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وفر العاملون لدینا والذین یبلغ عددھم آر تي آي العالمیة واحدة من أھم مؤسسات األبحاث في العالم، وتعمل على تحسین الظروف االنسانیة من خالل تحویل المعرفة إلى ممارسة. ی
صنیع األدویة، التعلیم والتدریب، المسوحات والحصاءات، دولة في مجااللت الصحة وت 75موظف أبحاث وخدمات تقنیة للحكومات واألعمال في أكثر من  3,700أكثر من 

 التكنولوجیا المتقدمة، التطویر العالمي، سیاسات اقتصادیة واجتماعیة، الطاقة والبیئة، فحوصات المختبرات والتحلیل الكیمیائي. 

 لمعھد األبحاث الثالثي. آر تي آي العالمیة ھي عالمة تجاریة مسجلة 

بر عنھا في ھذا المنشور ال تعبر بالضرورة عن وجھة نظر ورأي الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة أو حكومة وجھة نظر الكاتب المع
  الوالیات المتحدة األمریكیة. 
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 قائمة الجداول 
 

 الدراسة (أھمیة الدراسة) ُمسوغ .1
 

بأھمیة اإللمام بمھاراات القارءة والكتابة لدى األطفال في الصفوف في العقود العدیدة السابقة  التي أجریت عززت األبحاث
تظھر الحاجة لتعلم  المختلفةومع أن الكثیر من ھذه األعمال تنبثق من بیئات مختلفة إال أن التشابھات بین اللغات  المبكرة. 

 .وممارستھا والمطبوعاتالعالقة بین اللغة الشفھیة 
القراءة والكتابة  اكتساب القدرة علىلطرق تدریس القراءة تأثیر رئیسي على أنھ بحوث استعراضات الالعدید من  وأظھرت

عملیة التدریس مھارات اللغة  تطور، حیث أنھ عندما )NELP ،2008 :NICHD ،2000: 2008ناھان، ا(أوغست وش
) بشكل واضح حروفالعالقة بین األصوات والرموز (مثل التقوم بشرح والشفھیة (مثل الوعي الفونولوجي والمصطلحات) 

 .فھم المقروءلركائز أساسیة لتحدید الكلمات والوصول األطفال  یصبح لدىومنظم 
عن بعضھا البعض (الفي،  األنظمة التعلیمیة في المدرارس للتدریس یمیزالمتعارف علیھ أیضاً أن الوقت المخصص ومن 

في  فعالیة) وأن أسلوب التدریس الفعّال یخصص المزید من الوقت للقراءة والكتابة مقارنةً بأسالیب التدریس األقل 2015
ذوي المھارات  طلبةلتخصیص الوقت إلطالع ا نإ ).2005، توبینج وفیرجیسون: 2000وآخرون،  (تایلور السیاقھذا 

فترة الرضاعة  )، باإلضافة لذلك فإنھ من2011، مول وبس( وجھ الخصوصمفید على على المطبوعات  اللغویة الضعیفة
متزاید مع مرور إیجابي وحتى مراحل البلوغ المبكرة یكون التعرض للمطبوعات سواء بشكل معتدل أو بشكل كبیر لھ تأثیر 

 الوقت.

اإللمام فإنھ یتم تدریس مھارات  )MOEHE( وفي سیاق الضفة الغربیة والمدارس التابعة لوزارة التعلیم والتعلیم العالي
مسح إنجازات القراءة نتائج  وتشیر .بانتظام  الدراسي العامخالل تُدرس اللغة العربیة كمادة دراسیة في كتابة القراءة وبال

 ).2014اردز، المساعدة لتعلم القراءة (التوسكي وادولمزید من المبّكرة في الصفوف  طلبةال لألطفال بشكل مباشر إلى حاجة
الصف الثاني قراءة قصة مالئمة لمستوى الصف بدقة وبشكل تلقائي  طلبة) من %27وبالتحدید فإنھ باستطاعة حوالي ربع (

وزارة )، ولم تكن نتائج التحصیل ھذه كافیة ولھذا تود %16القراءة مع التشكیل أقل من ذلك ( وكان معدلمن غیر تشكیل، 
تطویر القراءة والكتابة لدى ل واالستخدام األمثل للوقت التخصیص أھمیةمات حول معلوالحصول على التعلیم والتعلیم العالي 

 .المبّكرةفي الصفوف  طلبةال
 طلبةال مخرجات ىتأثیر علا ملھ وطریقة اإلستفادة منھاستخدام وقت التدریس كیفیة سابقاً أن  المنطقةأظھرت األبحاث التي أجریت في 

على اتخاذ قرارات مدروسة فیما یتعلق بطرق وزارة التعلیم والتعلیم العالي وستساعد الدراسة الحالیة  .)2014(یاروه وآخرون، 
 .المبكّرةالقراءة والكتابة في الصفوف ب اإللمام مخرجاتلتحسین  واإلستفادة منھاتخصیص أوقات التدریس 

 

 أسئلة البحث 1.1
 

) في الضفة EGRالذي یقوم بھ فریق القراءة في الصفوف المبكرة ( تسلسل المدخالت لتوجیھاألسئلة الواردة أدناه  وضعتم 
 .وزارة التعلیم والتعلیم العاليمع الغربیة بالشراكة 

 : ما ھو الوقت المخصص لتدریس اللغة العربیة في الیوم الدراسي خالل العام الدراسي؟األول سؤال ال •

التركیز على  ھو معدل: كیف یتم استغالل وقت التدریس المخصص لتدریس اللغة العربیة؟ ما الثاني سؤال ال •
؟ ما ھو طلبة؟ ما ھي األنشطة التي یشارك بھا الةالمستخدم ھي أسالیب التدریسالدرس؟ ما  فيالقراءة/الكتابة 

 ؟إشراك الطلبةمستوى 

 ؟لدى الطلبة لإللمام بالقراءة والكتابة الفعالة  مالحظتھایمكن  التربویةالسلوكات أي من : الثالثسؤال ال •

التدریس خالل في  ُمعلّمما ھي الفترة الزمنیة التي یقضیھا الاللغة العربیة،  درسباإلضافة ل: الرابعسؤال ال •
و/أو تطویر  ؟ وھل یكون التركیز خالل ھذا الوقت على تدریس مھارات القراءة و/أو الكتابةالیوم الدراسي

 اللغة؟

 ؟والوقت المخصص للمھمةلتدریس ا أثناءالعقبات التي یتم مواجھتھا ما ھي : الخامسسؤال ال •



 5 دراسة الوقت المخصص للمھمة – 2018ار آذ –الضفة الغربیة  اقرأفریق 

 الدراسة: منھجیة .2

 عینة الدراسة  2.1
مناطق الرئیسیة للتحتوي على المدارس الحكومیة الممثلة وزارة التعلیم والتعلیم العالي تم اختیار المدارس من قائمة قدمتھا 

الثالث في الضفة الغربیة وھي الشمال والوسط والجنوب، حیث تم اختیار عدد متساٍو من المدارس من كل منطقة لتكون 
جدت بھا المدرسة حكومیة وإذا  ما إذا كانتضمن عینة البحث، وشملت معاییر االختیار  كانت وإذا  ریاض أطفالمرحلة وُّ

 5مدارس مختلطة و 8مدرسة:  18وشملت العینة ما مجموعھ  منطقة.في كل الموجودة  لیدیةالتق المدارس إحدى أنواع تمثل
 مدارس لإلناث. 5مدارس للذكور و

وشكلت نسبة اإلناث  والصفّین األول والثاني لكل مدرسة. طفالاألریاض صف واحد فقط من كل من مرحلة  مالحظةوتمت 
وباإلضافة لذلك كان معدل حجم الفصل  .وعمل مقابالت معھم مالحظتھمالذین تمت  54الـ معلمین% من مجموع ال85

طالب في الصف الثاني، وشكلت نسبة اإلناث  27طالب في الصف األول و 26و ریاض األطفالطالب في  18كاآلتي: 
 .كل منھم مرة واحدة فقطفي إحدى المدارس) وتم مقابلة  (یوجد مدیران 19% من مجموع المدراء الـ74

 الدراسة  أدوات 2.2
األدوات  وتجدر اإلشارة إلى أن، الوقت المخصص للمھمة المستخدمة في دراسة دواتاألووضع بموائمة  EGRقام فریق 

الممارسة المتبعة في ھذه الحالة ھي القیام وُرفعت للموافقة باللغة اإلنجلیزیة ومن ثم تُرجمت للغة العربیة، بالتالي فإن ُكتبت 
تفاوتات ترجمة  لضمان احتفاظ اإلجراءات والبنود على مقاصدھا األصلیة، ووجدت الترجمة العكسیة بعضاً من العملیة الب

 على درایة تامة باألدوات واإلجراءات، وتوجد األدوات المحدثة EGRكان فریق  وقد .والتي تم حلھا وتصحیحھا كما یجب
 وتشمل ما یلي: ،الملحق أباللغة اإلنجلیزیة في 

حیث تعطي صورة عن  )،2016من أداة قائمة (جوكس وآخرون،  داةتمت موائمة ھذه األ :المحدد بوقت درسالمالحظة 
ما یركز و طلبةزمنیة مدتھا دقیقتان مع تسلیط الضوء على التدریس والمواد التدریسیة واستجابات ال فواصلالصف خالل 

حیث قام مقیّم واحد لكل صف ولكل مدرسة  ،فترة درس اللغة العربیةخالل  للطلبة ُمعلّمإشراك الو خالل التدریس ُمعلّمعلیھ ال
 .ھذه األداة باستخدام

بالقراءة  اإللمام علم أصول تدریسجمع المعلومات حول بھدف لدراسة ل داةتمت موائمة ھذه األ :القائمة المرجعیة الثنائیة
القائمة ، الذي طبق المالحظة، المالحظقد أكمل و لمستخدمة خالل حصص اللغة العربیة.والموارد ا معلمینوالكتابة لل

 اللغة العربیة مباشرةً. درسالمرجعیة بعد انتھاء 
تصنیف أنشطة للدراسة بھدف تتبع استغالل الوقت خالل الیوم الدراسي ككل، حیث تم  داةتم تطویر ھذه األ :أداة تتبع الوقت

واإلنتھاء، وقام مقیّم واحد لكل صف ولكل مدرسة باستخدام ھذه الغرفة الصفیة في أربعة فئات وتم أیضاً تسجیل أوقات البدء 
 األداة.

بتدریس اللغة  معلمینللدراسة، وكانت معظم األسئلة مفتوحة وتتعلق بمدى استمتاع ال داةتمت موائمة ھذه األ: ُمعّلممقابلة ال
كًل على حدا وفي أوقات مالئمة لم تتعارض  لمینمعال باإلضافة إلى احتیاجاتھم أثناء تدریس اللغة العربیة. وتم مقابلةالعربیة 

 الذي قام بالمالحظة. المالحظوقد أُجریت ھذه المقابلة من قِبل نفس مع أوقات التدریس (مثل فترة االستراحة)، 
المدرسة صیص الوقت على مستوى للدراسة، حیث جمعت األسئلة معلومات حول تخ داةتمت موائمة ھذه األ :مقابلة المدیر

والصفین األول والثاني، وقام المنسق المشرف على جمع البیانات في كل من مرحلة ریاض األطفال ل التدریسحتیاجات وا
 مع المدیر. كل مدرسة بإجراء مقابلة واحدة

 المالحظینتدریب  2.3
 المالحظینالذین باستطاعتھم حضور تدریب  المالحظینبتحدید  MOEHEمع فریق اإلشراف التابع لـ EGRقام فریق 

 الذین حضروا المالحظین، وتم ذكر أسماء ھممسؤولیات من أيمع والقیام بالمالحظة على مدى ستة أیام دون حدوث تعارض 
غیر أنھ  .لكل صف ومنسق المالحظینمن  ، واشتمل كل من فرق جمع البیانات على اثنینالملحق دفي  المالحظینتدریب 
 لمجموعات أثناء التدریب حسب المنطقة. المالحظینیع تم توز

) واشتمل على مجموعة متنوعة من NIET( والتأھیلتم عقد التدریب الذي استغرق أربعة أیام في المعھد الوطني للتدریب 
إدراج الجدول التدریبي في  ویرجى العلم بأنھ تمبشكل موثوق، اإلجراءات واألنشطة بھدف االستعداد للقیام بجمع البیانات 

مقدمة حول الدراسة وتوفیر نظرة عامة عن األدوات  المالحظینالیوم األول من التدریب على إعطاء  ، واشتملالملحق ه
یات الواقعة علیھم، بینما ركز الیوم الثاني على التمرن على األدوات باستخدام الفیدیوھات والمقتطفات المكتوبة والمسؤول

) بھدف تزوید كل من فرق جمع SOP(الموحدة  التشغیلیةجراءات اإل، وتمت مراجعة وثیقة باإلضافة لجمع التغذیة الراجعة
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میدانیة لثالث مدارس بھدف تجربة  زیارات ارس، وشمل الیوم الثالث البیانات بتوقعات واضحة فیما یخص زیارات المد
 داةاألدوات واإلجراءات، وأخیراً تم تسخیر الیوم الرابع واألخیر من التدریب للتعلم من التجربة وقیاس الموافقة على األ

 ً  .رسمیا
صفوف مالحظة  ُسجلت أثناءفیدیوھات  ترمیزتم حیث  ،العدید من األنشطة الھادفة لرفع جودة البیانات التدریب شملو

تكون مشابھة لتلك المتوقعة  طلبةوال معلمینبین ال تالتفاعالمجموعة من  تكوینبھدف  في كل من فلسطین واألردن دراسیة
لضمان اشتمال التدریب ) الملحق بمقتطفات مكتوبة لألنشطة الصفیة ( وضعوتم  قیام بالمالحظة على أرض الواقع.عند ال

 رصدباإلضافة لذلك تم  في فلسطین.المحتمل مالحظتھا في الصفوف  تالتفاعالعلى التمرین على مجموعة متنوعة من 
مفیداً لتحدید  التفاعلحیث كان أسلوب  ،بند في المراحل األولى من التدریبال ل أو االستجابة األكثر شیوعاً لذلكأسلوب التعام

 یةاالتفاق لموائمة الرموزإحدى الخاص بتعریف ال ھنالك حاجة لتوسیع أو إذا كان فیما ھنالك حاجة لمزید من التدریب
 . ةالمشترك
 بدالً  دواتفي التركیز على األ المالحظینوسیلة فعالة لمساعدة كانت الدراسة الوثائق الرئیسیة للتدریب حیث  أدواتوشكلت 

أن  بمعزل عن غیرھا داةاألمھمة، ومع أن ھذه الطریقة عالیة الفاعلیة إال أنھ لیس بإمكان الغیر من القیام باألعمال الورقیة 
لتلخیص  وثیقة إجراءات عمل تشغیلیةتم استخدام  التاليبو، ىرأو األنشطة األخ دواتتحدد طریقة استخدامھا سویاً مع األ

 ).الملحق جالحظ (صول المالحظ للمدرسة وعند مغادرتھ. سیر األنشطة فور و

 البیانات توافق 2.4
) لقیاس تجانس البیانات بین IRR( مصداقیة المقدّر) أو AAM( المالحظمقاییس دقة تم استخدام العدید من الوسائل لقیاس 

تفاعل االتفاق على المعیار الذھبي أو الطریقة الُموصى بھا لترمیز إحدى طرق معالجة البیانات ھي ، حیث أن المالحظین
بالتالي فإنھ من الممكن اعتبار أو مداخلة. و كل فترة زمنیةواألمثلة الخاصة بھ ل تعریفاتالوتم اختیار أكثر رمز یعكس  .معین

شكل الصحیح یبقى قیاس درجة التجانس بالترمیز بال المالحظینبالرغم من أھمیة قیام ، والمعیار الذھبي اإلجابة الصحیحة
على نفس المستوى من األھمیة، إضافة لذلك تم استخدام عدة طرق منظمة لتحقیق التوافق مع  المالحظینأو الموثوقیة بین 

 المعیار الذھبي وبین بعضھم البعض.

% فیما یخص أداة تتبع 97 المالحظینلحساب التوافق حیث كانت نسبة التوافق بین  المالحظینتم استخدام العدید من مقاییس 
حیث ) الملحق و(حصة اللغة العربیة التي استُخدم الفیدیو فیھما  يّ الوقت، وتم استخدام مقاییس أخرى لحساب التوافق ألدات

محددة % لقائمة المرجعیة الغیر 79التوافق  دلمع% بینما بلغ 73المحدد بوقت اللغة العربیة درس  داةالتوافق أل بلغ معدل
أدناه  1الجدول ظھر لبیانات مالحظة الغرف الصفیة، ویُ  المتفق علیھ، بالتالي فإن نتائج التوافق ھذه تقع ضمن النطاق بوقت

 التوافق لكل من األدوات والفئات الفرعیة.معدالت 

 أدوات الوقت المخصص للمھمة - المالحظینالتوافق بین  :1الجدول 
  درجة التوافق ةاألداة أو الفئة الفرعی

  %97 تتبع الوقت

  %73 المالحظة المحددة بوقت إجمالي

  %84 بوقت المحددة التدریس في المالحظة

  %66 مواد المالحظة المحددة بوقت

  %65 لمالحظة المحددة بوقتا في طلبةاستجابة ال

  %70 المالحظة المحددة بوقت في تركیزال

  %56 المالحظة المحددة بوقت في شراكاإل

  %79 القائمة المرجعیة غیر المحددة بوقت

  %83 القائمة المرجعیة غیر المحددة بوقت اللغة الشفھیة في

  %66 القائمة المرجعیة غیر المحددة بوقت المبدأ األبجدي في

  %81 القائمة المرجعیة غیر المحددة بوقت القراءة في

  %93 القائمة المرجعیة غیر المحددة بوقت فھم المقروء في

  %89 القائمة المرجعیة غیر المحددة بوقت الكتابة في

  %71 القائمة المرجعیة غیر المحددة بوقت الموارد في

  %67 القائمة المرجعیة غیر المحددة بوقت بصورة عامة في
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  %97 السلوكیات النوعیة
 

معدل وكان  )الملحق زوتم أیضاً قیاس التوافق فیما یخص البنود اإلجرائیة مثل السلوكیات النوعیة وإجراءات جمع البیانات (
 %.97التوافق 

ع یومیاً خالل عملیة جم لمالحظینإرشادات توجیھیة لولالستمرار برفع جودة البیانات خالل الجمع الفعلي للبیانات تم إرسال 
ھدفت لرفع جودة البیانات والحفاظ على التفاعالت اإلیجابیة حیث كلمة  50حوالي  اترشادمن اإل وبلغ متوسط كلالبیانات، 
 ).ملحق حبدراستھا ( المالحظینالتي قام 

 جمع البیانات 2.5

 EGRالُمدََربون البیانات على نماذج ورقیة ومن ثم قام المنسق من كل فریق بجمع البیانات ورفعھا لفریق  المالحظینجمع 
مصممة للتقلیل من  Excelتم إدخال البیانات في قاعدة بیانات على برنامج ، وبعد زیارة المدارس جمیعھا بصفة یومیة

وقام شخص ثاٍن بإدخال البیانات ذاتھا  إذا التزمت بنموذج أو رقم معین). األخطاء (على سبیل المثال إنھا ال تقبل مدخالت إال
 تنقیة البیانات وتحلیلھا من خالل استخدام البرنامج المحوسب جرتمما ساعد على اكتشاف األخطاء باإلدخال، وبعد ذلك 

 .Stata/MP 14 اإلحصائي
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 النتائج .3

 : تخصیص الوقت لتدریس اللغة العربیةولسؤال األال 3.1

 اللغة العربیة في الیوم الدراسي خالل العام الدراسي؟ما ھو الوقت المخصص لتدریس  3.1.1

بشكل  ُرفع للمدراءبمعاینة الجدول المدرسي من خالل تقدیم طلب إجراء مقابلة  EGRلإلجابة على ھذا السؤال قام فریق 
 مباشر.

ً  400الصف األول والصف الثاني بلغت  طلبةالمدراء أن كمیة الوقت المخصصة لتدریس اللغة العربیة ل وأفاد  دقیقة أسبوعیا
بینما تراوحت كمیة الوقت المخصصة لتدریس اللغة  .یّكن ھنالك تفاوتاتظتھا، حیث لم في كل من المدراس التي تمت مالح

 185-120منھا) ما بین  %80( صفوف الدراسیةیث خصصت معظم الدقیقة ح 175-75بین  ریاض األطفالالعربیة في 
 .ریاض األطفالأدناه توزیع الوقت لتدریس اللغة العربیة في  1الشكل أسبوعیاً، ویُظھر  لتدریس اللغة العربیةدقیقة 

 عدد الدقائق المخصصة لدروس اللغة العربیة أسبوعیاً  :ریاض األطفال: 1الشكل 

 

 إشراك الطلبة: تدریس اللغة العربیة وثاني سؤال الال 3.2
تم إجراء مالحظة محددة بوقت خالل فواصل  إشراك الطلبةلإلجابة عن مجموعة من األسئلة المتعلقة بتدریس اللغة العربیة و

نقاط  أي( التدریسي واألسلوب طلبةدریس والمواد التدریسیة واستجابات الالت عنصورة  زمنیة مدتھا دقیقتان والتي أعطت
 .اإلشراكو )خالل التدریس ُمعلّمتركیز ال

 كیف تم استغالل الوقت المخصص لتدریس اللغة العربیة؟ 3.2.1
ریاض أطفال ودرسان لكل من الصف األول والصف  مت مالحظة درس لغة عربیة واحد لمرحلةخالل یوم المالحظة ت

ومقارنتھا كما ھو مبین في  ، وتمت أیضاً مالحظة ُمدة الدروس بشكل مباشرالثاني في جمیع المدارس التي تمت مالحظتھا
متوسط دقیقة حیث تراوح  38تُظھر الرسوم البیانیة بلوغ متوسط دروس الصف األول والصف الثاني . حیث أدناه 2الشكل 

 45دقیقة إلى  30بینما تراوح متوسط مدة الدرس للصف الثاني بین  ،دقیقة 42دقیقة إلى  27مدة الدرس للصف األول بین 
حیث  أكثردقیقة مع وجود تفاوتات  32یُظھر الرسم البیاني الخاص بریاض األطفال بلوغ متوسط مدة الدرس . كما دقیقة

 یقة.دق 48دقیقة إلى  17بین  الُمدة تراوحت
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 درس اللغة العربیة ُمدة: 2الشكل 

 
 

  ؟ القراءة/الكتابة مدى تركیز الدرس علىما  3.2.2

% من دروس 47ص یتخص 3الشكل ظھر راءة والكتابة حسب المستوى الصفي. حیث یُ الزمنیة المخصصة للق الُمدة تتفاوت
بتخصیصھا ثلث وقت الدرس  صفوف الدراسیةریاض األطفال للقراءة والكتابة وبالتالي تتمیز ھذه ال مرحلة اللغة العربیة في

دة . وقد لوحظ تقلیص م% من درس اللغة العربیة للقراءة والكتابة في الصف األول60%) للغة، بینما یتم تخصیص 34(
 رنةً بھ فيامق ) في المقابل%10بنسبة (على التقییم  ) وزیادة التركیز%18ول بما یُعادل (التركیز على اللغة في الصف األ

 مجاالت كافة دریس بشكل متساٍو بینتویتمیز الصف الثاني بأكبر درجة تنوع حیث یتم تقسیم وقت ال مرحلة ریاض األطفال.
) %16( النحو والصرففي تدریس  یكون ھنالك ارتفاع ملحوظبالتالي و ،والتقییم النحو والصرفالقراءة والكتابة واللغة و

 %.13% إلى 10في دروس اللغة العربیة بین أي شيء  عدم تدریسمعدل تراوح یو ) في الصف الثاني.%20والتقییم (

 تدریس اللغة العربیة :3الشكل 

 
 

 ؟ةالتدریس المستخدم ي أسالیبما ھ 3.2.3
" ھو الجماعيتدریس "الأن  4الشكل التدریس االختالفات حسب نوع الصف، حیث یُظھر  أسالیبتُظھر نتائج دراسة 

التدریس "الفردي" بشكل أكبر في  أسلوبمن الوقت)، بینما یتم اعتماد  %48األكثر شیوعاً في ریاض األطفال ( األسلوب
اعتماد أسلوب التدریس "في  معدلكون یو )%17) مقارنة بریاض األطفال (%46والصف الثاني ( )%45الصف األول (

 ).%12) والصف الثاني (%6) مقارنة بالصف األول (%28مجموعات صغیرة" أعلى في ریاض األطفال (



 10 دراسة الوقت المخصص للمھمة – 2018ار آذ –الضفة الغربیة  اقرأفریق 

 اللغة العربیة (حسب الصف) لتدریساألسالیب التدریسیة المستخدمة : 4الشكل 

 
 

اختالفات ب جاءتألسالیب المستخدمة خالل الدرس اتساعد في مالحظة االختالفات بین الصفوف إال أن معدالت ومع أن ھذه ال
 (دینامیكیة) ةحركی% من الدروس على أنھا 16تصنیفات دروس اللغة العربیة حیث تم تصنیف  5الشكل ظھر یُ ومھمة، 

تعتمد % من الدروس على أنھا 10تم تصنیف % من مدة الدرس. وبالمقابل، 20الیب ألكثر من بسبب استخدام ثالثة من أصل أربعة أس
صغیرة التدریس في مجموعات كبیرة وفي مجموعات تدریس الالعتمادھا على أسلوبین فقط وھما  التدریس في مجموعاتطرق  على

والتدریس بشكل  ) عند جمع أسالیب تدریس الجماعي%31( تقلیدیة  % من مدة الدرس، وتم تصنیف الدروس على أنھا40لحوالي 
خالل  عند استخدام نفس األسلوب التدریسي ثابتة% من الدروس على أنھا 41% من مدة الدرس، وأخیراً تم تصنیف 75خالل منفرد 

 % من مدة الدرس.75

 األسالیب التدریسیة المستخدمة في دروس اللغة العربیة حسب التصنیف: 5الشكل 

 
 

  ما ھي األنشطة التي یشارك بھا الطلبة؟  3.2.4
حول  ُمعلّمبالقراءة والكتابة وربما أیضاً توقعات ال اإللماملتدریس  النمائیةمع التوقعات  الطلبةتتوافق األنشطة التي یشارك بھا 

أنواع األنشطة حیث  ناحیةأكبر قدر من التنوع من  یوفرأن تدریس ریاض األطفال  6الشكل ظھر كیفیة تنظیم الدرس، ویُ 
%) مقارنة بالصف األول والصف الثاني (ما 9(ما مجموعھ  التالعب بالكلماتوأنشطة أكبر من األنشطة البدنیة  یوجد معدل
انتظار الطلبة لوازم المدرسیة أو أي تلقي أي " (اإلستالمة "ولوحظ أن حركة الطلبة داخل الغرفة الصفی%)، 5مجموعھ 

) والصف الثاني %10مقارنة بالصف األول ( )%12أعلى في ریاض األطفال (معدل ذات  عملھم) بتفقد ُمعلّمحتى یقوم ال
بقراءة  اإللماممن تطویر النمائیة أن النشاط الطالبي السائد یتوافق مع اإلحتیاج الرئیسي خالل المرحلة  %)، واتضح5(

) بینما القراءة %30حدید فإن االستجابة الشفھیة ھي النشاط األكثر شیوعاً في ریاض األطفال (وبالت وكتابة اللغة العربیة.
 ).%33األكثر شیوعاً في الصف الثاني ( ھي النشاط  ) والكتابة%37ھي النشاط األكثر شیوعاً في الصف األول (
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ً  وتُظھر طلبة الصف األول بأقل  یتسماألنشطة التي ال یشارك بھا الطلبة التركیز التطویري (النمائي) للتدریس حیث  أیضا
والذي یعتبر ( الترمیزن وذلك بسبب تركیز طلبة الصف األول على فك الستجابة الشفھیة مقارنة بالصفیّن اآلخریّ في امعدل 

 .حقتحدث لتنمیة مھارات الفھم المبكر والّال الصف الثاني وقتاً أكبر بال، بینما یقضي طلبة ریاض األطفال و)قراءة أنھ ىعل

 األنشطة الطالبیة خالل دروس اللغة العربیة: 6الشكل 

 
 

  ما ھو مستوى إشراك الطلبة؟ 3.2.5
% في ریاض 86إشراك جمیع أو معظم الطلبة لـمعدالت بین الصفوف الثالثة حیث تصل  إشراك الطلبةمعدالت تتشابھ 

% في 3عدم اإلشراك أكثر تشابھاً حیث تبلغ معدالت إن % في الصف الثاني، و90% في الصف األول و94األطفال و
 الصفوف الثالثة، وبالرغم من ھذه التشابھات إال أنھ یوجد اختالفان بین الصفوف یجب معالجتھما.

ال یتم إشراكھم في أي وقت خالل  ممن%) 3وقائع تدریس اللغة العربیة لعدد صغیر من الطلبة (أقل من أوالً إنھ من المھم مقارنة 
تلك الفترة الزمنیة بنسبة ریاض األطفال، فھذا یعني أن ال شيء یُدرس في  إنخراط طلبةعدم لدى مالحظة  أنھ 7الشكل ویُظھر  الدرس.

 وأ الشفویة، اللغة وأ ،مشاركتھم في أربعة أنشطة وھي الكتابةمع ذلك توقع ل، یُ وعند مالحظة عدم إنخراط طلبة الصف األو %.100
ركتھم بأنشطة القراءة أو التقییم. وبالرغم من أن معدالت عدم توقع مشاوأما عدم إنخراط طلبة الصف الثاني، فیُ  قواعد اللغة، أو التقییم.

 .الالزمة محوراً إلجراء التعدیالت%) إال أن ھذه النتائج تُشكل 3منخفضة (أقل من  اإلنخراط

 التدریس أثناء عدم إشراك استجابة الطلبة: 7الشكل 
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شراك الطلبة في إ 8الشكل ظھر یُ  حیث اإلختالف اآلخر إلشراك الطلبة عند انتھاء درس اللغة العربیة، یمكن مالحظةثانیاً 
الصف  في أعلى منھ في الصف الثاني غیر المنخرطینالطلبة  معدل یُالحظ أناألخیرة من الدرس حیث  الصفوف في الدقائق

 .ملحوظبشكل  ریاض األطفال طلبة إنخراط عدم تزداد إحتمالیةكما األول 

 إشراك الطلبة في نھایة درس اللغة العربیة: 8الشكل 

 
 

 الفعّال بالقراءة والكتابة اإللمامأصول تدریس علم : ثالث سؤال الال 3.3

 ؟لدى الطلبةلإللمام بالقراءة والكتابة الفعالة  یمكن العثور علیھا  السلوكیات التربویةأي من  3.3.1
 یشمل ما یلي: بعد انتھاء درس اللغة العربیة في استبیان ثنائيالتي تمت مالحظتھا  السلوكیات التربویةتنویھ لإلجابة على ھذا السؤال تم 

 

التأسیسیة بالمھارات المبنیة على الترمیز والمعاني، ویشیر مجال اللغة الشفھیة لألنشطة التي تُنمي المعرفة  .اللغة الشفھیة
% 21% في ریاض األطفال و26 صلی )أنشطة التنغیمبالقیام مثل (للغة خالل الدرس با التالعبمعدل أن  9الشكل ویُظھر 

مھارة تحدید  وتوجدعكس التوقعات النمائیة (التطویریة)،  أن ھذه المعدالت% في الصف الثاني أي 41في الصف األول و
% في الصف 41% في الصف األول و64% في ریاض األطفال و84متوقعة (معدالت ب الفردیةاألصوات أو المقاطع 

 )%36كلمات اللغة العربیة المحكیة والمكتوبة في الصف األول ( االختالفات بینشرح ل معدل أعلى وصلالثاني)، بینما 
لتوسعة معدل مما یتوافق مع التركیز التدریسي على تعلم فك الترمیز في ھذا المستوى الصفي، وتمت أیضاً مالحظة أعلى 

 .)%85في الصف الثاني ( الطلبةالنطق لدى 

 اللغة الشفھیة: 9الشكل 
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لوعي بالكلمات حیث أنھا بیئة تركز بوضوح على تنمیة البیئة خصبة ل معلمینال خلقدرجة  تمت معاینة .الوعي بالكلمات
جد أن التي رئیسیة الكلمات الالطلبة  تدریسو الطلبةمعاني الكلمات والبناء على استجابات  ستمر علیھم في النصوص، ووُّ

جدت بأعلى 12  في الصف الثاني.معدل % من الدروس الُمالحظة اشتملت على ھذه السلوكیات الثالثة مجتمعة ووُّ
قراءة  قدرةتطویر تعمل على التي  السلوكیات التربویةیعھا في الصفوف جم معلمونخر الیُسَ  .المبدأ األبجدي/فك الترمیز

، 10الشكل تدریس فك الترمیز في الصف األول كما یُظھر  كثافةالكلمات غیر مألوفة بشكل مستقل، إال أنھ یمكن مالحظة 
المھارات األربع المسؤولة عن تطویر مھارات فك الترمیز مرتبةً حسب المستوى الصفي حیث كلما زاد أیضاً ویُظھر الشكل 

الصف األول باستخدام  معلمو، وكما ھو متوقع یقوم الترمیز الُمالحظة أثناء الدرس فك زاد معدلحجم الصندوق في الشكل 
معدالت والجمع بینھا واستراتیجیات تمییز الكلمات ب حروفوأصوات ال حروفاألنشطة األربعة دون استثناء وھي أسماء ال

أسماء طلبة ریاض األطفال  تدریسثال یتم عالیة مما یظھر كیفیة تفاعل ھذه المھارات لتطویر فك الترمیز، فعلى سبیل الم
الصف الثاني بتواتر  لطلبةھم ھذه المھارات تدریسبینما یتم بینھا لتحضیرھم لتعلم مھارة الجمع  وأصوات الحروف حروفال

 .كأداة تعزیزیة على األرجحمنخفض 

 المبدأ األبجدي/فك الترمیز: 10الشكل 

 
 

التي تعمل على تطویر الطالقة اللغویة بمعدالت تتوافق مع التدریس  السلوكیات التربویةتمت مالحظة  .الطالقة اللغویة
 متابعة النص المكتوب أثناء القراءة باستخدام األصبعوتمت مالحظة  .11الشكل المتوقع للمستوى الصفي كما ھو مبین في 

والغایة من المطبوع،  القراءة من الیمین إلى الیسار في مرحلة تعلّم الطلبة ألنفي ریاض األطفال كما ھو متوقع  بأعلى معدل
ألن في الصف األول كما ھو متوقع أیضاً  بشكل مرتفع مع التردیدوالقراءة في مجموعات بالتكرار وتمت مالحظة القراءة 

لقراءة المستقلة (أي القراءة امالحظة  وإضافة لذلك تمت قراءة الكلمات لدیھم. اتباع ھذا األسلوب یُساعد بدوره في تحسین دقة
جد .في الصف الثاني كما ھو متوقعنسبة لھا كانت أعلى  إال أنصفوف ال كافة فيبشكل مرتفع الفردیة)   أن معدل تدریس ووُّ

دقة طلبة الصف الثاني مرحلة تخطي جة كما ھو متوقع نتی ھو األعلى الكتابة الصحیحة إلیصال المعنى في الصف الثاني
بصورة متكررة قرین مع تم أیضاً استخدام أسلوب القراءة . كما والقوافيالتعبیر  تعلّمجاھزیة لمرحلة ال القراءة وانتقالھم إلى

ً وستتم مناقشتھ  % في الصف الثاني)9% في الصف األول و18% في ریاض األطفال و5(  .تالیا
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 الطالقة اللغویة: 11الشكل 

 
 

والقراءة في مجموعات مع التردید والقراءة مع  یشتمل التدریس في ھذه العینة على القراءة بالتكرار .اإلسناد التدریجي
وكان من المھم معرفة معدل انتشار استخدام المھارات مجتمعة في الدرس الواحد وذلك ألنھا توفر للطلبة اسناد شریك، 

القراءة بالتكرار) وتمرین موجھ (القراءة في (نمذجة  یكون لدینا وفي حال استخدام كل منھا .تدریجيالمسؤولیة بشكل 
التكرار الُمالحظ لكل من ھذه األنشطة من  12الشكل ویُظھر  .)قرینمجموعات مع التردید) وتمرین مستقل (القراءة مع 

تكرار القراءة  أعلى معدل تكرار لنشاط یُبین الشكل تربویة فردیةسلوكیات  وبوصفھا على أنھاخالل حجم الدوائر المبینة، 
% من الدروس التي تجمع 5بینما یحمل نشاط القراءة مع شریك أقل معدل، وتُمثل أصغر دائرة  في مجموعات مع التردید

 مع شریك. النشاطات الثالثة سویاً وھي القراءة بتكرار والقراءة في مجموعات مع التردید والقراءة

 معدل انتشار أنشطة القراءة الشفھیة: 12الشكل 

 
 

التي تعمل على تطویر قدرة الطلبة على استخالص  السلوكیات التربویةفي جمیع الصفوف  معلمونیستخدم ال .فھم المقروء
 .فإن النتائج تُظھر االختالفات النمائیة (التطویریة) المتوقعةالمعاني من النصوص، وكما ھو الحال في المجاالت األخرى 

م المقروء الجوانب األربعة لفھالفسیفسائي األنشطة حسب المستوى الصفي، ویُمثل الشكل  معدل انتشار 13الشكل ویُقارن 
الصف الثاني  يمعلمصندوق على الیسار یُشیر لتقدیم  فعلى سبیل المثال أكبر .لما زاد حجم الصندوق زاد معدل التكرارفك

من الدروس)  %79أسئلة واضحة ( طرح من خاللھذه النشاطات  المعلّمون حیث یقود .ألكبر كم من أنشطة فھم المقروء
ریاض  دروس كما اشتملت .)%62باإلضافة لتدریس الكلمات الرئیسیة الموجودة في النص ( ،)%47وأسئلة استنتاجیة (

ً  األطفال على ثاني أكبر كم من أنشطة فھم المقروء حیث لُوحظ أنّ  سؤال طلبة ریاض ھو  أكثر أنشطة فھم المقروء شیوعا
% 9 دروس الصف األول تساوي ة فيمعاني الكلمات الرئیسیكانت نسبة تدریس  بینما .)%63بالنص (األطفال عن رأیھم 

التركیز على تدریس فك الترمیز والذي یستھدف  المخصص لذلك فقط، ویعود السبب لذلك على األرجح نتیجة من الوقت
 استخدام الكلمات المألوفة.
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 فھم المقروء: 13الشكل 

 
ً  .الكتابة  .%)33% حتى 23معدالت مھارات الطلبة الكتابیة (من  بینأظھر سؤال البحث الخاص بأنشطة الطلبة تشابھا

وكما ھو الحال مع المھارات األخرى فإن ھذه  .الكتابة بین الصفوفالمتعلق ب التربويتركیز الاختالف  14الشكل ویُظھر 
حیث یطغى تشكیل األحرف على أنشطة الكتابة في ریاض األطفال مما  االختالفات تتوافق مع االختالفات النمائیة المتوقعة،

بینما تكون نسبة تَعَُرض طلبة الصف األول لتھجئة الكلمات من خالل تعریضھم  .یتوافق مع التركیز على المعرفة بالحروف
، وتتوافق النتائج مع تركیزھم على فك بقلیل لألصوات أو المقاطع الفردیة أعلى من نسبة تَعَُرض طلبة الصف الثاني لذلك

باإلضافة لذلك فإن معدل كتابة  .عالقة ترابطیةھي  الترمیز (أي التھجئة) وفك الترمیز العالقة التي تجمع بین الترمیز بما أن
 ).%35األفكار منخفض في جمیع الصفوف إال أن الصف الثاني یوفر أكبر نسبة من الفرص للقیام بذلك (

 الكتابة: 14الشكل 

 
 

تنمیة استقاللیة الطلبة وھي بیئة تتطلب مشاركة الطلبة لبیئة خصبة ل معلمیندرجة خلق ال تمت أیضاً معاینة. استقاللیة الطلبة
جد أن  .كتابة أفكارھم الخاصة بھموتتیح لھم آلرائھم عند مناقشة النص  % من الدروس التي تمت مالحظتھا استخدمت 12ووُّ

 جد أي عالقة بین ذلك وبین المستوى الصفي.اوتھذه السلوكیات خالل الدرس ولم ت
ستخدام الموارد لتدریس اللغة العربیة وبالتحدید تمت مالحظة االستخدام الواضح لموارد النصوص تمت معاینة ا. الموارد

لدعم معنى كلمة أو نص أو لدعم ) األجسام واألشیاء الُمصنّعة رف الصفیة واستخدام وسائل اإلیضاح (مثلغالمعروضة في ال
أن احتمالیة استخدام معلمو ریاض األطفال للنصوص المعروضة  15الشكل ویُظھر  .المعلم أثناء قراءتھ بصوت عاٍل للطلبة

، حیث كان معدل تلك الموجودة لدى معلمو الصفوف األخرىتفوق  لجذب اھتمام الطلبة في الغرفة الصفیةووسائل اإلیضاح 
 ملحوظاً. حسب الصفاستخدام ھذه الموارد 
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 الموارد: 15الشكل 

 
 

مالحظة استخدام  أكثر  16الشكل ویُظھر  .تعلیمات الدراسةالمستجیبة لتمت معاینة السلوكیات التربویة  ستجابة.إلاسرعة 
كافة ول بذلك بأعلى معدل، بینما قام الشكلي لمراقبة فھم الطلبة حیث لُوحظ قیام معلمو الصف األ من نصف المعلمین للتقییم

إلصاقھا في أماكن ن یحتاجونھا مثل توفیر مطبوعات كبیرة الحجم أو التسھیالت للطلبة الذی بتوفیرمعلمو ریاض األطفال 
باإلضافة لذلك تمت مالحظة استخدام ممارسات تربویة مثل توفیر التغذیة الراجعة  داخل الغرفة الصفیة. لطلبةا قریبة من

 .التصحیحیة وإطالع الطلبة على ما فاتھم بھدف مساعدتھم على إیجاد اإلجابة الصحیحة بمعدالت متشابھة في جمیع الصفوف
تمت مالحظتھ بشكل عام في الغرف الصفیة وھذا ما سلوك تربوي إیجابي في جمیع المراحل النمائیة ھي االستجابة سرعة إن 

 التي شملتھا العینة.

 سرعة اإلستجابة: 16الشكل 
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  : الوقت المخصص للتدریس والقراءة والكتابة واللغةالسؤال الرابع 3.4

التدریس خالل الیوم في  باإلضافة لدرس اللغة العربیة، ما ھي الفترة الزمنیة التي یقضیھا الُمعلّم 3.4.1
 الدراسي؟ وھل یكون التركیز خالل ھذا الوقت على تدریس مھارات القراءة و/أو الكتابة و/أو تطویر اللغة؟

لإلجابة على ھذه األسئلة قام إحدى المالحظین بتتبع استغالل الوقت خالل الیوم الدراسي كامالً، وأشار إلمكانیة تصنیف 
 واالستراحة وانقطاع الدرس الغرفة الصفیةي التدریس واإلدارة/إدارة مجموعات وھأوقات البدء والنھایة خالل الدرس ألربع 

 إرشادات لمساعدتھم في القراءة أو الكتابةحصولھم على سرعة أو  تدریس الطلبة تُبیّن مدىوقام الُمالحظ بتسجیل معلومات 
 .17الشكل ، ویمكن مالحظة النتائج في خالل ھذه الفترات أو تطویر اللغة

تتشابھ نسبة الوقت الُمخصصة للتدریس خالل الیوم التدریسي بین الصفوف الثالثة، حیث تمت مالحظة تكریس  .التدریس
 % من الیوم الدراسي للتدریس المباشر أو لعمل الطلبة تحت إشراف الُمعلم أو بمساعدة الُمعلم.47% و43ما بین 

جمیع الطلبة أو الُمعلم في إدارة الغرف الصفیة  ةاألنشطة التي تتطلب مشاركب القیامنسبة  بلغت .الغرفة الصفیة اإلدارة/إدارة
من حیث استخدام الوقت خالل الیوم الدراسي في المستویات الصفیة الثالثة  معدلخالل فترات عدم التدریس ثاني أعلى 

 %.32% و21الیوم الدراسي بھذا الشكل ما بین  استغاللحیث تراوحت نسبة 
 الیوم الدراسي. وقت % من20% و14ما بین  استراحة الغداءمثل  الُمقررةاالستراحات  أخذت. االستراحة

% 14% و11انقطاع الدرس بأقل نسبة استغالل للیوم الدراسي حیث تم تصنیف ما بین  حاالتت تسبب انقطاع الدرس.
 تم خاللھا مقاطعة األنشطة التدریسیة الجاریة.كأوقات من الیوم الدراسي 

 

 الیوم الدراسي خالل الوقتوزیع ت: 17الشكل 

 
 

تم  وبالمعدل ،المعتادمدة الیوم الدراسي أقصر من  السیاسیة، كانتبسبب التعدیالت المؤقتة الناتجة عن األحداث و
الیوم الدراسي  حتى معذلك، و عالزیارات. ومجمیع  في دروس اللغة العربیةخارج دریس دقیقة على الت 43 قضاء

، دروس اللغة العربیةاللغة التي تحدث خارج  تدریسابة واستكشاف استخدام القراءة والكت المھممن  ما زال األقصر،
 .2الجدول  ویمكن اإلطالع على ھذه النتائج في

القراءة والكتابة خالل أجزاء الیوم الدراسي المصنفة على أنھا إدارة/ ب اإللماممھارات  عدم تطویر وتُبین النتائج
خارج  كتدریسخالل الفترة الزمنیة المصنفة تحدث وال ، تأو االستراحا تأو المقاطعا إدارة الفصل الدراسي

القراءة والكتابة ب اإللمامالحظ أن مجال من المُ . وخمس إلى ست مرات معدلببشكل كبیر،  دروس اللغة العربیة
  .دروس اللغة العربیةفي  ودمع التعلیمات التي تس ینسجم دروس اللغة العربیةالذي یستخدمھ المعلمون خارج 
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عندما یقدم  التحدیدعلى وجھ و ،2بالجدول المبینة  المعیاري والمتوسطوكما یَظھر من خالل بیانات االنحراف 
). 5.1خارج اللغة العربیة، فمن المرجح أن تكون اللغة (المتوسط بالقراءة والكتابة  اإللمامریاض األطفال معلمو 

في  )، ویتوزع المعلمون7.3مات القراءة (المتوسط الصف األول مقتطفًا من تعلیمعلمو من المرجح أن یقدم و
الى ذلك،  باإلضافة. المتنوعة للغة العربیةھم تدریسأسالیب مع  لمتماشیةالثالثة ا التدریس مجاالتالصف الثاني في 

متوسط (الصفي مستوى أقرانھم بالنسبة الى لدیھم اختالف أقل الحظ في نتائج اللغة الخاصة بالصف الثاني أن یُ 
الصف الثاني یأخذون فرًصا غیر رسمیة لتطویر معلمي مما یعني أن المزید من )، 2.5االنحراف المعیاري  ،5.4

 تم ذكرھا سابقًا.التي بالكلمات  لتنمیة الوعيتتوافق مع خلق بیئة  اللغویة، والتيالمھارات 
 

 اللغة العربیةخارج درس  دریستردد الت :2الجدول 
لمتوسطا مستوى الصف   االنحراف المعیاري 

 2.5 3.5 الروضة القراءة
 4.7 7.3 الصف االول 
 3.0 6.3 الصف الثاني 
 3.9 5.7 جمیع الصفوف 

 2.1 2.8 الروضة  الكتابة
 4.4 6.1 الصف االول 
 2.9 5.9 الصف الثاني 
 3.6 5.0 جمیع الصفوف 

 3.3 5.1 الروضة اللغة
 5.3 6.7 الصف االول 
 2.5 5.4 الصف الثاني 
 3.9 5.7 جمیع الصفوف 

 

، یمثل كل 18الشكل  أیضا. وفيمعلم ) یتم تقدیم النتائج من قبل الصفلكل معلم  18 مثال:أعینة صغیرة (لاكون  سببوب
طوال الیوم الدراسي.  دروس اللغة العربیةالقراءة والكتابة واللغة خارج  تدریسالفردي في معلم عمود من األعمدة تردد ال

 والكتابة مقارنةبالقراءة  اإللمامعددًا أكبر من فرص  صفالجدیر بالمالحظة أن العدید من المعلمین یقدمون في كل من و
خارج  أكبربشكل  القراءة والكتابة واللغةمعلمون یقومون بشمل یمكن مالحظة أن بعض ال األول،في الصف ھم. وبأقران

 اللغة العربیة. تدریس

 استخدام المعلمین الفردي للقراءة والكتابة وتدریس اللغة خارج عن دروس اللغة العربیة: 18الشكل 
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 والوقت المخصص للمھمة تدریستحول دون ال التيالمعیقات \: الحواجزالخامس ؤالالس  3.5

 

 ما ھي العقبات التي یتم مواجھتھا في مجال التدریس والوقت المخصص للمھمة؟ 3.5.1
ومقارنتھا ببعض معلمین وال مدراءالالتي ُعقدت مع مقابالت خالل ال تم تلخیص االتجاھات من السؤال،لإلجابة على ھذا 

 الیوم الدراسي.األنشطة خالل  وتتبع درس اللغة العربیة مالحظةالتحلیالت من 
 

أن یذكروا الجوانب اللغة العربیة و تدریسا استمتعوا بھ في من المعلمین اإلبالغ عمّ  طلبلقد ُ .استمتاع المعلمون ورغباتھم
 رمز (أي الحروف،الإلى  اإلستناد المعنى، ومتنوعة منھانسبیا  متقاربةالمجاالت التي یتمتعون بھا كانت و .التي تحتاج الى دعم

 وأغراض الطباعة والكتابة. الشفویة، )، واللغةرمیزفك الت
 

 تمیعدد أكبر من المعلمین اآلخرین. وساللغة العربیة یتمتع بھا بعض المعلمین ویتجاھلھا  یستدرلكن ھناك عناصر محددة في 
  ).3الجدول استكشافھا على أنھا فرص أو احتیاجات (انظر 

 
اللغة العربیة یمكن استخدامھ لدعم التحسینات األخرى  تدریسأنھا عنصر (أي نشاط أو مھارة) في على الفرصة وتُعَرف 

 العربیة، حیثھم للغة تدریسالعدید من المعلمین أنھا جانبًا ممتعًا في  تحدیدًا، اعتبرھاأكثر  لوالكتابة. وبشكالقراءة  دریسفي ت
 .في ذلك توفیر الدعمأقل من المعلمین  طلب نسبة

من قبل الكثیر من تحدیده والذي لم یتم اللغة العربیة  تدریس(أي نشاط أو مھارة) في على انھا عنصر  الحاجةوتُعرف 
 القراءة والكتابة بشكل شامل. تدریسل، ولكنھ ضروري المعلمین

 آراء المعلمین بتدریس اللغة العربیة: 3الجدول 

 تدریس اللغة العربیة 

 یحدد المدرسون

 المسوغ التصنیف
یستمتعو

 ن بھ
یرغبون 

 بھ 

 معنى استمتاع عالي؛ یُستخدم لتدریس فرصة  %9 %57 قراءة القصص
غیر خیالي، طالقة لغویة الكلمة،  

االعلى من حیث االحتیاجات؛ استخدام  فرصة  %37 %35 خط الید
 االمالء واالنشاء

 مھارةاستمتاع عالي؛ رغبة متوسطة،  فرصة %15 %44 فك التشفیر 
 في البدایة صعبة

حروف معرفة ال  مھارةاستمتاع عالي؛ رغبة متدنیة؛  فرصة 11% 37% 
 في البدایة صعبة

 صعبة مھارة مرتفعة؛متوسطة الى رغبة  حاجة %20 %26 االمالء
  في البدایة

متدنیة؛ رغبة استمتاع متدني؛  حاجة %2 %13 معنى الكلمة 
 ضعفالمالحظات تظھر 

متدنیة؛ بحاجة الى رغبة استمتاع متدني؛  حاجة %11 %11 الكتب غیر الخیالیة 
 النصوص بناء

متدنیة؛ رغبة  ؛استمتاع متدني حاجة %11 %11 الطالقة اللغویة
 ضعفالمالحظات تظھر 

متدنیة؛ رغبة استمتاع متدني؛  حاجة %11 %11 انشاء
 ضعفالمالحظات تظھر 
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القراءة والكتابة لدى ب اإللمامتحدید ما ھو مطلوب لتحسین  وبشكل فرديراء من المعلمین والمد ُطلب .المعلمون والمدراء
مجموعة متنوعة من الردود التي ربما تم تحدیدھا من قبل شخص الحصول على سمح الشكل المفتوح للمقابلة ببة. ولقد الطل

والمدیر)  علمونكانت ھناك اتجاھات حسب الدور (بمعنى الم اإلجابات،ھذا التنوع في ولكن، حتى مع وجود  فقط.واحد 
مثل كتب  التي یحتاجونھایة معینة تدریستحدید مواد علمین لمالخاصة باتضمنت الردود .، ووالقواسم المشتركة بین الدورین

المثیر لالھتمام  ومع أنھ من ،مثل المالعب حتیاجات ھیكلیةاال بخصوصلمدراء الخاصة باكانت االجابات . وویةالید للكتابة
 19الشكل معیقات، ویقارن تساعد على تحدید ال ھي التي سمات ردودھم إال أن ،الخاصة بكل من الطرفینمالحظة االجابات 

 بین ردود المعلم والمدیر للصفوف الثالثة مجتمعة.

 

 لتدریس اللغة العربیة والُمعلماالحتیاجات المحددة من قبل المدیر : 19الشكل 

 
 

 احتیاج تحدید القصص على أنھا موالمدیر. ویتالمعلم  قبل النتائج التي تقارن بین االحتیاجات المحددة من 4الجدول وترد في 
تم تحدید احتیاجات و). ٪61) ومدیري الصف األول والثاني (٪50) ومدیري ریاض األطفال (٪28من قبل المعلمین (

تم تحدید جمیع عناصر االحتیاجات المحددة و. ٪50و ٪،61 ٪،44 االكثر بنسبة یةتدریسالبطاقات الوالملصقات من  اللوازم
كان االستثناء الوحید قد و الثاني.الصف ومستویي الصف األول و بشكل أساسي بنسب متشابھة عبر مستوى ریاض األطفال

الرغم من أن بعض  ى). وعل٪11مقارنة بالصفوف العلیا ( )٪56ریاض األطفال ( صفوفلألثاث في  أعلىحاجة  وجود ھو
جمیع االحتیاجات المدرجة في ھذا الجدول  ھ تم تحدید)، إال أنعلى سبیل المثال ھذه االحتیاجات لدیھا تحدید أقل (دعم األقران

 كبیر. بشكل 

:4 الجدول  االحتیاجات المحددة لتدریس اللغة العربیة  

 المعلمون االحتیاج الفئة 
مدیرو ریاض 

 االطفال
االول مدیرو الصف 

 والصف الثاني

 تدریسال

 %4 %6 %6 ادلة المعلم
 %22 %17 %13 كراس التمرین

 %61 %50 %28 قصص
 %50 %61 %44 لوازم

المھني التطور  

 %7 %6 %11 افكار التقییم 
القراء ذو المستوى 

 الضعیف 
15% 4% 7% 

 %20 %13 %24 التدریب

 الدعم المستمر 
 %9 %11 %7 دعم االقران 
 %13 %11 %7 دعم العائلة 
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 المعلمون االحتیاج الفئة 
مدیرو ریاض 

 االطفال
االول مدیرو الصف 

 والصف الثاني
 %11 %9 %11 دعم المدیر 

 ھیكلي
أصغرصفوف   2% 11% 22% 

 %11 %56 %11 مفروشات
 %28 %28 %17 المكتبة 

 %17 %28 %9 آلة تصویر التكنولوجیا
  

 .بالقراءة والكتابة باللغة العربیة لإللمامالوقت حاجز علمون ال یعتبر الم .الوقت
 

أن ب) ٪22أقل من ربع المعلمین ( وأقر، یقول المعلمون أن لدیھم الوقت الكافي لتدریس اللغة العربیةوبشكل عام، 
بأن لدیھم  علمینمعظم الم شعرلو  ذلك، حتى عالطلبة. ومالوقت غیر كاٍف لتطویر مھارات القراءة والكتابة لدى 

ال یتم تدریس  الثالثة،وف في جمیع مستویات الصفاال انھ ال یستخدم دائما بكفاءة. و العربیة، تدریس اللغةوقتًا كافیًا ل
اما في بعض صفوف ریاض االطفال فقد  ،الُمالَحظ درس اللغة العربیة٪ من الوقت في 13و٪ 10أي شيء بین 

 فقط.دقیقة  17لوحظ ان وقت التدریس كان 
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 مناقشة النتائج  .4
واستخدام الوقت عبر یوم دراسي في  دروس اللغة العربیةقیمت ھذه الدراسة طرق التدریس الفعالة المستخدمة في 

مستخدمة بیانات  الصف الثاني في مناطق شمال ووسط وجنوب الضفة الغربیةو الصف األول،و األطفال،ریاض 
ُصممت  د. وقالمالحظینتم جمعھا من قبل مشرفي وزارة التربیة والتعلیم العالي والذین تم تدریبھم لیصبحوا 

 بةفي فھم كیفیة مساعدة المزید من الطل العربیة للمساعدة بالقراءة والكتابة اإللمامالدراسة الحالیة لتوعیة تدخالت 
كان ذلك استجابة لدراسة سابقة باستخدام وقد  بة على مستوى الصف الدراسي.على تلبیة توقعات القراءة والكتا

طلبة الصف الثاني یمكنھم  ) من٪27(بقلیل ) الذي أظھر أن ما یزید عن الربع EGRAتقییم القراءة للصف األول (
یعوا یستط قرانھم لماارباع  رب ثالثةایعني أن ما یق تشكیل، وھذادون وجود عالمات ومن قراءة القصة بشكل تلقائي 

توجیھ التعدیالت بھدف توصیاتھا تم التوصل لأجریت الدراسة الحالیة و .)2014(التوسكي وإدواردز،  ذلك
 .من الوصول إلى المستوى الُمتوقععدد أكبر من الطلبة یتمكن واستخدام الوقت حتى  لألسالیب التربویة

 
 والكتابة تسیربالقراءة  اإللمامأن العدید من جوانب  التوّصل إلىتم وفي دراسة الوقت المخصص للمھمة الحالیة، 

 یة،تدریسالحیثما توجد ثغرات في الممارسات و .للتحسین من قِبل النظام التعلیميتقدیم جوانب ویمكن  یرام،على ما 
 ذلك،. عالوة على بمعدالت منخفضة أو في الدرجات التقریبیة من المرجح أن یستخدم المعلمون ھذه الممارسة إماف

أساس ھذه  ، وعلىالمعدّلةیمكن أن تكون الخبرة أو االھتمام الحالي بممارسة معینة أساًسا للممارسة المحسنة أو 
 یتم تقدیم التوصیات أدناه. المقدمة،

 توصیات  4.1
حمیة متوازنة  "ب یة لتزوید الطلبةتدریساألنشطة ال تعدیل الثاني)الصف  األول،الصف  (ریاض األطفال،  .1

وھذا من شأنھ أن ، والكتابة ةلنمو القراءاالحتیاجات التنمویة  لىع اً بناء) 2008ویلوز، ( "لقراءة والكتابةال
في سیاق الفرص اللغویة من خالل أدب األطفال  تھاوھیكلییوفر إطاًرا فعاًال یؤكد على تعلم بنیة اللغة العربیة 

 اإلنتقال أولویات بالقراءة والكتابة التي تعكس اإللماملحمیة انظر الصفحات الثالث التالیة من ھذا القسم  وكتابتھم.
 حتى الصف الثاني.و مرحلة ریاض األطفال والكتابة من منفي القراءة 

 
 اإللماممھارات  یة المحددة في الجدولتدریسالدائري واألھداف الرسم البیاني تمثل النسبة المعروضة في الو
 والكتابة فيالقراءة والكتابة األكثر أھمیة في مسار ناجح، وعادة ما یكرس التدریس الفعال لإللمام بالقراءة ب

 تدریسال إدراجة یدقیقة یومیاً. ظھر ھذا النطاق من خالل مقارنة فعال 120إلى  90الصفوف المبكرة من 
أبجدیة التي تحتوي على حروف ولیس من خالل مقارنة مدة الدرس. إن األدلة في اللغات ، في مھارة معینة

بأسلوب ممنھج. وعند دمجھا مع بحیث أن التعلیم الفعال یطور اللغة الشفھیة والطریقة الصوتیة  –واضحة 
ذلك سیمنح فإن  الكتابة،المھارات في صقل و أنواع النصوص، ، واستكشافالفرص لتطویر الطالقة اللغویة 

كل من ھذه  إدراجیتم  اوعندم النمو.مزید من وفر أساًسا قویًا لوالتي ت لقراءة والكتابةل ةمتوازنحمیة  الطلبة
، حیث دقیقة یومیًا 120إلى  90فإن وقت التدریس یصل بسھولة إلى  كاٍف،بشكل  تھامارسیتم مالمھارات و

 .ذلكأقل من وقت التدریس  إذا كان التغاضي عن بعض المھارات الھامة یتم
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 )(تكملة 1التوصیة رقم 

 
 مختلفةوتأدیتھا أغراض یة ھاللغة المكتوبة باللغة الشفالھدف: اكتشاف كیفیة ارتباط 

 (على سبیل المثال: یمین للیسار، االعلى لألسفل) االتجاه 
 مسافة بین الكلمات 
 الكتاب غایة 
 مناقشة الرسوم التوضیحیة 
 مناقشة العنوان والمؤلف 

 

 
 مطبوعات

 

التالعب بالوحدات اللغویة ؛واالستجابیةالمصطلحات التعبیریة  األھداف: توسیع  
 توسیع اللغة التعبیریة 
  كلمات جدیدةنماذج عن 
 الصوتیات،تحدید  الكلمات، دمج الجملة،تجزئة  الجناس، القافیة،الصوتي:  الوعي 

 واإلنتاج
 

 
 اللغة الشفھیة

 

 أصوات اللغة المحكیة تمثل الحروففكرة أن الحروف وأنماط  -تطویر المبدأ األبجدي  الھدف:
 أسماء الحروف واألصوات •
 بالكلماتكتابة األصوات المرتبطة  •

 

 
 دراسة الكلمات\الطریقة الصوتیة
 

 یناسب المطبوعاتتطویر الكالم لالھدف: 
 للنص المحفوظ باإلصبعاالشارة  •
 قراءة متكررة للنص مع قافیة •

 
 الطالقة اللغویة

 
 قراءة بصوت عاٍل لفھم قبل وأثناء وبعد القراءةمعلم بالالالھدف: قیام 

 لقراءة بصوت عالٍ لالمخصص مسرود قدمة إلى بنیة النص الم •
 ذات صلة مع النص \من الحیاة  عمل روابط •
 تقدیم اآلراء واالسئلة التقییمیة •
 جابة االسئلة الواضحةإو طرح •

 

 
 فھم المقروء

 

 الھدف: البدء باستخدام المطبوعات لھدفھ الخاص
 كتابة االسم •
 )الكتابة تدریسنصف مدة خط الید ( •
 بة.الھجائیة للمحتوى الموجھ للمدرس وأفكار الطلالبدء في تمثیل المعرفة  •

 
 الكتابة
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   ) (تكملة)1توصیة (
 

 

 مطبوعات
 

 مطبوعاتمواصلة استكشاف أغراض وخصائص الالھدف: 
 سبیل المثال: لإلخبار) (على استكشاف أغراض للقراءة •
 الرسوم التوضیحیة مناقشة •
 .أرقام الصفحات والعناوین والمؤلف مناقشة •
 الغرض من بعض عالمات الترقیم •

 اللغة الشفھیة

 بالوحدات اللغویة ؛ التالعبواالستجابیةتوسیع المفردات التعبیریة األھداف: 
 اللغة التعبیریةتوسیع  •
 نماذج من الكلمات الجدیدة •
 استكشاف اختالفات اللغة العربیة المنطوقة والمكتوبة •
 الصوتیات،تحدید  وتقطیعھا،الكلمات  دمج الجملة،تجزئة  الجناس، القافیة،الوعي الصوتي:  •

 والمقارنة اإلنتاج،

دراسة الكلمات \الطریقة الصوتیة  
 يمستوى الصفلل وتھجئة الكلمات المالئمةللقراءة  ھامعرفة الحروف وأصوات تطبیقالھدف: 
 أسماء الحروف واألصوات •
 (تھجئة) الكلمات ذات األنماط الشائعة في عزلة وفي جمل بسیطةفك وترمیز  •

 الطالقة اللغویة
 التركیز على دقة قراءة الكلماتالھدف: 
 تكرار القراءة للنص المتكرر أو المألوف •
 (كورال) وثم مع شریك (أزواج) القراءة مع التردید وثم الغناء •

 فھم المقروء

النصوص  التي تكون في الغالب من خاللو ،مباشرة القراءةدقة  في بعد مرحلةالھدف: یأتي فھم المقروء 
 بصوت مرتفع. قبل، وخالل، وبعد القراءة المعلم من قِبللقراءة ل المخصصة

 مرتفعالمعلم بصوت  أھایقرفي النصوص التي حلقات ال متعدداستكشاف النص السردي  •
 المعلوماتيلنص امقدمة  •
 ذات صلة مع النص \عمل روابط من الحیاة  •
 تقدیم اآلراء واجابة االسئلة التقییمیة  •
 جابة االسئلة الواضحة.إو طرح •

 الكتابة

 واالفكار المولدة من قبل الطلبة. معلّمالصوتیة للمحتوى الموجھ من قبل الالطریقة الھدف: تطبیق معرفة 
 اإلمالئیة لتھجئة الكلماتاالنتباه إلى تطبیق المعرفة  •
 ةجمل بسیطبت كتابة األفكار والمالحظا •
 مدة التدریس) (ثلث خط الید •
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 (تكملة) )1توصیة ( 

 
 مواصلة استكشاف أغراض الطباعة وأنواعھاالھدف: 
 (على سبیل المثال: للمقارنة) استكشاف أغراض للقراءة •
 .وعالمة التعجب االستفھام، نقطة وعالمةالغرض من ال •
 بنیة الفقرة •
 )المثال: القاموسسبیل  (علىخیالیة. المقدمة للفصول والعناصر غیر  •

 
 

 مطبوعات
 

 الھدف: تطویر مفردات تعبیریة واستجابیة
 نماذج من كلمات جدیدة •
 اكتشاف المرادفات والمضادات. •
 بین وضمن الكلمات العالقاتشرح  •
 واالمثالتحدید المعنى من االقوال  •

 
 اللغة الشفھیة

 

 يمستوى الصفالمالئمة لل لقراءة وتھجئة الكلمات صرفوال ائیةتطبیق معرفة األنماط الھجالھدف: 
 .وتھجئتھاالكلمات تمییز  •
 تصنیف الكلمات •

 
 دراسة الكلمات\الطریقة الصوتیة

 
 المعنى. إلیصالاستخدام الكلمة  وتطویر لالمعد القراءة، وزیادةالھدف: زیادة دقة 

 قراءة متكررة •
 القراءة للتعبیر •
 االنتقال الى القراءة الصامتة •

 
 الطالقة اللغویة

 داخل النص قراءةالتركیز  یُبیّناستكشاف معنى النص الھدف: 
 وبعد القراءة وخاللفي الغالب قراءة الطالب لفھم قبل  •
 نھایة-منتصف -بدایة -اكتشاف عناصر الحبكة •
 أنواع النصوصالتمییز بین  •
 للطلبة الموّجھةانشطة فھم المقروء للمواد  •
 ذات صلة مع النص \عمل روابط من الحیاة  •
 التقییمیة لألسئلةتقدیم اآلراء واالجوبة  •
 سؤال واجابة االسئلة التوضیحیة •
 لخص •
 قارن بین النصوص والشخصیات •
 والتأثیرالسبب  •

 
 فھم المقروء

 

 القراءة أنواع تُسندالھدف: انتاج كتابة 
 لتھجئة الكلمات ةمزید من االھتمام لتطبیق المعرفة اإلمالئی •
 الخاصة فكار والمالحظاتتدوین األ •
 )الوصفیةسبیل المثال:  (علىانتاج انواع محددة من الكتابات  •
 مس مدة التدریس على الكتابة)خط الید( خُ  •

 الكتابة
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وجدنا أن و. معلمینالحالیة لتقدیم أفكار جدیدة لل معلمم ممارسات الا) استخدالثاني، الصف االولالصف  األطفال،ریاض ( .2

وفقا لما ذكره  اإلستمتاعالبنود الحاصلة على معدالت مرتفعة من  تکانوقد  االھتمام والسلوك التربوي كانا مرتبطین.
یجب  خدمة من قبل المعلمین بغرض التدریس في كثیر من االحیان، كماالترمیز، كانت أیضا بنود مستفك مثل  المعلمین،

 .توضیح التعدیالت التي تشمل مھارات معینة فیما یتعلق باستخدامھا الحالي في تدریس تلك المھارة
 

الفرص بحیث توفر جمیع الفصول الدراسیة بیئة توعیة  خلق )الثاني، الصف االولالصف  األطفال،ریاض .(3
، ذلك واستخدام الكلمةبة منھج دراسي مخطط ودینامیكي للرد على فضول الطلبشكل متعمد مع وجود بالكلمات 

فعلى سبیل المثال، وكما ھو متوقع،  نموذجي.التطور التماشى مع في جزئیتھ یاللغة الشفویة دریس وجدنا أن تانھ 
تتقلص مع اإلنتقال التوعیة الشفویة والسمعیة (أي تحدید األصوات)  تُفید بأن طلبة ریاض األطفالردود فإن معظم 

جد أن ذلك،ومع الصفوف.  بین  لتنمیة الوعيخلق بیئة أن و األطفال،منخفًضا في ریاض كان  باللغة التالعب وُّ
ً بالكلمات  الصف  أن یخلق معلمو المرجحمن و. األولمنخفًضا في كل من ریاض األطفال والصف كان أیضا

 األقران لبعضھم البعض.وھم مصدر محتمل لدعم  بالكلمات،الثاني الوعي 
 
ھ التحدید، أن یستفید جباستطاعة الصفوف، الصف االول على و )الثاني، الصف االولالصف  األطفال،ریاض . (4

كان  يالترمیز والذلقد وجدنا أن تدریس الصف األول یتكون أساًسا من فك و من القراءة بصوت عال. أكبربشكل 
الصف  الذي یُمارس أكثر من غیره في رمیزفك الت تدریسإن . مھارة ضروریة لتصبح قارئًا مستقالً  متوقعا، ألنھ

 تدریسأو  ،الطلبةأو توسیع لغة  اللغة،ب تتالعبالدراسیة أقل عرضة لشمل األنشطة التي  فصولجعل الیاألول 
یمكن معالجة كل  ولكن .واضحةمن خالل أسئلة استنتاجیة أو تقییمیة  مقروءأو تطویر فھم ال مألوفة،كلمات غیر 

 .ااإلكثار منھ وھو ممارسة یجب عالٍ المھارات من خالل قراءة المعلم بصوت ھذه 
 
ھناك حاجة إلى مزید من الدعم إلجراء تقییم غیر رسمي  )الثاني، الصف االولالصف  األطفال،ریاض . (5

لتسھیل استخدامھ ھي من خالل النھج  الطرقإحدى و ،یةتدریسال ةفي مراقبة احتیاجات الطلب المعلمینلمساعدة 
على  اعتمادًا ،وثابتةوتقلیدیة  وتعتمد على المجموعاتدینامیكیة تصنیف مناھج الدرس على أنھا  م. وتعلیميتال

الغرض من حسب  صفات میزة ولكل من األربع. ةیة المستخدمة للتفاعل مع الطلبتدریسنوع وتنوع الطرق ال
غذیة فإن االعتماد على نھج لجمیع الدروس یحد من قدرة المعلم على رصد التقدم أو تقدیم الت ذلك،ومع  .الدرس

التعلم من الفصول الدراسیة في ریاض األطفال الذین حصلوا على أعلى علمین كنقطة انطالق، یمكن للمو ،الراجعة
یستخدمون التقییم غیر الرسمي  الذینالصف االول  علميموالمجموعات الصغیرة  نھج التدریس في معدل لمقاربة

 بمعدالت أعلى قلیالً.
 
للمعلمین من  )قرینمع ( التشاركیةو فردیةھناك حاجة إلى مزید من القراءة ال. (الصف االول، الصف الثاني) 6

طریقة أخرى لتسھیل التقییم غیر الرسمي  التدریجي سناداإلاالستخدام المناسب لنموذج  رالتقدم. ویعتبمراقبة اجل 
 باإلضافة .معلمدقة القراءة مع دعم ال لتنمیة (الكورال)في مجموعات مع التردید القراءة  تستخدمو لتقدم القراءة.

إلجراء  الصفیة بالتجول عبر الغرفة علمینھي الخطوة المستقلة التالیة التي تسمح للم القراءة مع شریك فإن لذلك
مثل بدایة ، لثانيا فلصا في معینة بألسباو المناسب ان یتواجد بفصول صف االول ، حیث منر رسميتقییم غی

 .الھدف النھائيھي یجب أن تكون القراءة الفردیة حیث ، ذو المستوى الضعیف السنة الدراسیة أو مع القراء 
 
یتم تدریس  ھوجدنا أن .وتنویعھافھم الینبغي توسیع أنشطة الصف االول، الصف الثاني)  (ریاض االطفال، .7

إحدى التحدیات . حاجة لبعض التعدیالت فإن ھناك ذلك،ومع  .نمائیةمرحلة القراءة ال بالتناسب مع فھمالمھارات 
) المعلوماتیة النصوص ھي النصوص غیر الخیالیة، ففھم بنیة النصوص غیر الخیالیة (مثل العربیةفي تعلیم اللغة 

یوفر استخدام النص غیر القصصي فرًصا لجذب و ،في القصص الموجودةبنیة النص السردي  فھم یختلف عن
 بأنشطة الكتابة. وربطھا المفرداتلتطویر  النوعاء الذین یفضلون ھذا القرّ 

 .األفكارالكتابة فرًصا للتعبیر عن  تدریسیجب أن یتضمن  )الثاني االول، الصفالصف  . (ریاض االطفال،8
ومع  .ومعظم األنشطة تتماشى مع توقعات التطور یُخصص للكتابة يتدریسما یقرب من ربع الوقت الووجدنا أن 

عندما بجمیع الصفوف؛ ف متكررة. تكون الكتابة لألفكار غیر فرص احتیاج ومجاالت توفّر ھناك مجاالت ذلك،
بما في ذلك  األنشطة،یمكن تنظیمھا من خالل مجموعة متنوعة من ف الخاصة،أفكارھم  یرسمواأو  لبةیكتب الط

 اإلدارةاألمور اإلداریة وبمشغوًال  الُمعلمعندما یكون  ةإلشراك الطلب الدراسي، وذلكالیوم  خاللتلك التي تتم 
بر وسیلة تفإن ذلك یُع الخاصةأفكارھم  بةیكتب الطل ھي عندما ذلك،على  . عالوةمقاطعة الدرس عند أو الصفیة
 .وتعلّم التھجئةللكتابة  بةلمراقبة تطبیق الطلللمعلّم 
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كما ینبغي  ،مجال الكتابة یجب أن تكون الكتابة بخط الید ضمن الصف الثاني) (ریاض االطفال، الصف االول،. 9
 ذلك، منومع  .األفكار التعبیر عنة ویالكتابالطالقة خط الید كمھارة تساھم في للكتابة بأن یتم إعطاء األولویة 

من و شكلھا المكتوب. راعي صحة تھجئة الحروف ولیس صحةیالتھجئة  تدریسأن  المھم بنفس القدر التأكد من
 ولویة للكتابة بخط الید بشكل صحیح.تعُطي األ أرضیة ،فكاراأل بعد تطویر للكتابة، الممكن أن تكون النسخة النھائیة

 شاء.نتھجئة واإللمع االید خط الكتابة ببمعلمین ال شغف ربط من جّراءفرصة الكتابة  تُجنیمكن أن تو
 

 یجب ان یتضمن التطور المھني على تبادل االقران، حیثریاض االطفال، الصف االول، الصف الثاني). . (10
إلى تطویر مھارة معرفة القراءة والكتابة التي تتماشى مع  المعلمینیمیل  تدریس اللغة العربیة،وجدنا أنھ خارج 

القراءة والكتابة  -یتم تدریس كل من المھارات الثالثة  س اللغة العربیة الفعلي. وبشكل مالئم،در ما یُرّكز علیھ
تبادل ب نأن یقوم المعلّمی ویوصى ،في الصفوف الثالثة معلمینالیوم الدراسي من قبل ال خاللبشكل متقطع  -واللغة 

 .ھذه الخبرات مع أقرانھم
 

وجدنا لم؛ الفصل الدراسي لزیادة التع روتیناتیجب تعدیل  ریاض االطفال، الصف االول، الصف الثاني).. (11
الخدمات أقصى استفادة من  تزوید ھذهوسیوفر لإللمام بالقراءة والكتابة.  مخصصة بحاجة إلى أنشطةلبة أن الط
المقاطعات التي و في اإلدارة الصفیةتقریبًا  الحالي یقرب من ثلث الوقت استھالك ماحیث یتم  الدراسي،الیوم 

فرص للتفاعل مع كتاباتھم (مثل سجالت الرصد الخاصة بالطقس) أو بة إذا كان لدى الطلو. تحدث أثناء الدرس
 إلى أقصى الیوم الدراسيكفاءة  یزید منو ة\من استقاللیة الطالب سیُعززذلك فإن  ،من إختیارھملقراءة نصوص 

 درس اللغة العربیةنھایة في التعلّم  لإللمام بالقراءة والكتابةالمخصصة نشطة األھذه  ذلك، ستزیدباإلضافة إلى  .حد
 مالحظة عدم مشاركة عدد أكبر من الطلبة. عند

 

، یجب دراسة مقدار الوقت المخصص لتدریس اللغة العربیة الصف الثاني).ریاض االطفال، الصف االول، . (12
من و .بسبب األوقات التي ال یدرس فیھا شيء أو عندما یكون الدرس قصیًرا جدًا تحديلوحظ استخدام الوقت  وقد
عالوة على  التعلم.زیادة مدى س المقترحة أن تساعد في ولدرلأو أفكار  المساندة یةتدریسال الموادزیادة كمیة  شأن

یجب إعادة النظر في الوقت  ،س المقترحةولدرلأو أفكار  المساندة یةتدریسال الموادلمعلمون ذلك، عندما یتلقى ا
 تدریسدقیقة یومیاً ل 120إلى  90المدارس ذات األداء العالي ما بین  وتخصصاللغة العربیة. تدریس المخصص ل

 10بین یتراوح إضافة ما  لوصول إلى المدة الزمنیة أعاله یجبلمبكرة. والقراءة والكتابة في الصفوف اللمام باإل
تحتاج فصول ریاض األطفال إلى إضافة كما  ،دقیقة یومیًا للفصول الدراسیة في الصف األول والثاني 40إلى 
المھارات وتوفر فرًصا مفیدة للقراءة  تناول ھذهتوفر بیئة یمن شأنھ أن زیادة الوقت  . حیث أندقیقة یومیًا 60

 والكتابة.
 

مرةً أخرى في إجراء دراسة الوقت المخصص للمھمة ریاض االطفال، الصف االول، الصف الثاني). . (13
حیث أن إعادة تنفیذ الدراسة مرةً  المستخدمة سابقاً.األدوات  المنھجیة إعادة استخدام نفسیمكن كما  .المستقبل

 أخرى سیساھم في فھم كیف أثرت التوصیات المقترحة على العملیة التدریسیة.

 الدراسة محددات 4.2
 : یجب مراعاتھا عند تفسیر النتائج وھي كما یلي محدداتتحتوي ھذه الدراسة على  

 أطفال یاضر ملحق بھا صفوفالمدارس التي تم مالحظتھا جمیع ؛ العتبار األول على عینة المدارساینطوي 
تعمیم نتائج ھذه الدراسة على المدارس  فإن ولذلك، تؤثر على األنشطة في الصف األول والثاني. من شأنھا أنوالتي 

  .غیر معروفمجتمعة  التي ال تحتوي على ھذه الصفوف الثالث
 فترةخالل دراسة تقصیر أیام ال تم بسبب األحداث السیاسیةفأما االعتبار الثاني فیتعلق بأیام الدراسة المختصرة، 

 المالحظینلتمكین العربیة  اللغة ولویة لدروساعطى المعلمون األوفي ظل ھذه الظروف  ،مالحظة الصفیةال تنفیذ
 لوِحظ فیھالوقت الذي  مقدارھذا التغییر من  وقد حدّ  .تدریس اللغة العربیة في ظل ھذه الظروف مالحظةمن 

 اإللمامغیر الرسمي ألنشطة  ھمسیتیح الفرصة لفھم استخدام مما كان أخرى،مواضیع  المعلمین وھم یُدّرسون
 الیوم الدراسي. خالل بالقراءة والكتابة
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 الخالصة  .5
مثاالً على جمع األدلة " مھمة"الوقت المخصص لل ھذه الدراسة تعد. والتربویةجب تبریر التدخالت والقرارات ی

. وقد تم تصمیم ھذه الدراسة الستخدام مالحظات األنشطة الالحقةللتعریف بللتطبیق باستخدام األدوات القابلة 
 في لعربیةا باللغة بالقراءة والكتابة اإللمامكیفیة تدریس للتعریف بمباشرة، وتتبع استخدام الوقت، وعقد مقابالت 

 ضفة الغربیة.لا
 
الفعال  تدریسوالصف األول والصف الثاني توفر العدید من عناصر ال األطفالتائج أن فصول ریاض تُظھر النو

بما حاجة إلى إجراء تعدیالت لتوسیع نطاق تدریس المعلمین وفرص الطلبة مع وجود ، لإللمام بالقراءة والكتابة
الذي یتلقاه طلبة المرحلة االبتدائیة المبكرة في بالقراءة والكتابة  اإللمامتدریس إن  القراءة والكتابة واللغة. یخص

الطلبة ونجاحھم أثناء  یةأساس استقالل یعتبرالیوم الدراسي  خاللدروس اللغة العربیة الرسمیة وبشكل متقطع 
لقراءة والكتابة إللمام باالرسمي ل تدریسیجب أن تكون السنوات األولى من ال لذلك، .التعلیمي تقدمھم خالل النظام

الحالیة والمستمرة  التحسیناتب للتعریفمھمة" المخصص لل وقتالیمكن استخدام دراسة "، وجودة عالیة ذات
 لتحقیق ھذا الھدف.
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