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معايري معلمي اللغة العربية
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مقدمة:
تتكون معايير معلم اللغة العربية من جزأين؛ الجزء العام الذي يشترك فيه مع جميع معلمي التخصصات
ً
معيارا ،يتناولها بالتفصيل " املعايير
األخرى ،وهو الجزء الخاص باملعايير املشتركة املشتملة على أحد عشر
معيار واحد
املهنية الوطنية للمعلمين باململكة العربية السعودية" ،فيما تشتمل املعايير التخصصية على
ٍ
تناول بنية التخصص وطرق تدريسه.

محتوى المعايير التخصصية
وتتناول املعايير التخصصية ما ينبغي على معلم اللغة العربية معرفته والقدرة على أدائه في التخصص
التدريس ي وطرق تدريسه ،ويتضمن ذلك املعارف واملهارات املرتبطة بالتخصص وما يتصل بها من ممارسات
تدريسية فاعلة تشمل تطبيق طرق التدريس الخاصة والتحلي بالسمات والقيم املتوقعة من املعلم
َ
املتخصص ،بحيث يمثل في ممارساته وسلوكه الدور املأمول من معلم اللغة العربية الذي ُينتظر منه أن
ّ
يقدم اآللة التي يحتاجها الطالب في تعامله مع كل ّ
املقررات األخرى؛ فاللغة وعاء الفكر وأداة الفهم ،وقد
أثبتت دراسات حديثة عديدة أن إخفاق كثير من الطالب وتقصيرهم في أكثر املقررات (غير اللغوية) ليس
ر ً
اجعا إلى صعوبتها وال إلى قدرات الطالب العقلية ،وإنما إلى إخفاقه في امتالك آلة الوصول لتلك املعارف؛
ألنه يفتقد القراءة الصحيحة ،وال يملك الفهم الدقيق ملا يقرأّ ،
وإن االنهماك في تعليم الطالب املعارف
ّ
ّ ً
ً
وهدرا لألوقات والجهود ،وال يمكن أن يوصل
يعد عبثا
املختلفة دون التأكد من امتالكهم آلة التواصل معها
إلى نتائج صحيحة وال ُمرضية.
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من أجل ذلك ال ّبد من العناية قبل ّ
أي عمل تعليمي من إكساب الطالب املهارات اللغوية الصحيحة التي
تجعلهم يبادرون بأنفسهم إلى اقتحام املعرفةُ ،وت ّ
جرئهم على التعامل معها ،كما ّأن تعليم اللغة العربية
يحظى بأهمية أخرى أنه يخوض في ميدان عسير ،يحتاج إلى اجتماع العلم واملهارة واملعرفة واإلبداع ،وهو
تنمية اإلدراك والشعور بالجمال والتربية على النقد وتمييز الحسن من الرديء ،كما أن فيه التربية على
التأثير في الناس ومبادرة التواصل معهم وقيادتهم في شؤون الحياة ،فإنه هو الذي يمنح الطالب قراءة
ً ّ
ً
ً
ً
صحيحةً ،
مقنعا.
ولسانا
مؤث ًرا،
وفهما دقيقا ،وقلما ِّ
ومن أجل ذلك فال ّبد أن يكون أستاذ اللغة العربية على خبرة بكيفية صياغة األسئلة املثمرة والبناءة في
ً
جميع املجاالت املتعلقة بتخصصه ،إضافة إلى علم راسخ بأصول تخصصه وال ّبد أن يجمع إلى ذلك إحاطة
ّ
باملتغيرات في املنجز العلمي وفي واقع املجتمع ووسائل االتصال وطرائق التدريس،
بواقعه االجتماعي ودراية
ّ
ً
إملام بفروع مجاله الكثيرة املتباعدةُ ،يحسن أصولهاُ ،ويتقن الجمع بينها إلعطاء صورة
وال بد له أيضا من ٍ
ً
مشهدا كامال تمتزج فيه أحكام اللغة بجمال األدب،
كاملة عن اللغة العربية ،تتكاتف كل فروعها ُلتخرج
ّ
وتتكامل فيه املهارات األساسية الكبرى :االستماع والفهم ،والقراءة ،والكتابة ،والحديث ،وكل ذلك يتطلب
وسائل تدريسية ّ
متميزة تعالج مشكالت تعليم اللغة الكثيرة.
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املعيار
املجال (النحو)
املعيار :1 .2 .3 :يعرف املعلم أقسام
الكلمة ،وأحوالها من حيث اإلعراب
والبناء ،والتعريف والتنكير.

املؤشرات
 .1يصنف الكلمة إلى اسم وفعل وحرف .
 .2يشرح العالمة الدالة على كل قسم من أقسام الكلمة .
 .3يميز املعرب واملبنيُ ،ويحص ي املبنيات من األسماء واألفعالّ ،
ويبين
عالمة بنائها.
ّ
يوضح املواقع اإلعرابية لألسماء املبنية ،كالضمائر وأسماء اإلشارة
.4
واألسماء املوصولة.
 .5يميز العالمات اإلعرابية األصلية من الفرعية ،ويربطها بأبوابها.
ّ
 .6يف ّرق بين اإلعراب املحلي واللفظي والتقديري.
.7

ّ
املعيار :2 .2 .3 :يعرف املعلم األسماء
املرفوعة ،وعوامل الرفع فيها ،وأحكامها
اإلعرابية.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

يشرح الفرق بين املعرفة من النكرة ،ويبين أنواع املعرفةُ ،ويحسن
استعمالها في األبواب التي تقتض ي ذلك.
يميز األسماء املرفوعة ،وي ّ
حدد العامل فيها .
ً
يقدر املحذوف من الجمل ،سواء أكان مبتدأ أم ً
خبرا ،أم فعال .
يربط املبتدأ والخبر بمفهوم املعرفة والنكرة ،ويشرح مسوغات االبتداء
بالنكرة .
يعرف أحكام الفاعل ،ويربطها باالستعمال الصحيح لها .
يبين أحكام نائب الفاعل ،ويضبط صياغة فعله ،ويقارن بينه وبين
الفاعل.
يستخرج األسماء التي رفعت لتبعيتها ما قبلها ،ويبين أحكامها.
يميز األسماء املرفوعة بعالمات فرعية ،ويعلل ذلك .
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املعيار
ّ
املعيار :3 .2 .3 :يعرف املعلم األسماء
املنصوبة والعوامل الناصبة لها ،وأحكامها.

ّ
املعيار :4 .2 .3 :يعرف املعلم األسماء .1
.2
املجرورة والعامل الجار لها وأحكامها.
.3
.4
.5
.6

املؤشرات
 .1يميز األسماء املنصوبة  ،ويوضح داللة كل منها ،ويشرح وظائفها
النحوية .
 .2يعرف املفعول املطلق ،ويقارن بينه وبين املفعول ألجله ،ويفهم
أحكامهما .
 .3يعرف املفعول به ،وصوره وأحواله ،ويبين أحكامه ،ويربطه بأنواع
الفعل .
 .4يشرح مفهوم املفعول فيه ،ويبين أحكامه .
 .5يعرف املفعول معه ،ويبين أحكامهّ ،
ويفرق بينه وبين املعطوف بالواو .
 .6يحدد أركان االستثناء وأدواته ،وأحواله ،ويشرح ما يترتب على ذلك من
حكم إعرابي للمستثنى.
 .7يعرف الحال ،ويشرح أوصافه وأنواعه ،ويبين أحكامه .
 .8يعرف التمييز وأنواعه ،ويبين أحكامه .
 .9يبين مواضع نصب االسم في باب (ال) النافية للجنس.
 .11يميز األسماء التي نصبت لتبعيتها ما قبلها .
 .11يميز األسماء املعربة بعالمة فرعية ويعلل ذلك .
يميز األسماء املجرورةّ ،
ويعين عامل الجر فيها .
ّ
يبين بعض معاني حروف الجر املشهورة ،ويمثل لها .
يوضح اإلضافة ومعناها ،ويقسمها إلى أقسامها .
يتعرف التغييرات الحاصلة بسبب اإلضافة.
يميز األسماء املجرورة لتبعيتها ما قبلها .
يميز بين األسماء املجرورة بعالمة فرعية  ،ويعلل ذلك .
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املعيار
ّ
املعيار :5 .2 .3 :يعرف املعلم أحكام الفعل
املضارع وعالمات إعرابه.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ّ
املعيار :6 .2 .3 :يعرف املعلم الجمل التي
لها محل من اإلعراب والتي ليس لها محل،
وأحكامها.

.7
.1
.2
.3
.4
.5
.6

املؤشرات
يفرق بين أحكام الفعل املضارع الثالثة  ،ويعرف حالتي بنائه.
ً
ً
يفرق بين مواضع نصب الفعل املضارع املنصوب بـ(أن) وجوبا وجوازا
.
يعرف األدوات الجازمة لفعل أو لفعلين .
يميز أدوات الشرط الجازمة ويبين فعلها وجوابها .
يعين عالمة الرفع األصلية الظاهرة أو املقدرة وما ينوب عنها حالة
الرفع.
يحدد عالمة النصب األصلية الظاهرة أو املقدرة وما ينوب عنها حالة
النصب .
يبين عالمة الجزم األصلية وما ينوب عنها حالة الجزم .
يفرق بين الجمل التي لها من املحل من اإلعراب والتي ليس لها محل
من اإلعراب .
يوضح املحل اإلعرابي للجمل التي لها محل من اإلعراب .
يقدر املحذوف من أركان الجملة ويوضح سبب حذفه .
يوضح املقدم من أركان الجملة واملؤخر ويبين سبب ذلك .
يبين الشروط الالزمة لبعض الجمل التي لها محل من اإلعراب عند
ً
ً
ً
وقوعها خبرا أو حاال أو نعتا .
يبين الشروط الالزمة لبعض الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب
عند وقوعها صلة أو جواب قسم .
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املعيار
املعيار :7 .2 .3 :يعرف املعلم األدوات
النحوية ومعانيها والعامل منها وغير العامل
 ،واألثر الذي تحدثه األدوات العاملة في
األلفاظ.

املعيار :8 .2 .3 :يعرف املعلم صياغة
بعض األساليب النحوية (التعجب ،
التفضيل ،العدد ،النداء ،التحذير اإلغراء،
االختصاص ،وصيغ املدح والذم) وأحكامها
اإلعرابية وكيفية استخدامها .

املؤشرات
 .1يفرق املعلم بين األدوات التي تعمل واألدوات التي ال تعمل .
 .2يفرق بين األدوات التي تختص بالعمل في األسماء واملختصة بالعمل في
األفعال .
 .3يوضح األثر الذي تحدثه العاملة في اللفظ الذي بعده .
 .4يفرق بين األدوات التي تعمل مضمرة والتي تعمل مظهرة .
 .5يبين مواضع األدوات املهملة للتخفيف أو الفصل أو التأخير .
 .6يصنف األدوات إلى األسماء واألفعال والحروف.
 .1يعرف كيفية صياغة أسلوب التعجب والتفضيل وما يشترط فيهما .
 .2يفرق بين صيغتي التعجب ،ويعرف إعرابهما .
 .3يفرق بين أحوال اسم التفضيل املختلفة وما يلتزم في اسم التفضيل في
كل حالة .
 .4يصوغ العدد بصوره املتنوعة ويفرق بينها في اإلعراب والتمييز ،والتذكير
والتأنيث .
 .5يقرأ األعداد قراءة صحيحة .
ّ
يصور أحوال االسم املنادى ،ويشرح عالمة إعرابه أو بنائه .
.6
 .7يفرق بين النداء والندبة واالستغاثة .
 .8يعرف صور التحذير واإلغراء وأحكامهما .
 .9يعرف أسلوب االختصاص وأحكامه .
 .11يعرف ّ
مكونات أسلوب املدح والذم ،ويعرب املخصوص بهما.
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املعيار
املجال (الصرف)
املعيار :9 .2 .3 :يعرف املعلم املصطلحات
والقواعد الصرفية في وصف بنية الكلمة
ً
وتحليلها وفقا لقواعد بناء الكلمة في
الصرف العربي.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

املؤشرات
يستعمل امليزان الصرفي للتحقق من أصل الكلمة ْ
وشرح ما حدث فيها،
ويراعي املتغيرات في الكلمة .
يحدد املتغيرات الالحقة للكلمة في التثنية والجمع والنسب والتصغير،
ويعرف أحكامها.
ً
ّ
يميز الكلمة املجردة واملزيدة وفقا لبنيتها ،ويحدد الزائد فيها واألصلي،
ويبين معاني حروف الزيادة .
ّ
يطبق املشتقات القياسية ، ،يعرف أوزانها واملتغيرات الالحقة لها .
يشرح ما يعتري الكلمة من إعالل وإبدال وقلب وحذف .
يفرق بين صيغ الجموع ،ويستعمل أوزان جموع التكسير ،ويفرق بين
أوزان القلة والكثرة منها .

املجال (األدب)
ّ
املعيار :11 .2 .3 :يعرف املعلم فنون األدب
وعصوره ومدارسه وشخصياته.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

يقارن بين املدارس األدبية من حيث أهدافها ،وخصائصها ،وأثرها في
األدب .
يشرح آثار ودور كل مدرسة أدبية .
ً
يقارن بين النصوص األدبية تبعا الختالف عصورها .
ً
يحدد زمنيا العصور األدبية وأبرز أعالمها .
يميز بين الفنون األدبية ،ويعرف خصائصها .
يبرز أهم الفنون األدبية املنتشرة في كل عصر .
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املعيار
املجال (النقد)
ّ
املعيار :11 .2 .3 :يعرف املعلم النقد
األدبي ووظيفته ومصطلحاته ومذاهبه.

املجال (البالغة)
ّ
املعيار :12 .2 .3 :يعرف املعلم مفهومي
الفصاحة والبالغة وما يخل بهما.
ّ
املعيار :13 .2 .3 :يعرف املعلم األساليب
البيانية ( املجاز ،التشبيه ،الكناية)
وخصائص كل منها.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.5
.6

املؤشرات
ّ
يميز املذاهب النقدية في األدب ويشرح خصائصها .
ّ
يعرف مفهوم النقد األدبي ووظيفته .
يفهم أبرز املصطلحات املرتبطة بالنقد األدبيُ ،ويحسن استعمالها.
يوضح آثار كل مذهب نقدي َّ
مطب ًقا على النصوص األدبية.
ً
يحلل النص األدبي وفقا ملعايير التحليل النقدي .
يقارن بين النصوص األدبية الختالف عصورها .
ً
ّ
يقوم الفن األدبي ويحكم عليه ،وفقا لخصائص الفن وشروطه .
يشرح مفهوم البالغة  ،ويميز بين علوم البالغة .
يفرق بين الكالم الفصيح والبليغ ،ويوضح أثر الكالم البليغ على املعنى
والسامع .
يكتشف العيوب التي تخل بفصاحة الكلمة ،ويشرحها .
يكتشف العيوب التي تخل بفصاحة الكالم وبالغته ،ويشرحها .
ّ
يفرق بين الحقيقة واملجاز في الكالم العربي .
ّ
يفرق بين املجاز املرسل واملجاز العقلي .
يعرف عالقات املجاز املرسل ويكتشفها.
يستنبط التشبيه ويبين أنواعهُ ،ويبرز بالغته .
يستنبط الكناية ،ويبين أنواعها ُ ،ويبرز بالغتها .
ُيجري االستعارة ويبين أنواعهاُ ،ويبرز بالغتها .
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املعيار
ّ
املعيار :14 .2 .3 :يعرف املعلم دالالت
ً
التراكيب وخصائصها البالغية وفقا لعلم
املعاني.

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ّ
املعيار :15 .2 .3 :يعرف املعلم املحسنات
البديعية وأثرها في بناء النص.

املجال (العروض والقافية)
ّ
املعيار :16 .2 .3 :يعرف املعلم مصطلحات
علمي العروض والقافية وكيفية الكتابة
العروضية ،والوزن والتقطيع .

.7
.1
.2
.3
.4
.1
.2
.3
.4
.5
.6

املؤشرات
يوضح أحوال املسند واملسند إليهّ ،
ويحدد متعلقات الفعل .
يميز بين الجملة الخبرية واإلنشائية ،ويبين أساليب اإلنشاء ،ويشرح
دالالتها البالغية.
يميز بين أضرب الخبرّ ،
ويعين مواطن استعماالتها .
يفرق بين أسلوبي الفصل والوصل ،ويوضح مواضعهما .
يشرح مفهوم أسلوب القصرّ ،
ويبين طرقه .
ّ
يعلل وجه خروج الكالم على مقتض ى األصلّ ،
ويبين نوعهُ ،ويظهر
بالغته.
يميز بين اإليجاز واإلطناب واملساواة .
يكتشف املحسنات البديعية في النصوص .
ً
يحكم بالجمال وبعدمه على املحسنات البديعية وفقا للفظ واملعنى .
يبين أوجه املحسنات اللفظيةُ ،ويبرز بالغتها .
يشرح أوجه املحسنات املعنويةُ ،ويبرز بالغتها .
يفرق بين علمي العروض والقافية .
ً
يقطع البيت الشعري مستخدما الكتابة العروضية ويسمي بحره .
يحفظ أوزان ّ
أهم البحور الشعرية املستعملة.
يكتشف الخلل الواضح في وزن البحور الشعرية املشهورة ،ويقترح
ً
إصالحا له.
يفرق بين مصطلحات علم القافية .
يكتشف أهم عيوب القافية.
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املعيار
املجال (علم اللغة)
ّ
املعيار :17 .2 .3 :يعرف املعلم مفهوم
اللغة ،ونشأتها ،وتطورها ،وعلومها،
وخصائصها ،ونظريات اكتسابها ،ومدارسها
البحثية .

املجال (اإلمالء)
ّ
املعيار :18 .2 .3 :يعرف املعلم القواعد
اإلمالئية  ،واملصطلحات واملفاهيم املرتبطة
بالكتابة ،وكيفية استخدام عالمات
الترقيم .

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

املؤشرات
يحدد مفهوم اللغة وخصائصها ووظائفها .
يقارن بين نظريات اكتساب اللغة .
يصف مراحل تطور اللغة لدى الطفل وخصائص كل مرحلة .
يفرق بين املدارس البحثية اللغوية ،ويوضح خصائص كل مدرسة .
يفرق بين املعاجم اللغوية من حيث خصائصها ،ومدارسها.
يستخرج املعاني من املعاجم التي يحتاج إليها على اختالف مدارسها في
الترتيب.
يفهم املراد باملصطلحات املتداولة في املعاجم املشهورة.
يعرف األصوات العربية ،ومخارجها ،وخصائصها .
يعالج املشكالت النطقية الظاهرة عند بعض الطالب.
يفرق بين اإلمالء املنسوخ واملنظور واالختباري .
يميز بين أحوال كتابة الهمزات ،ويحتكم فيها إلى قواعد عامة.
ً
يفرق بين الالم الشمسية والقمرية كتابة ونطقا .
يفرق بين كتابة التاء املفتوحة واملربوطة .
يميز بين مواطن الزيادة والحذف لبعض األحرف .
يفرق بين مواضع كتابة األلف املتطرفة.
يربط بين أحكام اإلمالء وأحكام الصرف والنحو.
يميز بين كتابة بعض الكلمات املتصلة واملنفصلة .
يستخدم عالمات الترقيم ويطبقها في مواضعها الصحيحة .
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املعيار
.1
.2
.3
.4
.5
.1
.2
.3
.4

املجال (القراءة)
ّ
املعيار :19 .2 .3 :يعرف املعلم
املصطلحات واملفاهيم القرائية ،ومهارات
ّ
ً
القراءة وفقا لطبيعة كل مرحلة ،ويحلل
النص القرائي وينقده ّ
ويقومه .
املجال (الفنون الكتابية)
ّ
املعيار :21 .2 .3 :يعرف املعلم
املصطلحات املستخدمة في وصف الفنون
الكتابيةُ ،ويبرز خصائص كل فن
وأساليبه.
املجال :طرق التدريس الخاصة باللغة .1
العربية:
ّ
املعيار :21 .2 .3 :يعرف املعلم الطرق
و(اإلستراتيجيات) الحديثة في تعليم قواعد .2
التركيب للجمل والبنية الصرفية
.3
للمفردات.

املؤشرات
يقارن بين الكفايات القرائية وأساليب تقويمها .
يعرف أنواع القراءة .
يحلل األفكار املقروءة وينقدها .
يفرق بين األفكار الكلية والجزئية في ّ
ّ
تتبع النص املقروء.
يحدد املهارات القرائية لكل مرحلة دراسية .
ً
ً
يميز بين التعبير الوظيفي واإلبداعي شفهيا وكتابيا .
يحدد فنون التعبير الوظيفي واإلبداعي وخصائص كل فن .
يطبق قواعد فن الكتابة الوظيفية .
يطبق قواعد فن الكتابة اإلبداعية .
يعرف األهداف العامة لتعليم التخصص الذي يقوم بتدريسه  ،ويعرف
األهداف الخاصة بتعليم كل مادة في هذا التخصص .
ً
يعرف األنشطة اللغوية الصفية وغير الصفية وفقا لطبيعة املادة اللغوية.
يعرف مداخل تعليم اللغة ومزايا وعيوب كل مدخل( :املدخل االتصالي،
املدخل املهاري ،املدخل االستراتيجي)

ً
 .4يعرف الوسائل التعليمية وطرق اختيارها وفقا لطبيعة املادة اللغوية .
.5
.6
.7
.8
.9

يعرف طرق اختيار املحتوى املناسب للدرس اللغوي
ّ
يعين الصعوبات اللغوية أو اإلدراكية املتوقعة في تعلم محتوى ّ
ّ
معين،
ّ
ويعين الطريقة املناسبة له.
يميز بين الطريقتين القياسية واالستنتاجية في تعليم قواعد التراكيب
اللغوية وبنية املفردات .
يطبق (إستراتيجيات) حديثة في تعليم قواعد التراكيب اللغوية وبنية
مفرداتها (املحاكاة والنمذجة ،االستقصاء ،املشروعات ،البحث .).
ّ
ّ
تعلم الطالب للمحتوى اللغويّ.
يستخدم طرقا بديلة لعالج مشكالت
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املؤشرات
املعيار
ّ
املعيار :22 .2 .3 :يقدر املعلم على تحليل  .1يطبق (إستراتيجيات) التدريس في تحليل النص األدبي ( مساءلة املؤلف ،
املحاكاة والنمذجة ،االستقصاء ،تمثيل األدوار ،حل املشكالت،
النص األدبي واستنباط الفنون البالغية
املشروعات ،البحث . ) ...
وفق طرق و(استراتيجيات) التدريس .
ّ
ّ
ّ
للتوصل إلى تعلم مجال آخر.
 .2يستعمل نواتج التعلم في مجال ّما
ّ
يحدد أحسن املداخل لتناول ّ
نص أدبي والخوض فيه.
.3
ّ
 .1يقارن بين الطرق املتبعة في تعليم الكتابة العربية للمرحلة األولية
املعيار :23 .2 .3 :يعرف املعلم
(إستراتيجيات) تعليم فنون الكتابة
(الكلية ،الجزئية . )....
الصحيحة ومهاراتها الوظيفية منها
ً
ً
 .2يقارن بين الطرق املتبعة في تعليم النص الكتابي وفقا لقواعد الجنس
واإلبداعية وفقا للمرحلة الدراسية
األدبي.
واملوقف اللغوي املناسب لها .
 .3يكتشف أهم املشكالت الكتابية املنتشرة بين الطالبّ ،
ويعين أحسن
الوسائل املالئمة لعالجها.
.4

يصف اإلجراءات واالستراتيجيات املطلوبة في تطوير املهارة الكتابية (
التحدث عن الكتب ،تشارك األقران ،القراءة والكتابة ،الكتابة
بطريقة (  )RAFTالكتابة بطريقة (  )SPAWNتدوين املذكرات بطريقة
تجزيء الورقة ،بطاقات املغادرة .

 .5يصف اإلجراءات واالستراتيجات املطلوبة في تنمية املفردات اللغوية (.
اقتراع املفردات ،بطاقات املفردات ،الوعي الذاتي بمفردات اللغة،
شبكة الكلمات املتقاطعة ،البحث عن الكلمات ،فرز الكلمات ،حائط
الكلمات ،تلوين ظالل املعنى) .
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املعيار
ّ
املعيار :24 .2 .3 :يعرف املعلم طرق
و(إستراتيجيات) تعليم مهارات القراءة
ً
وفقا لطبيعة املادة واملرحلة الدراسية .

املؤشرات
 .1يقارن بين الطرق املتبعة في تعليم النص القرائي للمرحلة األولية .
 .2يميز بين (اإلستراتيجيات) املتبعة في تنمية مهارات القراءة (اللغة
الشفوية ،الكتابة ،االستيعاب ،تنمية الثروة اللغوية ،االستماع ) .
 .3يصف اإلجراءات واالستراتيجات املطلوبة في تنمية الطالقة اللغوية (
قراءة الترديد ،القراءة اإلنشادية ،نمذجة املعطيات اللغوية،قصائد
الصوتين ،مسرح القراء )
.4

يصف اإلجراءات واالستراتيجيات املطلوبة في تنمية االستيعاب
القرائي ( العارضات املساعدة ،البنى النصية ،التوقعات املوجه،تحديد
املعرفة ( ، )KWLمساءلة املؤلف ،عالقة السؤال باإلجابة ،التدريس
التبادلي ،التساؤل التبادلي ،االنطباعات األولية عن النص ،التفكير
عال ،فرقعة الفشار الراجعة ،البروفيسور الخبير ،الوسائط
بصوت ٍ
املذكرة ،تجميع أجزاء الصورة.
ِّ
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املعيار
املعيار :25 .2 .3 :يعرف املعلم إجراءات
و(استراتيجيات) تنمية املهارات القرائية
وكفاياتها واملهارات املتصلة بها (الطالقة
اللغوية ،االستيعاب ،الكتابة ،التواصل
اللغوي).

املؤشرات
.1

.2

.3

.4
.5

يستخدم اإلجراءات و(اإلستراتيجيات) املطلوبة في تنمية االستيعاب
القرائي ( العارضات املساعدة ،البنى النصية ،التوقعات املوجهة،
تحديد املعرفة (، )KWLمساءلة املؤلف ،عالقة السؤال باإلجابة،
التدريس التبادلي ،التساؤل التبادلي ،االنطباعات األولية عن النص،
عال ،فرقعة الفشار الراجعة( ،البروفيسور) الخبير،
التفكير بصوت ٍ
املذكرة ،تجميع أجزاء الصورة.
الوسائط ِّ
يوظف إستراتيجيات تدريسية في تطوير املهارة الكتابية (التحدث عن
الكتب ،تشارك األقران ،القراءة والكتابة ،الكتابة بطريقة ()RAFT
الكتابة بطريقة (  )SPAWNتدوين املذكرات بطريقة تجزيء الورقة،
بطاقات املغادرة .
يصف اإلجراءات و(اإلستراتيجيات) املطلوبة في تنمية التواصل اللغوي
(التحدث عن الكتب ،تشارك األقران ،القراءة والكتابة ) ويوظفها في
تدريسه.
يعرف إجراءات و(إستراتيجيات) إغناء املفردات اللغوية .
يصف اإلجراءات و(اإلستراتيجيات) املطلوبة في تنمية املفردات اللغوية
(اقتراع املفردات ،بطاقات املفردات ،الوعي الذاتي بمفردات اللغة،
شبكة الكلمات املتقاطعة ،البحث عن الكلمات ،فرز الكلمات ،حائط
الكلمات ،تلوين ظالل املعنى) .
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