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  لطالب  المعلمین المتخصصین في اللغة العربیةاألداء التدریسي ل تقویم
  .ة في ضوء المھارات اللغویة التدریسی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  داد :إع                                          

  الدكتور / عبدالرحمن كامل عبد الرحمن محمود
  المناهج وطرق التدریس المساعد فياستاذ   

  كلیة التربیة في الفیوم ـ جامعة الفیوم .    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                              

  : مقدمة
تسعى الجامعات في مصر إلى تلبیة حاجات المجتمع في توفیر المعلمین األكفاء القادرین على 

ة متكاملة ومتوازنة وتنطلق من خصائص القیام بالمهام األساسیة لهم والمتمثلة في تربیة النشئ تربی
، وفي هذا السبیل أنشئت كلیات التربیة في معظم الجامعات في مصر لبلوغ هذا  المجتمع المصري

الهدف من خالل توفیر البرامج التدریبیة المالئمة إلكساب الطالب المعلمین المهارات التدریسیة التي 
لبرامج التدریبیة التي تعد لهم قبل الخدمة یجب أن تسیر وفق وهذه ا مكنهم من تحقیق األهداف التربویة ،ت

: 5قبل أن تناط بهم المهام التعلیمیة ( ةات األساسیة الالزمواضحة لبلوغ الطالب المعلمین الغایخطط 
93-103( )  (  

وبالقدر الذي تستطیع به كلیات التربیة إكساب الطالب المعلمین المهارات التعلیمیة التي 
مرجوة تحقیقًا فاعًال في ضوء ما تفرضه ، بقدر ما تطمئن إلى قدرتهم على تحقیق األهداف ال یحتاجونها

حاجات المجتمع المتغیرة والمتطورة والمتأثرة بالعصر الذي نعیش فیه بما فیه من تغیرات اجتماعیة 
  )118-115: 10وتكنولوجیة تؤثر في كل من الفرد والمجتمع. (

األهمیة ألن معرفتها  ولعل تحدید المهارات اللغویة التدریسیة الالزمة یصبح والحالة هذه أمرًا بالغ
تجعل من الممكن رسم الخطوط العریضة لتربیة المعلمین قبل الخدمة في كلیات التربیة ، یضاف إلى ذلك 
أن تحدید المهارات اللغویة التدریسیة بعنایة یجعل باإلمكان  تقویم برامج تربیة المعلمین قبل الخدمة من 

وعلیه فإن تربیة المعلمین قبل الخدمة یجب أن تكون  ، أداء الطالب المعلم من جهة أخرى ، وتقویم جهة
من كلیات التربیة في العالم  هذا االتجاه هو السائد في كثیر ، ولعل مبنیة على المهارات اللغویة التدریسیة

  . ، إذ أن بناء التربیة على هذا األساس یجعل التدریب أكثر رشدًا وفاعلیة
  اإلحساس بالمشكلة:

                               
 )  رجع ، وفقًا لترتیبه أبجدیًا في المراجع في نهایة هذا البحث ، ویشیر الرقم الثاني إلى )  یشیر الرقم األول إلى رقم الم

 رقم الصفحة في ذات المرجع .
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وسلوكه وتفاعله مع تالمیذه داخل الفصل المدرسي حجر األساس في التربیة أداء المعلم  یعد
،  ، ومالحظتها أثناء الزیارة ، فتحدید المهارات اللغویة التدریسیة التي یمكن للموجهین قیاسها والتعلیم

،  وةوتحدید مستویات أدائها ووضوحها لكل من المعلم والموجه یساعد على تحقیق األهداف التربویة المرج
  ، وتعزیز الثقة بین الموجه والمعلم. ورفع مستوى التالمیذ العلمي

ولعل من االتجاهات الحدیثة في تعلیم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة اعتبار األدوار التعلیمیة 
صبح لمعلم اللغة العربیة موجهة للتربیة اللغویة على أساس خریطة من المهارات اللغویة المتدرجة، ولذا أ

من الضروري أن یكرس معلمو اللغة العربیة قدرًا أكبر من وقتهم في تنمیة مهارات لغویة تدریسیة لیعلموا 
  . )208- 206: 9)، (358-341: 7، ال أن یعلموا عنها. ( اللغة العربیة بممارستها

،  ن المعلمینوفي مقابل ذلك لم یلق تقویم أداء المعلم تطورًا یوازي االهتمام بتخریج أعداد كثیرة م
  . ، بل یجب أن یتابع بتقویم أدائه ألنه من البدیهي أال یتوقف االهتمام بالمعلم عند تخرجه

ومعلم اللغة  –بصفة عامة  –وقد الحظ الباحث أن األداة المستخدمة حالیًا لتقویم أداء المعلم 
لك من األسباب التي أدت إلى وربما كان ذ ، بصفة خاصة ذاتیة التقویم –العربیة في المرحلة االبتدائیة 

، وعدم امتالك المهارات اللغویة األساسیة  وجود كثیر من معلمي اللغة العربیة یعانون من الضعف
  )35. ( لتدریس القراءة والكتابة في المرحلة االبتدائیة

خراج بأن یأمر الطالب المعلم التالمیذ بإ –غالبًا  -فتدریس القراءة في المرحلة االبتدائیة یكون 
 –، وكثیرًا ما یكررون الفقرة الواحدة عدة مرات قصد اإلجادة  ، ویبدءوا في قراءة موضوع یعینه لهم كتبهم

فیصیب التالمیذ الملل من هذا التكرار، وتنقطع صلتهم بفكرة الموضوع، ویكاد عمل الطالب  - كما یزعمون
، أما تحلیل القطعة وبیان ما تحتویة  بةالمعلم یقتصر على شرح بعض األلفاظ اللغویة، أو التراكیب الصع

من أفكار، ومناقشة هذه األفكار، ونقدها، والتعلیق علیها، وأما ما وراء العبارات من معان بعیدة، وتجارب 
، حتى إنه كثیرًا ما  ، أما كل هذا فال یكاد یحفل به الطالب المعلم ، وتقالید اجتماعیة ووقائع تاریخیة

، أو ربط المعلومات التي یكتسبها التلمیذ من  ، وأما حل المشكالت تلخیص ما قرأیهمل مطالبة التلمیذ ب
، واستخدام هذا المزیج الجدید من الخبرات لحل ما یواجه التلمیذ من المشكالت  القراءة بمعلوماته السابقة

  . )28(،  ) 66-55: 12. ( فشئ ال تكاد تعرفه مدارسنا
والنحو) في  –التعبیر الكتابي  –اإلمالء  –: (الخط  كما الحظ الباحث أن تدریس الكتابة

  ، فقد لوحظ ما یأتي: الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة لم یكن بأحسن من حال تدریس القراءة
، كما إن  ، أو ال یحسنونها كثیر من الطالب معلمي اللغة العربیة ال یلمون بقواعد الخط واإلمالء -1

ال تحظى بما یحظى به غیرهما من فروع اللغة العربیة من جانب الفرعین ذین المتابعة والتقویم في ه
  الموجهین.
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ما تكون في الخط مجرد تقلید  –غالبًا  –طریقة التدریس التي یتبعها كثیر من الطالب المعلمین  -2
ة خطیة جملة، أو عبارة، كما تكون في اإلمالء مجرد إمالء قطعة على التلمیذ، دون أن تكون هناك قاعد

  . علیها الئیة تشرح للتالمیذ، ثم یدربونهمأو إم
عدم وضوح كثیر من مهارات تدریس التعبیر الكتابي لدى كثیر من الطالب معلمي اللغة العربیة في  -3

  المرحلة االبتدائیة.
ي ء كثیر من الطالب معلمي اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة إلى استخدام طریقة اإللقاء فلجو  -4

، مما یدفع  وال یهتمون بالتدریبات والتطبیقات التي تساعد التالمیذ على استخدام القواعد ، دروس النحو
  ، دون القدرة على استعمالها. كثیرًا من التالمیذ إلى حفظ القواعد واستظهارها

  تحدید مشكلة البحث:
لطالب لتدریسي من جانب االواضح والظاهر لألداء اوفي ضوء ما سبق تحدد مشكلة البحث في الضعف 

المتخصصین في اللغة العربیة للمهارات اللغویة التي یقومون بتدریسها في اثناء تدریبهم في  المعلمین
  التربیة العملیة ، ومن ثم حاول هذا البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتیة :

زمة لتدریس اللغة العربیة المعلمون الالطالب ما المهارات اللغویة التدریسیة التي رآها الموجهون و  -1
  لتالمیذ المرحلة االبتدائیة؟

ما مستویات األداء التدریسي للطالب المعلمین من حیث المهارات التي رآها الموجهون والطالب  -2
  المعلمون الزمة لتدریس اللغة العربیة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة؟

  ؟  تدریسي لهؤالء الطالبات األداء الفي مستوی العالج المناسبة لجوانب الضعفما أوجه   – 3
  أھداف البحث:

  استهدف هذا البحث ما یأتي:
تحدید المهارات اللغویة التدریسیة التي یراها الموجهون والطالب المعلمون الزمة في تدریس القراءة  -1

  والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة.
ة العربیة في ضوء المهارات اللغویة التدریسیة التي رآها الموجهون تقویم تدریس الطالب معلم اللغ -2

  والطالب المعلمون الزمة في تدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة.
  أھمیة البحث:

لغة وأداء الطالب معلم ال –بصفة عامة  –إذا كانت األداة المستخدمة حالیًا لتقویم أداء المعلم 
فإن تحدید المهارات  –ذاتیة كما سبقت اإلشارة إلى ذلك  –بصفة خاصة  –العربیة في المرحلة االبتدائیة 

اللغویة الالزمة في تدریس القراءة والكتابة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة في هذا البحث قد یفید المسئولین عن 
اللغة العربیة المتبع حالیًا، لیكون في ضوء  تعلیم اللغة العربیة في إعادة النظر في نظام تقویم معلم

، مما یفید في تحسین تدریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة في ضوء  مهارات لغویة تدریسیة محددة
  تلك المهارات اللغویة التدریسیة.

  فروض البحث:
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  : ین اإلحصائیین اآلتیینضحاول هذا البحث أن یختبر الفر 
 مجموعة البحثداللة إحصائیة بین التكرارات األصلیة والتكرارات المتوقعة لدرجات ال توجد فروق لها  -1

المهارات اللغویة التدریسیة التي یراها  استبانةمن موجهي اللغة العربیة والطالب المعلمین في مفردات 
لمرحلة الموجهون والطالب المعلمون الزمة في تدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من ا

  ".2االبتدائیة "وذلك على النحو الذي یبینه اختبار "كا
 مجموعة البحثال توجد فروق لها داللة إحصائیة بین التكرارات األصلیة والتكرارات المتوقعة لدرجات  -2

معلمي اللغة العربیة في مفردات بطاقة مالحظة "المهارات اللغویة للطالب معلم اللغة العربیة الطالب من 
دریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة "وذلك على النحو الذي یبینه في ت

  ".2اختبار "كا
  حدود البحث:

  اقتصر هذا البحث على الحدود اآلتیة:
دراسة المهارات اللغویة لتدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة (الصف  -1

  رابع، والصف الخامس، والصف السادس) في بعض المدارس االبتدائیة في الفیوم.ال
التقویم في هذا البحث اقتصر على تقویم أسلوب الطالب المعلم ومهاراته في تدریس بعض  -2

  موضوعات القراءة والكتابة، ولم یقوم محتوى تلك الموضوعات.
غویة التدریسیة داخل الفصل المدرسي في االقتصار على مالحظة مهارات الطالب المعلم الل -3

الحصص المخصصة لتدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة، وذلك لكل 
  .مجموعة البحثطالب معلم من الطالب معلمي 

لثة الثا خصصین في اللغة العربیة في الفرقتینالبحث اقتصر على عینة من الطالب المعلمین المت  -4
  م.2003/2004والرابعة من التعلیم االبتدائي في كلیة التربیة في الفیوم في العام الجامعي 

  خطوات البحث:
  سار هذا البحث وفقًا للخطوات اآلتیة:

،  ، وخطواته ، وحدوده ، وفروضه ، وأهمیته وأهدافهالنظري لمشكلة البحث ، عرض اإلطار  -1
  . ، والدراسات السابقة ومصطلحاته

  من المعلمین والموجهین. مجموعة البحثتحدید  -2
  تصمیم أداتي البحث اآلتیتین: -3

المهارات اللغویة التدریسیة التي یراها كل من الموجهین للتعرف على  استبانة( أ ) تصمیم 
 والطالب المعلمین الزمة في تدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة

.  
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في تدریس القراءة والكتابة  اللغة العربیة لمعلمبطاقة مالحظة "المهارات اللغویة تصمیم  ب ) (
من  مجموعة البحث" وذلك للتعرف على مدى أداء  لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة

لیا من الطالب معلمي اللغة العربیة ومهاراتهم في تدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف الع
  . المرحلة االبتدائیة

من الموجهین والطالب المعلمین لمعرفة المهارات  مجموعة البحثعلى  االستبانةتطبیق  -4
  اللغویة الالزمة لتدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة.

  ، وتحلیلها وتفسیرها. یاً ، لمعالجتها إحصائ في جداول خاصة االستبانةتفریغ نتائج تطبیق  -5
من الطالب المعلمین لمعرفة مدى أدائهم  مجموعة البحثتطبیق بطاقة المالحظة على  -6

  ئیة.ادالصفوف العلیا من المرحلة االبت ومهاراتهم في تدریس القراءة والكتابة لتالمیذ
حلیلها، تفریغ نتائج تطبیق بطاقة المالحظة في جداول خاصة لمعالجتها إحصائیًا، وت -7

  وتفسیرها.
  . حات في ضوء ما تم التوصل إلیهاقتر تقدیم التوصیات واال-8

  مصطلحات البحث:
، والمهارات اللغویة  والكتابة والقراءة ، ، من المصطلحات المستخدمة في هذا البحث: التقویم

  التدریسیة، وفیما یلي تعریف موجز لكل منها:
  التقویم: -

فالتقییم یعني تمییز الجید من الردئ، ألن قیم الدراهم، أي فندها، میز ،  یختلف التقییم عن التقویم
قوم المعلم أداء  یكون مرادفًا للتشخیص، أما التقویم في التربیة فمعناه: " فالتقییم یكادجیدها من ردیئها، 

لیة التعلیم نًا، بقصد معرفة إلى أي حد استطاع التالمیذ اإلفادة من عماوز أ، و ، أي أعطاه قیما  التالمیذ
، وٕالى أي مدى أدت هذه اإلفادة إلى إحداث تغییر في سلوكهم وفیما اكتسبوه من مهارات  المدرسیة

  . )31(، ) 156: 27، ( )349: 4، ( )45-41: 26لمواجهة مشكالت الحیاة االجتماعیة. (
یقصد به في و . أما التقویم فهو عملیة تشخیصیة عالجیة  ، فالتقییم یكاد یكون مرادفًا للتشخیص

هذا البحث مجموعة األنظمة التي تحدد جمع المعلومات حول أداء المعلم، وٕاعطاء األحكام والقرارات 
  الالزمة الخاصة بتدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة.

  القراءة: -
، وفهم  ئ عن طریق عینیههي عملیة عقلیة تشمل تفسیر الرموز والرسوم التي یتلقاها القار 

: 21( . ، وحل المشكالت، والحكم  ، والنقد الستنتاج، وا المعاني للربط بین الخبرة السابقة وهذه المعاني
15-19) ،(13 :68-74.(  
  الكتابة: -

  تشمل الكتابة: الخط، واإلمالء، والتعبیر الكتابي، والنحو.
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  الخط: -
حیحًا وفقًا للقواعد التي تواضع علیها العلماء من یقصد بالخط رسم الحروف والكلمات رسمًا ص

أشكال هندسیة محددة في رسم الحروف، وفي سبكها داخل الكلمات، وفي وضع النقط ورسم الهمزات، 
، ویسهل على أي قارئ أن  ، والنقط بحیث تتمیز الحروف والكلمات بعضها عن بعض من حیث الشكل

  ).316-311: 19، ()359-343: 8یقرأها، بال تعثر أو خطأ. (
، وقدرة  ، یتحقق فیه الوضوح ویقصد بالخط في هذا البحث رسم الحروف والكلمات رسمًا صحیحاً 

  الكاتب على إرسال الید في الكتابة.
، وعلى مراعاة التناسب بین  فوضوح الخط یتوقف على رسم الحروف رسمًا ال یجعل للبس محالً 

، واتساعًا، ، وعلى اتباع قواعد رسم الحروف،  ن الكلمات في مسافات ثابتةالبعد بی وعلى الحروف طوًال
،  ه، وكیفیة اتصاله بغیر  ، ومراعاة حجم الحرف وتطبیق أصول الكتابة السلیمة في وضع النقط والهمزات

، وتناسق  ، واتساق الحروف ومراعاة دقائق الكتابة، وقصره ،  ، وطوله ، واستقامته ومیله ، وبیان أجزائه
  ، وأبعادها. في أوضاعها الكلمات

، ومراعاة  ، ویختلف تبعًا للغرض من الكتابة أما إرسال الید فیتأثر بالتدریب الموجه والمنظم
، وما إلى ذلك من  ، ووضع الورقة على المكتب، وٕامساك القلم، وسالمة الحواس الجلسة عند الكتابة

  . العوامل
  اإلمالء: -

الكلمات بالطریقة التي اتفق علیها أهل اللغة من حیث یقصد باإلمالء في هذا البحث كتابة 
، سواء أكانت  ، والهمزة بأنواعها المختلفة ، والحروف التي تزاد، والحروف التي تحذف فصلها، ووصلها

،  ، وعالمات الترقیم ، وهاء التأنیث وتاؤه ، واأللف اللینة ، أو على أحد حروف اللین الثالثة مفردة
 ، والالم الشمسیة والالم القمریة ، وٕابدال الحروف ، وقلب الحركات الثالثة ، والمد بأنواعه والتنوین بأنواعه

-311: 8، تقوم مقام الصور السمعیة عند تعذر االستماع ( ، فاإلمالء یعطي صورًا بصریة للكلمات
337.(  

  التعبیر الكتابي: -
، وهذا  بعدي الزمان والمكان هو وسیلة لالتصال بین اإلنسان وأخیه اإلنسان بقطع النظر عن

  . ، وٕابداعي التعبیر نوعان: وظیفي
، مثل  ، وقضاء حاجتهم فالتعبیر الوظیفي یحقق اتصال الناس بعضهم ببعض لتنظیم حیاتهم

  ، والتقاریر. ، والنشرات ، وكتابة المذكرات ، وملء االستمارات ، ومحاضر االجتماعات كتابة الرسائل
اعر، واألحاسیس، والخواطرٕالى اآلخرین بأسلوب الكتابة التي تنقل المشوالتعبیر اإلبداعي هو 

  ).304-295: 19)، (310-241: 8، والقصص. ( ، والتمثیلیات مثل كتابة الشعر، والتراجمأدبي ، 
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 ، أو إبداعي بتوظیف قدرات لغویة ویقصد بالتعبیر الكتابي في هذا البحث تحریر موضوع وظیفي
  )7: 9، منها ما یأتي: (

  ، وكذا األفكار، والتراكیب اللغویة الصحیحة. انتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني -
  ، والمواقف في كلمات وتراكیب لغویة صحیحة. ، واألحداث وصف األشیاء -
  وصف المشاعر، واألحاسیس في لغة صحیحة. -
  . ، وترتیب األفكار، وتنظیمها في كل متكامل بلغة صحیحة التفكیر المنطقي -
استخدام بعض الحجج العقلیة أو النقلیة استخدامًا مناسبًا للموضوع المعبر عنه في لغة  -

  صحیحة.
  النحو: -

، وتعلیم نظام تألیف  ، هي ضبط الكلمات ، بل هو وسیلة إلى غایة النحو لیس غایة في ذاته
ونظرًا ألن الجملة هي  ، ، ویسلم القلم من الخطأ في الكتابة ، لیسلم اللسان من الخطأ في النطق الجمل

، فوظیفة النحو تنحصر في دراسة مستوى  الخطوة األولى في عملیة التركیب اإلنشائي للتعبیر عن الفكرة
، وبیان مجاالت الثبات والتغییر  هاعناصرها فیالجملة من حیث الوقوف على الظواهر الناتجة عن تركیب 

-24: 14)، (224-201: 8، وضوابط مطلقة. ( قواعد محددة كله في شكل ، وصیاغة ذلك في تركیبها
28) ،(16  :8 -52) ، (17 :31-97) (15 :135-221. (  

  المھارات اللغویة التدریسیة:
، وبأقل جهد، وفي أقل وقت ممكن، وال تقتصر لعمل بأقصى قدر من الدقة یقصد بالمهارة أداء ا

 )33( ، )32(، ) 29: 13مهارات اللغویة. (المهارة على األداء الحركي، بل توجد مهارات متعددة، منها ال
.  

والمقصود بالمهارات اللغویة التدریسیة في هذا البحث، األحداث السلوكیة اللغویة الالزمة التي 
یجب اتباعها في تنفیذ النشاط التعلیمي الخاص بكل فرع من فروع اللغة العربیة، بحیث تتحقق األهداف 

  الخاصة بتدریسه.
  الدراسات السابقة:

توصي كثیر من المؤتمرات التي عقدت مؤخرًا بضرورة تطویر إعداد المعلمین لتلبیة احتیاجات 
ومتطلبات المجتمع حتى یقوموا بالدور الفعال المناسب مع التغیرات والمستحدثات العالمیة المعاصرة 

  ومنها:
الجمعیة المصریة والذي عقدته  –التراكمات والتحدیات  –المؤتمر العلمي الثاني: إعداد المعلم 

  ).1990للمناهج وطرق التدریس باإلسكندریة (
المؤتمر القومي للتطویر: إعداد المعلم وتدریبه ورعایته والذي عقدته الجمعیة المصریة للتنمیة 

  ).1996والطفولة باالشتراك مع وزارة التربیة والتعلیم بالقاهرة (
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عربي وتدریبه في مطلع األلفیة الثالثة الذي المؤتمر العلمي السابع: تطویر نظم إعداد المعلم ال
  ).1999عقد بجامعة حلوان (

والذي عقدته الجمعیة المصریة للمناهج وطرق  " تكوین المعلم "والمؤتمر العلمي السادس عشر:
  ).2004التدریس بالقاهرة (

داد ضعف فعالیة برامج اإلعأن ن بعض الدراسات العربیة التي أجریت مؤخرًا خلصت إلى إكما 
  تمثل في انخفاض مستوى أدائهم لمهارات التدریس ومن هذه الدراسات:یالتربوي للطالب المعلمین 

استهدفت تقویم الكفایات التعلیمیة في ضوء مبادئ االتقان لدى طالبات الكلیة المتوسطة  دراسة
تعنى برفع  بحیثللمعلمات بمسقط، وتوصلت إلى ضرورة إعادة النظر في برامج المعلمین قبل الخدمة 

  )1المعلمین للكفایات التعلیمیة المنشودة إلى مستوى اإلتقان المطلوب. ( مستوى تمكن الطالب
مین بكلیة المعلمین بالرس. ودراسة أخرى استهدفت تقویم المهارات التدریبیة لدى الطالب المعل

بتنفیذ مقرر  أوصتب المعلمین ضعیفة، و إلى أن مستوى أداء المهارات التدریسیة لدى الطال وتوصلت
یعني بمهارات التدریس قبل التطبیق المیداني مباشرة، مما یشیر إلى قصور في المهارات التدریسیة 

  )20لخریجي الكلیة. (
الكیة وما ما یتعلمه الطالب المعلم نظریًا في ودراسة أخرى أوضحت نتائجها وجود فجوة بین 

  )6یطبق في المیدان. (
ي أن تتحول من غبد الموجود أن برامج إعداد المعلم وتدریبه ینبویؤكد ذلك ما ذكره محمد ع

ریات واألسس العملیة البحتة إلى  التركیز على المهارات التعلیمیة بصورة یظهر أثرها في أداء ظالن
الدول العربیة ال  معظمالمعلم وعمله المهني، إال أنه یالحظ أن برامج إعداد المعلمین وتدریبهم في 

وة بین النظریة والتطبیق، وال تضمن تحول المعلومات والنظریات التربویة والنفسیة إلى تضمن سد الفج
  )30(، ) 25. ( مهارات أدائیة فعلیه

فمعظم المقررات التربویة غیر عملیة فهي ال تشتمل المعرفة العملیة والمهارات التي یحتاجها 
  )11. (المعلم المبتدئ، كما أنها مقررات تتسم بالعمومیة واإلبهام

ومن ثم یستلزم أن تخضع برامج إعداد المعلم في كلیات التربیة للتقویم والتطویر المستمرین لرفع 
كفایتها وزیادة فاعلیتها وفقًا للتغییر والتطور الحادثین في المجتمعات وما تفرضه من متغیرات جدیدة 

  . یجب أن تؤخذ في االعتبار عند إعداد النشئ
محاولة لتقویم أداء الطالب المعلمین المتخصصین في اللغة العربیة في ضوء ومن ثم كان هذا البحث  

هم ما ءاتالمهارات اللغویة الخاصة بتدریس القراءة والكتابة، لتالمیذ المرحلة االبتدائیة، حیث أن تقویم أدا
  یعتمد على الذاتیة. –حالیًا  –یزال 

  :مجموعة البحث
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العربیة والطالب المعلمین المتخصصین في اللغة  اختیرت عینة هذا البحث من موجهي اللغة
، وأثر التخصص بقصر  ، وقد راعى الباحث ضبط أثر الجنس وقصر العینة على الذكور فقط العربیة

الصفوف: الرابع  –العینة على موجهي اللغة العربیة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة 
هین الذین لدیهم سنوات خبرة في التوجیه تیار العینة من الموجر الخبرة باخوأث –والخامس والسادس 

من الطالب المعلمین الذین یدرسون لتالمیذ  مجموعة البحثتتراوح بین أربع وست سنوات، كما اختیرت 
الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة، وأثر اإلعداد التربوي باختیار العینة من الموجهین التربویین 

لمین في التعلیم االبتدائي في كلیة التربیة في الفیوم، وقد تكونت العینة من مجموعتین والطالب المع
  هما:

، لتحدید  االستبانةمن الطالب المعلمین والموجهین الذین أجابوا عن مفردات  مجموعة البحث -1
فوف العلیا من المهارات اللغویة التدریسیة التي یرونها الزمة في تدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الص

وقد بلغ عددهم التعلیمیة ، ، وقد تكونت من موجهي اللغة العربیة في منطقة الفیوم  المرحلة االبتدائیة
) طالبًا معلمًا هم جمیع الطالب المعلمین المتخصصین في اللغة 225) موجهًا، كما تكونت من (18(

  في كلیة التربیة في الفیوم. العربیة في الفرقتین الثالثة والرابعة من التعلیم االبتدائي
، وهم  من الطالب المعلمین الذین تمت مالحظتهم داخل الفصول المدرسیة مجموعة البحث -2

المرحلة االبتدائیة، وقد الحظهم الموجهون، ورصدوا تابة لتالمیذ الصفوف العلیا من یدرسون القراءة والك
وع عدد الطالب ، من مجم طالبًا معلماً  )35غ عددهم (، وقد بل لهم عالمات على بطاقة المالحظة

المعلمین المتخصصین في اللغة العربیة في الفرقتین الثالثة والرابعة من التعلیم االبتدائي في كلیة 
  %15.56 طالبًا معلمًا ، أي بنسبة 225فیوم الذي بلغ التربیة في ال

والطالب المعلمین  من موجهي اللغة العربیة مجموعة البحث) اآلتي 1بین الجدول رقم (وی
المتخصصین في اللغة العربیة في الفرقتین الثالثة والرابعة من التعلیم االبتدائي في كلیة التربیة في 

  الفیوم.
  )1جدول رقم (

من موجھي اللغة العربیة والطالب المعلمین المتخصصین في اللغة العربیة في  مجموعة البحث
  البتدائي في كلیة التربیة في الفیومالفرقتین الثالثة والرابعة من التعلیم ا

 المجموع طالب معلمون موجهون نوع العینة

 243 225 18 االستبانةالذین أجابوا عن مفردات 

 35 35 - الذین تمت مالحظتهم في ضوء بطاقة المالحظة

 278 260 18 المجموع

) موجهًا 278بحث قد بلغ () السابق أن المجموع الكلي ألفراد عینة هذا ال1ویتبین من الجدول رقم (
) سنة، بانحراف 43.333فبلغ ( مجموعة البحثوطالبًا ومعلمًا، وقد تم حساب متوسط أعمار موجهي 
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سنة، بانحراف معیاري قدره 20.39)، بینما بلغ متوسط أعمار الطالب المعلمین 3.055(معیاري قدره 
  سنة. 0.716

  أدوات البحث:
  :لقد تم استخدام اآلداتین اآلتیتین

المهارات اللغویة التدریسیة التي یراها الموجهون والطالب والمعلمون الزمة في تدریس  استبانة -1
  )).3القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة. (ملحق رقم (

ذ الصفوف بطاقة مالحظة المهارات اللغویة لمعلم اللغة العربیة في تدریس القراءة والكتابة لتالمی -2
  ))، وفیما یلي توضیح لكل منهما. 4العلیا من المرحلة االبتدائیة  (ملحق رقم (

  :االستبانةأوالً بناء 
الكتابة في في ضوء الكتابات التربویة السابقة المتخصصة في مجالي تدریس القراءة و  االستبانةتم بناء 

)، 164: 19)، (74- 68: 13)، (19- 15: 21( :تدریس القراءة، مثل المرحلة االبتدائیة ، ففي مجال 
)8 :101- 176) ، (24 :162 -164. (  

- 201: 8) (304-295: 19)، (88-77: 13)، (21-19: 21وفي مجال تدریس الكتابة مثل: (
224) ،(18 :70 -71) ،(14 :24 -28 ) ،(24  :139- 161( ، )23 :141-152( ) ،34.(  

  من قسمین: االستبانة توقد تكون
  المعلم.الطالب مع بیانات شخصیة عن الموجه و األول: خاص بج

الزمة لتدریس القراءة والكتابة  مجموعة البحثالمهارات اللغویة التدریسیة التي تراها لثاني: یتكون من ا
، وقد ركزت  ، وقد تكون من اثنتین وثمانین عبارة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة

  :ن هما رئیسیی العبارات على مجالین
  ، ویتكون من اثنتین وعشرین عبارة. خاص بمهارات القراءة أ ـ
  ، شاملة ما یأتي: خاص بمهارات الكتابة، ویتكون من ستین عبارة ب ـ 

  ) ثالث عشرة عبارة.13مهارات الخط، وتتكون من ( -1
  ) خمس عشرة عبارة.15مهارات اإلمالء، وتتكون من ( -2
  ) سبع عشرة عبارة.17تتكون من (، و مهارات التعبیر الكتابي  -3
  ) خمس عشرة عبارة.15، وتتكون نم (مهارات النحو  -4

 ثالثة مستویات، تبین درجة أهمیة كل منها، كما االستبانةوقد وضع أمام كل عبارة من عبارات 
المعلم  الطالبنهایة كل نوع من المهارات اللغویة ، لیكتب فها الموجه أو صیغت عبارة مفتوحة في 

  .االستبانةمهارات اللغویة التي یراها لم ترد في عبارات ال
  :االستبانةثبات و صدق -أوالً 

 –على بعض أعضاء هیئة التدریس ممن یشاركون في التربیة المیدانیة  االستبانةلقد تم عرض 
ظتهم في كلیة التربیة في الفیوم وبعض موجهي اللغة العربیة في إدارة الفیوم التعلیمیة، وفي ضوء مالح
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تم تعدیل وٕاعادة صیاغة بعض العبارات، لضمان صدقها، وأن بنودها شاملة، ولها عالقة عضویة 
بالمهارات اللغویة الالزمة لتدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة، وبعد 

ة عشر ) ثمانی18یًا على (تطبیقًا استطالع االستبانةقام الباحث بتطبیق  االستبانةالتحقق من صدق 
یدرسون القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة وذلك من أجل طالبًا معلمًا ، 
  حساب الثبات.

 : " وهيG.F Kuder and M. W. Richardsonوقد تم استخدام معادلة "كیودور وریتشاردسن 
)22 :535.(  

  =  1رأ
  

درجات في ال= تباین  2، عاالستبانة، ن = عدد مفردات االستبانة = معامل ثبات  1حیث : رأ
  .االستبانةدرجات في ال، م = متوسط االستبانة

 االستبانة ت)) وكان2(ملحق رقم ( 0.989وبتطبیق هذه المعادلة كان معامل الثبات مساویًا 
  ) في هذا البحث.3( النهائیة على النحو المبین في الملحق رقم ابصورته

  بناء بطاقة المالحظة: -ثانیاً 
لغویة التي رآها الموجهون والطالب المهارات ال ا متضمنةسبق بناؤه التي االستبانة تلما كان

المعلمون الزمة في تدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة، ونظرًا ألن من 
في ضوء المهارات اللغویة التدریسیة، فقد تمت  الطالب المعلمین ویم تدریسأهداف البحث الحالي تق
الب المعلمین من الط مجموعة البحثفي بطاقة مالحظة، لمالحظة  االستبانةإعادة صیاغة مفردات 
، ومهاراتهم في تدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة  هملتحدید مستویات أداءات

ت شخصیة عن الطالب قسمین: األول خاص بجمع بیانا ة منظائیة وقد تكونت بطاقة المالحاالبتد
محاور، ومجاالت  رة، كانت بمحاورها، ومجاالتها هيیتكون من تسع وسبعین عبا ينالمعلم، والثا

، وقد وضع أمام كل عبارة من عبارات بطاقة المالحظة خمسة مستویات، تبین مدى ا نفسه االستبانة
الطالب المعلم لكل عبارة، أثناء تدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة  أداء

  ضعیف). –مقبول  –جید  –جید جدًا  –وهذه المستویات هي: (ممتاز 
  صدق وثبات بطاقة المالحظة:

خصصین في لقد تم عرض بطاقة المالحظة بعد بنائها على عدد من أعضاء هیئة التدریس المت
في كلیة التربیة في الفیوم، وقد تبین في ضوء  –ممن یشاركون في التربیة المیدانیة  –اللغة العربیة 

آرائهم أن بنودها شاملة، ولها عالقة عضویة بالمهارات اللغویة الالزمة في تدریس القراءة والكتابة لتالمیذ 
  الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة.

  م)-م(ن – 2ن ع

  2)ع1-(ن
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، عهد الباحث إلى  اثنین من موجهي اللغة العربیة  صدق بطاقة المالحظةوبعد التأكد من 
بمالحظة طالب معلم واحد من الطالب معلمي اللغة العربیة في تدریس خمس حصص للقراءة، والخط، 
واإلمالء، والتعبیر الكتابي، والنحو. لتالمیذ الصف الخامس االبتدائي في مدرس ناصر االبتدائیة في 

مستویات ، صفر) ل1، 2، 3، 4، وقد تم تخصیص الدرجات: ( لك باستخدام بطاقة المالحظة، وذ الفیوم
ثم حسبت نسبة االتفاق بین  ، ضعیف) على الترتیب –مقبول  –جید  –جید جدًا  –األداء: (ممتاز 

%، وكانت بطاقة المالحظة 94درجات الموجهین في بطاقتي المالحظة، وكانت نسبة االتفاق مساویة 
  ) في هذا البحث.4تها النهائیة على النحو المبین في الملحق رقم (بصور 

  التطبیق:
من الموجهین والطالب المعلمین الذین بلغ عددهم  مجموعة البحثعلى  االستبانةتم تطبیق 

، وذلك لتحدید المهموجه 243 ارات اللغویة التي یرونها الزمة لتدریس القراءة والكتابة ًا وطالبًا معلمًا
  ذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة.لتالمی

من الطالب المعلمین الذین بلغ عددهم  مجموعة البحثكما تم تطبیق بطاقة المالحظة على 
، حیث الحظهم الموجهون باستخدام بطاقة المالحظة. 35   طالبًا معلمًا

  المعالجة اإلحصائیة:
  یین:لمعالجة نتائج هذا البحث، استخدم الباحث االختبارین اآلت

)، وذلك لتحدید مدى مناسبة المقررات التربویة التي یدرسها طالب اللغة العربیة في 2اختبار (كا .1
لتحدید المهارات اللغویة  ، وأیضا كلیة التربیة لتدریس القراءة والكتابة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة

یذ الصفوف العلیا من الزمة في تدریس القراءة والكتابة لتالم -مجموعة البحث–التي رأتها 
  المرحلة االبتدائیة.

ومهاراتهم  -مجموعة البحث–كما استخدم هذا االختبار، لتحدید مستویات أداء الطالب المعلمین 
في تدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة، وقد تم استخدام المعادلة اآلتیة: 

)2 :228.(  
  = مجـ  2اك
  

  حیث ك = التكرار المالحظ التجریبي.
  = التكرار النظري حسب الفرض المختبر. /، ك

رات اللغویة تبعًا لدرجة ، لترتیب المهااالستبانةحساب الوزن النسبي لكل عبارة من عبارات  .2
یذ الزمة في تدریس القراءة والكتابة لتالم و الطالب المعلمون التي رآها الموجهون األهمیة

: 22" اآلتیة: (Likertالصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة، وذلك باستخدام معادلة "لیكرت 
483.(  

  2)/ك –(ك 

  /ك
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  الوزن النسبي = 
  

  = تكرار األهمیة بدرجة كبیرة. 1حیث: ت
  = تكرار األهمیة بدرجة متوسطة. 2، ت
  = تكرار عدم األهمیة. 3، ت

  اد العینة التي طبقت علیها أداة البحث.، ن  عدد أفر 
  النتائج:

  : ، وتفسیرها االستبانةنتائج تطبیق  ـ أوالً 
بالمهارات اللغویة التي یراها الموجهون والطالب الخاصة  االستبانةبتحلیل استمارات  قام الباحث       

من  لسؤال األولذلك لإلجابة عن او  ، المعلمون الزمة لتدریس القراءة والكتابة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة
فتم حساب التكرارات األصلیة  حث ،هذا الب البحث حیث تم اختبار الفرض األول من فرضيمشكلة هذا 

من الموجهین والطالب المعلمین التي حصلوا علیها في  مجموعة البحثوالتكرارات المتوقعة لدرجات 
ریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة، وطبق الباحث المهارات اللغویة التدریسیة التي رأوها الزمة لتد

  ) وكانت النتائج على النحو المبین فیما یأتي:2اختبار (كا
  مهارات القراءة: - أ 

، واألوزان النسبیة للمهارات التي رآها  2) اآلتي التكرارات األصلیة، وقیم (كا)2یبین الجدول رقم (
طالب المعلمین الزمة في تدریس القراءة لتالمیذ الصفوف العلیا من الموجهین وال مجموعة البحثأفراد 

  من المرحلة االبتدائیة.
  )2جدول رقم (

من  مجموعة البحث، واألوزان النسبیة للمھارات التي رآھا أفراد 2التكرارات األصلیة، وقیم (كا)
  ن المرحلة االبتدائیةالموجھین والطالب المعلمین الزمة في تدریس القراءة لتالمیذ الصفوف العلیا م

ــم
ــــ

ــــ
قـــ

ر
)

(*  
 18موجھون 

 2كا

 225معلمون 

 2كا

موجھون 
ومعلمون ن= 

243 
 2كا

بي
نس

 ال
زن

الو
 

یب
ترت

ال
 

رة
كبی

طة 
وس

مت
 

ر 
غی مة
الز

رة 
كبی

طة 
وس

مت
 

ر 
غی مة
الز

رة 
كبی

طة 
وس

مت
 

مة غیر
الز

 

1  15 2 1 20.33** 168 51 6 186.48** 183 53 7 205.73** 0.908 1 

2 15 2 1 20.33** 87 102 36 31.920** 102 104 37 35.88** 0.756 6 

                               
 ) في هذا البحث3في الملحق رقم ( االستبانةرقم المفردة طبقًا لورودها في (*)
 0.01دالة عند مستوى  **

  1×  3+ ت 2×  2+ ت 3×  1ت

  3× ن 
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3 13 4 1 13.0** 84 105 36 33.36** 97 109 37 36.74** 0.749 9 
4 11 5 2 7.00 * 87 97 41 23.79** 98 102 43 26.84** 0.742 12 

5 13 3 2 12.33** 91 98 36 30.75** 104 101 38 34.30** 0.757 4 
6 16 1 1 25.00** 53 169 03 193.39** 69 170 04 172.77** 0.756 5 
7 8 9 1 6.33* 35 100 90 32.67** 43 109 91 28.74** 0.601 19 
8 2 13 3 12.33** 80 99 46 19.23** 82 112 49 24.52** 0.712 16 
9 4 13 1 13.00** 85 98 42 22.91** 89 111 43 29.73** 0.730 14 

10 14 2 2 16.00** 82 98 45 19.71** 96 100 47 21.51** 0.734 13 
11 10 7 1 7.00* 87 98 40 25.31** 97 105 41 30.02** 0.743 10 
12 4 11 3 6.33* 13 50 162 160.51** 17 61 165 142.62** 0.464 22 
13 12 4 2 9.33** 90 100 35 32.67** 102 104 37 35.88** 0.756 7 
14 7 10 1 7.00* 30 102 93 41.04** 37 112 94 37.85** 0.588 20 
15 9 8 1 6.33* 90 101 34 34.43** 99 109 35 39.80** 0.754 8 
16 9 8 1 6.33* 82 98 45 19.71** 91 106 46 24.07** 0.728 15 
17 14 3 1 16.33** 103 93 30 41.04** 116 96 31 48.77** 0.783 2 
18 15 2 1 20.33** 89 104 32 38.48** 104 106 33 42.69** 0.764 3 
19 10 7 1 7.00* 87 97 41 23.79** 97 104 42 28.47** 0.742 11 
20 2 3 13 12.33** 36 91 98 30.75** 38 94 111 36.02** 0.567 21 
21 2 13 3 12.33** 61 113 51 29.55** 63 126 54 38.00** 0.679 17 
22 8 9 1 6.33* 46 95 84 17.63** 54 104 85 15.73** 0.624 18 

یجب أن تصل  2(كا) 0.05عندما درجة الحریة تساوي درجتین عند نسبة  2وٕاذا رجعنا إلى جدول (كا)
حتى تكون ذات  9.210یجب أن تصل إلى  0.01لة إحصائیة، وعند نسبة حتى تكون ذات دال 5.991

  ) 230:  2(  داللة إحصائیة.
ة إحصائیة لكل رقم من لها دالل 2) المذكور في هذا البحث أن (كا)2وعلى هذا یتبین من الجدول رقم (

، 22، 21، 8 ،16، 9، 10، 4، 19، 11، 3، 15، 13، 2، 6، 5، 18، 17، 1ت اآلتیة: راابعأرقام ال
7 ،14.  

الزمة في تدریس القراءة لتالمیذ  المعلمون ومعنى ذلك أن المهارات التي رآها الموجهون والطالب
  مرحلة االبتدائیة هي على الترتیب :الصفوف العلیا من ال

1- .   نطق الحروف والكلمات نطقًا صحیًا، معبرًا
  .تردید المعلومة أو المعلومات المتضمنة في المقروء -17
  طرح أسئلة عن الموضوع المقروء . – 18

  تصنیف األفكار والمعلومات. -5

                               
  0.05 دالة عند مستوى *
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  فهم العالقات القائمة بین األفكار. -6
  تحدید واستخراج األفكار الرئیسیة للموضوع. -2

  تلخیص المقروء. -13
  معرفة التفاصیل الداعمة. -15

  التفریق بین األفكار الرئیسیة واألفكار الثانویة. -3
  كالت.شم المقروء في حل بعض الماستخدا -11
  اتباع أسالیب دراسیة فعالة. -19

  التفریق بین األفكار الرئیسیة واألفكار الداعمة. -4
  نقد المقروء. -10

  تنویع السرعة في القراءة بما یناسب الغرض منها. -9
  قراءة األشكال والرسوم البیانیة والجداول والخرائط. -16

  موجزة.تسجیل األفكار بعبارات  -8
  عناوین الفصول). –قائمة المحتویات  –تحدید مدى صالحیة المادة: (المقدمة  -21
ذر اهیم، والكلمات المرشدة، وتعیین جتعیین المعلومات في المصادر المرجعیة (مثل: استخدام المف -22
  الفهارس).كلمة، واستخدام المواد المكتبیة كال
  استخدام الرموز والمختصرات. -7

  ة التنظیم الذي اتبعه الكاتب في عرض األفكار والمعلومات.معرف -14
) السابق أن المهارات التي رآها الموجهون والمعلمون غیر مهمة في تدریس 2كما یتبین من الجدول رقم (

  12، 20القراءة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة هي على الترتیب: 
  ر، مكان النشر، الجزء، الطبعة، تاریخ النشر).شة: (المؤلف، النالمعرف ، استخدام أجزاء الكتاب -20
  ربط المعلومات المختارة من عدة مصادر. -12
  مهارات الكتابة: -ب 

  : مهارات الخط  -  1
ها واألوزان النسبیة للمهارات التي رآ ، 2) اآلتي التكرارت األصلیة، وقیم (كا)3یبین الجدول رقم (

لموجهین والطالب المعلمین الزمة في تدریس الخط لتالمیذ الصفوف العلیا من من ا مجموعة البحثأفراد 
  المرحلة االبتدائیة.

  
  )3جدول رقم (

من  مجموعة البحث، واألوزان النسبیة للمھارات التي رآھا أفراد 2التكرارات األصلیة، وقیم (كا)
  علیا من المرحلة االبتدائیةالموجھین الطالب والمعلمین الزمة في تدریس الخط لتالمیذ الصفوف ال
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ــم
ــــ

ــــ
قـــ

ر
)

(*  

 18موجھون 

 2كا

 225معلمون 

 2كا
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 243ن=
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ر 
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23 13 3 2 12.33** 85 98 42 22.91** 98 101 44 25.41** 0.741 7 
24 14 3 1 16.33** 90 101 34 34.43** 104 104 35 39.19** 0.761 2 
25 15 2 1 20.33** 48 165 12 170.64** 63 167 13 152.40** 0.735 8 
26 10 7 1 7.00* 70 92 63 6.11* 80 99 64 7.58* 0.689 9 
27 16 1 1 25.00** 81 111 33 41.28** 97 112 34 42.30** 0.753 4 
28 16 1 1 25.00** 87 98 40 25.31** 103 99 41 29.73** 0.752 5 
29 14 2 2 16.00** 96 105 24 52.56** 110 107 26 56.07** 0.782 1 
30 10 7 1 0.7* 90 100 35 32.67** 100 107 36 37.80** 0.754 3 
31 9 8 1 6.33* 2 174 49 210.75** 11 182 50 198.30** 0.613 11 
32 11 4 3 6.33* 6 168 51 186.48** 17 172 54 161.80** 0.616 10 
33 12 3 3 9.00* 36 105 84 33.36** 48 108 87 22.89** 0.613 12 
34 13 3 2 12.33** 87 98 40 25.31** 100 101 42 28.17** 0.746 6 
35 10 7 1 7.00* 36 87 102 31.92** 46 94 103 23.19** 0.588 13 

أرقام  لها داللة إحصائیة لكل رقم من 2) السابق المذكور في هذا البحث أن (كا)4ویتبین من الدول رقم (
ومعنى ذلك أن  33، 31، 32، 26، 25، 23، 34 ، 28 ، 30،27،  24،  29: العبارات اآلتیة

تدریس الخط لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة الطالب المعلمون الزمة لالمهارات التي یراها الموجهون و 
  : االبتدائیة هي على الترتیب

  توضیح كتابة أجزاء الحرف، من حیث میله، واستقامته على السطر. -29
  الوضع الصحیح للورقة على المكتب. توجیه التالمیذ إلى -24
30- .   التناسب بین الحروف حجمًا واتساعًا
  مطالبة المعلم التالمیذ بمالحظته أثناء كتابته على السبورة. -27
  تحقق قواعد الكتابة الصحیحة للحرف في أول الكلمة، وفي وسطها، وفي آخرها. -28
  أمام التالمیذ على السبورة. –موضوع الدرس  –معالجة الخطأ الشائع في الحروف  -34
  توجیه التالمیذ إلى مراعاة الجلسة الصحیحة عند الكتابة. -23

                               
  2د.ح =     

  ) في هذا البحث.3في الملحق رقم ( االستبانةرقم المفردة طبقًا لورودها في  (*)

  0.05* دالة عند مستوى 
 0.01** دالة عند مستوى 
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  توجیه التالمیذ إلى إمساك القلم بطریقة صحیحة. -25
  مناقشة التالمیذ في المعنى العام، وبعض معاني المفردات الواردة في النموذج المكتوب. -26
  م والنظافة.تنبیه التالمیذ إلى مراعاة النظا -32
  مراعاة البعد بین الكلمات في مسافات ثابتة. -31
  المرور بین الصفوف، إلرشاد كل تلمیذ إلى موطن خطئه، فیكتب له الصواب. -33

الطالب المعلمون غیر مهمة في و ) السابق أن المهارة التي رآها الموجهون 3كما یتبین من الجدول رقم (
  ي:همن المرحلة االبتدائیة تدریس الخط لتالمیذ الصفوف العلیا 

  إخراج بعض التالمیذ إلى السبورة للمحاكاة، على أن یالحظهم زمالؤهم. -35
  مهارات اإلمالء: -2

، واألوزان النسبیة للمهارات التي رآها 2) اآلتي التكرارات األصلیة، وقیم كا4یبین الجدول رقم (
مة في تدریس اإلمالء لتالمیذ الصفوف العلیا المعلمین الز الطالب من الموجهین و  مجموعة البحثأفراد 

  من المرحلة االبتدائیة.
  )4جدول رقم (

من  مجموعة البحثواألوزان النسبیة للمھارات التي رآھا أفراد  2التكرارات األصلیة، وقیم كا
  *)(المعلمین الزمة في تدریس اإلمالء لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیةالموجھین والطالب 

ــــ
ــــ

ــــ
رقـ

م
(*)  

 18موجھون 

 2كا

معلمون طالب 
225 
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ر 
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رة 
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طة 
وس

مت
 

ر 
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الز

 

36 15 2 1 20.33** 87 102 36 31.92** 102 104 37 35.88** 0.756 3 
37 9 8 1 6.33* 81 111 33 41.280** 90 119 34 46.10** 0.743 5 
38 9 8 1 6.33* 73 92 60 6.91* 82 100 61 9.41** 0.695 9 
39 6 7 5 0.33 45 98 82 19.71** 51 105 87 18.67** 0.617 14 
40 2 13 3 12.33** 90 100 35 32.67** 92 113 38 36.96** 0.741 6 
41 13 3 2 12.33** 87 98 40 25.31** 100 101 42 28.17** 0.746 4 
42 13 4 1 13.00** 89 102 34 34.75** 102 106 35 39.28** 0.759 2 
43 10 7 1 7.00* 70 92 63 6.11* 80 99 64 7.58* 0.689 12 
44 10 7 1 7.00* 27 104 94 46.75** 37 111 95 37.43** 0.587 15 
45 9 8 1 6.33* 73 92 60 6.91* 82 100 61 9.41** 0.695 10 

                               
  ) في هذا البحث3في الملحق رقم ( االستبانةرقم المفردة طبقًا لورودها في  (*)

  0.05* دالة عند مستوى 
 0.01** دالة عند مستوى 
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46 3 13 2 12.33** 72 89 64 4.35 75 102 66 8.67* 0.679 13 
47 10 7 1 7.00* 73 92 60 6.91* 83 99 61 8.99* 0.697 8 
48 13 3 2 12.33** 89 104 32 38.48** 102 107 34 41.06** 0.760 1 
49 11 4 3 6.33* 84 95 46 17.63** 95 99 49 19.06** 0.730 7 
50 11 4 3 6.33* 73 92 60 6.91* 84 96 63 6.89* 0.695 11 

، 48العبارات اآلتیة:  لها داللة إحصائیة لكل رقم من أرقام 2) السابق أن (كا)4ویتبین من الجدول رقم (
42 ،36 ،41 ،37 ،40 ،49 ،47 ،38 ،45 ،50 ،43 ،46 ،44.  

 ذومعنى ذلك أن المهارات التي رآها الموجهون والطالب المعلمون الزمة في تدریس اإلمالء لتالمی
  ، هي على الترتیب: من المرحلة االبتدائیة العلیا الصفوف

  لنظافة.تنبیه التالمیذ إلى مراعاة النظام وا -48
  االهتمام ببیان عالمات الترقیم. -42
  إعالم التالمیذ بهدف إمالئي واضح، محدد، ینص على قاعدة من القواعد اإلمالئیة. -36
  االهتمام ببیان المد بأنواعه. -41
  اختیار قطعة مناسبة لمستوى التالمیذ من حیث األسالیب، والمعاني، واألفكار. -37
  لضبط واإلعراب.النطق الصحیح من حیث ا -40
قراءة القطعة مرة ثانیة، بعد االنتهاء من إمالئها، لیتدارك التالمیذ ما قد یكون في كتاباتهم من نقص  -49

  أو خطأ.
  الربط بین بعض قواعد اإلمالء، وبعض قواعد النحو والصرف. -47
  تنبیه التالمیذ إلى اإلصغاء إلى مخارج الحروف. -38
  لجمل التي یجب فصلها، ووصلها.التمییز بین الكلمات وا -45
وضع خط تحت الكلمة الخطأ، وكتابة الصواب أعالها بلون ممیز، إذا كان التالمیذ ال یستطیعون  -50

  إدراك الصواب بأنفسهم.
  التمییز بین الالم الشمسیة والالم القمریة. -43
  مناقشة التالمیذ مناقشة موجزة في المعنى العام الذي تتضمنه القطعة. -46
  التمییز بین هاء التأنیث، وتائه. -44

  : مھارات التعبیر الكتابي -  3
، واألوزان النسبیة للمهارات التي رآها أفراد 2) اآلتي التكرارات األصلیة، وقیم كا5یبین الجدول رقم (   

لیا الطالب المعلمین الزمة في تدریس التعبیر الكتابي لتالمیذ الصفوف العو من الموجهین  مجموعة البحث
  من المرحلة االبتدائیة.

  )5جدول رقم (
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من  مجموعة البحث، واألوزان النسبیة للمھارات التي رآھا أفراد 2التكرارات األصلیة، وقیم كا
الموجھین والطالب المعلمین الزمة في تدریس التعبیر الكتابي لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة 

  االبتدائیة

ــم
ــــ

ــــ
قـــ

ر
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(*  

 18موجھون 

 2كا
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51 16 1 1 25.00** 206 15 4 344.03** 222 16 5 368.91** 0.964 1 
52 10 7 1 7.00* 73 92 60 6.91* 83 99 61 8.99* 0.697 15 
53 9 8 1 6.33* 48 105 72 21.84** 57 113 73 20.54** 0.645 17 
54 4 13 1 13.00** 84 95 46 17.63** 88 108 47 23.88** 0.723 11 
55 13 3 2 12.33** 84 105 36 33.36** 97 108 38 34.99** 0.748 7 
56 11 4 3 6.33* 90 98 37 29.31** 101 102 40 31.14** 0.750 6 
57 8 9 1 6.33* 89 102 34 34.75** 97 111 35 40.40** 0.752 5 
58 5 11 2 7.00* 80 99 46 19.23** 85 110 48 24.02** 0.717 13 
59 12 4 2 9.33** 72 105 48 21.84** 84 109 50 21.65** 0.713 14 
60 14 3 1 16.33** 91 98 36 30.75** 105 101 37 35.95** 0.760 4 
61 13 4 1 13.00** 96 105 24 52.56** 109 109 25 58.07** 0.782 3 
62 10 5 3 4.33 81 111 33 41.28** 91 116 36 41.36** 0.742 9 
63 15 2 1 20.33** 168 51 06 186.48** 183 53 7 205.73** 0.908 2 
64 7 6 5 0.33 84 95 46 17.63** 91 101 51 17.88** 0.722 12 
65 3 13 2 12.33** 73 92 60 6.91* 76 105 62 11.88** 0.686 16 
66 3 12 3 9.00* 89 104 32 38.48** 92 116 35 42.74** 0.745 8 
67 4 11 3 6.33* 87 96 42 22.32** 91 107 45 25.58** 0.730 10 

 61، 63، 51من أرقام العبارات اآلتیة:  ) لها داللة إحصائیة لكل رقم2) أن (كا5ویتبین من الجدول رقم (
، 60 ،57 ،56 ،55 ،66 ،62 ،67 ،54 ،64 ،58 ،59 ،52 ،65 ،53.  

ب المعلمون الزمة في تدریس التعبیر الكتابي لتالمیذ ها الموجهون والطالومعنى ذلك أن المهارات التي رآ 
  الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة، هي على الترتیب:

  مناقشة التالمیذ قبل الكتابة لتحدید األفكار الرئیسیة للموضوع. -51

                               
  ) في هذا البحث.3في الملحق رقم ( االستبانةردة طبقًا لورودها في رقم المف(*)

  2د.ح = 
  0.05* دالة عند مستوى 

 0.01** دالة عند مستوى 
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  مفیدة. تكون إجاباتهم عن األسئلة في جملتوجیه التالمیذ إلى مراعاة أن  -63
عة بها أسماء تحتاج إلى صفات في اللون، أو الحجم، أو الشكل، أو الصوت، أو وضع جمل متنو  -61

  الوزن، ویطلب من التالمیذ الصفات المناسبة لهذه األسماء.
  تقدیم فقرة، حذفت بعض كلماتها، ویطلب من التالمیذ تكملتها بكلمات مناسبة من تعبیراتهم. -60
  ونهایة.عرض األفكار في فقرات واضحة، لها بدایة  -57
  التدریب على ترتیب وتنظیم األفكار الرئیسیة والفرعیة. -56
  التدریب على تحدید األفكار الرئیسیة والفرعیة. -55
  إعطاء نماذج سلیمة الستخدام بعض أدوات الربط، ومعرفة معانیها. -66
  استخدام التدریب اللغوي الخاص بالمزاوجة لتكوین الجمل المفیدة. -62
  ات الترقیم، وٕاظهار العناوین، والفقرات.ماستخدام عال -67
  عرض نماذج جیدة من كتابات بعض التالمیذ، ومناقشة هذه النماذج، لبیان األفكار التي تتضمنها. -54
  ، واستخدامها في الربط بین الجمل. إعداد قائمة ببعض الروابط -64
  لفكرة.توجیه التالمیذ إلى االستناد إلى األدلة واألمثلة عند عرض ا -58
  التدریب على انتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني، والمفاضلة بین بعض األسالیب اللغویة. -59
  توجیه التالمیذ إلى مكونات المقال وكیفیة عرض المقدمة، والموضوع، والخاتمة. -52
  ، للربط بین جملتین. استخدام بعض األسئلة في صورة االختیار من متعدد -65
  و موضوعات من المكتبة المدرسیة، یقرؤها التالمیذ قبل الكتابة.تحدید مراجع أ -53

  مھارات النحو: -  4
مجموعة ، واألوزان النسبیة للمهارات التي رآها 2) اآلتي التكرارات األصلیة، وقیم كا6یبین الجدول رقم (   

ا من المرحلة من الموجهین والطالب والمعلمین الزمة في تدریس النحو لتالمیذ الصفوف العلی البحث
  االبتدائیة.

  
  )6جدول رقم (

من  مجموعة البحث، واألوزان النسبیة للمھارات التي رآھا أفراد 2التكرارات األصلیة، وقیم كا
  الموجھین والطالب المعلمین الزمة في تدریس النحو لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة
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68 15 2 1 20.33** 168 51 06 186.48** 183 53 7 205.73** 0.908 1 
69 9 8 1 6.33* 73 92 60 6.91* 82 100 61 9.41** 0.695 12 
70 13 4 1 13.00** 89 102 34 34.75** 102 106 35 39.28** 0.759 5 
71 14 2 2 16.00** 82 98 45 19.71** 96 100 47 21.51** 0.734 9 
72 14 2 2 16.00** 96 105 24 52.56** 110 107 26 56.07** 0.782 2 
73 11 4 3 6.33* 6 168 51 186.48** 17 172 54 161.80** 0.616 15 
74 10 7 1 7.00* 73 92 60 6.91* 83 99 61 8.99* 0.697 11 
75 13 3 2 12.33** 84 105 36 33.36** 97 108 38 34.99** 0.748 7 
76 8 9 1 6.33* 46 95 84 17.63** 54 104 85 15.73** 0.624 14 
77 16 1 1 25.0** 87 98 40 25.31** 103 99 41 29.73** 0.752 6 
78 10 7 1 7.00* 70 92 63 6.11* 80 99 64 7.58* 0.689 13 
79 15 2 1 20.33** 89 104 32 38.48** 104 106 33 42.69** 0.764 3 
80 14 2 2 16.00** 82 98 45 19.71** 96 100 47 21.51** 0.734 10 
81 10 7 1 7.00* 87 97 41 23.79** 97 104 42 28.47** 0.742 8 
82 14 3 1 16.33** 91 98 36 30.75** 105 101 37 35.95** 0.760 4 

  ارات اآلتیة:لها داللة إحصائیة لكل رقم من أرقام العب 2) السابق أن كا6ویتبین من الجدل رقم (   
68 ،72 ،79 ،82 ،70 ،77 ،75 ،81 ،71 ،80 ،74 ،69 ،78 ،76 ،73.  
ومعنى ذلك أن المهارات التي رآها الموجهون والطالب المعلمون الزمة في تدریس النحو لتالمیذ    

  الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة هي على الترتیب:
  مقصود تعلیمها. ة) یتمثل في تركیبها قاعدة نحویةألمثلعرض مجموعة من الجمل التامة المفیدة (ا -68
  مناقشة التالمیذ في كلمات معینة في األمثلة، لتحدید مواقعها اإلعرابیة. -72
تنبیه التالمیذ إلى تتبع األخطاء التي یقع فیها أحد زمالئهم أثناء القراءة، ومناقشتهم في تصحیح تلك  -79

  األخطاء.
  إلجابة عن أسئلة، تستدعي استعمال قاعدة نحویة معینة.مطالبة التالمیذ با -82

                               
 ) في هذا البحث.3في الملحق رقم ( االستبانةورودها في رقم المفردة طبقًا ل(*)

  2د.ح = 
  0.05* دالة عند مستوى 

 0.01** دالة عند مستوى 
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، یرجى تطبیقه في حیاة التالمیذ. -70 ، أو توجیهًا خلقیًا فاضًال   األمثلة تتضمن زادًا ثقافیًا
ة النحویة من تعبیر التالمیذ، وكتابتها على السبورة بعد مساعدتهم في صقل داء خالصة القاعاستق -77

  الداللة مع الیسر والوضوح. دقیقة العبارة، لتكون الخالصة
إعرابها، وعالمة اإلعراب، وبیان سبب  ةاالهتمام في اإلعراب ببیان موقع الكلمة من الجملة، وحال -75

  الضبط بالشكل.
  تدریب التالمیذ على تكوین جمل، تعتمد على ظاهرة نحویة معینة. -81
  یذ.ي جمل مفیدة، تناسب المستوى اللغوي للتالمفاألمثلة  -71
  تدریب التالمیذ على إكمال جمل ناقصة، مع ضبط ما أكملت به. -80
توجیه التالمیذ إلى مالحظة، وفهم خصائص المصطلح النحوي التي تكررت في كل مثال من  -74

  األمثلة.
  مراعاة أن تكون األمثلة في مجال واحد، أو موضوع واحد. -69
  عض المصطلحات النحویة.تدریب التالمیذ على التصنیف والتمییز بین ب -78
  عرض القاعدة النحویة بطرق متعددة، وفي مواقف متنوعة. -76
توجیه التالمیذ إلى إدراك العالقة بین ضبط الكلمة المقصودة، ووظیفتها في تكوین كل جملة من  -73

  الجمل.
  : نتائج تطبیق بطاقة المالحظةثانیا ــ 

، وهو: هل  من مشكلة هذا البحث جیب على السؤال الثاني، لیة قام الباحث بتحلیل استمارات المالحظ   
توجد المهارات التدریسیة التي رآها الموجهون والطالب المعلمون الزمة في تدریس القراءة والكتابة لدى 

  من الطالب معلمي اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة؟ مجموعة البحث
من فروض هذا البحث، حیث تم حساب  لفرض الثانيقام الباحث باختبار ا ولإلجابة عن هذا السؤال

من الطالب المعلمین التي حصلوا علیها  مجموعة البحثالتكرارات األصلیة، والتكرارات المتوقعة لدرجات 
في مفردات بطاقة المالحظة بمجاالتها الخمسة: (القراءة، والخط، واإلمالء، والتعبیر الكتابي، والنحو). 

  وكانت النتائج على النحو المبین لكل مجال من مجاالت المالحظة فیما یأتي: 2وطبق الباحث اختبار كا
  : مھارات القراءةــ  1

) والنسب المئویة، لمستویات أداء الطالب 2) اآلتي التكرارات األصلیة، وقیم (كا7یبین الجدول رقم (   
اءة لتالمیذ الصفوف العلیا من حیث مهاراتهم في تدریس القر  – مجموعة البحث – ةمعلمي اللغة العربی

  من المرحلة االبتدائیة.
  

  )7جدول رقم (
مجموعة  –)، والنسب المئویة، لمستویات أداء معلمي اللغة العربیة 2التكرارات األصلیة، وقیم (كا

  من حیث مھاراتھم في تدریس القراءة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة. – البحث
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رقم 
)(* 

 2كا ضعیف مقبول جید جید جداً  ممتاز
  % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

1 1 2.86 2 5.71 3 8.57 21 60.00 8 22.86 39.14** 
2 2 5.71 2 5.71 2 5.71 12 34.29 17 48.57 28.57** 
3 1 2.86 1 2.86 9 25.71 11 31.43 13 37.14 18.29** 
4 1 2.86 1 2.86 10 28.57 11 31.43 12 34.29 17.43** 
5 1 2.86 1 2.86 8 22.86 10 28.57 15 42.86 20.86** 
6 1 2.86 1 2.86 7 20.00 12 34.29 14 40.00 20.86** 
7 1 2.86 1 2.86 4 11.43 9 25.71 20 57.14 36.29** 
8 2 5.71 2 5.71 8 22.86 9 25.71 14 40.00 14.86** 
9 3 8.57 3 8.57 6 17.14 8 22.86 15 42.86 14.00** 
10 1 2.86 1 2.86 9 25.71 11 31.43 13 37.14 18.29** 
11 1 2.86 1 2.86 6 17.14 6 17.14 21 60.00 38.57** 
12 2 5.71 3 8.57 7 20.00 11 31.43 12 34.29 11.71** 
13 1 2.86 2 5.71 4 11.43 9 25.71 19 54.29 31.14** 
14 1 2.86 1 2.86 8 22.86 12 34.29 13 37.14 19.14** 
15 1 2.86 3 8.57 7 20.00 11 31.43 13 37.14 14.86** 
16 8 22.86 7 20.00 16 45.71 3 8.57 1 2.86 19.14** 
17 8 22.86 9 25.71 15 42.86 2 5.71 1 2.86 18.57** 
18 3 8.57 5 14.29 9 25.71 11 31.43 7 20.00 5.71 
19 1 2.86 1 2.86 6 17.14 9 25.71 18 51.43 28.29** 
20 1 2.86 1 2.86 5 14.29 11 31.43 17 48.57 27.43** 

یجب أن تصل  0.05درجات، نجد أن نسبة عندما درجة الحریة تساوي أربع  2وٕاذا رجعنا إلى جدول كا   
 13.277إلى  2كا یجب أن تصل 0.01ائیة، وعند نسبة حتى تكون ذات داللة إحص 9.488إلى  2كا

  ).230: 2حتى تكون ذات داللة إحصائیة (
  ) السابق المذكور في هذا البحث ما یأتي:7وعلى هذا یتبین من الجدول رقم (   
  لكل رقم من أرقام العبارات اآلتیة: لها داللة إحصائیة 2إن كاأ ـ 
16 ،17 ،1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،19 ،20  

  ومعنى ذلك ما یأتي:  

                               
  ) في هذا البحث4في الملحق رقم ( االستبانةدة طبقًا لورودها في رقم المفر (*)

  4د.ح = 
  0.05* دالة عند مستوى 

 0.01** دالة عند مستوى 
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من حیث مهاراتهم في تدریس  – مجموعة البحث ـ إن مستوى أداء الطالب معلمي اللغة العربیة ـ  1
  دًا).، أو (جید ج لم یرق إلى مستوى (ممتاز) –القراءة 

في مهارتین فقط من  ـ كان جیدا  مجموعة البحث ـ إن مستوى أداء الطالب معلمي اللغة العربیة ـ  2
  مهارات القراءة، وهما:

  تردید المعلومة أو المعلومات المتضمنة في المقروء. -16
  طرح أسئلة حول الموضوع المقروء. -17

كان مقبوًال في مهارة واحدة من  ـ جموعة البحثم ـ  إن مستوى أداء الطالب معلمي اللغة العربیةـ  3
  ًا معبرًا.حنطق الحروف والكلمات والجمل نطقًا صحی ـ  1 هي:ة، مهارات القراء

  ، كان ضعیفًا في مهارات القراءة اآلتیة:مجموعة البحثإن مستوى أداء الطالب معلمي اللغة العربیة، ـ  4
  .تحدید واستخراج األفكار الرئیسیة للموضوع -2
  التفریق بین األفكار الرئیسیة واألفكار الثانویة. -3
  التفریق بین األفكار الرئیسیة والتفاصیل الداعمة. -4
  تصنیف األفكار والمعلومات. -5
  فهم العالقات القائمة بین األفكار. -6
  استخدام الرموز والمختصرات. -7
  تسجیل األفكار بعبارات موجزة. -8
  ءة بما یناسب الغرض منها.تنویع السرعة في القرا -9

  نقد المقروء. -10
  استخدام المقروء في حل بعض المشكالت. -11
  تلخیص المقروء. -12
  معرفة التنظیم الذي اتبعه الكاتب في عرض األفكار والمعلومات. -13
  معرفة التفاصیل الداعمة. -14
  قراءة األشكال والرسوم البیانیة والجداول والخرائط. -15
  مدى صالحیة المادة: (المقدمة، قائمة المحتویات، عناوین الفصول).تحدید  -19
تعیین المعلومات في المصادر المرجعیة: (مثل استخدام المفاهیم، والكلمات المرشدة، وتعیین جذر  -20

  الكلمة، واستخدام المواد المكتبیة كالفهارس).
) السابق المذكور في البحث، 8ول رقم () في الجد18لیس لها داللة إحصائیة للعبارة رقم ( 2إن كاب ـ 

الستخدام، أو عدم استخدام  مجموعة البحثومعنى ذلك أنه لم یتبین اتجاه الطالب معلمي اللغة العربیة 
  .االبتدائیة  أسالیب دراسیة فعالة في تدریس القراءة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة
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من حیث مهاراتهم في  – مجموعة البحث –للغة العربیة لقد كانت تلك مستویات أداء الطالب معلمي ا   
المئویة  ةه تفصیًال النسبة االبتدائیة على النحو الذي بینتتدریس القراءة لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحل

  ) السابق.8المذكورة قرینة كل عبارة من العبارات في الجدول رقم (
  : مھارات الكتابةــ  2
  أ ـ مهارات الخط :  

، والنسب المئویة لمستویات أداء الطالب 2) اآلتي التكرارات األصلیة، وقیم كا8یبین الجدول رقم (    
من حیث مهاراتهم في تدریس الخط لتالمیذ الصفوف العلیا من  – مجموعة البحث –معلمي اللغة العربیة 

  المرحلة االبتدائیة.
  )8جدول رقم (

 –معلمي اللغة العربیة الطالب ب المئویة، لمستویات أداء )، والنس2التكرارات األصلیة، وقیم (كا
  من حیث مھاراتھم في تدریس الخط  لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة. – مجموعة البحث

رقم 
)(* 

 ضعیف مقبول جید جید جداً  ممتاز
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار 2كا

21 3 8.57 4 11.43 17 48.57 6 17.14 5 14.29 18.75** 
22 2 5.71 3 8.57 8 22.86 17 48.57 5 14.29 20.86** 
23 2 5.71 3 8.75 9 25.71 15 42.86 6 17.14 15.71** 
24 3 8.57 3 8.57 8 22.86 14 40.00 7 20.00 11.71** 
25 2 5.71 4 11.43 6 17.14 7 20.00 16 45.71 16.57** 
26 3 8.57 3 8.57 6 17.14 8 22.86 15 42.86 14.00** 
27 2 5.71 5 14.29 5 14.29 9 25.71 14 40.00 12.29** 
28 4 11.43 4 11.43 6 17.14 6 17.14 15 42.86 12.00** 
29 6 17.14 6 17.14 6 17.14 14 40.00 3 8.57 9.71* 
30 6 17.14 5 14.29 5 14.29 15 42.86 4 11.43 11.71** 
31 3 8.57 5 14.29 5 14.29 15 42.86 7 20.00 12.57** 
32 1 2.86 4 11.43 8 22.86 9 25.71 13 37.14 12.29** 

  لها داللة إحصائیة لكل رقم من أرقام العبارات اآلتیة:  2ویتبین من الجدول السابق أن كا   
21 ،22 ،23 ،24 ،29 ،30 ،31 ،25 ،26 ،27 ،28 ،32.  
  ومعنى ذلك ما یأتي:   

                               
  ) في هذا البحث4في الملحق رقم ( االستبانةرقم المفردة طبقًا لورودها في (*)

  4د.ح = 
  0.05* دالة عند مستوى 

 0.01دالة عند مستوى ** 
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من حیث مهاراتهم في تدریس  – مجموعة البحث –إن مستوى أداء الطالب معلمي اللغة العربیة ـ  1
  . ، أو (جید جدًأ) الخط لم یرق إلى مستوى: (ممتاز)

واحدة من كان جیدًا في مهارة  – مجموعة البحث  -إن مستوى أداء الطالب معلمي اللغة العربیة ـ  2
  توجیه التالمیذ إلى مراعاة الجلسة الصحیحة عند الكتابة. - 21مهارات الخط، وهي:

خط كان مقبوًال في مهارات ال – مجموعة البحث –إن مستوى أداء الطالب معلمي اللغة العربیة ـ  3
  اآلتیة:

  توجیه التالمیذ إلى الوضع الصحیح للورقة على المكتب. -22
  توجیه التالمیذ إلى إمساك القلم بطریقة صحیحة. -23
  مناقشة التالمیذ في المعنى العام، وبعض معاني المفردات الواردة في النموذج المكتوب. -24
  مراعاة البعد بین الكلمات في مسافات ثابتة. -29
  التالمیذ إلى مراعاة النظام والنظافة.تنبیه  -30
  ه، فیكتب له الصواب.ئالمرور بین الصفوف، إلرشاد كل تلمیذ إلى موطن خط -31

كان ضعیفًا في مهارات الخط  - مجموعة البحث –معلمي اللغة العربیة  الطالب إن مستوى أداء -  4
  اآلتیة:

  السبورة. مطالبة المعلم التالمیذ بمالحظته أثناء كتابته على -25
  تحقق قواعد الكتابة الصحیحة للحرف في أول الكلمة، وفي وسطها، وفي آخرها. -26
  توضیح كتابة أجزاء الحرف من حیث میله، واستقامته على السطر. -27
  ف حجمًا، واتساعًا.و التناسب بین الحر  -28
  سبورة.أمام التالمیذ على ال –موضوع الدرس  –معالجة الخطأ الشائع في الحروف  -32

من حیث  – مجموعة البحث –لقد كانت تلك مستویات أداء الطالب معلمي اللغة العربیة 
بینه تفصیًال تمهاراتهم في تدریس الخط لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة على النحو الذي 

  ) السابق.8النسب المئویة المذكورة قرینة كل عبارة من العبارات في الجدول رقم (
  : مھارات اإلمالءب ــ 

، والنسب المئویة لمستویات أداء الطالب 2) اآلتي التكرارات األصلیة، وقیم كا9یبین الجدول رقم (   
من حیث مهاراتهم في تدریس اإلمالء لتالمیذ الصفوف العلیا  – مجموعة البحث –معلمي اللغة العربیة 
  من المرحلة االبتدائیة.

  )9جدول رقم (
 –معلمي اللغة العربیة  الطالب ، لمستویات أداء )، والنسب المئویة2صلیة، وقیم (كاالتكرارات األ
  من حیث مھاراتھم في تدریس اإلمالء لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة. – مجموعة البحث
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رقم 
)(* 

 ضعیف مقبول جید جید جداً  ممتاز
 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار 2كا

33 3 8.57 3 8.57 5 14.29 9 25.71 15 42.86 14.86** 
34 4 11.43 4 11.43 4 11.43 14 40.00 9 25.71 11.43** 
35 3 8.57 4 11.43 4 11.43 15 42.86 9 25.71 14.57** 
36 3 8.57 3 8.57 5 14.29 8 22.86 16 45.71 16.86** 
37 2 5.71 3 8.57 6 17.14 9 25.71 15 42.86 15.71** 
38 3 8.57 4 11.43 5 14.29 9 25.71 14 40.00 11.71** 
39 4 11.43 4 11.43 5 14.29 7 20.00 15 42.86 12.29** 
40 2 5.71 4 11.43 5 14.29 9 25.71 15 42.86 15.14** 
41 1 2.86 3 8.57 7 20.00 9 25.71 15 42.86 17.14** 
42 4 11.43 5 14.29 5 14.29 6 17.14 15 42.86 11.71** 
43 4 11.43 5 14.29 5 14.29 15 42.86 6 17.14 11.71** 
44 1 2.86 2 5.71 4 11.43 10 28.57 18 51.43 28.57** 
45 4 11.43 5 14.29 5 14.29 16 45.71 5 14.29 14.57** 
46 3 8.57 4 11.43 6 17.14 15 42.86 7 20.00 12.86** 
47 4 11.43 5 14.29 7 20.00 15 42.86 4 11.43 12.29** 

 ،34لها داللة إحصائیة لكل رقم من أرقام العبارات اآلتیة:  2) السابق أن كا9ویتبین من الجدول رقم (   
35 ،43 ،45 ،46 ،47 ،33 ،36 ،37 ،38 ،39 ،40 ،41 ،42 ،44.  
  یأتي:ما  ومعنى ذلك   
من حیث مهاراتهم في تدریس  – مجموعة البحث –ن مستوى أداء الطالب معلمي اللغة العربیة ـ إ 1

، أو جید).   اإلمالء لم یرق إلى أي من المستویات: (ممتاز، أو جید جدًا
كان مقبوًال في مهارات اإلمالء  – مجموعة البحث –معلمي اللغة العربیة  ن مستوى أداء الطالبـ إ 2

  اآلتیة:
  اختیار قطعة مناسبة لمستوى التالمیذ من حیث األسالیب، والمعاني، واألفكار. -34
  تنبیه التالمیذ إلى اإلصغاء إلى مخارج الحروف. -35
  تضمنه القطعة.مناقشة التالمیذ مناقشة موجزة في المعنى العام الذي ت -43
  تنبیه التالمیذ إلى مراعاة النظام والنظافة. -45

                               
  ) في هذا البحث4في الملحق رقم ( االستبانةرقم المفردة طبقًا لورودها في (*)

  4=  د.ح
  0.05* دالة عند مستوى 

 0.01** دالة عند مستوى 
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لیتدارك التالمیذ ما قد یكون في كتاباتهم من  –بعد االنتهاء من إمالئها  –قراءة القطعة مرة ثانیة  -46
  نقص أو خطأ.

یعون وضع خط تحت الكلمة الخطأ، وكتابة الصواب أعالها بلون ممیز، إذا كان التالمیذ ال یستط -47
  إدراك الصواب بأنفسهم.

كان ضعیفًا في مهارات اإلمالء  – مجموعة البحث –إن مستوى أداء الطالب معلمي اللغة العربیة ـ  3
  اآلتیة:

  إعالم التالمیذ بهدف إمالئي واضح، محدد، ینص على قاعدة من قواعد اإلمالء. -33
  قراءة القطعة اإلمالئیة قبل إمالئها على التالمیذ. -36
  النطق الصحیح من حیث الضبط واإلعراب. -37
  االهتمام ببیان المد بأنواعه. -38
  االهتمام ببیان عالمات الترقیم. -39
  التمییز بین الالم الشمسیة والالم القمریة. -40
  التمییز بین هاء التأنیث وتائه. -41
  التمییز بین الكلمات والجمل التي یجب فصلها، ووصلها. -42
  ن بعض قواعد اإلمالء، وبعض قواعد النحو والصرف.الربط بی -44
من حیث مهاراتهم في  – مجموعة البحث –لقد كانت تلك مستویات أداء الطالب معلمي اللغة العربیة    

ه تفصیًال، النسب االبتدائیة، على النحو الذي بینت تدریس اإلمالء لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة
  ) السابق.9كل عبارة من العبارات في الجدول رقم (المئویة المذكورة قرینة 

  مهارات التعبیر الكتابي:ج ـ 
، والنسب المئویة لمستویات أداء الطالب 2) اآلتي التكرارات األصلیة، وقیم كا10بیین الجدول رقم (   

الصفوف من حیث مهاراتهم في تدریس التعبیر الكتابي لتالمیذ  – مجموعة البحث –معلمي اللغة العربیة 
  العلیا من المرحلة االبتدائیة.
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  )10جدول رقم (
 مجموعة البحث –)، والنسب المئویة، لمستویات أداء معلمي اللغة العربیة 2التكرارات األصلیة، وقیم (كا

  من حیث مھاراتھم في تدریس التعبیر الكتابي لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة. –
رقم 

)(* 
 ضعیف مقبول جید جید جداً  ممتاز

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار 2كا
48 3 8.57 3 8.57 7 20.00 16 45.71 6 17.14 16.29** 
49 2 5.71 3 8.57 6 17.14 7 20.00 17 48.57 20.29** 
50 1 2.86 2 5.71 3 8.57 10 28.57 19 54.29 32.86** 
51 2 5.71 2 5.71 4 11.43 9 25.71 18 51.43 26.29** 
52 3 8.57 3 8.57 5 14.29 7 20.00 17 48.57 19.43** 
53 2 5.71 2 5.71 6 17.14 7 20.00 18 51.43 24.57** 
54 1 2.86 1 2.86 4 11.43 9 25.71 20 57.14 36.29** 
55 3 8.57 5 14.29 6 17.14 6 17.14 15 42.86 12.29* 
56 1 2.86 2 5.71 6 17.14 10 28.57 16 45.71 21.71** 
57 1 2.86 1 2.86 5 14.29 12 34.29 16 45.71 26.00** 
58 1 2.86 1 2.86 4 11.43 13 37.14 16 45.71 28.29** 
59 2 5.71 3 8.57 4 11.43 11 31.43 15 42.86 18.57** 
60 3 8.57 4 11.43 6 17.14 7 20.00 15 42.86 12.86* 
61 1 2.86 2 5.71 5 14.29 8 22.86 19 54.29 30.00** 
62 1 2.86 1 2.86 5 14.29 8 22.86 20 57.14 35.14** 
63 1 2.86 1 2.86 4 11.43 8 22.86 21 60.00 39.71** 
64 1 2.86 1 2.86 3 8.57 5 14.29 25 71.43 59.43** 

كما  ، لها داللة إحصائیة لكل رقم من أرقام العبارات فیه 2) السابق أن كا10ویتبین من الجدول رقم (   
  ) السابق على ما یأتي:10تدل نتائج الجدول رقم (

حیث مهاراتهم في تدریس من  – مجموعة البحث –اللغة العربیة  معلمي إن مستوى أداء الطالبـ  1
، أو جید).   التعبیر الكتابي لم یرق إلى أي مستوى من المستویات اآلتیة: (ممتاز، أو جید جدًا

حدة من كان مقبوًال في مهارة وا – مجموعة البحث –إن مستوى أداء الطالب معلمي اللغة العربیة ـ  2
  تابة، لتحدید األفكار الرئیسیة للموضوع.مناقشة التالمیذ قبل الك - 48هي:مهارات التعبیر الكتابي، 

كان ضعیفًا في مهارات التعبیر  – مجموعة البحث –اللغة العربیة الطالب معلمي مستوى أداء ـ إن  3
  :ة الكتابي اآلتی

                               
  ) في هذا البحث4في الملحق رقم ( االستبانةطبقًا لورودها في رقم المفردة (*)

  4د.ح = 
  0.05* دالة عند مستوى 

 0.01** دالة عند مستوى 
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  ، والخاتمة. ، والموضوع توجیه التالمیذ إلى مكونات المقال، وكیفیة عرض المقدمة -49
  المكتبة المدرسیة، یقرؤها التالمیذ قبل الكتابة. تحدید مراجع أو موضوعات من -50
  عرض نماذج جیدة من كتابات بعض التالمیذ،ومناقشة هذه النماذج، لبیان األفكار التي تتضمنها. -51
  التدریب على تحدید األفكار الرئیسیة والفرعیة. -52
  التدریب على ترتیب األفكار الرئیسیة والفرعیة. -53
  فقرات واضحة لها بدایة ونهایة.عرض األفكار في  -54
  توجیه التالمیذ إلى االستناد إلى األدلة واألمثلة عند عرض الفكرة. -55
  التدریب على انتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني، والمفاضلة بین بعض األسالیب اللغویة. -56
  من تعبیراتهم.بكلمات مناسبة  ماتها، ویطلب من التالمیذ إكمالهاتقدیم فقرة حذفت بعض كل -57
كل، أو الصوت، أو شوضع جمل متنوعة بها أسماء تحتاج إلى صفات في اللون، أو الحجم، أو ال -58

  ع الصفات المناسبة لهذه األسماء.ضالوزن، ویطلب من التالمیذ و 
  استخدام التدریب اللغوي الخاص بالمزاوجة لتكوین الجمل المفیدة. -59
  ن تكون إجاباتهم عن األسئلة في جمل مفیدة.توجیه التالمیذ إلى مراعاة أ -60
  إعداد قائمة ببعض الروابط واستخدامها في الربط بین الجمل. -61
  استخدام بعض األسئلة في صورة االختیار من متعدد للربط بین جملتین. -62
  ، ومعرفة معانیها. إعطاء نماذج سلیمة الستخدام بعض أدوات الربط -63
  رقیم، وٕاظهار العناوین والفقرات.استخدام عالمات الت -64
من حیث مهاراتهم في  -مجموعة البحث–لقد كانت تلك مستویات أداء الطالب معلمي اللغة العربیة    

تدریس التعبیر الكتابي لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة، على النحو الذي تبینه تفصیًال 
  ) السابق.10من العبارات في الجدول رقم (النسب المئویة المذكورة قرینة كل عبارة 

  : مھارات النحود ــ 
، والنسب المئویة لمستویات أداء الطالب 2) اآلتي التكرارات األصلیة، وقیم كا11بین الجدول رقم (ی    

من حیث مهاراتهم في تدریس النحو لتالمیذ الصفوف العلیا من  – مجموعة البحث –معلمي اللغة العربیة 
  االبتدائیة.المرحلة 
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  )11جدول رقم (
مجموعة  –)، والنسب المئویة، لمستویات أداء معلمي اللغة العربیة 2التكرارات األصلیة، وقیم (كا

  من حیث مھاراتھم في تدریس النحو لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة. – البحث
رقم 

)(* 
 ضعیف مقبول جید جید جداً  ممتاز

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار 2كا
65 3 8.57 3 8.57 8 22.86 14 40.00 7 20.00 11.71* 
66 6 17.14 5 14.29 5 14.29 15 42.86 4 11.43 11.71* 
67 3 8.57 5 14.29 5 14.29 15 42.86 7 20.00 12.57* 
68 6 17.14  6 17.14 6 17.14 14 40.00 3 8.57 9.71* 
69 1 2.86 1 2.86 10 28.57 11 31.43 12 34.29 17.43** 
70 1 2.86 2 5.71 4 11.43 9 25.71 19 54.29 31.14** 
71 1 2.86 1 2.86 4 11.43 9 25.71 20 57.14 36.29** 
72 1 2.86 1 2.86 6 17.14 9 25.71 18 51.43 28.29** 
73 1 2.86 2 5.71 4 11.43 10 28.57 18 51.43 28.57** 
74 1 2.86 1 2.86 4 11.43 9 25.71 20 57.14 36.29** 
75 1 2.86 1 2.86 3 8.57 5 14.29 25 71.43 59.43** 
76 1 2.86 2 5.71 3 8.75 10 28.57 19 54.29 32.86** 
77 2 5.71 2 5.71 8 22.86 9 25.71 14 40.00 14.86** 
78 2 5.71 2 5.71 2 5.71 12 34.29 17 48.57 28.57** 
79 1 2.86 1 2.86 5 14.29 8 22.86 20 57.14 35.14** 

یه، كما لها داللة إحصائیة لكل رقم من أرقام العبارات ف 2) السابق أن كا11ویتبین من الجدول رقم (   
  ) السابق على ما یأتي:11تدل النتائج في الجدول رقم (

من حیث مهاراتهم في تدریس  – مجموعة البحث –إن مستوى أداء الطالب معلمي اللغة العربیة ـ  1
، أو جید).   النحو لم یرق إلى أي مستوى من المستویات اآلتیة: (ممتاز، أو جید جدًا

كان مقبوًال في مهارات النحو  – مجموعة البحث –لغة العربیة إن مستوى أداء الطالب معلمي الـ  2
  اآلتیة:

  عرض مجموعة من الجمل المفیدة (األمثلة) یتمثل في تركیبها قاعدة نحویة، مقصود تعلیمها. -65
  لة في مجال واحد أو موضوع واحد.مراعاة كون األمث -66
، أو توجیهیًا خلقیًا ف -67   اضًال، یرجى تطبیقه في حیاة  التالمیذ.األمثلة تتضمن زادًا ثقافیًا
  األمثلة في جمل مفیدة، تناسب المستوى اللغوي للتلمیذ. -68

                               
  ) في هذا البحث.4ق رقم (في الملح االستبانةرقم المفردة طبقًا لورودها في (*)

  4د.ح = 
  0.05* دالة عند مستوى 

 0.01** دالة عند مستوى 
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كان ضعیفًا في مهارات النحو  – مجموعة البحث –إن مستوى أداء الطالب معلمي اللغة العربیة ـ  3
  اآلتیة:

عرابیة، وتحدید الصفات الممیزة مناقشة التالمیذ في كلمات معینة في األمثلة، لتحدید مواقعها اإل -69
  للمصطلح النحوي، وخصائصه.

توجیه التالمیذ إلى إدراك العالقة بین ضبط الكلمة المقصودة، ووظیفتها في تكوین كل جملة من  -70
  الجمل.

توجیه التالمیذ إلى مالحظة، وفهم خصائص المصطلح النحوي التي تكررت في كل مثال من  -71
  األمثلة.

في اإلعراب ببیان موقع الكلمة من الجملة، وحالة إعرابها، وعالمة اإلعراب، وبیان سبب  االهتمام -72
  الضبط بالشكل.

  عرض القاعدة النحویة بطرق متعددة، وفي مواقف متنوعة. -73
استقاء خالصة القاعدة النحویة من تعبیر التالمیذ، وكتابتها على السبورة، بعد مساعدتهم في صقل  -74

  كون الخالصة دقیقة الداللة مع الیسر والوضوح.العبارة، لت
  تدریب التالمیذ على التصنیف، والتمییز بین بعض المصطلحات النحویة. -75
تنبیه التالمیذ إلى تتبع األخطاء التي یقع فیها أحد زمالئهم أثناء القراءة، ومناقشتهم في تصحیح تلك  -76

  األخطاء.
قصة، مع ضبط ما أكملت به الجملة، وبیان سبب الضبط أو تدریب التالمیذ على إكمال جمل نا -77

  إعرابه، أو ذكر عالمة اإلعراب.
  تدریب التالمیذ على تكوین جمل، تعتمد على ظاهرة نحویة معینة. -78
  مطالبة التالمیذ باإلجابة عن أسئلة، تستدعي استعمال قاعدة نحویة معینة. -79
من حیث مهاراتهم في  – مجموعة البحث –مي اللغة العربیة لقد كانت تلك مستویات أداء الطالب معل   

تدریس النحو لتالمیذ الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة، على النحو الذي تبینه تفصیًال النسب المئویة 
  ) السابق.11المذكورة قرینة كل عبارة من العبارات في الجدول رقم (

ف في مستویات األداء التدریسي لدى مجموعة البحث من لجوانب الضع أوجه العالج المناسبة ثالثا ـ
  الطالب المعلمین:

نتائج هذا البحث یمكن تقدیم أوجه العالج المناسبة عن السؤال الثالث وفقا لما أسفرت عنه لإلجابة    
لمعالجة الضعف في مستویات األداء التدریسي لدى مجموعة البحث من الطالب المعلمین على النحو 

  اآلتي :
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، والتي دلت على ضعف مستوى الطالب  في هذا البحث ة) المذكور 7ـ بناء على نتائج الجدول رقم ( 1
، وعدم امتالكه بعض المهارات اللغویة التدریسیة الالزمة لتدریس القراءة لتالمیذ  معلم اللغة العربیة

  ه على ما یأتي : ومن ثم یتبین أن عالج ذلك في تدریب،  الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة
  تحدید واستخراج األفكار الرئیسیة للمقروء. -أ

  التفریق بین األفكار الرئیسیة واألفكار الثانویة. - ب
  التفریق بین األفكار الرئیسیة والتفاصیل الداعمة. -جـ
  تصنیف األفكار والمعلومات. - د
  فهم العالقات القائمة بین األفكار. -هـ
  رات.استخدام الرموز والمختص -و
  تسجیل األفكار بعبارات موجزة. - ز
  تنویع السرعة في القراءة بما یناسب الغرض منها. -ح
  نقد المقروء. -ط
  استخدام المقروء في حل بعض المشكالت. -ى
  تلخیص المقروء. -ك
  معرفة التنظیم الذي اتبعه الكاتب في عرض األفكار والمعلومات. - ل
  معرفة التفاصیل الداعمة. - م
  األشكال والرسوم البیانیة والجداول والخرائط. قراءة - ن
  تحدید مدىاإلفادة من المادة المقروءة : (المقدمة، قائمة محتویات، عناوین الفصول). -س
دة، وتعیین جذر لمفاهیم والكلمات الوار تعیین المعلومات في المصادر المرجعیة: (مثل استخدام ا - ع

  رس).الكلمة،واستخدام المواد المكتبیة كالفها
مستوى أداء  یتبین أن عالج ضعف،  في هذا البحث ة) المذكور 8ـ بناءً على نتائج الجدول رقم ( 2

  یأتي: في تدریبه على ماتدریس الخط لتالمیذ المرحلة االبتدائیة  في مهاراتالطالب معلم اللغة العربیة 
  آخرها.تحقق قواعد الكتابة الصحیحة للحرف في أول الكلمة، وفي وسطها، وفي  -أ

  توضیح كتابة أجزاء الحرف من حیث میله، واستقامته على السطر. - ب
، واتساعًأ. -جـ   التناسب بین الحروف حجمًا
  مطالبة المعلم التالمیذ بمالحظته أثناء كتابته على السبورة. - د
  أمام التالمیذ على السبورة. –موضوع الدرس  –معالجة الخطأ الشائع في الحروف  -هـ
الطالب     یتبین أن عالج ضعف مستوى،  في هذا البحث ة) المذكور 9على نتائج الجدول رقم (ـ بناءً  3

  ما یأتي: في تدریبه على معلم اللغة العربیة في تدریس اإلمالء لتالمیذ المرحلة االبتدائیة
  ، ینص على قاعدة من القواعد اإلمالئیة. ، محدد إعالم التالمیذ بهدف إمالئي واضح -أ
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  ة القطعة اإلمالئیة قبل إمالئها على التالمیذ.قراء - ب
  النطق الصحیح من حیث الضبط واإلعراب. -جـ
  االهتمام ببیان المد بأنواعه. - د
  االهتمام ببیان عالمات الترقیم. -هـ
  التمییز بین الالم الشمسیة والالم القمریة.–و 
  التمییز بین هاء التأنیث وتائه. - ز
  لجمل التي یجب فصلها، ووصلها.التمییز بین الكلمات وا -ح
  الربط بین بعض قواعد اإلمالء، وبعض قواعد النحو والصرف. -ط
     یتبین أن عالج ضعف مستوى،  في هذا البحث ة) المذكور 10ـ بناءً على نتائج الجدول رقم ( 5

  دریبه على ما یأتي:تابي لتالمیذ المرحلة االبتدائیة في تالطالب معلم اللغة العربیة في تدریس التعبیر الك
  ، والخاتمة. ، والموضوع توجیه التالمیذ إلى مكونات المقال، وكیفیة عرض المقدمة -أ

  ، یقرؤها التالمیذ قبل الكتابة. تحدید مراجع أو موضوعات من المكتبة المدرسیة - ب
  لتي تتضمنها.، لبیان األفكار ا ، ومناقشة هذه النماذج عرض نماذج جیدة من كتابات بعض التالمیذ -جـ
  التدریب على تحدید األفكار الرئیسیة والفرعیة. - د
  التدریب على ترتیب األفكار الرئیسیة والفرعیة. -هـ
  یة.ر في فقرات واضحة لها بدایة ونهاعرض األفكا -و
  توجیه التالمیذ إلى االستناد إلى األدلة واألمثلة عند عرض الفكرة. - ز
  لمناسبة للمعاني، والمفاضلة بین بعض األسالیب اللغویة.التدریب على انتقاء األلفاظ ا -ح
  استخدام التدریب اللغوي الخاص بالمزاوجة لتكوین الجمل المفیدة. -ط

  توجیه التالمیذ إلى مراعاة أن تكون إجاباتهم عن األسئلة في جمل مفیدة. –ى 
  إعداد قائمة ببعض الروابط واستخدامها في الربط بین الجمل. -ك
  االختیار من متعدد، للربط بین جملتین.ام بعض األسئلة في صورة استخد - ل
  إعطاء نماذج سلیمة الستخدام بعض أدوات الربط ، ومعرفة معانیها. –م 
  ، والفقرات. استخدام عالمات الترقیم، وٕاظهار العناوین - ن
الطالب  ف مستوى  ، یتبین أن عالج ضع في هذا البحث ة) المذكور 11ـ بناءً على نتائج الجدول رقم ( 6

  ما یأتي: في تدریبه على معلم اللغة العربیة في تدریس النحو لتالمیذ المرحلة االبتدائیة
مناقشة التالمیذ في كلمات معینة في األمثلة، لتحدید مواقعها اإلعرابیة، وتحدید الصفات الممیزة  -أ

  للمصطلح النحوي .
، ووظیفتها في تكوین كل جملة من  الكلمة المقصودةتوجیه التالمیذ إلى إدراك العالقة بین ضبط  - ب

  الجمل.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 - 35 -

توجیه التالمیذ إلى مالحظة، وفهم خصائص المصطلح النحوي التي تكررت في كل مثال من  -جـ
  األمثلة.

، وعالمة اإلعراب، وبیان سبب  االهتمام في اإلعراب ببیان موقع الكلمة من الجملة، وحالة إعرابها - د
  الضبط بالشكل.

  عرض القاعدة النحویة بطرق متعددة، وفي مواقف متنوعة. -هـ
استقاء خالصة القاعدة النحویة من تعبیر التالمیذ، وكتابتها على السبورة، بعد مساعدتهم في صقل  -و

  العبارة لتكون الخالصة دقیقة الداللة مع الیسر والوضوح.
  النحویة.تدریب التالمیذ على التصنیف والتمییز بین بعض المصطلحات  - ز
تنبیه التالمیذ إلى تتبع األخطاء التي یقع فیها أحد زمالئهم أثناء القراءة، ومناقشتهم في تصحیح تلك  -ح

  األخطاء.
تدریب التالمیذ على إكمال جمل ناقصة ، مع ضبط ما أكملت به الجملة، وبیان سبب الضبط، أو  -ط

  إعرابه، أو ذكر عالمة اإلعراب.
  تكوین جمل، تعتمد على ظاهرة نحویة معینة. تدریب التالمیذ على –ى 
      ، تستدعى استعمال قاعدة نحویة معینة. مطالبة التالمیذ باإلجابة عن أسئلة -ك

  حات:اقترالتوصیات واال
فید أن یقدم الباحث ، فقد یكون من الم في ضوء ما تم التوصل إلیه من نتائج هذا البحث

   : حات اآلتیةاقتر التوصیات واال
) الخاصة ببیان المهارات  6،  5،  4،  3،  2المثبتة في الجداول: ( ناءً على نتائج هذا البحث ب ـ 1

الزمة في تدریس القراءة  – مجموعة البحث –اللغویة التدریسیة التي رآها الموجهون والطالب المعلمون 
الواردة في بطاقة ة الباحث باستخدام تلك المهارات اللغوی ، یوصى والكتابة في المرحلة االبتدائیة

، وٕاعادة  للمرحلة االبتدائیة ب معلم اللغة العربیة في تدریسهالمالحظة التي أعدها كأداة لتقویم أداء الطال
  المرحلة االبتدائیة . النظر في األداة المستخدمة حالیًا لتقویم أداء الطالب معلم اللغة العربیة في

تنمیة المهارات التدریسیة في تخصصات أخرى لدى ـ إجراء دراسات وبحوث أخرى لوضع برامج ل 2
  الطالب المعلمین في كلیات التربیة .

لدى معلمي اللغة العربیة ـ إجراء دراسات وبحوث أخرى لوضع برامج لتنمیة المهارات اللغویة التدریسیة  3
  في صفوف ومراحل تعلیمیة أخرى .
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  مراجع البحث
  أوال ــ المراجع العربیة :

تقویم اكتساب الكفایات التعلیمیة في ضوء مبادئ االتقان لدى طالبات الكلیة  ارة:أحمد شب .1
القاهرة: رابطة التربیة الحدیثة ، مجلة التربیة  لمتوسطة للمعلمات بمسقط (ا

  ) .م.1993 المعاصرة ،
  )م.1981، 2عمادة شئون المكتبات، ط اإلحصاء النفسي ( جامعة الریاض: السید محمد خیري: .2
 اإلسكندریة: الجمعیة المصریة : التراكمات، والتحدیات (إعداد المعلم المؤتمر العلمي الثاني:  .3

  م )1990للمناهج وطرق التدریس 
 4، طالمهنج المدرسي المعاصر(عمان: دار الفكر  جودت أحمد سعادة، وعبد هللا محمد إبراهیم: .4

  )م.2004 ،
رة: دار الفاروق للنشر القاه ت الدراسیة ، ترجمة خالد العامرى(إعداد المناهج والدورا جینیفر مون: .5

  )م.2002 والتوزیع ،
ة البحرین  جامع ج التربیة العملیة بكلیة التربیةتقویم اإلشراف التربوي لبعض برامحسن الناصر:  .6

،   9(جامعة أسیوط ، مجلة كلیة التربیة ، العدد 0من وجهة نظر الطالب 
  )م.1993 المجلد الثاني ،

 1قاهرة: الدار المصریة اللبنانیة ، طال لتدریس الفعال في العالم العربي (أساسیات ا حسن شحاته: .7
  )م.1993 ،

 ، 1قاهرة: الدار المصریة اللبنانیة ، طال ة العربیة بین النظریة والتطبیق (تعلیم اللغ :              .8
  )م.1992

قاهرة: الدار المصریة ال االتصال ونظریاته المعاصرة ( لسید:حسن عماد مكاوي ولیلى حسین ا .9
  )م.2004 ، 5اللبنانیة ، ط

  م. )1997،  لقاهرة: دار المعارفا التعلیم والمستقبل ( حسین كامل بهاء الدین: .10
(  ات المعلمات في التربیة العملیة ،العوامل المرتبطة بأداء الطالب دالل الهدهود وأنعام خضر: .11

  )م.1995 ، المجلد الثاني ، 11امعة أسیوط: مجلة كلیة التربیة ، العدد ج
والعشرین   إعداد التالمیذ للقرن الحادي سیترون، وفلوریتا ماكینزي: دونا أوتشیدا، ومارفین .12

أكتوبر  ، 1قاهرة: الدار المصریة اللبنانیة ، طال ترجمة محمد نبیل نوفل (
  )م.2004

صعوباتها ( القاهرة: دار الفكر  مستویاتها، تدریسها، :المهارات اللغویة :رشدي أحمد طعیمة .13
  ).2004 ، 1العربي ، ط
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قاهرة: الدار المصریة ال (تدریس النحو العربي في ضوء االتجاهات الحدیثة  ظبیة سعد السلیطي: .14
 )م.2002 ، 1اللبنانیة ، ط

ریس النحو: مدى توافرها لدى الطالب المعلم ، مهارات التفكیر الالزمة لتد عبد الرحمن كامل: .15
وكیفیة إكسابه إیاها ، وأثرها على تحصیل الصف األول الثانوي العام ( 
كلیة التربیة في الفیوم : المؤتمر العلمي السادس ، التنمیة المهنیة 

  م.)2005إبریل  24ـ 23المستدیمة للمعلم العربي ، 
نیة في كلیة المعلمین في ت النحویة الالزمة لطالب الدراسات القرآالموضوعا :                    .16

المجلة العربیة  عربیة للتربیة والثقافة والعلوم ،: المنظمة ال تونس الباحة (
  )م.1996دیسمبر  للتعلیم العالي ، العدد الثاني ،

:  تونسور التركیبیة ( ائیة باستخدام الصتدریس النحو في المرحلة االبتد :                    .17
عربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، المجلة العربیة للتربیة ، المجلد المنظمة ال

  )م.1996یونیو  السادس عشر ، العدد األول ،
یم سلیم تنقیح وتعلیق محمد إبراه قواعد اإلمالء وعالمات الترقیم ، عبد السالم محمد هارون: .18

 لطالئع للنشر والتوزیع والتصدیر،: دار ا اهرةالقونیبل عبد السالم هارون (
  )م.2005

  )م.1991: دار الشواف للنشر والتوزیع،  الریاض تدریس فنون اللغة العربیة ( علي أحمد مدكور: .19
المعلمین بكلیة  تقویم المهارات التدریسیة لدى الطالب : علي حسانین وسلیمان الحمیمان .20

 ة المصریة للمناهج وطرق التدریس ،الجمعی: المعلمین بالرس (القاهرة 
  ) م.1993،  18العدد  ،مجلة دراسات في المناهج وطرق التدریس 

 ، 2فس اإلحصائي وقیاس العقل البشري ( القاهرة: دار المعارف ، طعلم الن فؤاد البهي السید: .21
1986. . (  

االبتدائیة ( كلیة التربیة : جامعة عین والكتابة في المرحلة خواطر حول القراءة  فتحي علي یونس: .22
  ) م.2005یولیو  ، 45شمس ، مجلة القراءة والمعرفة ، العدد 

: مكتبة اآلداب ،  القاهرة دراسات في العربیة ، ترجمة سعید حسن بحیري ( فیشر: یتریش فولفد .23
  ) . م.2005 ، 1ط

میلي صادق:  .24 أكتوبر  ، 3لطفل ( القاهرة: عالم الكتب ، طت اللغویة لتنمیة المهاراكریمان بدیر، وإ
  ) . م.2005

وتدریب المعلم في الوطن العربي : الواقع الراهن ، رؤیة  إعداد محمد عزت عبد الموجود: .25
  ) . م.1997 : وزارة التربیة والتعلیم ، الدوحة(  استراتیجیة للمستقبل
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، ودلیل للدارسین  ٕاجراءاتهو  ات : أسسه،ى الكفاءالبرنامج التعلیمي القائم عل محمود كامل الناقة: .26
القاهرة :  كتوراه في المناهج وطرق التدریس (لدرجتي الماجستیر والد

  م . ) .1997ینایر  ،  مطبوعات كلیة التربیة بجامعة عین شمس
الطالب في قواعد اللغة  التقویم باستخدام الحاسوب وأثره على تحصیل ولید إبراهیم المهوس: .27

العدد  العربیة ( كلیة التربیة ، جامعة عین شمس : مجلة القراءة والمعرفة ،
 )م.2005أغسطس  ، 46

  المراجع األجنبیة: –ثانیا 
28. Heick, patrick F: Integrating curriculum based assessment within 

functional behavioral  assessment within functional 
behavioral : Examining the effect of instructional match 
on academic performance and classroom behavior 
during independent reading assignments, PhD., Lehigh 
University, 2005. 

29. Mclntosh, Kent: Academic, behavioral, and functional predictors of 
chronic problem behavior in elementary grades, PhD., 
University of Oregon, 2005. 

30. Moulden, Gordon Allen: An evaluation of language policy in  a bilingual 
school in Japan, EdD., Temple University, 2005. 

31. Nokes, Jeffery D: The effect of explicit strategy instruction on high 
school students’ analysis of multiple texts, phD., The 
University of UTAH, 2005. 

32. Smith, Susan H: A study of self-exploratory autobiographical writing 
with eighth graders, EdD., Univerisy of Massachusetts 
Lowell, 2005. 

33. Uppstad, per Henning: Some fundamental issues in research on reading 
and writing phD., Lunds Universitet (Sweden), 2005. 

34. Pardo, Laura Sue: Beginning teachers learn to teach writing: Finessing 
teaching context shapes evolving practice, phD., 
Michigan State University, 2005. 

35. Jordan, Julie L: The essential components needed for an effective writing 
workshop in the classroom, MeD., 2005. 
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  مالحق البحث
  )1ملحق رقم (

  من الموجهین والمعلمین: مجموعة البحثالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ألعمار 
  من موجهي اللغة العربیة: مجموعة البحثألعمار  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري

 2-ح× ك  -ح× ك  -ح م التكرار فئات

38-  
42-  
46-  
50- 

6  
10  

1  
1 

40  
44  
48  
52 

-1  
  صفر

+1  
+2 

-6  
  صفر

+1  
+2 

6  
  صفر

1  
4 

 18   -3 11 

  
  سنة. 43.333=  4+      ×  44المتوسط الحسابي = 

  
  سنة  3.055=          -×          4المعیاري =  االنحراف

من الطالب المعلمین المتخصصین في  مجموعة البحثالمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري ألعمار 
  اللغة العربیة في الفرقتین الثالثة والرابعة في التعلیم االبتدائي في كلیة التربیة في الفیوم.

 2-ح× ك  -ح ×ك  -ح مركز الفئات التكرار فئات

19-  
20-  
21-  
22-23 

60  
140  

14  
11 

19.5  
20.5  
21.5  
22.5 

-1  
  صفر

+1  
+2 

-60  
  صفر

14  
22 

60  
  صفر

14  
44 

 225   -24 118 

  
  .20.39=  1+         ×  20.5المتوسط الحسابي = 

  
  0.716=               -            1االنحراف = 

-3  
18  

11 
18 

-3  
18  

2  

-24  
225  

118 
225  

-24  
225  

2  
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  )2رقم ( ملحق
  االستبانةحساب ثبات 

 2-ح× ك  -ح× ك  -ح م التكرار  *فئات الدرجات
40 -  
60 -  
80 -  

100-  
120- 

11       

3        

2  
1  
1 

50  
70  
90  

110  
130 

  صفر
1  
2  
3  
4 

  صفر
3  
4  
3  
4 

  صفر
3  
8  
9  

16 
 18   14 36 

  
  .درجة  65.556=   20+      ×  50= المتوسط الحسابي

 
  

  . درجة 23.623=          -×          20االنحراف المعیاري =
  وبالتعویض في معادلة الثبات وهي:

  =  1رأ
  
  

  0.989=                    فإن معامل الثبات = 
  

                               
خصصت درجتان للمفردة التي رأها الطالب المعلم أو الموجه مهمة بدرجة كبیرة. وخصصت درجة واحدة للمفردة التي  *

 رأها مهمة بدرجة متوسطة. وخصص الصفر للمفردة التي رأها غیر مهمة.

14  
18    

36 
18 

14  
18  

2  

  م) –م (ن  – 2ن ع
  2) ع1- (ن

82 ) ×23.623(2 – 65.556 )82- 65.556(  
)82 – 1)  (23.623(2   
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  )3ملحق رقم (
ویة آراء موجھي اللغة العربیة والطالب المعلمین في المقررات التربویة والمھارات اللغ استبانة

  والكتابة لتالمیذ الصفوف العلیا في المرحلة االبتدائیة الالزمة لتدریس القراءة
  

  . الزمیل موجه اللغة العربیة
  . عزیزي/ الطالب المعلم

  : وبعد لسالم علیكم ورحمة هللا ، وبركاته ،ا
 ا كان ذلك من، وربم فمن المالحظ أن تقویم أداء معلم اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة ذاتي   

، وعدم امتالك  األسباب التي أدت إلى وجود كثیر من معلمي اللغة العربیة الذین یعانون من الضعف
المهارات اللغویة األساسیة لتدریس القراءة والكتابة في المرحلة االبتدائیة بالرغم من أنهم یدرسون مقررات 

،  مما دفع الباحث للقیام بدراسة ، صصتربویة عدیدة في كلیة التربیة لتساعدهم على تدریس التخ
تقویم األداء التدریسي للطالب  المعلمین المتخصصین في اللغة العربیة في ضوء المهارات  : " موضوعها

  رف على، وقد استهدف التع جزء من تلك الدراسة االستبانة وهذه اللغویة التدریسیة "
الموجهون الزمة لتدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف ویراها  ، المهارات اللغویة التدریسیة التي یرونها

  . العلیا من المرحلة االبتدائیة
 ، المهارات اللغویة األساسیة لتدریس القراءة والكتابة لهؤالء التالمیذ االستبانة ت هذهلذلك فقد تضمن    

، علمًا  في هذا المجالوالدراسات السابقة المتخصصة ، وصیاغتها بعد الرجوع للمراجع  وقد تم وضعها
  ، وٕانما تقسیمها لغرض الدراسة. بأن المهارات اللغویة متكاملة ومتداخلة

  ، بوضع عالمة ( االستبانة عبارة من العبارات الواردة في هذهوالمرجو منكم التكرم بإبداء رأیكم في كل 
 ولكم ا یهأرجو التكرم بإضافة ما ترونه من عبارات لم ترد ف كما ، ) وفقًا لما ترونه أمام كل منها ،

  موفور الشكر، واالحترام.
  

  الباحث: الدكتور/ عبد الرحمن كامل                                                
  استاذ المناهج وطرق التدریس المساعد                                                      

  .، جامعة الفیوم كلیة التربیة في الفیوم في                                                    
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: بیانات شخصیة:    أوًال
  : بیانات شخصیة خاصة بالموجھ - 1
  .............المیالد:تاریخ  - االسم: ..........................( اختیاري )             ب -أ

  ......................... المؤهل وتاریخه: - د...............   یمیة:اإلدارة التعل -جـ
  .......................................عدد سنوات الخبرة في التوجیه/ (التدریس):  -هـ
   ........................................اسم المدرسة التي یشرف على المتدربین فیها: -و
  صة بالطالب المعلمخصیة خاشبیانات  - 2
  (اختیاري): .....................................................  االسم -أ

  : .................................................... المیالد تاریخ - ب
  ........................................ الفرقة الدراسیة للطالب المعلم: -جـ
  .................................................... ب:مدرسة التدری - د
  یتم فیه تدریس القراءة والكتابة: ...................... الفرقة والصف الدراسي الذي -هـ

  :االستبانةثانیاً: مفردات 
ونهــا أمــام كــل عبــارة مــن العبــارات فیمــا ) تبعـًا لدرجــة األهمیــة التــي تر   أرجـو التكــرم بوضــع عالمــة ( -1

  یأتي:

 مھم بدرجة المجال ومفرداتھ م
 مھم غیر متوسطة كبیرة

  مھارات القراءة: - 1 
ویقصد بها مهارات المعلم التي یستخدمها، لیفهم  : مهارات الفهم - أ

 ، وتشمل ما یأتي: التالمیذ موضوع القراءة

   

    صحیحًا، معبرًا. نطق الحروف والكلمات والجمل نطقاً   1

    تحدید واستخراج األفكار الرئیسیة للمقروء.  2

    التفریق بین األفكار الرئیسیة واألفكار الثانویة.  3

    التفریق بین األفكار الرئیسیة والتفاصیل الداعمة.  4

    تصنیف األفكار والمعلومات.  5

    فهم العالقات القائمة بین األفكار.  6

    استخدام الرموز والمختصرات.  7

    تسجیل األفكار بعبارات موجزة.  8

    تنویع السرعة في القراءة بما یناسب الغرض منها.  9

    نقد المقروء.  10

    استخدام المقروء في حل بعض المشكالت.  11
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ویقصد بها مهارات المعلم التي  مهارات الدراسة، وجمع المعلومات: -ب 
 ، وتدعیم فهمهم موضوع القراءة مها في مساعدة التالمیذ على دراسةیستخد

 ، وتشمل اآلتي:

   

    ربط المعلومات المختارة من عدة مصادر.  12

    تلخیص المقروء.  13

    معرفة التنظیم الذي اتبعه الكاتب في عرض األفكار، والمعلومات.  14

    معرفة التفاصیل الداعمة.  15

    ءة األشكال والرسوم البیانیة والجداول والخرائط.قرا  16

    تردید المعلومة أو المعلومات المتضمنة في المقروء.  17

    طرح أسئلة حول الموضوع المقروء.  18

    اتباع أسالیب دراسیة فعالة.  19

نشر، الجزء ، المؤلف، الناشر، مكان ال:  استخدام أجزاء الكتاب لمعرفة  20
 .عة ، تاریخ النشرالطب

   

قائمة المحتویات، عناوین  ، المقدمةتحدید مدى صالحیة المادة المقروءة :   21
 .الفصول 

   

: (مثل استخدام المفاهیم والكلمات  تعیین المعلومات في المصادر المرجعیة  22
 ، واستخدام المواد المكتبیة كالفهارس).  ، وتعیین جذر الكلمة المرشدة

   

    رات أخرى غیر ما سبق.مها 

  مھارات الكتابة: - 2 
 : مهارات الخط - أ

   

    توجیه التالمیذ إلى مراعاة الجلسة الصحیحة عند الكتابة.  23

    توجیه التالمیذ إلى الوضع الصحیح للورقة على المكتب.  24

    توجیه التالمیذ إلى إمساك القلم بطریقة صحیحة.  25

میذ في المعنى العام، وبعض معاني المفردات الواردة في مناقشة التال  26
 النموذج المكتوب.

   

    مطالبة المعلم التالمیذ بمالحظته أثناء كتابته على السبورة.  27

، وفي وسطها، وفي  تحقق قواعد الكتابة الصحیحة للحرف في أول الكلمة  28
 آخرها.

   

    له، واستقامته على السطرتوضیح كتابة أجزاء الحرف، من حیث می  29
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، واتساعًأ.  30     التناسب بین الحروف حجمًا

    مراعاة البعد بین الكلمات في مسافات ثابتة.  31

    تنبیه التالمیذ إلى مراعاة النظام والنظافة.  32

المرور بین الصفوف، إلرشاد كل تلمیذ إلى موطن خطئه، فیكتب له   33
 الصواب.

   

على جة الخطأ الشائع في الحروف موضوع الدرس أمام التالمیذ معال  34
 السبورة. 

   

    إخراج بعض التالمیذ إلى السبورة للمحاكاة، على أن یالحظهم زمالؤهم.  35

    مهارات أخرى غیر ما سبق 

    مھارات اإلمالء: -ب 
لقواعد إعالم التالمیذ بهدف إمالئي واضح، محدد، ینص على قاعدة من ا  36

 اإلمالئیة.

   

اختیار قطعة مناسبة لمستوى التالمیذ من حیث األسالیب والمعاني   37
 واألفكار.

   

    تنبیه التالمیذ إلى اإلصغاء إلى مخارج الحروف.  38

    قراءة القطعة اإلمالئیة قبل إمالئها على التالمیذ.  39

    النطق الصحیح من حیث الضبط واإلعراب.  40

    االهتمام ببیان المد بأنواعه.  41

    االهتمام ببیان عالمات الترقیم.  42

    التمییز بین الالم الشمسیة والالم القمریة.  43

    التمییز بین هاء التأنیث وتائه.  44

    التمییز بین الكلمات والجمل التي یجب فصلها، ووصلها.  45

    ي المعنى العام الذي تتضمنه القطعةمناقشة التالمیذ مناقشة موجزة ف  46

    الربط بین قواعد اإلمالء، وبعض قواعد النحو والصرف.  47

    تنبیه التالمیذ إلى مراعاة النظام والنظافة.  48

لیتدارك التالمیذ ما قد  -بعد االنتهاء من إمالئها  –انیة قراءة القطعة مرة ث  49
 یكون في كتاباتهم من نقص أو خطأ.

   

وضع خط تحت الكلمة الخطأ، وكتابة الصواب أعالها بلون متمیز، إذا   50
 كان التالمیذ ال یستطیعون إدراك الصواب بأنفسهم.

   

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 - 45 -

    مهارات أخرى غیر ما سبق 

  مھارات التعبیر الكتابي: - جـ  
 مهارات تحدید وتنظیم األفكار الرئیسیة: -1

   

    ، لتحدید األفكار الرئیسیة للموضوع.مناقشة التالمیذ قبل الكتابة  51

، وكیفیة عرض المقدمة، والموضوع،  توجیه التالمیذ إلى مكونات المقال  52
 والخاتمة.

   

تحدید مراجع أو موضوعات من المكتبة المدرسیة، یقرؤها التالمیذ قبل   53
 الكتابة.

   

،  ذه النماذج، ومناقشة ه عرض نماذج جیدة من كتابات بعض التالمیذ  54
 لبیان األفكار التي تتضمنها.

   

    التدریب على تحدید األفكار الرئیسیة والفرعیة.  55

    التدریب على ترتیب وتنظیم األفكار الرئیسیة والفرعیة.  56

    عرض األفكار في فقرات واضحة، لها بدایة ونهایة.  57

    األمثلة عند عرض الفكرة.توجیه التالمیذ إلى االستناد إلى األدلة و   58

التدریب على انتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني، والمفاضلة بین بعض   59
 األسالیب اللغویة.

   

    مهارة استخدام الكلمات المناسبة، واكتمال أركان الجملة: -2 

ها بكلمات مناسبة الكمإتقدیم فقرة حذفت بعض كلماتها ویطلب من التالمیذ  60
 یراتهم.من تعب

   

وضع جمل متنوعة بها أسماء تحتاج إلى صفات في اللون، أو الحجم، أو   61
الشكل، أو الصوت، أو الوزن، ویطلب من التالمیذ وضع الصفات 

 المناسبة لهذه األسماء.

   

    استخدام التدریب اللغوي الخاص بالمزاوجة لتكوین الجمل المفیدة.  62

    اعاة أن تكون إجاباتهم عن األسئلة في جمل مفیدة.توجیه التالمیذ إلى مر   63

    إعداد قائمة ببعض الروابط، واستخدامها في الربط بین الجمل.  64

    استخدام بعض األسئلة في صورة االختیار من متعدد، للربط بین جملتین.  65

    إعطاء نماذج سلیمة الستخدام بعض أدوات الربط، ومعرفة معانیها.  66

    استخدام عالمات الترقیم، وٕاظهار العناوین، والفقرات.  67

    مهارات أخرى، غیر ما سبق. 

     مھارات النحو: -د 
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 مهارات فهم الظاهرة النحویة: -1
عرض مجموعة من الجمل التامة المفیدة (األمثلة)، یتمثل في تركیبها   68

 قاعدة نحویة، مقصود تعلیمها.

   

    األمثلة في مجال واحد أو موضوع واحد. مراعاة كون  69

األمثلة تتضمن زادًا ثقافیًا، أو توجیهًا خلقیًا فاضًال، یرجى تطبیقه في حیاة   70
 التالمیذ.

   

    األمثلة في جمل مفیدة، تناسب المستوى اللغوي للتالمیذ.  71

اإلعرابیة  مناقشة التالمیذ في كلمات معینة في األمثلة، لتحدید مواقعها  72
 وتحدید الصفات الممیزة للمصطلح النحوي، وخصائصه.

   

توجیه التالمیذ إلى إدراك العالقة بین ضبط الكلمة المقصودة، ووظیفتها في   73
 تكوین كل جملة من الجمل.

   

توجیه التالمیذ إلى مالحظة، وفهم خصائص المصطلح النحوي التي   74
 تكررت في كل مثال من األمثلة.

   

االهتمام في اإلعراب ببیان موقع الكلمة من الجملة، وحالة إعرابها، وعالمة   75
 اإلعراب، وبیان سبب الضبط بالشكل.

   

    عرض القاعدة النحویة بطریقة متعددة، وفي مواقف متنوعة.  76

استقاء خالصة القاعدة النحویة من تعبیر التالمیذ، وكتابتها على السبورة،   77
اعدتهم في صقل العبارة، لتكون الخالصة دقیقة الداللة مع الیسر بعد مس

 والوضوح.

   

    تدریب التالمیذ على التصنیف والتمییز بین بعض المصطلحات النحویة.  78

تنبیه التالمیذ إلى تتبع األخطاء التي یقع فیها أحد زمالئهم أثناء القراءة،   79
 ومناقشتهم في تصویب تلك األخطاء.

   

    مھارة استخدام الظاھرة النحویة: - 2 
تدریب التالمیذ على إكمال جمل ناقصة، مع ضبط ما أكملت به الجملة،   80

 وبیان سبب الضبط، أو إعرابه، أو ذكر عالمات اإلعراب.

   

    تعتمد على ظاهرة نحویة معینة. تدریب التالمیذ على تكوین جمل  81

    تستدعي استعمال قاعدة نحویة معینة. عن أسئلة البة التالمیذ باإلجابةمط  82

    مهارات أخرى غیر ما سبق 
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  )4ملحق رقم (

  بطاقة مالحظة
المهارات اللغویة للطالب المعلم المتخصص في اللغة العربیة في تدریس القراءة والكتابة لتالمیذ الصفوف 

  العلیا من المرحلة االبتدائیة.
  

  : بیانات شخصیة أوالًــ 
  (اختیاري)اسم الطالب المعلم :......................................................... -1
  ............................................... الفرقة الدراسیة للطالب المعلم: -2
  ................................................................ مدرسة التدریب: -3
  ..................................:فیه المالحظةلفرقة والصف الدراسي الذي تتم ا -4
  ...................................................................فرع المادة: -5
  .................................................................. عنوان الدرس: -6
  : .............................................................. درسیةالحصة الم -7
  ................................................................ تاریخ المالحظة: -8

  : مجاالت بطاقة المالحظة، ومفرداتھا ثانیاً ــ
 ضعیف مقبول جیدجید جداً  ممتاز المجال ومفرداتھ م

  رات القراءة:مھا - 1 
ویقصد بها مهارات المعلم التي یستخدمها،  مهارات الفهم: - أ

 لیفهم التالمیذ موضوع القراءة، وتشمل ما یأتي:

     

      نطق الحروف والكلمات والجمل نطقًا صحیحًا، معبرًا. 1

      تحدید واستخراج األفكار الرئیسیة للمقروء. 2

      سیة واألفكار الثانویة.التفریق بین األفكار الرئی 3

      التفریق بین األفكار الرئیسیة والتفاصیل الداعمة. 4

      تصنیف األفكار والمعلومات. 5

      فهم العالقات القائمة بین األفكار. 6

      استخدام الرموز والمختصرات. 7

      موجزة.بعبارات  األفكارتسجیل   8

      ي القراءة بما یناسب الغرض منها.تنویع السرعة ف 9

      نقد المقروء. 10

      استخدام المقروء في حل بعض المشكالت. 11
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د بها مهارات ویقص مهارات الدراسة، وجمع المعلومات: -ب 
المعلم التي یستخدمها في مساعدة التالمیذ على دراسة، وتدعیم 

 فهمهم موضوع القراءة، وتشمل اآلتي:

     

      تلخیص المقروء. 12

معرفة التنظیم الذي اتبعه الكاتب في عرض األفكار،  13
 والمعلومات.

     

      معرفة التفاصیل الداعمة. 14

      قراءة األشكال والرسوم البیانیة والجداول والخرائط. 15

      تردید المعلومة أو المعلومات المتضمنة في المقروء. 16

      ح أسئلة حول الموضوع المقروء.طر  17

      اتباع أسالیب دراسیة فعالة. 18

: (المقدمة، قائمة المحتویات، المقروءة  المادةتحدید مدى مناسبة  19
 عناوین الفصول).

     

: (مثل استخدام  تعیین المعلومات في المصادر المرجعیة 20
لمة، واستخدام المواد المفاهیم والكلمات المرشدة، وتعیین جذر الك

 المكتبیة كالفهارس). 

     

      مهارات أخرى غیر ما سبق. 

  مھارات الكتابة: - 2 
 مھارات الخط: -أ

     

      توجیه التالمیذ إلى مراعاة الجلسة الصحیحة عند الكتابة. 21

      توجیه التالمیذ إلى الوضع الصحیح للورقة على المكتب. 22

      التالمیذ إلى إمساك القلم بطریقة صحیحة.توجیه  23

مناقشة التالمیذ في المعنى العام، وبعض معاني المفردات الواردة  24
 في النموذج المكتوب.

     

      مطالبة المعلم التالمیذ بمالحظته أثناء كتابته على السبورة. 25

وفي تحقق قواعد الكتابة الصحیحة للحرف في أول الكلمة،  26
 وسطها، وفي آخرها.

     

توضیح كتابة أجزاء الحرف، من حیث میله، واستقامته على  27
 ر .السط

     

، واتساعًأ. 28       التناسب بین الحروف حجمًا
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      مراعاة البعد بین الكلمات في مسافات ثابتة. 29

      تنبیه التالمیذ إلى مراعاة النظام والنظافة. 30

خطئه، فیكتب  رور بین الصفوف إلرشاد كل تلمیذ إلى موضعالم 31
 له الصواب.

     

معالجة الخطأ الشائع في الحروف موضوع الدرس أمام التالمیذ  32
 على السبورة.

     

      مهارات أخرى غیر ما سبق 

      مھارات اإلمالء: -ب 
اعدة إعالم التالمیذ بهدف إمالئي واضح، محدد، ینص على ق 33

 من القواعد اإلمالئیة.

     

اختیار قطعة مناسبة لمستوى التالمیذ من حیث األسالیب  34
 والمعاني واألفكار.

     

      تنبیه التالمیذ إلى اإلصغاء إلى مخارج الحروف. 35

      قراءة القطعة اإلمالئیة قبل إمالئها على التالمیذ. 36

      واإلعراب. النطق الصحیح من حیث الضبط 37

      االهتمام ببیان المد بأنواعه. 38

      االهتمام ببیان عالمات الترقیم. 39

      التمییز بین الالم الشمسیة والالم القمریة. 40

      التمییز بین هاء التأنیث وتائه. 41

      التمییز بین الكلمات والجمل التي یجب فصلها، ووصلها. 42

ناقشة التالمیذ مناقشة موجزة في المعنى العام الذي تتضمنه م 43
 . القطعة

     

      الربط بین قواعد اإلمالء، وبعض قواعد النحو والصرف. 44

      تنبیه التالمیذ إلى مراعاة النظام والنظافة. 45

لیتدارك  -بعد االنتهاء من إمالئها –ثانیة قراءة القطعة مرة  46
 ا قد یكون في كتاباتهم من نقص أو خطأ.التالمیذ م

     

وضع خط تحت الكلمة الخطأ، وكتابة الصواب أعالها بلون  47
 متمیز، إذا كان التالمیذ ال یستطیعون إدراك الصواب بأنفسهم.

     

      مهارات أخرى غیر ما سبق 
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  : مھارات التعبیر الكتابيج ــ  
 رئیسیة:مهارات تحدید وتنظیم األفكار ال -1

     

      للموضوع.لكتابة، لتحدید األفكارالرئیسیة مناقشة التالمیذ قبل ا 48

توجیه التالمیذ إلى مكونات المقال، وكیفیة عرض المقدمة،  49
 والموضوع، والخاتمة.

     

تحدید مراجع أو موضوعات من المكتبة المدرسیة، یقرؤها  50
 التالمیذ قبل الكتابة.

     

عرض نماذج جیدة من كتابات بعض التالمیذ، ومناقشة هذه  51
 النماذج، لبیان األفكار التي تتضمنها.

     

      التدریب على تحدید األفكار الرئیسیة والفرعیة. 52

      التدریب على ترتیب وتنظیم األفكار الرئیسیة والفرعیة. 53

      ایة.عرض األفكار في فقرات واضحة، لها بدایة ونه 54

توجیه التالمیذ إلى االستناد إلى األدلة واألمثلة عند عرض  55
 الفكرة.

     

التدریب على انتقاء األلفاظ المناسبة للمعاني، والمفاضلة بین  56
 بعض األسالیب اللغویة.

     

      مھارة استخدام الكلمات المناسبة، واكتمال أركان الجملة: - 2 
ها الكمبعض كلماتها ویطلب من التالمیذ إ ذفتتقدیم فقرة ح 57

 بكلمات مناسبة من تعبیراتهم.

     

وضع جمل متنوعة بها أسماء تحتاج إلى صفات في اللون، أو  58
الحجم، أو الشكل، أو الصوت، أو الوزن، ویطلب من التالمیذ 

 وضع الصفات المناسبة لهذه األسماء.

     

      لخاص بالمزاوجة لتكوین الجمل المفیدة.استخدام التدریب اللغوي ا 59

توجیه التالمیذ إلى مراعاة أن تكون إجاباتهم عن األسئلة في  60
 جمل مفیدة.

     

      إعداد قائمة ببعض الروابط، واستخدامها في الربط بین الجمل. 61

للربط بین ، استخدام بعض األسئلة في صورة االختیار من متعدد 62
 جملتین.

     

إعطاء نماذج سلیمة الستخدام بعض أدوات الربط، ومعرفة  63
 معانیها.
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      استخدام عالمات الترقیم، وٕاظهار العناوین، والفقرات. 64

      مهارات أخرى، غیر ما سبق. 

  مھارات النحو: -د 
 مهارات فهم الظاهرة النحویة: -1

     

المفیدة (األمثلة)، یتمثل في عرض مجموعة من الجمل التامة  65
 تركیبها قاعدة نحویة، مقصود تعلیمها.

     

      مراعاة كون األمثلة في مجال واحد أو موضوع واحد. 66

األمثلة تتضمن زادًا ثقافیًا، أو توجیهًا خلقیًا فاضًال، یرجى تطبیقه  67
 في حیاة التالمیذ.

     

      مستوى اللغوي للتالمیذ.األمثلة في جمل مفیدة، تناسب ال 68

مناقشة التالمیذ في كلمات معینة في األمثلة، لتحدید مواقعها  69
اإلعرابیة وتحدید الصفات الممیزة للمصطلح النحوي، 

 وخصائصه.

     

توجیه التالمیذ إلى إدراك العالقة بین ضبط الكلمة المقصودة،  70
 ووظیفتها في تكوین كل جملة من الجمل.

     

توجیه التالمیذ إلى مالحظة، وفهم خصائص المصطلح النحوي  71
 التي تكررت في كل مثال من األمثلة.

     

االهتمام في اإلعراب ببیان موقع الكلمة من الجملة، وحالة  72
 إعرابها، وعالمة اإلعراب، وبیان سبب الضبط بالشكل.

     

      مواقف متنوعة.عرض القاعدة النحویة بطریقة متعددة، وفي  73

استقاء خالصة القاعدة النحویة من تعبیر التالمیذ، وكتابتها على  74
السبورة، بعد مساعدتهم في صقل العبارة، لتكون الخالصة دقیقة 

 الداللة مع الیسر والوضوح.

     

تدریب التالمیذ على التصنیف والتمییز بین بعض المصطلحات  75 
 النحویة.

     

ه التالمیذ إلى تتبع األخطاء التي یقع فیها أحد زمالئهم أثناء تنبی 76 
 القراءة، ومناقشتهم في تصویب تلك األخطاء.

     

      مھارة استخدام الظاھرة النحویة: - 2 
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تدریب التالمیذ على إكمال جمل ناقصة، مع ضبط ما أكملت به    77 
مات الجملة، وبیان سبب الضبط، أو إعرابه، أو ذكر عال

 اإلعراب.

     

تدریب التالمیذ على تكوین جمل، تعتمد على ظاهرة نحویة  78 
 معینة.

     

مطالبة التالمیذ باإلجابة عن أسئلة، تستدعي استعمال قاعدة  79 
 نحویة معینة.

     

      مهارات أخرى غیر ما سبق 
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