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ذه الدراســـــة استقصـــــاء مـــــدى اســـــتجابة تـــــدريبات  هـــــدفت هـــــ :ملخـــــص
الكتابـــة فــــي كتـــب لغتنــــا العربيــــة للصـــفوف األساســــية الثالثـــة األولــــى فــــي     
ــي       ــواردة فـ ــة الـ ــات الكتابـ ــفوف لنتاجـ ــذه الصـ ــة لهـ ــاتر الكتابـ ــي دفـ األردن، وفـ

، وقــــــد الخاصــــــة باللغـــــة العربيــــــة  وثيقـــــة المنهــــــاج والخطـــــوط العريضــــــة  
ع علــــى ثالثــــة أســـــئلة   تفــــر  دت هــــذه المشــــكلة فــــي ســـــؤال رئــــيس،    جســــ 

د مهـــارات الكتابـــة للصـــفوف   فرعيـــة، وأداتهـــا تمثلـــت بـــثالث قـــوائم تجســـ     
ــا        ــارات، أمــ ــر مهــ ــمت عشــ ــف وضــ ــل صــ ــة لكــ ــع قائمــ ــى، بواقــ ــة األولــ الثالثــ

ــل  ــع بالكامـ ــت المجتمـ ــا فكانـ ــة   عينتهـ ــطة الكتابـ ــع أنشـ ــن جميـ ــد تألفـــت مـ ، وقـ
مــــن األول وتـــدريباتها فـــي كتـــب لغتنـــا العربيـــة ودفـــاتر الكتابـــة للصـــفوف         

 .سؤاًال وتكليفًا) 519(األساسي وحتى الثالث، وقد بلغت مجتمعة 

ودفتر أظهرت نتائج التحليل أن تدريبات كتاب الصف األول األساسي 
من المهارات المتضمنة في القائمة، وفي ) 9(الكتابة توجهت إلى تدريب 

) 6(، وفي الصف الثالث توجهت لتدريب )5(الصف الثاني األساسي دربت 
 .فضال عن أن فرص التدريب التي نالتها هذه المهارات لم تكن متكافئة

 ).منهاج الكتابة ومهارات الكتابة: الكلمات المفتاحية(
 

يعد المنهاج عنصرًا رئيسًا من عناصر المنظومة  :مقدمة
ن تحقق أهداف النظام التربوي مرهون بعدة عناصر إالتربوية؛ إذ 

وقد قدمت عدة تعريفات له، ومنها  في طليعتها المنهاج المدرسي،
التعلم : "أنهوالذي عرف المنهج  Richmondما طرحه ريتشموند 

الذي تم تخطيطه من جانب المدرسة، وتوجيهه ضمن برنامج من 
األنشطة التي تم تصميمها بحيث يتم عن طريقها تحقيق الطلبة 

وهذه األنشطة تضمن بشكل مباشر في الكتب . لمجموعة األهداف
درسية وأدلة المعلمين، وإن لم تكن مخططة بإحكام فإن فرصة الم

 ).2004،43سعادة وإبراهيم، " (تحقق األهداف تتضاءل وتقل

منها هو األول  ، ستة مستويات للمنهجويمكن اُإلشارة إلى 
المنهاج المثالي، وهو ما يوصي به فالسفة المنهج والمنظرون، 

شتمل على توجيهات ويوالمستوى الثاني هو المنهاج الرسمي، 
في المؤسسات التربوية،  المنهجية اتاسيالس تضع التي لمجموعاتا

 وما أوصت به ووافقت عليه من المنهاج المثالي،
_________________________ 

 ، األردناألهليةجامعة جرش  كلية العلوم التربوية،* 
 .ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 
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Abstract: This study aims at investigating the  extent and level of 
response to which the writing exercises in the Arabic language 
textbooks for the first three basic classes in Jordan, and in the 
handwriting books for these classes to (GFDO)  of Arabic Language 
Subject . The problem was represented in a major question which falls 
into three sub parts. The instrument of the study was embedded by 
three lists explaining the writing skills, for the first three basic classes. 
Each class has one list including ten skills. The sample of the study 
was composed of all writing exercises in the mentioned books which 
were (519) exercises. The results have revealed that the exercises of 
the first grade focus on training (9) skills on the list. It also trained (5) 
skills in the 2nd grade, and (6) skills in the 3rd grade.  The training 
opportunities gained by those skills were not equal, and the rest of the 
exercises focused on training other skills not mentioned in the 
(GFDO). (keywords:  writing skills, general framework document and 
Outcomes). 

 
 

ويتمثل هذا المستوى في األردن فـي وثيقـة المنهـاج أو وثيقـة     
ــو     ــث هـ ــتوى الثالـ ــا، والمسـ ــا يعادلهـ ــات أو مـ ــام أو النتاجـ ــار العـ اإلطـ
المنهـاج المكتــوب، وهـو المتضــمن فـي الكتــب وأدلـة المعلمــين، وقــد     
يعكس ما جاء في وثيقة المنهاج، وقـد ال يصـاغ فـي ضـوء توجهـات      

ــع   المســؤولين عــن السياســة التربويــ   هــو المــنهج  ة، والمســتوى الراب
وهــو مــا يقــع فــي الصــف الدراســي ســاعة تلــو    ،المــدرس أو المطبــق

ــوب،    األخــرى ــاج المكت ــه المعلمــون مــن المنه ــا يطبق والمســتوى  ، وم
ــر   مــا تفحصــه أســئلة  هــذا المــنهج هــو  و الخــامس هــو المــنهج المختب

 ،وآخر المستويات هو المنهج المتعلم ،االختبارات

وى ما درسه الطالب وما يتذكره من ويشمل هذا المست
 ).1995جالتهورن، (  المنهج المقصود والمنهج الخفي معًا

المستويات،  وينبغي أن يكون هناك تناغم وانسجام بين هذه
وأال تكون بينها فجوات؛ لتتحقق المقاصد والغايات التي من أجلها 

 . وضع المنهاج
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جموع الخبرات ومنهاج اللغة العربية على وجه الخصوص هو م
والتدريبات واألنشطة اللغوية، التي تقدمها المدرسة للتالميذ عبر 

تفاعل معها، ومن نتائج هذا االحتكاك الالكتب بقصد اإلفادة منها و
والتفاعل يتم تعديل سلوكهم اللغوي؛ مما  يؤدي في نهاية المطاف 

ي إلى تحقيق  النمو الشامل المتكامل في فنون اللغة األساسية، وه
وإن من أبرز أسس هذا المنهاج . االستماع والكالم القراءة والكتابة

مراعاة منطق اللغة العربية وخصائصها التي ال بد من أخذها بعين 
: االعتبار في عملية التعليم، ومنها أنها تتكون من فنون أربعة، هي

االستماع والكالم والقراءة والكتابة، وان هذه الفنون يجب أن تتكامل 
عملية التدريس، ألن هناك تأثيرًا وتأثرًا بينها، والبعد قدر في 

اإلمكان عن النظرة التقليدية التي تتعامل مع اللغة على أنها فروع 
كالقراءة والقواعد واألدب والنصوص، وكذلك مراعاة طبيعة اللغة 
تقتضي أيضا وجوب تدريس االستماع والتحدث وتدريب المتعلم 

 ).1984مدكور،( كتابة  عليهما قبل القراءة وال

ويعد الكتاب المدرسي في اللغة العربية من أهم األدوات التي 
تسهم في تحقيق أهداف منهاج اللغة العربية، والكتاب المدرسي 
بمفهومه الواسع يمتد ليشمل مختلف الكتب والمواد واألدوات 
المصاحبة التي يتلقى التلميذ منها المعرفة، وبهذا يتحول مفهوم 

ب المدرسي من مرجع للقراءة إلى مجموعة وثائق مختارة الكتا
بعناية، ومعدة للتحليل في الصف الدراسي مثل الصور والرسوم 
البيانية واألنشطة والتدريبات واألسئلة والجداول اإلحصائية 
والنصوص المختارة من الصحف والمجالت، وعلى هذا أصبح 

ى المتوافرة في الكتاب مجموعة وثائق مضافة إلى الوثائق األخر
 ).2001الحامد، ( الصف الدراسي كاألفالم والشرائح وغيرها 

وأيا كان مفهوم الكتاب المدرسي فالذي ال ريب فيه أن جودة 
هذا الكتاب تعد أمرًا هامًا؛ فهو وعاء المعرفة، وناقل الثقافة، 
ومحور العملية التربوية ومحتواها، ليس هذا فحسب، بل تعد الكتب 

صدرًا أوليا يستمد منه الطالب مواقفه واتجاهاته وقيمه المدرسية م
ومضامينه التربوية واألخالقية، عالوة على أنها تشكل الوعاء الذي 
يحتوي على المادة التعليمية والتدريبات واألنشطة التي تجعل 
التالميذ قادرين على بلوغ أهداف المنهج، هذا بجانب أن الكتاب هو 

تمد عليه المعلم في إعداد دروسه قبل المصدر العلمي الذي يع
 ).1984طعيمة، (تنفيذها 

والكتب المدرسية بشكل عام ينبغي أن تبنى في ضوء نتاجات 
بتوضيح كيفية  (Clarke,2006)التعلم المنشودة، وقد قام كالرك 

بناء المنهاج المبني على المعايير والنتاجات في مقالة له، فقد أوضح 
ج والنتاجات التعلمية يجب أن تطبق  أن توجهات وثيقة المنها

وتؤخذ بعين النظر في هذه العملية، وأن النموذج الذي ينبغي أن 
، أي أن "العمليات يجب أن تقود إلى النتاجات"يتبع هو نموذج   

يكون هناك ارتباط بين المنهاج الجديد ونتاجات التعلم، وأن هذا 
فة المعتمدة، المنهاج الجديد ينبغي أن  تقوده مرتكزات الفلس

والتعريفات، وأهداف البرنامج، وعالقات االرتباط، وأهداف 
 .   الوحدات

وعلية يعد تحديد األهداف والنتاجات نقطة البداية في عملية 
. بناء المنهاج وتطويره، وتصنف األهداف والنتاجات في مستويات

أعلى هذه المستويات من حيث درجة عمومية المستوى العام 
ما يعرف باألهداف التربوية، يليها في هذه الدرجة لألهداف أو 

المستوى المتوسط أو ما يطلق عليه األهداف التعليمية الضمنية، 
وهي التي تعنى بوصف األداء النهائي المتوقع صدوره عن المتعلم 
بعد تدريس مادة دراسية معينة أو منهاج دراسي معين، ويضع هذه 

لمناهج وتطويرها، أو األهداف السلطات المسؤولة عن وضع ا
المسؤولة عن تأليف الكتب المدرسية، ومن األمثلة عليها في مجال 

تمييز التركيب اللغوي الصحيح من التراكيب غير الصحيحة، : الكتابة
وآخر مستويات األهداف هو المستوى المحدد أو األهداف 
السلوكية التي تصف سلوكا يتوقع حدوثه بعد دراسة درس معين أو 

 ).1996نشواتي، (راسية معينة وحدة د

والعملية التي تلي تحديد األهداف هي عملية اختيار المحتوى 
واألنشطة والتدريبات والخبرات، وينبغي أن يتم اختيار ذلك في 
ضوء األهداف المراد تحقيقها من المنهاج، ويمكن القول إن محتوى 

ر اختيار وإن من أبرز معايي. المنهاج ينبغي أن يكون ترجمة ألهدافه
، ويعني Validityالمحتوى والخبرات واألنشطة هو معيار الصدق 

الصدق أن يكون المحتوى وثيق الصلة باألهداف الموضوعة، فكلما 
عمل المحتوى على تحقيق األهداف الموضوعة كان يتمتع بدرجة 

 ).2004سعادة وإبراهيم، ( عالية من الصدق 

ة ومهارات االتصال التي والكتابة من فنون اللغة العربية األربع
يحرص منهاج اللغة العربية األردني على إكساب مهاراتها للطلبة في 
صفوف المدرسة المخلفة، وقد عرفها أبو الوفا الهوريني المشار 

نقوش مخصوصة دالة : "على أنها) 150، 2005البجة، (إليه في 
 على الكالم داللة اللسان على ما في الجنان، وعرفها ابن خلدون
على أنها رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات المسموعة التي 

: ، وقد بين العيسوي أن الكتابة كفن لغوي" تدل على ما في النفس
هي المهارة اللغوية التي تتضمن القدرة على التعبير في مواقف "

الحياة، كتابة بجمل متماسكة، بشكل يراعي صحة اللغة والهجاء 
إلى أنها مهارة مركبة، تتضمن التعبير  وجمال الرسم، وهذا يشير

 ).261، 2005العيسوي، "(واإلمالء والخط والنحو والصرف

وتعتبر مهارات الكتابة من المهارات الهامة ذات األثر القوي في 
حياة المتعلم ومستقبله، لما لها من دور في حياته العملية 

بها  ضرورة االعتناء)   (Kallio, 2008والدراسية، ويرى جاليو 
بشكل خاص في صفوف المرحلة االبتدائية األولى، من خالل تطبيق 
منهاج  دقيق ومعد بعناية، ويقترح جملة من األدوات في هذا 
المجال، منها استخدام بطاقات المحادثة والتقييم الذاتي وكتابة 

 .المجالت والتكامل بين تدريبات القراءة والكتابة

قيست بالفنون اللغوية  ُتعد مهارات الكتابة صعبة إذا ما
األخرى؛ ألن الكتابة ال تمثل دائمًا الجانب المنطوق للغة، فكثير من 
الحروف تلفظ وال تكتب، وبعضها يكتب وال يلفظ، وهذا ليس في 
العربية فحسب، وإنما يوجد في لغات أخرى، وكذلك تتقارب أشكال 
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 بعض الحروف وتختلف أصواتها، وتتعدد أشكال بعض الحروف تبعًا
لتغير موقعها في الكلمة، ويوجد نظام التشكيل، وتتقارب أصوات 
بعض الحروف ويصعب التمييز بينها،  وكذلك ال يدرك األطفال في 
كثير من األحيان الوظائف االجتماعية والعقلية للكتابة، فالكتابة 
مجرد رموز وخطوط ال مدلول لها، ويشعرون بأن الكتابة ال تلبي 

وأيضًا تحتاج الكتابة إلى أدوات كثيرة ألدائها، شيئًا من حاجاتهم، 
 ).2000فخر الدين، (الدفاتر واألقالم والكتاب والضوء : مثل

ومهارات الكتابة عديدة، تختلف تبعًا للمرحلة الدراسية، 
ومستوى تعلم الفرد، ومن مهاراتها في الصفوف الثالثة األولى تعرف 

تها، ورسمها رسمًا أشكال الحروف والتمييز بين أشكالها وأصوا
ها من الكلمات وترتيب حروفها، واستدعائ صحيحًا، واستيعاب صور

الذاكرة وكتابتها، وكتابة الفقرات التعبيرية القصيرة، واستعمال بعض 
عالمات الترقيم، وبعض األنماط اللغوية، والتمييز بين النون 
 والتنوين، وأشكال التنوين، والحروف الشمسية والقمرية، وأصوات

المد والحركات، وأشكال الحروف ذوات األصوات متقاربة المخارج،  
ومعرفة صور الكلمات التي تتضمن حروفًا تكتب وال تنطق، أو تنطق 

 ).2008عطية، ( وال تكتب، والسرعة في الكتابة 

أن  (Anderson &Lapp ,1979)وقد أوضح اندرسون والب 
ف بمختلف األوضاع مهارات الكتابة في الصف األول هي كتابة الحرو

واألشكال، وكتابة األسماء والعناوين، ومعرفة المسافات بين 
وفي الصف الثاني ذكر لها أربع مهارات، هي . الحروف والكلمات

الكتابة في الدروس اليومية، ومعرفة العناوين والهوامش، وكتابة 
رسالة صغيرة إلى صديق، ومعرفة المقاطع وعالمات الترقيم، أما في 

استخدام الكتابة : الثالث فذكر لها أربع مهارات كذلك، هيالصف 
لمواجهة متطلبات الحياة اليومية، وكتابة اسم مدرسته ومدينته 

 . وبلده، وتحليل كتابته وتحسينها، والكتابة بسرعة مقبولة

 :الدراسات السابقة

نظرًا لما للكتب الدراسية ومحتوياتها وجودتها من أهمية 
دراسات حولها، وسوف يتم عرض  بعض أجريت العديد من ال

) 1998(في عام . الدراسات التي ُاختيرت وفقًا للتسلسل الزمني 
لتقويم   عددا من المعايير المنظمة العربية للثقافة والعلومحددت 

مادة  و ،المؤلف وسمعته العلمية تضمنت ،جودة الكتاب المدرسي
 ،ه وأسلوب عرضهولغت وأنشطته وتدريباته وأسئلته، الكتاب ومحتواه

، وفيما يتعلق باألنشطة والتدريبات ومظهره الخارجي، وتنظيمه
واألسئلة رأت أن تكون متصلة باألهداف والنتاجات وأن تكون محققة 

 .  لها

هدفت  إلى فحص دراسة  Cantrella (1999)أجرت كانتريال  
ك الطلبة في افعالية تدريبات كتابية معدة بعناية تقوم على إشر

مستوى ونوعية كتابة الطلبة، وكان ذلك من خالل مقارنة  تحسين
طالبًا في الصف الثالث اعتبروا مجموعة تجريبية طبق ) 21(أداء 

طالبًا في نفس ) 19(معلموهم تدريبات كتابية معدة بعناية مع 
الصف اعتبروا مجموعة ضابطة، وطبق معلموهم التدريبات الكتابية 

أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا  في العادية، أظهرت نتائج الدراسة 
تحصيل الطلبة لمهارات الكتابة وفي نوعية كتابتهم لصالح الطلبة 
الذين طبقت عليهم تدريبات كتابية معدة بعناية، وكانت توصياتها أن 
تطبق مثل هذه التدريبات المعدة بعناية وتقوم على إشراك الطالب 

 .على نطاق واسع

هناك مهارات كتابية أن Molnar )2006(بين مولنار وقد 
تلعب دورًا كبيرا في تطوير مهارات الكتابة لدى األطفال وينبغي 

المعدة للمراحل األولى من عمر  التركيز عليها في األنشطة الكتابية
في دراسة أجرها فمنها مهارة تسمية الحروف وكتابتها،  المدرسة،

مدى  لفحص طفًال من األطفال في بداية مرحلة الدراسة) 79(على 
تأثير مهارة تسمية الحروف على القدرة على كتابتها وعلى المستوى 

الذين أحرزوا العالمات  بشكل عام، تبين أن الطالب ألطفاللالكتابي 
األعلى في تسمية الحروف هم الذين حصلوا على العالمات األعلى 

 أوصتفي كتابتها وفي كتابة األسماء والكلمات األخرى، وقد 
لتركيز على مهارة تسمية الحروف وكتابتها لما لها من الدراسة با

 .أهمية على المستوى الكتابي ابتداء وانتهاء

جودة دراسة هدفت معرفة  ) 2007( شبالقوالخليفة  أجرى
، حيث اعتمدت الدراسة يالكتب المدرسية بمرحلة التعليم األساس

لحكم ل على بناء أداة قياس وتقويم تتضمن أسس معايير الجودة
من  ،)4-1(على كتب المنهاج الفلسطيني الجديد للصفوف من 

 مشرفًا )53(البالغ عددهم و ،المرحلة األساسية وجهة نظر مشرفي
وتضمنت الدراسة ستة  ،لغوثا ومشرفة  في مدارس الحكومة ووكالة

التدريبات األنشطة و أي ، المادة العلمية للكتاب، منها مجاالت
 ضرورة إعادة النظر في محتوىأوصت الدراسة قد وسئلة، األو
التغلب على أهم ضرورة و ،المقررة وتدريباتها لكتب المدرسيةا

 .الموجودة نواحي الضعف والقصور

ن في دراسة له أهمية مهارات بيوقد  Karen)(2008كارين 
الكتابة والقراءة كمتنبئ هام للنجاح في الصفوف األولى من المرحلة 

ي أن تهتم المناهج وتدريباتها وأنشطتها االبتدائية، وأشار أنه  ينبغ
بإكساب الطلبة مهارات محددة كمعرفة أسماء الحروف وكتابتها 
لمساعدة الطالب على النجاح المدرسي المبكر، والذي تعد فيها 
الكتابة مهارة أساسية وهامة، وقد فحصت هذه الدراسة العالقة بين 

ف وأسمائها والقدرة الكفاية في مهارات الكتابة ومعرفة أصوات الحرو
على توظيفها في كتابة كلمات عند بعض الطلبة المبتدئين، وقد 
جمعت البيانات من بداية العام الدراسي إلى نهايته للوقوف على 
كيفية تطوير مهارات الكتابة المشار إليها، وقد أوضحت الدراسة أن 
 الطلبة الذين كانت كتابتهم متطورة هم الذين يعرفون أسماء حروف
عديدة ويفهمون الكثير عن كيفية كتابتها، ولديهم حساسية ألصوات 
بداية الكلمات، وأن هناك عالقة متبادلة بين هذه المهارات وتطور 
الكتابة، وأوصت الدراسة بالتركيز عليها في تدريبات الكتابة 

 .للصفوف األولى

عقد مجمع اللغة العربية األردني موسمه ) 2010(وفي عام 
اللغـة " ثامن والعشرين على صورة مؤتمـر علمـي عنوانه الثقافي ال
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العربيـة في المرحلة األساسية للصفوف األربعة األولى ومرحلة ما 
، وقد تناول المؤتمر عدة محاور، منها محتوى "قبل المدرسة 

المنهاج، واألهداف والنتاجات، والكتاب المدرسي، وقد أوصت 
إعادة النظر في مناهج اللغة  األوراق ذات العالقة بتوصيات، منها

العربية للصفوف األربعة األولى من حيث النتاجات والمحتويات وأدلة 
المعلمين، بما يتفق والمعايير الدولية في تصميم الكتب والمواد 
التعليمية ذات العالقة، على أن يتولى إعداد كتب اللغة العربية فريق 

ة في ذلك باعتبار أن هذه واحد لمراعاة التسلسل والبنائية والتكاملي
الصفوف تمثل مرحلة نمائية ذات خصائص لغوية متقاربة، وكذلك 
إعادة النظر في صياغة نتاجات تعليم اللغة العربية في الصفوف 
األربعة األولى من مرحلة التعليم األساسي على أسس علمية وتربوية 

 .متطورة

ليم أن وزارة  التع Kasapoğlu,(2010)وبين كاسب أوغلو 
التركية  نفذت جملة تجديدات في التعليم األساسي منذ عام 

، ومنها مناهج تعليم القراءة والكتابة، وقد أجرى  2004/2005
دراسة هدفت معرفة الفجوة بين ما خطط له على الورق، وبين ما 
نفذ وطبق فعال، اعتمادا على عالمات الطلبة في الصف األول، وقد 

ا من صفوف الصف األول من مدارس صف) 39(جمعت البيانات من 
، اعتمادا 2008/2009أنقرة الحكومية في الفصل الثاني من عام 

على اختبارات أجريت للطلبة، حيث يكونون قادرين على القراءة 
والكتابة كما هو متوقع، وشمل االختبار أسئلة حول الحروف 
منفصلة ومتصلة، ومعرفة قواعد الكتابة ومعرفة أصوات الحروف، 

وقد أظهرت النتائج وجود فجوة بين . تحديد أخطاء في جملو
المخطط والمطبق تدعو للتساؤل هل درس الطالبة المنهج الذي 
خطط له أم ال، وأوصت الدراسة بإعادة بناء منهاج القراءة والكتابة 

 . للصف األول؛ ليتم تحقيق ما خطط له

 دراسة تحليلية نقدية لكتاب اللغة) 2011(وأجرى بندابة 
وصف  هدفتالعربية المقرر على الصف األول من التعليم األساسي 

واألسس  ،طبيعة الكتاب :الكتاب وصفًا علميًا، يتناول الجوانب اآلتية
على رأي مؤلفي الكتاب، المبين الباحث  وقد اعتمد ،التي بني عليها

في  دليل المعلم  في حالة وجوده، وفي حالة عدم وجوده لجأ إلى 
األسس التي  ، وبعد ذلك  يطابق الواقع الموجود مع تفحص الكتاب

، و مدى تحقيقه لألهداف التي ألف من أجلها، الكتاببني عليها 
الكتاب لم يوفق في جعل  قد أفرزت الدراسة عدة نتائج، منها أنو

عمليتي القراءة و الكتابة متكاملتين بحيث تخدم كل منها األخرى 
يقدم تدريبات كافية على الكتابة، م لالكتاب  ، كما بينت أنوترسخها

واكتفى بالتدريب على كتابة الحروف في صورتها المستقلة، و لم 
المختلفة التي تتغير بتغير  ابأشكاله تهايعط تدريبات على كتاب

 . من الكلمة اموضعه

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

لقد ُأسس منهاج اللغة العربية في األردن، منذ انطالق مشروع 
على توجه جديد في تعليم اللغة، ) 2003(تصاد المعرفي عام االق

قوامه أن اللغة أداة اتصال يستخدمها اإلنسان للتواصل مع أفراد 
القراءة : مجتمعه، وأصبح يتعامل معها على أنها أربعة فنون، هي

والكتابة والتحدث واالستماع، وقد أفردت وثيقة المنهاج لكل فن من 
نتاجات الخاصة به في كل صف من الصفوف، هذه الفنون األربعة ال

بدءًا من الصف األول األساسي، وعليه ينبغي أن تبنى التدريبات 
اللغوية للكتب المدرسية بدقة وإحكام بناء على هذه التوجهات، وإال 
ال يمكن أن تتحقق النتاجات التعليمية المتوقعة، وتتجسد واقعًا 

لذا تجسدت ). 2003،2005، وزارة التربية والتعليم( ملموسًا
مشكلة الدراسة في استقصاء مدى استجابة تدريبات الكتابة في كتب 
لغتنا العربية للصفوف األساسية الثالثة األولى في األردن، وفي دفاتر 
الكتابة لهذه الصفوف لنتاجات الكتابة الواردة في وثيقة المنهاج 

 :والخطوط العريضة، وقد جسدت في سؤال رئيس، هو

استجابة تدريبات الكتابة في كتب لغتنا العربية، ودفاتر  ما مدى
الكتابة للصفوف األساسية الثالثة األولى في األردن لنتاجات الكتابة 
الواردة في وثيقة اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة للغة 

 العربية؟

 :وقد تفرع عن هذا السؤال  ثالثة أسئلة فرعية، هي
ــا مــدى اســتجابة تــدريبا    .1 ــاب لغتنــا العربيــة،     م ــة فــي كت ت الكتاب

ودفتــر الكتابــة للصــف األول األساســي لنتاجــات الكتابــة الــواردة 
في وثيقة اإلطار العام والنتاجات العامـة والخاصـة للغـة العربيـة     

 لهذا الصف؟
ــاب لغتنــا العربيــة،         .2 ــة فــي كت ــا مــدى اســتجابة تــدريبات الكتاب م

الكتابـة الـواردة    ودفتر الكتابة للصـف الثـاني األساسـي لنتاجـات    
في وثيقة اإلطار العام والنتاجات العامـة والخاصـة للغـة العربيـة     

 لهذا الصف؟
ــاب لغتنــا العربيــة،         .3 ــة فــي كت ــا مــدى اســتجابة تــدريبات الكتاب م

ودفتر الكتابة للصف الثالث األساسي  لنتاجـات الكتابـة الـواردة    
ربيـة  في وثيقة اإلطار العام والنتاجات العامـة والخاصـة للغـة الع   

 لهذا الصف؟

 أهمية الدراسة

 :تكمن أهمية هذه الدراسة في اآلتي
تدريبات الكتابة في هذه الكتب لم تتوجه إليها دراسات  .1

؛ لذا يمكن -في حدود علم الباحث –على هذا الصعيد 
 .االستفادة من نتائجها عند تطوير هذه الكتب

يمكن للمعلمين االستفادة من نتائجها فـي معالجـة جوانـب     .2
ــأخرى    ال قصــور وعــدم االكتمــال، بــإثرائهم األســئلة الموجــودة ب

ــري     ــل فـــرص تـــدريب، وتثـ ــم تنـ ــي لـ ــارات التـ ــى المهـ ُتـــدرب علـ
 .  المهارات األخرى قليلة الفرص
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 :حثتعريفات مصطلحات الب 

هي الوثيقـة  : وثيقة اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة •
األردنيـة، مـن قبـل    التي أعدت  بإشراف وزارة التربيـة والتعلـيم   

فريق من المختصين، وتضمنت النتاجات العامـة والخاصـة لكـل    
فـــن مـــن الفنـــون اللغويـــة األربعـــة، القـــراءة والكتابـــة والتحـــدث   
واالســتماع، حيــث وزعــت علــى مــدى صــفوف المدرســة االثنــي   
عشرة، بدءًا من الصف األول األساسي وانتهـاًء بالصـف الثـاني    

صــف فــي أربــع مجموعــات،  عشــر، وقــد وضــعت النتاجــات لكــل  
ــة     ــتماع، والثانيـ ــات فـــن االسـ ــة األولـــى تضـــمنت نتاجـ المجموعـ
المحادثة، والثالثة القراءة، والرابعة الكتابـة، وقـد صـدرت هـذه     

وزارة (؛ لتكــون هاديــًاً  لمــؤلفي الكتــب  2005الوثيقــة فــي عــام 
 .)2005 ،التربية والتعليم

تـب لغتنـا   هـي ك  :كتب لغتنا العربية للصفوف الثالثـة األولـى   •
ــي      ــها فــ ــيم تدريســ ــة والتعلــ ــررت وزارة التربيــ ــي قــ ــة التــ العربيــ
المدارس األردنية، للصفوف األول األساسـي والثـاني األساسـي    

 .2006/2007والثالث األساسي، بدءًا من العام الدراسي 

هــي ثالثــة كتــب مرافقــة لكتــب لغتنــا العربيـــة       : دفــاتر الكتابــة   •
كــل صــف، أعــد لتنفيــذ  للصــفوف الثالثــة األولــى، بواقــع دفتــر ل  

بعض األنشطة الكتابية لإلسهام في تحقيق نتاجات الكتابة لهذه 
  .الصفوف

 أداة الدراسة 

وقد حقق الصدق لهذه األداة بعرضها على ثالثة محكمين مـن  
المختصــين فــي منــاهج اللغــة العربيــة ممــن يعملــون فــي كليــة العلــوم     

ارات المتضـمنة  التربوية في جامعة جرش، ليبينـوا مـدى مطابقـة المهـ    
فــي أداة الدراســة وتجســيدها لنتاجــات الكتابــة المتضــمنة فــي وثيقــة    
ــًا أن    اإلطـــار العـــام والنتاجـــات العامـــة والخاصـــة، وقـــد أفـــادوا جميعـ
المهارات المتضـمنة فـي أداة الدراسـة تمثـل النتاجـات المتضـمنة فـي        

 .وثيقة اإلطار العام والنتاجات تمثيًال كامًال ودقيقًا

ثبـــات التحليـــل ُاســـتعين بأحـــد  أعضـــاء هيئـــة    وللتحقـــق مـــن
التــدريس فــي كليــة العلــوم التربويــة  فــي جامعــة جــرش يحمــل درجــة   
الــدكتوراه فـــي منـــاهج اللغـــة العربيــة، حيـــث عـــرف بهـــدف  الدراســـة   
وأداتها، وُكلِّف تحليل أسئلة وحدتين من وحدات كل صـف دراسـي،   

الكتابـة، وقـام الباحـث    واحدة من كتاب لغتنا العربية وثانية مـن دفتـر   
بتحليـــل نفـــس الوحـــدات المشـــار إليهـــا أعـــاله، وقـــد حســـب الثبـــات   
ــا    ــاق التـــي أوردهـ ــاب معامـــل االتفـ ــتي لحسـ ــة هولسـ  باســـتخدام معادلـ

  :، وهي)178، 1987طعيمة، (

 =  بين المحلَلين قنسبة االتفا

 %100×عدد المهمات التي يتفق المحلالن على وجود القيمة فيها 

 الكلية التي شملتها آراء المحللينعدد المهمات 

وقد كان معامل االتفاق المحسوب للصف األول األساسي 
، وللصف الثالث %)87.5( ، وللصف الثاني كان %)100(
، وقد عد %)95.8(،  ووسط معامالت االتفاق كلها كان %)100(

 .هذا المعامل مطمئنًا للشروع في عمليات التحليل

 مجتمع الدراسة وعينتها 

كانت عينة الدراسة هي مجتمعها، وقد تألفت من جميع أنشطة 
الكتابة وتدريباتها في كتب لغتنا العربية ودفاتر الكتابـة للصـفوف مـن    

ــة      ــت مجتمع ــث، وقــد بلغ ــى الثال ســؤاًال ) 519(األول األساســي وحت
ــي الجــدول        ــى كمــا ف ــة األول ــًة، موزعــة الصــفوف الثالث ومهمــة تدريبي

 :التالي

راسة وتوزيعها على الصفوف الثالثة األولى التي شملها عينة الد: 1جدول
 التحليل
 المجموع الثالث الثاني األول الصف

 519 126 117 276 عدد المهمات

 منهجية الدراسة

المنهجيـــة التـــي اســـتخدمت لإلجابـــة عـــن أســـئلة الدراســـة هـــي   
ــوى   ــل المحت ــة تحلي ــه بيرلســون    . منهجي ــوى كمــا عرف ــل المحت وتحلي

Berelson" :ــلو ــف    أســـ ــرض الوصـــ ــوث بغـــ ــي البحـــ ــتخدم فـــ ب يســـ
الموضـــوعي المـــنظم للمضـــمون الصـــريح لبيانـــات أو معلومـــات يـــتم  

والنوعية، أما كيربندورف  " تبادلها باستخدام بعض اإلجراءات الكمية
Krippendorff ن أن تحليـــل المضـــمونعبـــارة عـــن "هـــو : فقـــد بـــي

وسيلة تستخدم في البحـوث إلصـدار تعميمـات دقيقـة بشـأن خـواص       
ــك مــن واقــع ســياق هــذا المضــمون        م ضــمون معلومــات متبادلــة وذل

                                                       ).89، 1987أحمد والحمادي،" (وصياغته

التحليل إجراءات  

لقــد تــم تحليــل المحتــوى فــي ضــوء النتاجــات، وكانــت وحــدة     
ــة أو التمــرين أو     ــة التدريبي ــي اســتخدمت المهم ــل الت ــف  التحلي التكلي

ــل       ــه؛ ألن الدراســة تنصــب علــى تحلي ــب تأديت الــذي يطلــب مــن الطال
األسئلة والتمرينـات المتضـمنة فـي كتـب لغتنـا العربيـة ودفـاتر الكتابـة         
لطلبــة الصــفوف الثالثــة األولــى، أمــا فئــة التحليــل فكانــت المهــارات         

ــراءة  . الـــواردة فـــي أداة الدراســـة ــا إجـــراءات التحليـــل فتمثلـــت بقـ أمـ
أو التــدريب أو التمــرين، والعــودة إلــى دليــل المعلــم الخــاص   الســؤال

بالصف لمعرفة آلية تنفيذه، ثم عرضه علـى القائمـة الخاصـة بالصـف،     
 . لتحديد المهارة التي يدربها، وقد اعتبر كل تدريب وحدة مستقلة

أما األسئلة التي ال تندرج ضمن أي من المهارات المحددة في 
مهارات التي تدربها، وقد عد ذلك فجوة أداة الدراسة، فقد حددت ال

منهاجية بين المنهاج الرسـمي المتمثـل فـي وثيقـة المنهـاج والمنهـاج       
المكتوب المتمثل في تدريبات الكتابة في كتب لغتنا العربية الدراسية 

 .ودفاتر الكتابة
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الدراسة محددات  

 :جاءت نتائج هذه الدراسة محددة بما يلي 
ريبات الكتابة فحسب، وإنما حللت لم يقتصر التحليل على تد .1

كل التدريبات التي تطلب من الطالب أن يكتب، أينما وقعت في 
الوحدة، سواء أكانت في حقل االستيعاب أم األنشطة التي 

 .ختمت بها الوحدات
الكتب التي حلِّلت أسئلتها هي كتب لغتنا العربية ودفاتر الكتابة،  .2

العام والتي تطبق في األردن بدءًا من مطلع 
 .م2006/2007الدراسي

التحليل وفقًا قوائم المهارات التي ُأجازها المحكمون، جرى  .3
 .وهي التي تمثل أداة الدراسة

  المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم حساب التكرارات التي نالتها كل 
ــب، ثــم حســاب النســبة          ــوائم الفرعيــة فــي الكت ــارة مــن مهــارات الق مه

رار كـل مهـارة بمقارنتهـا بمجمـوع التـدريبات فـي الصـف؛        المئويـة لتكـ  
 .لتسهيل عمليات المقارنة وتحديد الفجوات المنهاجية

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 لنتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول

السؤال األول هو ما مدى اسـتجابة تـدريبات الكتابـة فـي كتـاب      
ساســي لنتاجــات الكتابــة لغتنــا العربيــة ودفتــر الكتابــة للصــف األول األ 

الـــواردة فـــي وثيقـــة اإلطـــار العـــام والنتاجـــات العامـــة والخاصـــة للغـــة   
الجـدول  ).  276(العربية، بلغ عدد تدريبات الكتابة في هـذا الصـف   

يبــين مهــارات الكتابــة الخاصــة بالصــف األول ومــا نالتــه مــن ) 2(رقــم 
دد الكلـي  تدريبات، والنسبة المئوية الخاصة بكل مهارة مقارنة مع العـ 

 .لألنشطة والتدريبات في هذا الصف
التكرارات والنسب المئوية لمهارات الكتابة في الصف األول  :2جدول

 األساسي
عدد  مهارة تسلسل

 التدريبات 
النسبة 
 المئوية 

 %23.5 65 .يتعرف أشكال الحروف ويجردها  .1
 %4 11 .يتعرف أشكال الحركات  .2
 %11.6 32 .يركب كلمات من حروف مبعثرة  .3
 %15.2 42 .يرسم الحروف بأشكالها المختلفة  .4
 %8.3 23 . يرسم الحركات  .5
 %8.3 23 .يرسم المقاطع  .6
 %8 22 .يكتب كلمات تعلمها في القراءة نقًال  .7
 %20.7 57 .نقًال يكتب جمًال  .8
ــه مــن كلمــات يتوافــق   مــا يكتــب   .9 يملــى علي

 .نطقها الصوتي مع رسمها
1 0.04% 

ن جمـــل قصـــيرة يكتـــب مـــا يملـــى عليـــه مـــ   .10
 .يتوافق نطقها الصوتي مع رسمها

 %صفر- 

 %صفر-  مهمات غير واردة في القائمة المرجعية 

يبــين أن تــدريبات وأنشــطة ) 2(إن تفحــص محتويــات الجــدول 
مـن  ) 9(الكتابة في كتاب لغتنا العربية ودفتر الكتابة توجهت لتـدريب  

ارات لم تنل أيـة  المهارات المتضمنة في القائمة، وأن واحدة من المه
فرصة للتـدريب وهـي المهـارة العاشـرة، كمـا يبـين أن أعلـى المهـارات         

ــى      ــارة األول ــدريب هــي المه ــرص الت ــي ف يتعــرف أشــكال الحــروف   " ف
يكتـب  " ، تلتها المهـارة الثامنـة   %)23.5(التي حظيت ب" ويجردها

، أمـــا أقـــل فـــرص التـــدريب %)20.7(بنصـــيب نســـبته " جمـــل نقـــًال
يكتب ما يملى عليه من جمل قصيرة " ة التاسعة فكانت فرص المهار

 %).0.04(بنصيب نسبته " يتوافق نطقها الصوتي مع رسمها

 النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني

السؤال الثاني هو ما مدى استجابة تدريبات الكتابـة فـي كتـاب    
لغتنـا العربيـة ودفتـر الكتابـة للصـف الثـاني األساسـي لنتاجـات الكتابــة         

ا الصف الواردة في وثيقة اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة لهذ
ــدريبات الكتابــة فــي هــذا الصــف         ــة العربيــة، بلــغ عــدد ت ).  117(للغ

يبــين مهــارات الكتابــة الخاصــة بالصــف الثــاني ومــا  ) 3(الجــدول رقــم 
نالتــه مــن تــدريبات، والنســبة المئويــة الخاصــة بكــل مهــارة مقارنــة مــع  

 .شطة والتدريبات في هذا الصفالعدد الكلي لألن

التكرارات والنسب المئوية لمهارات الكتابة في الصف الثاني  :3جدول
 األساسي

عدد  المهارة تسلسل
 التدريبات 

النسبة 
 المئوية 

 %30.7 36 .يكتب كلمات كتابة صحيحة واضحة  .1
 %24.7 29 .يكتب جمًال كتابة صحيحة واضحة  .2
ــه مــــن كلمــــات و    .3 ــا يملــــى عليــ جمــــل يكتــــب مــ

 .بسيطة
 - -

 %0.9 1 .يكتب إجابات قصيرة ألسئلة ُتطرح عليه  .4
يكتب جمًال بسـيطة يعبـر مـن خاللهـا عـن حبـه         .5

 .ألمه ومعلمته
 - -

- -  .يعبر كتابة عن المدرسة والمنزل  .6
- -  .يعبر كتابة عن مشاهداته والمحيط حوله  .7
يعبر كتابة عـن حاجاتـه بمـا يـتالءم  ومسـتواه        .8

 .النمائي
 - -

 %4 5 .يكتب فقرات محددة وقصيرة  .9
يســتخدم بعــض عالمــات التــرقيم مثــل عالمــة        .10

 .السؤال بشكل صحيح
1 0.9% 

 %39.32 45 مهمات غير واردة في القائمة المرجعية 

يبــين أن تــدريبات وأنشــطة ) 3(إن تفحــص محتويــات الجــدول 
ن مـ ) 5(الكتابة في كتاب لغتنا العربية ودفتر الكتابة توجهت لتـدريب  

المهارات المتضمنة في القائمة، وهن المهارة األولى والثانية والرابعة 
ــا   والتاســــــعة والعاشــــــرة، وأن المهــــــارتين األولــــــى والثانيــــــة حظيتــــ

ــة حظيـــت      %) 55.4(ب ــثالث المتبقيـ ــدريبات، والمهـــارات الـ ــن التـ مـ
تقريبـًا  %) 8.7(بنصيب متدن من فرص التدريب، إذ نالـت مجتمعـة   

 .من عدد التدريبات

ا بقية التـدريبات فقـد توجهـت إلـى تـدريب مهـارات لـم تـنص         أم
يكتــب أســئلة إلجابــات  : عليهــا النتاجــات الخاصــة بهــذا الصــف، وهــي  
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من إجمالي التكرارات، ويعبر كتابـة بجمـل   %) 1.7(معطاة التي نالت
تقريبًا من التـدريبات، ويكـون كلمـات    %) 6(عن صور معطاة ونالت 

تقريبـــًا مـــن  %) 6(ونالـــت مـــن حـــروف ومقـــاطع معطـــاة وكتابتهـــا     
، %)10(التــدريبات، ويــتمم معنــى الجملــة بالكلمــة المناســبة ونالــت   

تقريبـًا، ويكتـب حروفـًا    %) 5(ويكون جمل من كلمات معطاة ونالت 
تقريبـــًا، ويعيـــد كتابـــة نـــص معطـــى بنصـــيب  %) 9(ومقـــاطع ونالـــت 

 .تقريبًا%) 0.9(

ي مـــن مهـــارات القائمـــة التـــ%) 50(مـــا تقـــدم يشـــير إلـــى  أن 
تعكس نتاجات ُنص عليهـا صـراحة لهـذا الصـف لـم تصـلها أي فـرص        

تقريبـــًا توجهــت إلـــى تــدريب مهـــارات لـــم   %) 39.32(تــدريب، وأن  
ينص عليها صـراحة ضـمن نتاجـات الصـف الـواردة فـي وثيقـة اإلطـار         

 .العام والنتاجات

 النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث

دريبات الكتابـة فـي كتـاب    السؤال الثالث هو ما مدى استجابة ت
لغتنا العربيـة ودفتـر الكتابـة للصـف الثالـث األساسـي لنتاجـات الكتابـة         
لهذا الصف الواردة في وثيقة اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة 

ــدريبات الكتابــة فــي هــذا الصــف         ــة العربيــة، بلــغ عــدد ت ).  126(للغ
ف الثــاني ومــا يبــين مهــارات الكتابــة الخاصــة بالصــ) 4(الجــدول رقــم 

نالــت مــن تــدريبات، والنســبة المئويــة الخاصــة بكــل مهــارة مقارنــة مــع  
 .العدد الكلي لألنشطة والتدريبات في هذا الصف

التكرارات والنسب المئوية لمهارات الكتابة في الصف  :4جدول
 الثالث األساسي

عــــــــــــــدد  المهارة تسلسل
 التدريبات 

النسبة 
 المئوية 

ناسبة مراعيًا عالمـات  يكتب ما يقرؤه بسرعة م  .1
 .للترقيم

8 6% 

ــًا       .2 ــه بســرعة مناســبة مراعي ــا يملــى علي يكتــب م
 .عالمات للترقيم

 -0% 

 %13 16 .يكتب عبارات ذات أنماط لغوية متنوعة  .3
يتعــرف أنمــاط لغويــة يختلــف رســمها الكتــابي        .4

ــل   ــوتي، مثـــ ــا الصـــ ــن نطقهـــ ــالم  : عـــ ــن، الـــ لكـــ
 .الشمسية، هذا

4 3% 

ــب األنمــاط اللغويــة    .5 ــف رســمها     يكت ــي يختل الت
 .الكتابي عن نطقها الصوتي

1 0.7% 

يتـــدرب إمالئيـــًا علــــى األنمـــاط اللغويـــة التــــي       .6
 .يختلف رسمها الكتابي عن نطقها الصوتي

 -0% 

يعبر عن مشـاعره وحاجاتـه مسـتعينًا باألنمـاط       .7
 .اللغوية التي تعلمها

3 2% 

ــاط     .8 ــتعينًا باألنمـ ــاره مسـ ــاهداته وأفكـ يكتـــب مشـ
 .تي تعلمهااللغوية ال

 -0% 

ــه        .9 ــن حبـ ــا عـ ــرًا فيهـ ــيرة معبـ ــرات قصـ ــب فقـ يكتـ
 .لوطنه

1 0.7% 

يعبــر كتابــة بجمــل طويلــة عــن صــورة ضــرير         .10
 .يريد عبور الشارع

 -0% 

 %73.8 93 مهمات غير واردة في القائمة المرجعية 

 

يبــين أن تــدريبات وأنشــطة ) 4(إن تفحــص محتويــات الجــدول 
مـن  ) 6(ودفتر الكتابة توجهت لتـدريب   الكتابة في كتاب لغتنا العربية

المهــارات المتضــمنة فــي القائمــة والتــي تعكــس نتاجــات الكتابــة لهــذا     
الصــف، وهــي المهــارة األولــى والثالثــة والرابعــة والخامســة والســابعة    

ــة   ــارة الثالثـ ــعة، وأن المهـ ــاط   "والتاسـ ــة ذات أنمـ ــارات لغويـ ــب عبـ يكتـ
ظيــت بمــا نســبته  نالــت أكبــر عــدد مــن فــرص التــدريب، إذ ح  " معينــة

، تلتهـــا المهـــارة األولـــى  يكتـــب مـــا يقـــرؤه بســـرعة مناســـبة  %)13(
مـن فـرص التـدريب، أمـا     %) 5(مراعيًا عالمـات للتـرقيم، التـي نالـت     

ــة تـــدريب    ــا فرصـ ــال كـــل منهمـ ــد نـ ــعة فقـ ــة والتاسـ  المهـــارات الخامسـ
ــة       ــم تصــلها أي واحــدة، كمــا يظهــر الجــدول أن أربعــًا مــن المهــارات ل

 .هي الثانية والسادسة والثامنة والعاشرةفرصة للتدريب، و

أما بقية التـدريبات فقـد توجهـت إلـى تـدريب مهـارات لـم تـنص         
يكتــب كلمــات مفــردة  أن عليهــا النتاجــات الخاصــة بهــذا الصــف، وهــي

مــن %) 37(ســواُء أتضــمنت قضــايا إمالئيــة أم لــم تتضــمن، ونالــت   
ا إمالئيـة  فرص التدريب الكلية، ومثال الكلمات التي لم تتضمن قضـاي 

كتابة ذات عالقة بكرة القدم أو ملوثات الماء، أو كتابـة أسـماء مـدن    
أو الحــواس وغيــر ذلــك، ومــن الكلمــات التــي تتضــمن قضــايا إمالئيــة   
كتابة كلمات  فيها همزة أو تـاء مبسـوطة ومربوطـة أو تنـوين، ومـن      
المهارات كذلك يكمل كلمات جملة ناقصة بكلمات من خبرته  ونالت 

ــن %) 6( ــت    مـ ــة ونالـ ــئلة كتابـ ــن أسـ ــب عـ ــدريبات، ويجيـ ، %)3(التـ
، ويعبـر  %)6(ويؤلف جمًال من كلمات مبعثـرة ويكتبهـا والتـي نالـت     

، ويكتـب الشـدة والهمـزة    %)2(كتابة عن صور معطاة بجمـل  نالـت   
، ويستخرج من النص جملة أعجبته ويكتبها ونالت %) 1.6(ونالت 

مــن التــدريبات  ، ويكتــب أســئلة علــى نــص معطــى والتــي نالــت  %)5(
، %)2(مثل نصيب سابقتها، ويكتب سطورًا يكمل فيها قصة ونالـت  

، ويكتـب  %)3(وتكـوين كلمـات مـن حـروف ومقـاطع ويكتبهـا ونالـت        
، ويكتــب فقــرة بخــط النســخ  %)2(عبــارات ذات معنــى معــين، ونالــت  

 %).0.7(والتي نالت 

مـن مهـارات القائمـة    %) 40(ما تقدم مـن نتـائج يشـير إلـى أن     
تعكــس نتاجــات ُنــص عليهــا صــراحة لهــذا الصــف لــم تصــلها أي   التــي

توجهت إلى تدريب مهـارات لـم يـنص    %) 73.8(فرص تدريب، وأن 
عليها صـراحة ضـمن نتاجـات الصـف الـواردة فـي وثيقـة اإلطـار العـام          

 .والنتاجات

 تفسير النتائج

بلـغ العــدد اإلجمـالي للتــدريبات التـي خصصــت لفـن الكتابــة فــي     
بية ودفـاتر الكتابـة للصـفوف الثالثـة األولـى فـي األردن       كتب لغتنا العر

وكان هناك تقـارب بـين عـدد التـدريبات فـي الصـفين       . تدريبًا) 519(
) 117(الثاني والثالـث، حيـث بلـغ عـدد التـدريبات فـي الصـف الثـاني         

، أمـا فـي الصـف األول فقـد ارتفـع      )126(تدريبًا، وفي الصف الثالـث  
الصف  اًا؛ ويمكن عزو ذلك إلى أن هذتدريب) 276(هذا العدد ليبلغ 

يعد القاعدة إلكساب الطلبة المهـارات األساسـية ذات الصـلة بالكتابـة     
كفــن لغــوي ومهــارة مــن مهــارات االتصــال األربــع، ففيــه يــدرب الطلبــة   
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على تعـرف الحـروف والحركـات وكتابتهـا، وكتابـة المقـاطع والكلمـات        
ن التدريبات، أما فـي  والجمل البسيطة، وذلك يحتاج إلى عدد كبير م

ــدمًا        ــر تق ــة وأكث ــارات نوعي ــى مه ــدريب عل ــدأ الت ــة يب الصــفوف الالحق
 . تنبني على مهارات الصف األول األساسي

ما سبق كان على صـعيد عـدد التـدريبات، أمـا مـا انسـجم           
مـن هـذه التـدريبات مـع توجهـات النتاجـات العامـة والخاصـة المتعلقـة          

يقــة اإلطــار العــام والنتاجــات العامــة بالكتابــة المنصــوص عليهــا فــي وث
الخاصــة بمبحــث اللغــة العربيــة، والتــي هــي جــوهر موضــوع الدارســة،  
فقد بلغ عدد التدريبات التي استجابت لنتاجات هذه الصفوف الثالثة 

، ويشكل هذا العدد ما )519(تدريبًا من أصل ) 381(ما مجموعة 
فـي  : يلـي  تقريبا، وقد توزعت علـى الصـفوف كمـا   %) 73.4(نسبته 

، وفـي  %)100(الصف األول كانـت نسـبة التـدريبات التـي اسـتجابت      
 ).26.19(، وفي الثالث %)61.53(الصف الثاني 

ــر         ــي دفت ــة وف ــا العربي ــاب لغتن ــي كت ــدريبات ف ــع الت توجهــت جمي
الكتابــة للصــف األول األساســي إلــى تــدريب تســع مــن مهــارات قائمــة     

ــتثناء الم  ــة بالصــــــف األول باســــ ــارات الخاصــــ ــرة            المهــــ ــارة العاشــــ هــــ
يكتب ما يملى عليه مـن جمـل قصـيرة يتوافـق نطقهـا الصـوتي مـع        " 

، مـــع وجـــود عـــدم تكـــافؤ فـــي فـــرص التـــدريب التـــي نالتهـــا  "رســـمها
أما فـي الصـف الثـاني األساسـي فقـد كـان عـدد التـدريبات         . المهارات

تـدريبًا،  ) 45(التي لم تستجب للنتاجات التي تمثل مهـارات للصـف    
، وفـي الصـف الثالـث بلـغ عـدد التـدريبات       %)38.46(ا نسـبته  أي م

، %)73.80(تدريبًا، أي ما نسـبته  ) 93(الذي لم يتوجه للنتاجات 
حيث توجهت هذه التـدريبات إلـى تـدريب مهـارات كتابيـة أخـرى غيـر        
منصــوص عليهــا فـــي نتاجــات هــذا الصـــف، وغيــر واردة فــي قـــوائم       

مـن المهـارات الـواردة فـي      المهارات الخاصة بالصفين، كما أن خمسًا
قائمـة الصــف الثــاني، وأربعــًا مــن المهــارات الــواردة فــي قائمــة الصــف  
الثالث، لم تكن لها أيـة فرصـة للتـدريب، فضـًال عـن عـدم التكـافؤ فـي         
فرص التدريب التي نالتها المهارات في قائمة الصفين، كما أشير فـي  

لفجـــوة الصـــف األول األساســـي،  وهـــذه النســـب  هـــي التـــي تشـــكل ا 
المنهاجيــة بــين التــدريبات الــواردة فــي الكتــب والنتاجــات الــواردة فــي   
وثيقة اإلطار العام والنتاجات، وتعد الفجوة الواردة في كتب الصـفين  
الثـاني والثالـث كبيـرة وحقيقيـة علــى صـعيد فـن الكتابـة؛ ألن المنهــاج        
األردني هو منهاج  مبنـي علـى النتاجـات، فقـد جـاء فـي اإلطـار العـام         

يمثــل اإلطــار العــام للمنــاهج الخطــوة : " لمنــاهج والتقــويم مــا نصــهل
األولى في إعداد المنـاهج الدراسـية، فهـو القاعـدة التـي تنطلـق منهـا        
الفرق المختصـة فـي وضـع األطـر الفرعيـة لمنـاهج المباحـث المختلفـة         
وخطوطها العريضة، ومن ثم تأليف كتب تلك المباحث الدراسـية مـن   

ة، والضوابط الرئيسـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا      خالل المبادئ العام
ــار ــيم، " (اإلطـ ــة والتعلـ ــحه   ). 2003وزارة التربيـ ــى أوضـ ــذا المعنـ وهـ
عندما وضـح آليـة بنـاء المنهـاج المبنـي علـى        )Clarke, 2006(كالرك

المعـــايير والنتاجـــات عنـــدما أشـــار إلـــى أن توجهـــات وثيقـــة المنهـــاج  
عــين النظــر، وهــذا    والنتاجــات التعليميــة يجــب أن تطبــق، وتؤخــذ ب     

التــي  Kasapoğlu,(2010)الواقــع يتفــق مــع دراســة كاســب أوغلــو   
 . أظهرت فجوة بين ما خطط له والمطبق

ضيق الفجـوة فـي الصـف األول األساسـي يعـود بشـكل أساسـي        
إلى أن المهارات المتضمنة في قائمة مهارات هذا الصـف، تركـز علـى    

بتهـا، وكتابـة الكلمـات    تعرف الحروف وكتابتها، وتعرف الحركات وكتا
تعتبــر ) 2002(وكتابــة الجمــل، وهــذه المهــارات كمــا يبــين مصــطفى  

مهارات عامة تلزم اإلنسان في كـل أنمـاط الكتابـة الشخصـية واألدبيـة      
ــواع         ــن أن ــين م ــوع مع ــزم لن ــارات خاصــة تل ــة، ومه ــة والوظيفي والعلمي
الكتابــة، وهــي تحتــاج إلــى معرفــة نظريــة وتــدريب عملــي، وأنــه يجــب    

دء بها والتركيز عليها في البداية وفي هذا الصف، وإن أي منهاج الب
ــين     ــذلك بـ ــا، وكـ ــز عليهـ ــي أن يركـ ــة ينبغـ ، Molnar )2006( للكتابـ

أن هذه المهـارات هامـة وأساسـية وينبغـي االهتمـام       Karen(2008)و
أما فيما يتعلق بالصـفين األساسـيين الثـاني والثالـث فقـد يعـزى       . بها

ت والرؤى واآلليات التي كانت تحكم عمل بشكل أساسي إلى التصورا
فرق التأليف عند اختيار التدريبات، فمن خالل الحـديث المطـول مـع    
بعــض األشــخاص المختــارين مــن الــذين قــاموا بالتــأليف ومــن الــذين   
أشرفوا عليه، وسـؤالهم عـن اآلليـة التـي كـان فـي ضـوئها يـتم اختيـار          

ــى أي مــدى كانــت النتاجــات     ــة، وإل ــرق   تــدريبات الكتاب تحكــم عمــل ف
ــدى       ــفوفة المـــ ــة، ومصـــ ــات الكتابـــ ــح أن نتاجـــ ــد اتضـــ ــأليف، فقـــ التـــ

فـــي وثيقـــة اإلطـــار العـــام والنتاجـــات العامـــة  ) 1ملحـــق رقـــم(والتتـــابع
والخاصة باللغة العربية، لم تكن هي البوصلة التـي وجهـت عمـل فـرق     
التأليف أو الحاكمة لعملهم بالكامل، وإنما كان هـم فريـق التـأليف أن    

تدريب الكتابة هو القيام بفعـل الكتابـة، دون التوجـه إلـى      يكون محور
نـوع معـين مـن أنـواع الكتابـة التـي نـص عليـه فـي النتاجـات، وعنــدما           
سئلوا عن مدى العـودة إلـى النتاجـات الخاصـة بالمرحلـة كـان جـواب        
بعضهم أنه كان يعـاد إليهـا فـي بعـض األحيـان، والـبعض اآلخـر أشـار         

 . أن تتحقق من خالل اختيار أي تدريبإلى أن هذه النتاجات يمكن 

أما فيما يتعلق بعدم التوازي والتعادل في عدد التدريبات التي 
نالتها المهارات التي تمثل النتاجات، فقد كان هناك تباين ملحوظ 

%) 0(أظهرته عملية التحليل، فقد تراوحت نسب التدريبات بين 
في %) 30.7(و%) 0(في الصف األول، و بين %) 23.5(و

في الثالث، وهذا التباين يفسر إلى %) 13(و%) 0(الثاني، و بين 
حد كبير في أن القاعدة التي بنيت التدريبات في ضوئها لم تكن 
النتاجات بالكامل كما ُأشير سابقًا، وأن التدريبات عندما وضعت في 
الكتب لم تحلل لتظهر فرص التدريب التي نالتها كل مهارة، ومدى 

ازن في هذه التدريبات، وكذلك تباين الفرق التأليفية التعادل والتو
التي وضعت كتب الصفوف الثالثة األولى، وقد أوصى المؤتمر الذي 

أن يضع كتب اللغة ) 2010(عقده مجمع اللغة العربية األردني عام 
العربية للصفوف األربعة األولى فريق واحد لمراعاة التسلسل 

هذه الصفوف تمثل مرحلة نمائية  نألوالبنائية والتكاملية في ذلك، 
) 2011(ذات خصائص لغوية متقاربة، ويتفق ذلك مع دراسة بندابة 

 .  التي أظهرت عدم تواز في التدريبات المقدمة
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بقية تدريبات الكتابة التي لم تستجب للنتاجـات توجهـت إلـى    أما
تدريب نتاجـات كتابـة أخـرى، أشـار إليهـا األدب التربـوي فـي معـرض         

ولكــن وثيقـــة المنهــاج عنـــدما حـــددت   . عـــن نتاجــات الكتابـــة حديثــه  
نتاجــات الكتابــة لكــل صــف مــن الصــفوف لــم تتحــدث عنهــا كنتاجــات      
لهذه الصفوف تحديدًا،  فقد جاءت في غير أماكنها؛ ألن فرق تأليف 
ــم تترســم خطــى          ــل ول ــد بالنتاجــات كمــا أشــير بالكام ــم تتقي ــب ل الكت

، التي مثلها الملحق األول في مصفوفة المدى والتتابع لهذه النتاجات
وثيقة اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة المتعلقـة بمبحـث اللغـة    
العربيــة، والتــي  ينبغــي أن تكــون الموجــه والحــاكم لعمــل فــرق تــأليف 
الكتب المدرسية في الصفوف والمراحل والحلقات كافـة؛ ليسـلم ذلـك    

فن الكتابة الذي هو  في نهاية المطاف إلى إكساب الطلبة المقدرة في
ــان       ــك إال إذا ك ــة، وال يتحقــق ذل ــارات االتصــال األربع ــان مه أحــد أرك
االختيار لكل تدريب كتابة هادفًا مقصودًا مخططًا، وأن ال يكون هذا 

أن  Cantrella (1999)االختيار كيفما اتفق، وقـد أشـارت كـانتريال     
 التدريبات المعدة بعناية تسهم في تحقق األهداف

 اتالتوصي

 :في ضوء النتائج التي  توصلت إليها الدراسة، فإنها توصي بما يلي

أن  عند وضع تدريبات الكتابة في الكتاب المدرسي ينبغي .1
تؤسس بالكامل على نتاجات الكتابة، ومصفوفة المدى والتتابع 
المنصوص عليها في وثيقة اإلطار العام والنتاجات المتعلقة 

 . ألردني منهاج مبني على النتاجاتباللغة العربية؛ ألن المنهاج ا

إخضاع الكتب المدرسية للتحكيم والتحليل قبل توزيعها على  .2
المدارس والبدء بتدريسها؛ للتأكد من  مدى تقيد المؤلفين 
بالنتاجات المعدة من قبل المختصين والخبراء، ومدى 

 .التوازي في فرص التدريب المخصصة لكل نتاج
منهاج للقيام  بدور فاعل في توجيه المعلمين المنفذين لل

معالجة الفجوات في النتاجات وعدم التوازن في فرص التدريب 
للنتاجات، الذي قد يظهر أثناء التنفيذ للمنهاج، من خالل إثراء 

 .    مواقفهم التعليمية بأنشطة وتدريبات إضافية يعدونها
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