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الممخص 

ال يتحقق تعمم المغة العربية إال بإتقان مياراتيا األربع االستماع والمحادثة 
من أىمية دور المعمم في الوقوف عمى مدى اكتساب المتعمم كقراءة والكتابة، وتالو

. ليذه الميارات من خالل اتباع مجموعة من استراتيجات التقويم وأدواتو المختمفة
نما لموالدان  بيد أن تقويم ميارات المغة العربية ال يقع عمى عاتق المعمم وحده، وا 
وأفراد األسرة دوٌر كبيٌر في متابعة ىذه العممية وتوجيييا الوجية الصحيحة بما 

تقوم ىذه الدراسة عمى مناقشة أىم األدوار التي . يكفل تحقيق األىداف التربوية
يمكن لموالدين وأفراد األسرة أن يقوموا بيا لمتابعة نمو أبنائيم المغوي في المرحمة 
األساسية لمصفوف األربعة األولى، حيث تعرض ىذه الدراسة التطور المغوي لدى 
طمبة المرحمة األساسية من الميالد إلى الوقت الذي يصبحون فيو قادرين عمى 

االتجاىات الحديثة في تأىيل وأفراد األسرة  كما تناقش . ممارسة المغة واستعماليا
لمتابعة تقويم أبنائيم بدءًا بإكسابيم الميارات والكفايات الالزمة لعممية التقويم، 

وميارات توظيف االستراتيجيات واألدوات التقويمية، مرورًا بمتابعة ممفات أبنائيم 
المتعمقة بنمو ميارات المغة العربية، فتقديم التغذية الراجعة، وانتياًء بالتعرف إلى 

 .ميارات تحميل نتائج عممية التقويم
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:   مقدمة

تعد المغة وسيمة من وسائل االتصال الناجعة بين األفراد والجماعات، حيث 
ولمغة . يتم بيا نقل األفكار والمشاعر من فرد إلى آخر، ومن مجموعة إلى أخرى

فيي، والحالة ىذه، .  فييا أفراده معاٍن محددة وواضحة في المجتمع الذي يتحدث
وليست المغة . متأصمة في حقيقة المجتمع، ونظم الحياة والعادات عند كل جماعة

مجرد مجموعة من األلفاظ والتراكيب الجامدة، بل ىي أحاسيس وأفكار وميول 
ذا كان . ومشاعر نابضة بالحياة تشد من روابط االتحاد واأللفة بين جميع أفرادىا وا 

لمغة ىذه األىمية العظيمة بالنسبة لمفرد فإن ليا أىمية خاصة بالنسبة لؤلطفال، 
فالمغة تمّكن الطفل من تكوين عالمو الخاص بأبعاده وجوانبو كافة، كما أنيا تمكنو 
من التعرف إلى األشياء من حولو، فضاًل عن كونيا وسيمة لنمو مدركاتو الحسية 

. وقدراتو العقمية، وتطوير مياراتو االجتماعية

وتعد سنوات الطفولة المبكرة من أىم مراحل النمو المغوي، حيث يمثل النمو 
. المغوي جزءًا ىامًا من النمو العقمي لؤلطفال، ويساعد كذلك عمى تطورىم المعرفي
وقد كشفت األبحاث عن عالقة تبادلية بين المغة والنمو العقمي، ذلك أن المغة 

فاألطفال . (1993أبيض، )تدخل في العديد من عمميات التفكير لدى األطفال 
يحتاجون إلى المغة لتسيم في تنظيم المالحظات الحسية األولية وتحديدىا، 

وقد أشارت .  وتخزينيا واسترجاعيا ونقميا لآلخرين عند تفاعميم معيم
إلى أن تفكير الطفل ينمو بسرعة متزايدة بفضل المغة، وبفضل نمو  (1993)أبيض

أو رؤيتو لممواد  (المغة الشفوية)فسماع الطفل كالم اآلخرين . عالقاتو االجتماعية
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يكون باعثًا عمى التفكير، والتفكير يتبعو تعبير، أي  (المغة المكتوبة)المطبوعة 
 . يتبعو لغة، فضاًل عن توسيع مداركو وتصوراتو لمعالم المحيط بو

ونظرًا ألن األطفال يتعممون المغة خالل تفاعل اجتماعي معقد ومستمر، فإن 
لذلك فينبغي عمى .  الوالدين وأفراد األسرة يعّدون أول المعممين ألطفاليم وأىميم

الوالدين وأفراد األسرة أن يكونوا عمى وعي تام بمراحل تطور المغة لدى أطفاليم، 
وأن يعوا كذلك أن بإمكانيم أن يمعبوا دورًا ىامًا قي نمو ميارات أبنائيم المغوية 

(Christie, Enz, & Vukelich,1997, 35)  . ويسير التطور المغوي لدى
تعرف المرحمة األولى بمرحمة ما : األطفال عبر تتابع متصل ينتظم في مرحمتين

، بينما تعرف المرحمة الثانية بالمرحمة المغوية "ما قبل الكممة األولى"قبل المغة أو 
وفي المرحمة األولى يقوم الطفل بالصراخ أو البكاء في . (1998عدس وتوق، )

الشيرين األول والثاني من حياتو كوسيمة اتصال لمتعبير عن عدم ارتياحو، أو سوء 
ويبدأ الطفل في الشير الثالث من . تكّيفو، أو رغبة في تمبية حاجاتو البيولوجية

عمره بالمناغاة التي تستمر حتى نياية السنة األولى من حياتو، حيث يقوم الطفل 
في ىذه المرحمة بإخراج أصوات غير مفيومة تعبر عن السرور واالرتياح، ويمكن 
ليذه األصوات أن تتحول لتصبح  ذات معنى مع نياية السنة األولى وبداية السنة 

فيبدأ الطفل فييا باستبدال كممات " المرحمة المغوية"أّما في المرحمة الثانية . الثانية
السجع والمناغاة إلى كالم ذات معنى، وىذا ما يعرف بمرحمة الكممة األولى، فأول 

نطق لغوي لمطفل يكون في الكممات المفردة التي تبدأ في عمر السنة والسنة 
والنصف، وتتمثل تمك الكممات في تجميع صوتين أحدىما ساكن واآلخر متحرك، 

وترتبط ىذه الكممات في الغالب مع حاجات الطفل األساسية كحاجات الطعام 
ماما، بابا، تيتا، )والشراب ومناداة األب واألم وأفرد األسرة المقربين لمطفل مثل 

، ثم ما يمبث أن يستخدم الطفل كممة واحدة لتدل عمى (، حميب"إمبو"عمو، ماء 
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مجموعة من األشياء الرتباط الكممة باألفعال والحركات والعالقة القوية التي تظير 
ليشير بيا إلى " ماما"أو " أريد ماءً " ليشير إلى " إمبو"أمامو فيقول الطفل مثاًل 

أما المرحمة ". أين أنت يا بابا"ليشير بيا إلى " بابا"أو " ماما أخي أخذ مني المعبة"
األخيرة من المرحمة المغوية فيي مرحمة الجممة وفييا يقوم الطفل بتطوير الجمل 

القصيرة ذات التركيب البسيط، وتبدأ ىذه المرحمة مع نياية السنة الثانية، حيث يبدأ 
الطفل بتشكيل كممتين أو ثالثة ليشكل جممة ذات معنى دون مراعاة لقواعد المغة 

طار "بابا راح، أو : " أو حروف الجر أو لظرفي المكان والزمان، كأن يقول
 النوع ان وعمماء المغة عمى ىذوويطمق التربوي. (1998عدس وتوق، )" عصفور

لالختصار الذي يكتنفو من " لغة البرقيات"خير من الكالم بالكالم البرقي أو ألا
.  جانب، وتأديتو لممعنى من جانب آخر

وعندما يبمغ الطفل ثالث سنوات يكون قد استعمل أنواعًا عديدة من الجمل 
وعندما يبمغ . السيمة، حيث يصل طول الجممة أحيانا من خمس إلى ست كممات
وفي سن . الرابعة يكون نظام األصوات الكالمية عنده قد قارب كالم الراشدين

يصبح النضج المغوي عند " بداية المرحمة األساسية من التعميم"الخامسة والسادسة 
الطفل في مستوى كامل من حيث الشكل والتركيب، كما يصبح قادرًا عمى التعبير 
بجمل صحيحة تامة، وتتنوع الجمل لديو فتشمل االسمية والخبرية، وأحيانا الشرطية 

   سمارة والنمر )والفرضية، ويكون استعمال األلفاظ أكثر دقة من ذي قبل 
.   (1999والحسن، 

أي قبل المرحمة )فالتطور المغوي الذي يصل إليو الطفل قبل سن السادسة 
، (استماعًا ومحادثة)ال يقتصر فقط عمى تعمم المغة الشفوية  (األساسية من التعميم

نما يشتمل عمى تعمم المغة المكتوبة  فالدراسات المغوية الحديثة . (قراءًة وكتابةً )وا 
أشارت إلى أن تعمم المغتين الشفوية والمكتوبة يسيران جنبًا إلى جنب، ويتطوران 
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فالوعي بالمغة المكتوبة يمكن أن . (Morrow, 2009)في مراحل الطفولة المبكرة 
يكون طبيعيًا وتمقائيًا شأنو شأن تعمم الكالم إذا ما أخذ باالعتبار النوع المناسب من 

، فكثيٌر (Sowers, 2000)البيئة التعميمية التي يجب أن تنمو بيا تمك الميارات 
ّن ىذا  من األطفال يأتون إلى المدرسة بمعرفة ال بأس بيا عن القراءة والكتابة، وا 

ليعزى إلى ما يتعرض لو األطفال في بيئاتيم األسرية من خبرات القراءة والكتابة مما 
يزيد من وعييم ويوسع مداركيم في مصطمحات المواد المطبوعة، ومن ثم الوعي 

وعميو، فإن البيئة األسرية التي تثير  .(Sowers, 2000, p.143) بالمغة المكتوبة
فضول األطفال حول المغة المكتوبة تزَود عادة بنماذج لممواد المطبوعة المألوفة 

لدييم، كما أنيا تشجع األطفال عمى البدء بتشكيل واختبار فرضياتيم الخاصة حول 
فالطفل لديو القدرة عمى . ماىية ىذه المواد المطبوعة، ووظائفيا، وكيفية استخداميا

التعمم؛ وما نشاط الطفل وتفاعمو مع مثيرات البيئة إال أساس تعممو وتميزه و إدراكو و 
.  شعوره وتفكيره

إن ما يحتاج إليو األطفال لتنمية مياراتيم المغوية يتمثل في إتاحة فرص 
االتصال بغيرىم ومساعدة الراشدين ليم كالوالدين وأفراد األسرة عمى ممارسة المغة 

ويمعب الوالدان وأفراد األسرة دورًا رئيسًا في التطور المغوي لدى أبنائيم في . وتجريبيا
الصفوف األربعة "جميع المراحل التعميمية، وخاصة في المرحمة األساسية من التعميم 

لما ليا من أثر كبير في بداية تشكيل الطفل لمغة واكتسابو لمياراتيا وأنماطيا " األولى
.  وقواعدىا عمى نحو صحيح سميم

: (الصفوف األربعة األولى)منهاج المغة العربية في المرحمة األساسية الدنيا 

يستند منياج المغة العربية في مرحمة التعميم األساسي كغيره من مناىج التعميم 
األساسي إلى أسس فمسفية منبثقة من فمسفة التربية والتعميم في المممكة األردنية 

لى أسس نفسية تراعي خصائص نمو المتعممين وحاجاتيم واىتماماتيم،  الياشمية، وا 
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لى أسس اجتماعية تيدف إلى إعداد المتعمم لمعيش  الرضي الفعال في مجتمعو وا 
لى أسس معرفية نابعة من طبيعية  كسابو صفات المواطنة الصالحة، وا  وا 

.  المغة العربية وخصائصيا وطريقة بناء مفاىيميا
ويتعرض طمبة الصفوف األربعة األولى في منياج المغة العربية لممرحمة 

:  األساسية الدنيا إلى فروع المغة العربية اآلتية

  القراءة 

 الكتابة واإلمالء 

 والمحفوظات األناشيد  

  األنماط المغوية 

 التعبير 

المغوية  (الميارات)وقد تم اقتصار تعمم طمبة ىذه المرحمة عمى تمك الفروع 
من ست إلى )الرتباطيا ومالءمتيا لخصائص طمبة الصفوف األربعة األولى النمائية 

فطمبة الصفوف األربعة األولى يمتازون بخصائص مشتركة من حيث . (عشر سنوات
اىتماميم بالمحسوسات أكثر من المجردات ألن قدرة الطالب عمى التجريد لم تكتمل 

كما أن نمو العضالت الكبيرة والصغيرة لدى الطالب يزداد، كذلك ينمو لديو . لديو
اليدوي، وتزداد مياراتو في التعامل مع األشياء والمواد، لذلك يكون  -التآزر البصري

ويتميز كذلك أطفال ىذه المرحمة بالقدرة عمى اإلدراك . مييئًا لتعمم ميارة الكتابة
العمميات الحسية كالقراءة والكتابة، والتعرف إلى األشياء من الحسي من خالل بعض 

خالل ألوانيا ، وأشكاليا ، وأحجاميا، لذلك يكونون قادرين عمى تعمم ميارة القراءة 
التي تحتاج إلى القدرة عمى التعرف إلى األشكال المتشابية والمختمفة والتمييز بينيا، 

دراك الحروف اليجائية وتركيبيا في كممات وجمل كما أن نموىم العقمي . وا 
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واالجتماعي والمعرفي يمكنيم من التعرض إلى فروع المغة تمك واكتسابيا عمى النحو 
. (1984؛ صادق وأبو حطب، 2000قطامي،)األمثل 

إن ما يرمي إليو منياج المرحمة األساسية لمصفوف األربعة األولى تمكين 
. ثة وقراءة وكتابةدالطفل من السيطرة عمى الميارات المغوية الالزمة استماعا ومحا

وفيما يمي وصف لمنتاجات التعممية المتوقعة من طمبة المرحمة األساسية لمصفوف 
: األربعة األولى

 يتوقع من الطمبة اكتساب آداب االستماع، وفيم مضمون المادة :االستماع: أوال
المسموعة، واستخالص الفكرة الرئيسة أو المغزى العام مما استمعوا إليو، واالىتمام 

كما يتوقع منيم ترتيب األحداث واألفكار حسب ورودىا في النص . بالمادة المسموعة
وال يقتصر األمر . أو المادة التي استمعوا إلييا، وتمخيصيا بقالب جديد من إنشائيم

عند ىذا الحد بل يتوقع من الطمبة كذلك تقويم المادة المسموعة من حيث إبداء رأييم 
. في ما استمعوا إليو

 يتوقع من الطمبة ازديادًا في حصيمتيم المغوية، :(الكالم)المحادثة : ثانيا
والتحدث بطالقة، والقدرة عمى طرح األسئمة والتعبير بمغة سميمة واضحة عن 

كما يتوقع من طمبة ىذه المرحمة . مشاعرىم وحاجاتيم وعن معمومات ومعارف متنوعة
وصف مشاىد أو أحداث تعّرضوا ليا بجمل بسيطة التركيب واضحة، والمشاركة في 

ومن النتاجات . مناقشات فردية وجماعية تعتمد الحوار واإلجابة عن أسئمة توجو إلييم
المتوقعة كذلك لطالب ىذه المرحمة سرد القصص التي قرأىا أو سمعيا في عدة جمل، 

بداء رأيو في أحداث اوتمخيص ما استمع إليو بعبار ت موجزة دون إخالل بالمعنى، وا 
. أو مواقف شاىدىا أو استمع إلييا

 يتوقع من الطمبة قراءة الكممات والجمل التي تتضمن الحركات :القراءة: ثالثا
القصيرة والطويمة والتنوين والشدة والالم القمرية والشمسية والتاء المربوطة والمفتوحة 
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كما يتوقع منيم القراءة الجيرية الصحيحة المعبرة ومراعاة . وىمزتي الوصل والقطع
عالمات الوقف في القراءة، وكذلك استخراج الكممات الجديدة من النصوص 

المقروءة واستخداميا في جمل من إنشائو، واستخالص الفكرة العامة من النصوص 
القصص )المقروءة، والتعرض إلى أدب األطفال المالئم لمرحمتو العمرية، وقراءتو 

. (واألناشيد والمحفوظات
 يتوقع من الطمبة تركيب كممات جديدة من حروف معينة، :الكتابة: رابعا

والتفريق بين التاء المفتوحة والمربوطة، وكتابة جمل الدرس كتابة سميمة بخط 
كمال  النسخ، وكتابة فقرات محددة من الدرس، واإلجابة عن أسئمة الدرس كتابة، وا 

قصة أو موضوعًا بجمل وعبارات مترابطة، وكتابة جمل قصيرة عن بعض 
كما يتوقع منيم كتابة كممات تتضمن الالم القمرية والشمسية . مشاىداتيم اليومية

والتنوين والشّدة وىمزتي الوصل والقطع، فضاًل عن كتابة بعض الكممات التي بيا 
، وبعض الكممات التي بيا حروف (ىذا، ىذه، ذلك)حروف تنطق وال تكتب مثل 

.  (عمرو)تكتب وال تنطق مثل 

وتجدر اإلشارة إلى أن لمصف األول من تمك المرحمة خصوصيًة خاصة، 
ويكون عادة دون سن التمييز، فضاًل عن ، كون الطفل مبتدئًا في القراءة والكتابة

لذلك . تعمقو بأمو وبحياتو األسرية بشكل عام، وخاصة إذا لم يدخل رياض األطفال
فأطفال ىذا الصف يحتاجون إلى مزيد من العناية، واستثمار طاقاتيم التعميمية 

 .(2003الدليمي والوائمي، )

 (الصفوف األربعة األولى)تقويم مهارات النمو المغوي لممرحمة األساسية 

يعرف التقويم بأنو عممية منيجية منظمة مخططة يقوم بيا الفرد أو الجماعة 
بيدف تقدير ما يبذل من جيد لتحقيق األىداف التربوية في ضوء ما اتفق عميو 

والحكم عمى مدى فاعمية ىذه الجيود ، من معايير، وما وضع من تخطيط مسبق
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وما يصادفيا من عقبات وصعوبات في التنفيذ بقصد تحسين األداء والوصول بو 
وىذا يعني أن عممية التقويم ال تنحصر في أنيا . إلى تحقيق األىداف التربوية

تشخيص لمواقع، بل ىي عالج لما بو من عيوب، إذ ال يكفي أن تحدد أوجو 
نما يجب العمل عمى تالفييا والتغمب عمييا  .  (2003قنديل وبدوي، )القصور وا 

تحسين مخرجات العممية التربوية يتضح من التعريف الّسابق لمتقويم 
بمفيوميا العام، فمن خاللو نستطيع معرفة جوانب القوة لتعزيزىا، وجوانب 

وتسبق ىذه العممية في العادة . الضعف لوضع الخطط المناسبة لمتغمب عمييا
 (الرقمية)بالقياس وىو العممية التي ُتعنى بجمع المعمومات والبيانات الكمية 

فحسب، دون أن تحتوي عمى أي نتيجة أو إصدار حكم  (النوعية)والكيفية 
أّما التقويم فيو مرحمة تالية لمقياس، وجوىرىا يتمثل في .  (2000البجة، )

نتائج القياس واألىداف المحددة  إصدار حكم عمى الشيء أو الشخص في ضوء
يحتوي أوصافا كمية وكيفّية  لكونووعميو، فالتقويم أشمل من القياس . والمعمومات

 . لسموك المتعممين وأحكاما قيمّية
ويمكن تقسيم أنواع التقويم التي يمر بيا الطمبة قبل الموقف التعميمي 

: وأثنائو وبعده إلى أربعة أنواع رئيسة ىي
  وىو تقويم وضع الطالب قبل تقديم المحتوى :(القبمي)التقويم المبدئي 

تحديد ما يتوافر لدى الطالب من خبرات سابقة تساعد التعميمي، ويكون غرضو 
عمى اكتساب الميارة الجديدة، والحكم عمى مدى تمّكن الطالب من الميارة 

 .الجديدة قبل تقديميا ليم بالفعل
  ويقصد بو التعّرف إلى مقدار التقدم الذي :(البنائي)التقويم التكويني 

ويكون غرضو تزويد المعمم . يحرزه المتعمم عند تعمم المحتوى التعميمي الجديد
 . والمتعمم بتغذية راجعة عّما تّم إنجازه، ومعرفة تقدم المتعمم
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 ويقصد بو التعّرف إلى الصعوبات والمشكالت التي : التقويم التشخيصي
 .يعاني منيا كل متعمم بغرض تحديد أنواع العالج المناسب لكل مشكمة

  ويقصد بو التقويم النيائي لحالة كل متعمم بعد :(الختامي)التقويم النهائي 
، وغرضو معرفة مدى اكتساب الطالب لمميارة، ويختمف التقويم مرحمة الممارسة

الختامي عن التقويم التكويني في أنو أشمل وأعم، وييتم بالعموميات، ويتألف من 
أسئمة ىي عبارة عن عينة ممثمة لؤلىداف وأجزاء المادة، أما التقويم التكويني 

 .(2003قنديل وبدوي، )فيجب أن يضم النقاط الميمة جميعيا، ال عينة ممثمة ليا 
االستماع )ولما كان تعمم المغة العربية ال يتحقق إال بإتقان مياراتيا األربع 

، فال بد من الوقوف عمى مدى اكتساب المتعمم ليذه (والمحادثة والقراءة والكتابة
فتمك الميارات تتكامل مع بعضيا البعض، وبالتالي، فإّن عمى المعمم . الميارات

أن يكون تقويمو لمطالب شاماًل لكل جانب من ىذه الميارات، فال ييمل جانبًا 
ويكون تقويم تمك الميارات باتباع استراتيجيات . أو يتركو دون قياس أو تقويم

وأدوات التقويم الحديث أو الواقعي لمكشف عن القدرات الخاصة لكل فرد متعمم، 
عمى أن األمر الجدير بالذكر أن يدرك المعمم أّن عممية التقويم ليست ىدفًا في 
ّنما ىي وسيمة لكشف مناحي الضعف عند الطمبة في تعمم ىذه  حد ذاتيا، وا 

الميارات، بقصد معالجتيا وتالفييا، والوقوف عمى جوانب القوة والتمييز لتعزيزىا 
. (2000البجة، )وتنميتيا 

وفي عممية التقويم ينبغي عمى المعمم أن يعتمد عمى معمومات دقيقة وصادقة 
كما ينبغي عمى المعممين أن يمّموا . تسمح لو باتخاذ قرارات مناسبة ومالئمة

باستراتيجيات وأدوات التقويم الحديث أو الواقعي، وأاّل يعتمدوا عمى التقويم التقميدي 
ويقصد بالتقويم الواقعي ذلك النوع من . (2007زكريا، )المرادف لالختبارات 

فيو تقويم يجعل . التقويم الذي يعكس إنجازات الطالب ويقيسيا في مواقف حقيقية
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الطالب ينغمسون في ميمات ذات قيمة ومعنى بالنسبة ليم ، فيبدو كنشاطات تعمم 
وليس كاختبارات سرية، يمارس فيو الطالب ميارات التفكير العميا ويوائمون بين 
مدى متسع من المعارف لبمورة األحكام أو التخاذ القرارات أو لحل المشكالت 

وبذلك تتطور لدييم القدرة عمى التفكير . الحياتية الحقيقية التي يعيشونيا
التأممي الذي يساعدىم عمى معالجة المعمومات ونقدىا وتحميميا؛ فيو يوثق الصمة 
بين التعمم والتعميم، وتختفي فيو ميرجانات االمتحانات التقميدية التي تيتم بالتفكير 

وزارة )االنعكاسي لصالح توجيو التعميم بما يساعد الطالب عمى التعمم مدى الحياة 
. (2006التربية التعميم، 

والحق أنو ال ينبغي االتكاء عمى أداة واحدة في تقويم تعمم األطفال، لذلك فعمى 
المعممين الفيم الواضح لجميع استراتيجيات التقويم وأدواتو، ووظائفيا والقدرة عمى 
توظيفيا بشكل فاعل بغية تحسين العممية التعممية التعميمية، واستخدام األساليب 

 فقد نظرت ولذلك. العممية في بناء أدوات التقويم وتطبيقيا وتحميميا وتفسير نتائجيا
وزارة التربية والتعميم في األردن نظرة حديثة وشمولية لمتقويم باعتباره، أي التقويم، من 

. أىم البرامج التربوية التي تؤثر في تشكيل النموذج التربوي ورفع كفايتو وفاعميتو
لمخروج من الجمود التعميمي القائم عمى التمقين وحفظ - فالتعمم النوعي المنشود

المعمومات واسترجاعيا إلى حيوية التعمم الناتج عن االستكشاف والبحث والتحميل 
يتطمب توظيف استراتيجيات وأدوات التقويم داعمة - والتعميل وحل المشكالت 

ىذا بالضرورة يتطمب إعادة تشكيل النموذج التربوي إلحداث و. لالختبارات المدرسية
تحول نوعي في البرامج والممارسات التربوية لتحقيق مخرجات تنسجم مع ىذه 

وال يمكن أن يكون ذلك إال بإحداث تطوير نوعي في برامج التعمم . المتطمبات الجديدة
أدرجت الوزارة قائمة باستراتيجيات وأدوات لتقويم وبناء عمى ذلك . ووسائطو المتنوعة

الحديثة التي ينبغي عمى المعممين استخداميا في العممية التعممية التعميمية، كما ىو 
. (2006وزارة التربية والتعميم، ) 1موضح في الجدول رقم 
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استراتيجيات التقويم وأدوته : 1جدول 
 استراتيجيات

التقويم   

التقويم - 1
المعتمد عمى 

األداء  

مراجعة - 5التواصل - 4المالحظة - 3القمم والورقة  - 2
الذات 

  التقديم 

  العرض
 التوضيحي

  األداء 

 الحديث 

 المعرض 

  المحاكاة /
 لعب األدوار

 المناقسة /
المناظرة  

 اختبار 

  اختبار قصير

أنواع فقرات 
االختبار 

فقرات ذات -  أ
اإلجابة المحددة  

  االختيار من
 متعدد

  المطابقة 

 صواب وخخطأ 

فقرات ذات - ب 
اإلجابة الموجية  

 تكميل 

  إجابة قصيرة 

   إنشائية

  مالحظة
 تمقائية 

  مالحظة
منظمة  

  المقابمة 

 المؤتمر 

  األسئمة
واألجوبة  

 التقويم الذاتي 

  يوميات
 الطالب

  ممف الطالب

 

قائمة - 1أدوات التقويم  
الرصد 

سمم التقدير - 3سمم التقدير -  2
المفظي 

سجل - 4
وصف سير 

التعمم  

سجل - 5
قصصي 

نما لموالد ن وأفراد األسرة يوال تقع مسؤولية التقويم عمى عاتق المعمم فحسب، وا 
دوٌر كبيٌر في متابعة ىذه العممية وتوجيييا الوجية الصحيحة بما يكفل تحقيق 

      وعمى المؤسسات التربوية ضمان تأىيل الوالدين وأفرد األسرة. األىداف التربوية
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لمقيام بدور رئيس في تقويم الميارات المغوية ألبنائيم، وخاصة أن األبناء يمضون 
الوقت األكثر في البيت، فضاًل عن ممارستيم لمميارات المغوية يتم في بيئة طبيعية 
يشعرون فييا بالراحة والطمأنينة، األمر الذي يمكن الوالدين وأفراد األسرة من القيام 

. بدورىما بكفاءة وفاعمية

   تأهيل الوالدين وأفراد األسرة لمتابعة النمو المغوي ألبنائهم

دورًا  (األجداد أو األخوة واألخوات الكبار أو غيرىم)يمعب الوالدان وأفراد األسرة 
البيت المؤسسة التربوية والثقافية ويعد  .رئيسسًا في تطوير ميارات أبنائيم المغوية

األولى التي ينشأ فيو الطفل، وتتشكل فيو سموكاتو وأفكاره واتجاىاتو وحتى أحالمو 
، بينما تعد المدرسة المؤسسة التربوية الثانية التي تعزز قدرة الطفل عمى التعمم  اً أيض

في سني حياتو المبكرة، وتزوده بالمعارف والميارات واالتجاىات الالزمة لترقى بنموه 
البيت والمدرسة ىما أىم ف. (Haussler & Goodman, 1984)من جميع الجوانب 

عاَلَمين في حياة األطفال الصغار، حيث يتنقل الطفل بين ىذين العالمين كل يوم 
فإن تّم التواصل بين البيت والمدرسة بطريقة إيجابية قائمة عمى الشراكة بين . تقريباً 

الوالدين والمعممين فإن الرابح األكبر سيكون  في نياية المطاف الطفل، حيث 
أَما إن كانت العالقة بين ىذين العالمين قائمة . سينعكس ذلك إيجابًا عمى نموه وتعممو

عمى الخالف والنزاع والشك لسبب أو آلخر فإن ضررا كبيرا سيمحق باألطفال وبالتالي 
أن المعممين الناجحين في  (2003)وترى مريان .  سيؤثر ذلك عمى تعمميم سمباً 

عمميم ىم أولئك المعممون الذين يرون في الوالدين وأفراد األسرة أصدقاء وشركاء 
 . حقيقيون في برنامجيم التربوي إعدادا وتنفيذا وتقويما

ويأتي تقويم الميارات المغوية لمطالب في المدرسة عمى درجة كبيرة من 
األىمية في تحقيق المخرجات التعميمية المطموبة، ويتطمب ذلك متابعة ليذا التقويم 
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 وأفرادوال يمكن أن يتأتى ذلك دون إعداد الوالدين . من قبل الوالدين وأفراد األسرة
فإشراك الوالدين وأفراد األسرة في العممية . األسرة وتأىيميم لمقيام بيذا الدور

التعميمية أصبح من الموضوعات اليامة في البرامج التربوية إعدادّا وتنفيذا وتقويمًا 
في جميع أنحاء العالم، حيث ظير ما يعرف في العموم النفسية والتربوية مصطمح 

، ويقصد بو قيام الوالدين وأفراد (Parental Involvement)المشاركة الوالدية  
األسرة القيام بأدوار تعميمية ألبنائيم في جميع مجاالت اإلعداد والتنفيذ أو التدريس 

والمتابعة والتقويم سواًء داخل المدرسة بمساعدة ودعم المعممين أو خارجيا في 
.   البيئة المنزلية وبتوجيو من المعممين أيضاً 

ذا كان دور الوالدين وأفراد األسرة في عمميتي تطوير الميارات المغوية لدى  وا 
أبنائيم ىامًا، إال أن دورىم في متابعة تقويم تمك الميارات عمى درجة كبيرة من 
األىمية، وخاصة أن األبناء يمارسون المغة بشكل أكثر تمقائية وعفوية في البيت 

فممارستيم المغة حديثًا واستماعًا وقراءًة وكتابًة يتم في البيئة . وبين أفراد أسرتيم
المنزلية بطريقة طبيعية، األمر الذي يصعب عمى المعممين اإلحاطة بمتابعة الكثير 

وفيما يمي أىم الجوانب التي يمكن . من جوانب النمو المغوي في الغرفة الصفية
:  تأىيل الوالدين وأفراد األسرة عمى القيام بيا لمتابعة تقويم النمو المغوي لدى أبنائيم

 إكساب الوالدين الميارات األساسية والكفايات الالزمة لممقيم كي يتمكنوا :أوالً 
وُيقصد بتمك الكفايات مجموعة من . من متابعة تقويم أبنائيم بفاعمية وكفاءة

الميارات والسموكيات والمعارف التي تحدد معايير أداء عممية التقويم، أو ىي 
 : ومن تمك الكفايات. القدرات التي ينبغي أن تتوافر في الشخص لمقيام بدوره بكفاءة

اإللمام بالخصائص النمائية ألبنائيم -  
معرفة النتاجات الخاصة بالمغة العربية التي عمى أبنائيم تحقيقيا -  
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 والميارات المغوية األساسية في المرحمة األساسية لمصفوف المبادئمعرفة - 
األربعة األولى 

تطبيق أساليب التقويم في مواقف مختمفة  -  

إكساب الوالدين أو أفراد األسرة ميارات توظيف استراتيجيات التقويم :  ثانياً 
ومن أىم تمك االستراتيجيات التي . وأدواتو المختمفة في البيئة المنزلية بكفاءة وفاعمية

: يمكن أو يوظفيا الوالدان وأفراد األسرة

 ويقصد بيا قيام الطالب بتوضيح :  استراتيجية التقويم المعتمد عمى األداء
تعممو من خالل توظيف مياراتو في مواقف حياتيو حقيقية، أو مواقف تحاكي المواقف 

الحقيقية، أو قيامو بعروض عممية يظير من خالليا مدى إتقانو لما اكتسب من 
 1وكما يظير الجدول رقم . ميارات، في ضوء النتاجات التعميمية المراد إنجازىا

التقديم، والعرض )السابق الذكر فإن ليذه االستراتيجية مجموعًة من الفعاليات نحو 
وفيما يأتي . (التوضيحي، واألداء العممي، والحديث، والمعرض، والمحاكاة، والمناقشة

مثال توضيحي يبين كيف يمكن لموالدين متابعة تقويم النمو المغوي ألبنائيم من خالل 
.  مثالً " الحديث"تطبيق استراتيجية التقويم المعتمد عمى األداء باستخدام فعالية 

 قامت معممة الصف الثاني األساسي بقراءة قصة لطمبتيا في غرفة الصف 
يمكن لممعممة في ىذا المثال االستعانة بالوالدين وأفراد األسرة ".  الدببة الثالثة"بعنوان 

: في تقويم ميارتي االستماع والحديث لدى الطمبة باتباع اإلجراءات التالية

وىو تنمية ميارات االستماع والحديث لدى : تحديد الغرض من التقويم -
. الطمبة

 تحديد النتاجات الخاصة المراد تقويميا  -

 تحديد ما يراد تقويمو بشكل واضح -
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 تحديد وقت اإلنجاز -

 تحديد المعايير ومستوى األداء -

سمم "لمعممة بإعداد أداة التقويم الخاصة بتمك االستراتيجية وىي اثم تقوم 
، وبيان مستوى األداء عميو، ثم تقوم بالتنسيق مع الوالدين وأفراد "التقدير المفظي

. األسرة في كيفية تطبيقو عمى أطفاليم

البنت أمام والديو أو أفراد األسرة بإعادة سرد /يقوم االبن: الموقف التقويمي
القصة التي قامت المعممة بقرائتيا لو بمغتو وطريقتو الخاصة ممتزمًا بمضمونيا، 

البنت باستخدام سمم التقدير /ة أو أحد أفراد األسرة بتقويم أداء االبن/ويقوم الوالد
: المفظي اآلتي

* 1 2 3 4معايير اإلنجاز الرقم 

    يستخدم لغة سميمة واضحة مفيومة   1

    يتحدث بالمغة العربية الفصحى   2

يسرد القصة باالستعانة باإليماءات  3
وتعبيرات الوجو 

    

يتواصل بصريًا مع اآلخرين أثناء  4
سرده القصة 

    

يحافظ عمى ترتيب األفكار وتسمسميا  5
أثناء عممية السرد 

    

    يسرد القصة بأسموب مشوق وجذاب  6

يمون القصة بحسب المواقف واألحداث  7
" يغير نغمة صوتو"
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:  سمم التصحيح*

 (%25أقل من )إذا قام بالميارة بشكل ضعيف = 1

  (%50)إذا قام بالميارة بشكل متوسط = 2

 (%75)إذا قام بالميارة بمعظم الميارة بكفاءة = 3

  (%100)إذا قام بالميارة بشكل متقن وبكفاءة عالية = 4
 ويقصد بيا جمع المعمومات عن طريق التواصل : استراتيجية التواصل

لمتعرف إلى مقدار التقدم الذي حققو الطالب، والتعرف إلى طريقتو في التفكير 
 السابق الذكر فإن ليذه االستراتيجية 1وكما يظير الجدول رقم . ومعالجة األمور

وفيما يأتي . (المقابمة، والمؤتمر، واألسئمة واإلجابات)مجموعة من الفعاليات نحو 
مثال توضيحي يبين كيف يمكن لموالدين متابعة تقويم النمو المغوي ألبنائيم من 

".  األسئمة واإلجابات"خالل تطبيق استراتيجية التواصل باستخدام فعالية 

" النظافة من اإليمان"قامت معممة الصف األول األساسي  بعرض موضوع 
ليعبر بو الطمبة شفويًا، وتم االستعانة باألىل في تقويم قدرة الطمبة عمى التعبير 

ويمكن لممعممة في ىذه المثال االستعانة باألىل في تقويم أبنائيم باتباع . الشفوي
 :اإلجراءات التالية

 من التقويم بشكل واضح (اليدف)تحديد الغرض - 

 تخصيص كل االنتباه والتركيز عمى التقويم- 

 تحديد الوقت المناسب لمتقويم- 

 تييئة الجو المناسب لمتقويم- 
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 استخدام التعبيرات المغوية المناسبة لمستوى المتعمم- 
 انتقاء األسئمة المناسبة وحسن صياغتيا- 
 اإلنصات واإلصغاء الواعي في التقويم- 

ثم تقوم المعممة بإعداد أداة التقويم الخاصة بتمك االستراتيجية وىي 
، بعد ذلك تقوم بالتنسيق مع األىل في كيفية توجيو "األسئمة مفتوحة النياية"

. األسئمة ألبنائيم
يقوم أحد الوالدين أو أفراد األسرة بتوجيو األسئمة : الموقف التقويمي

: التالية ألطفاليم بأسموب المناقشة والحوار
ما أىمية النظافة في حياتنا؟  -
 لماذا يجب أن تغسل الفواكو والخضراوات قبل أكميا؟ -

ماذا يجب أن يفعل الناس بالمخمفات بعد االنتياء من الرحمة التي يقومون  -
 بيا؟

برأيك، ماذا يحدث لو تجمعت النفايات عند كل منزل ولم يتم وضعيا في  -
 حاويات النفايات؟

 كيف يمكن لك أن تحافظ عمى نظافة بمدك؟ -

ما رأيك في الشخص الذي يرمي من سيارتو النفايات؟ ولماذا؟  -

       وبعد المناقشة بين الطالب ووالديو وأحد أفراد أسرتو في إجابات 
األسئمة السابقة يقوم الوالدان أو أحد أفراد األسرة بتسجيل ممحوظاتيم كما في سمم 

: التقدير اآلتي
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األداء 
المستويات 

بدرجة قميمة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة 
   استعد الطالب لؤلسئمة واألجوبة 
   تتميز إجابات الطالب بالوضوح 
   تتميز أسئمة الطالب باألىمية 

تتميز أسئمة المتعمم بارتباطيا المباشر 
بالموضوع 

   

   يوجو الطالب سؤالو دون تردد 
يمتزم الطالب بالقواعد المحددة عند طمب 

الكممة 
   

   . يحترم الطالب أراء اآلخرين
   يستطيع الطالب التوصل إلى استنتاجات 
   يستطيع الطالب التوصل إلى خالصات 

   يستمع الطالب لآلخرين باىتمام 

 ويقصد بيا العممية التي يتوجو فييا المالِحظ : استراتيجية المالحظة
بحواسو المختمفة نحو المتعمم بقصد مراقبتو في موقف نشط، وذلك من أجل 

الحصول عمى معمومات تفيد في الحكم عميو، وفي تقويم مياراتو وقيمو وسموكو 
، فإن ليذه االستراتيجية 1وكما يظير الجدول رقم . وأخالقياتو وطريقة تفكيره
وفيما يأتي مثال .  الماحظة التمقائية والمالحظة المنظمة: فاعميتين رئيستين ىما

توضيحي يبين كيف يمكن لموالدين متابعة تقويم النمو المغوي ألبنائيم من خالل 
 ". المالحظة المنظمة"تطبيق استراتيجية المالحظة باستخدام فعالية 

لطمبتيا، " مذكرات زينب"قامت معممة الصف الثالث األساسي بقراءة درس 
وبعد قراءة الدرس قراءة جيرية لطمبتيا، وتكميف الطمبة بالقراءة، وتوضيح المعاني 



 714 

والتراكيب الجديدة واألفكار الرئيسة،  تم االستعانة بالوالدين وأفراد األسرة في متابعة 
ويمكن لممعممة في ىذه المثال االستعانة . تقويم قدرة الطمبة عمى القراءة الجيرية

: بأحد الوالدين أو أفراد األسرة في تقويم أبنائيم باتباع اإلجراءات التالية

 من التقويم بالمالحظة (اليدف)تحديد الغرض - 

 تحديد نتاجات التعمم المراد مالحظتيا- 

 تحديد الممارسات والميمات المطموبة، ومؤشرات األداء- 

ليذه الممارسات  (الخ... سمم تقدير، قوائم شطب )تصميم أداة تقويم - 
 والمؤشرات

ابنتيم /يقوم الوالدان أو أحد أفراد األسرة بالطمب إلى ابنيم: الموقف التقويمي
ابنتيم، وتسجيل مدى /القراءة الجيرية من الكتاب، ثم يقوموا بمالحظة أداء ابنيم

وىي في ىذه الحالة سمم التقدير .  المتعمم بتمك الميارة وفق أداة التقويمإتقان
: تيآلالمفظي، كما يظير في الجدول ا

التقدير                 

المهارة 

ضعيف مقبول متوسط ممتاز 

 في ديميز الحرف الممدو
الكممة 

    

الالم  الشمسية من  تمييز
القمرية  

    

يحدد مدلول الجممة 
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ويعد ممف الطالب أحد .  تأىيل الوالدين عمى متابعة ممفات أعمال أنبائيم:ثالثاً 
ونظرًا ألىمية إعداد ومتابعة الوالدين وأفراد األسرة ". مراجعة الذات"فعاليات استراتيجة 

.  لممفات أبنائيم، فقد أفرد ليا شرحًا مستقاًل ومفصاًل ىنا

ُيعّرف ممُف أعمال الطمبة بأنو تجمع ىادف ألعمال الطالب من واجبات 
وبناء عميو يتم تقويم جيوده، وتقدمو، وتحصيمو في . ومشروعات وتقارير وكتابات

ويمكن لموالدين وأفراد األسرة من متابعة تقويم . (2003قنديل وبدوي، )مجال دراستو 
تقوم األولى بإطالعيم : أبنائيم في النمو المغوي من خالل ممفات األعمال بطريقتين

عمى ممف أعمال األطفال الذي قام المعمم بإعداده في المدرسة من وقت آلخر، بينما 
تتم الثانية من خالل تدريب الوالدين وأفراد األسرة عمى إعداد ممف ألعمال أبنائيم 

ويمكن لممدرسة والبيت االطالع عمى تمك الممفات، ومقارنتيا . واالحتفاظ بو في البيت
فممف أعمال الطمبة ىو تقويم مستمر لمدى تقدم الطالب، . وتبادل اإلفادة منيا

فمثاًل قد يقوم الطالب بكتابة موضوع ما . وتعويده عمى ممارسة التقويم الذاتي ألعمالو
أو فقرة ما في البيت، فعندىا يقوم الوالدان أو أحد أفراد األسرة بوضع ىذا العمل في 

وقد يقوم بقراءة قصة قراءة صحيحة واضحة، فيتم تصوير تمك . ابنتيم/ممف ابنيم
القصة ووضعيا في ممفو مع وضع بعض المالحظات عمى كيفية قراءة الطفل 

وفي . الطفل قصتو الخاصة، فتوضع كذلك في الممف (يؤلف)لمقصة، وقد يكتب 
ممتاز، )نياية المطاف يتم تقويم تمك الممفات ككل ضمن سمم تقدير معين نحو 

توضع حسب الحاجة، ويمكن  (5-1)، أو درجات من (مرضي، يحتاج إلى تحسين
.  ترجمت ىذه التقديرات الدرجات إلى تقديرات نوعية مالئمة

ينبغي عمى المربين . التعامل مع المشكالت واقتراح الحمول المناسبة:  رابعاً 
تأىيل الوالدين وأفراد األسرة عمى حسن التعامل مع المشكالت التي تواجييم أثناء 
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وفي ىذه السياق ينبغي أن يتعرف الوالدان . عممية التقويم، وتقديم الحمول لمواجيتيا

إلى مستوى أبنائيم في الميارات المغوية، ومعرفة أي من ميارات المغة يعاني فييا 

وال يمكن لموالدين وأفراد األسرة الوصول إلى أنجع الحمول في . الطفل من قصور

عممية التقويم إال بدعم من المعممين وتوجيييم، وتقديم المواقف التدريبية التي يتم فييا 

توضيح كيفية معالجة المشكالت التي تنجم عن عممية التقويم، فمثاًل ال ينبغي الحكم 

عمى التطور المغوي لمطفل من أداة تقويمية واحدة، وتوضيح اليدف من التقويم 

.  لمطفل، ووضوح األسئمة التي يطرحيا الوالدان عمى الطفل ومدى فيمو ليا

ويعد ىذا اإلجراء عمى درجة . تقديم التغذية الراجعة بأسموب ودي:  خامساً 

ابنتيم في / ابنيمئوخاصة عندما يخط)كبيرة من األىمية، ألن تقديم التغذية الراجعة 

لذلك ينبغي . بميجة جافة من شأنو أن يترك في نفسو أثرًا مؤلماً  (اإلجابة عن السؤال

ن أخطأ أن تقدم التغذية الراجعة  بمطف ولين وىدوء من غير تشدد أو تسمط، حتى وا 

 التوبيخ أو  الصحيحة،كما ينبغي عدم المجوء إلى الضرب أواإلجابةاألبناء في 

.  الصراخ بأي سبب من األسباب لتقويم إجاباتيم أو حثيم عمى اإلجابة الصحيحة

 تدريب الوالدين وأفراد األسرة عمى ميارات تحميل نتائج التقويم،  :سادساً 

صدار الحكم بغية تحسين تعمم أبنائيم فكثيرا ما يجيل الوالدان ما تعنيو درجات أو . وا 

 فردية بين الطمبة، اً تقديرات التقويم، فالوالدان وأفراد األسرة قد ال يدركوا أن ثمة فروق

وأنو ليس بالضرورة أن يحصل ابنيم عمى درجة كاممة، وأن ثمة معايير لتحقيق 

.  األىداف، وأن تمك المعايير تتم بدرجات متفاوتة بين الطمبة
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:  خاتمة

التي تم استعراضيا في إن تأىيل الوالدين وأفراد األسرة عمى تمك األساليب 
فكل ما . يكفل متابعة تقويم النمو المغوي ألبنائيم عمى نحو مالئمىذه الدراسة 

شعارىم  يحتاجو الوالدان من المدرسة يتمثل في الطمأنينة والدعم العاطفي والثقة وا 
ويخطئ المعممون . بأنيم شركاء حقيقيون مع المعممين في تربية وتعميم أطفاليم

الذين يتجاىمون الدور اليام لموالدين وأفراد األسرة في متابعة تقويم أبنائيم، وخاصة 
الذين ال يسندون ىذه الدور لموالدين في ممارساتيم التعميمية معتقدين أن الوالدين 

فيؤالء المعممون واىمون إن ظنوا أّن . ليسوا مؤىمين تربويا لمقيام بيذا الدور
بإمكانيم تقويم ميارات المغة العربية لدى الطمبة بمنأى عن مشاركة والدييم وأفراد 

فما يقوم المعممون ببنائو داخل المدرسة من الممكن أن يقوم الوالدان وأفراد . أسرتيم
األسرة بيدمو داخل البيت إن تم إقصائيم  عن المدرسة وتجاىل دورىم وعدم 

فالبيت . إحاطتيم بالمعرفة الالزمة بطرائق متابعة تقويم النمو المغوي لدى أبنائيم
أىم مكان إلعداد األطفال وتعميميم وتقويميم، والوالدان أول معممي األطفال 

.  وأىميم بل وأكثرىم تأثيرًا عمييم
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التعلٌقات والمناقشات 

: أحد الحاضرين- 

أثنى عمى أىمية االلتفات إلى إشراك الوالدين في العممية التعميمية، ويشير إلى 
، وتحدَّث عن "األىل شركاء في العممية التربوية والتعميمية: "الشعار العالمي القائل

دراسة في ىذا المجال قارنت بين األميات المواتي تدربن وتأىمَن عمى ىذا البرنامج، 
كما يرى في ىذا الصدد أىمية . حيث كانت نتائج أبنائين مرتفعة في ميارات التواصل

. االنتقال من النظرية إلى التطبيق الذي أثبت نجاح ىذه التجربة عمى أرض الواقع

: أحد الحاضرين- 

كيف : أشار إلى حيرة المعمم نفسو أمام تقويم النمو المغوي لمطمبة، ويتساءل
يمكن تأىيل الوالدين في ىذا الجانب، وما ىي برامج التوعية المغوية التي ُأعدَّت ليم 

لتقويم أبنائيم؟ 

: أحد الحاضرين- 

نما -  كشركاء في العممية التعميمية–يرى أن تأىيل الوالدين  ليس ميمة المعمم وا 
. ىذا دور يجب أن تقوم بو مؤسسات تربوية متخصصة في الميدان

: زينات الكرمي- 

تتساءل عن طبيعة المتابعة المطموبة من أولياء األمور ألطفاليم في مرحمة ما 
قبل المدرسة والمرحمة المدرسية األولى؛ فالواقع يعكس أن األىالي مرىقون في متابعة 
. أبنائيم أثناء حل التمارين والتدريبات التي تمحق كل درس، فمعظميا يؤدَّى في البيت

: مسارع الراوي، رئيس الجمسة. د. أ- 
فتحي احميدة حول تأىيل الوالدين واألسرة لمتابعة . أثنى عمى محتوى ورقة د

تقويم النمو المغوي ألبنائيم في المرحمة األساسية التي أكد فييا عمى أن ىناك 
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عالم األسرة وعالم المدرسة الذي ال ُبدَّ وأن يكون بينيما تكاتف وتعزيز كل : عالمين
. جانب لآلخر لينمو الطفل نموًا لغويًا سميماً 

ويرى أن قضية تأىيل الوالدين من الصعوبة بمكان خاصة عندما تكون األسرة 
. أميَّة، ومن الصعب أيضًا تقنين ىذا التأىيل

كما أشار إلى أىمية مجمس المعممين والوالدين الذي ُأنشئ في األردن منذ ُمدَّة 
. وىو مجمس مؤىل لمتعاون بين األسرة والوالدين لمتابعة أنماط النمو عند أبنائيم

: فتحي احميدة. رد د- 
نحن نسمِّم بوجود فروق فردية : في معرض ردِّه عمى موضوع تأىيل الوالدين يقول
. بين الوالدين، وال نريد منيم أن يكونوا خبراء قياس وتقويم

ولكن عمى المعمم أن يقوم بعممية المسح األسري لمتعرف عمى مستويات األىل 
الثقافية، وىذه مسؤولية الوزارة بالدرجة األولى بحيث توفر برامج تدريبيَّة في مجال 

. تأىيل الوالدين، والمعمم بدوره ىو حمقة الوصل بين المدرسة والبيت
أمَّا فيما يخص نوع الرعاية المطموبة من األىالي يرى أنيا تكمن في تدريب 
األبناء عمى المالحظة؛ فالطفل في البيت يظير مواقفُو في بيئة طبيعية دون قيود 

. الزي والنظام المدرسي
كما يشير إلى دراسة شخصية لو ُنشرت في بريطانيا خرجت بأن كثيرًا من 

األىالي يظيرون رغبة كبيرة في التعاون مع المدرسة، ولكن اإلقصاء لدورىم يأتي من 
. اإلدارة المدرسية بحجة عدم خبرتيم في الشأن التعميمي الذي ال دور ليم فيو

ويرى أن ُيعرَّض طمبة مرحمة ما قبل المدرسة لسموكات الكتابة المبكرة؛ ألن 
معظم الدراسات التي أجريت عمى ىذه الفئة أشارت إلى أنيم يظيرون سموكيات 

... الكتابة المبكرة، كالتيجئة المبتكرة أو المبتدعة، ورسم كممات تشبو الحروف
 .وغيرىا
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