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  ملخص

 )غتنا العربيةل( آتب فيالعربية الحياتية  اللغة تدريبات تقويمهدفت هذه الدراسة إلى 
وحدة لتحليل الفقرة العبارة واتخذت الدراسة من و .األردنفي للمرحلة األساسية األولى 

) ٣٠( تضّم  معيارية قائمةدراسة أداة الومثلت .سئلةاأل ومن السؤال وحدة لتحليل ،نصوصال
على فقرات نصوص آتب اللغة العربية عبارات واشتمال : وتوصلت إلى نتائج أبرزها. تطبيقًا

) ١٦( فقرات النصوصعبارات وتطبيقا لغويًا حياتيا، وأسئلتها على العدد عينه، منها في  )٢٩(
، )أقل٪ أو ١ (تطبيقًا نسبة ترآيزها) ٢٤(، وفي األسئلة )أقلأو ٪ ١ (قليلتطبيقًا نسبة ترآيزها 
على مواقف الحديث والمشافهة والوصف وفّض النزاعات التدريبات وانصب ترآيز هذه 

التي اشتملت عليها الكتب مجتمعة، التدريبات  من نسبة )٪٤٣(لتفاوض، حيث شكلت أآثر من وا
وما أوردته تدريبات تب من  بين نسبة ما أوردته نصوص الك واضحًاوأظهرت النتائج تباينًا

اللغوية التدريبات  وخلصت الدراسة إلى عدد من المقترحات والتوصيات التي تعزز هذه .أسئلته
  . آبعد من أبعاد الوظيفية اللغويةالوظيفية

، آتب اللغة العربية األولى، المرحلة األساسية الحياتيةاللغة تدريبات  :المفتاحيةالكلمات 
  .)لغتنا العربية(

 
Abstract 

This study aimed at identifying evaluation of lifelike language 
functions in the Arabic Language textbooks of lower elementary stage- 
1st, 2nd, and 3rd grades- in Jordan. The study used the statement and 
paragraph as analysis units for texts, questions as analysis units for 
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activities and exercises. A valid reliable instrument that included a 
standard checklist consisting of (30) lifelike language functions was 
used. The findings of the study showed that the statements and 
paragraphs of the Arabic Language textbooks included (29) language 
functions. The questions of the texts also had the same number of 
language functions. It was found out that (16) language functions (equal 
to less than 1%) concentration, were in the paragraphs and (24) language 
functions (equal to less than 1%) concentration, were in the questions. 
The major focus of the language functions in the textbooks was directed 
to oral conversational situations, oral discussions, descriptions, conflict 
resolutions and negotiations which comprised more than (43%) of the 
real life language functions in all the textbooks. The findings also 
revealed that there was a statistically significant difference between texts 
and questions in terms of using language functions. The study presented 
some recommendations and suggestions to enhance the functional 
linguistic aspect of the lifelike language functions.  

Keywords: lifelike language functions, lower elementary stage, 
Arabic language textbooks (Our Arabic Language).  

  
  خلفية الدراسة

أخطر  مرحلة التعليم األساسي األولى مكانة متقدمة في السلم التعليمي، لتعاملها مع تتبوأ
من  ي مرحلة تتشكل فيها مالمح شخصيته، ويكتسب خاللها قدرًا آبيرًاه؛ فسنوات عمر الطفل

يسة للتعليم  القاعدة الرئوهيوالمهارات التي تؤثر في جوانب سلوآه مستقبًال، والقيم  المعارف
  .)١٩٩٩الصاوي والرشيد، (سية للمراحل التعليمية الالحقة االمنظم والرآيزة األس

ومما ال شك فيه أن المعلم في جميع المراحل التعليمية، يشكل عصب العملية التعليمية 
 وتحريك آوامن طاقاتهم، والقادر الطالبومحرآها األساس، وهو القادر على صقل مواهب 

الصقرات، (هداف التعليمية والنزول بها من حيز التنظير إلى الواقع العملي على ترجمة األ
المدرسة قبل  من بهالمنوط  وحتى يتسنى للمعلم القيام بالدور ،)٢٠٠١؛ نصر اهللا، ٢٠٠٦

الالزمة ألداء عمله؛ األمر الذي يتطلب إعداده المنهاجية ، فإنه يحتاج إلى رفع آفاياته والمجتمع
وهو ما تسعى األمم وإآساب رؤية المدرسة ورسالتها مكانة، أثنائها، في خدمة ووتأهيله قبل ال
قتصاد ، وإشراك خبراء التربية واإلوإعدادهم المعلمينتربية خالل برامج من إلى تحقيقه 

، والبحث والسياسة واألآاديميين الجامعيين والمعلم والطالب في تصميم رؤية المدرسة ورسالتها
عدس، ؛ ٢٠٠٧وبلعاوي، إبراهيم ؛ ٢٠١١، فيومي(  الحياتيةهاتدريباتومعية في أدوارها المجت

١٩٩٧(.   
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تلبية حاجات تحقيق نتاجات المنهاج، والمجتمعية في  تهارؤيرسالة المدرسة وتتمثل و
 أن تهيئ المناخ وعليها ، لتطوير قيمهوالعمل على تميز تعايشه مع أفراد مجتمعه، الطالب

 ويصيرتخذ من الحوار ومحورية الطالب قاعدة للتطوير أو التغيير؛ المناسب لتصبح مرآزًا ي
جزءًا من المنهاج،  يةالعالمالمحلية و حداثاألالتفاعل مع آيفية على هم تدريب الطالب وتعليم

وتصبح اللغة وتعلمها في إطار وظيفي في ظل هذا المناخ أداة للتعبير والتطوير وفهم المقروء 
بح ممارسة اللغة ممارسة حياتية في مواقفها التطبيقية؛ الكتابية والمسموع، وتصوالمكتوب 

  ).Viot, 1991(والشفهية، غاية من غايات المدرسة، ووسيلة لتحقيق التكيف 

لحاجات التربية   ونظرة،رؤيتها المجتمعيةرسالتها ومن تستمده  حياتيلمدرسة دور ول
،  ومتغيراتهامعطيات الحياةوإنسانيته وفق مجتمعه  للتكيف والتفاعل مع هإعداد تعنى بفهي، الفرد

؛ ٢٠٠٧الكخن، ( أصل التفاعل ألن اللغةوهذا ال يكون إال بإيالء الجانب اللغوي مساحة مرئية، 
وهذه رؤية وظيفية؛ فالطالب عضو فاعل في أسرته ومجتمعه، وللمدرسة دور  )٢٠٠٦ ،فيومي

ية عن المجتمع الكبير، وفيها يبني ؛ فهي مجتمع متفاعل تمثل صورة حرفعة هذه الفاعليةفي 
الطالب ذاته، بما تقدمه له من مهارات وخبرات ومعارف تنبع من حاجاته وحاجات مجتمعه؛ 

؛ فتزداد معرفته، وتنمو خبراته بعيدا  ينتقل من خبرة إلى أخرى أآثر تحديًا مجربًافينطلق متعلمًا
           .)١٩٩٥جالتهورن، (والحفظ والمحاآاة عن التلقين 

 ، وتوظيفها توظيفًاحياآتها ودور األسرة والمدرسة في هتمام بوظيفية اللغةإن مسألة اإل
، ويحقق الغايات وفق ما يقتضيه الموقف، وما يمليه السياق ومقتضى  الطالباحتياجاتيلبي 

من ، فمنهم  وما يزالونقرونعلماء العربية منذ الباحثون والحال ليست وليدة الساعة، فقد تداولها 
أنكر ما لجأ إليه اللغويون من جدلية فلسفية وحجج عقلية في تناول اللغة وقواعدها؛ لضياع الجهد 

، ومنهم من دعا إلى تسهيل والوقت في الترف العقلي الجدلي الذي ال يفيد في استخدام اللغة حياتيًا
الكتابة توظيفه في ل ويسهليحقق الغاية منه الطالب؛ وتيسيره على ه اللغوية، تدريبات والنحوتعلم 

فقه  وال يمكن للغة أن تكون فاعلة ووظيفية في حياة الطالب إال إذا ،)١٩٨٦، ضيف( والكالم
 لغوية وظيفية تستمدتدريبات  على ارتكز تعلمها وتعليمهااستشعر جدواها، وو ،وظائفهاالطالب 

على تفاعل الطالب يفي بعد وظوبما تمثله من سلوك لغوي  وتعمل ،مادتها من المعامالت الحياتية
  .)١٩٩٨الصمادي وعبد الحق، ( جتماعيةاإل أنشطتهامع 

 جدوى تدريس )٢٠٠٥(منهاج اللغة العربية مسوغات تدريس اللغة العربية في وتعرض 
من أبعاد تنبثـق  ، ألنها لغة المجتمعات العربيةومسألة وظيفيتها في في المدرسة اللغة العربية 
ونفسّية، فهي اللغة األم؛ بها يعبرون عن مشاعرهم وفلسفية عية حضارية واجتماتاريخية و

وآرائهم وأفكارهم، ومنها يستمدون إطار وجودهم وفكرهم، وتفاعالتهم مع شتى مواقف الحياة، 
والخطابات ولغة التدريس في المرحلة األساسية، وال غرو في ذلك، فهي لغة القرآن الكريم، 

سيرورة ، وقد اتخذت طفو على السطح مادة علمية وحياتية حيوّية، تالوظيفيةاليومية والمعامالت 
األول، والثاني، (هذه الوظيفية في مسوغات تدريس اللغة العربية للحلقة األساسية األولى 

تفعيلها في مناحي  ألنها ضامنة لجذب الطالب نحو للغوية الحياتية، االتدريباتنمط  )والثالث
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لمبحث اللغة الفريق الوطني ( الرتقاء بلغته وأساليب تدريسهال ا،والعمل على تذّوت قيمه ،الحياة
   .)٢٠٠٥، العربية

  باهتمام الدارسين والتربويين بحثًاالحياتيةوأنماطها اللغوية التدريبات  هذه قد حظيتو
للمتعلم، وبما وثقافية لما تشكله من ضرورة ملحة وحاجة اجتماعية ونفسية  ومقارنة، واستقصاًء
مجال  قصر دراسته على منمنهم فبين الفرد ومجتمعه، ونسجام بين المتعلم وذاته، ا تحققه من
 ومنهم من، )١٩٩٦أبو الشعر، (لما يمثله من ضرورة  المجال الشفهي أو المجال الكتابيبعينه؛ آ

ر ، فتناولها من أآثتصاليةلوصول إلى الكفاية اللغوية أو اإلأداة لالتدريبات التطبيقية اتخذ من هذه 
،  وآتابة الرسالة آالحوار والمناقشة، والتلخيص الشفوي، والمساءلة وتمثيل األدوار؛من مجال

  .)٢٠٠١حداد، ( ليبين ما بها من اتصاالت ترابطية وتكاملية

دريب لتا إطار حيوي فإنه، لسانية أم يدوية ؛ الحياتيةاللغويةالتدريبات هذه سواًء أآانت و
المفردات  منقاسم مشترك يربط بينها فاعلة لغوية اذج منالطالب على توظيف اللغة في 

التباين ويكمن ، عن دراستهاالتي ال غنى للطالب التدريبات ونوعية  والصرفيةوالمعايير النحوية 
 اللسانيةالتدريبات  فالمعنى في ،)(Crowhurt, 1990  استخدام آل منهاآيفيةبينها في 

نوعية الظروف الموقفية المباشرة ل ضح من خالليتستماع، ووسائط اإلآالمحادثة واإللقاء 
لمعنى اإدراك إلى  للطالبال سبيل و جسدية وصوتية، انفعاالت وما ينتج عنه منلحديث ا

تبدأ وهنا النص المكتوب،   أو السؤال الذي يمثلفهم مفرداته وسياقهمن خالل إال وأسلوب أدائه 
 خبرات القارئ ويستدعي األول، فيثير قيالمتلالطالب أو و التطبيق الوظيفيالتفاعالت بين 

 من تجارب وخبرات ليصل بطريقة بما في ذاآرتهتدريبات من ذاآرته، ويربط ما بين يديه 
    .)Bock, 1993( الوظيفيةالتدريبات  وإدراك المقصود من إلى فهم النصتفاعلية 

 وهي ،الوظيفيةاللغوية  التربيةمن أبعاد استراتيجيًا  ًابعد الحياتية ويةاللغالتدريبات  تجسد
 وعاء الثقافة، وأداة التفكير األولى ؛ توأمانوالتربية؛ فاللغة ال تنفك اللغة تسهو عنها لةمسأ
 ثقافي خطاب ، والثانية وماضيهمجتمعهنفسه و بين الطالب وتصال والتواصل وحلقة اإل،التعبيرو

  .تغييروبرنامج 

أحد جعله  وقدرة الطالب على ، الحياتيةتهمدى وظيفي منفاعليته اللغوي التطبيق يستمد و
للمرحلة  وتدريباتهافي نصوص آتب اللغة العربية يتمثل هو و، مضامين خطابه المعيشي

 وفق ما  لغويًا سلوآًايجسد يعرض موقفا حياتيًاو، فقرة أو سؤالجملة أو ضمن األساسية األولى 
 تعبيرا والنفسية والمجتمعية  الحياتيةه عن حاجاته؛ فيعبر الطالب من خاللالمقالو الحاليقتضيه 
، لتفاعل مع آينونتهللتأمل وا السلوك ذاك ه أو يوجه،تصال اللغوي بصورة من صور اإلوظيفيًا

 مناهج اللغة العربيةتضمينها العمل على  و،اهتمامًا الحياتيةاللغوية التدريبات  إيالءمن ال بد ف
ميول حاجات المجتمع وو يتسقبما آتبها  ات موضوعتنتقى هذه المناهج وتصممأن ، ووآتبها
، فهم يتعلمون جاذبةآمنة ولتكون المدرسة وتنوع موضوعاتها واستراتيجيات تدريسها  ،الطالب

  .متفاوتة  حياتيةخدمونها في سياقات ومواقفألغراض عديدة، ويستاللغة 
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فظي وتبادل  التواصل اإلنساني في المجتمعات البشرية من خالل التفاعل اللأصلواللغة 
يشبع أو منها الطالب يتعلم ستفهام عن قضية تأآيد على أمر ما، أو للسؤال واإللواأدوار الكالم؛ 

فضوله، أو لعقد المواثيق والعهود، أو لتوجيه السلوك من خالل األوامر والنواهي، أو للتعبير عن 
  .)Foly & Vanvalin, 1984(مكنونات نفسه بالتمني والدعاء والرجاء والتعجب 

 ياتية ومناشط ح في مواقفًا وتوظيفًا وتعليمًاتعلم ؛ عناية فائقةوقد عني التربويون باللغة
المدخل معرفة ، وتعلمهاتجويد لدراستها و المثلى اإلستراتيجيةيبحثون عن واجتهدوا لغوية، 

مدخل إلى ال ،تصاليواإلالسمعي الحواري والقرائي والكتابي أو  فمن المدخل ؛هاالميسر لتعليم
 في أن تبقى اللغة حية ، وقد التقت جهود علماء اللغة سعيًا لتحقيق الهدف،الوظيفيأو المهاري 

فعند اختيار المادة " ،حياتهم الوظيفية في آل منشط وموقف من مواقفالطالب رطبة على ألسنة 
اللغة النفسي المهارات المطلوبة نحتاج إلى علم  إلى علم اللغة، وعند تحديد اللغوية نحتاج أوًال

نحتاج إلى علم اللغة تصالية التي توضع فيها المادة اللغوية  التربية، وعند تحديد المواقف اإلوعلم
  .)٣٠: ١٩٩٦، الراجحي(" جتماعياإل

  الممثلة لهاتصدر الكتبو  الرسمية المناهجعّدن على أن ت والتربويواللغةوقد حرص علماء 
ية تستقصي حاجات المجتمع وحاجات الطالب، وترتبط  دراسات علمية وأبحاث إجرائ نتائجوفق

الباحثين  فهناك من ، وربط المعرفة بالحياة؛وظيفية غايتها توظيف اللغة حياتيًاو متصلةبأهداف 
 ،يـجتماعم اإلـى نمائهـعلا ـوأثره البـالطد ـ عنالشائعةاللغوية  لفاظاألدراسة م بـاهتمن 

(Braure, 2000) ، نماءعلى وأثر ذلك  لألطفالالقاموس اللغوي سة حجم بدرا وهناك من اهتم 
تصال اللغوي، حاجات اإلدراسة ، وهناك من اهتم ب,Rosario) (2001 أذواقهم وعواطفهم

، وآلها قضايا )١٩٩٣، شحاتة( بال وأثرها على تحصيل الطالشائعةاللغوية األخطاء ونوعية 
  .مراحل النمو العقلي واللغوي للطلبة؛ وذلك لبناء مناهج اللغة المناسبة ولمراعاة وظيفية

 ،التربويةوالوظيفية المتصلة؛  النتاجاتبهذه هتمام باإلقتصاد المعرفي اإلحزمة أوصت و
 بواقع الطالب وحياته، ليصار إلى اوظيفية للمنهاج، وربطهتطبيقية و أبعاد عليها ألنهاالترآيز و

 ،)Spady, 1994( واجتماعية تصاديةقإعملية؛  ذات جدوى  ناميةتحويلها إلى نتاجات حياتية
 للتطبيق، وتحقيق  خصبًا وحقًال واسعًان مجاًالتكّوالوظيفية  اللغوية في مواقفها األنشطةدراسة ف

 األولىوألفت آتب اللغة العربية للحلقة األساسية  هذه المناهج أنجزتالوظيفية اللغوية، وقد 
في هذه المفاهيم  ومن هنا آان البحث ،التطويرقيد ما زالت  ها أنبيد وبدأت المدرسة بتطبيقها،

  .الحياتية اللغويةبالتدريبات  يسهم في االنتباه إلى البعد الوظيفي المتمثل سببًا

وما تمثله من أبعاد ثقافية وقيمية  ، في حياة مجتمعاتهمالطالب اندماجالعمل على إّن 
 وانسجامه ة الطالبشخصي في صقل ماّسةأهمية من لما في ذلك ، ضرورةواجتماعية أضحى 
آساب الناشئة عملية الدمج هذه، إلتفعيل تيسير  األنظمة التعليمية على تعمل و،مع نفسه ومجتمعه

 فك مفتاح هي بمثابةالتي و )دثةاالمحوستماع، اإلوالكتابة، والقراءة، ( تصال اللغويةمهارات اإل
 اللغة مع دالتوّحمن خالل  إال ذلك يتأتى، وال والحياةاإلنسان الكون والعالقة بين رموز 

 فصقل المهارة اللغوية،  اللغويها اللساني وإفصاحهابيانممارسة  و،الحياتيةوتدريباتها 



  ......"للـ ) لغتنا العربية(تقويم تدريبات اللغة الحياتية في آتب  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ٥٤٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 من ،، والقدرة على التعبير أو األداء التداولي بالمشافهة مع تحقيق خصائص اللغة األموتفاعالتها
 اللغوي هي المنتج األول للملكة أهم الوظائف التي تقوم عليها المدرسة؛ ألن مهارة التداول

تصال إلى اإلنتاج  في االنتقال بالطالب من مجرد اإل البذور األولىوهيالتعبيرية اإلبداعية، 
 طاقة الشعرية اإلبداعيةاإلبداعي، فالتواصل التلقائي يولد اإلحساس بعمق التعبير ويؤسس لل

  .)٢٠٠٤، المسدي(

والتدريبات  ، العمليةتصالية اإلالنتاجاتإلى تقديم ولتحقيق ذلك البد أن تتجه مناهج اللغة 
؛ قراءة في آتبه يمارس اللغةحتى  ،المتعلم اليوميةفي حياة السائدة واألنماط اللغوية  ،الوظيفية
تعلمه مشافهة في واستماعًا ، وملخصاته ورسائله الشخصية والرسميةآتابة في و وصحفه،

  .)٢٠٠٦فيومي، (  وتعرفه إلى اآلخرين،همجامالته وتعليقاته وتعقيباته ومناقشاتو

األول، ( األولىللحلقة األساسية  )لغتنا العربية( آتب طرحتهفحري بنا أن نقف على ما 
اللغوية التدريبات  في األردن، ونرى مدى ترآيزها على المقرر تدريسها )والثاني، والثالث

ا بحياة الطالب وارتباطها بحاجات مدى صلتهو، واإلنساني المستمدة من المجتمع المحلي الحياتية
التعليم   في عمليتيمحوريةمنهاج، وأداة وظيفية لنتاجات الترجمة مجتمعه؛ فالكتاب المدرسي هو 

تحليل و،  والتطويرة المعلم للتخطيط والتنفيذ، وهو وسيلة الطالب للتعلم الذاتي، ومرجعّيوالتعلم
في الوظيفية التدريبات حثية للوقوف على المحتوى هو أحد أهم الوسائل وأفضل األساليب الب

  .المرحلةا وآيفية تقديمها في هذه ، وبيان مدى الترآيز عليه المدرسيةالكتب
  

  أهمية الدراسة

تكمن أهمية هذه الدراسة، في أن آتب تدريس اللغة العربية التي تعالجها موجهة إلى طالب 
تاح الطالب على ثقافة مجتمعه وقيمه المرحلة األساسية األولى، وهي مرحلة عمرية تؤسس النف

 ليستوعب مضمونها وينقل ،  وعلى التفاعل مع تدريبات الكتاب المدرسي،وانجازاته وسلوآاته
 ،تؤسس لدور لغوي نشط يعمل على صقل فكر الطالبوأثر تعلمه لها إلى سلوآاته الحياتية، 

 في العملية التعليمية،  األداة الرئيسةومما يزيد في أهميتها أنها تتعلق بكتب اللغة العربية التي هي
 في عملية تقويم مناهج  الدراسةتسهمقد ونطالق نحو تعلم المواد الدراسية األخرى، ونقطة اإل

من خالل تزويد الخبراء والقائمين على إعداد آتب اللغة العربية للمرحلة األساسية  اللغة العربية
لغة الحياتية تساعدهم في اتخاذ القرارات األولى بمعلومات عن مستوى ترآيز تدريبات ال

المدرسي لتطويرها، وتقريب الفجوة بين منهاج اللغة العربية والكتاب المدرسي؛ ليكون الكتاب 
  .؛ المعرفية، واإلجتماعية، والفلسفية، والنفسيةصورة صادقة تعكس أسس المنهاج

 في مراجعة المناهج  خبراء المناهج في األردن منهمكونتكمن أهمية الدراسة في أنو
 أصحاب القرار، وخاصة فيما يتعلق ا ما يفيد منهدراسة ال هذهالتربوية، وقد يكون في نتائج

، وأن  منهاتصال اللغوي العالمياإلورتبة الحياتية، وتدريباتها تصال دراسة مهارات اإلبجدوى 
وما يشيعون  ،مهممعرفة ثقافاتهم وإدراك آنه قيل ؛اللغة وسيلة تفاهم وتقارب بين الشعوب

النزاعات، من مفاهيم اتصالية في إدارة الوقت واألزمات الثقافية والتفاوض وفض ويوظفون 



 ٥٤٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خليل الفيومي

  ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التدريبات تصال االلكترونية وآلياته والبعد اللغوي وحوسبة اللغة؛ فرصد وفيما يتعلق بوسائل اإل
 اإلعالنات والرسائل،ووآتابة التقارير التطبيقية الوصف آتدريبات  المكتوبة الحياتيةاللغوية 

قد يسهم في تنظيم العملية ، إلقاء الخطب والمكالمات الهاتفية وآالمحادثةالمنطوقة  التدريباتو
 مع التطورات المستجدة في علمْي اللغة والتربية، ويساعد مدرسي التعليمية للغة العربية انسجامًا

ألمثل، واالنتقال من فئة عمرية إلى اللغة العربية على أن يسلكوا في تدريسهم األنموذج العملي ا
أخرى، ويساعد مصممي المناهج ومؤلفي الكتب المدرسية، فقد تزودهم الدراسة بثبت علمي 

ستعمال لغوية المالئمة في ضوء معياري اإليمكن االستئناس به واإلفادة منه في تخير المادة ال
  .والممارسة

، ذات العالقةعن الدراسات  صدرتتي بالتوصيات واألفكار الهذه الدراسة قد استنارت و
وأفادت من منهجيتها البحثية في تناولها لألنشطة اللغوية المتمثلة برصد التدريبات اللغوية 
الحياتية ومعرفة درجة ترآيزها، واتخذت من رؤيتها استبصارًا في الربط والتحليل والتفسير 

تدريبات اللغة الحياتية استقراًء من آتب  أنها تستقصي هاوما يميز.  إلى نتائج يعتمد عليهاوًالوص
ما ورد في والتقويم  للمرحلة األساسية األولى، وتتناول بالوصف والتحليل )لغتنا العربية(

 ريبات وظيفية شفوية وآتابيةعباراتها وفقراتها ونصوصها األدبية وأسئلتها وأنشطتها من تد
  .لتقويمها

  
  الدراسةمشكلة 

ما من خالل  ،ها الحياتيةتدريبات وتصال الفاعل لمهارات اإلظيفتوالارتباك الطالب في إن 
 ،، وما نلمسه من ضعف في توظيف اللغة آتابة ومشافهةه من قصور في األداء اللغوينشاهد

فطالما تناقش في أوساطنا التربوية مشكلة المستوى " لداللة جليلة على أبعاد المشكلة وخطورتها
 وتلقى المحاضرات؛ لبحث أمور حياتنا اللغوية، وتخرج اللغوي، وطالما تعقد المؤتمرات

التوصيات وتظهر المقترحات التي نادرًا ما تشق طريقها إلى التنفيذ العملي، وتبقى أمورنا 
  .)١٥: ١٩٨٠السيد، (" اللغوية على حالها بل تزداد سوءًا

 اللغة اللغوي بمنطقة الخليج العربي إلى أنتصال وتشير األبحاث التربوية حول اإل
اإلنجليزية تحتل المرتبة األولى في التخاطب اليومي، يليها هجين لغوي خليط من العربية 

ردية، وتأتي وواإلنجليزية، ثم اللهجة الخليجية في المرتبة الثالثة، ثم خليط من الهندية واأل
ويتشابه  ،)١٩٩٨طعيمة، (العربية في المرتبة الرابعة، ثم اللهجة المصرية في المرتبة الخامسة 

 تطفو على عالمة تشكلبلدان المغرب العربي، فازدواجية اللغة أو ثنائيتها تكاد لبنان واألمر في 
مكانة في بلدان المغرب العربي تحتل اللغة الفرنسية سطح المشهد اللغوي في هذه البلدان، حيث 

فهي  رسمية، مع أنها ليست لغة وطنية أووالنسق التربوية  جتماعيةبالغة في الحراآات اإل
ولها مكانة ريس المواد العلمية في برامج التعليم العالي، د آت؛سياقات حياتية مختلفةتستعمل في 
 توظف أحيانًا من قبل ممثلي هذه الدولقتصادية، ووجّل القطاعات اإل اإلعالم مرموقة في

 العربي واقع ، ويظل الواقع اللغوي في المغرب)٢٠٠٢الرحالي، ( الرسميين في المحافل الدولية
اللغات األم؛ تؤثر في تجتهد ل؛ فاللغة الفرنسية  الوطنية واإلثنيةبين اللغات  مشترك عميقتفاعل
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

، يبقى  أو هيمنة لغة بفعل تأريخيتهاعربية آانت أم بربرية، وبعيدًا عن أسطورة اللغات المفصولة
 ات المتواجدةالوضع اللغوي في المغرب العربي وضع استحضار وتفاعل بين مختلف اللغ

الفصيحة  إيالء اللغة العربيةضرورة  إلى إشارةوفي هذا  ،)١٩٩١، ١٩٩٥غرانغيوم، (
، أهمية وجعلها أولوية لتأخذ دورها االنساني الفاعل في البلدان العربية هااستراتيجيات تدريسو

في فية الوظيها تدريباتوإعادة مراجعة  ،التي تستشري فيها اللغات اإلثنيةالبلدان في خاصة 
  . المرئيةوالبرامج واإلعالنات المناهج الرسمية والكتب المدرسية

 أن يمتد األمر إلى المثقفين والمتخصصين الذين لم يمتلكوا زمام ،ما يثير الدهشة والغرابةو
ي أمثال هؤالء لما يحملونه المسدوقد نعى ، )١٩٩٨والي، (اللغة مشافهة؛ فيهربون إلى العامية 

فالمثقف الذي يدير شأنه الفكري واألدبي واإلبداعي بلغته "عي، أو بال وعي ول هدم بومن معا
ن، وينشد، ويسجل، ثم إذا جادل، أو ارتجل، أو تحدث عبر القومية وهو يخط ويكتب، ويدّو

ابن تنباك، (" ته الثقافيةاألثير، أو على شاشات المرايا توسل بالعامية، إنما هو متواطئ على ذا
٤٦: ١٩٩٩(.  

 والتربويين في عالمنا العربي ويين اللغالتداعيات لدى الباحثينوهذه الوقفات كلت وقد ش
ها تدريباتوآتبها و ،اللغة العربية للمرحلة األساسية في مناهجقناعات ودوافع، إلعادة النظر 

 إلى مضمار لغويةتربوية و تجديدات وظيفية إدخالو هاترصيعبضرورة ؛ اللغويةالحياتية و
تصال اللغوي، اإلومهارات التفاعل مع مناشط الحياة  على عمليات ترآز؛ العربية اللغة مناهج

، وانتهاج  والصرفيةالنحويةالقضايا اللغة الحياتية وتدريبات  بحثتيسير عمل على تو
األساسية المرحلة  تعمل على تميز درس اللغة العربية في ،تدريسية متعددة وجاذبة استراتيجيات

ما و ،الحياة المعاصرةمفردات وربطها بوالكتابة والمحادثة وعات القراءة ، وتحديث موضاألولى
د واإلنماء والتحديث حتى و من الجهإلى مزيد وتحتاج مراحلها األولىزالت هذه التجديدات في 

  .)١٩٩٢مينا، (تكتمل؛ فتكتحل أعيننا برؤيتها وقد آتت أآلها 

قلة امتالك الطالب لمهارات لة في تحدد المشكالتي تلك التداعيات وآل هذه المؤشرات 
، من خالل ما نشاهده من  اللغة العربية المكتوبة والمنطوقةالتوظيف الفاعل لمهارات اتصال

 على أبعاد بائنة، لداللة األولى الوظيفي لطالب المرحلة األساسية قصور في األداء اللغوي
المتمثل لدراسة البعد الوظيفي أن تولد في الباحث الدافعية بآفيلة  وهي ،المشكلة وخطورتها

 لمرحلة األساسيةفي اواستقصائها في آتب اللغة العربية المقررة  الحياتية، اللغوية تدريباتبال
 ؛اللغة العربيةلغوية في آتب الالتدريبات هذه في توظيف ، وتحديد أسباب هذا الضعف األولى

 والتفاوض ،بة التقارير والالفتات والوعظ وآتا،والحوار والنصح ،ستماعونماذج اإلآالمحادثة 
  .وفض النزاعات
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  ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أسئلة الدراسة

  :تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

 بجزأيها الفصليين، في )لغتنا العربية(اللغوية الحياتية الواردة في آتب التدريبات ما 
  األساسي في األردن ؟  من مرحلة التعليم)األول، والثاني، والثالث(ألساسية األولى االمرحلة 

 :وتفرع عن هذا السؤال، السؤاالن اآلتيان 

  لغتنا العربية(اللغوية الحياتية الواردة في عبارات وفقرات ونصوص آتب التدريبات ما( 
  ؟)األول، والثاني، والثالث(األساسية األولى المرحلة في صفوف 

  المرحلة  في صفوف )لغتنا العربية(اللغوية الحياتية التي تضمنتها أسئلة آتب التدريبات ما
   ؟)األول، والثاني، والثالث(األساسية األولى 

  
    التعريفات اإلجرائية

 لغوي تشّكَل في عبارة أو عبارات أو سؤال، تطبيقنص أدبي أو :  اللغوي الحياتيالتدريب
 ويستخدمه الطالب ويمثل سلوآا لغويًا يتضمن موقفًا حياتيًا وظيفيًا وفق ما يقتضيه الحال والمقام،

الوظيفية، موظفًا إحدى مهارات في شؤون حياته، ليعبر من خالله عن مكنوناته النفسية وحاجاته 
، )٢٠٠٧الكخن، ( تصال اللغوي؛ المنطوقة أو المكتوبة، أو يوجه الطالب للقيام بسلوك محدداإل

، أو سؤاًال يتضمن تطبيقًا عبارة أو فقرة لغوية تعرض موقفًا حياتيًا: ويمثل هذا التطبيق في النّص
الوصف، والمحادثة واإللقاء، : حياتيًا ويحفز الطالب لتمثله في مواقفهم الحياتية، ومن أمثلته

وتوظيف الحكم واألمثال والتفاوض وفض النزاعات، والتلخيص، واالعتذار، والمكالمات 
  .          راتالهاتفية، والتعريف بالنفس وباآلخرين، وآتابة العقود، وتدوين المذآ

ى   ية األول ة األساس ة :المرحل ي       المرحل ـي ف يم األساس ات التعل ن حلق ى م ية األول الدراس
ام               : األردن، وتضم الصفوف األساسية    ة اإلطار الع ه وثيق ا حددت األول، والثاني، والثالث، وفق م

  .)٢٠٠٥، ربيةالفريق الوطني لمبحث اللغة الع(والنتاجات العامة والخاصة لمنهاج اللغة العربية 

األول والثاني، لصفوف    :  الفصليْين ابجزأيهتدريس اللغة العربية    آتب   :)لغتنا العربية (آتب  
ة ى  المرحل ية األول ث، : األساس اني، والثال دارس األردن    األول، والث ي م سها ف تّم تدري ي ي   والت

  .)٢٠٠٦فيومي، (

ى مقصودًا،     آلمات،)٥ – ٢( جملة دالة؛ مكتوبة وقصيرة، تتشكل من       :لعبارةا  وتظهر معن
  .من معانالمتحدث أو تبين عما في نفس 

رة ي، :الفق زءًا من نص أدب شكل ج روءة، ت روء، أو مجموعة جمل مق الم مق ة من آ  جمل
  . وتشير إلى معنى مستقل
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  حدود الدراسة

  ٢٠١٠ – ٢٠٠٩(أجريت الدراسة في الفصل الدراسي الثاني(. 

 المقرر تدريسها لصفوف )لغتنا العربية(لعربية إقتصرت الدراسة على تحليل آتب اللغة ا 
لمعرفة مدى ترآيزها على التدريبات ) األول، والثاني، والثالث(المرحلة األساسية األولى 

 .اللغوية الحياتية

 لتحليل العبارات والنصوص ،إتخذت الدراسة من العبارة والسؤال وحدتين جزئيتين 
 لصفوف المرحلة )لغتنا العربية(لمحددة في آتب واألسئلة واألنشطة والتدريبات اللغوية ا

 .األساسية األولى

 تم التحليل في ضوء األداة التي صممها الباحث بعد مرورها بمرحلتي الصدق والثبات. 

 الدراسية األولىالمرحلة  المقرر دراستها في هذه )دفاتر الكتابة(ستثنت الدراسة آتب إ.     
  

  الدراسةهدف 

  :ين التاليينتحقيق الهدف إلى هذه الدراسة تهدف

 بجزأيها الفصليين،  )لغتنا العربية(في آتب الواردة  الحياتيةاللغوية التدريبات نوعية  تحديد
 . في األردن)األول، والثاني، والثالث( األولىة مرحلة األساسيال في المقرر تدريسها

  في المرحلة دريسهاالمقرر تبجزأيها الفصليين،  )لغتنا العربية(آتب  احتواء نسبةمعرفة 
اللغوية التدريبات هذه  على ،في األردن )األول، والثاني، والثالث( األولىاألساسية 
  .الحياتية

  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري:أوًال

ة، وبعد اللغة الحياتية بما تمثله من سلوك لغوي، وممارسة تلقائية للغتدريبات حظيت 
تصال اللغوي في أدوار حياتية واجتماعية، وما تشكله هذه  صور اإلوظيفي في صورة من

من ضرورة ملحة وحاجة اجتماعية ونفسية للمتعلم، وما تحققه من انسجام داخلي بين التدريبات 
 واستقصاًء المتعلم وذاته، وخارجي بين الفرد ومجتمعه، باهتمام الباحثين والتربويين بحثًا

هم قد قصر دراسته على مجال واحد، آالمجال الشفهي أو الكتابي، أو ومقارنة، حتى إن الكثير من
على تطبيق حياتي واحد لما يمثله من ضرورة ملحة، في حين أن بعضهم قد اتخذ من هذه 

  .تصاليةأداة للوصول إلى الكفاية اللغوية أو اإلالتدريبات 

للغة ضمن سياق، حيث ستعمال اآلني اإل"لشفهي هو األداء الكالمي أو والتطبيق اللغوي ا
" يعود المتكلم تلقائيا إلى القواعد الكامنة ضمن آفايته آلما استعمل اللغة، وفي مختلف الظروف
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المسدي، (" الة المتحينة في السياق التداوليالتعبير األدائي وفقًا للح" وهو )٣٣: ١٩٨٢زآريا، (
١٧: ٢٠٠٤(.  

ميزه، ونشاط صوتي يفعله؛ صغيرًا آان وللكالم منزلة مرموقة في حياة اإلنسان، فهو سمة ت
أم آبيرًا، وتطغى المناشط اللفظية في حياتنا على المناشط الكتابية، فإننا نتكلم أآثر مما نكتب، 
والناس آلهم يمارسون مهارات الكالم؛ محادثًة وقراءًة واستماعًا، ولكنهم ال يمارسون جميعا 

استعمال رموز صوتية " إلى أن الكالم هو )رماآس مولل(ويذهب  الكتابة بأنشطتها الوظيفية،
 أن هذا التعريف ناقص ما لم يتصل )ديوي(مقطعية يعبر الفرد بمقتضاها عن الفكر، ويرى 

ألفكار والمشاعر، ألنها وسيلة ها، فاللغة لم تتوقف عند نقل اتدريباتبالمجتمع وأداته اللغة و
  ).١٠: ١٩٩٥بابيدي، الخاليلة والل(تصال بين أفراد الجماعة الواحدة اإل

منطوقة ومكتوبة، ويكمن القاسم المشترك بينهما في : اللغوية الحياتية نوعانوالتدريبات 
 تدريباتالمفردات والروابط القواعدية، ويتجلى التباين بينهما في مواقف استخدام آل منهما؛ فال

اآرة الطويلة التي تختزن المكتوبة بالذالتدريبات المنطوقة تتصل بالذاآرة القصيرة، بينما تتصل 
ة للحديث الكالمي معاني اللغة ودالالتها، فالمعنى في المنطوقة يرتبط بالظروف الموقفية المباشر

نفعاالت والتفاعالت الجسدية والصوتية، وفي المقابل فإننا ال نرى هتمام باإلمع العناية واإل
لمعنى وإدراآه إال بالنص المكتوب، الكاتب وال مالمحه وال ظروفه المحيطة، فال سبيل لنا إلى ا
، فتبدأ التفاعالت )٢٠٠٣الكالبي، (وهنا يكمن دور القارئ، فهو يتتبع النص في سياقه اللغوي 

بين النص والقارئ، فيثير النص خبرات القارئ، فيستدعي ذاآرته، ويربط ما بين يديه وما في 
ضية تفاعلية إلى فهم النص، جعبته من تجارب وخبرات بما في ذاآرته، ليصل بطريقة تفاو

ويكون اعتماد وهكذا يكون اعتماد المنطوق على المقام، "مستعينا بعالمات الترقيم ومستهديا بها، 
: ، ويمثل المقام آافة عناصر البيئة الفيزيقية التي تقال فيها األصوات مثل"المكتوب على السياق

ها تلتقي لغة عنوية التي يحيا فيها الكاتب، وفيمكانة القائل وهيئته، وأما السياق فيعنى بالبيئة الم
  . )٢٢٥: ١٩٩٩عصر، (" القارئ بلغة الكاتب

لن تتسم النظرية المنهاجية التربوية بالمنهجية العلمية، ولن يكون لها أثر أو دور منهاجي، 
ك ما لم ترتبط بالتطبيق؛ فالتطبيق يكشف عن مدى جدوى النظرية وتحقيقاتها الميدانية، وأداة ذل

عمليتي التحليل والتقويم؛ فالتحليل يشخص مكونات النظرية المنهاجية، والتقويم يحدد مدى 
مالءمتها وآوامنها وواقعيتها، وال بّد أن يرتبط المحتوى المعرفي بالتقويم؛ ألنه عملية آاشفة 

  .)٢٠٠٦فيومي، (ومستنيرة تقود التعليم للوصول إلى معرفة مدى تحقيق النتاجات 

التطبيق اللغوي فاعًال، إال إذا آان ضمن أدوار حياتية طبيعية، غير مصطنعة أو ولن يكون 
مقتصرة على محاآاة مواقف نمطية ال يعيشها الطالب وال يتمثلها؛ فال يشعر الطالب بجدوى ما 

العملية وبدأ بتوظيف تواصالته تعلم، ولن يكون لهذا التطبيق معنى إال إذا عايش الحياة 
الوظيفية للغة، التدريبات تصالية وسيلة تحقق لى آفاياته اللغوية، فالكفاية اإلدًا إجتماعية مستناإل

الكفاية اللغوية النحوية "ومنها  الكفايات المحققة لها وتظافرها، ولن تتحقق إال بتكامل
)Grammatical Competence( ونعني بها معرفة القواعد اللغوية التقليدية، والكفاية 



  ......"للـ ) لغتنا العربية(تقويم تدريبات اللغة الحياتية في آتب  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ٥٥٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 وهي تناسق النص اللغوي وتماسكه وسالسته، )Discourse Competence(الخطابية 
 وتشمل االستراتيجيات اللفظية وغير )Strategic Competence(والكفاية اإلستراتيجية 

اللفظية التي تمكن المتحدثين من التواصل اللغوي على الرغم من تعثرهم وضعف قدرتهم 
 وتشمل مناسبة )(Sociolinguistic Competenceجتماعيةوية، ثم تأتي الكفاية اللغوية اإلاللغ

المبنى للمعنى، والسياق الخطابي، الذي يرآز على الخطاب الواحد المتكامل، ال على العبارات 
  .)٧٠: ١٩٩٨الصمادي، وعبد الحق، (" وحدها، وال على مكونات الخطاب مجزأة

، ترصد والمدرسة نموذج لمجتمع مصغر، نشط ومتفاعل، وهي أنموذج عن المجتمع
تجتهد في أن تجعله وحيثياته، وتمارس دورًا في نمائه وتقويمه، وإقالة عثراته، وتصحيح مساره، 

ويتجلى هذا الدور في ممارساتها اليومية، وما تقدمه من مهارات ومعارف،  في أفضل وضع،
 أدخلت وما تغرسه في نفوس أبنائها لبناء المجتمع المثالي؛ فكلما ابتعدت المدرسة عن التلقين،

الطالب في مواقف حياتية وخبروية؛ ليعيشها ويلمسها، ويتفاعل معها، وآلما تبنت المدرسة هذا 
وتدريبات المنحنى، ابتعدت عن دورها التلقيني، ودخلت في نهج خبروي يتبنى معيار الوظيفية 

           . اللغة الحياتية

ستمرارية، اإلتصالية اإلدمة للطالب مربية، وأن تتميز بويجب أن تكون الخبرة المق
والتكاملية والتفاعل النشط، وأن تسلم الخبرة الطالب إلى خبرة ومفهوم جديدين، فينتقل من خبرة 
إلى خبرة؛ ليكّون خبرة تراآمية ال تنتهي، وبذا تكون الخبرات نامية مستمرة، أما التفاعل فهو 

نهاية إلى غاية سامية، وهي االنسجام  يؤدي في ال متبادَالتفاعل الفرد مع مجتمعه تفاعال حياتيًا
جالتهورن، ( في جسد واحد ولبنة في بناء مرصوص وتوليد المعرفة؛ فيصبح الطالب عضوًا

١٩٩٥(.  

جتماعية، وتتمثل حياة الفرد والجماعة؛ الوظيفة اإلومن أبرز الوظائف التي تؤديها اللغة في 
األحاسيس والمشاعر واالتجاهات جتماعية، وير عن حاجات اإلنسان النفسية واإلفي التعب

جتماعية والتأثير في اآلخرين، وعلينا أن نحدد ما نريد من تمايزة والمتجددة، والمجامالت اإلالم
تعلم اللغة العربية في ضوء غاية واضحة تؤدي إلى اختصار الطريق على أبنائنا للوصول بهم 

 تعلمه من قواعد وأساليب لغوية، إلى ما نصبو إليه، وهو تحقيق التواصل بأقل وأيسر ما يمكن
  .)٢٠٠١عمايرة، ؛ ٢٠٠٢الرحالي، (لغوية حياتية سهلة وغير متكلفة تدريبات وذلك من خالل 

واللغة مواقف، والموقف مضمون عملي لفكرة ما قد يكون نفسيًا أو اجتماعيًا أو عمليًا، 
 الممارسة تتجسد ماهية وغاية تعلم اللغة هو ممارستها في آل شأن من شؤون حياتنا، وفي هذه

، وال يمكن فصل اللغة عن الموقف، ألن )١٩٩٠استيتية، (العملية في مواقف حياتية التدريبات 
اللغة وليدة الموقف والمعبرة عن آينونته، فال تنشق اللغة عن الظروف المتعلقة بالموضوع 

،  أو آتابيًااللغوي؛ شفهيًاوالبيئة والمتكلم والمستمع، فللموقف دور محوري وأثر بالغ في إنتاجنا 
  .جتماعيةافة والقيم والنظم األخالقية واإلوتتدخل في ضبطه منظومة الثق



 ٥٥٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خليل الفيومي

  ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدراسات السابقة: ثانيًا

في آتب الواردة  التطبيقات اللغوية الحياتية معرفة دراسة هدفت إلى )٢٠٠٧( الكخنأجرى 
  آتبفياللغوية ت الدراسة التطبيقات اللغة العربية للحلقة األساسية الثانية في األردن، واستقص

اشتملت على وتألفت أداة البحث بعد مرورها بمرحلتي الصدق والثبات من قائمة . مجتمع البحث
واقتصرت المعالجة اإلحصائية على . من ثالثين تطبيقًاوتألفت التطبيقات اللغوية الحياتية 

اإلجابة عن سؤال البحث من خالل آإحصاءات تفي بوحساب النسبة المئوية  التكرارات استخراج
وقد توصلت الدراسة إلى أن نصوص آتب لغتنا العربية في . اإلجابة عن السؤالين الفرعيين

الثانية من مرحلة التعليم األساسي قد اشتملت على أحد عشر تطبيقا لغويا حياتيا، المرحلة 
حديث والمشافهة، وإن  ما تستخدم في مواقف ال تطبيقات حياتية غالبًاىعلترآيزها انصب و

 من نسب التطبيقات التي اشتملت عليها )%٦٠(تطبيقين أو ثالثة منها آانت تشكل أآثر من 
أن هنالك تباينا واضحا بين نسبة ما أوردته نصوص الكتب وما النتائج الكتب مجتمعة، وأظهرت 

  .أوردته أسئلتها من هذه التطبيقات

الكشف عن درجة تمثيل آتب اللغة العربية  دراسة هدفت إلى )٢٠٠٦( وأجرى الحوامدة
جتماعية للمنهاج الفلسفية والنفسية والمعرفية واإلفي المرحلة األساسية في األردن لألسس 

وتكون مجتمع الدراسة من آتب اللغة العربية لمرحلة التعليم . باستخدام أسلوب تحليل المحتوى
 واقتصرت .للمرحلة األساسية العليااألساسي في األردن، وعينتها من آتب اللغة العربية 

بعد التأآد من صدقها وتمثلت أداة الدراسة المعالجة اإلحصائية على استخراج التكرارات، 
بالبعد اهتمامًا واضحًا  وأظهرت نتائج الدراسة. معيارًا) ٨٩(في أداة تصنيفية ضمت وثباتها 

ية مهارة  الحياتية التي تسهم في تنمالتطبيقات اللغويةارتباط المعرفي لمنهاج اللغة العربية، و
   .جتماعي بالبعد اإلوالنصح والوعظ واإلرشادوالطرائف،  آالمحادثة والوصف ستماعاإل

هـدفت إلى معرفة مدى تفاعل ، نوعّيةدراسة ( McKnight) 2002 ,(ماآنايت أجرت و
 الباحثة في دراسـتها  ووظفت.طلبة المرحلة األساسية مع منهاج اللغة، واألدب واختباراته المقننة

مقابالت مسجلة مـع الطالب والمعلمين وأولياء األمور حول نوعية : األدوات النوعية اآلتية
ألفاظهم ومستويات آتاباتهم، وفحصت آّراسات الطالب ونتائج اختباراتهم، والمـشاهدات 

هم خمسة عــشر من أربعة معلمين وثالثمائة طالب، تـّمت معايشتالدراسة وتكونت عينة . الصفية
وتوصلت  .واقتصرت المعالجة اإلحصائية على حساب تكرارات السلوك ونسبها المئوية .أسبوعًا

تدني فاعلية منهاج اللغة في المرحلة األساسية، وقلة انعكاسه على : الباحثة إلى نتائج أبرزها
ارات تصال ومستويات تحصيلهم في االختبالب وقدراتهم في توظيف مهارات اإلميول الط

اللغوية واألدبّية، وعزت الباحثة ذلك إلى أّن منـهاج األدب في المرحلة األساسية يلقى معارضـة 
)contrary ( من الطالب، ألنـه ال يتفق وميولهم، وأظهروا رغبتهم في ضرورة تحديث طرائق

  . تدريس اللغة وآدابها، وتوفير نصوص أدبية تنسجم ومفردات الحياة

 التي هدفت إلى معرفة أثر منهاج األدب في نمو (Allgire, 2002)ودراسة أولجير 
طالبة وثـالث معلمات، ) ٥٠( من  الدراسة، وتكونت عينة المرحلة األساسيةشخصية طالبات
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اتـخذن مـن إستراتيجيتي المحادثة والسرد القصصي أسلـوبًا لتنمية شخصياتهن وطالبهن في 
ل وأفراد المجتمع، ووظفت الباحثة في هذه منـهاج األدب، ومعرفة قدراتهن على التواص

الـدراسة أدوات نوعية، تمثلت في مقابـالت تتابعية أجريت مع المعلمات والطالب وأولياء 
وتوصلت الدراسة إلى . األمور، ومشاهدة مواقف تدريسية صفية، ومالحظة وثائقهن المدرسية

 قدرة الطالب على ، تعزز منأن توظيف إستراتيجيتي المحادثة والسرد القصصي في التدريس
وأوصت الباحثة بتوظيف إستراتيجيتي . تصال والتواصل مع فعاليات المجتمع المحلياإل

المحادثة والسرد القصصي في تدريس طالب المرحلة األساسية لتسهم في نمو قدراتهم 
  . ومهاراتهم اللغوية، وتضمين المنهاج مـادة معرفـية عن دور األدب فـي حياة اإلنـسان

، التي هدفت إلى معرفة مدى تذوق  طلبة المرحلة ,Rosario) (2001 ودراسة روزاريو 
األساسية في المدارس األمريكية اإلثنية لجماليات النصوص األدبية التي يدرسونها باللغة 

 طالبًا من )٣٣( وتشكلت عينة الدراسة من. اإلنجليزية ومدى ذلك على انسجامهم مع المجتمع
أن : وخلصت الدراسة إلى نتائج مؤداها. من إحدى مدارس والية آولومبيا الثانويةأصل أسباني 

جتماعي، ويتذوقون ة المعبرة والمستلة من واقعهم اإلالطالب يحاآون األجناس األدبية البسيط
جماليات النصوص األدبية التي تنسجم مدلوالتها ومفرداتها مع حجم قاموسهم ومستوياتهم 

 أذواقهم وعواطفهم وقدراتهم على التخيل والتعبير، األمر الذي يجعلهم اللغوية، وتتفق مع
  . بستوعبون تلك النصوص ويتفاعلون معها، وتسهم في فهم تقاليد المجتمع

، التي هدفت إلى معرفة أثر تدريس مادة األدب Braure, 2000)(ودراسة براور 
 المادة في ة، وآيف تسهم هذهألمريكيين يدرسونه في الجامعات ااإلنجليزي على ثقافة الطالب الذ

وخلصت الدراسة إلى أن .  طالبًا)١٩٠(جتماعي، وتشكلت العينة من تشكيل سلوك الطالب اإل
هناك عالقة طردية بين منهاج األدب ودوره في تشكيل قاعدة معرفية وإرساء قواعد فهم ثـقافي 

العناية الكافية لتأآيد قيمته التربوّية، بين المجتمعين األمريكي واإلنجليزي، وأن هذا األدب لم ينل 
 إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في توظيف الدارسين لمفردات مادة األدب )براور(وأشار 

 الدارسينأسهمت في نماء االنجليزي الشائعة في المجتمع األمريكي عنها في المجتمع االنجليزي 
تبي ومروجي تلك األعمال األدبية التي تدرس في ، وتلك المفارقات القائمة بين أفكار آااجتماعيًا
  .  وتفسيرات النقاد والطالب لنتاجاتها وتفاعالتها في حياتهم،الجامعات

 دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر توظيف استراتيجيات التدريس )٢٠٠١( وأجرت حداد
وار، في تنمية يل األدالحوار والمناقشة، والتلخيص الشفوي، والمساءلة وتمث: اللغوية التالية
تصالي لدى طالبات الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التفاعل اإل

 طالبة من طالبات )٥٢( وتكونت عينة الدراسة من . األردن–التربية والتعليم للواء الكورة 
 )٢٦(ها الصف العاشر األساسي، وقد تم أخذ عينتين عشوائيتين؛ األولى ضابطة وعدد طالبات

ت وفق طريقة  طالبة درس)٢٦(درست وفق الطريقة االعتيادية، والثانية تجريبية وعدد طالباتها 
 وقد استخدمت الباحثة اختبار النشاطات الشفوية؛ وتألف من ثمانية .تصاليةالنشاطات الشفوية اإل

شاطًا معينًا؛ أسئلة تنسجم مع المؤشرات السلوآية المتفرعة عن آل نشاط، وآل سؤالين يقيسان ن
السؤاالن األول والثاني يقيسان أثر النشاط الحواري والمناقشة، والسؤاالن الثالث والرابع يقيسان 
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أثر نشاط مهارة التلخيص الشفوي، والخامس والسادس يقيسان نشاط تمثيل الدور، والسابع 
حيث تزود والثامن يقيسان نشاط المساءلة، واستخدمت مجموعة من التدريبات والنشاطات ب

تصالي،  تنمية التفاعل اللفظي الصفي واإلالطالبات بإجراءات وعمليات ونشاطات تسهم في
وقامت الباحثة بعد تطبيق النشاطات والتدريبات بإعادة القياس باستخدام اختبار النشاطات 

  .تصاليشفوية في تنمية التفاعل اإل وبينت نتائج الدراسة فعالية النشاطات ال.الشفوية

 هدفت إلى تقويم جودة المناهج والكتب المدرسية التي تم فقد ،)٢٠٠١(  دراسة الشيخوأما
 والتي  في األردن وفق معايير الجودة)١٩٩٨ – ١٩٨٩(تطويرها ضمن خطة التطوير التربوي 

 األساسية تمع الدراسة طلبة مدارس المرحلةوشمل مج .الحياتيةوتدريباتها  أهمها الوظيفية من
مدارس  مدرسة عشوائيًا تمثل جميع )٨٦(اختيار في  الدراسة مثلت عينةت و.في األردن

أربعة مستوى تحصيل الطالب في  لقياس  وتألفت أداة الدراسة من اختبارات.محافظات األردن
إجراء  و،جتماعية والوطنيةإلاللغة العربية، والعلوم، والرياضيات، والتربية ا:  هي،مباحث

لطلبتها اختبارات التي أجريت عينة الدراسة وشملت صفوف  .دمعلمي هذه الموامقابالت مع 
 وتوصلت الدراسة فيما يتعلق .؛ الثالث والسادس والتاسعصفوف ، مادة اللغة العربيةتحصيلية في

ارتكاز آتب اللغة العربية في : الحياتية إلى نتائج أهمها تدريبات آتب اللغة العربيةبوظيفية 
، وجاء ة واقعية حياتيال تمثل سياقاتط القاعدة اللغوية على أمثلة المرحلة األساسية في استنبا

  .الجانب الوظيفي في تدريبات التعبير الوظيفي محدودًا للغاية

 )١٩٩٦أبو الشعر، (التي أوردها  )Boers & Caspary(وفي دراسة بورس وآازبري 
 على سلوك طلبة المرحلة األساسية اللغوية نوعية التدريباتوالتي هدفت إلى الكشف عن أثر 

 إذ قام الباحثان باستبدال رحلة إلى المطار بواجب .تلبيتها لحاجاتهم وميولهممدى التعليمي و
 حيث يستطيع األطفال التحدث مع المسافرين عن األماآن المنوي التوجه إليها )تصميم خريطة(

بة التقارير وتدوين المالحظات إلتمام أو القادمين منها، وإجراء المقابالت وعقد الحوارات وآتا
 الباحثان الطالب إلى المطار، وطلبا من إحدى العامالت على متن وقد اصطحب .المهمة بنجاح

الطائرة أن تحدد لهم على الخريطة األماآن التي زارتها، ثم قام الطالب بوضع لعب مغناطيسية 
بأهمية هذا المدخل زيادة وعي الطالب صغيرة في األماآن المشار إليها على الخريطة، وقد حقق 

 ألنهم يدرآون قدرتهم على تحقيق النجاح في أي شيء له عالقة التدريبات اللغوية الحياتية؛
 اللغة واألدب آتببالحياة الواقعية، وبما يختارون من النشاطات، وتعزى هذه النتائج إلى أن 

ت الحياتية، وقد تخلو في بعضها من مثل تعرض تدريباتها اللغوية لمثل هذه الحاجا ال تالمدرسية
  .هذه التدريبات

يتضح من هذه الدراسات، أنها عنيت بمرحلة التعليم األساسي وخاصة المرحلة التي 
وربطت قدرة الطالب على التعبير بالتحصيل  استهدفتها هذه الدراسة؛ المرحلة األساسية األولى،
والمهارية للوصول إلى المهارة لكفاية اللغوية اللغوي ومهارات الكتابة، وبينت آيفية تضافر ا

  .تصال الوظيفيةالية واستخدام اللغة في مواقف اإلتصاإل
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ورآزت هذه الدراسات على المناشط اللغوية في مواقف التعبير الحياتي المكتوب، وذلك 
لسهولة تناول النص المكتوب وضبط معايير تحليله؛ فكتب اللغة العربية للمرحلة األساسية 
األولى في عرضها لمواقف التعبير الشفهي تدرب الطالب على هذه المواقف بممارسة أنشطة 
لغوية آتابية، فال تضع الطالب في موقف حياتي طبيعي للتفاعل اللفظي، مع أن المناشط الشفهية 

من ها الوظيفية أآثر من الكتابية؛ ألننا في سلوآاتنا اليومية نمارس مهارات الكالم أآثر تدريباتو
  .ممارسة الكتابة

الحياتية وسيلة للوصول إلى غايات التدريبات ومع هذا فقد استخدمت هذه الدراسات تلك 
تصال اللغوي ومحدداته والطالقة اللغوية، وأهمية اإل يةبحثية اتصالية تتعلق بالقدرة اللغو

ية هي محورها  اللغوية الحياتتدريباتوارتباطاته بالمقام والحال، بينما في هذه الدراسة فال
وغايتها، ولكنها ال تبحث في آيفية تشكيلها، وال تبحث في المهارات الفرعية التي توصل إليها، 

 مجتمع )لغتنا العربية(وال في الكفاءات والقدرات المشكلة والممهدة لها، ألنها تستقصيها في آتب 
  .الدراسة، ال في آالم الطالب وآتاباتهم

بعاد اللغوية الوظيفية في التعبير الوظيفي، والتحليل الوظيفي وقد اهتمت هذه الدراسات باأل
تصالي وصوره الوظيفية الكتابية منها بالبعد اإلو،  لتقويمهكتوب والملفوظللخطاب اللغوي الم

والشفوية، وهذا يعني أن هذه الدراسات قد تحررت من سيطرة المدرسة السلوآية، وضيق التقليد 
لمعرفية، والتربية الوظيفية، حابة الفكر والمعرفة الذي تمثله المدرسة اوالمحاآاة، والنمطية إلى ر

األساسية األولى وحاجات المرحلة تصال الحياتي، وهذه الدراسة تعنى بحاجات طالب واإل
مجتمعه، وتهتم بالمحتوى المعرفي؛ تنظمه، وتختبره، وتستقصي اللغة في آتابات الطالب 

  .وآالمهم
  

  اتهاوإجراءطريقة الدراسة 

  منهج الدراسة

في الوظيفية اللغوية التدريبات أنشطة لتحديد  ،يلتحليلاوظفت هذه الدراسة المنهج الوصفي 
وقد  حساب معدل تكرارها ومدى ترآيزها،عن طريق وآشف جوانبها  ،آتب مجتمع الدراسة

ل، األولى؛ األو في صفوف المرحلة األساسية )لغتنا العربية(آتب   منالدراسة هذهتخذت ا
  . لها ميدانًاوالثاني، والثالث،

   وعينتهامجتمع الدراسة

 في صفوف المرحلة األساسية )لغتنا العربية(تألف مجتمع الدراسة من آتب اللغة العربية 
  :األردن، وهذه الكتب هيفي  األولى؛ األول، والثاني، والثالث

 ٢٠٠٩الطبعة األولى، للصف األول األساسي، ، لغتنا العربية.  

 ٢٠٠٩ العربية، للصف الثاني األساسي، الطبعة األولى، لغتنا.  

  ،٢٠٠٩لغتنا العربية، للصف الثالث األساسي، الطبعة األولى.  
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  الدراسةأداة 

، تضم ثالثين تطبيقًا والحياتية، للغةتدريبات ا استمارة تحليل تمثل بتطويرقام الباحث 
  : التاليةالخطوات، وفق  الحياتيةية اللغوتدريبات لل)Conle, 2000(مستفيدًا من مقياس آونل 

 وتحليلهااألولى للمرحلة األساسية )لغتنا العربية(آتب اللغة العربية منهاج وطالع على اال  ،
فيومي، ( :، ومنهاتقويمهادراستها و أو المناهجوعلى الدراسات السابقة التي تناولت تحليل 

المطلق، ؛ ٢٠٠٠، الرآابي؛ ٢٠٠١الشيخ،  ؛٢٠٠٣الموسى، ؛ ٢٠٠٣حرب، ؛ ٢٠٠٦
١٩٩٩(. 

 تمثل قائمة ،األولى للمرحلة األساسية اللغة العربية  تصميم استمارة أولية لتحليل منهاجتم 
 . فقرة)٣٥(، مكونة من الحياتية  اللغويةبالتدريبات

 وآلية العلوم التربوية من الجامعة األردنية،  محكمين ستة عرض االستمارة على تم
 .متخصصين في مناهج وأساليب تدريس اللغة العربية، ردن في األالجامعيةواآلداب 

 دمج حذف فقرة أو المالحظات التي أبداها المحكمون، وقد اقتصرت على كل  األخذ بتم
  . فقرة)٣٠( - بعد هذه الخطوة -جاالت أو الفقرات، فأصبح عدد فقرات االستمارة بعض الم

  
  اةاألدصدق 

  لمرحلة األساسيةل المقررة )لغتنا العربية(راسة مجتمع الدلجأ الباحث إلى استقراء آتب 
صدق وهذا  ،)Conle, 2000(مستفيدًا من مقياس آونل الدراسة   أداةلتصميم ، األولى

   .أآثر صدقا ومناسبةبأنها  يسم األداةمرتبط بالمضمون 

  وللتوفيق بين المسميات التي ،تدريباتوزيادة في اطمئنان الباحث لما توصل إليه من 
آونل  إستراتيجية لجأ إلى اإلفادة من ،في األدب النظرييناظرها ها عليها وما أطلق

)Conle, 2000( ما ورد منها مع حياتية  لغويةتدريبات  مقارنة ما توصل إليه من :وهي
 .ي األدب التربويف

  وزيادة في الحرص على أن تصاغ األداة صياغة نهائية، وللتوفيق بين المؤتلف منها وتفريد
  عرضت على عدد من خبراء اللغة،لف، وإزالة االلتباسات التي قد تؤثر في التحليلالمخت

، وقد اتفقت ؛ لتحقيق صدق المحكمين ومدرسيهاها وطرائق تدريسهاومناهجوآدابها العربية 
 بحيث أصبح عدد  أو دمجها في بعض المجاالت،بعض الفقراتمالحظاتهم على حذف 

 . فقرة)٣٠(ستمارة فقرات اإل
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  بات األداةث

 بعضوين مناستعان الباحث  دراسة، والثبات بأداة الالصدقمن متمايزة  درجة لتحقيق
 ، في األردنمن مديرية المناهج والكتب المدرسيةمناهج اللغة العربية اللجنة الفنية لأعضاء 
سبته  بتحليل ما ن، وقام آل منهمااألولى  في تأليف آتب اللغة العربية للمرحلة األساسيةاأسهم

  أزاروف وماير ، وتم حساب ثبات واتفاق تحليليهما وفق معادلة الدراسةمن مجتمع ) ٪٢٠(
)1977 Azaroff & Mayer, (ينتفاق بين المحلل اإلمعدل لتحديد )Inter – rater 

reliability(، نْيـ بين تحليل الباحثالثباتمعامل  معدل بلغ وقد )٠.٩١( .  
  

  إجراءات الدراسة

  وآتب )٢٠٠٥الفريق الوطني لمبحث اللغة العربية، (منهاج اللغة العربية االطالع على ،
: مجتمع الدراسة، وعلى الدراسات السابقة التي تناولت تحليل المناهج أو تقويمها، ومنها

؛ ٢٠٠٣؛ الموسى، ٢٠٠٣حرب،  ؛٢٠٠٦؛ حوامدة، ٢٠٠٦ فيومي،؛ ٢٠٠٧الكخن، (
 .)١٩٩٩؛ المطلق، ٢٠٠٠؛ الرآابي، ٢٠٠١الشيخ، 

  استمارة التحليل(بناء أداة الدراسة(.  

 ستنادًا إلى مجاالت إ، األولىللمرحلة األساسية  ةالثالث )لغتنا العربية(وآتب  ،تحليل المنهاج
 .وفقرات استمارة التحليل

 تكرارات(  الالزمةاإلحصائية التحليالت وإجراء البيانات في ذاآرة الحاسوب، إدخال، 
 .) ونسب مئوية،ومتوسطات

 ج بالتوصياتوسير النتائج والخرتف.   
  

  اإلحصائية المعالجة 

 ألناقتصرت المعالجة اإلحصائية على استخراج التكرارات وحساب النسبة المئوية، 
للمرحلة   العربيةاللغةفي آتب ومدى ترآيزها  الحياتية اللغةتدريبات بحث في ت الدراسة

   .)لغتنا العربية(األساسية األولى 
  

    ومناقشتهاراسةالدنتائج عرض 

ة امن خالل تطبيق أدالوظيفية اللغوية التدريبات عملية التحليل، واستقصاء انجاز بعد 
في آل آتاب من آتب  الحياتيةاللغوية التدريبات ة نوعي على ، استطاع الباحث أن يقفالتحليل

ترآيز  آحد أدنى ل)٪٤( الترآيز العالي بنسبة )محك( مستوى حدد الباحث، ودراسةمجتمع ال
 )لغتنا العربية(  اللغة العربيةنصوص آتبعبارات وفقرات في الوظيفية اللغوية التدريبات 

أقل من (، ومستوى الترآيز القليل بنسبة )٪٣ – ٪١( وأسئلتها، ومستوى الترآيز المتوسط بنسبة
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فقرة، في حين عبارة و )٥٨٩(فقرات نصوص الكتب مجتمعة إلى عبارات ووصل عدد و ،)٪١
العبارات عدد  أما ،أسئلة )٧٠٤( دد أسئلة الكتب وأنشطتها وتمارينها مجتمعة إلىوصل ع

 )٢٨٥( إلى  مجتمعة في الكتب عددهاقد وصلف الحياتية اللغوية تدريباتالفقرات المتعلقة بالو
 اللغوية تدريباتفقرة، في حين وصل عدد األسئلة واألنشطة والتمرينات المتعلقة بالعبارة و
  . سؤاًال)١٧٢( ىإلالوظيفية 

 في هاعرضو  الدراسةتحليل نتائج من خالل ،أسئلة البحثاإلجابة عن إلى  الباحث وعمد
   .على حده  منهمافي آل جدول  المحددةالتكرارات والنسب المئويةومناقشة  ،نيجدول

  
اللغوية الحياتية الواردة في عبارات وفقرات نصوص آتب التدريبات ما :  األول السؤال

  ؟)األول، والثاني، والثالث(األساسية األولى المرحلة  في صفوف ) العربيةلغتنا(

المرحلة  في )لغتنا العربية(نصوص آتب فقرات عبارات وفي  الحياتيةللغوية االتدريبات   .أ
  :األولىاألساسية 

األداة من تدريبات  تدريبعدد تكرارات آل حساب  علىاعتمدت معالجتها اإلحصائية وقد 
نسبتها استخراج ، وآل آتاب من آتب مجتمع الدراسةنصوص ات فقرعبارات وفي الواردة 
  .المئوية

فقرات و  عباراتفيالواردة  الحياتيةة  اللغلتدريباتالتكرارات والنسب المئوية :  )١(جدول 
  .)األول، والثاني، والثالث( األولىاألساسية  المرحلةفي  )لغتنا العربية(نصوص آتب 

  )لغتنا العربية(  اللغة العربيةآتب نصوصفقرات عبارات وفي  لحياتيةاة اللغتدريبات 
 ٥٨٩ ،المجموع  ٢١٩ ،الثالث  ١٨٨ ،الثاني  ١٨٢ ،األول

  التطبيق اللغوي الحياتي
  ٪  ت  ٪  ت  ٪  ت  ٪  ت

  ٨.٨  ٥٢  ١٠.٥  ٢٣  ٦.٤  ١٢  ٩.٣  ١٧  المحادثة والحوار 
  ٨.٢  ٤٨  ٨.٧  ١٩  ٨  ١٥  ٧.٧  ١٤  الوصف
  ٢.٠  ١٢  ٢.٣  ٥  ٢.٧  ٥  ١.١  ٢  ف والنوادر ائالطر

  ٣.٢  ١٩  ١.٨  ٤  ٤.٣  ٨  ٣.٨  ٧  النصح والوعظ واإلرشاد
  ٢.٢  ١٣  ١.٨  ٤  ٢.١  ٤  ٢.٨  ٥  الشكر والثناء

ف ال  توظي م واألمث  الحك
  واألقوال المأثورة

٢.٤  ١٤  ٢.٣  ٥  ٢.٧  ٥  ٢.٢  ٤  

  ٠.٥  ٣  ٠.٥  ١  ٠.٥  ١  ٠.٦  ١  آتابة الالفتات
  ٠.٧  ٤  ١  ٢  ١  ٢  -  -  الرسالة الشخصية

  ٠.٢٠  ١  ٠.٥  ١  -  -  -  -  الة الرسميةالرس
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )١(تابع جدول رقم ... 

  )لغتنا العربية(تدريبات اللغة الحياتية في عبارات وفقرات نصوص آتب اللغة العربية 
التطبيق اللغوي   ٥٨٩المجموع،   ٢١٩الثالث،   ١٨٨الثاني،   ١٨٢األول، 

  ٪  ت  ٪  ت  ٪  ت  ٪  ت  الحياتي
  ٠.٥  ٣  ١  ٢  ٠.٥  ١  -  -  آتابة اإلعالنات

  ١.٧  ١٠  ١.٨  ٤  ٢.٧  ٥  ٠.٦  ١  إلقاء الخطب 
  ٠.٣  ٢  ٠.٥  ١  -  -  ٠.٦  ١  ملء االستمارات

  ١.٢  ٧  ١  ٢  ٢.١  ٤  ٠.٦  ١  آتابة التقارير 
  ١.٩  ١١  ١  ٢  ١.٦  ٣  ٣.٣  ٦  االستقبال والتوديع 

ض  اوض وف التف
  النزاعات

٢.٩  ١٧  ٢.٣  ٥  ٣.٢  ٦  ٣.٣  ٦  

  ١.٩  ١١  ١.٨  ٤  ٢.٧  ٥  ١.١  ٢  التلخيص
  ٠.٣  ٢  ٠.٥  ١  -  -  ٠.٦  ١  لبرقياتآتابة ا

  ٠.٧  ٤  ١  ٢  ٠.٥  ١  ٠.٦  ١  بطاقة الدعوة
  ١.٢  ٧  ١.٤  ٣  ١  ٢  ١.١  ٢  المساجالت والمسابقات

  ١.٠  ٦  ١  ٢  ١  ٢  ١.١  ٢  الوعد
  ٠.٢٠  ١  ٠.٥  ١  -  -  -  -  المحاضرة
  ٠.٥  ٣  ٠.٥  ١  ٠.٥  ١  ٠.٦  ١  ةئبطاقة التهن

  ٠.٢٠  ١  ٠.٥  ١  -  -  -  -  تحرير األخبار
  ٠.٣  ٢  ٠.٥  ١  ٠.٥  ١  -  -  واساةالتعزية والم

  ١.٠  ٦  ٠.٥  ١  ١  ٢  ١.٦  ٣  االعتذار 
  ٠.٩  ٥  ١  ٢  ٠.٥  ١  ١.١  ٢  األحاجي واأللغاز
  ٠.٥  ٣  -  -  ٠.٥  ١  ١.١  ٢  المكالمات الهاتفية
التعريف بالنفس 

  وباآلخرين
٢.٤  ١٤  ٢.٣  ٥  ١.٦  ٣  ٣.٣  ٦  

  -  -  -  -  -  -  -  -  آتابة العقود والصكوك
  ٠.٧  ٤  ١.٤  ٣  ٠.٥  ١  -  -   المذآرات تدوين

  ٤٨.٤ ٢٨٥  ٤٨.٩  ١٠٧  ٤٨.٤  ٩١  ٤٧.٨  ٨٧  المجموع

 األول للصف )لغتنا العربية(آتاب فقرات نصوص عبارات وأن  )١( جدولاليتضح من 
 التالية نسبة الستةالتدريبات  تطبيقًا لغويًا حياتيًا، شكلت )٢٢(على قد اشتملت  األساسي

 بنسبة ترآيز الوصف و،)٪٩.٣(بة ترآيز  بنسالمحادثة والحوار:  وهي منها،)٪٣١.٤(
، )٪٣.٣ (، واالستقبال والتوديع)٪٣.٨( بنسبة ترآيز ، والنصح والوعظ واإلرشاد)٪٧.٧(



 ٥٦٣ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خليل الفيومي

  ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - األخرىالتدريبات بينما شكلت  ،)٪٤.٠ (والشكر والثناء، )٪٣.٣ (والتفاوض وفض النزاعات
لحكم واألمثال واألقوال ، احتلت الطرائف والنوادر، وتوظيف ا)٪١٧.٨(نسبة  - ١٦وعددها 
واقتربت من نسبة ) ٪٦( الرتبة األعلى، حيث بلغت نسبتها مجتمعة ، والوعد، واالعتذارالمأثورة
  .فلم يكن لها حضورالتدريبات ، أما باقي )٪١.٧(ترآيز 

  رـأولجي و)٢٠٠٧(ن ـالكخ يـه دراستـت إليـتوصلا ـع مـج مـذه النتائـت هـد اتفقـوق
 (Allgire, 2002)  والتفاوض وفض النزاعات، الوصف، المحاورة والمحادثة، وفي أن مباحث

 والتي وصلت نسبة األساسية األولىتصالية المهمة لطلبة المرحلة  من األنشطة اإلواالعتذار
وقد يكون لما أورده اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة لمنهاج اللغة . )٪٢٢(ترآيزها إلى 

دور في  من أهداف عامة وخاصة )٢٠٠٥، ني لمبحث اللغة العربيةالفريق الوط(العربية 
؛ فلم التدريبات واقعيًا لهذه  تقويميًا، ومع هذا فإننا لم نلمس اهتمامًاالتدريباتالترآيز على هذه 

،  تكرارات في األسئلة إال تسعة تكرارات، والوصف ثمانيةالمحادثة والحوارمهارة  تكرر
 ثالثةوإلقاء الخطب واحد، تكرار ، والرسالة الرسمية  تكراراتربعةوالنصح والوعظ واإلرشاد أ

ولم يذآر االستقبال والتوديع وبطاقة التهنئة واحد، تكرار ، والرسالة الشخصية تكرارات
 بين ما قدمته النصوص وما اهتمت به والمحاضرة والتعزية والمواساة، وهذا يدل على تباين دال

  .األسئلة

 هفقرات نصوصعبارات وفقد اشتملت  ، األساسيالثاني للصف )لعربيةلغتنا ا(آتاب وأما 
 على الوصف، وهيمنت نشاطات )٪١ (أقل من منها )٨(بلغت نسبة ترآيز  تطبيقًا، )٢٤( على

، والنصح والوعظ )٪٦.٤( على والمحادثة والحوار، )٪٨(وهي التدريبات أعلى نسبة بين هذه 
، آان أعالها رتبة )٪٩.٥(ته األخرى ما نسبتدريبات ال، بينما شكلت )٪٤.٣(واإلرشاد على 

 الطرائف والنوادرو، )٪٣.٣(بنسبة وض وفض النزاعات ا  والتف،االستقبال والتوديعتوظيف 
  محك الترآيزتقع ضمنا، وهي نسبة هلكل من) ٪٢.٧(بنسبة وإلقاء الخطب والتلخيص 

  .، وهي نسبة متواضعة)٪٦(، وقد شكال معا المتوسط

ارات و   أّن   ، األساسي الثالث للصف   )لغتنا العربية (آتاب   ونرى في  رات   عب د     فق نصوصه ق
 التدريباتمن ) ٪٢٣.٨(شكلت نسبة تدريبات  أربعةتطبيقًا لغويًا حياتيًا، منها ) ٢٨(على  اشتملت  

الوصف ، و)٪١٠.٥(المحادثة والحوار بنسبة  مبحثي؛على بنسبة ترآيز عالي رآزت مجتمعة، و 
، منها )٪٢٥(قد شكلت ما نسبته    ) ٢٤(األخرى وعددها   التدريبات  وهذا يعني أن    ،  )٪٨.٧(بنسبة  

ز    ضمن  تدريبات   عشرة و قليل، ترآيز   تقع ضمن مستوى   تطبيقًا )١٦( -١(متوسط   مستوى ترآي
ة مبحث و ،)٪٣ ا رتب ان أعاله اء الخطب،  آ اء،  وإلق شكر والثن اد، وال وعظ واإلرش صح وال الن

      ).  ٪١.٨( بمستوى ،والتلخيص

) ٪٤(ترآيز عال  التي وصلت إلى مستوى اللغة الحياتيةتدريبات  أن ،ويبين هذا الجدول
 تكرارا )٤٨(، والوصف بواقع )٪٨.٨( وبنسبة  تكرارًا)٥٢( بواقع المحادثة والحوار: فأآثر هي
 تكرارًا وبنسبة )١٩( بواقع واإلرشادالنصح  ،وبمستوى ترآيز متوسط ،)٪٨.٢(وبنسبة 

الطرائف رواية و، )٪٢.٩( تكرارًا وبنسبة )١٧(التفاوض وفّض النزاعات بواقع و، )٪٣.٢(



  ......"للـ ) لغتنا العربية(تقويم تدريبات اللغة الحياتية في آتب  "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ٥٦٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 تكرارات وبنسبة )١٠( بواقع ، وإلقاء الخطب)٪٢( تكرارا وبنسبة )١٢( والنوادر بواقع
، )٪٢.٤( وبنسبة  تكرارًا)١٤(األمثال واألقوال المأثورة بواقع وتوظيف الحكم و، )٪١.٧(

 )١٤(لتعريف بالنفس واآلخرين بواقع وا، )٪١.٢( تكرارات وبنسبة )٧( بواقع وآتابة التقارير
  الخطبوإلقاء، )٪٢.٢( وبنسبة  تكرارًا)١٣( بواقع والثناء والشكر، )٪١.٤(تكرارًا وبنسبة 

 ).٪١.٧( تكرارات وبنسبة ترآيز )١٠(بواقع 

 أو ٪١(قليل التي وصلت إلى مستوى ترآيز  الحياتية التدريبات أن )١(  الجدولويظهر
 تكرارات لكل منها )٤( بواقع والرسالة الشخصية وبطاقة الدعوةتدوين المذآرات، : هي) أقل

وبنسبة لكل منهما  تكرارات )٣(بواقع والالفتات آتابة اإلعالنات و، )٪٠.٧(وبنسبة ترآيز 
، )٪٠.٣(وبنسبة لكل منهما   تكرارًا)٢(بواقع والتعزية والمواساة ، وملء االستمارات )٪٠.٥(

 )٣(، والتعزية والمواساة بواقع )٪٠.٥( تكرارات وبنسبة )٣(وآتابة بطاقات التهنئة بواقع 
، )٪٠.٣( تكرارا وبنسبة )٢( بواقع ، وآتابة البرقيات)٪٠.٣(تكرارات لكل منها وبنسبة 

والمحاضرة، وتحرير األخبار، والمكالمات الهاتفية بواقع تكرار واحد لكل منهما وبنسبة ترآيز 
حياتية غابت تمامًا عن فقرات نصوص آتب لغوية تدريبات ويلحظ أن هناك  ).٪١.٠(ل من أق

 . والصكوكآتابة العقود: هيو األولىاألساسية المرحلة اللغة العربية في 

واألنشطة اللغوية التدريبات من   قد خلت اللغة العربية لهذه المرحلة،آتبويذآر أن 
ات واالحتفاالت والجلسات، وتدوين المالحظات، وإعداد قوائم جتماعإدارة اإل: التالية الحياتية

ستفسارات، والرسائل اإللكترونية، والرسائل الهاتفية محتويات والفهارس، والمساءلة واإلال
  .لغيرها في هذه المرحلةالوظيفية  اللغويةالتدريبات أن أولوية يعزى غيابها إلى قد ، والقصيرة

في آتب اللغة العربية حياتية تدريبات صوص التي تضمنت فقرات النعبارات وبلغ مجموع 
عبارة  )٨٧( األولفي الصف : آما يلي، موزعة عبارة وفقرة )٢٨٥(للمرحلة األساسية األولى 

الصف ، وفي )٪٤٨.٤(فقرة وبنسبة عبارة و )٩١( الصف الثاني، وفي ) ٪٤٧.٨(فقرة وبنسبة و
أو متكاملة ليست ولكنها  ،هذه النسب ناميةو )٪٤٨.٩(فقرة وبنسبة عبارة و )١٠٧( الثالث

آتابة :  تدريبات، آما فيالمرحلةوى التطبيق عينه بين صفوف في مستمنسجمة مع بعضها 
الالفتات والبرقيات، واالعتذار، والمحاضرة، وتحرير األخبار، والتعزية والمواساة، والوعد، 

 . د والصكوكواألحاجي واأللغاز، والمكالمات الهاتفية، وآتابة العقو

 في )لغتنا العربية(اللغوية الحياتية التي تضمنتها أسئلة آتب التدريبات ما :  السؤال الثاني
   ؟)األول، والثاني، والثالث(األساسية األولى المرحلة صفوف 

األساسية المرحلة  في )لغتنا العربية(اللغة العربية في أسئلة آتب  الحياتية اللغويةالتدريبات   .ب
        :األولى



 ٥٦٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خليل الفيومي

  ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آتب اللغة العربية  في أسئلة الحياتية ة اللغتدريباتلالتكرارات والنسب المئوية :  )٢(جدول 
  .)الثالثو، الثانيو، األول( األولى األساسية المرحلة في )لغتنا العربية(

   للمرحلة األساسية األولى)لغتنا العربية(آتب اللغة العربية في أسئلة  الحياتيةة اللغتدريبات 
التطبيق اللغوي   ٧٠٤ ،المجموع  ٢٥١ ،الثالث  ٢١٩ ،الثاني  ٢٣٤ ،األول

  ٪  ت  ٪  ت  ٪  ت  ٪  ت  الحياتي
  ٤.٣  ٣٠  ٤.٤  ١١  ٥.٠  ١٠  ٣.٩  ٩  المحادثة والحوار 

  ٤.٣  ٣٠  ٥.٢  ١٣  ٤.١  ٩  ٣.٤  ٨  الوصف
  ٠.٦  ٤  ٠.٤  ١  ٠.٩  ٢  ٠.٤  ١  الطرائف والنوادر 

النصح والوعظ 
  واإلرشاد

١.٣  ٩  ٠.٨  ٢  ١.٤  ٣  ١.٧  ٤  

  ٠.٦  ٤  ٠.٨  ٢  ٠.٥  ١  ٠.٤  ١  الشكر والثناء
توظيف الحكم 

واألمثال واألقوال 
  المأثورة

٠.٩  ٦  ١.٢  ٣  ٠.٩  ٢  ٠.٤  ١  

  ٠.٧  ٥  ٠.٨  ٢  ٠.٥  ١  ٠.٩  ٢  آتابة الالفتات
  ٠.٣  ٢  ٠.٤  ١  -  -  ٠.٤  ١  الرسالة الشخصية
  ٠.٣  ٢  ٠.٤  ١  -  -  ٠.٤  ١  الرسالة الرسمية
  ٠.٤  ٣  ٠.٤  ١  ٠.٥  ١  ٠.٤  ١  آتابة اإلعالنات

  ٠.٩  ٦  ٠.٨  ٢  ٠.٥  ١  ١.٣  ٣  إلقاء الخطب 
  ٠.٣  ٢  ٠.٤  ١  -  -  ٠.٤  ١  ملء االستمارات

  ٠.٣  ٢  ٠.٤  ١  -  -  ٠.٤  ١  آتابة التقارير 
  ٠.١  ١  ٠.٤  ١  -  -  -  -  االستقبال والتوديع 

التفاوض وفض 
  النزاعات

١.٩  ١٣  ١.٦  ٤  ١.٨  ٤  ٢.١  ٥  

  ١.٣  ٩  ١.٢  ٣  ١.٤  ٣  ١.٣  ٣  التلخيص
  ٠.٦  ٤  ٠.٤  ١  ٠.٥  ١  ٠.٩  ٢  قياتآتابة البر

  ٠.٤  ٣  ٠.٤  ١  ٠.٥  ١  ٠.٤  ١  بطاقة الدعوة
المساجالت 
  والمسابقات

٠.٦  ٤  ٠.٨  ٢  ٠.٥  ١  ٠.٤  ١  

  ٠.٦  ٤  ٠.٤  ١  ٠.٥  ١  ٠.٩  ٢  الوعد
  ٠.١  ١  ٠.٤  ١  -  -  -  -  المحاضرة

  ٠.٣  ٢  ٠.٤  ١  ٠.٥  ١  -  -  بطاقة التهنئة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )٢(تابع جدول رقم … 

  للمرحلة األساسية األولى) لغتنا العربية(في أسئلة آتب اللغة العربية تدريبات اللغة الحياتية 
التطبيق اللغوي  ٧٠٤المجموع،   ٢٥١الثالث،   ٢١٩الثاني،   ٢٣٤األول، 

  ٪  ت  ٪  ت  ٪  ت  ٪  ت  الحياتي
  ٠.١  ١  ٠.٤  ١  -  -  -  -  تحرير األخبار

  ٠.٤  ٣  ٠.٤  ١  ٠.٥  ١  ٠.٤  ١  التعزية والمواساة
  ٠.٤  ٣  ٠.٤  ١  ٠.٥  ١  ٠.٤  ١  االعتذار 

  ٠.٤  ٣  ٠.٤  ١  ٠.٥  ١  ٠.٤  ١  األحاجي واأللغاز
  ٠.١  ٢  ٠.٤  ١  -  -  ٠.٤  ١  المكالمات الهاتفية
التعريف بالنفس 

  وباآلخرين
١.١  ٨  ١.٢  ٣  ١.٤  ٣  ٠.٩  ٢  

  ٠.٣  ٢  ٠.٤  ١  -  -  ٠.٤  ١  آتابة العقود والصكوك
  ٠.٦  ٤  ٠.٨  ٢  ٠.٩  ٢  -  -  تدوين المذآرات 

 ٢٤.٤  ١٧٢ ٢٦.٧  ٦٧  ٢٢.٨  ٥٠  ٢٣.٥  ٥٥  المجموع

 )٢٥(قد اشتملت على  ، األساسياألولالصف  أن أسئلة آتاب )٢( جدولاليتضح من 
نسبة  بينما وصلت، )٪٤(  العاليإلى مستوى الترآيزأي منها لم يصل و،  لغويًا حياتيّاتطبيقًا

 النصح والوعظ مبحثْينسبة  ت وصلو، )٪٣.٤( إلى ، والوصف)٪٣.٩( إلى المحادثة والحوار
إلى وإلقاء الخطب  والتلخيص ،)٪٢.١(التفاوض وفض النزاعات إلى و، )٪١.٧(واإلرشاد إلى 

وهي نسبة ) ٪٢٤.٤(مجتمعة آلها  الحياتيةاألسئلة التطبيقية اللغوية نسبة وقد شكلت ، )٪١.٣(
الوصف والمحاورة  على مهارات؛الحياتية التدريبات  ت هذهورآز ، في هذه المرحلةمتوسطة
من وهي ؛ والتفاوض وفض النزاعات والنصح والوعظ واإلرشادإلقاء الخطب، و ة،والمحادث

؛ فهي تناسب نموهم اللغوي وتمكنهم من الطالب لدى المحببةوالتأثيرية الكتابية التدريبات 
  وعبارات فيكتب الطالب بلغته جمًال،الكتابة اإلنتاجيةو مهارتي القراءةاالقتراب من إتقان 

 يتحكم بطولها وقصرها وفق حاجته وقدرته البيانية وامتالآه للمهارة مادًةكل تش ، قصيرةوفقرات
  .الكتابيةاللغوية أو 

  لغويًا حياتيًا، تطبيقًا)٢١(فقد اشتملت على  ،الثاني للصف )لغتنا العربية(آتاب أسئلة وأما 
دون ما  ها تطبيقًا من)١٥(ترآيز  وبلغت نسبة، )٪٢٢.٨(كتاب المن نسبة أسئلة مجتمعة شكلت 

ها رتبة تتل ).٪٥(نسبته حيث بلغت الحوار المحادثة وتطبيق رتبة أعالها  آانو ،)٪١(مستوى 
 اقترب  ماوأكتاب هذا ال ارآز عليهالتي التدريبات ومن المالحظ أن  ).٪٤.١(لوصف بنسبة ا
ما ما تستخدم في مواقف المشافهة، بين -غالبا  -تدريبات هي  ، متوسط نسبة ترآيزها منمن

 تكرارات خمسةللتلخيص الذي ظهر في األسئلة بلمهارات لغوية حيوية ظهرت بداية خجولة 
  . بتكرارين النصوصوفي
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  ٢٠١١، )٣(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في نسبة ترآيزه   األساسياألولق ما حققه آتاب الصف ي قصور الكتاب عن تحقويلحظ
 وتزداد؛ تنموتتصل وآمًا ونوعًا بدل أن التدريبات حياتية؛ فتراجعت اللغوية التدريبات ال على
،  والمحادثة والحوار،الوصف تدريبات فقط هي ) ٪٤.٠( ترآيزها التي تعدت نسبة تدريباتفال

أدوات تقويم أنشطة الكتاب ومنها؛ قوائم الشطب استراتيجيات وتنوع وقد يعزى األمر إلى 
ارتباط تدريبات دروس آتاب اللغة العربية للصف وساللم التقدير والسجالت القصصية، وإلى 

مدرستي، أحب ، أسرتي: مستلة من الواقع الذي يعيشه الطالب، مثلجاذبة ألول بموضوعات ا
 وإلى قصر إجراءاتالمتنزه، عيد األضحى، الهاتف، قواعد السير، الرياضة، بالدي، الحاسوب، 

  .وتحليلها وترآيبها  وترآيزها على عمليات تجريد الحروفتنفيذ تدريباتها

  تطبيقًا)٣٠( بلغ عددها فقد ،الثالث للصف  التطبيقية)عربيةلغتنا ال(  آتاب أسئلةوحول
 تاله مبحث ،)٪٥.٢(الوصف بنسبة هيمن مبحث و، )٪٢٦.٧(مجتمعة نسبة  شكلت لغويًا حياتيًا

، )٪١٧.٠(نسبة مجتمعة  األخرى التدريباتبينما شكلت  ،)٪٤.٤( نسبة علىوالحوارالمحادثة 
المحادثة تدريبات من المالحظ أن و، ًا واحدًا تكرارنهامتطبيقًا  )١٨( تكراراتعدد تعد يولم 

الطالب  ما يحتاج إليها -غالبا  -  والتلخيص،والوصف، والتعريف بالنفس واآلخرين ،والحوار
فقرات بين في تكراراتها   متوازنةالتدريباتولم تأت هذه ،  والحوارفي مواقف المشافهة
 لم يصل إلى مستوى ،مجال األسئلةفي لتدريبات اهذه أّن أي من  ويالحظ  .النصوص واألسئلة

والمحادثة والحوار ). ٪٥.٢( وبنسبة  تكرارًا)١٣( سوى مبحثي الوصف بواقع الترآيز العالي
     .ضمن مستوى ترآيز قليلالتدريبات ، واستقرت بقية )٪٤.٤( وبنسبة تكرارًا) ١١(بواقع 

للمرة  الثالثللصف لغة العربية ب الاآتأسئلة في  حياتيةتدريبات  ثالثةحضور ولوحظ 
، االستقبال والتوديع :وهي) ٪٠.٤(وبواقع تكرار واحد لكل منها ونسبة ترآيز ، األولى

هذا مع أّن القليل، و  محك الترآيزتقع ضمننسبة ضئيلة هي ووالمحاضرة، وتحرير األخبار، 
 اتداخل فيهت حيث ، في حياة الطالب جدوىذات  أنهاإال ،التدريبات ول لهذهالظهور األهو 

، قيق حاجة دراسية بحثية أو حياتيةفي تح، والتلخيصستماع، والكتابة، المحادثة، واإلمهارات 
 أن األآثر وظيفية هذا الكتاب، وآان فيالنصوص واألسئلة أعداد فقرات  بين وجود تباينويلحظ 

الكتاب يشكل هذا  ألن ،ًا مطرد نموًا لهذا الصف)لغتنا العربية( اللغوية في آتاب التدريباتتنمو 
 . في األردناألولىألساسية االمرحلة نهاية 

النصح والوعظ : قليل، فهيالتي وصلت إلى مستوى ترآيز  الحياتيةالتدريبات وأما 
، والشكر والثناء، وآتابة الالفتات، وإلقاء الخطب، والمساجالت والمسابقات، وتدوين واإلرشاد
الطرائف والنوادر،  : تدريباتتلتها ،)٪٠.٨(ترآيز نسبة بوا، لكل منهتكرارين  بواقع المذآرات

بال  وملء االستمارات، وآتابة التقارير واالستقاإلعالناتوالرسالة الشخصية والرسمية، وآتابة 
والمحاضرة، وبطاقة التهنئة وتحرير األخبار، وبطاقة الدعوة، والوعد وآتابة البرقيات والتوديع، 

وآتابة العقود والصكوك العتذار، واألحاجي واأللغاز والمكالمات الهاتفية، والتعزية والمواساة وا
التدريبات  ولم يلحظ غياب أي من هذه .)٪٠.٤(نسبة ترآيز بولكل منها،  تكرار واحدبواقع 

  . المرحلةهذه أسئلة آتب في الحياتيةاللغوية 
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قد حياتية لغوية ات تدريبمجموع األسئلة التي تضمنت هذا الجدول، أن ويتضح من نتائج 
 :آما يليموزعة   من مجموع أسئلة الكتاب،)٪٢٤.٤(ترآيز نسبة بو سؤاًال) ١٧٢( بلغ عددها

 والثالث، )٪٢٢.٨(ترآيز  وبنسبة  سؤاًال)٥٠( والثاني، )٪ ٢٣.٥( وبنسبة  سؤاًال)٥٥( األول
 . ما بين الصفين الثاني والثالث، وهي نسب نامية)٪٢٦.٧( وبنسبة  سؤاًال)٦٧(

اشتملت   قدنصوص هذه الكتبفقرات  نالحظ أن ،)٢ – ١(الجدولين نتائج وبالرجوع إلى 
عبارات  في تطبيقًا )١٦(: منها العدد عينه،اشتملت أسئلتها على و ،حياتيًالغويًا  تطبيقا )٢٩( على
 ها ترآيزألسئلة نسبة افي تطبيقًا )٢٥(، وفي )أقّل أو ٪١(قليل  ترآيزها النصوص نسبةفقرات و

،  والوصفوالمشافهةوالحوار  مواقف الحديث علىالتدريبات هذه  انصب ترآيزغالبا ما وقليل، 
، وإن تطبيقين أو ثالثة )٪٩.٦(على نسبة األسئلة هذين التطبيقين في مجال تتعد نسبتها في ولم 

التي اشتملت عليها الكتب مجتمعة، التدريبات من نسبة ) ٪٣٣(منها آانت تشكل أآثر من 
  . بين نسبة ما أوردته نصوص الكتب وما أوردته أسئلتها واضحًا تباينًاظهرت النتائجوأ

ة   التدريبات  نوعية  فزيادة   ة   اللغوي ذه         الوظيفي سجم وخصوصية ه شفهية ين ة ال  ؛ حيث  المرحل
سجام مع          في    الطالبيبدأ   ى االن درب عل ات الت اة،  حيثي راتهم و زداد ت و  الحي و خب  الجسماني  همنم

ي واإل اعي، جوالعقالن وتم دروتنم ش ا ق ر ال ى التعبي شكل فهي تهم عل ي  ب ه ف ت علي ا آان ر مم أآب
ين  سابقتين  الحلقت يتين ال ر استرساالً  الدراس ون أآث ى   و في الحديث،   ، ويكون درة عل ديهم الق و ل تنم

ابي  ر الكت ون  التعبي ا يميل ع م ة التفاعل م ة؛ آ ومحاول اس أدبي ن أجن ه م اء إلي شعر إلق ة أو ال آتاب
ة ا، وآتالخاطرة  صة، أو المسرحية، أو المقال ة الق ي الصف الثالث األساسي ب ة   ف ك فلغ ، ومع ذل
ى    ها الشفهية هي    تدريباتالكالم، و  دريبات   المهيمنة عل ذه   ت ة ه ا ورد في            ،المرحل ذا يتفق مع م وه

ة   وثيقة منهاج    ة العربي ام    ؛اللغ ة والخاصة      اإلطار الع يم األساسي        والنتاجات العام ي التعل  لمرحلت
انوي ة   ( والث ة العربي ث اللغ وطني لمبح ق ال ور   )٢٠٠٥ ،الفري ى مح ز عل ن الترآي دريبات م  ت
ة، هي       هذا ال انضوى تحت   ، حيث   المحادثة ة        " :جناح ثالثة نتاجات عاّم ارة التحدث بلغ ك مه يمتل
ة في الحديث       "، و "سليمة ة            "، و "يتصف بالجرأة والطالق آداب التحدث في مواقف حياتي ى ب يتحل

ة ع ،"متنوع ق م ذا يتف دآور وه ه م ا توصل إلي أن) ١٩٨٨(  م ي  :ب ب ف ة الطال ي عناي ة ثلث  نهاي
    .الشفهيلتعبير اتدريبات نحو  هوجتت األساسيةالمرحلة 

د  زىوق دريبات   يع ذه الت ور ه بب ظه ة    ،  س ه وثيق ا أوردت ى م اجالإل ار ؛ منه ام اإلط الع
يم األساسي   ي التعل ة لمرحلت ة العربي اج اللغ ة والخاصة لمنه ات العام انويوالنتاج ق (  والث الفري

ة    ة العربي ث اللغ وطني لمبح ضة   )٢٠٠٥، ال ا العري ي خطوطه ي  ف ة ف د ، وخاص يغة تحدي ص
دريبات ت بعض ال   ، حيث خصّ  النتاجات شفهية باإل   ت ذه              ،سم  ال ؤلفي آتب ه ام م ى اهتم ا أدى إل  مم
           .تمثلها في المحتوىبالترآيز على نصوص المرحلة 

دريبات     سبة الت ى ن ا إل و نظرن ة  ول ةاللغوي تملت عل  الحياتي ي اش ب  يالت صوص الكت ا ن  ،ه
ا   األوليان   التطبيقان    عليها وقارناها بالنسبة التي حصل    ز عليهم م الترآي دنا أن  ،اللذان ت ذين   لوج ه

را  ين احتك دم  ) ٪٣٣(التطبيق ي ع ذا يعن سبة؛ وه ذه الن ن ه ع م سبة توزي ساق ن ذه ات دريباته  الت
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ة   اللغوية الغايةقق  حلت  مجتمع الدراسة،  آتبفي   الوظيفية ذه           الوظيفي ا في ه شودة من وجوده  المن
  . المدرسيةالكتب

لما  ،نصوص الكتب وأسئلتهافقرات عبارات والمتضمنة في التدريبات وإذا قارنا بين 
تفاوت ي ف هذه التباينات وتعزى ،بين النصوص واألسئلةالتدريبات  في عرض هذه  توازنًاوجدنا
واحتكار تطبيقين أو ثالثة منها نصيب األسد من واتساقها، نتشارها، ، ونسبها، واالتدريباتنوع 

في آتب التدريبات الحضور وعدد التكرارات، إلى عدم وجود منهجية واضحة في تناول هذه 
  .يحقق الغاية من وجودها تناوًالالمرحلة 

التالي في أسئلة الكتب يؤدي إلى ضعف األداة التقويمية، وبالتدريبات إن ضعف ترآيز هذه 
 وبناء عليه نستنتج أن هذه  وإدارة عمليات تطوير المنهاج،يعجز التقويم عن قيادة التعليم

 ، مقصودا يؤسس في المحتوى ويقّوم في األسئلةلم تكن هدفا تعليميًااللغوية الحياتية التدريبات 
،  لغويةاألداء واالستيعاب والتحليل، وقضاياوقد انصب التقويم في هذه الكتب على مهارات 

 ،ومحاآاة األنماط ،المحوسبة واألنشطة، ستماعواإل والكتابة، ،والتذوق والتفكير، والتحدث
 ،نحوية وصرفيةو أنماط لغويةتدريبات  وقواعد النحوية والصرفية فيها على المسائلوانصبت 

آتابة أو محاآاة و  محددة،إجابة أسئلة و، وآتابة التقارير،الوصفعلى أما التعبير فقد انصب و
  .النصوص الواردة في الكتاب المدرسيبعض 

لوحة ؛ وذلك في تقديم اللغة الحياتية  لتدريبات تقليديًامنحى )لغتنا العربية(ت آتب َحَن
تناسبه، وآذلك في قلة ترآيزها على توليد تدريبات  ثم البحث عن المحتوى أوًال،المحادثة أو 

ا آشفته نتائج تحليل أسئلة الكتب من ضعف في توظيف اللغة من قبل الطالب، وهذا موالمعرفة 
تدريبات وقصورها عن تحقيق ما حققته نصوصها من  الحياتيةة اللغتدريبات ترآيزها على 

  .حياتيةلغوية 

هي من المرحلة هذه  اللغة العربية لالتي اشتملت عليها آتبالتدريبات ومع هذا آله نجد أن 
 وأظهرت الجديد ، ما تستخدم شفهياالتي غالبًادريبات التاألهمية بمكان؛ فقد عززت العديد من 

 الجمهور في ويواجه ؛مع الحياةها في يتكيف، جديدةثانوية  الطالب إلى مرحلة  والتي تعّد،منها
، ت تكرارا)١٠(و) ٪١.٧(متواضعة  بنسبة )إلقاء الخطب(، ويتمثل ذلك في بروز أحاديثه

هتمام ضرورة اإل وآشفت عن ، تكرارًا)١٤( و)٪٢.٤(والتعريف بالنفس واآلخرين بنسبة 
تدوين  ؛ مثلاألساسية الثانيةالمرحلة  الطالب إلى معهاالكتابية التي سينتقل التدريبات بعض ب

، والشكر التلخيص، وآتابة التقاريرالمذآرات، وآتابة الخاطرة والمقالة الوصفية والعلمية، و
  . التي تساعد الطالب في البحث واالستقصاءوموضوعات التعبير الوظيفي واالبتكاري،والثناء، 

  
  التوصيات

، تضاف إلى الدراسات التي الحياتيةة اللغتدريبات لعل هذه الدراسة في إلقائها الضوء على 
  : د اللغة الوظيفية، وتوصي بما يليتناولت أبعا
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  وهي) ٪٠.١ ( لم تتجاوزالتي وردت بنسب متدنية جدًا الحياتية اللغةتدريبات الترآيز على :
النصح والوعظ واإلرشاد، والشكر والثناء، وآتابة الالفتات، وإلقاء الخطب، والمساجالت 
والمسابقات، وتدوين المذآرات، والطرائف والنوادر، والرسالة الشخصية والرسمية، 
وآتابة اإلعالنات وملء االستمارات، وآتابة التقارير واالستقبال والتوديع، وآتابة البرقيات 

 الدعوة، وبطاقة التهنئة وتحرير األخبار، والتعزية والمواساة واالعتذار، واألحاجي وبطاقة
  . واأللغاز والمكالمات الهاتفية، وآتابة العقود والصكوك

 اللغوية واألنشطة التدريبات   في المرحلة األساسية األولى اللغة العربيةتضمين آتب
 بين األفراد واالحتفاالتجتماعات اءات واإلالحوارات واللقإدارة : الشفهية اآلتيةالحياتية 

ستفسارات، والمساجالت والمسابقات، والمحاضرة،  والمساءلة واإلوالمجموعات الصغيرة،
اإللكترونية والرسائل والتعريف بالنفس واآلخرين، والتعزية والمواساة، والمكالمات 

ئم  المالحظات، وإعداد قوا، وتدوين والوعد،والشكر والثناء واالعتذارالهاتفية القصيرة، و
، وآتابة العقود والتهنئة، وتدوين المذآرات المحتويات والفهارس، وبطاقة الدعوة،

  .والصكوك

 نصوص الكتب والتدريباتوعبارات  فقراتفي الوظيفية اللغوية  الموازنة بين التدريبات 
ة التربوية لَمّسحقق الُمت التدريس والتقويم؛ لتعمليات تتكامل آي ،أسئلتهافي  الحياتية

 ."التقويم يقود التعليم"

  وآتبها المدرسية تحليل مناهج اللغة العربية تقويم وإجراء مزيد من الدراسات في مجال
مستوى نوعية تدريباتها اللغوية الحياتية وومعرفة  األساسية والثانوية،: للمرحلتين

  .للمنهاج ،والنفسية ،والفلسفية ، واالجتماعية،تمثيلها لألسس المعرفية، وهاترآيز
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