغة الروحية 

لممسممين، وأصبحت منذ حوالي أربعة عقود إحدى لغات األمم المتحدة، وىيئات 
وىي أداة العمم، وأداة االتصال والتفاىم بين أفراد المجتمع الواحد، . دولية أخرى

. ووسيمة اتصال بين اعوب األمم المختمفة
ومن أبرز الجيود الخيرة الماتركة التي بذلتيا وزارة التربية والتعميم، وبذليا 
مجمع المغة العربية األردني، تطوير تعميم المغة العربية وتعمميا، وذلك من خالل 

عقد المؤتمرات والندوات وتأليف مناىج المغة العربية، وكتبيا المدرسية، وأدلة 
. المعممين

 –م، افتتح جاللة الممك الحسين المعظم 1987وفي السادس من أيمول عام 
 المؤتمر الوطني لمتطوير التربوي، وألقى جاللتو –رحمو اهلل وأسكنو فسيح جناتو 

خطابًا قوميًا ميمًا حدد فيو مالمح المواطن الذي نريد، الذي ينبغي لممؤسسة 
التربوية أن تسعى لتنائتو من خالل األنظمة والبرامج والمناىج الدراسية، وترأس 

 حيث أارف سموه عمى – حفظو اهلل –جمسات المؤتمر سمو األمير الحسن 
عممية المراجعة والتقويم الخاصة بالعممية التربوية، وساىم بخبراتو المميزة، 

وتاجيعو عمى الحوار المفتوح، في إثراء الفكر التربوي، والتواصل القادر عمى 
. (1)مواجية متطمبات الحاضر والمستقبل

                                                 

عزت جردات وزمالؤه، المؤتمر الوطني األول لمتطوير التربوي، رسالة المعمم بدل العددين الثالث . د( 1)
 .م1988والرابع من المجمد التاسع والعارين، آب، 



 175 

: (2) ولقد خمص المؤتمر نتيجة لمناقااتو ألوراق العمل التي تناولت
السياسة التربوية في األردن، والمناىج والكتب المدرسية، والتقنيات التربوية، واإلدارة 

التربوية، وأحوال التعميم، عمى مدى أربع جمسات إلى توصيات عدة في مجاالت 
: مختمفة منيا

 (3):مبحث المغة العربية.  1
بذل المزيد من االىتمام بالمطالعة اإلضافية واعتمادىا في جميع مراحل  -

. التعميم
اإلفادة من الدراسات التربوية الحديثة في عرض محتوى بعض مواد المغة  -

 .العربية؛ كأن نربط بين النصوص والتذوق األدبي

 .بذل المزيد من العناية بمادة التعبير الكتابي والافوي معاً  -

االىتمام بالمغة من حيث طبيعتيا المسانية واإلفادة من الوسائل السمعية  -
 .والبصرية في تدريسيا

 .العودة لالىتمام بفن التمخيص -

 .االىتمام باألناايد الوطنية والقومية والمسابقات الاعرية والخطابية -

 .التوسع في تعميم الخط العربي لكل الصفوف -

استثمار جيود المجامع العممية والمغوية في تحديد مفيومات المفردات  -
 .والمصطمحات األدبية والمغوية في الكتب المقررة

إعداد أدلة مرافقة لمكتب المدرسية في المغة العربية في المرحمتين اإلعدادية  -
 .والثانوية

                                                 

 .59 المرجع السابق، ص( 2)

 (.71-69) المرجع السابق، ص( 3)
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: التقنيات التربوية. 2

تطوير القدرة عمى استخدام التقنيات التربوية لرفد العممية التربوية، بيدف 
: (1)تحقيق ما يأتي

.   تحسين عممية التعمم والتعميم–أ 
. تنمية ميارات التعميم الذاتي لدى الطمبة-  ب
تنمية كفايات المعمم في استخدام المصادر التعميمية بكفاءة وفعالية، وذلك -  ج

: (2)من خالل
. توفير مراكز مصادر التعميم-  
. توفير مجمعات الخدمات التعميمية لممدارس المتقاربة-  
توفير المختبرات والمكتبات وقاعات عرض البرامج التعميمية والمااغل -  

. المينية
. تطوير إنتاج البرامج اإلذاعية والتمفزيونية التعميمية-  
. تطوير  إنتاج األجيزة المختبرية والوسائل التعميمية-  
عدادىا-  . توفير الكوادر الفنية وا 

، أطمق جاللة الممك عبد اهلل الثاني (16/9/2002-15)وفي الفترة ما بين 
 مبادرتو السامية في منتدى التعميم في أردن – حفظو اهلل ورعاه –ابن الحسين 

المستقبل، فرسم مالمح السياسات االقتصادية واالجتماعية لبناء اقتصاد وطني 
وضرورة . معرفي، وأّكد جاللتو أىمية الحفاظ عمى اإلنجازات التربوية التي تمت

                                                 

، التطوير التربوي، بديل (1998-1988)عزت جردات، خطوات رئيسية لمتعريف بخطة التطوير التربوي ( 1)
 .13م، ص1989العددين األول والثاني من رسالة المعمم من المجمد الثالثين، حزيران 

غرفة : 1987 عزت جردات، وجيو الفرح، محمد الرااد، المؤتمر الوطني األول لمتطوير التربوي ( 2)
العمميات؛ بديل العدد السادس من المجمد  التاسع والعارين من رسالة المعمم، كانون األول، 

 .32م، ص1988



 177 

العمل عمى التطوير المستمر ليا، بيدف االرتقاء بيا، في أجواء من الحوار، 
مع الوقوف عمى أىمية التكنولوجيا في التعمم، وتييئة األردن . واالعتدال، والتسامح

ليكون مركزًا لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت، ومركزًا لمتجارة اإللكترونية في 
 (1).المنطقة

وتبنَّت وزارة التربية والتعميم في ضوء ممتقى الرؤية المستقبمية ماروع تطوير 
 الذي يتضمن مرتكزات أساسية لتطوير (ERFKEI)نحو اقتصاد المعرفة 

 (2).التعميم
ويسعى األردن من خالل رؤية صاحب الجاللة الممك عبداهلل الثاني، إلى 
التقدم بعزم نحو توظيف التكنولوجيا في التعميم، وتركيز عمميات التعمم والتعميم 

عمى الطالب، وتضمين المناىج استراتيجيات حديثة في التعمم والتعميم، وتييئة جيل 
من المتعممين القادرين عمى التعامل مع تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 

كما تدعو الرؤية األردنية المنبثقة من رؤية جاللة الممك . (3)وتوظيفيا بوعي عميق
ليعمل الناس عمى تطوير األفكار الجيدة " التنمية المستدامة"عبد اهلل الثاني عمى 

. (4)وتطبيقيا

والمممكة األردنية الياامية عضو فاعل في المنظمة العربية لمتربية والثقافة 
 وبخاصة تمك المتعمقة بتطوير المناىج الدراسّية لّمغة –والعموم، وتدعم مااريعيا 

عمى المستويات التعميمية كافة، تطويرًا يامل األىداف والمحتوى - العربية 

                                                 

. (س)م، ناصر عمي محمد وزمالؤه، ص 2008وزارة التربية والتعميم، الكتاب السنوي لمعام ( 1)
.     وزارة التربية والتعميم، إدارة البحث والتطوير التربوي، نحو رؤية مستقبمية لمنظام التربوي في األردن

 (.4-3)م، عّمان، ص16/9/200-15منتدى التعميم في أردن المستقبل، 

 (.3) المرجع السابق، ص( 2)

م، 2006 وزارة التربية والتعميم، اإلطار العام لممناىج والتقويم، إدارة المناىج والكتب المدرسية، ( 3)
 (.11)ص

 (.11) المرجع السابق، ص( 4)
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واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم وكذلك أساليب إعداد معّمم المغة العربية 
ومما جاء في خّطة تطوير التعميم في الوطن العربي الصادرة عن . وأساليب تدريبو

، وىي 2008جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـوم عام 
إّن عمى النظام "، (2008آذار )الخّطـة التي اعتمدىا مؤتمر القمة العربية بدماق 

التعميمي العربي ومؤسساتو التربوية والتعميمية أن يعّزز قدرات المتعمم المغوّية عمى 
تفسير المعمومات ونقميا من خالل أساليب جديدة وبالاكل الذي تساعده عمى إصدار 

وصدر قرار مجمس الجامعة العربية عمى مستوى القّمة بدماق، . (1)األحكام باأنيا
النيوض بالمغة العربية "  متضمنًا الموافقة عمى ماروع 30/3/2008 تاريخ 435رقم 

. (2)"لمتوجو نحو مجتمع المعرفة

كانون )وكان من قرارات قّمة الكويت االقتصادية والتنموّية واالجتماعية 
ضرورة "، و"التأكيد عمى ضرورة الحفاظ عمى مكانة المغة العربية "(2009الثاني 

. (3)"النيوض بالمغة العربية باعتبارىا محّطة ىوّية األّمة

: أهداف الدراسة
: تنحصر أىداف الدراسة في التعرف إلى

أساليب تعميم المغة العربية الواردة في وثيقة المنياج، وكتب المغة العربية وأدلة : أووًال 
:  المعممين القائمة عمى اقتصاد المعرفة والمتمثمة بـ

. استراتيجيات التدريس -
 .الوسائل التعميمية -

 .استراتيجيات التقويم -

                                                 

المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، إدارة التربية، وثائق اجتماع خبراء المغة العربية، تونس  ( 1)
 (.13) يونيو، ص15- 14

 (.14)المرجع السابق، ص ( 2)

 (.15) المرجع السابق، ص( 3)
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. واقع تنفيذ أساليب تعميم المغة العربية في الميدان:  انياًال 

. ُسبل النيوض بواقع تنفيذ أساليب تعميم المغة العربية:  ال اًال 

: أهمية الدراسة
 تمثل ىذه الدراسة إضافة ومساىمة متواضعة ُتضاف إلى الجيود التربوية 

كما أنيا . التي تُبذل في ميدان تعميم المغة العربية وسبل النيوض بأساليب تعميميا
تمقي األضواء عمى تجربة وزارة التربية والتعميم في مجال التوجو نحو اقتصاد 

المعرفة، والتي يمكن أن يفيد منيا الراغبون في تطوير مثل ىذه المناىج في الوطن 
. العربي

: طريقة الدراسة واإلجراءات
 استخدام المنيج الوصفي في رصد أساليب تعميم المغة العربية الواردة في 

مناىج المغة العربية وكتبيا وأدلتيا القائمة عمى اقتصاد المعرفة، واعتمدت ىذه 
الدراسة عمى وسيمة المقابمة في جمع بياناتيا الخاصة باليدف الثاني والخاص 
بواقع تنفيذ أساليب تعميم المغة العربية في الميدان، واإلفادة من بعض الدراسات 

. التي قامت بمتابعة التنفيذ الفعمي لمنياج العربية وأساليب تعميميا

في  (باكل جماعي أو فردي) وجرت مقابمة معممي المغة العربية ومعمماتيا 
مواد الدراسات العميا التي درسيا الباحث خالل الفصل الثاني واألول لمعام الجامعي 

: والمواد ىي. 2009/2010، 2008/2009
. مادة ماكالت خاصة في المغة العربية -
 .مادة اتجاىات معاصرة في مناىج المغة العربية -

 .مادة التغير في مناىج التعميم األساسي -

 .مادة إدارة المناىج -

 .مادة استراتيجيات تنفيذ المنياج -
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وُوضعت أسئمة تغطي األىداف المتوخاة من الدراسة، وُدونت اإلجابات عن 
. األسئمة المطروحة، وُصنفت وُنسقت لتصف واقع التنفيذ وسبل النيوض بو

: ولقد اعتمد الباحث في ىذه الدراسة عمى مراجع مختمفة منيا
المغة العربية لمرحمتي التعميم :    اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة–أ 

. م2005األساسي والثانوي لعام 
: في مجال كتب المغة العربية-  ب

التي قررت  (10، 9، 8)ميارات االتصال لمصفوف : سمسمة المغة العربية .1
. م2006/2007وزارة التربية والتعميم تدريسيا منذ عام 

سمسمة المغة العربية لمحمقتين األولى والثانية من التعميم األساسي، والتي  .2
قررت وزارة التربية والتعميم تدريسيا اعتبارًا من العام الدراسي  

 .م2005/2006

 .لصفوف التعميم األساسي: المغة العربية/ أدلة المعمم  .3

: الكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعميم في ىذا المجال ومنيا- ج
. م2002نحو رؤية مستقبمية لمنظام التربوي في األردن، -  
. (م2005-1999)الخطة الثانية لمتطوير التربوي في األردن -  
الدليل التربوي لمادة المغة العربية المحوسبة، وزارة التربية والتعميم، -  

. م2008
. الكتاب السنوي لوزارة التربية والتعميم في األردن-  
. 2004، كانون األول (اإلطار النظري)استراتيجيات التقويم وأدواتو -  
. 2006اإلطار العام لممناىج والتقويم، -  

 – المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم – وثائق اجتماع خبراء المغة العربية –د 
. م2009إدارة التربية، تونس، 

. بحوث ودراسات حول واقع تنفيذ مناىج المغة العربية وأساليب تعميميا- ىـ
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نتائج الدراسة 

: في ما يتعمق بأساليب تعميم المغة العربية: أووًال 

: (1)استراتيجيات التدريس. 1

استراتيجية التدريس خطة تصف اإلجراءات التي يقوم بيا المعّمم، والمتعّمم 
تستند استراتيجيات التدريس في أساسيا إلى . بغية تحقيق نتاجات التعّمم المرجّوة

: نماذج ونظرّيات تسّمى نظرّيات التعّمم، وىذه تصّنف إلى ثالث مدارس رئيسة ىي
. السموكّية، والمعرفّية، واالجتماعّية

ومن أبرز استراتيجيات التدريس المعتمدة في مناىج المغة العربية القائمة 
: عمى اقتصاد المعرفة ما يأتي

:  استراتيجية التدريس المباشر–أ 

ذلك النوع من التدريس الذي يعتمد عمى دور  :  يقصد بالتدريس المباار
المعّمم باكل أساسي في تقديم المعرفة بجميع أاكاليا جاىزة لطالبو، فالبعض 

يصفو بالتدريس التقميدي، ألّنو أكثر أنماط الطرائق التدريسية ايوعًا بين المعممين، 
ويصف البعض تعمم الطمبة وفق ىذا األسموب بأنو تعمم استقبالي، حيث يكون 

. المتعمم مستقبالً 
: ومن أم متها
. عرض توضيحي.    - المحاضرة-  
. حمقة البحث.    -  ضيف زائر-  
. العمل في الكتاب المدرسي.   -  أسئمة وأجوبة-  

                                                 

ميارات االتصال، :  وزارة التربية والتعميم، إدارة المناىج والكتب المدرسية، دليل المعمم، المغة العربية( 1)
 (.267-262)م، ص2006الصف التاسع، 
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. التدريبات والتمارين. -   أوراق العمل–كراس العمل -  

. البطاقات الخاطفة.  -  أناطة القراءة المباارة-  

: استراتيجية التدريب عمى  اوستقصاء والتدريب عمى التساؤل- ب

البحث عن المعرفة والمعمومات والحقائق، من خالل : يقصد باالستقصاء
. طرح األسئمة، ويمارس اإلنسان االستقصاء باكل طبيعي منذ والدتو وحتى وفاتو

وتيدف ىذه االستراتيجية إلى تدريب المتعّمم عمى التساؤل، وطرح األسئمة 
العممية، كما يفعل العالم، فيذه االستراتيجية تتعامل مع المتعمم كباحث صغير، 

. وىو يفترض ميل اإلنسان إلى البحث واالستقصاء

: ومن أم متها

. االستقصاء الرياضي.  -  عممية التصميم التقني -  

. دراسة الحالة.   -  البحث العممي -  

:  استراتيجية التعمم التعاونيّ –ج 

استراتيجية يعمل الطمبة بوساطتيا باكل مجموعات :  التعمم التعاونيّ 
مختمفة،تتكوَّن كل مجموعة من أربعة إلى ستة طالب ومن مختمف المستويات، 

يقومون بالعمل معًا ويتعممون من بعضيم البعض لتحقيق اليدف التعميمّي 
الماترك الذي رسمو المعمم، بحيث يتم التنافس بين المجموعات، والتعاون بين 

أفراد المجموعة الواحدة، ويقتصر دور المعمم في ىذه الطريقة عمى التوجيو، 
عطاء التغذية الراجعة عند الحاجة، وتقديم التعزيز باكل جماعيّ  . والتنظيم، وا 
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: ومن أم متها

. تدريب الزميل.   -  المناقاة -  

.  واارك– انتق زمياًل    –فكر .   -  المقابمة -  

. التعمم الجماعي التعاوني.   -  الابكة -  

. نظام الزمالة. -   (round robin)الطاولة المستديرة  -  

: استراتيجية التعّمم من خالل النشاطات- د

ىو التعّمم الذي يقوم من خالل تنفيذ الطالب :  التعمم من خالل النااطات
الزيارات الميدانية، والتعّمم من خالل : لنااط مقصود، وىادف، ومخطط لو، مثل

. الماروعات، واأللعاب، وغيرىا من النااطات التربوّية المختمفة

 ويتميز التعمم بيذه االستراتيجية بتوفير الفرص الحياتّية الحقيقّية لمطمبة 
ويمكن ليذا النمط . لمتعمم الذاتّي، باإلضافة إلى تعزيز االستقاللية، والتعمم التعاونيّ 

. من التعميم أن ياّجع الطمبة عمى تحمل مسؤولّية تعّمميم
: ومن أم متها

. الزيارة الميدانية.    -  المناظرة -  

. تقديم العروض الافوية.    -  األلعاب - 

.  التدريب.  -  المناقاة ضمن فريق -  

. التعمم من خالل المااريع.    -   الرواية -   

. التدوير.   -  الدراسة المسحية -  
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: استراتيجية التفكير الناقد- هـ

بأنو التفكير الصحيح حول المعرفة الصحيحة :  ُيعرَّف التفكير الناقد
بأنو تفكير : ويمكن وصف التفكير الناقد. والمناسبة عن العالم الذي نعيش فيو

. مبرر، ومسؤول، ومياري يركز عمى اتخاذ قرار حول ما نقوم بو
: ومن أم متها

حيث يراجع الطمبة طرق تفكيرىم ويراقبون : ميارات ما وراء المعرفة -
. تعمميم ويراجعون أنفسيم

حيث يبتكر الطمبة صورًا لتفكيرىم، كالخرائط المفاىيمية : منظِّمات بصرية -
 .والابكات والرسوم البيانية والخرائط والجداول البيانية والمنظمات البصرية

يحمل الطمبة وسائل اإلعالم واإلحصائيات وأمورًا أخرى مثل : التَّحميل -
 .التحيز والنمطية

ومن مااريع وزارة التربية والتعميم الداعمة الستراتيجيات المغة العربية 
: (1)وييدف ىذا الماروع إلى". محكات التفكير"ماروع 
تطوير ميارات المناقاة واالستماع الفاعل، والتعمم التااركي، والقراءة  -

. الناقدة، وميارات التفكير
احترام اآلخرين، وتقبل : امتالك الطمبة لميارات الحياة االجتماعية مثل -

 .آراء اآلخرين وأفكارىم، وتقبل النقد البناء

 .ربط خبرات الطمبة واالستفادة منيا في المناقاات -

 .التعبير عن الفكر الفردي بوضوح وثقة -

 .دعم آراء اآلخرين بدالئل منطقية -

                                                 

 (.28)م، إدارة البحث والتطوير التربوي، ص2008 وزارة التربية والتعميم، الكتاب السنوي لمعام ( 1)
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 .تحسين ميارات القيادة وتطويرىا -

: الوسائل التعميمية.  2

 وُيقصد بيا جميع أنواع الوسائط التي ُتستخدم في العممية التعميمية التعممية 
. لتسييل اكتساب المفاىيم، والمعارف، والميارات، والقيم، واالتجاىات اإليجابية

الكتب المدرسية، والسبُّورات بأنواعيا، والنماذج، والعينات، : وىي تضم
، وأجيزة اإلسقاط الخمفي، (الافافيات)والمجسمات، والخرائط الحائطية، والارائح 

. ، والحاسوب(الفيديو)، والتمفاز، وأارطة (الراديو)، واألفالم، و(اإلبيسكوب)وأجيزة 
كما يمكن اعتبار تجييزات حجرة الدرس، والحديقة المدرسية، والبيئة المحمية من 

ولقد ساىم التطور التقني والتكنولوجي المعاصر في دعم اتجاه . الوسائل التعميمية
وىو ما أصبح ُيعرف في العالم اليوم . استخدام الوسائل التعميمية باكل عام

. ()بتكنولوجيا التعميم

 وأصبحت الوسائل التكنولوجية الحديثة طاغية عمى الوسائل التعميمية 
األخرى في الوقت الراىن؛ إذ تعد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أداة تعميمية 
تجذب الطمبة وتاجعيم عمى التعمم الذاتي، وىي تحقق العناصر اآلتية من التعمم 

 ( ):المتمركز حول الطالب

. التعمم الفّعال- أ  

. مركزية الطالب- ب

. نمذجة المواقف الحياتية الحقيقية ومحاكاتيا-  ج
                                                 

 (.40)وزارة التربية والتعميم، اإلطار العام لممناىج والتقويم، ص ()

() http://www.arabrenewal.org/articles/13982/1/AaaiE-CaaeOCAEa-CaEUaiaiE- 
aeIaeN.28/03/2009           

http://www.arabrenewal.org/articles/13982/1/AaaiE-CaaeOCAEa-CaEUaiaiE-%20aeIaeN.28/03/2009
http://www.arabrenewal.org/articles/13982/1/AaaiE-CaaeOCAEa-CaEUaiaiE-%20aeIaeN.28/03/2009
http://www.arabrenewal.org/articles/13982/1/AaaiE-CaaeOCAEa-CaEUaiaiE-%20aeIaeN.28/03/2009
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تزويد المعممين والطمبة بمصادر دائمة مثل ). التعمم القائم عمى المصادر-  د
 (CD-Rom ENCYCLOPEDIAS)الموسوعات عمى أقراص مدمجة 

 ويجب أن تتوافر لدى الطمبة والمعممين الميارات اآلتية حتى يتمكنوا من 
 ( ):توظيف التكنولوجيا في التعميم

غالقو-    .تاغيل الحاسوب وا 

 .استخدام لوحة المفاتيح والفأرة لتاغيل وظائف الحاسوب األساسية-  

 .الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح-  

 .عمل وثيقة وتخزينيا واسترجاعيا-  

دارتيا-    .عمل الممفات وتنظيميا وا 

غالقيا-    .فتح البرمجيات واستخداميا وا 

 .طباعة الوثائق-  

استخدام ممحقات الحواسيب المألوفة مثل الطابعات، والماسح الضوئي، - 
 .والكاميرات الرقمية، وآالت العرض الرقمية

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعميم عممت جاىدة عمى تدريب 
معممييا عمى الميارات األساسية في الحاسوب، وحصمت مجموعة كبيرة منيم عمى 

، ووفرت لطمبتيا مناىج متخصصة في (اإلنتل)الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، و
. الحاسوب لتمكنيم من ىذه الميارات

                                                 

 (.40)وزارة التربية والتعميم، اإلطار العام لممناىج والتقويم، ص ()
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ويسعى األردن من خالل رؤية صاحب الجاللة الممك عبداهلل الثاني، إلى 
التقدم بعزم نحو توظيف التكنولوجيا في التعميم، وتييئة جيل من المتعممين القادرين 

 ( ).عمى التعامل مع تكنولوجيا المعمومات وتوظيفيا

ومن األمثمة عمى استخدام التكنولوجيا بوصفيا أداة تعمم في كتب المغة 
: العربية

 ومن ،(اإلنترنت) الوصول إلى معمومات في الشبكة العالمية لممعمومات –أ 
: األمثمة عمى ذلك

استخرج من الابكة العالمية لممعمومات نّصًا، وِقْف عمى األخطاء المغوية  .1
 ().أو الكتابية الواردة فيو، وصّوبيا في دفترك، ثم ناقايا مع زمالئك

من خالل الابكة العالمية لممعمومات، ابحث عن ترجمة لحياة أبي ذؤيب  .2
().اليذلي، أو أحد اعراء صدر اإلسالم، ثم لخِّصيا في مقالة

 

: عمل رسومات من المعمومات- ب
:  ومن األمثمة عمى ذلك

عمى برنامج الّرسام في الحاسوب، ارسم رجل الثمج بمعطفو الواسع واالو  .1
 ().األصفر

قم برسم لوحة تمثل قبة . من خالل برنامج تحرير الصور في الحاسوب .2
().الصخرة المارفة

 

                                                 

 (.11)اإلطار العام لمنماذج والتقديم، ص ()

 (.39)المرجع السابق، ص ()

 (.101)القواعد والتطبيقات، الصف الثامن، ص: المغة العربية ()

 (.103)لغتنا العربية، الجزء األول، الصف الثالث، ص ()

 (.69)المغة العربية، ميارات االتصال، الصف الثامن، ص  ()
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باستخدام برنامج الرّسام في الحاسوب، ارسم إاارة المرور، موضحًا  .3
().األحمر، والبرتقالي، واألخضر: دالالت األلوان

 

:  ومن األمثمة عمى ذلك.استخدام البرمجيات التربوية- ج

عد إلى أحد كتب األحاديث النبوية، وتعاون مع أفراد مجموعتك في جمع  .1
أحاديث نبوية اريفة تتحدث عن الصبر عمى الادائد، واطبعيا باستخدام 

برنامج معاجمة النصوص في الحاسوب، ثم أرسميا إلى معّممك بالبريد 
 ().اإللكتروني

من خالل برنامج الصور في الحاسوب، قم برسم لوحة تمثل قبة الصخرة  .2
().المارفة

 

:  ومن األمثمة عمى ذلك:تطوير عروض تم يمية متعددة الوسائل- د

ال " اعرض قصيدة (Power Point)باستخدام برنامج العروض التقديمية  .1
 ().مرفقةبصوتك، وأرسميا عبر البريد اإللكتروني إلى أصدقائك" تعذليو

ابحث في الابكة العالمية لممعمومات عن عادات بعض الاعوب في  .2
 ().الزواج، واعرضو أمام زمالئك

                                                 

 (.101)لغتنا العربية، الجزء األول، الصف الرابع، ص ()

 (.161)لغتنا العربية، الصف السابع، ص ()

 (.69)ص)لغتنا العربية، ميارات االتصال، الصف الثامن،  ()

 (.59)لغتنا العربية، ميارات االتصال، الصف العاار، ص ()

(. 95)غتنا العربية، الصف الرابع، الجزء الثاني، ص ل()
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م توصيل خدمة اإلنترنت لمدارس وزارة التربية والتعميم، 2006 وتم في عام 
وتفعيميا من خالل االتفاقية مع اركة االتصاالت األردنية، والربط مع مركز الممكة 

 ().رانيا العبداهلل لتكنولوجيا المعمومات
م بإنجاز ماروع رائد ىو 2008 وقامت وزارة التربية والتعميم خالل عام 

إّن حوسبة مناىج المغة العربية كاممة، كانت ىي األولى من . حوسبة المغة العربية
نوعيا في األردن خاصة وفي أقطار الوطن العربية عامة، وتم حوسبة مبحث المغة 

 ومن إنجازات إدارة ().ساعة محوسبة باعتماد التعمم المتمازج (480)العربية بواقع 
م أيضًا، متابعة وتقويم تطبيق مواد المغة 2008المناىج والكتب المدرسية لعام 

 ( )(.12-1)العربية المحوسبة لمصفوف 
 ومن مااريع وزارة التربية والتعميم الداعمة لوسائل تعميم المغة العربية 

الذي يقوم عمى تزويد المكتبة المدرسية لمصفـوف من " ماروع مكتبتي العربية"
وياجع . بالعديد من الكتب المتعمقة بموضوعات مختمفة ومناسبة لمطمبة (1-6)

 ( )".لنقرأ سويًا ونستمتع"ىذا الماروع الطمبة عمى القراءة واتخاذ اعار 
  :()استراتيجيات التقويم.  3

 ُيعد التقويم عممية منيجية تتطمَّب جمع بيانات موضوعية وصادقة من 
مصادر متعددة، باستخدام أدوات متنوعة في ضوء أىداف محددة، بغرض التوصل 

. إلى تقديرات ُيستند إلييا في إصدار أحكام أو اتخاذ قرارات مناسبة
                                                 

، منجزات 2006وزارة التربية والتعميم، إدارة البحث والتطوير التربوي، الكتاب السنوي لمعام  ()
 (.51)ومؤارات، ص

وزارة التربية والتعميم، الدليل التربوي لمادة المغة العربية المحوسبة، . (م2008)ميسرة صويص وآخرون  ()
 .(م2008)

 (.31)، ص2008وزارة التربية والتعمم، إدارة البحث والتطوير التربوي، الكتاب السنوي لمعام  ()

 (.27)م، إدارة البحث والتطوير التربوي، ص2008وزارة التربية والتعميم، الكتاب السنوي لمعام  ()

: وزارة التربية والتعميم، إدارة االمتحانات واالختبارات، مديرية االختبارات، استراتيجيات التقويم  وأدواتو ()
(. 41987)، ص2004اإلطار النظري، إعداد الفريق الوطني لمتقويم 

م، ص 2006      ووزارة التربية والتعميم، إدارة المناىج والكتب المدرسية، اإلطار العام لممناىج والتقويم، 
(62-77.) 
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 ومن أبرز استراتيجيات التقويم المعتمدة في مناىج المغة العربية القائمة عمى 
: اقتصاد المعرفة ما يأتي

:  استراتيجية التقويم المعتمد عمى األداء–أ 

وتتمخص في قيام المتعمم بتوضيح تعممو من خالل توظيف مياراتو في  
مواقف حياتية حقيقية، أو مواقف تحاكي المواقف الحقيقية، أو قيامو بعروض 

عممية يظير من خالليا مدى إتقانو لما اكتسب من ميارات في ضوء النتاجات 
. التعميمية المراد إنجازىا

:  ومن فعالياتيا
.  (لعب األدوار)المحاكاة .    -  التقديم -  

.  المناظرة–المناقاة .   -  العرض التوضيحي-  
. األداء-  
. الحديث-  
. المعرض-  

: استراتيجية التقويم بالقمم والورقة- ب

 ُيستخدم التقويم بالورقة والقمم، مثل المقاالت واالختبار واالختبار القصير 
ويمكن تقويم كل من تذكر الحقائق والميارات العميا . لجمع أدلة حول تعمم الطالب

ويمكن أيضًا لمطالب أن . باستخدام الورقة والقمم، وباستخدام أدوات معدة بعناية
. يظيروا مياراتيم من خالل إكمال جدول  أو رسم

:  المالحظة–ج 

 تعني المالحظة عممية مااىدة الطالب، وتسجيل معمومات التخاذ قرار في 
وتوفر المالحظة معمومات منظمة ومستمرة . مرحمة الحقة من عممية التعميم والتعمم
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حول كيفية التعمم واتجاىات المتعممين وسموكاتيم واحتياجاتيم كمتعممين وكذلك 
. ولذلك يجب أن يكون لممالحظة معايير محددة ومجال واضح. أدائيم

 وتتضمن المالحظة سجاًل كتابيًا ُيفترض أن يكون موضوعيًا وواضحًا، ومن 
الممكن أن تامل السموك المالحظ، والتغير عبر الوقت، وأداء الطالب باالستناد 

. إلى معايير متفق عمييا والتقدم أو النمو عند التمميذ

 من الممكن كذلك تدوين المالحظة في قائمة رصد، أو ساللم التقدير 
. (اليومية)المفظية أو ساللم التقدير العددية، أو في الدفاتر الجانبية 

: التواصل- د

 وىو لقاء مبرمج يعد بين الطالب ومعممو لتقويم التقدم المستقل لمطالب في 
ويكون التركيز عمى مدى التقدم إلى تاريخ معين، ومن ثم تحديد . ماروع معين

. الخطوات الالحقة

 إن ىذه االستراتيجية مفيدة لمطالب أثناء عمميم عمى مااريع كبيرة أو في 
ومن الممكن أن ُتستخدم المقاءات في التقويم النيائي عندما . الدراسات المستقمة
. يكتمل الماروع

 وىذه االستراتيجية عممية تعاونية، بمعنى أن الطالب يتعمم من المعمم، 
. وكذلك فإن المعمم يتعمم طبيعة تفكير الطالب وأسموبو في حل الماكالت

: مراجعة الذات- هـ

تعد ىذه االستراتيجية مفتاحًا ىامًا إلظيار مدى النمو المعرفي لممتعمم  
حيث إن تزامن مراجعة الذات مع تقديم دليل عمى التعمم يعد مؤارًا عمى تحقق 

. مرحمة ىامة من مراحل النمو المعرفي لممتعمم
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: ومن فعالياتها

. يوميات الطالب -

 .ممف الطالب -

 .تقويم الذات -

أّما أبرز أدوات التقويم المعتمدة في مناىج المغة العربية القائمة عمى 
: اقتصاد المعرفة فيي

:  قائمة الرصد–أ 

السموكات التي يرصدىا المعمم، أو الطالب أثناء تنفيذ /  وىي قائمة األفعال
. وتسمى أحيانًا قائمة اطب. الطالب لميمة أو ميارة تعّممية

برصد  (معّممًا أو طالباً ) ويقوم الاخص الذي يرصد ىذه األفعال 
عمى سبيل )االستجابات عمى فقراتيا، باختيار أحد التقديرين من بين األزواج اآلتية 

: (المثال

 صح، أو خطأ   ُمْرٍض، أو غير ُمْرٍض 

 نعم، أو ال   غالبًا، أو نادرًا 

 موافق، أو غير موافق  مناسب، أو غير مناسب 

: سّمم التقدير- ب

السموكات التي يقّدرىا المعمم، أو الطالب أثناء قيام /  ىي قائمة من األفعال
الطالب بأداء ميمة تعممية، تتكون من مجموعة من الميارات، ويقابل كل فقرة منيا 

. تدريجًا يعّبر عن مستوى  أداء الطالب في ىذه الميارة الجزئية
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 حيث يقوم الاخص الذي يستخدم ىذه األداة عند تقويمو ألداء طالب معّين، 
برصد االستجابات عمى فقراتيا من خالل اختيار أحد مستويات التدريج الذي يقابل 

. كل فقرة فييا
 وتعتبر مستويات التدريج، عن مستوى أداء الطالب في كّل ميارة، جزئية، 

حيث يمّثل أحد طرفييا انعدام الميارة أو الصفة التي تيم تقديرىا، في حين يمثل 
. الطرف الثاني لمتدريج اكتمال ىذه الميارة أو الصفة لدى الطالب

:  ويمكن استعمال عّدة أاكال من ساللم التقدير، منيا

:  حيث يتم تدريج مستويات الميارة رقمياً :سّمم التقدير الرقمي.  1

. ُيتَّبع قواعد السالمة العامة عند استعمال المختبر:      مثل

    

1      2       3      4       5 

:   حيث يتم تدريج مستويات الميارة لفظياً :سّمم التقدير المفّظي.  2

. درجة مااركة الطالب في المناقاات الصفية:      مثل

   

     دائمًا     غالبًا        أحيانًا        نادراً 

: سّمم التقدير المفظي- ج
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 سمسمة من الصفات المختصرة التي تبين أداء الطالب في مستويات مختمفة، 
وىو يابو تمامًا سّمم التقدير، ولكنو أكثر تفصياًل منو، حيث يتم اختيار وصف 
دقيق لمستوى الطالب في أدائو، وىذا يجعمو أكثر فائدة في تحديد مدى وكيفية 

. تحّسن أداء الطالب

:  سجل وصف سير التعّمم–د 

 سجل منّظم يكتب فيو الطالب  عبارات حول أاياء قرأىا، أو ااىدىا، أو 
خبرات مّر بيا في حياتو الخاصة، حيث يسمح لو بالتعبير بحرية عن آرائو 

. الخاصة، واستجاباتو حول ما تعممو

 ويعد سجل سير التعمم تعبيرًا مكتوبًا يصف بو الطالب عممية تعّممو، وبذلك 
يتيح لمطمبة فرصة التوسع في التعبير عن انطباعاتيم األولية بحرية، ويربطون تمك 

الخبرة مع األنواع األخرى من التعمم، فالكتابة اليومية أو األسبوعية تحسن من 
. طالقة الطمبة في الكتابة، وتطّور إبداعاتيم

 ويتطمب تطبيق ىذه األداة بيئة تعمم آمنة، وتنظيمًا خاصًا من اإلدارة، 
. بحيث يكون ىذا النوع من التقويم جزءًا من عممية التعمم

: السجل القصصي: هـ
 سجل يتضمن وصفًا قصيرًا من قبل المعمم لما تعممو الطالب، حيث يدون 

. (العمل التعاوني)أكثر المالحظات أىمية حول ميارات العمل ضمن المجموعة 

: واقع تنفيذ أساليب تعميم المغة العربية في الميدان:  انياًال 

: دراسات تناولت واقع تنفيذ أساليب تعميم المغة العربية في الميدان.  1
 ُأجري العديد من الدراسات ذات العالقة التي تناولت واقع تنفيذ أساليب تعميم 
: المغة العربية في مرحمة اقتصاد المعرفة في المممكة األردنية الياامية ومنيا



 195 

التي ىدفت إلى استقصاء أساليب التدريس التي  (2006) دراسة الفيومي 
يستخدميا معممو المغة العربية في تدريس األجناس األدبية لممرحمة األساسية العميا 
في المدارس األردنية، وباستخدام أدوات الدراسة التي تمثمت بمااىدة مجموعة من 
الحصص الصفية، وبمقابمة مجموعة من معممي المغة العربية، ومارفييا، وأعضاء 
مناىجيا، وخبراء تدريسيا، وبمقابمة عدد من الطالب، وتحميل كتاباتيم في مبحث 

تبين من نتائج الدراسة أن نسبة المعممين الذين يستخدمون . األدب والنصوص
، وأن نسبة (%54)أساليب أحادية أو اعتيادية أو يجمعون بين االثنين بمغت 

، وأن الذين يستخدمون (%46)المعممين الذين ينوعـون في أساليب تدريسيم بمغـت 
 ()%(.25)أسموب حل الماكالت وميارات البحث بمغت نسبتيم 

التي ىدفت إلى تعرف مدى تركيز معممي  (2007) ودراسة الكخن وعتوم 
المغة العربية لممرحمة الثانوية في محافظة جرش عمى ميارات التكفير اإلبداعي 

. أثناء تدريسيم
 تم استخدام المنيج الوصفي لإلجابة عن أسئمة البحث، واستخدام أسموب 

تحميل المحتوى في تحميل األسئمة واألناطة المتضمنة في الحصص الخمسين 
كانت أداة الدراسة قائمة بميارات التفكير . التي تم تسجيميا ألفراد عينة البحث

ميارة موزعة عمى خمس قوائم فرعية وفق فروع المغة  (64)اإلبداعي مكونة من 
العربية الخمسة، وقد استخدمت في التحميل بعد إجراء معامالت الصدق والثبات 

. الالزمة لممقياس

                                                 

أساليب التدريس التي يستخدميا معممو المغة العربية في تدريس األجناس "، (2006)الفيومي، خميل  ()
 .أطروحة دكتوراه غير مناورة، الجامعة األردنية". األدبية في المرحمة األساسية العميا في األردن
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 وأظيرت نتائج الدراسة أن نسبة التركيز عمى ميارات التفكير اإلبداعي لدى 
، ومثل ىذه النسبة قميمة بالمقارنة (%4.5)معممي المغة العربية ضئيمة حيث بمغت 

 ( ).مع عدد األسئمة واألناطة في الحصص الخمسين التي تم تحميميا

التي ىدفت إلى تعرف مدى تركيز معممي  (2007) ودراسة الكخن وعتوم 
المغة العربية لممرحمة الثانوية في محافظة جرش عمى ميارات التفكير الناقد أثناء 

. تدريسيم

 تم استخدام المنيج  الوصفي لإلجابة عن سؤال البحث، واستخدام أسموب 
تحميل المحتوى في تحميل األسئمة واألناطة المتضمنة في الحصص التي تم 

أداة الدراسة . تقريبًا من مجتمعو (%12)تسجيميا ألفراد عينة البحث التي بمغت 
ميارة موزعة عمى خمس  (101)كانت قائمة بميارات التفكير الناقد مكونة من 

قوائم فرعية وفق فروع المغة العربية الخمسة، وقد استخدمت في التحميل بعد تحقيق 
وأظيرت نتائج الدراسة أن نسبة التركيز عمى . الصدق والثبات الالزم لممقياس

. (1)%(30)ميارات التفكير الناقد لدى معممي المغة العربية بمغت 

التي ىدفت إلى الكاف عن مدى التطابق بين   (2008) ودراسة يانس 
. المنياج الفعمي لقواعد المغة العربية لممرحمة األساسية العميا مع المنياج المخطط

                                                 

مدى تركيز معممي المغة العربية لممرحمة الثانوية في محافظة "، (2007)الكخن، أمين وعتوم، كامل  ()
إربد لمبحوث والدراسات، المجمد العاار، العدد ". جرش عمى ميارات التفكير اإلبداعي اثناء تدريسيم

 .الثاني، إربد، األردن
مدى تركيز معممي المغة العربية لممرحمة الثانوية في محافظة . (2007) الكخن، أمين وعتوم، كامل ( 1)

جامعة اإلمارات العربية المتحدة، / جرش عمى ميارات التفكير الناقد أثناء تدريسيم، مجمة كمّية التربية
 (.24)السنة الثانية والعارون، العدد 
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اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة ) وبتحميل الوثيقة الرسمية لممنياج 
 الجزء الخاص بقواعد المغة العربية، وتحميل الكتب –لمرحمة التعميم األساسي 

المدرسية تحمياًل ناقدًا؛ وبإجراء مقابالت مع مطوري مناىج قواعد المغة العربية 
لممرحمة األساسية العميا، والفريق الوطني لإلاراف عمى تأليف مناىج قواعد المغة 
العربية وكتبيا، ومؤلفي مناىج قواعد المغة العربية وكتبيا، ومارفي المغة العربية؛ 

. وذلك من أجل استكمال صورة المنياج المخطط
وبحضور حصص صفية عند ثالثة معممين يدرسون المغة العربية لممرحمة 

في ثالث مدارس حكومية اختيرت  (الثامن، والتاسع، والعاار)األساسية العميا 
اختيارًا قصديًا في مديرية تربية عمان األولى، وبمالحظة أساليب تنفيذ المنياج عن 

طريق صحيفة مالحظة طورىا الباحث، وبتحميل دفاتر تحضير المعممين 
. واالمتحانات الايرية والفصمية التي قدميا الطالب

دلت النتائج عمى االختالف الكبير بين الرؤية المرجّوة في المنياج المخطط، 
ن اختمفوا في تنفيذىم لممنياج –ورؤية المعممين في المنياج الفعمي؛ فالمعممون   وا 

عمى اتباع طرائقيم الخاصة في تطبيقيم المنياج -  ضمناً – إال أنيم متفقون –
الفعمي، والغريب أنيم واعون لما ينادي بو المنياج الرسمي، لكنيم يطبقون ما 

 (1).يرونو مناسبًا ليم

ودلت الدراسات في مجمميا عمى أن تطبيق أساليب التدريس الحديثة 
. واستراتيجياتو ما زالت دون الطموح، وأن ىناك فجوة بين الواقع والمأمول

: آراء المعممين التي أبرزتها المقابالت الفردية والجماعية.  2

                                                 

مدى تطابق منياج قواعد المغة العربية الفعمي في المرحمة األساسية العميا . (2008) يانس، إحسان ( 1)
 .في األردن مع المنياج المخطط، أطروحة دكتوراه غير مناورة في الجامعة األردنية، عمان، األردن
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يقر المعممون بأن وزارة التربية والتعميم وفرت الكثير من الدورات التدريبية، 
والورش العممية، والندوات، واألدلة، والوسائل التعميمية المختمفة بما يخدم توجيات 

الوزارة نحو اقتصاد المعرفة، الذي يولي اىتمامًا باستراتيجيات التدريس والتقويم 
. الحديثة

 كما يقر المعممون بأن وزارة التربية والتعميم قد وفرت ليم دورات 
. متخصصة في الحاسوب، وكان ليا أثر في امتالكيم لمميارات األساسية فيو
 وبالرغم من كل ىذه الجيود الخيرة من وزارة التربية والتعميم، يرى المعممون 

: أن ىناك معيقات حالت دون تحقيق األىداف المناودة عمى الوجو األمثل ومنيا

افتقار العديد من المعممين لميارات توظيف االستراتيجيات الحديثة داخل  -
. غرفة الصف

 .إحجام العديد من المعممين عن توظيف ىذه االستراتيجيات -

اختالف رؤية المدربين لالستراتيجيات الحديثة وتركيزىم عمى الجانب  -
 .النظري دون النظر إلى الواقع

افتقار بعض المدارس لمتقنيات التكنولوجية التي ُتستخدم لتوظيف  -
 .الحاسوب في التعميم

تفاوت مدارس المممكة في مصادر التعمم المتفاوتة فييا؛ بين مدارس غنية  -
 .بتمك المصادر وأخرى فقيرة

تفاوت مديريات التربية والتعميم في متابعة تطبيق المعممين الستراتيجيات  -
وتفاوت مديري المدارس في . التدريس والتقويم الحديثة، وما يتعمق بيا
 .وتفاوت المعممين في تنفيذىا. متابعة تنفيذ المعممين لتمك االستراتيجيات
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ويرى المعممون أن استراتيجيات التدريس األكثر ايوعًا في مدارس المممكة 
: ىي

. استراتيجية التدريس المباار -

 .استراتيجية التعمم في مجموعات -

 
: في حين كانت استراتيجيات التدريس األقل ايوعًا من وجية نظرىم ىي

. التفكير الناقد -
 .التعمم الذاتي -

 .حل الماكالت -

ويرى المعممون أن استراتيجيات التقويم األكثر ايوعًا في مدارس المممكة 
: ىي

. الورقة والقمم -
 .التقويم األدائي -

 .المالحظة التمقائية -

: في حين كانت استراتيجيات التقويم األقل ايوعًا من وجية نظرىم ىي
. تقويم الذات -
 .السجل القصصي -

ًً في مدارس المممكة ىي : ويرى المعممون أّن الوسائل التعميمية األكثر ايوعًا
من مثل الموحات الكرتونية، والخرائط، ولوحات )الموحات الحائطية  -

. (....الجيوب، والبطاقات الخاطفة، ولوحات المحادثة
 .المجسمات -
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 .المسجل -

 .الحاسوب -

كما يرى المعممون أن توجو وزارة التربية نحو اقتصاد المعرفة قد أفرز 
: ثالث فئات ىي

:  فئة مجددة تتصف بما يأتي–أ 

 .تحرص عمى التنمية المينية -

 .تستخدم استراتيجيات تدريس حديثة ومناسبة -

 .تستخدم استراتيجيات تقويم حديثة ومناسبة -

 .متمكنة من ميارات الحاسوب وتوظيفو في تدريس المغة العربية -

 .تنوع في الوسائل التعميمية -

 .تستخدم األناطة العالجية واإلثرائية -

 .تستوعب التجديدات التربوية -

: فئة تقميدية- ب

 .تعتمد عمى استراتيجية التدريس المباار -

 .تعتمد عمى استراتيجية الورقة والقمم في التقويم -

 .تعتمد عمى الوسائل التعميمية التقميدية -

 .ال تنفذ أناطة عالجية أو إثرائية -

 .ال تيتم بالنمو الميني -
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.  فئة تراوح بين التجديد والتقميد–ج 

 فيي تستخدم استراتيجيات تدريس وتقويم حديثة وأخرى تقميدية، وقد 
. تستخدم الوسائل التعميمية، وال تحرص عمى توظيف التكنولوجيا في التعميم بفاعمية

 

: سبل النهوض بواقع تنفيذ أساليب تعميم المغة العربية:  ال اًال 

. أن يرفع معمم المغة العربية من أدائو؛ فاإلصالح يبدأ بو .1

أن ُيدرَّب المعمم عمى استراتيجيات التدريس والتقويم قبل الخدمة وأثنائيا،  .2
 .ويبصر بفحواىا في التعميم

 .أن يثري المعمم خبراتو بتبادليا مع زمالئو .3

نار الوعي بين المعممين بأىمية التكنولوجيا في التعميم، وأنيا مساندة  .4
 .لعممو

تفعيل دور اإلدارة المدرسية والمارف التربوي في متابعة المعمم،  .5
 .وتوجييو، وتقديم المساعدة لو في ىذا المجال

 .تعزيز المعمم الفّعال والمبدع تعزيزًا ماديًا ومعنوياً  .6

 .حث المعمم عمى االىتمام باألناطة اإلثرائية والعالجية .7

 .أن يستثير المعمم تفكير الطالب ويعمي من اأن تفكيره .8
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صفوة القول 

 قامت وزارة التربية والتعميم بتبني اقتصاد المعرفة في مدارسنا، وىذا يعمل 
عمى مراعاة الفروق الفردية، ويسيم في ترقية االستخدام السميم لمغة العربية؛ من 

أجل رفع مستواىا في المنظومة التربوية في مدارسنا، ومن أجل أن يمضي 
. أبناؤنا إلى اإلبداع واالبتكار، ومواكبة التكنولوجيا الجديدة بكفاءة ووعي

والتغيرات التي أصابت أساليب تعميم المغة العربية، ووسائميا، وأساليب تقويميا، 
ىدفت إلى رفع مستوى التعميم ونوعيتو في األردن، لتحقيق مخرجات تنسجم مع 

فيي ُتييئ الطالب ليكون عضوًا فاعاًل في مجتمعو، وتمكنو . اقتصاد المعرفة
بداء الرأي، وتبادل النقاش،  من التفاعل مع زمالئو، ومعمميو، وطرح األسئمة، وا 
وتقوده إلى التعمم الذاتي، وتعينو عمى توظيف ابكة اإلنترنت في عمميات التعمم 

وتعزز من دور المعمم، الذي أصبح قائدًا في فصمو، وموجيًا لطمبتو، . والتعميم
. وميسرًا ليم في البحث عن مصادر المعرفة المختمفة

 وبالنظر في واقع تنفيذ استراتيجيات التدريس والتقويم المرتبطة بميارات 
اقتصاد المعرفة، نجد أن الجيود التي بذلت في ىذا المضمار قد بدأت تؤتي 

إاّل أن ىذا ال يعني أن الواقع كان كما ُيراد لو، فقد برزت في ىذا الواقع . ثمارىا
: التعميمي مجموعة من الينات كان من أبرزىا

بقاء العديد من المعممين منادِّين إلى أساليب التدريس االعتيادية؛ مما  -
سيبقي الطالب أسيرًا لممادة الدراسية في منياج المغة العربية وعاجزًا عن حل 

وىذا سيضر . الماكالت التي تواجيو في الحياة، وسيبقى تفكيره محدوداً 
. بالطالب ومجتمعو عمى حّد سواء
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بقاء العديد من المعممين منادِّين إلى أساليب التقويم االعتيادية المتمثمة  -
باالختبارات التقميدية التي تدفع الطالب إلى حفظ المعمومات دون قدرة عمى 

 .تطبيقيا، أو ربطيا بالحياة

بقاء العديد  من المعممين منادِّين إلى استخدام الوسائل التقميدية؛ مما  -
سيؤدي إلى القصور في الفيم، واالستيعاب، وبالتالي عدم تحقق األىداف 

 .المطموبة

ومن ىنا نرى أن عمى المؤسسة التربوية دراسة ىذه الينات بعناية، وأن تفيد 
. من الحمول المقترحة في ىذه الدراسة وغيرىا؛ لتردم اليوة بين الواقع والمناود
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 الّتعقيبات والمناقشات

السيد كمال الكوز 

يرى أنَّ العمل عمى رفع المستوى االجتماعي والمعياي لممعمم أىم بكثير من 
استراتيجيات التدريس واألعباء التي تُثقل كاىمو ليَل نيار وتجعمو يمجأ ألن يكون 

فمنرَق بالمعمم بدل أن "؛ (عامل بناء في عطمتو الرسمية أو بائع مالبس مستخدمة)
نزيد ىمومو وأعباءه، ولننيض بوضعو لينيض بالعممية التعميمية؛ ففاقد الايء ال 

". يعطيو

و المتحدِّث انتقادًا لمارفي المغة العربية؛ ولتوجيياتيم وانتقاداتيم  ووجَّ
.   وطمباتيم التي ال تؤثِّر إيجابيًا في العممية التعميمية

أحد الحاضرين 

يرى أن حسن اختيار المارف التربوي ومدير المدرسة ومدير التربية، لوٌن 
عداد المعمم . من ألوان التكامل في التعميم وأساليب التدريس وا 

السيدة رحمة العطرة 

فيما يتعمَّق باستراتيجيات التدريس، فكميا مطروحة في المدارس : قالت
بجوانبيا النظرية وقد ُدرِّب المعممين عمييا، ولكن ما زال الحال عمى ما ىو عميو 
دون تطبيق عممي واضح أو أثر إيجابي ظاىر ليا في أساليب التدريس، أي أنَّ 

.   التدريب كان قاصرًا عمَّا ىو مطموب وُيطمح لتحقيقو
أمين الكخن . د. رد أ

أمين مالحظات من رأوا أنَّ النصوص األدبية المختمفة، سواٌء أكانت . أكَّد د
إلخ، ... مترجمة أم أصيمة أم من التراث، دينية أم تاريخية أم عممية أم جغرافية
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التي يتعرَّض ليا الطالب في دراستو، تعطي دافعية وتأكيدًا أنَّ العربية قادرة عمى 
.   استيعاب العموم المختمفة ومعالجة النصوص بتنّوعيا

الكخن بجيود وزارة التربية بوضع بعض النصوص الُمارقة في . وأااد د
مناىجيا، وأاار إلى ورقة عممية في ىذا المجال سيمقييا في الجمعية العممية 
فادتيا من تكنولوجيا  الممكية حول تطوُّر النصوص األدبية خالل نصف قرن وا 

.  المعمومات
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