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  ، راماالسلطة القطريّة للقياس والتقييم في التربية من ِقبَل التوجيهلجنة 

قسم اللسانيّات واألدب  محاضرة وباحثة في اللسانيّات، رئيسة اللجنة،     حداد -إليانور صايغ بروفيسور
   جامعة بار إيالن اإلنجليزي،

  االمتحانات في اللغة العربيّة، راما مجالمديرة     إيمان عّواديّة

  قسم تطوير أدوات القياس والتقييم، راما ةمدير    هديل شحبري

  مفتّشة مرّكزة للّغة العربيّة في المدارس العربيّة    بربارةد. راوية 

  مفتّشة مرّكزة للّغة العربيّة في المدارس الدرزيّة    وفاء معدّي

  قسم التعليم االبتدائيّ مرشدة قطريّة للتربية اللغويّة،     د. جنان زعبي

  مرشدة في مجال اللغة العربيّة، راما    بثينة عرابي

  

  التكنولوجيا التربويّة)طاقم مطاح (مركز 

  ة بيت بيرلكاديميّ ة، الكلية األرئيسة قسم اللغة العربيّ والطاقم،  ةرئيس    إيمان يونسد. 

  تعلّميّ  أداء ُمقيّمة تعلّمّي، عسر اختصاصيّة    كفاح سعدي

   ومعلّمة لغة عربيّة في المرحلة االبتدائيّة مربيّة    ناريمان قزموز

  )2020(حتّى  مجال القياس والتقييمفي  اختصاصيّة    هديل قردحجي

  )2020 من( في مجال القياس والتقييم اختصاصيّة    د. فرنسين عيسى

  مرّكزة الطاقم    مها حجازي

  التحرير اللغوّي     منصور - أميرة سعيد

  التحرير اللغويّ الترجمة و    جمال منصور

  مديرة اإلنتاج والتصميم الغرافيكيّ     ليالخ حزاي

  إنتاج    حيفاوي چالديس

  غرافيكيّ  تصميم    عرفات رهادة

  

  مدير مجال تطوير االمتحانات القطريّة    يرچعوزي س

  المشروعمديرة     جرينفالد تهيال
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   1مقّدمة
ر مهارات الكتابة لدى التالميذ خالل  عنصورة أوضح وأعمق لكي يمنح المعلّمة الكتابة فَْحص  تّم إعداد العام تطوُّ
بناًء على منهج تعليم اللغة العربيّة،  هالمعلّمة من توجيه عمليّة التعليم، فقد تّم تطوير يُمّكن. هذا الفحص الدراسيّ 

التعليم عمليّتَي  بمواصلة ، فيما يتعلّقاتّخاذ القراراتإلى تعزيز  الحاجةعلى يُؤّكد الذي التقييم التكوينّي،  يةرؤووفقًا ل
اعتبار التقييم التكوينّي سيرورة  نايمكن. )Evidence-based( ع حول أداء التلميذتُجمَ  على أدلّة اعتمادًا ،والتعلُّم

تحديد الفجوة بين الوضع الموجود والوضع ع أدلّة، ثّم تحليلها وتفسيرها، من أجل مْ دائريّة تشمل عمليّات تخطيط وجَ 
-Birenbaum, Kimron, Shilton & Shahaf)وتقييم األدلّة  الفجوة تقليصل خطوات عمليّة، َوَوْضع المنشود

Barzilay, 2009) . عالمات بل يرّكز على َجْمع معلومات بالنسبة  يتضّمنلهذا، فإّن التقييم في هذا الفحص ال
  ميذ في مجال الكتابة.ة لدى التاليتقوللنقاط القّوة والنقاط التي بحاجة 

كتبها التلميذ حول مضامين مختلفة  التينصوص ال من يتّم تقييم الكتابة باالعتماد على مجموعة ،في هذا الفحص
ظ جميع فْ في هذا الملّف يتّم حِ . (Portfolio) لّف التلميذ الشخصيّ موالتي تُحفَظ في اختارها وفقًا الهتماماته، 
لميذ نصوص أخرى يكتبها الت إلى جانب ،في المهّمات المختلفة الُمعطاة في الفحص لميذالنصوص التي يكتبها الت

رجزًءا ال يتجّزأ من عمليّة األمر الذي يجعل الملّف خالل العام الدراسّي،    الكتابة. تعلُّم وتطوُّ

  :يمكن تقييم الكتابة من زاويتَيْن بواسطة الفحص

 تقييمها ًال من خالل تكوين انطباع عاّم حول النّص بأكمله، ومن ثمّ ميذ أوّ تقييم النصوص التي يكتبها التال 
ب على ، والترتيالمضمون، المبنى، اللغة، الخطّ  وهي: ميّز النصوص المكتوبةتُ  ُمسبقًا دةحدَّ معايير مُ  باستخدام
  .الصفحة

  ته تجاه المهّمة، إحساسه بكفاءته ككاتب، (في جوانب مختلفة، مثل: مدى دافعيّ  تفاعل التلميذ مع المهّمةتقييم
  مبنى النّص). لو مضامينللقدرته على تخطيط عمليّة الكتابة، واتّخاذ القرارات بالنسبة 

  
بأكمله  خّطة تعليميّة لكّل واحد من التالميذ من ناحية، وللصفّ  لبناء أساسيّةيُشّكل هذا التقييم بمراحله المختلفة قاعدة 

ن  ر مهارات الكتابة لدى  المعلّمةمن ناحية أخرى. إّن َجْمع النصوص في ملّف التلميذ الشخصّي يُمّكِ من متابعة تطوُّ
ر أيًضا. ومشاركتهمالتالميذ    في هذا التطوُّ

   

                                                             
أون ولجنة التوجيه الُمرافقة -باللغة العبريّة للصّف الثاني برئاسة د. عماليا بارر الكتابة الذي ُطوِّ  فَْحصالكتابة هذا استنادًا إلى  فَْحصتّم تطوير    1

  لها التي شملت اختصاصيّين من السلطة القطريّة للقياس والتقييم في التربية (راما)، واختصاصيّين من وزارة التربية والتعليم. 
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  في تطوير مهارات الكتابة  المعّلمةدور 
 ُمرشدةومن خالل كونها  االبتدائيّة، المرحلة في التالميذ لدى الكتابة مهارات تطوير في هاما دوًرا المعلّمة تؤدّي

ر تُرافق المعلّمة سيرورة لكتاباتهم قارئةو لهم  فَْحص الكتابة وفي عاّم، بشكل التعلُّم عمليّة في عندهم الكتابة تطوُّ
  .خاصّ  بشكل
 أهدافهم تحديد على تُساعدهم لديهم، الكتابة سيرورة وتدعم الكتابة، على التالميذ بتشجيع كُمرشدة المعلّمة تقوم

م الكتابة، في الشخصيّة  وبتجربتهم بعالَمهم اهتماًما فيه تُبدي الذي اإليجابيّ  الحوار خالل من شخصيا مردودًا لهم وتُقدِّ
ر ويدعم بكفاءتهم، إحساسهم يدعم التالميذ جانب إلى ُمكثَّف بشكل المعلّمة وجود إنّ . كُكتّاب الشخصيّة  مهاراتهم تطوُّ

  .عليها اإلقبال في رغبتهم من ويزيد الكتابة، في
. موضوعيا وداعًما عليها مردودًا لهم وتكتب التالميذ كتبها التي النصوص بقراءة فتقوم) متلقّية( كقارئة المعلّمة وأّما

 الكتابة في الرغبة لديهم يثير بأن كفيل ذلك يكتبونها، التي النصوص يقرأ من هناك أن التالميذ يعرف أن بمجّرد
 المرّجح من بالتقدير، الكتابة في وتجاربه أفكاره فيها تحظى بيئة في يتعلّم الذي التلميذ إنّ . تطويرها في واالستثمار

 يجعل مّما شخصيا، إنجاًزا ويعتبرها يكتبها التي النصوص بقيمة يشعر وأن الجهد من المزيد بَْذل على ذلك يحفّزه أن
   .له بالنسبة وإيجابيّة ممتعة عمليّة الكتابة عمليّة
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  محتويات حقيبة الفحص
  :.  كّراسة المعلّمة تشمل ما يلي1

 إلجراء التوجيهات النظريّة، الخلفيّة ،الّرابع للصفّ  الكتابة فَْحص تطوير أهداف المرشد يشمل – للمعلّمة ُمرشد 
  .المردود ُمحادثة إلجراء والتوجيهات الفحص لتقييم التوجيهات الفحص،

 الفئة نفس من تالميذ كتبها مختلفة بمستويات نصوًصا النماذج كّراسة تشمل – تالميذ لكتابات نماذج كّراسة 
 التالميذ سيكتبها التي للنصوص تقييمها عند عليه االعتماد المعلّمة تستطيع نموذًجا لتُشّكل تقييمها تمّ  العمريّة،

  .السنة خالل صفّها في
  
  :.  كّراسة "المهّمات والمواّد الُمرافقة إلجراء الفحص" تشمل ما يلي2

 نيْ الوحدتَ  في المختلفة الموضوعات بحسب الكتابة مهّمات على تحتوي مةُمصمَّ  أوراق – للكتابة أوراق.  

 بات( أسئلة عليها ُكتِبَت بطاقات – ِوحدة لكلّ  التمهيديّة األسئلة بطاقات  أثناء المعلّمة الستعمال) المضمون ُمَرّكِ
  .الكتابة وأثناء التمهيديّة الُمحادثة

 جديدة مهّمات وإلضافة المعلّمة الستعمال فارغة كتابة أوراق – موضوع دون للكتابة أوراق.  

 بات أي أو( أسئلة إضافة أجل من المعلّمة الستعمال فارغة بطاقات – تمهيديّة أسئلة لكتابة فارغة بطاقات  ُمَرّكِ
 .المعلّمة تقترحها جديدة مهّمات حول جديدة أسئلة لكتابة أو ،)ُمالئِمة أخرى مضمون

 المردود ُمحادثة إجراء قبل التلميذ يعبّئه شخصيّ  استبيان – )الكتابة تجربة( للتلميذ استبيان. 

 وه أثناء لقاء الكتابة الذي تلقّ  ورقة صفّيّة لتوثيق سلوك التالميذ وَوْصف نوع التوجيه – ورقة ُمشاهدة وتوثيق
  .)في حال وجود حاجة لهذا التوجيه(

 النصّ  لتقييم ومعايير المهّمة مع التلميذ تفاعل عن العامّ  االنطباع لكتابة توجيهات الدليل في يوجد – التقييم دليل. 
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ّول الفصل   ا

  اكتساب مهارات الكتابة –نظرّية  خلفّية
  حّداد-نور صايغاد. ليمور كولمان، السيّد جلعاد براندس وبروفيسور إلي ما هي الكتابة؟

  
 ب عليها، إّال الكتابة ونتدرّ نتعلّم لمدرسة حيث  باترتبط عادةً أنّها ورغم  ،مكتوب نصّ  هي عبارة عن إنتاج الكتابة

 هاّمةأساسه أداء الواجبات المدرسيّة، بل تُعتبر الكتابة أداة أبدًا فالهدف من الكتابة لم يكن  عليها فقط.أنّها ال تقتصر 
رها البشر بهدف القيام بمجموعة واسعة من المهاّم في سياقات مختلفة في حياتهم، ولتحقيق يستحيل  أهداف طوَّ

األشخاص األقرب  التواُصل مع من، بدًءا لالتواصُ  من أجلنستخدم الكتابة فعلى سبيل المثال، . تحقيقها بدون الكتابة
عدد كبير من األشخاص الذين قد  ل معلتواصُ باجهات رسميّة، وانتهاًء مع  أو وسعمع أشخاص في دائرة أأو إلينا، 

ومشاعرنا،  رغباتنا ، مفاهيمنا،أنفسنانعبّر عن أن تيح لنا تُ حيث  ذاتيّ للتعبير النستخدم الكتابة كذلك،  ال نعرفهم أحيانًا.
 هاّمة نستخدم الكتابة كأداةباإلضافة إلى ذلك،  مع الناس.المباشرة حادثة المُ ة، بعكس دقّ بو ، بتوسُّعناوتميّز ناوإبداع

؟ كيف يمكننا ُمشتَرياتدون قائمة  الدّكانمن نشتري سماذا  نتذّكريمكننا أن كيف  :مثًال ، لوماتتنظيم المعلم ولتعلُّ ل
األفكار التي سمعناها في محاضرة أو نتعّمق في مكتوبة؟ كيف يمكننا أن  عمل ةدون خطّ  دراسيّة ِوحدةأن نعلّم 

فإّن  ُهنا،من  معلومات من مصادر أخرى؟مع أفكارنا و معا ودون دمجها ها في كتاب دون تلخيصها كتابي ناقرأ
  من كياننا كبشر.  يتجّزأ ر، وهي جزء ال تنوِّ بالنسبة للمجتمع المُ ماّسة الكتابة ضرورة 

  .، يُبيِّن أهداف الكتابة وأمثلة ألنواع النصوص المكتوبة في الحياة اليوميّة1الُمخطَّط 
  

  : أهداف الكتابة وأمثلة ألنواع النصوص المكتوبة في الحياة اليوميّة1الُمخطَّط 

   

نواع النصوص  أهداف الكتابة   أمثلة 

  قائمة ُمشتَريات  رسالة رسميّة  

  مقالة رأي  رسالة شخصيّة

  تهنئة لنهاية السنة  إعالن

  )Chatدردشة على اإلنترنت (  ملّخص جلسة

  ) SMSرسالة قصيرة (  خطّة عمل

  تعليق عبر شبكات التواُصل  تقرير عن تلميذ

  وصفة طبّيّة  ملّخص محاضرة

  يوميّات  قّصة شخصيّة

    

 لتواصُ 

  ذاتيّ تعبير 
 وتنظيمتعلُّم 

 معلومات
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   الكتابة والتكلُّم
متشابهة ويعتمدان على الموارد  ؤدّيان وظائفي فُهماارتباًطا وثيقًا،  (التعبير الشفهّي) بالتكلُّم الكتابةبشكل عاّم، ترتبط 

اآلراء و ،األفكار لومات،المع للغة لنقلا لرسِ ستخدم المُ يَ ففي كليهما (الكتابة والتكلُّم) ة المشتركة. ة والمعرفيّ اللغويّ 
 العمليّة فيه الكتابة، وتبدأ هذلبناء القدرة على أساًسا  تُشِكّل شفهيّ إنتاج خطاب  التكلُّم أي إّن القدرة على ي.تلقّ إلى المُ 

في . بالمحكيّة والمعياريّة وتستمّر طوال الحياة (بالعربيّة باللهجة المحكيّة) من التعلُّم في المدرسةالسنوات األولى 
تقديم ة أو المناقشة المهنيّ  :، في سياقات مختلفة، مثلر أساليب التعبير الشفهيّ عتبر الكتابة أساًسا لتطوُّ الوقت نفسه، تُ 

 يتأثّران ألنّهما، يّ باكتلاو ْين الشفهيّ إنتاج الخطابَ التالميذ على المدرسة أن تشّجع المهّم ولذلك، فمن محاضرة. 
  ببعضهما البعض. 
 جوهريّةأّن هناك اختالفات إّال بين الكتابة والتكلُّم وارتباطهما ببعضهما البعض،  ومتبادلة قويّةرغم وجود عالقة 

  :)(Ravid & Tolchinsky, 2002بينهما، أبرزها 

  ّل زِ عْ بمَ  غالبًا تتمّ ف ،الكتابة أّما .الصوت وبِنَْبَرةإيماءات الجسد ب ،تعابير الوجهوباالستعانة بوجًها لوجه  التكلُّم يتم
النّص طلب من الكاتب أن يصوغ لذا يُ  .فقط تعتمد على استخدام الكلمات وعالمات الترقيمهي و، يتلقّ عن المُ 

يقرأُه اآلخرون  مابشكل صحيح عند م النصّ فهَ يُ  لكيناسبة غة مُ ن، وأن يستخدم لُ يْ ة ووضوح كبيرَ بدقّ الذي كتبه 
  أوقات وأماكن مختلفة.  في

  ّبشكل مباشر  تكلُّمال يتم)nlineO( عادةً في ظروف فتتّم  ،الكتابة. أّما الفورّي والُمتواِصل ضغط التنفيذتحت و
عة النّص أهّميّة ُمراجَ تأتي إمكانيّة وهُنا، ومن إلى التنفيذ الفورّي. حاجة  أوة دون ضغوط زمنيّ و، مريحة

في ق تعمَّ وأن ي، يكتب ماصقل ، يُساعد الكاتب في أن يَ تكلُّمالب مقارنةً الُمتوفِّر أثناء الكتابة  وقتالفوتحسينه. 
 عميق فحصب تتطلّب من الكاتب أن يقوم ،نعيّ الكتابة حول موضوع مُ  فإنّ ذلك،  إلى باإلضافة. يطّورهاأفكاره و

 مفاهيمإلى  والتوصُّل، تهلوماإعادة تنظيم مع، مّما يدفعه إلى إضافيّةوأن يبحث عن معلومات ، لموضوعهذا ال
   (Bereiter & Scardamalia, 1987). جديدة

تخلق اختالفات كبيرة ، فإّن االزدواجيّة اللغويّة بين الكتابة والتكلُّم أعالهالمذكورة باإلضافة إلى االختالفات العاّمة 
اللغة الشفهّي بالعربيّة هي عادةً في التعبير وفي التواُصل اليومّي الُمستعَملة فاللغة  بينهما في سياق اللغة العربيّة.

اللغة هي ف )الرسميّةبشكل عاّم (خاّصةً عبر القنوات  ل الكتابّي التقليديّ التواصُ في  الُمستعَملةاللغة ، أّما كيّةالمح
تتطلّب، باإلضافة إلى التمثيل الكتابّي الصحيح للكلمات  المعياريّةفإّن الكتابة باللغة العربيّة ُهنا من ة. المعياريّ 

 ،(ثروة لغويّة) المفردات مثلرى باللغة المعياريّة من الصفوف االبتدائيّة األولى، أخ لُغويّة قدرات (اإلمالء)، تطوير
   .المختلفة) الُجَمل تراكيب( والنحويّة) واشتقاق تصريف( الصرفيّة والمباني

 فَِمن Saiegh-Haddad & Spolsky, 2014)(المحكيّة واللغة المعياريّة كبيرة جدا اللغة بما أّن االختالفات اللغويّة بين 
 ،التعبير الكتابّي والشفهيّ أجل المطلوبة من واللغويّة األساسيّة المباني  على اكتساب تلميذالضرورّي ُمساعدة ال

 يّةمثل المفردات األساس ،واللغة المعياريّة المحكيّةاللغة التي تختلف بين و الشائعة منها وأهّمها المفردات، خاّصةً تلك
، فكَّر، خِشَي،  ،اعتَقَدَ ( mental verbs -)، أفعال التفكير...كأدوات الربط (ألّن، لذلك، لكن المطلوبة إلنتاج نصّ  َظنَّ

في  الُمستعَملة) واألفعال ...ذهب، جاء، جلس، تناولاّمة والمتداولة في اللغة (خرج، األفعال الع أرادَ، ادّعى...)،
لالزدواجيّة،  لُغويّ  -على تطوير الوعي الميتا التلميذ ساَعدةمُ ). كذلك، من المهّم ...ربط األفكار (أصبح، أدّى، سبّب

على تطوير  ساعدتهومُ ويعي أّن الكتابة تتطلّب استعمال المباني المعياريّة وليس المباني المحكيّة  ينتبهأن  أيْ 
 ). "إجاأجا/ " –جاء  ،"راح" –والمعياريّة (ذهب  المحكيّةب، Analogy Lexical -بين الكلمات الُمقابالت

ة ؤخذ بعين االعتبار في التربيّ ويجب أن تُ  ،في األداء اللغوّي بالعربيّة مركزيا عنصًرا اللغويّة االزدواجيّة تُعتبَر
 نّ وبما أ Saiegh-Haddad & Everatt, 2017; Saiegh-Haddad, 2018).(التعليم والتقييم  مجالَيِ اللغويّة في 

ا باللغة أن تظهر عندما يحاول التلميذ أن يكتب نص  الُمتوقَّع فَِمن اليوميّة،في الحياة  الُمسيطرةاللغة المحكيّة هي اللغة 
ريّ ى أنّها مع هذه الظاهرة عل التعاملالمعياريّة. ولذلك يجب علينا  ر  ةظاهرة طبيعيّة وتطوُّ (أي أنها تميّز التطوُّ

ر اللغوّي للتلميذ، ومع تطوُّ الكتابة وغالبًا يتضاءل استخدام اللغة المحكيّة في  الطبيعّي للكتابة)، ر وعيه مع التطوُّ
بشكل ة في الكتابة، ة والمعياريّ بين المحكيّ كذلك، يجب التعامل مع مظاهر التداخل اللغوّي  .بشكٍل عام ويّ غل -الميتا

التشديد في البداية على استعمال المفردات  المهمّ للتلميذ. مثًال، من  المرحلة العمريّةمع األخذ بعين االعتبار  ،تفاُضليّ 
المعنى الدقيق، وعلى تصريف األفعال بشكل صحيح من حيث الجنس (التذكير والتأنيث) تعطي الصحيحة والتي 

خاّصةً في الصفوف األولى، ألنّها ال  ،عالمات اإلعراب بأنواعهاعلى جمع)، وعدم التشديد -مثنّى-والعدد (مفرد
(إجبار) يجب عدم مطالبة كذلك تُكتسب في مرحلة الحقة. هي ، والمطلوب المعنىأو  أداء الفكرة مباشرةً على تُؤثّر
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بناء تأتي على حساب هي الكتابة وبطالقة ال تساهم في تطوير ال ) ألنّهاعلى أنواعهِ  بكتابة الحركات (التشكيل التلميذ
  األفكار.ترتيب ل ومَ الجُ 

قبل االلتحاق بالمدرسة، وتكون من خالل اللغة المحكيّة. فمثًال، عندما يعود تبدأ  شفهيّ إّن القدرة على إنتاج نّص 
المعلّمة واألصدقاء، ويعبّر  ويَِصففي الروضة،  الطفل من الروضة إلى البيت، يسرد ألّمه باللغة المحكيّة ما فعلهُ 

من خالله عن  ُيعبِّرا مكتوبًا نص  يُنتِجيسعده ويحزنه. لكن عندما يدخل المدرسة، يُطلب منه أن  وعّماعن شعوره 
في  صعوبةً يجب أن نتذّكر أّن بعض التالميذ الذين يواجهون  هُناالمشاعر واألفكار ذاتها ولكن باللغة المعياريّة. ِمن 
باللغة المحكيّة، نتيجة شفهّي في األساس في إنتاج نّص  صعوبةً إنتاج نّص مكتوب باللغة المعياريّة، قد تكون لديهم 

في المفردات والتراكيب النحويّة بالمحكيّة، أو نتيجة لصعوبة في ترتيب األفكار وربطها ببعضها، أو  ديهمل لنقص
بسبب صعوبات ذهنيّة عاّمة في ضبط االنتباه والذاكرة واستخراج الكلمات من القاموس اللغوّي. هؤالء التالميذ قد 

تالميذ هناك بعض ال ،المقابلفي ة. اج النّص نفسه باللغة المعياريّ يستفيدون من إنتاج النّص بالمحكيّة أّوًال، ومن ثّم إنت
بسبب صعوبة في ترجمة األفكار من المحكيّة إلى خاصةً وذلك المعياريّة في الكتابة باللغة  صعوبةً يواجهون الذين 

إنتاج النّص  ون منقد يستفيد أيًضاالمعياريّة، وصعوبة في التمثيل الكتابّي للكلمات (اإلمالء). هؤالء التالميذ 
  ة أّوًال، ومن ثّم إنتاج النّص نفسه باللغة المعياريّة المكتوبة. بالمعياريّة الشفهيّ 

كذلك و العربيّة،الكتابة باللغة  التي يواجهها التالميذ في التحدّيات العاّمة معرفة الضروريّ  من تقدّم،بناًء على ما 
  نتاج نّص مكتوب. إلأثناء محاولته  التلميذالصعوبات الخاّصة التي يمكن أن يواجهها 

  

  الكتابة والقراءة

ريّةتوجد عالقة   مشتركة لُغويّة مبانٍ  اكتساب على يعتمدوثيقة بين اكتساب القراءة واكتساب الكتابة. فكالهما  تطوُّ
ف في خلق المعنى أو األفكار، مثل: المفردات، الصرف، الن تُستَخدَمالمعياريّة، والتي  اللغةفي  حو، اإلمالء، التعرُّ

  وغيرها.  المختلفة ومميّزاتها، المعرفة العاّمة على أنواع النصوص
، ناتجة عن االختالف في األهداف وفي نقطة بين القراءة والكتابة واضحةاختالفات على الرغم من ذلك، توجد 

ذات مباٍن مناسبة. أّما القراءة، إلى كلمات وجمل  صاحبها ترجمهايودّ أن ي فكرةتبدأ من الكتابة االنطالق لكّل منهما. ف
. له ةتفسيرات خاصّ  يقترحو ،عن معانٍ فيه بحث يدة فيه، وفهم األفكار الوارِ ليه القارئ تناوليمكتوب  نصّ من تبدأ ف

حيث االختيارات من  ُمركَّبةيقوم من خاللها الكاتب بعمليّة  ،مكانيّاتدة اإلتعدِّ مساحة مفتوحة ومُ من تبدأ الكتابة كذلك، 
ر عبِّ كلمات سيُ  أيّ (ب المفرداتيكتب عنه؟)، س(ما الذي موضوع يكتب؟)، ال ذامالهدف (القرارات، مثل: ال واتّخاذ

األسلوب ) و؟وكيف سيُرتّبها في ُجمل (كيف سيكتب الكلمات التي يختارها؟ ءواإلمال النحو اللغة،، ؟)الموضوععن 
  ). ؟ما يكتبهم نظِّ (كيف سيُ 

  

  الكتابةعمليّة 
 ،ةورققبل كتابة الكلمات على الة الكتابتبدأ عمليّة . بداعاإلمن مفتوح حيِّز في  ، تتمّ ُمركَّبةة ة معرفيّ عمليّ الكتابة هي 

 وتنظيم التخطيطفي ثّم ، وكيفيّة ُمالَءمة النّص له يالمتلقّ  في التفكير؛ ثّم األفكار والخواطربناء وذلك من خالل 
، لمَ الجُ الكلمات، بناء فيها إمالء  يُراَعى ،إلى لغة مكتوبة لخواطر، بعد ذلك يتّم ترجمة األفكار والخواطراألفكار وا

 النصّ  والّتي من خاللها يُراِجع الكاتب، المراقبة الذاتيّةمرحلة بة تنتهي العمليّ  ثمّ . ذلك غيروالنحو عالمات الترقيم، 
 ةعمليّ ب أن يقوملكاتب ل ، إذ يمكنخّطيّ وليس  لولبيّ ة بشكل هذه العمليّ  تمّ تر. م األمإذا لزِ  ويعيد كتابة أجزاء منه

  . للنصّ  مراجعتهة عن اتجج األفكار الجديدة النمْ دَ و المراجعة للنّص أثناء الكتابة نفسها،
ز النموذج بين ميِّ دة األبعاد. يُ تعدِّ ة مُ مكتوب كعمليّ  ة إنتاج نصّ عمليّ  2ُمَخطَّط في ال عروضف النموذج المِص يَ 

  ومراقبتها.الكتابة  تنفيذ عمليّة المسؤولة عن اتالعمليّ للكتابة ومطلوبة ال األساسيّات
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ساسيّات المطلوبة    للكتابةا

، للكتابةالمطلوبة  األساسيّاتف ِص يَ  النموذجمن  الجزء السفليّ 
 إلنتاج نصّ مطلوبة ة والمعرفة الات األساسيّ قدرالويُقصد بها 

  . فيما يلي شرح مفّصل لهذه األساسيّات.مكتوب
  

األفكار  طرحهي القدرة على  اللغويّة - المعرفيّةالقدرات 
الكتساب هذه القدرة . لمَ كلمات وجُ واسطة والتعبير عنها ب

 - دالليّةالو نحويّةالصرفيّة، ال( لغويّةالمعرفة اليجب امتالك 
عاّمة أو  معلومات(امين المضفي ومعرفة  )كيف نكتب؟

  ). ماذا نكتب؟ -الكتابة بموضوع  معلومات تتعلّق
إبراز هذه  ،ة واسعةغويّ الذين لديهم معرفة لُ  التالميذن امكبإ

ألّن باستطاعتهم  تهم في المضامين،معرف قلّة المعرفة رغم
 نصّ وب سليمةل مَ جُ المضامين القليلة التي يعرفونها بعن التعبير 

في المقابل، فإّن التالميذ الذين لديهم معرفة لُغويّة . تماسكمُ 
قليلة، ال يمكنهم تعويضها بمعرفة واسعة للمضمون. ألّن 

نقل هذه من  للمضمون ال تمّكن الكاتبالمعرفة الواسعة 
. م وواضحنظَّ مُ  نصّ ومن خالل  ُجَمل سليمةالمعرفة من خالل 

 الصوت ة في الكتابة على مستوىالمعرفة اللغويّ  إذ تنعكس قلّة
اإلمالء  -صعوبة في التمثيل الكتابّي ألصوات اللغة(المقطع و

، مستوى الجملةعلى أو  مستوى الكلمة، على )بشكل أساسيّ 
 مّما يؤدّي في النهاية إلى إنتاج نّص غير مفهوم. 

  
ة لمهمّ لهي معرفة الكاتب  طابيّةالخَ -المعرفة االجتماعيّة

 لمبانٍ  معرفته ، أيْ التواُصليّة - ةة وجوانبها االجتماعيّ طابيّ الخَ 
، )أنواع أدبيّة أو أنواع نصوص أخرى(ا ق عليهفَ تّ مُ  يّةطابخَ 
ة ليّ التواصُ  هدافمته لألالءَ ومدى مُ  طابيّ سلوب الخَ لألو

  .القارئ لدى الذي يريد أن يتركهنطباع واال
  

 وفيكفاءته، في إحساس الكاتب ب تنعكس ةالوظائف العاطفيّ 
(ال أستطيع أن أكتب، أكره الكتابة، إلخ...) ة ة الكتابة مشاعر سلبيّ مهمّ فيه ثير مدى تُ  إلى أيّ  الكتابة، أيْ  مشاعره أثناء

ة المشاعر السلبيّ تؤدّي غالبًا ما ف. (أحّب أن أكتب، الكتابة شيء جميل، أنا ماهر في الكتابة، إلخ...) ةأو مشاعر إيجابيّ 
فتؤدّي إلى ة ا المشاعر اإليجابيّ مّ أ .الكتابة االمتناع عنإلى وبالتالي العجز واإلحباط ة، كفاءالبعدم إلى اإلحساس 

على المعايير باإلضافة إلى ذلك، تؤثّر الوظائف العاطفيّة . واظبةوالم دافعيّةال، االهتمام، السعادة والفرحالشعور ب
 مثًال،(الجهد الذي سيكون على استعداد الستثماره في الكتابة بو كتاباتهق بجودة ي يضعها الكاتب لنفسه فيما يتعلّ الت

  )....، إلخفي كتاباتهأن يُدقِّق ح ما كتبه، صحِّ أن يعود ويُ 
  

قلم الدقيقة، استخدام ة (المهارات الحركيّ  كتابيّةال-ةإتقان المهارات الحركيّ إنتاج نّص مكتوب  القدرة على بتتطلّ 
ة أو الكتابة الكتابة (الكتابة اليدويّ وطريقة الكتابة )، من حيث طالقة (سرعة) ةورقالرصاص وكتابة الحروف على ال

تواِصل وأوتوماتيكّي دون بَذْل بشكل مُ على الكتابة  السؤال إن كان التلميذ قادرب الكتابة طالقة تتعلّق. بالحاسوب)
 الّرابعالكاتبون الُمبتدئون مثل تالميذ الصّف  لواعي) في اإلمالء والتصريف والتراكيب اللغويّة.جهد ذهنّي (التفكير ا

تجنيد القدرات اللغويّة األساسيّة  فيكبير  ذهنيّ  ل جهدذْ ون إلى بَ يضطرّ ة الذين ما زالت الكتابة لديهم غير أوتوماتيكيّ 
 الشفهّي ليّ ة ال تُستعمل في السياق التواصُ غة الكتابة المعياريّ لُ  ة ألنّ باللغة العربيّ  ةً خاصّ  مكتوب، من أجل إنتاج نصّ 

 يحتاج التالميذة ، باإلضافة إلى القدرات اللغويّ لهذا .غير مألوفةعادةً ة تكون غويّ لُ  ، وتتطلّب استعمال مبانٍ اليوميّ 

  نموذج إلنتاج اللغة المكتوبة؛ :2 الُمخطَّط
  وبشير مقاالت سينجر ُوِضَع بناًء على

)(Singer & Bashir, 2004  

  عمليّة الكتابة
  

  ل،مَ وتنظيم، بناء جُ تخطيط 
  صياغة من جديدو مراقبة ذاتيّة

  
  تنفيذيّةوظائف 

  تنظيم ذاتيّ 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  للكتابةات المطلوبة األساسيّ 
  

  لغويّة - قدرات معرفيّة
  َخطابيّة - معرفة اجتماعيّة

  وظائف عاطفيّة
  القدرة على إنتاج نّص مكتوب
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ة القليل من الموارد الذهنيّ بقى لديهم ولذلك ية، مكتوب بالعربيّ  نصّ  ة لموارد االنتباه والذاكرة من أجل إنتاجحاجة ماسّ 
  ح أفكار إضافيّة وتنظيمها.رْ من أجل تفعيل عمليّات أكثر تقدًُّما ُمرتبطة بعمليّة الكتابة، مثل: طَ 

  عمليّة الكتابة

تخطيط وتنظيم ، والتي تتكّون من ثالث عمليّات فرعيّة أساسيّة: الكتابةة عمليّ من النموذج  الجزء العلويّ يَِصف 
 ال تحدث ات الثالثعمليّ هذه ال. صياغة من جديدو ، مراقبة ذاتيّةلمَ خاذ القرارات)، بناء جُ األفكار واتّ بناء (مرحلة 

ر لولبيّ بشكل إنّما تحدث ، وخّطيّ بشكل و واحدة تلو األخرىبالضرورة  في جميع مراحل أثناء عمليّة الكتابة و ُمتكّرِ
التنفيذيّة وظائف ُمراقبتها بواسطة الات الثالث وهذه العمليّ  . يتّم تنفيذ(Hayes & Flower, 1986) ر النصّ تطوُّ 

  لدى الكاتب. ات التنظيم الذاتيّ عمليّ و

  كتابةفي عمليّة ال والتنظيم الذاتيّ التنفيذيّة الوظائف 

، وتنقسم إلى ثالث عالية ذهنيّة (فوق ذهنيّة)-ذهنيّة وميتاوظائف  هي (Executive Functions) التنفيذيّةالوظائف 
   مرّكبات مركزيّة:

والقدرة على تأخير ردّ الفعل (مثًال، عندما توجيه االنتباه للمبنى أو للمعنى)  إدارة منظومات االنتباه (مثًال،  .1
ر في الكلمة التي اختارها أو الفكرة التي طرحها ومدى وضوحها ومالَءمتها للمعنى  يتوقّف الكاتب لحظةً ليُفّكِ

 المراد، وذلك بهدف تخطيط كتابته وتنظيم تسلسل األفكار في الُجَمل التي كتبها).
ذهنيّة (التخطيط، التنظيم -إدارة المنظومات الذهنيّة، مثل: الذاكرة الفعّالة، التعميم واالستنتاج، واألنظمة الميتا  .2

علومات في الوعي الفورّي وفي نفس الوقت والمراقبة الذاتيّة). ويُقَصد بالذاكرة الفعّالة القدرة على ِحْفظ الم
استثمار موارد االنتباه إلجراء عمليّات ذهنيّة بسيطة على هذه المعلومات، مثل الترتيب، التحليل وغيرها. تلعب 
ن الكاتب من االحتفاظ بالمعلومات بطريقة يسهل الوصول  الذاكرة الفعّالة دوًرا هاما في عمليّة الكتابة، فهي تُمّكِ

ا فيما بعد حتّى يتمكَّن من تنفيذ عمليّات متعلِّقة بها (مثًال، عندما يتّم ِحْفظ األفكار في الذاكرة الفعّالة، وبالتالي إليه
 يتمّكن الكاتب من تنظيم أفكاره وترجمتها إلى نّص مكتوب).

كلمات واختيار األفكار مثًال، عندما يفّكر الكاتب ويقارن بين إمكانيّات مختلفة في اختيار ال(مرونة التفكير   .3
 . المرونة الذهنيّة ضروريّة لحّل المشكالت وتنعكس أيًضا في مستوى اإلبداع في الكتابة). وكيفيّة تنظيمها

ر بشكل كبير وأساسّي في سنّ  ر وتستمّر بالتطوُّ ر في جيل مبّكِ ر تبدأ الوظائف التنفيذيّة بالتطوُّ  البلوغ المبكِّ
)Anderson, 2002; Diamond, 2013(.   

تحدُث عمليّة التنظيم الذاتّي دها لنفسه. ه وفقًا لألهداف التي حدّ مَ تعلُّ  التلميذه فيها وجِّ ة نشطة يُ هو عمليّ  التنظيم الذاتيّ 
 ؤثِّري (Pintrich, 2000). ومعرفتهقدراته  ،أفكارهويدير  يتواجد فيها التلميذ، حيث يراقب التي يميّةبيئة التعلفي ال

). تنظيم عاطفيّ التنظيم (أي ال ةوكذلك على الوظائف العاطفيّ ) نتباهاالتنظيم  أي( نتباهاال مواردعلى  التنظيم الذاتيّ 
نيُ  االنتباه والحفاظ على ، التحكُّم بالُمْلِهيات المختلفة ة الكتابة نفسهاداخل عمليّ ه انتباهتنظيم موارد من  التلميذ مّكِ

مهّمة خاّصةً عندما تثير  جداة قدرة ضروريّ التلميذ، وهي مشاعر فهدفه إدارة وتنظيم  التنظيم العاطفيّ . أّما التركيز
  العجز. الشعور بو الكتابة لدى التلميذ مشاعر سلبيّة كاإلحباط

قدرة  فيجوتسكيعّرف يمكن أن يتأثّر التنظيم الذاتّي بمقدرة الشخص على إجراء "الحوار الذاتّي" مع نفسه. وقد 
. ةذهنيّ -قدرة ميتا وهي ،ها القدرة على إدارة وتنظيم السلوك واألفكار" على أنّ الذاتيّ  الحوارستخدام "اإلنسان على ا

 على بناءً ل مع الذات، ول مع اآلخرين ولكن أيًضا للتواصُ ة ليس فقط للتواصُ مركزيّ  صبح اللغة أداةً هذه الحالة تُ  في
  ).Vygotsky, 1962(اللغة  من يتجّزأ ال جزء هوالتفكير  فإنّ  هذا
مواقفه من بمعتقداته و ،إبداعه مستوى، لديه ةالمهمّ تُثيره الكاتب، االهتمام الذي  بدافعيّةالكتابة أيًضا  ةر عمليّ تتأثَّ 

 ;Bruning & Horn, 2000; Smagorinsky & Daigle, 2012 (ومن نفسه ككاتب بشكل خاصّ  الكتابة بشكل عامّ 
Zimmerman & Risemberg, 1997(.  

رهافي ال تزال  للكتابة ةمطلوبال األساسيّات تكون الّرابعلدى تالميذ الصّف   همر سنّ غَِص  ، وذلك بسبببداية تطوُّ
غة الكتابة ل الشفهّي اليومّي ولُ وبسبب االزدواجيّة اللغويّة والفجوة بين اللهجة المحكيّة التي يستعملونها في التواصُ 

طرح األفكار كذلك فإّن  .بعد بشكٍل كافٍ  لديهم رلم تتطوّ  والمراقبة الذاتيّةات التخطيط عمليّ  ، كما أنّ المعياريّة
هؤالء لدى  نلحظ. على الرغم من ذلك، يمكن أن بالنسبة لهم ُمركَّبًايكون قد بعيدة عن عالمهم صياغتها في مواضيع و

ر  للنّص الذي  ُمتلقٍّ ووعي بوجود ، يدالصياغة من جدو والمراقبةالتخطيط والتنظيم  على القدراتالتالميذ بداية لتطوُّ
  يكتبونه.
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بشكل الكتابة  يجب أن يتوفّر الوقت الكافي لذلك، وأن يمارس التلميذ والتنفيذيّةة اللغويّ  التلميذ قدراتمن أجل تطوير 
ب على الكتابة(مستمّر  ًزا  وأن يتلقّى ،)التدرُّ  األهل :آخرين، مثلاء رّ وقُ  ةمالمعلّ  قِبَل منأيًضا مردودًا داعًما وُمعّزِ

 كّل مرحلة منفي قد يظهر  ،ة للكتابةمطلوبالأو تأخر في تطوير األساسيّات نقص وجود . والزمالء في الصفّ 
 .نصّ الإنتاج  على  المكتوب، ويؤثّرر النصّ وُّ مراحل تط

  

ر الكتابة   تطوُّ

نصوص شفهيّة من أنواع ُمختلفة حتّى قبل تستمّر القدرة على الكتابة في التطّور مدى الحياة، إذ يبدأ األطفال بإنتاج 
أن يتعلّموا الكتابة، فمثًال يسردون القصص، يَِصفون أحداثًا، يعطون شروًحا، ويُعبِّرون عن مواقفهم وغيرها. تُعتبر 

ن يجب طرح يْ نتاج خطاب مكتوب فيما بعد. ففي الحالتَ إحدى األساسيّات الهاّمة إلالقدرة على إنتاج خطاب شفهّي 
   مناسبة لتكون مفهومة. غويّة غة سليمة، واضحة ودقيقة، تنظيم األفكار والتعبير عنها بوسائل لُ ار باستخدام لُ األفك

على الرغم من وجود ظاهرة االزدواجيّة اللغويّة في العربيّة، ينكشف األطفال على اللغة المكتوبة قبل دخولهم 
 التي تستعمل اللغة المعياريّة الوسائل األخرى انكشافهم علىالمدرسة وذلك من خالل قراءة القصص لهم ومن خالل 

منظومة و مبنى اللغة ، فيتعّرفون على خصائص اللغة المعياريّة ويكتسبون معرفة أّوليّة حولمثل البرامج التلفزيونيّة
  الكتابة. 

ة، ألولى من المرحلة االبتدائيّ يبدأ تعليم الكتابة بشكل رسمّي في الصّف األّول االبتدائّي، ويستمّر خالل السنوات ا
ر تدريجيا خالل  .حيث يبدأ التالميذ في قراءة وكتابة الكلمات والنصوص بأنفسهم تستمّر القدرة على الكتابة في التطوُّ

نتجوا نصوًصا طويلة وغنيّة، في مواضيع مختلفة ة، ومع مرور الوقت يستطيع التالميذ أن يُ السنوات الدراسيّ 
ل الكتابّي الُمتميِّزة، وعلى صياغة بات التواصُ عة، ويصبحوا قادرين على التعامل بنجاعة مع متطلّ وبأساليب ُمتنوِّ 

 & Christie 2008; 2008 ב,שגי-ברמן, לוסטיגמן ונירنصوص بشكل أفضل بحسب قواعد اللغة المكتوبة (
Derewianka,ر في مرحلة البلوغ أيًضا ، وكما هو معروف، فإّن إنتاج خطاب ). تستمّر القدرة على الكتابة في التطوُّ

  .مكتوب يمكن أن يكون مهّمةً صعبةً حتّى بالنسبة للبالغين ذوي الخبرة
ر الكتابة  تي يتعلّم األطفال من خاللها التكلُّم، وذلك عن طريق ، تُشبه الطريقة الفي حياة االنسانإّن طريقة تطوُّ

ر الكتابة ل ماالستماع إلى األشخاص من حولهم ومحاولة التواصُ  كان رئيسيّان يدفعان تطوُّ عهم. وعليه، فهناك ُمحّرِ
رة في كتابةإلى األمام، وهما  ذات  نصوص االنكشاف الواسع كقُّراء على النصوص المكتوبة والتجارب الُمتكّرِ

   .ل والتعبير عن الذات والتعلُّمعة وأهداف مختلفة كالتواصُ تنوِّ مضامين مُ 

  

ميذ فروقات فرديّة   الرابع الصفّ  -في الكتابة  بين الت

دة وبعضهم ة جيّ يّ مجال الكتابة. فبعضهم لديهم قدرات كتاب ومن ضمنهاتتفاوت قدرات التالميذ في المجاالت المختلفة، 
واسع جدا، ويجب  الرابععة لدى التالميذ في الصّف توقَّ ة أقّل جودة. إّن مجال مستويات الكتابة المُ يّ لديهم قدرات كتاب

 حيث من بينها فيما تتفاوتاألخذ بعين االعتبار أّن التلميذ نفسه في هذه المرحلة قد يكتب في كّل مّرة نصوًصا 
 تهمعاستطبازة على الكتابة، حيث ميَّ لدى قسم قليل من التالميذ، قدرة مُ  الرابعفي الصّف عادةً . نجد الكتابة مستويات

ر بوضوح عن أفكارهم وتترك عبِّ تُ  المضمون، ويستخدمون مفردات ومبانٍ أن يكتبوا نصوًصا غنيّة من حيث اللغة و
مهّمةً صعبةً، ويعود ذلك  ة التالميذ في هذه المرحلةأثًرا إيجابيا لدى القارئ. في المقابل تكون الكتابة بالنسبة لغالبيّ 

التعبير الشفهّي  ،غة ال يستعملونها في التكلُّميّة. فالكتابة تتطلّب التعبير بلُ في األساس إلى ظاهرة االزدواجيّة اللغو
ة في كّل المجاالت اللغويّة من صرف ونحو، واألهّم غويّة تختلف عن اللغة المحكيّ ل اليومّي وهي صيغة لُ والتواصُ 

  ).Saiegh-Haddad & Spolsky, 2014( من ذلك كلّه فهي تختلف عنها من حيث القاموس اللغوّي أي في المفردات
 غويا وذهنيا ال تقتصربة لُ ركَّ الكتابة تتطلّب التعبير وليس الفهم، فإّن التلميذ يواجه مهّمة مُ  باإلضافة إلى ذلك، بما أنّ 

قدرته أيًضا على على معرفته للمباني اللغويّة المختلفة باللغة المعياريّة (المفردات، الصرف والنحو)، وإنّما  فقط
ب وما هي المباني كتَ ة التي ال تُ ، أي أن يعرف ما هي المباني المحكيّ المحكيّة والمعياريّة اللغتَْينعلى الفصل بين 

المعرفة ة الكتابة، يجب أن تكون لديه لكي ينجح التلميذ في مهمّ ونه استخدامها في الكتابة. لذلك، ة التي يمكالمحكيّ 
ة مرّكبة جدا، فقد نجد هذه المهمّ  أيًضا. وبما أنّ  لغويّ -الميتا وأن يكون لديه الوعي عياريّةاللغويّة في المحكيّة والم

أّن النصوص التي يكتبها بعض التالميذ قصيرة ومضامينها مختصرة، وقد تكون األفكار في بعض األحيان غير 
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مين من التالميذ كتابة يطلب بعض المعلّ غير واضح. باإلضافة إلى ذلك، قد  مفهومة، واللغة فيها غير سليمة، والخطّ 
ب على التالميذ التركيز في األفكار، وفي استخراج المفردات صعِّ ا يُ ممّ  )مع الحركات(الكلمات مشكولة بصورة تاّمة 

على التالميذ يُجبروا  مين أّال يجب على المعلّ  كما ذكرنا سابقًاو لذلكل صحيحة وواضحة. مَ جُ  إلنتاجبطالقة كافية 
   .استخدام الحركات (التشكيل) أثناء الكتابة

كتابّي للكلمات تطوير التمثيل ال من صعوبات في الّرابعفي كثير من األحيان، قد تنبع صعوبة الكتابة في الصّف 
في ترجمة أصوات الكلمة إلى أحرف مكتوبة؛ ولذلك تكون الكتابة  يواجه بعض التالميذ صعوبةً وقد  .(االمالء)

خر لم ينكشف بعد على قسم من الكلمات من حيث والبعض اآل نسبيا ويحتاجون إلى بذل مجهود أكبر.عندهم بطيئة 
َرْسمها أو صورتها؛ ولذلك يجدون صعوبةً في تخيُّل شكل الكلمات. ففي هذه المرحلة، تتميّز كتابة التالميذ بالدمج 

ر الشكلّي للكلمات (أي كتابة تعتمد على تمييز ر الكلم بين التصوُّ ة بالكامل وهي عادةً كتابة سريعة وآليّة)، والتصوُّ
  حركات)،أو من حروف  له مة الصوت للشكل الكتابيّ الءَ الصوتّي (أي كتابة تعتمد على تفكيك الكلمة إلى أصوات، مُ 

  وهذه الكتابة هي كتابة بطيئة وتحتاج إلى بذل جهد أكبر، لكنّها أساسيّة وهاّمة جدا في تطوير الكتابة بطالقة. 
ر الصوتّي مصحوبةً بأخطاء إمالئيّة، مثل تبديل بين األحرف المتشابهة  في الغالب، تكون الكتابة باستخدام التصوُّ

ى خاّص: كالكلمات المشدّدة (استعدّ)، كلمات لها مبن ،)حد -جدال (قارص)، أو المتشابهة باألشك -(قارس باألصوات
عادة) أو حصل يّة وتحتوي على أحرف شمسيّة (السالكلمات المهموزة (أضحك)، الكلمات التي تتطلّب معرفة لُغو

ميذ كلمات تحتوي على أصوات ومباٍن لُغويّة أخرى غير موجودة في لهجة التال، أو إدغام (اصطاد) إبدال فيها
بيتُن، -وقّف، بيتٌ -أوقف نحويّة:-مباٍن صرفيّة وصرفيّةضهر، -دهب، ظهر-ذهب :ديجلوسيّة أصواتالمحكيّة (

 :م لفظها، مثلالئِ الكلمة ال يُ مبنى ( ) أو كلمات ذات مبنًى كتابّي غير شفّافةسِ عالمدر-إلى المدرسة مباٍن نحويّة:
روا بعد مهارة عالية في الكتابة قد يشعرون في جميع هذه الحاالت، اللكن، هذا، على، كتبوا).  تالميذ الذين لم يُطِوّ

ب أن يبذل التلميذ جهودًا إضافيّة مّما يصعّب عليه استثمار باإلحباط أو التعب أثناء الكتابة، ألّن هذه األمور تتطلّ 
   .جملاغتها في موارده وطاقاته في ُمرّكبات أساسيّة أخرى في الكتابة مثل: ترتيب األفكار وتطويرها وصي

، شعور التلميذ بعدم كفاءته، الخوف من الكتابة أكثر صعوبةً  ة الكتابةعمليّ  تجعلأن  التي يمكنمن األمور األخرى 
ومع الوقت يمكن  ،الكتابةقدرته على  التلميذ ل من عدد المّرات التي يختبر فيهاقلّ ت قدهذه المشاعر  واالمتناع عنها.

يمكن أن نجد بأّن ذلك، أن تزداد الفجوة بين أولئك الذين يواجهون صعوبةً في الكتابة وبين من ينجحون فيها. ك
في الكتابة قد تكون لديهم صعوبات لُغويّة أو تعليميّة، مثًال صعوبات في القراءة،  التالميذ الذين يواجهون صعوبةً 
وما  منخفضة اقتصاديّة-من خلفيّة اجتماعيّةأحيانًا جزء من هذه الصعوبات ينبع  في الفهم، وفي التعبير الشفهّي.

  .ب عليها من تجارب لُغويّة وقرائيّةيترتَّ 
ع وداِعم، ضروريّة جدا للذين يكتبون في جميع المُ  بشكٍل ُمتواِصلإّن ممارسة الكتابة  ولكنّها ستويات، في جّوٍ ُمشّجِ

ع،  تواِصلةالذين يواجهون صعوبةً في الكتابة. فالتجربة المُ للتالميذ  ضروريّة بشكل خاصّ  في ظّل هذا الجّو الُمشّجِ
وتقديم الدعم الالزم من شأنه أن يدفع بهؤالء التالميذ إلى األمام ويساعدهم على استخدام الكتابة كوسيلة لالتّصال، 

  لتعلُّم.للتعبير الشخصّي ول
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  ثانيال الفصل

  ئهومراحل إجراالكتابة َفْحص َوْصف 
  الفحصمهّمات  أ.
. ر التلميذ منها مهّمة ليكتب عنهايختا ،منهما على مجموعة من المهّمات تحتوي كلٌّ  نِ يْ وحدتَ على مل الفحص تيش

  ن.يْ فيما يلي تفصيل لهاتين الوحدتَ 

  ":ُمعطاة بداية بحسب نصّ " ِوحدة . 1

عبّر عن حدث أّولّي يُحفِّز التلميذ على تخيّل بداية تُ قتَرحة لنصوص مختلفة. كل بدايات مُ على  ِوحدةتحتوي هذه ال
  يُحفِّزه بالتالي على كتابة نّص كامل.  األمر الذيبقيّة األحداث الالحقة له، وتخيّل الشخصيّات المرتبطة به، 

 قّصةً  يذالتلميخلق  تكملة للبداية الُمعطاةمن خالل كتابة ع أن يكتب غالبيّة التالميذ نصوص قصصيّة، فمن المتوقّ 
بين خياله وتجاربه الحياتيّة. األهداف التواصليّة للقّصة هي إثارة اهتمام القارئ، وتحفيزه على التفكير،  تجمع

في تجربة حياتيّة معيّنة، االستمتاع بالقراءة، اإلثارة، التسلية وغير ذلك. كتابة القصص في الصّف هي  مشاركته
  .ستمعين لهاككتّاب وكقّراء لقصص زمالئهم وكمُ لهذه األهداف  ميذالتفرصة لتنمية وعي ال

  ":ُمعطى نعنوا بحسب نصّ " ِوحدة . 2

في مهّمات هذه . أو نّص َوْصفيّ  زة لكتابة قّصةحفِّ المُ العناوين الُمقتَرحة وعلى مجموعة من  ِوحدةتحتوي هذه ال
، يكتب التلميذ نصا كامًال بحّريّة تاّمة ُمعتِمدًا على خياله ورؤيته الشخصيّة للعنوان الُمقتَرح أمامه، والذي ِوحدةال

  يوحي غالبًا بمضمون النّص. 

تختلف كتابة "نّص بحسب عنوان ُمعطى" عن كتابة "نّص بحسب بداية ُمعطاة"، أّن األولى تعتمد على مخيّلة التلميذ 
ّر أن يفّكر في بداية النّص وفي الجملة االفتتاحيّة المناسبة له، وأن يتخيّل مضمونه، ومن ثّم َخْلق بشكل كامل، فيضط

األحداث والشخصيّات المناسبة له. أّما الثانيّة فتعتمد على مخيّلة التلميذ بشكل جزئّي وذلك ألّن الجملة االفتتاحيّة 
  ون يتناسب مع البداية الُمعطاة.          ُمعطاة وعلى التلميذ أن يستخدم مخيّلته لكتابة مضم
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  .ِوحدةيُبيّن الوحدات المطلوبة وتفصيل المهّمات في كّل  1الجدول 

  1الجدول 

  المهّمات  ِوحدةال

 بداية بحسب نصّ 
  ُمعطاة

 كاَن َمْروان يَلعُب مْع أَْصِدقائِِه في الَحديقَة، َوفَْجأَةً َسِمعوا ... 

  أَْصِدقائِها في الَحديقَة، َوفَْجأَةً َسِمعواكانَْت َمروة تَلعُب مْع ...  

  َقالا فَ مً وْ يَ ...) ي/مّ بي/ عَ ي/ أَ دّ جَ __________ (ني ثَ دَّ ح: ... 

  َْت:قالا فَ مً وْ يَ ...) / خالتي /أّمي ي/تدّ جَ __________ (ي تْنثَ دَّ ح ...  

باحَ  اِْنتََظْرتُ  أَْمِس، لَْيلَةَ  النَّْومَ  أَْستَِطعِ  لَمْ  ْبر بِفاِرغِ  الصَّ  أَْشَرقَتِ  أَنْ  َوما. الصَّ
 اليومُ  جاءَ  َوأَخيًرا: "نَْفسي في َوقُلْتُ  بُِسْرَعةٍ  َسريري ِمنْ  قَفَْزتُ  حتّى الشَّْمسُ 

    ... َطويًال  اْنتََظْرتُهُ  الَّذي

نّص بحسب عنوان 
  ُمعطى

    يَْوٌم تَْرفيِهيٌّ شاَرْكُت فيه

  قاذنْ إِ  ةُ يَّ لِ مَ عَ 

  إِلى َكْوَكٍب آَخرِرْحلَةٌ 

  

   الفحصمراحل إجراء ل ُمخت َوْصف ب.
في هذا الفصل شرًحا ُمفّصًال لمراحل إجراء  "د"يتكّون فَْحص الكتابة من خمس مراحل أساسيّة (يَعِرض البند 

  الفحص):
  
عاّمة حول  ُمحادثةقبل اللقاءات المخّصصة للكتابة تُجري المعلّمة عاّمة واختيار موضوع الكتابة:  ُمحادثة  .1

كذلك، في هذا اللقاء يختار التلميذ المهّمة التي يريد بة. لتي تنتمي إليها مهّمات الكتاا ِوحدةأهّميّة الكتابة، وحول ال
 الكتابة عنها من بين مهّمات الكتابة التي تعرضها عليه المعلّمة.

عمليّة الكتابة وإلى ير تهدف إلى تيس تُديرها المعلّمة، تمهيديّة لقاء كتابة بُمحادثة يبدأ كلّ : تمهيديّة ُمحادثة  .2
وَخْلق اإلحساس  فَْهم مهّمة الكتابة، َطْرح األفكار والتخطيط للكتابة: مساعدة التالميذ في عدّة جوانب، مثل

 بالكفاءة، اإلثارة والتحفيز.
 ملّف التلميذ الشخصيّ في كتابة نصوص بحسب مهّمات الفحص في مرحلتَْين مختلفتَْين وحفظها  :الكتابة  .3

(Portfolio) نصوص أخرى كتبها التلميذ خالل السنة إلى جانب.  
عة كتبها التلميذ :تقييم الكتابة  .4   .تقييم نصوص مختارة من بين نصوص ُمتنّوِ
  .إجراء حوار مع التلميذ عن النّص الذي كتبه وعن تجربته الشخصيّة ككاتب: شخصيّة مردود ُمحادثة  .5
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  ئهالكتابة ومواعيد إجراَفْحص مبنى ج. 
ي الكتابة في موعدَْين من وحدتَ  ِوحدة ة مختلفة خالل السنة. ويتّم تمرير كلّ يتّم إجراء مهّمات الكتابة في فترات زمنيّ 

 يشمل كلّ  .في شهَرْي تشرين األّول وتشرين الثاني، والموعد الثاني في شهَرْي آذار ونيسان لمختلفين: الموعد األوّ 
  ن لهما نفس المبنى. فيما يلي تفصيل لمبنى اللقاءات.يْ ن منفصلَ يْ موعد منهما لقاءَ 

وّ  وّ الموعد ا ين ا ين الثاني): –ل ل (ت   ت

في الكتابة  أهّميّةقبل لقاء الكتابة األّول، تُجري المعلّمة نقاًشا عاما مع التالميذ حول األولى:  ِوحدةال -لاللقاء األوّ 
بهدف تقريب الموضوع إلى التالميذ وإثارة فضولهم وذلك "، ُمعطاة بداية بحسب نصّ " وهو األولى ةِوحدموضوع ال

 المعلّمةنهاية النقاش تقترح  ). في2المرحلة ، "د" هذا النقاش، انظري البندحوله (للمزيد من المعلومات حول إجراء 
األولى. يختار كّل تلميذ الكتابة عن مهّمة واحدة فقط،  ِوحدةات التي تشتمل عليها الن من المهمّ يْ على التالميذ مهّمتَ 

  ن بحسب اختيارهم. يْ على ذلك يُْقَسم التالميذ إلى مجموعتَ  وبناءً 
تلميذ  يكتب كلّ  بعد ذلك تمهيديّة تتالءم مع مضمون مهّمة الكتابة، مجموعة بُمحادثة ل داخل كلّ يبدأ لقاء الكتابة األوّ 

ه ويحتفظ به في ملّف الت  التالميذ أثناء الكتابة وتعطيهم مردودًا موجًزا حول النصّ  المعلّمة تُراقِب لميذ الشخصّي.نصَّ
  .هائاتهم قُبَْيل الكتابة وأثنا، وتُوثِّق بإيجاز سلوكيّ الذي كتبوه

أسهل في بداية السنة، باعتبارها الرابع للصّف  "نّص بحسب بداية ُمعطاة" ِوحدةتّم اختيار أنّه  تجدُر اإلشارة إلى
ل عليه التفكير  "نّص بحسب عنوان ُمعطى" ِوحدةنوًعا ما من  ه التلميذ نحو المضمون وتُسّهِ وذلك ألّن البداية تُوّجِ

والذي يضطّر فيه التلميذ االعتماد على مخيّلته  "نّص بحسب عنوان ُمعطى"بالشخصيّات واألحداث، ُمقارنةً بكتابة 
  بالكامل كما أَشْرنا سابقًا.

ل، ويُخصَّص لتمرير يُجرى اللقاء الثاني بعد مرور أسبوَعْين تقريبًا من اللقاء األوّ  الثانية: ِوحدةال -ثانياللقاء ال
  " بنفس الطريقة المفّصلة أعاله. ُمعطى عنوان بحسب نصّ الثانية " ِوحدةمهّمات ال

ْين اللذَْين تمّ  المعلّمة، تتمعَّن بعد إنهاء اللقاَءْين  ِوحدةأحدهما من ال( ملّف التلميذ الشخصيّ  حفظهما في في النصَّ
األفضل  الذي تعتبره النصّ  عادةً  المعلّمةتختار  .للدليل وفقًا مهقيّ ار أحدهما لتُ وتخت) الثانية ِوحدةاألولى واآلخر من ال

ْين اللذَْين كتبهما تجتمع . لجتهامن المهّم معابارزة في نّص آخر أموًرا أخرى التلميذ، إّال إذا الحظت  من بين النصَّ
ر الكتابة لدى  في متابعة المعلّمة إذا رغبت .المردود حول النّص الذي قيّمته مع التلميذ إلجراء ُمحادثة المعلّمة تطوُّ

  .تلميذ ما بشكل مّكثف أكثر، فبإمكانها اختيار نصوص إضافيّة من ملّف التلميذ الشخصّي وتقييمها وفقًا للدليل

   نيسان):-الموعد الثاني (آذار

للتالميذ المهّمات التي لم يكتبوا  المعلّمةض عرِ ل تماًما، وفيه تَ للموعد األوّ  ةقطابِ الموعد الثاني مُ سيرورة العمل في 
  .لعنها في الموعد األوّ 

  .الفحص مهّمات وتقييم إجراء سيرورة يَعِرض 3 الُمخّطط
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  سيرورة إجراء وتقييم مهّمات الفحص: 3ط خطَّ المُ 

  

ّول في  ّول  شهرَيْ الموعد ا ين ا ين الثاني –ت   ت

ّول الكتابة لقاء   ا

  "ُمعطاة بداية بحسب نصّ " ِوحدةمهّمات من 

 عاّمة واختيار موضوع الكتابة  ُمحادثة  .1

  ُِوحدةا عاما حول موضوع النقاشً  المعلّمةجري ت . 

  ِوحدةمهّمتَْين من ال المعلّمةتقترح.  

  المهّمة التي سيكتب عنها.يختار التلميذ 

  ْم التالميذ إلى مجموعتَْين بحسب المهّمة التي اختاروها.سَ يُق  
  

  تمهيديّة ُمحادثة  .2

  علّمة في كّل مجموعة ُمحادثة تمهيديّة بحسب المهّمة التي تّم اختيارها.المتُجري 

  علّمة بإيجاز أداء التالميذ أثناء إجراء الُمحادثة.المتُوثِّق  
  

  الكتابة  .3

  علّمة بإيجاز أداء التالميذ أثناء الكتابة.المتُوثِّق  

  م مردودً المتقرأ   لكّل تلميذ (أثناء اللقاء أو في نهايته). اوفوري  اقصيرً  اعلّمة النّص وتُقدِّ
  

   في لقاء الكتابة الثاني 3-1 المراحلن تتكرّر يْ بعد أسبوعَ 
  "ُمعطى عنوان بحسب نصّ " ِوحدةمهّمات من 

  

  تقييم بواسطة الدليل  .4
ْين اللذَْين كتبهما التلميذ لتقيّمه بواسطة الدليل.  علّمةالمتختار    واحدًا من النصَّ

  

  .ع التلميذ عن النّص الذي قيّمته المعلّمةُمحادثة مردود شخصيّة م  .5

  

 نيسان)-تتكرَّر السيرورة نفسها في الموعد الثاني (آذار
   



ת, לכיתה ד', שפת אם ערביבכתיבהמבדק    
 

22 

  الفحصَوْصف مفّصل لمراحل إجراء  د.

  
  عاّمة واختيار موضوع الكتابةُمحادثة : 1المرحلة 

، ِوحدةعن موضوع ال ُمحادثة، يّة الكتابةحول أهمّ  بين التالميذ والمعلّمة يشتمل هذا اللقاء على نقاش عاّم يدور
   كي يختار التالميذ من بينها. ِوحدةض مهّمات الرْ وعَ 

  يّة الكتابة أهمّ  حول أ. نقاش عامّ 

ا من يّة الكتابة في حياتنا. هذا النقاش يجب أن يكون جزءً مع التالميذ حول أهمّ  انقاشً  أن تُجري المعلّمة من المهمّ 
يّتها يّة الكتابة كوسيلة للتعبير عن النفس وعن المشاعر، وأهمّ ة ويهدف إلى زيادة وعي التالميذ بأهمّ ة التعليميّ العمليّ 

روا طوِّ رون كيف يمكن أن يُ يجعل التالميذ يفكّ  شهذا النقاإّن اآلخرين أيًضا. باإلضافة إلى ذلك، فكوسيلة للتواصل مع 
ن التالميذ  فّ لبالنصوص في م ظاالحتفا يّة ذلك. كما أنّ وما هي أهمّ  ابكُكتّ أنفسهم   والمعلّمةالتلميذ الشخصّي يُمّكِ

  ر قدراتهم فيها. يوتطو متابعة عمليّة الكتابةمن 

  توجيهات

 أنتم ، مثل: لماذا يكتب الناس؟ لماذاتتعلّق بالكتابة سئلةمن األ مجموعة على التالميذ تطرحوالنقاش  توّجه المعلّمة
ون الكتابة؟ ما هي ة سهلة أم صعبة؟ هل تحبّ المناسبات تكتبون؟ ماذا تكتبون؟ هل الكتابة عمليّ  ؟ في أيّ تكتبون

قدّم أمثلة للتالميذ مثل، "أنا أحّب أن يُمكن للمعلّمة أن تتحدّث عن نفسها وتُ  ون الكتابة عنها؟الموضوعات التي تحبّ 
بهذه الطريقة  مواضيع معيّنة" وغير ذلك.أو األخبار الهاّمة أو أستشيرهم في أتبادل مع أصدقائي كتابة التهاني، 

  مة التالميذ على التفكير في الكتابة والتعبير عن مواقفهم منها.ز المعلّ حفِّ تُ 
ر الكتابة لديهم من الصّف  : ح أسئلة، مثلرْ حتى اليوم وذلك من خالل طَ  الثالثكذلك بإمكانها لفت نظرهم إلى تطوُّ

تقدًُّما في الكتابة؟ ما الذي  تمم أحرزكشعرون أنّ تكتبون اليوم؟ هل توكيف  الثالثم في بداية الصّف ككيف كانت كتابت
في تحسينه؟ اإلجابة المحتملة عن السؤال األخير هي على سبيل المثال رغبون تم على هذا التقدُّم؟ ما الذي كساعد

القارئ ا حول موضوع آخر هو "مة أيًضا أن تثير نقاشً بإمكان المعلّ . معرفة كيفيّة كتابة قصص ممتعة وطويلة
وا ؤأن يقرون كيف تشعرون عندما يقرأ شخص آخر ما كتبتموه؟ من هم األشخاص الذين تحبّ : "، فتسأل مثًال كُمتلقٍّ 

ون قراءة النصوص التي يكتبها غيركم؟ كيف تشعرون عند قراءة نصوص كتبها أصدقاؤكم؟ نصوصكم؟ هل تحبّ 
  ون نشر كتاباتكم ليقرأها الجميع؟ أين تحبّ 

العاّمة أن تعرض طرائق مختلفة لنشر نصوص التالميذ من أجل مشاركتها مع الُمحادثة أثناء للمعلّمة كذلك يُمكن 
ض النصوص التي كُتبت على لوحة اإلعالنات في الصّف أو من رْ إعداد كتاب قصص صفّّي، عَ : ثلاآلخرين، م

يستمع إلى ثّم نّصه أمام الجميع على قراءة ع التلميذ شجِّ للمدرسة. كذلك، يُمكن للمعلّمة أن تُ  خالل الموقع اإللكترونيّ 
  .رائهم حوله، وغير ذلكآ

أيًضا هذا النقاش لكي توّضح للتالميذ أهداف االحتفاظ بالنصوص في الملّف الشخصّي، وهي: أن  المعلّمةتستغّل 
ر كتاباتهم بين حين وآخر، تذكُّر ما كتبوه، تحديد إن كانوا قد حّسنوا مهاراتهم  يكون بإمكانها وبإمكانهم متابعة تطوُّ

  في الكتابة وفي أّي منها. 

 ِوحدةنقاش عاّم عن موضوع ال ب.
  ، كما يظهر في التفصيل التالي:ِوحدةيّة الكتابة، تُجري المعلّمة نقاًشا آخر حول موضوع العد النقاش حول أهمّ ب

 الكتابة باالعتماد على بداية ُمعطاة، جري المعلّمة نقاًشا حول تُ  ":ُمعطاة بداية بحسب نصّ "  ِوحدة حول اللقاء
فتطرح على التالميذ أسئلة عاّمة حول الموضوع، مثل: كيف تساعدنا بداية النّص على إكمال النّص؟ هل بداية 
بات المضمون التي يمكن أن نحدّدها باالعتماد  بها بحسب رأيكم؟ ما هي ُمرّكِ ل عمليّة الكتابة أم تُصعِّ النّص تُسّهِ

  (مثًال: الشخصيّات، المكان، الزمان)، هل يمكنكم تذكُّر بدايات معيّنة لنصوص قرأتموها؟ على البداية 

 أهّميّة ه المعلّمة أسئلة للتالميذ إلثارة تفكيرهم حول وجِّ تُ  ":ُمعطى عنوان بحسب نصّ " ِوحدة حول اللقاء
اذا نضع عنوانًا للنّص؟ ما هي العنوان بشكل عاّم وأهّميّة العنوان في النّص القصصّي بشكل خاّص، مثًال: لم

أهّميّة العنوان بالنسبة للقارئ؟ هل يمكن اقتراح أكثر من عنوان لنفس النّص؟ إلى ماذا يشير عنوان النّص بشكل 
    عاّم؟ هل يمكن أن نتوقّع مضمون النّص باالعتماد على العنوان الُمعطى؟
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  ج. اختيار التلميذ لمهّمة الكتابة
التابعة لذلك  ِوحدةمن ال التلميذ موضوًعا واحدًا من بين الموضوَعْين اللذْين تقترحهما المعلّمة في نهاية اللقاء يختار

مّما يسّهل عليه  عالَمهتيح للتلميذ إمكانيّة اختيار الموضوع الذي يثير اهتمامه والقريب من عمليّة االختيار تُ اللقاء. 
  كفاَءته ويزيد ثقته بنفسه ويثير دافعيّته للكتابة.عمليّة الكتابة. فاالختيار يعّزز من شعور التلميذ ب

التي  المواضيعبعد انتهاء التالميذ من اختيار المواضيع، تقوم المعلّمة بتقسيمهم إلى مجموعتَْين أو أكثر بحسب 
ن المعلّمة من االنتباه إ لى كّل اختاروها ولكّل مجموعة تُجري لقاء كتابة ُمنفصل. الكتابة في مجموعات صغيرة تُمّكِ

على المشاركة  ، األمر الذي سيُشّجعهمواحد من التالميذ مّما يجعل التالميذ االنطوائيّين يشعرون باألمان والثقة
  الفعّالة في عمليّة الكتابة. 

المهّمة  عنوانتلميذ  ليكتب كلّ ) بطاقات(صغيرة  اأوراقً  يُمكن إعطاء التالميذ ،في اليوم الذي يسبق تنفيذ مهّمة الكتابة
وبهذه الطريقة تُقّسم  )البطاقات(األوراق الصغيرة  المعلّمةتجمع . لتنظيم عمليّة اختيار المهّماتوذلك  التي اختارها

روا فيما يودّون المعلّمةتقترح التالميذ إلى مجموعات صغيرة ومن ثّم   الكتابة عنه، وتخبرهم أنّ  على التالميذ أن يُفّكِ
(مثل: صورة، رسمة،  ق إليه و/ أو دمجه في كتابتهمغرض يرونه مناسبًا ويرغبون في التطرُّ  بإمكانهم إحضار أيّ 

   نة).  لعبة معيّ 
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  التمهيديّة  : الُمحادثة2المرحلة 
الكتابة في الصّف ويجب أن يتّم ربطها بنوع النّص  تعليم الُمحادثة التمهيديّة يجب أن تكون جزًءا أساسيا في عمليّة

. فمثًال، عندما تريد المعلّمة أن تعلّم التالميذ كيف يكتبون قّصة، تُناقش معهم بعض النقاط الهاّمة وموضوع النصّ 
ب)، الجملة  التي يجب مراعاتها، مثل: أهّميّة وصف المكان، استخدام أساليب بالغيّة (التشخيص، التأنيس، التعجُّ

، تتطّرق المعلّمة إلى ذلك ان يا ما كان، يُحكى أّن). باإلضافةاالفتتاحيّة في القّصة (يُمكن أن تكتب أمثلة على اللوح: ك
إلى أمور عاّمة في عمليّة الكتابة مثل، مبنى النّص وتقسيمه إلى فقرات، استخدام أدوات الربط لجعل النّص ُمتماسًكا، 

م للتالميذ أمثلة عن كيفيّة أهّميّة التوّسع في أجزاء معيّنة من النّص، واستخدام عالمات الترقيم. بإمكان المعلّمة أن  تُقدِّ
  كتابة أجزاء من النّص، أو أن تكتب نصوًصا بالتعاُون معهم، أو أن تجعلهم يكتبون نصا مشترًكا واستخدامه كمثال.

فتكون قصيرة وعينيّة أكثر، وتهدف إلى تسهيل البدء بعمليّة الكتابة وَجْعل  إطار الفحصأّما الُمحادثة التمهيديّة في 
تُجريها المعلّمة بعد  تمهيديّة ا بُمحادثةيبدأ لقاء الكتابة دائمً ميذ يشعرون بأنّهم قادرون على كتابة نصوص جيّدة. التال

م التالميذ إلى مجموعات صغيرة بحسب المواضيع التي اختاروها هو طرح أفكار  الهدف من هذه الُمحادثة. أن تُقّسِ
 الُمحادثةعتبر تُ  مساعدة التالميذ وتوجيههم في التخطيط لعمليّة الكتابة. وكذلكللكتابة عن الموضوع الذي تّم اختياره، 

 فهم ،في هذه المرحلة العمريّة التمهيديّة خطوةً هاّمة وأساسيّة في عملية التخطيط للكتابة وخصوًصا بالنسبة للتالميذ
إلى إثارة  الُمحادثةتهدف هذه  نّوعة.ألّن المهّمات مفتوحة وإمكانيّات الكتابة واسعة ومتخاّصةً يحتاجون إلى توجيه 

فكر التالميذ ومعلوماتهم وتجاربهم المتعلّقة بالموضوع الذي اختاروه مّما يساعدهم على بلورة الموضوع في أذهانهم 
    .قصيرة وغير ُمتِْعبة الُمحادثةالحرص على أن تكون هذه  مع، قبل ترجمته إلى نّص مكتوب

ح في طرَ لتي تُ جميع التالميذ سيسمعون نفس األفكار االتمهيديّة في مجموعة صغيرة ولهذا ف الُمحادثةتُجَرى 
ر هذه األفكار في جميع النصوص، ومع ذلك فمن المتوقّع أن تكون النصوص أن تتكرّ  من الطبيعيّ والمجموعة، 

 إجراءإّن ، ضافة إلى ذلكباإل. التي سيكتبها التالميذ شخصيّة ومختلفة عن بعضها من حيث المضمون والمستوى
من الحصول على  يواجهون صعوبات في الكتابةالذين التمهيديّة في مجموعات صغيرة تُمّكن التالميذ  الُمحادثة

، أو فهم المهّمة أو البدء بعمليّة الكتابة. الُمحادثةفبعض التالميذ قد يستصعبون المشاركة في . الدعم الُمالئِم لهم
التمهيديّة في مجموعات صغيرة واحدة من أكثر الطرائق نجاعةً لدعم التالميذ ذوي االحتياجات  الُمحادثة، تُعتبر كذلك

  .)3المرحلة  ظريأن، صعوبات في الكتابةالذين يواجهون للمزيد من المعلومات عن الدعم للتالميذ ( المختلفة
باستخدام بطاقات األسئلة التي تُمكّن المعلّمة والتالميذ من تحديد التفاصيل التي يجب  التمهيديّة الُمحادثةيجب أن تبدأ 

باتأن يشملها النّص والتوصُّل إلى صياغة  بات "ليس هناك حاجة الستخدام المصطلح ( عاّمة مضمون مرّكِ مرّكِ
  فمثًال، في موضوع ").أفكار للكتابة"مع التالميذ ويمكن القول لهم ببساطة الُمحادثة خالل  "مضمون

أنّه شارك في اليوم الرياضّي في المدرسة. عندها، تطلب المعلّمة قد يذكر التلميذ  فيه" شاَرْكتُ  تَْرفيِهيٌّ  يَْومٌ "
تعميم التفاصيل ؛ وهكذا يتّم فيها، َمن شارك في هذه الفعاليّات...منه أن يذكر ما هي الفعاليّات التي شارك 

ب  .(َوْصف برنامج اليوم الترفيهّي) واحد مضمون وجعلها ُمَرّكِ
بات المضمونأن تكتب  المعلّمةبإمكان   على اللوح أو على ورقة كبيرة، وبعد ذلك المتعلّقة بالموضوع) األفكار( ُمرّكِ

باتيمكنها أن  مضمون جديدة تُطَرح خالل  تضع على الطاولة بطاقات األسئلة، وبطاقات فارغة من أجل ُمرّكِ
أن يضعوا البطاقات التي يختارونها إلى جانبهم،  على التالميذ يمكن أن تقترح المعلّمة. مع التالميذ الُمحادثة

في هذه الحالة من الُمفّضل أن يكون لدى المعلّمة عدّة نسخ ( ر التفاصيل وتسهيل عمليّة الكتابةلمساعدتهم على تذكُّ 
جميع مرّكبات المضمون  أن تنعكس في كتابات التالميذ تجدر اإلشارة إلى أنّه ليس من الضروريّ ). بطاقة من كلّ 
ر التلميذ موضوعه باتّجاهات أخرى . الُمحادثةرحت أثناء التي طُ  بداع اإلعلى  لّ دبالموضوع، فهذا ي متعلِّقةفإذا طوَّ

  .وهو أمر إيجابّي يجب تشجيعه
أن نسألهم عن البداية إلى كيفيّة بناء النّص، مثًال يُمكن ) بما يناسب أعمارهم( في المرحلة التالية يمكن توجيه التالميذ

بات المضمون، بل  ي المعلّمةْمليجب أّال تُ . تارونها للنّص وكيف سينهونهالتي يخ على التالميذ التسلسل الزمنّي لمرّكِ
  .عحول الموضو الُمحادثةيجب السماح لهم ببناء تسلسل النّص كما يرونه مناسبًا، أو باالعتماد على 

التمهيديّة تعطي فرصة أيًضا لتذكُّر قواعد الكتابة ومراجعتها، مثل: استخدام عالمات الترقيم الصحيحة،  الُمحادثة
 الُمحادثةفي نهاية  من المهمّ لهذا  إلى فقرات وغير ذلك. واضح ومقروء، تقسيم النصّ  اإلمالء الصحيح، الكتابة بخطّ 

 من خالله بطريقة الحوار الذي الُمحادثةيجب أن تكون . ة تطبيقها في نصوصهميّ تذكير التالميذ بقواعد الكتابة وبأهمّ 
شخص آخر من  أيّ  يتمّكنكي قواعد الكتابة المطلوبة التي يجب مراعاتها التالميذ على أن يقترحوا  المعلّمةتُشّجع 

  . قراءة النصّ 
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على النقاط الهاّمة في الُمحادثة حول  التركيزفي الفحص، مع  ِوحدةفيما يلي توجيهات إلجراء ُمحادثة تمهيديّة لكّل 

  كّل موضوع.

  "  ُمعطاة بداية بحسب نصّ " - تمهيديّة محادثة

 قراءة البداية الُمعطاة، ومن ثّم إعطائهم أن تقوم المعلمة بتشجيع التالميذ علىمن المهّم خالل المحادثة التمهيديّة 
المضمون التي سيحتويها النّص باالعتماد على هذه البداية (الشخصيّات، المكان، الوقت الكافي للتفكير في مرّكبات 

 لفهمهم وفقًا روا فيه،لتحدُّث شفهيا عن النّص الذي فكّ الزمان، األحداث). بعد ذلك، تشّجع المعلّمة التالميذ على ا
 البداية في المذكورة التفاصيل إلى انتباههم لفت يجب األمر، لزم وإذا. تداعيات من لديهم تثيرها وما الُمعطاة للبداية

  . في بلورة النصّ  لمساعدتهم

  
  "  ُمعطاة بداية بحسب نصّ " ِوحدة عليها تشتمل التي المختلفة المواضيع في تمهيديّة محادثة إلجراء الهاّمة النقاط

 معْ  َتلعبُ  َمروة كاَنتْ /  ... َسِمعوا َوَفْجأَةً  الَحديَقة، في أَْصِدقائِهِ  معْ  يَلعبُ  َمرْوان كانَ : الموضوع .أ

  ... َسِمعوا َوَفْجأَةً  الَحديَقة، في أَْصِدقائِها

بما أن البداية الُمعطاة في هذه المهّمة توّجه التلميذ إلى كتابة نّص قصصّي، فمن المهّم أن تجري المعلمة أّوًال نقاًشا 
ن منكم يُحّب أسئلة مثل: مَ المعلّمة طرح يمكن أن تفي البداية عاما حول موضوع القّصة وخصائصها بشكل عاّم. 

قراءة القصص؟ ما هي القصص التي قرأتموها؟ لماذا نقرأ القصص؟ هل كتبتم قّصة ذات يوم؟ ما هي الصعوبات 
رهمالتي واجهتكم في كتابة القّصة؟ وهنا تستغّل المعلّمة الصعوبات التي تحدّث عنها التالميذ لكي  ة ناصر القصّ عب تُذّكِ

  . 2ومبناها

ع المعلِّمة التالميذ على بعد ذلك،    الكاملة من خالل التفكير في قّصة الوتخيُّل البداية الُمعطاة لتمعُّن في اتُشّجِ
   مروان /مروة وأصدقائه/ا أثناء وجودهم في الحديقة، وماذا حصل معهم بعد أن سمعوا صوتًا غريبًا.

  

بات يلي فيما  أمام عْرضها لترتيب أهّميّة هناك ليس( التمهيديّة حادثةالمُ  خالل طرحها يُمكنالتي  مضمونال ُمرّكِ
  ):التالميذ

  .مروة /لمروان الخارجيَّ  الشكلَ  تَخيَّلوا

  األصدقاء؟ عدد كانَ  َكمْ 
  فيها؟ يلعَبون كانوا التي الحديقةُ  تقَعُ  أين
  القّصة؟ تحدث متى
  وأصدقاؤها؟ مروة سِمعَتْ ماذا  /وأصدقاؤه مروان َسِمعَ  ماذا
  للصوت؟ سماِعِهم عند َشعَروا بماذا

  شعوُرهُم؟ كانَ  وكيف النهاية في األصدقاء فعَلَ  ماذا

    القّصة؟ انتََهتْ  كيف

                                                             
 .32، الصفحة 2009ة االبتدائيّة، انظري المنهج التعليمّي: التربية اللغويّة العربيّة، للمرحل 2
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َثْتني / ... :َفقال يَْوًما...)  /َعّمي /أَبي /َجّدي__________ ( َحدََّثني: الموضوع  .ب __________  َحدَّ

  ... :َفقالتْ  يَْوًما...)  /خالتي /أّمي /َجّدتي(

في البداية تُشّجع المعلّمة التالميذ على تذكُّر حوار جرى بينهم وبين أحد األشخاص، وتطلب منهم أن يتحدّثوا شفهيا 
عن هذه التجربة. بعد ذلك تطلب المعلّمة من التالميذ قراءة البداية الُمعطاة، ومن ثم تذكُّر مضمون الحوار الذي دار 

  بينهم وبين الشخصيّة التي اختاروها. 

  
بات يلي فيما  أمام عْرضها لترتيب أهّميّة هناك ليس( التمهيديّة حادثةالمُ  خالل طرحها يُمكنالتي  مضمونال ُمرّكِ

  ):التالميذ

  عنه؟ حدَّثَتْكَ  /حدَّثَكَ  الذي الموضوع ما
  الموضوع؟ هذا تَتَذَكَّر لماذا
  ذلك؟ َحدَثَ  متى

  .إليها/إليه تَستَِمعُ  ُكْنتَ  بينما شعوَركَ  ِصفْ 
  سأْلَت؟ ماذا الحديث؟ أثناء معيَّنةً  أسئلةً  طرْحتَ  هل
  أسئلتَِك؟ جميع عن أجابَتْكَ /أجابَكَ  هل
  الحديث؟ هذا ِمن استفْدتَ  ماذا

  

غِ  الصَّباحَ  اِْنَتَظرْتُ  أَْمِس، َليَْلةَ  النَّْومَ  أَْسَتِطعِ  َلمْ : الموضوع  .ج ََقتِ  أَنْ  َوما. الصَّبْر ِبفاِر ْ  الشَّْمسُ  أَ

يري ِمنْ  َقَفزْتُ  حّتى َْعةٍ  َ ُ ً اْنَتَظرُْتهُ  الَّذي اليومُ  جاءَ  َوأَخيًرا: "َنْف في َوُقْلتُ  ِب    ... َطوي
ع المعلِّمة التالميذ من خالل المحادثة التمهيديّة على ت   ذكُّر حدث معيّن انتظروه طويًال وبشوق. تُشّجِ

  

بات يلي فيما  أمام عْرضها لترتيب أهّميّة هناك ليس( التمهيديّة حادثةالمُ  خالل طرحها يُمكنالتي  مضمونال ُمرّكِ
  ):التالميذ

  بالََك؟ يْشغلُ  كان الذي ما النوم؟ تَْستَِطعِ  لم لماذا
  .الليل أثناء شعوَركَ  ِصفْ 

ثْنا اليوم؟ هذا يَحملُه الذي المهمُّ  الَحدَثُ  ما   .ذلك عن حدِّ
  ؟طويًال  انتَظْرتَه الذي اليوم هذا في فعْلتَ  ماذا
  اليوم؟ هذا أحداث شاَرَككَ  َمن

ثْنا   .اليوم هذا خالل مشاعِركَ  عن حدِّ
    اليوم؟ هذا انتهى كيف
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  " ُمعطى عنوان بحسب نصّ " – تمهيديّة محادثة

يجب خالل المحادثة التمهيديّة من المهّم تشجيع التالميذ على التفكير بتجاربهم الشخصيّة المتعلّقة بموضوع المهّمة. 
أخرى يُمكن أن  ت انتباههم إلى تفاصيلفْ لَ وبناًء على ذلك شفهيا  ما يريدون كتابتهد رْ وا بسَ ؤأن يبد التالميذتشجيع 

يُضيفوها إلى النّص، مثًال: َوْصف الكوكب اآلخر، َوْصف الشخصيّات في عمليّة اإلنقاذ ومشاعرها، تخيُّل أحداث 
  ترفيهّي.اليوم الومغامرات ذات صلة ب

ذات صلة رسوماتهم في النّص أو دَمج صور  دَمجنوصي بتشجيع التالميذ على  الُمحادثة التمهيديّةفي نهاية 
  .  ليوم ترفيهيّ صور لكواكب مختلفة، صور  :مثل، أحضروها معهم بالموضوع

  
 عنوان بحسب نصّ " ِوحدة عليها تشتمل التي المختلفة المواضيع في تمهيديّة محادثة إلجراء الهاّمة النقاط
  ":ُمعطى

  فيه شاركت ترفيهي يوم: الموضوع .أ

ع المعلِّمة التالميذ على التحدُّث من خالل المحادثة التمهيديّة،  فعاليّات ترفيهيّة شاركوا بها في أُُطر عن شفهيا تُشّجِ
  مختلفة مثل المدرسة، المخيّمات الصيفيّة، النوادي، وغيرها. 

  

بات يلي فيما  أمام عْرضها لترتيب أهّميّة هناك ليس( التمهيديّة حادثةالمُ  خالل طرحها يُمكنالتي  مضمونال ُمرّكِ
  ):التالميذ

  الترفيهّي؟ اليومُ  كانَ  أينَ 
  الترفيهّي؟ اليومِ  في شارْكتَ  متى
  الترفيهّي؟ اليومِ  في َمعَكَ  كانَ  َمن
  بها؟ قُْمتَ  التي الفعّاليّات هي ما
  ولماذا؟ متعةً؟ الفعّاليّاتِ  أكثرُ  هي ما

حْ  اليوم؟ هذا ِمن استفدْتَ  هل   .ذلك َوّضِ
  .اليوم هذا في شعوَركَ  ِصفْ 
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  إنقاذ عمليّة: لموضوعا .ب

ع المعلِّمة التالميذ على  من خالل المحادثة التمهيديّة عهم تُشّجِ التفكير بعمليّة إنقاذ سمعوا عنها أو شاهدوها، أو تُشّجِ
   على تخيُّل عمليّة إنقاذ كهذه.

  

بات يلي فيما  أمام عْرضها لترتيب أهّميّة هناك ليس( التمهيديّة حادثةالمُ  خالل طرحها يُمكنالتي  مضمونال ُمرّكِ
  ):التالميذ

  إنقاذ؟ عمليَّةِ  عن سمْعتَ  أو إنقاذ؟ عمليَّةَ  شاهْدتَ  هل
  إنقاذ؟ بعمليَّةِ  قُمتَ  هل
  اإلنقاذ؟ عمليَّةُ  َحدَثَتْ  أينَ 
  إنقاذُهُ؟ تَمَّ  الذي الحيوان /الشخص هو َمن
ض الذي الَخَطر هو ما   له؟ تعرَّ

  اإلنقاذ؟ عمليَّةُ  تَمَّتْ  كيف
  النهاية؟ في إنقاذُه تَمَّ  الذي الشْخِص  شعورُ  كانَ  كيف
  اإلنقاذ؟ عمليَّةِ  أثناء شعَْرتَ  بماذا

  

  آَخر كَْوكَبٍ  إِلى ِرْحَلةٌ : الموضوع .ج

ع المعلِّمة التالميذ على  ،من خالل المحادثة التمهيديّة قاموا بها إلى كوكب آخر، ومن ثّم َوْصف هذه رحلة تخيُّل تُشّجِ
   .التجربة

بات يلي فيما  أمام عْرضها لترتيب أهّميّة هناك ليس( التمهيديّة حادثةالمُ  خالل طرحها يُمكنالتي  مضمونال ُمرّكِ
  ):التالميذ

  الكوكب؟ هذا إلى لتَِصل ستَْستَْعِملُها التي النقل وسيلة هي ما
  ِليُرافِقَك؟ تَختارُ  َمن
  معك؟ ستأخذُها التي الضروريَّةُ  األغراضُ  هي ما
  الرحلة؟ هذه ِمن هدفُك هو ما

  األرض؟ كوكب عن الكوكب هذا يَختلفُ  بماذا
  الرحلة؟ ستَْستَِمرُّ  الوقت ِمن َكمْ 

ثْنا   .الرحلة أثناء المختلفة مشاعِركَ  عن حدِّ
    األرض؟ كوكب إلى تعودَ  أن بْعدَ  ستْفعَلُ  ماذا
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  : الكتابة3المرحلة 
ع  الُمحادثةفي نهاية  يجب تزويد . أوراق الكتابة على التالميذ وتطلب منهم البدء بالكتابة المعلّمةالتمهيديّة، تُوّزِ

  .التالميذ بأوراق إضافيّة إذا احتاجوا إلى ذلك
يّة) يُمكن أن ة) أو بعوامل داخليّة (نفسيّة، صحّ ر بعوامل خارجيّة (بيئيّ االنتباه إلى أّن تنفيذ المهّمة قد يتأثّ  من المهمّ 

من أجل . القلق، التعب، المرض، الضجيج) :تعيق عمليّة الكتابة لدى التالميذ وال تتعلَّق بمهارات الكتابة لديهم (مثل
  .ن في الصّف أثناء تنفيذ المهّمةقدر اإلمكا اوداعمً  امريحً جوا  أن نوفّرتقليل تأثير هذه العوامل، من المهّم 

ميذ     يواجهون صعوبات في الكتابةالذين ُمساعدة الت

بات المضمون التي وردت في  التمهيديّة،  الُمحادثةمعظم التالميذ سيتمكنّون من كتابة النّص باالعتماد على ُمرّكِ
تحديد  المعلّمةتستطيع  المهّمة أو البدء بتنفيذها.بعض التالميذ سيحتاجون إلى ُمساعدة إضافيّة فيما يتعلّق بفهم  ولكنّ 

، أو أولئك الذين يتأّخرون في البدء بالكتابة هؤالء التالميذ من خالل عمليّة الُمشاهدة، فتحدّد مثًال التالميذ الذين
االت، يمكن في هذه الح. ون الكتابةؤيتوّجهون إليها ويقولون إنّهم ال يعرفون ماذا يكتبون، أو ال يعرفون كيف يبد

التلميذ وكذلك في صفحة الُمشاهدة والتوثيق،  لتقييم نصّ  في الدليل. بحسب الحاجة تقديم الدعم بشكل فردّي أو جماعيّ 
  .تقديم دعم فردّي وأن تصفه بإيجاز ل أنّه تمّ سجِّ أن تُ  المعلّمةعلى 

  

  :المعلّمة فيما يلي أمثلة على طرائق الدعم التي يُمكن أن تستعين بها

 الكتابة بها يبدؤوا أن يُمكن أفكاًرا التالميذ على المعلّمة تقترح.  

 التالميذ مع األولى الجملة بصياغة المعلّمة تقوم.  

  بإمكان  – حتى موعد إجراء الفحص –بخصوص التالميذ الذين لم يتمّكنوا من اكتساب مهارات القراءة والكتابة
ورة شفهيّة وهي بدورها تقوم بكتابتها. هذا في حال كانت المعلّمة أن تقترح عليهم القيام في سرد قصص بص

 ة بصورة موّسعة باللغة المحكيّة.لديهم القدرة على سرد القصّ 

 بهذه  نّص ُمتعلّق كتابة تطلب منهم، ثّم المهّمة موضوع تُالئِم رسمة يرسموا أن التالميذ على المعلّمة تقترح
  الرسمة.

  

  ، ننصح بالخطوات التالية:فرديّ في حال احتاج أحد التالميذ لدعم 

  التلميذ. إلى جانبالجلوس  

  ُل معه والتحدُّث إليه بصوت هادئ.التواص  

 .تشجيعه أثناء الكتابة 

 .تهدئته وتشجيعه إذا شعر باإلحباط    
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  الُمشاهدة والتوثيق

 أن مةالمعلّ  على التوثيق، مهّمة لتسهيل. كّميا وليس نوعيا التقييم كون من الفحص هذا في التوثيق يّةمّ أه تنبع
 بشكل ومساعدتهم تالميذها متابعة إمكانيّة للمعلّمة سيتيح مّما فقط، اثنتَْين أو واحدة لمجموعة المهّمة تُجري
  .اللقاء نفس في نصوصهم كتابة التالميذ جميع يُنهي أن الضروريّ  من ليس. أفضل

 المشاهدة خالل من التالميذ سلوك بمراقبة المعلِّمة تقوم أن الكتابة ومرحلة التمهيديّة حادثةالمُ  أثناء المهمّ  من
 ذات كونها ومدى لألفكار طرحهم فيها، الفعّالة ومشاركتهم الُمحادثة إلى إصغائهم مدى: مثًال  تجريها، التي
 الُمشاهدة" ورقة في ذلك كلّ  توثيق ثمّ  ومن الصّف، في زمالئهم مع تفاعُلهم ومدى المهّمة، بموضوع صلة

 معيّنة؛ أفكاًرا واقترحت الُمحادثة في التلميذة شاركت: "مثل ُمختَصر، بشكل ذلك يكون أن على ،"والتوثيق
 المهّمة مع التالميذ لعامُ تَ  كيفيّة بُمراقبة اأيضً  المعلّمة نوصي كذلك". بتاتًا الُمحادثة في التلميذ يُشارك لم

  :توثيقها يجب التي المعايير بعض يلي فيما .الكتابة أثناء

 الكتابة. أثناء المهّمة في التلميذ تركيز مدى  

 بتردُّد؟ أو شديد ببطء التلميذ يعمل هل   

 المهّمة؟ تعليمات فَْهم التلميذ يستصعب هل   

 زمالئه؟ من أو المعلّمة من مساعدة التلميذ يطلب هل   

 الوقت؟ طوال يتحّرك أنّه أم الكتابة خالل مرتاًحا التلميذ يبدو هل  

. الكتابة في صعوبات يواجهون الذين للتالميذ تُقدَّمه الذي الدعم توثيق على خاصّ  بشكل مةالمعلّ  تحرص أن يجب
 على التلميذ ساعد الذي ما أو الكتابة، في البدء على التلميذ ساعد الذي ما أيْ  الدعم، نوع هو ما تُوثِّق أن عليها مثًال،

نها للدليل، وفقًا التقييم عند الحقًا مةالمعلّ  ستُساعد المعلومات هذه. الكتابة في االستمرار  األّول الجزء تعبئة من وستُمكِّ
 عليها ستبني التي األساسيّة القاعدة المعلومات هذه ستشكّل كما ،)المهّمة مع التلميذ تفاعل من العامّ  االنطباع( فيه

  .العمل خّطة

ميذ من الكتابة   بعد انتهاء الت

  بات المضمون وأن يفحصوا إذا كانوا يراجعوا على التالميذ الذين يُنهون الكتابة بسرعة أن  المعلّمةتقترح ُمرّكِ
  .يريدون إضافة شيء ما إلى النّص الذي كتبوه

  مّرة ثانية ما كتبوه وأن يفحصوا إذا كانوا يريدون إضافة أو تغيير أن يقرؤوا من جميع التالميذ المعلّمةتطلب 
 .الترقيم المالئمة وغير ذلك بوضوح ووضعوا عالماتشيء ما، وإذا كتبوا 

  ُمحادثةئوا "االستبيان للتلميذ" الذي بمساعدته ستقوم المعلّمة بإجراء أن يعبّ  من جميع التالميذ المعلّمةتطلب 
  لتلميذ.مع ا المردود
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  : التقييم بواسطة الدليل4المرحلة 

  التقييم لدليل مقّدمة. أ

بواسطة الدليل مرحلة مهّمة وأساسيّة في فَْحص الكتابة، إذ من خالل تقييم النّص بواسطة الدليل تتمّكن يشّكل التقييم 
لهذا، يجب على المعلّمة أن تتمعَّن في جميع النصوص الموجودة في  .تلميذ من تحديد القدرات الكتابيّة لكلّ  المعلّمة

  بينها للتقييم.للتلميذ، ثّم تختار األفضل من  ملّف الكتابة الشخصيّ 
 )2(: المضمون، المبنى واللغة، النصّ  خصائص )1(: في العادة، يتّم تقييم الكتابة من خالل استخدام المعايير التالية

هذه هي المعايير الُمتعاَرف عليها . : اإلمالء، عالمات الترقيم، الخّط وترتيب النّص على الصفحةخصائص الكتابة
إّن استخدام هذه المعايير لتقييم الكتابة يساعد المعلّمة على  لتربويّة في إسرائيل والعالم.لتقييم الكتابة في السياقات ا
دة بالنسبة لمستوى الكتابة لدى تلميذ معيّن وكذلك بالنسبة لمستويات الكتابة المختلفة حدَّ الحصول على معلومات مُ 

معايير قد يُعطي صورة محدودة عن قدرة التلميذ ومع ذلك، فإّن التقييم الذي يرتكز فقط على هذه ال. لدى التالميذ
لذلك، باإلضافة  على الكتابة، وذلك ألّن تقييم كهذا قد ال يتطّرق إلى الجوانب الجماليّة للكتابة باعتبارها نصا إبداعيا.

التمعُّن في أساليب دة أعاله هناك حاجة إلى دليل تقييم يدمج بداخله معايير تُمّكن المعلّمة من حدَّ إلى المعايير المُ 
التعبير الذاتيّة والمختلفة لدى التالميذ. هذا النوع من التقييم يعطي المعلّمة نوعًا من المرونة لرؤية الجوانب الجماليّة 

  في نصوص التالميذ على اختالف أنواعها.
لون في المرحلة التي يبلورون كلّما كان التالميذ أصغر سنا وال يزا نجاعة وتأثيًرا هذا النوع من التقييم يكون أكثر

تعّزز شعورهم بالكفاءة،  التي يكتبها هؤالء التالميذ بطريقة وبالتالي يجب تقييم النصوص فيها قدراتهم الكتابيّة.
وبناًء على ذلك، فقد تّم بناء دليل التقييم هذا مع األخذ بعين االعتبار . تشّجعهم على مواصلة الكتابة واالستمتاع بهاو

  .عايير المذكورة أعالهجميع الم
يتطّرق دليل التقييم في البداية إلى االنطباع العاّم من تفاعل التلميذ مع المهّمة، حيث يُطلب من المعلّمة أن تكتب 

حادثة التمهيديّة ومدى تفاعله معها، الطريقة التي بدأ بها بالكتابة وسلوكه انطباعها بالنسبة لمشاركة التلميذ في المُ 
  .ةأثناء الكتاب

في األولى، تُقيّم المعلّمة النّص من وجهة نظرها كقارئة وتكتب : بعد ذلك، يتّم تقييم النّص من زاويتَْين مختلفتَْين
أّما في الثانية فتُقيّم المعلّمة . انطباعها العاّم من النّص الكامل ومن منطلق كونه أداة يُعبّر التلميذ من خاللها عن نفسه

لفة والتي تُعتبر هذا التقييم يأخذ بعين االعتبار وجود مستويات كتابة مخت. دة في الدليلالُمحدَّ  النّص باستخدام المعايير
في هذا السياق من المهّم  .، كما ويبيّن التفاوت بين المعايير المختلفة للنّص لدى التلميذ نفسهالرابع سليمة في الصفّ 

اإلمالء وعالمات الترقيم يتأثر بطول النّص. لذلك، في النصوص األخذ بعين االعتبار أّن تقييم كٍل من معايير اللغة، 
   الع على أكثر من نّص كتبه التلميذ وذلك لتقييم هذه المعايير الثالثة بشكٍل دقيق.القصيرة نوصي باالطّ 

إعطاء (ألداء التلميذ وليس بشكل كّمّي  ة لتقييم النّص عن طريق وصف كالميّ يحتوي الدليل على أسئلة توّجه المعلّم
من خاللها تُحدّد المعلّمة ) درجة قليلة حتّى كبيرة جدا(م مكّون من أربع درجات يُرافق الوصف الكالمّي ُسلَّ ). عالمات

لكّن الُسلَّم وحده ال يكفي ويجب أن يرافقه وصف مستوى الكتابة لدى التلميذ في كّل واحد من المعايير المختلفة، 
على تقييم مستوى كتابة التلميذ بالُمقارنة  يساعد المعلّمةة الدليل يظهر قسم التلخيص الذي في نهاي. كالمّي ألداء التلميذ

، والتي تُبيِّن مستويات كتابة ا (انظري إلى "كّراسة نماذج لكتابات تالميذ")مع نماذج لنصوص تّم تحليلها ُمسبقً 
ن هذا ا. الرابعمختلفة لدى تالميذ الصّف  لتلخيص المعلّمة من تحديد نقاط القّوة والنقاط التي باإلضافة إلى ذلك، يُمّكِ

حادثة مُ بحاجة لتقوية في كتابة التلميذ، وذلك من أجل َوْضع خطّة عمل مستقبليّة، كما ويساعد المعلّمة في تخطيط 
  .التلميذ إعطاء المردود مع

  ب. مبنى دليل التقييم

  :قسامأأربعة من  دليل التقييمن يتكوّ 
 االنطباع العاّم من تفاعل التلميذ/ة مع المهّمة   .1
 تقييم النّص (االنطباع العاّم، المضمون، المبنى واللغة)  .2
  التمثيل الكتابّي للكلمات، الخّط والترتيب على الصفحة  .3
 تلميذحادثة المردود مع الوالتحضير لمُ في كتابة التلميذ  التي بحاجة لتقوية نقاطالنقاط القّوة ول تلخيص  .4

  :فيما يلي دليل التقييم



ת, לכיתה ד', שפת אם ערביבכתיבהמבדק    
 

32 

  

  

  

  .الدليل في التي للمعايير اقً وف النصّ  وتقييم الدليل في ذلك توثيق يجب المطلوبة المهّمة النصّ  يتناول لم إن* 

  
     
 

 

 

نطباع العاّم من تفاعل التلميذ   *النصّ مع المهّمة وتقييم  ة/ا
  ز                        : التاريخ                                    :المهّمة موضوع                                      : ة/التلميذ اسم

نطباع العاّم من تفاعل      مع المهّمة ة/التلميذا
  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور

 ُمحادثةـلا في ة/التلميذ مشاركة كانت يفك  
: مثًال ( بالكتابة؟ البدء قبل التمهيديّة

 اهتماًما ت/أبدى للُمحادثة، ت/أصغى
  ؟)اأفكارً  ت/طرح ُمحادثة،ـبال

 أظَهَرتْها/أظَهَرها التي المشاعر هي ما  
: مثًال ( وخاللها الكتابة بداية في ة/التلميذ

 عدم الخوف، الحماس، بالنفس، ثقةال
 ؟)رغبةال
 :مثًال ( للكتابة؟ ة/التلميذ ت/استعدّ  كيف  
 من مضامين اختيار دة،مسوّ  ريحضت

  ؟)التمهيدية األسئلة

    

    

    

    

    

    

    

نطباع العاّم من     النصّ  ا
  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور

 لدى النصّ  يترك أن مكنيُ  انطباع أيّ   
 وطريقة مضمونه حيث من ة/القارئ
 ُمشّوق، لالهتمام، ُمثير: مثًال ( كتابته

 ؟)ُمفاِجئ
 ت/عبّر ما بين مالَءمة هناك مدى أيّ  إلى  

 التمهيديّة المحادثة في شفهيا ة/التلميذ عنه
 مضامين توجد: مثًال ( المكتوب النصّ  وبين
 تكتبها، /يكتبها ولم شفهيا عنها ت/عبّر
 تذكرها /يذكرها لم جديدة مضامين ت/كتب
 ؟)الشفهيّ  التعبير في

  : مثًال ( البارزة النصّ  مميّزات هي ما  
 النصّ  ،]واضحة غير /واضحة[ الفكرة

 غير/مفهومة[ اللغة ،]قصير /ليطو[
  ؟)]مفهومة
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  ُمحّددة معايير بحسب النصّ  تقييم
 /يطّور أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

 من النصّ  مضمون توّسع /يوّسع أو تطّور
  :خالل
 فكرة إلى أو أفكار، مجموعة إلى التطّرق  

  .لمفصّ  بشكل فيها التوّسع ثمّ  ومن واحدة
 الخارجّي، الشكل( الشخصيّات َوْصف  

 مشاعرها أفكارها، الشخصيّة، مميّزات
  .)بينها المتبادل الحوار وتصّرفاتها،

 فيه تقع الذي والزمان المكان َوْصف  
  .األحداث

 ا/تجاربه على بناءً  أمور إلى التطّرق  
 من أمور عن الحديث: مثًال ( الشخصيّة

 وَعْرض) بها ت/مرَّ  تجارب ا،/عالمه
 التجارب هذه خالل من ا/مواقفه

  .الشخصيّة

   بدرجة  ☐  المضمون
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
    

    

    

    

 يكتب أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى  
  :خالل من ُمترابًطا نصا
 والفقرات األفكار بين المنطقيّ  الربط  

  ).زمنيا /سببيا(
 أو، َو،: مثًال ( المناسبة الروابط استخدام  

 بسبب، ثّم، فَـ، لكي، عندما، حتّى، ألّن،
  ...).عدا ما حينئٍذ، إذن، هكذا،

   بدرجة  ☐  المبنى
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
    

    

    

  
 /يستخدم أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

  :خالل من سليمة معياريّة لغة تستخدم
 مناسبة وتعابير صفات أفعال، استخدام  

  .المهّمة لموضوع
  .عةومتنوّ  غنيّة ةلغويّ  ثروة استخدام  
  :سليمة ةمعياريّ  غةبلّ  الكتابة  

 تصريف مثًال،: الصرف ثحي من  –
 الضمير، /الزمن بحسب األفعال

 حيث من لألفعال األسماء مةمالءَ 
    .والجمع والمفرد والتأنيث التذكير

 استعمال مثًال،: النحو ثحي من  –
 ةاللغويّ  التراكيب لبعض صحيح

 إلى االسم إضافة مثل البسيطة،
 استعمال ظاهر، اسم إلى أو ضمير،

  .واإلسميّة الفعليّة للجمل سليم
 مبانٍ  مقابل فصيحة مبانٍ  استخدام  

  .محكيّة

   بدرجة  ☐  اللغة
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة
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  الصفحة على والترتيب الخّط التمثيل الكتابّي للكلمات، 
مات مة الفاصلة، النقطة،( الترقيم ع  ،نفعالا ع

مة ستفهام، ع   )النقطتان ا
ء(للكلمات  الكتابيّ  التمثيل م   )ا

 صحيح استعمال  ☐
 بُمعظمه أو

مات صحيح  لع
   الترقيم

 صحيح استعمال  ☐
مات اي جزئ  لع

  الترقيم

 بدون كتابة  ☐
مات  أو ترقيم ع

 غير استعمال
مات صحيح  لع
  الترقيم

ء  ☐  أو صحيح إم
  صحيح بُمعظمه

ئيّة أخطاء   كثيرة إم
  أخطاء ُمعظمها  ☐

التعرُّف  ُتعيق
  على الكلمة

 أخطاء ُتعيق  ☐
التعرُّف على 

  الكلمة

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/تفصيل      :م

    

  الصفحة على النصّ  ترتيب  الخّط 
  مقروء   ☐  مقروء  ☐

  ئيّ جز بشكل 
  ُمرتَّب  ☐  مقروءغير   ☐

  كبير بشكل
 ُمرتَّب  ☐

  جزئيّ  بشكل
  ُمرتَّب غير  ☐

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/تفصيل      :م

    

  
  تلخيص

 أن ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 . الكتابة في عليها تحافظيحافظ/

 على ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 كتابتها /كتابته في وتحسينها تطويرها

 بواسطة األمور هذه فحص يجب(
على  وكذلك صّ الن على االّطالع
  ).ة/التلميذ كتبتها/كتبها أخرى نصوص

  لتقوية بحاجة ونقاط القّوة نقاط: عمل لخّطة التحضير
    

    

    

    

    

 أو ة/للتلميذ بقَْوِلها ين/ترغب أمور    
  .النصّ  قراءة بعد عنها ا/سؤاله

  المردود لُمحادثة التحضير
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  سام الدليل: يلي شرح لكّل واحد من أقما في

نطباع1    المهّمة مع ة/التلميذ تفاعل من العامّ  . ا

حادثة التمهيديّة ومدى تفاعله مع المهّمة سلوكيّات التلميذ في المُ  وتوثيق مراقبة ةميُطلب من المعلّ في هذا القسم 
الُمعطاة. من خالل توثيق هذه السلوكيّات تتمّكن المعلّمة من االنتباه إلى جانبَْين أساسيَّْين وضروريَّْين في تطوير 

المشاعر اإليجابيّة، كالدافعيّة، الثقة بالنفس  الجانب العاطفيّ  العاطفّي والجانب التنفيذّي. يشملالكتابة، وهما الجانب 
القدرة على تخطيط عمليّة  فيشمل الجانب التنفيذيّ  والحماس؛ والمشاعر السلبيّة، كالخوف والالمباالة والملل. أّما

فكار األح رْ لسيطرة على ردّ الفعل وذلك للتمكُّن من التفكير، طَ الكتابة، التحضير الُمسبَق، والنقد الذاتّي والقدرة على ا
في هذا القسم يُطلَب من المعلّمة أن تُوثِّق أيًضا إذا احتاج التلميذ إلى دعم، وما هو الدعم الذي احتاجه . والتخطيط

بات : مثل( هائوأثناقبَْيل الكتابة  هة، صياغة ُمرّكِ   ). المضمونالتشجيع الفردّي، األسئلة الُمَوّجِ
  

 3. تقييم النصّ 2

  عامّ النطباع اال

االنطباع الذي  .كاملة ِوحدةهذا القسم من الدليل ُمخصَّص لتوثيق انطباع المعلّمة الشخصّي حول النّص باعتباره 
المعلّمة إّن تمعُّن . دةله قيمة كبيرة إلى جانب تقييم النّص بحسب المعايير الُمحدَّ  ،يتركه النّص لدى المعلّمة كقارئة

له معنى  نصّ ك بلة تقييم في سياق المدرسة، ليس فقط كمهمّ  النصّ  جعلها تتعامل معي قيِّمةوليس كمُ  ةكقارئ في النصّ 
خالل تكوين االنطباع العاّم قد تطرح المعلّمة على نفسها . شخصيّة التلميذ يعكس أيًضا شيئًا منو، وهدف اجتماعيّ 
إلى أّي مدى نجح التلميذ أن يعبّر كتابيا  ؟هتمام؟ هل هو مثير لالهي مميّزاته مامفهوم؟  هل النصّ األسئلة التالية: 

  حادثة التمهيديّة؟ عن مضامين ُطِرَحت في المُ 
  جيّدًا. أفكارهفهم كي تُ ل التلميذ أكثر من مّرة وذلك من الُمفضَّل أن يُقرأ النّص الذي يكتبه

  المضمون

ر أفكاره يتطّرق هذا القسم من دليل التقييم  إلى مضمون النّص، والذي يُبيِّن إلى أّي مدى استطاع التلميذ أن يُطِوّ
  . ويتوّسع في المضامين، ويُشِكّل هذا القسم عمليا البعد األكثر أهّميّة في تقييم النصّ 

رتبطة مجموعة متنّوعة من األفكار الم لتناوُ  المضمون بطرائق مختلفة، منها:تنعكس قدرة التلميذ على تطوير 
ببعضها والمتعلّقة بموضوع المهّمة، التركيز على فكرة واحدة والتوسُّع فيها من جوانب مختلفة، التوسُّع في الوصف 
قًا ومثيًرا، التعبير عن مشاعر الشخصيّات في النّص ومشاعر التلميذ ومواقفه  بأنواعه مّما يجعل الموضوع ُمشِوّ

ر. وغيرها ر الكتابة ليس من المتوقّع من تالميذ الصّف مع ذلك، في هذه المرحلة المبّكِ عوا أن يتوسّ  الرابعة من تطوُّ
ما يميل التالميذ في هذه المرحلة لكتابة نصوص إنّ بشكل كبير في المضامين وبالتأكيد ليس في كّل نّص يكتبونه، 

ل بناًء على تقييم المضمون، تَضع المعلّمة خّطة  قصيرة ذات محتوى مختصر نسبيا. التمعُّن في  تهدف إلىتدخُّ
 .األفكار التي يطرحها التالميذ، إلى مناقشة هذه األفكار، وتشجيع التالميذ على تطويرها وتوسيعها بشكل تدريجيّ 

درجات، تُحِدّد عليه المعلّمة الدرجة التي  من أربع من خالل الوصف الكالمّي، ويرافقه ُسلَّم النصّ  ضمونتقييم ميتّم 
ع مضمون النّص:  ر ويُوّسِ   درجة قليلة وحتّى درجة كبيرة جدا.من تعكس إلى أّي مدى استطاع التلميذ أن يُطِوّ

  
ه هنا، إلى أنّه في حال كتابة نّص ال يتطّرق إلى موضوع المهّمة، على المعلّمة أن توثّق ذلك في الدليل  يجب أن نُنِوّ

  وأن تُقيِّم النّص وفقًا للمعايير التي في الدليل.
   

                                                             
ن تقوم أحيانًا يحتوي النّص على الكثير من األخطاء اإلمالئيّة أو أّن الخّط غير مقروء ولذلك من الصعب تقييم النّص. نوصي في هذه الحاالت أ  3

تقييمه بموضوعيّة ودون التأثّر بعوامل ال عالقة المعلّمة بنسخ النّص كما هو ودون أخطاء إمالئيّة، مّما يُمكنّها من تكوين انطباعها عن النّص و
 لها بمضمون النّص.
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  المبنى

 من حيث التسلسل القسم من دليل التقييم مبنى النّص، أْي إلى أّي مدى يوجد ترابط بين األفكار والفقرات هذا تناولي
بناء  الرابعتالميذ الصّف من المتوقّع أن يستطيع  .لتشّكل معًا نصا كامًال الزمنّي، السببّي أو أّي تسلسل منطقّي آخر 

حاالت يكون النّص فيها  قد تكون هناكمع ذلك، . نّص مترابط ومتسلسل بحيث يتيح للقارئ فهم العالقة بين مرّكباته
ه أنّ هنا  نُذّكر .، وعدم استخدام روابط مناسبةالتكرارالقفز بين األفكار،  ،عن الموضوع االبتعاد :، مثلغير مترابط

ر قدراتهم على استخدام  هذه المرحلةيجب األخذ بعين االعتبار أّن التالميذ في  العمريّة ال يزالون في بداية تطوُّ
، الربط أدواتعة من مجموعة متنوِّ استخدام  :، مثلالترابط والتماسك في مبنى النصّ ة التي تخلق الوسائل اللغويّ 

  .الضمائر العائدة وما شابه
درجات، تُحِدّد عليه المعلّمة الدرجة التي  من أربع من خالل الوصف الكالمّي ويرافقه ُسلَّم صّ الن مبنىتقييم يتّم 

  درجة قليلة وحتّى درجة كبيرة جدا. من تعكس إلى أّي مدى استطاع التلميذ أن يبني نصا مترابًطا: 
  اللغة

مناسبة للموضوع  مفرداتأن يستخدم  اع التلميذيتناول هذا القسم من دليل التقييم لغة النّص، أْي إلى أّي مدى استط
من المتوقّع أن يستطيع تالميذ الصّف  .من أجل إيصال أفكاره للقارئيكتب بلُغة معياريّة  وأنوتؤدّي المعنى الدقيق 

وبمستوى يتمثَّل في كلمات وتراكيب نحويّة شائعة  (حسب المتوقّع من الفئة العمريّة) الكتابة بلُغة سليمة الرابع
استخدام كلمات أو تعابير  :اللغة المكتوبة، مثل كذلك، يمكن إيجاد مؤّشرات تدّل على استخدام صياغة تُميِّز. ومألوفة

، "ماحقله("، استخدام اللواحق ")شدّة الفرح من"، "ناصع البياض"، "تالطم األمواج("من مستوى لغوّي أعلى 
بدا أبي غير مهتما فذهبت إلى غرفتي "، "وبعدما انتهت العائلة من القطف(" المركَّبة لمَ الجُ واستخدام  ")منزلكم"

دمج التلميذ في نّصه بعض المباني اللغويّة الشائعة من عالم القراءة ("في أحد أيّام الصيف"، ي). أحيانًا، قد "حزينة
أيًضا، أن نجد نصوًصا  الرابعانتهت الحكاية"). من المتوقّع في الصّف "في يوم من األيّام"، "كان يا ما كان"، "

 تُميِّز اللغة المحكيّة إلى جانب ألفاظ ومباٍن تدّل على اوألفاظً  مستويات لغويّة مختلفة، فنجد مبانٍ مزيج من كثيرة فيها 
رات تدّل الدقّة اللغويّة وإلى وجود مؤشّ . لذلك، يجب االنتباه في هذا القسم إلى كر أعالهأعلى كما ذُ  ستوى لغويّ م

اللغويّة التي قام  باإلضافة إلى ذلك، من المهّم االنتباه إلى االختيارات. على استخدام اللغة التي تُميِّز النّص المكتوب
 مراعاة كذلك من المهمّ  .بها التلميذ وكيف ساعدَتْهُ على التعبير عن أفكاره وإثراء مضمون النّص وَخْلق الترابط فيه

   التحصيالت المرحليّة المطلوبة لهذه الفئة العمريّة في مجال اللغة بحسب المنهج. 
درجات، تُحِدّد عليه المعلّمة الدرجة التي تعكس  من أربع من خالل الوصف الكالمّي ويرافقه ُسلَّم النصّ  لغةتقييم يتّم 

درجة قليلة وحتّى درجة من  :والكتابة بلُغة معياريّة سليمةإلى أّي مدى استطاع التلميذ أن يستخدم ثروة لغويّة مناسبة 
   كبيرة جدا. 
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   الصفحة على والترتيب الخّط  للكلمات، الكتابيّ  التمثيل. 3

المعيار  جودة الكتابة فيبكلماتها صف تو ُسلَّمعلى الالدرجة المالئمة  ةمد المعلّ حدِّ تُ ، دليل التقييممن  القسمفي هذا 
 ، ألنّ  التلميذمن نصّ المأخوذة مباشرة مثلة ولأل توجد أهّميّة كبيرة للوصف الذي تكتبه المعلّمة. هنا أيًضا، عطىالمُ 

 .عملالة الحقًا في بناء خطّ  هاات ستساعدمالحظهذه ال
 النقطتان االستفهام، عالمة االنفعال، عالمة الفاصلة، عالمات الترقيم: النقطة،

قد يستخدمونها بشكل غير وإن فعلوا فإنّهم  بشكل كبير، عالمات الترقيم الرابع الصفّ تالميذ يستخدم ال غالبًا، 
عالمة ، الفاصلة، النقطتَيْن، وظائف النقطةأن يعرفوا  الرابععلى تالميذ الصّف ، التعليميّ صحيح. وفقًا للمنهج 

مؤّشرات تدّل  االنتباه إلى المهمّ المكتوب. من  ها بشكل صحيح في النصّ وستخدمأن يو االنفعالوعالمة  ،االستفهام
غير مطلوبة  توثيق استخدام عالمات ترقيم أخرى في مجال عالمات الترقيم، ومن المهّم أيًضا ةمعرفة إضافيّ  على

  .)وغيرها (مثل األقواس أو عالمات االقتباس من التلميذ بحسب المنهج
  اإلمالء

 لذلك من الطبيعيّ وة، يّ باللغة العرفي فق عليها المتّ اإلمالء م أنماط ة تعلُّ عمليّ  أوجفي  الرابع الصفّ  ال يزال تالميذ
 االنتباه إلى الُمهمّ من . خاّصةً في كتابة كلمات غير شفّافة ة في النصّ أخطاء إمالئيّ  وجودرة مبكِّ المرحلة هذه الفي 

ة المطلوبة لهذه الفئة حليّ ، كما يجب مراعاة التحصيالت المرطول النصّ  بالنسبة إلى عدد األخطاءو نوع األخطاء
أخطاء اإلمالئيّة التي يرتكبها التالميذ في هذه المرحلة هي بعض األخطاء  .ة في مجال اإلمالء بحسب المنهجالعمريّ 

ف على الكلمة تُعيقال  ف على  عيقالصوت، وبعض األخطاء قد تُ في حروف متشابهة في ، مثل أخطاء التعرُّ التعرُّ
  المدّ.    وحروف الصامتة/ل الحروف الساكنةإضافة أحرف تمثّ ، مثل حذف أو الكلمة
  الخطّ 

، وكتابتها بشكل سليم ب في حجم الحروف والكلماتالتناسُ  التلميذ، بما في ذلك مدى وضوحه، يجب االنتباه إلى خطّ 
  ا.  النّص مقروءً يُعتبر على السطر، وإلى أي مدى 

  ترتيب النّص على الصفحة
مع إبقاء  على السطور وليس في الهوامش، يب النّص على الصفحة واالهتمام بأن يكتب التلميذيجب االنتباه إلى ترت

يكتبون الكلمات  الرابع في الصفّ  في بعض األحيان نجد تالميذ. بين السطور كافية بين الكلمات ومسافةكافية مسافة 
ب قراءة النصّ    .ويتركون مسافة بين حروفها، وهذا األمر يَُصعِّ

 

 تلخيص. 4

بعد التمعُّن العميق في النّص وفي أداء التلميذ أثناء الكتابة، يكون لدى المعلّمة الكثير من المعلومات حول قدرات 
ويساعدها في تخطيط  يجعل المعلّمة تعود بتفكيرها إلى التلميذ ككاتب،" التلخيص" قسم. الكتابة لدى هذا التلميذ

حادثة المردود مع التلميذ فيما يتعلّق بالنّص يساعدها أيًضا في التحضير لمُ كما  سيرورة التعليم وبناء خّطة العمل،
  .الذي كتبه والكتابة بشكل عامّ 

  نقاط القّوة ونقاط بحاجة لتقوية: التحضير لخّطة عمل

  ته. حسب قدراته واحتياجابمن خالل الكتابة  أفكاره التعبير عن في مهارتهعلى تنمية  تلميذهو تشجيع ال ةمدور المعلّ 
التي بحاجة لتقوية لدى التلميذ كما نقاط الة ونقاط القوّ  أن تكتب ةم، يُطلب من المعلّ دليل التقييممن  لقسمفي هذا ا

 نصّ   ُمميِّزاتأنّ يجب التذكُّر . ظهرت من خالل االنطباع العاّم من تفاعل التلميذ مع المهّمة وتقييم النّص الذي كتبه
ص هذه الجوانب في نصوص أخرى حْ ة على الكتابة، لذلك يجب فَ بالضرورة قدرته العامّ ال تعكس واحد كتبه التلميذ 

  كتبها التلميذ. 
ف عن قرب على نقاط القّوة  خّطة عمل  التي بحاجة لتقوية لدى التلميذ تُعتبر أفضل طريقة لبناءنقاط الوإّن التعرُّ

ف يساهم في تعزيز نقاط القوة وتطويرها من الكتابة، ليس هذا فحسب، بل إّن هذا اة تجربة تضمن استمراريّ  لتعرُّ
عند تخطيط عمليّة التعليم، يجب التذكُّر أّن . جهة، وتوظيفها في تقويّة النقاط التي بحاجة إلى تدّخل من جهة أخرى

ر مهارات الكتابة عبارة عن عمليّة بط ر تطوُّ كرار ت . لهذا، يجبخطيّ غالبًا بشكل يئة، فرديّة، ومعقّدة وال تتطوَّ
كذلك من المهّم . ومراجعة أمور تعلّمها التلميذ في السابق، وُمالَءمة عمليّة التعليم للمرحلة التي يتواجد فيها التلميذ
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بات ملموسة في النصوص، باإلضافة إلى الجوانب العاطفيّة، كهويّة التلميذ ككاتب  أن تتطّرق خّطة العمل إلى مرّكِ
  .ومدى إحساسه بكفاءته

  حادثة المردودالتحضير لمُ 

في هذا القسم تكتب المعلّمة األمور التي تودّ أن تقولها للتلميذ أو األسئلة التي تودّ أن تطرحها عليه بعد أن قرأت 
حادثة التمهيديّة، وأثناء الكتابة واالستعداد النّص الذي كتبه، وكّونت انطباًعا عاما حول تفاعله مع المهّمة أثناء المُ 

  ).5المرحلة  ظريحادثة المردود، انالمعلومات حول كيفيّة إجراء مُ للمزيد من (لها 
المردود يجب أّال  محادثة. حادثة بحسب ما تراه مناسبًاتختار المعلّمة النقاط التي تريد أن تناقشها مع التلميذ خالل المُ 

ُمحدَّدة حول النّص المكتوب، ، بل يجب أن تتناول أموًرا "كيف يجب أن نكتب"تتطّرق لقواعد الكتابة عاّمة، مثًال 
  حادثة النقاط التي بحاجة لتقوية بواسطة إعطاء أمثلة ة فيه. بعد ذلك، تتناول المُ وأن تبرز الجوانب اإليجابيّ 

يجب التركيز على نقطة واحدة أو نقطتَْين (أو للتلميذ دون أن تشّكل هذه األمثلة نقدًا للنّص   )Modeling(ملموسة 
 .فقط)

عن كتابته وإعطائه  باإلضافة إلى ُمحادثة المردود، توجد لدى المعلّمة العديد من الفرص للتحدُّث مع التلميذنذّكر أنّه 
    .قبل الكتابة، أثناَءها وبعدها مردودًا
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  : ُمحادثة المردود للتلميذ5المرحلة 
يتّم إعطاء المردود للتلميذ من خالل إجراء ُمحادثة شخصيّة معه (حوار)، في جّو ُمريح ومالئم يشعر التلميذ فيه 

 يحتوين أ، دون تفاعله مع المهّمة من هاوانطباع للنصّ باالهتمام. أثناء ُمحادثة المردود تُعطي المعلّمة للتلميذ تقييمها 
ن موقفًا إيجابيا تجاه الكتابة بشكلٍ على تصليحات أو عالمات. بهذه ال النصّ  عاّم، وتجاه  طريقة يستطيع التلميذ أن يُكّوِ

  نفسه ككاتب بشكل خاّص.
  .إلجراء حوار ناجع مع التلميذ قترح نموذجيّ ومُ  حادثة المردودتوجيهات عاّمة حول كيفيّة إجراء مُ  ما يليفي

  كيفيّة إجراء ُمحادثة المردود مع التلميذ

ثالثة ويتكّون هذا اللقاء من  مساعدة الدليل،ب تلميذالذي كتبه ال النصّ  ةمم المعلّ يِّ قتُ بعد أن  حادثة المردودمُ  لقاء يُجَرى
بمُ    :اتَرّكِ

   ؛تلميذال النّصوص التي كتبها يتناول مردود
  ككاتب؛التلميذ الشخصيّة  تجربةل ذاتيّ  تقييم

  .خاّصة بالتلميذتحديد أهداف الذي ينعكس في  التوجيه
  وعلى الحوار لتحقيق األهداف التالية:  األبعاد ةدتعدِّ مُ و راقبة عميقةمُ  تعتمد علىات تقييم عمليّ  محادثة المردودز عزِّ تُ 

  أوقات(في  حول نّصين على األقلّ  مردودإعطاء يجب   –التلميذ  التي كتبها نصوصمردود حول الإعطاء 
 ).العام الدراسيّ نهاية ل يْ بَ قُ إعطاء مردود حول جميع النصوص التي في ملّف التلميذ الشخصّي ( أو) مختلفة

 ر فيها زيادة وعي التلميذ   .بقدراته وبالمجاالت التي يمكن أن يتطوَّ

 نسبة حادثة المردود تكون المعلّمة قارئة متعاطفة، مصغية ومرشدة بالفي مُ  – تقوية العالقة بين المعلّمة والتلميذ
  .للتلميذ

 التربوّي. باالعتماد على  -التي كتبها، في المجال النفسيّ  نصوصعن الوالمعلّمة عن التلميذ  علوماتتوسيع م
د خالل هذه  على سبيل المثالف كيف ستبني خطّة العمل.ط خطِّ تُ و ةشخصيّ  اأهدافً المعلّمة  هذه المعلومات تُحدِّ

 ته الشخصيّةتجرب، أو أن تسأل التلميذ عن النصوصب يتعلَّقطلب شرًحا أو توضيًحا تأن  بإمكان المعلّمة حادثةالمُ 
تثير الكتابة لديك مشاعر مدى  واجهها؟ إلى أيّ تُ يات التي للكتابة؟ ما هي التحدّ  كما هو دافع ، مثًال:ككاتب
 :، مثلبة لديك مشاعر سلبيّةتثير الكتامدى  إلى أيّ و والثقة بقدراتك؟ المتعة الشعور باإلنجاز، :، مثلإيجابيّة

 عدم الرضا والجهد؟، اإلحباط

  ّيكون م وأهداف التعلُّ في بلورة التلميذ  ففي محادثة المردود يشارك – عام الدراسيّ للة تحديد األهداف الشخصي
  .ًكا لهارِ دْ مُ 

يه لدر طوِّ ة ويُ الشخصيّ  وبمميّزاتهبمضامين كتابته،  التلميذه يزيد من وعي ، ألنّ ناجعةأداة ر إعطاء المردود عتبَ يُ 
وعي التلميذ من  أن تزيد رِشدة هيكمُ  ةمالمعلّ  وظيفة". التفكير بصوت عالٍ "و النقد الذاتيّ م وات التنظيم في التعلُّ عمليّ 

 وإلى استمرارم مواصلة التعلُّ إلى هه وجِّ أن تُ بها ككاتب، و التي يمرّ  وبالمراحل التي يكتبها نصوصالجودة بمدى 
  .كتابتهطوير ت

  لمحادثة المردودة تربويّ ال – ةالجوانب النفسيّ 

مع التلميذ يعتمد  شخصيّ هي أّن محادثة المردود تُجرى بطريقة حوار الكتابة  ُمَميََّزة لفَْحصال خصائصإحدى ال
تثير لدى الكتابة قد  اتمهمّ أّن  إدراكها في  ينعكستربويّ ال - النفسيّ وعي المعلّمة للجانب  .المتبادَل على اإلصغاء

الكتابة بشكل  تجاهاب وتجاه أنفسهم ككتّ  تالميذمواقف الوأّن هذه المشاعر بدورها تُبلور ، مشاعر مختلفة تالميذال
زات العاطفيّة لهذا ميِّ والمُ  المراحل التي يمّر بها التلميذ أثناء الكتابةهناك تأثيًرا متبادالً بين  أنّ  ةمك المعلّ رِ دْ تُ  .عامّ 

   .الكتابة أثناء فرحالة وكفاءبال، اإلحساس الثقة بالنفس ككاتب يّة للكتابة،الدافع :، مثلالتلميذ
بحساسيّة عالية  المردودإجراء محادثة  من المهمّ ف ،تّاب. لذلكككُ  طريقهمفي بداية  موجودون الرابع تالميذ الصفّ 

أثناء االمتناع عن قول أمور ُمْحبِطة يجب  .ءاتهمكفاإحساسهم بو بالثقة التالميذشعور  قويةتوبأسلوب يهدف إلى 
 تحديد ، المردود البنّاء،التوجيه الشخصيّ  ، فالشعور بالثقة والكفاءة يُبنى من خالل الخبرات اإليجابيّة،حادثةالمُ 

  .مم في التعلُّ تقدُّ الر وتطوُّ تؤدّي إلى الة تجربة حقيقيّ َخْوض و ،ةواقعيّ وة أهداف شخصيّ 
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دوًرا حيويا وهاما في هذه العمليّة، ومن المهّم جدا أن يشعر التلميذ بوجود المعلّمة كقارئة وُمرشدة في  تؤدّي المعلّمة
ثير لديه الرغبة في ، فذلك كفيل بأن يُ يكتبهاهناك من يقرأ النصوص التي  أنّ  التلميذد أن يعرف فبمجرّ . نفس الوقت

  الكتابة واالستثمار في تطويرها.

  ّلمةتوجيهات للمع

تُعقد اللقاءات عدّة مّرات خالل السنة وفي مواعيد  ناجحة، من الُمفضَّل أن السيرورةلكي تكون : توقيت اللقاءات
  .بعد عدّة لقاءات كتابة، قُبَْيل منتصف السنة، قُبَْيل نهاية السنة وفي أوقات أخرى بحسب اعتبارات المعلّمة: مختلفة

يجب أن تشرح . خالل السنةد عقَ تُ وف التي س عن اللقاءاتقًا سبَ مُ  تالميذيعرف اليجب أن : تالميذ للّقاءاتال تحضير
 ملّف التلميذ الشخصيّ في  ُحِفَظتفي النصوص التي   بإمكانهم في هذه اللقاءات أن يتمعَّنوا معًاها أنّ ميذالتمة لالمعلّ 

  .ة أثناء الكتابةربهم الشخصيّ اتجوالتحدُّث عن 
 كتبه ذيال النصّ  في إشارة أيّة المعلّمة تضع أّال  المهمّ  من( الدليل مساعدةب النصوص ةمالمعلّ  ميِّ قتُ : النصوص تقييم

ح وأالّ  التلميذ   .)أخطاءه تصّحِ
م أن المعلّمة بإمكان :التلميذ مع المردود حادثةمُ  لقاء إجراء  التلميذ لقدرات وفقًا وذلك مكتوبًا، أو شفهيا مردودها تُقدِّ
 التلميذ، عند الحَظتْها التي القّوة نقاط المعلّمة تذُكر أن المهمّ  من اللقاء، بداية في. له تقديمها المطلوب للمساعدة ووفقًا

 المعلّمة تقوم أن المهمّ  من. كهذه نقاط ُوجدت حال في تحسينها على العمل يجب التي النقاط إلى تتطّرقأن  وبعدها
 وضوح ضرورة إلى انتباهه تلفت وأن يكتبه، نصّ  لكلّ  قارئ يوجد أنّه إلى التلميذ وعي بزيادة حادثةالمُ  أثناء

  . وإثراء تطوير إلى المضمون هذا يحتاج مدى أيّ  إلى وكذلك القارئ، لدى يثيره الذي التشويق ومدى المضمون،
 .حادثة المردود مفهومة وقريبة من التلميذ، ويجب تجنُّب استخدام مصطلحات مهنيّةيجب أن تكون اللغة في مُ 

الُمرفَق في  تجربة الكتابة" –للتلميذ/ة  االستبيان"حادثة، نوصي بأن يُعبِّئ التالميذ في نهاية لقاء الكتابة تحضيًرا للمُ 
لون أحيانًا اإلشارة إلى قول معيَّن . حقيبة الفَْحص فقد ُوِضَع هذا االستبيان مع األخذ بعين االعتبار أّن التالميذ يفّضِ

ن انطباعًا . بدًال من أن يكتبوا ذلك بأنفسهم") عب عندما أكتبأنا أت: "مثل( يُالئمهم يُساعد االستبيان المعلّمة في أن تُكّوِ
يجب ِحْفظ االستبيان في . عن تجربة التلميذ الشخصيّة، ويُمكنها التحدُّث مع التلميذ عن أمور أشار إليها في االستبيان

  .على تقييم تفاعل التلميذ مع مهّمة الكتابة ملّف التلميذ الشخصّي فهو بدوره سيُساعد المعلّمة
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  :4ة/لالستبيان للتلميذ نموذج يلي فيما
  

  َتْجربُة الكتابةِ  – ة/اْستِبياٌن ِللتلميذ
  .المالئِم المربَّع داخل × إشارة قرأ الُجَمل التالية، وَضعْ اِ 

  

 َتْجربَتي عن – َنف عن أََتَحدَّثُ  أَنا
لَ  الشخصيّة   الكتابةِ  ِخ

      أَحياًنا    نعم  
              

   .ِبالكتابة أَستَْمتِعُ 

          
              

  .ِللكتابة أَفكارٌ  عندي
  

          
              

  .الكتابة ِخاللَ  بَمْجهودٍ  أقومُ  أَنَّني أَشعُرُ 
  

          
              

  .أَكتب ِعندما أتْعَبُ 
  

          
              

  .الكتابة خالل أفكاري عن أَُعبِّرَ  أن أْستطيعُ 
  

          
              

  .أَْكتُبُهُ  ما اآلخرونَ  يَقَرأَ  أَنْ  أُحبُّ 
  

          
              

  .الكتابة في أتََحسَّنُ  أنّني أَشعُرُ 
  

          
  
  

     ... أَنَّ  أُضيفَ  أَنْ  أُريدُ 

    

    

    

  
   

                                                             
  "المهّمات والموادّ الُمرافقة إلجراء الفحص".، انظري كّراسة تَْجربةُ الكتابةِ  –ِللتّلميِذ  بيانٌ اْستِ  4
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تُساعد المعلّمة من الُمفضَّل أن يتّم في نهاية اللقاء توثيق إجابات التلميذ وخاّصةً أهدافه الشخصيّة، فهذه المعلومات قد 
  الحقًا في وضع خّطة العمل الُمالَءمة للتلميذ.

  

  حادثة المردودُمقتَرح لكيفيّة إجراء الحوار في مُ 

  في بداية اللقاء تقول المعلّمة للتلميذ:

 ."َضع ملفّك الشخصّي أمامك"  

 ."لنتمعَّن معًا في ملفّك الشخصّي"  
  الجدول التالي.بعد ذلك يبدأ الحوار، وفقًا للتوجيهات التي في 

  

   

أسئلة/أقوال تطرحها المعّلمة 
  لتوجيه الحوار

حظات   م

انظر إلى مجموعة النصوص الجميلة التي 
  كتبتها.

  . (Portfolio) تصفّحي مع التلميذ النصوص التي في ملّف التلميذ الشخصيّ 

  ما هو النّص المفّضل لديك؟

  لماذا اخترت هذا النّص بالذات؟

تمعَّني في النّص . النّص الذي اختاره التلميذ َوقُوما بقراءتهتمعَّنا معًا في 
  .وأبدي اهتماًما بتجربة التلميذ الشخصيّة ككاتب

عر أنّه من ما الذي تُحّب أن تكتب عنه؟ هل تش: من الممكن أن تسألي التلميذ
  هل تشعر أنّه من الصعب عليك أن تكتب؟السهل عليك أن تكتب؟ 

  مرحلة إعطاء المردود

  أنا اخترُت هذا النّص ...

  هل تريد أن تقرأَهُ؟

اعرضي على التلميذ النّص الذي اخترتِه، وهو النّص الذي قُمِت بتقييمه 
  بحسب الدليل.

عاٍل، أو أن تقرئي  بي من التلميذ أن يقرأ النّص بصوتٍ من الممكن أن تطل
  أنِت النّص.
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أسئلة/أقوال تطرحها المعّلمة 
  لتوجيه الحوار

حظات   م

  مرحلة إعطاء المردود

  اخترُت هذا النّص بالذات ألّن ...

  أردُت أن أسألك عنه ...

  أردُت أن ننتبه إلى ...

  .يستند المردود على دليل التقييم الُمرفق في حقيبة الفحص
عليك أن تبدئي المردود بنقاط القّوة وبأسلوب إيجابّي وأن تعرضي األمور 

باالعتماد على ما كتْبتِه في قسم "التحضير لُمحادثة  الجميلة في نّص التلميذ
  .المردود" في دليل التقييم

ح لم تكن (دت في النّص رَ أموًرا وَ  بإمكانك أن تطلبي من التلميذ أن يُوّضِ
  ).واضحة لك عندما قرأت النصّ 
من نقطة أو  تقوية؛ ال تعرضي أكثرتحتاج ل اعرضي نقاًطا في نّص التلميذ

  .نقطتَْين
ود مهّم القيام بذلك بأسلوب لطيف وإيجابّي، مع التشديد أّال يثير المردمن ال

من الممكن أن تكون هناك فجوة (عدم الكفاءة لدى التلميذ مشاعر اإلحباط أو 
يجب االمتناع ). بين ما ُكتب في الدليل واألمور التي تختارين قولها للتلميذ

ز على السلبيّات في النّص، وع ن قول ُجَمل مصوغة عن قول أمور تُرّكِ
  .بأسلوب النفي

مي للتلميذ أمثلة من النّص الذي كتبه من الممكن   .أن تُقدِّ
  

  : اسوحسّ  أمثلة ألقوال تُعبِّر عن تقييم بأسلوب لطيف
  .قصير على نصّ فعل  ردّ ك -" بسرعة النصّ "انتهى 

أن أعرف عنها المزيد" ة بشكل أفضل، الشخصيّ ن أتعّرف على أ"كنت أودّ 
  .ختصرمُ  ضمونعلى مكردّ فعل  –
  

في النماذج التي قُمنا بتحليلها، تجدين المزيد من األمثلة حول كيفيّة صياغة 
  تقييم بأسلوب إيجابّي وبنّاء، وذلك في قسم "التحضير لُمحادثة المردود".
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أسئلة/أقوال تطرحها المعّلمة 
  لتوجيه الحوار

حظات   م

  مرحلة التقييم الذاتّي 

ما هو األمر األكثر صعوبة في عمليّة 
  الكتابة، بحسب رأيك؟ 

  ما الذي يُساعدك في الكتابة؟

  

في الُمحادثة التي يتّم خاللها التمعُّن في 
جميع النصوص التي كتبها التلميذ خالل 

  السنة:

  

  أّي من األمور تشعر أنّك تحّسنت فيها؟

  

ما الذي كنت تعتبره صعبًا في الماضي ولم 
  يعد صعبًا اآلن؟ 

  ككاتب. الشخصيّة هذا الجزء يتناول تجربة التلميذ
  التلميذ وقتًا كافيًا ليجيب عن األسئلة. يمن الُمفضَّل أن تُعط

تتعلّق  ُجَملالذي أشار فيه التلميذ إلى  "لتلميذاستبيان انوصي باالعتماد على "
  .الُجَملواجهها في الكتابة، وأن تتحدّثي معه عن هذه يُ التي صعوبات بال

بالنسبة للتالميذ الذين يستصعبون اإلجابة عن أسئلة من هذا النوع (إْن كان 
ذلك بسبب صعوبة صياغة المصطلحات/األفكار أو صعوبة التعبير) من 

مي لهم نموذًجا    يعكس تجربتك الشخصيّة ككاتبة. (Modeling)الُمفضَّل أن تُقدِّ
  :أمثلة

تحديد الفكرة "أحيانًا عندما أريد أن أكتب فإّن أصعب شيء بالنسبة لي هو 
  التي سأكتب عنها". 

"أحيانًا تكون لدّي الكثير من األفكار، ولكنّني ال أستطيع أن أكتبها. قسم من 
ق".   هذه األفكار أنساها وقسم منها يبدو لي غير ُمشِوّ

  
  : أّي إجابة هي األكثر مالئمة لتجربتك؟إمكانيّة أخرى، هي أن تسألي التلميذ

عة من اإلجابات ليختار من بينها:   ومن ثّم تقترحين عليه مجموعة متنّوِ
  أمثلة:

  "هناك تالميذ يقولون إنّه من الصعب عليهم إيجاد ما يكتبون عنه".
  "هناك تالميذ يقولون إّن الُمحادثة مع األصدقاء تُساعدهم في الكتابة".
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تطرحها المعّلمة أسئلة/أقوال 
  لتوجيه الحوار

حظات   م

هداف َوَوْضع خّطة العمل   مرحلة التوجيه، تحديد ا

ن في كتابتك؟   ماذا كنت تريد أن تُحّسِ

  لماذا اخترت هذه النقطة بالذات؟

ب عليه عمليّة عن األمور التي تُ هّم إعطاء التلميذ فرصة ليُعبِّر من الم صعِّ
ز  التالميذ على الجوانب المتعلِّقة بالخّط، باألخطاء اإلمالئيّة الكتابة. أحيانًا يَُرّكِ

  الكتابّي). -أو باإلحباط الذي يُسبِّبه بذل الجهد (العقلّي أو الحركّي 
قد يَذُكر بعض التالميذ أّن لديهم صعوبة في طرح األفكار ("ليس لدّي ما 

  أكتب عنه"، "ال أعرف ماذا سأكتب").

ا. سنعمل على أوافق أنّه هدف جيّد جد 
  تحقيقه معًا في المهّمات القادمة.

  

  أو

  

باإلضافة، أعتقد أنّه من الجيّد أن نعمل معًا 
  على تحقيق...

  تحديد األهداف:

من المهّم مناقشة األهداف التي اختارها التلميذ وكذلك األهداف التي حدّدتِها 
  أنِت ومحاولة صياغة أهداف مشتركة وواضحة.

  .العمل خّطةلبناء  هذا الجزء هو تحضير

  :ما يلي بعض األمور التي يجب التركيز عليهافي
  .يجب أن تكون األهداف ُمحدَّدة ومتعلّقة بالنّص الذي تّم تقييمه

يجب أن تصاغ األهداف بلُغة مالئمة لعُْمر التلميذ وعدم استخدام مصطلحات 
  ").يجب العمل على تماُسك النصّ "مثًال: (لُغة عالية المستوى أو عاّمة 

أحيانًا قد تكون هناك فجوة بين األهداف التي اختارها التلميذ واألهداف التي 
والسبب هو أّن أهدافك قد تعكس خّطة طويلة األمد، وليس من . حدّدتِها له

  .للتلميذ َعْرضها في الوقت الحاليّ  الضروريّ 
  .دةحدَّ تحديد األهداف ُمسبقًا يُسّهل عمليّة َوضع خطّة عمل واضحة ومُ 

ق خّطة العمل قصيرة األمدل   .إلى جميع األهداف يس بالضرورة أن تتطرَّ
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ميذ لكتابات نماذج كّراسة   ت
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  قّدمةم
" نّص بحسب بداية ُمعطاة: "الوحدتَْين في الرابع الصفّ  من تالميذ كتبها لنصوص نماذج على ذه الكّراسةه شتملت
 تطوير عمليّة من كجزء أُجِريَ  الذي التجريبيّ  البحث إطار في النصوص هذه ُجِمعَت". نّص بحسب عنوان ُمعطى"وَ 

قة فالمهّمات والموادّ الُمرا كّراسة" في الذي اإلجابات دليل باستخدام اختصاصيّين طاقم قِبَل من تقييمها وتمّ  المهّمات،
 خالل من التالميذ نصوص تقييم كيفيّة أعمق بشكل تفهم أن على المعلّمة تساعد النماذج هذه". الفحصإلجراء 
  .المختلفة بأقسامه اإلجابات دليل استخدام
 كلّ  من واحدة( فقط مهّمتَْين في. الفحص وحدَتَيِ  في التي المهّمات جميع من مختلفًا نموذًجا 12 على الكّراسة تشتمل
  الدرجة من تبدأ الكتابة، في األربع الدرجات تعرض التي النصوص من مجموعة أدرجنا ،)ِوحدة

 نصّ  على منها واحدة كلّ  فتشتمل المهّمات باقي أّما"). 4" النموذج( األدنى بالدرجة وتنتهي") 1" النموذج( األعلى
  .المعيّنة المهّمة هذه في نصّ  تقييم لكيفيّة نموذج َعْرض هدفه فقط، واحد

 بعد النقاط هذه تُطَرحو التلميذ، لدى الكتابة مهارات لتقوية نقاط على) التلخيص( التقييم دليل من األخير القسم يشتمل
 كثيرة معلومات إلى باإلضافة ،األمد وطويلة الشاملة العمل خّطة في النقاط هذه تُدَمج أن المهمّ  من. معيّن نصّ  تقييم

  .َكتَبَها التي األخرى النصوص من التلميذ عن المعلِّمة َجَمعتْها أخرى
  

  :كّل نموذج يشتمل على

 النّص األصلّي الذي كتبه التلميذ؛ نسخة عن  

  ؛)قراءة خّط يد التلميذ القارئ يهدف إلى التسهيل على(نّص مكتوب بدون أخطاء إمالئيّة  

  ّم لَّ وصف كالمّي لمستوى الكتابة في كّل معيار، وكذلك التأشير في سُ  – دليل يحتوي على تقييم كامل للنص
 . الدرجات إلى مستوى الكتابة في ذلك المعيار

  
 لم المعلومات هذه ألنّ  وذلك" المهّمة مع التلميذ تفاعل من العامّ  االنطباع" لقسم تقييم على تشتمل ال النماذج غالبيّة
 مةللمعلّ  المرشد في موجود الجزء هذا تقييم لكيفيّة شرح. كنماذج نصوصهم اختيار تمّ  الذين التالميذ جميععن  تُْجَمع

   .ه الكّراسةهذ في النماذج بعض في وأيًضا
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 الصفحة    النموذج    المهّمة  ِوحدةال

طاة  
ّة ُمع ب بداي

س
ّص بح

ن
  

  اليوم الُمنتظر

 50  1النموذج 

 56  2النموذج  

 62  3النموذج  

 68  4النموذج  

  
 74  5النموذج   مروان/ مروة

  
 80  6النموذج   جّدتيحّدثتني  /جّدي حّدثني

ى   
ط

ب عنوان ُمع
س

ّص بح
ن

  

  

  رحلة إلى كوكب آخر

 86  7النموذج 

 92   8النموذج  

 98  9النموذج  

 104  10النموذج  

 110  11النموذج   إنقاذعمليّة   

 116  12النموذج   يوم ترفيهّي شاركُت فيه  
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  نّص مطبوع بدون أخطاء امالئيّة

  

  وعائلتيانا 
  

ِ  َلمْ  ِ  الصَّباحَ  ِاْنتََظْرتُ  َأْمِس، َلْيَلةَ  النَّْومَ  َأْستَِطع ْبر بِفاِرغ   الشَّْمسُ  َأْشَرَقتِ  َأنْ  َوما. الصَّ
ذي اليومُ  جاءَ  َوَأخيًرا: "نَْفسي في َوُقْلتُ  بِسُْرعَةٍ  سَريري ِمنْ  َقَفْزتُ  حتّى   اْنتََظْرتُهُ  الَّ

  ...َطويًال 
  ال انام ليلة أمس النَّ كنا نسافر وفرحت كثير كثير وجاء 

  فطرت مع أسناني وأالصباح ولبست لباسي وغسلت وجهي وفركت 
  عائلتي ولعبت مع خواتي وقت قصير النَّ كنا نسافر كنا فرحانين كثير 

  وبعد ذلك ذهبنا الى السيارة ِلنركب فيها لنسافر ووضعنا الحقائب والمالبس 
  والطعام وذهبنا الى السفر بعد ساعتين تعبنا ووصلنا الى االوتيل 
  بسنا المالبس وفرحنا وذهبنا الى الغرفة ووضعنا الحقائب والمالبس والطعام ل

  الطعام لنأكل وفُت انا وعائلتي في السباحة وأكلنا  وأحضرناالسباحة 
  الطعام اللذيذ وسبحنا وبعد ساعة ذهبنا لنأكل البوظة انا وخواتي وعائلتي 

  وبعد ان اكلنا البوظة ذهبنا الى السوق لنتسوق ونشتري طعام لذيذ. 
  ميلة لنذهب الى وذهبنا الى الغرفة لنلبس ونتحمم ونلبس مالبس ج

  السوق وفرحنا وضحكنا.
  ولعبنا في العاب المالهي وهكذا كان يومي جميل جدًا أنا وعائلتي.
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  التقييم دليل

  

  

  

  

  

   

نطباع العاّم من تفاعل التلميذ   النصّ مع المهّمة وتقييم  ة/ا
نطباع العاّم من تفاعل التلميذ     مع المهّمة ة/ا

  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور
 ُمحادثةـلا في ة/التلميذ مشاركة كانت يفك  

: مثًال ( بالكتابة؟ البدء قبل التمهيديّة
 اهتماًما ت/أبدى للُمحادثة، ت/أصغى

  ؟)اأفكارً  ت/طرح ُمحادثة،ـبال
 أظَهَرتْها/أظَهَرها التي المشاعر هي ما  

: مثًال ( وخاللها الكتابة بداية في ة/التلميذ
 عدم الخوف، الحماس، بالنفس، ثقةال
 ؟)رغبةال
 :مثًال ( للكتابة؟ ة/التلميذ ت/استعدّ  كيف  
 من مضامين اختيار دة،مسوّ  ريحضت

  ؟)التمهيدية األسئلة

شاركت في المحادثة التمهيديّة بشكل فعّال، وكانت التلميذة متحّمسة جدا للكتابة، 
  .واستخدمت مسّودة لكتابة بعض األفكار

  

نطباع العاّم من     النصّ  ا
  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور

 لدى النصّ  يترك أن مكنيُ  انطباع أيّ   
 وطريقة مضمونه حيث من ة/القارئ
 ُمشّوق، لالهتمام، ُمثير: مثًال ( كتابته

 ؟)ُمفاِجئ
 ت/عبّر ما بين مالَءمة هناك مدى أيّ  إلى  

 التمهيديّة المحادثة في شفهيا ة/التلميذ عنه
 مضامين توجد: مثًال ( المكتوب النصّ  وبين
 تكتبها، /يكتبها ولم شفهيا عنها ت/عبّر
 تذكرها /يذكرها لم جديدة مضامين ت/كتب
 ؟)الشفهيّ  التعبير في

  : مثًال ( البارزة النصّ  مميّزات هي ما  
 النصّ  ،]واضحة غير /واضحة[ الفكرة

 غير/مفهومة[ اللغة ،]قصير /ليطو[
  ؟)]مفهومة

 مفعًما ممتعًا يوًما وقضائها عائلتها، مع للسفر وحماسها التلميذة لهفة النصّ  يعكس

  .واالنفعال بالفرح
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  ُمحّددة معايير بحسب النصّ  تقييم
 /يطّور أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

 من النصّ  مضمون توّسع /يوّسع أو تطّور
  :خالل
 فكرة إلى أو أفكار، مجموعة إلى التطّرق  

  .لمفصّ  بشكل فيها التوّسع ثمّ  ومن واحدة
 الخارجّي، الشكل( الشخصيّات َوْصف  

 مشاعرها أفكارها، الشخصيّة، مميّزات
  .)بينها المتبادل الحوار وتصّرفاتها،

 فيه تقع الذي والزمان المكان َوْصف  
  .األحداث

 ا/تجاربه على بناءً  أمور إلى التطّرق  
 من أمور عن الحديث: مثًال ( الشخصيّة

 وَعْرض) بها ت/مرَّ  تجارب ا،/عالمه
  .الشخصيّة التجارب هذه خالل من ا/مواقفه

   بدرجة  ☒  المضمون
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
في البداية وّضحت التلميذة السبب الذي منعها من النوم وهو السفر في اليوم 

التالي، لكنّها لم تحدّد مكان السفر. ثّم أخذت تسرد بشكل مفّصل ما حدث في ذلك 
اليوم فبدأت بوصف التحضيرات قبيل السفر، ثّم خروج العائلة من البيت 

وتناول البوظة والذهاب إلى  ووصولها إلى الفندق، بعد ذلك السباحة في البركة
  السوق، وأخيًرا اللعب في مدينة المالهي. 

الطعام اللذيذ،  " استخدمت التلميذة أسلوب الوصف في أكثر من موضع، مثل:
  . "المالبس الجميلة، كان يومي جميل جدا

كذلك توّسعت في التعبير عن مشاعرها ومشاعر أفراد أسرتها أكثر من مّرة: 
  ."ر، كنا فرحانين، وفرحنا وضحكنايكثوفرحت كثير "

 يكتب أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى  
  :خالل من ُمترابًطا نصا
 والفقرات األفكار بين المنطقيّ  الربط  

  ).زمنيا /سببيا(
 أو، َو،: مثًال ( المناسبة الروابط استخدام  

 ثّم، ،فَـــــ  لكي، عندما، حتّى، ألّن،
  ...).عدا، ما حينئٍذ، إذن، هكذا، بسبب،

   بدرجة  ☐  المبنى
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☒
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
النّص بمعظمه مترابط ومتسلسل من حيث األحداث والمضامين، وقد استخدمت 

وجاء الصباح، بعد ذلك،  ألّن،"التلميذة العديد من الروابط لجعله كذلك، مثل: 
   ."وبعد ساعة، بعد أن، لنلبس، وهكذاووضعنا، وذهبنا، 

إّال إنّها خلطت بين األحداث من حيث تسلسلها الزمنّي والمنطقي في موضع واحد 
حيث ذكرت الذهاب إلى السوق ومن ثّم وصفت ما قاموا به قبل الذهاب 

  ضوع السوق.  (االستحمام وتغيير المالبس) ثّم عادت ثانية إلى مو
كذلك ختمت التلميذة النّص بجملة منفردة لم يتّم ربطها بشكل منطقّي مع النّص 

ومع ذلك فقد شّكلت هذه الجملة قفلة جيّدة  ،"ولعبنا في ألعاب المالهي"وهي 
  للموضوع من حيث المضمون.  
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  ُمحّددة معايير بحسب النصّ  تقييم
 /يستخدم أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

  :خالل من سليمة معياريّة لغة تستخدم
 مناسبة وتعابير صفات أفعال، استخدام  

  .المهّمة لموضوع
  .عةومتنوّ  غنيّة ةلغويّ  ثروة استخدام  
  :سليمة ةمعياريّ  غةبلّ  الكتابة  

 تصريف مثًال،: الصرف ثحي من  –
 الضمير، /الزمن بحسب األفعال

 حيث من لألفعال األسماء مةمالءَ 
    .والجمع والمفرد والتأنيث التذكير

 استعمال مثًال،: النحو ثحي من  –
 ةاللغويّ  التراكيب لبعض صحيح

 إلى االسم إضافة مثل البسيطة،
 استعمال ظاهر، اسم إلى أو ضمير،

  .واإلسميّة الفعليّة للجمل سليم
  .محكيّة مبانٍ  مقابل فصيحة مبانٍ  استخدام  

   بدرجة  ☐  اللغة
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☒
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
المالئمة  استخدمت التلميذة ثروة لغويّة بسيطة من حيث المفردات والتعابير

  .  للموضوع
حاولت التلميذة استخدام اللغة المعياريّة إّال أنّها وّظفت الكثير من المباني المحكيّة، 

لعبت مع خواتي، األوتيل، كنا   فركت اسناني، وأغسلت وجهي،كنا ننسافر، "  مثل:
  ".فرحانين، لنلبس ونتحمم

 نسافرنكنا  نَّ ال أنام ليلة أمس ال " استخدمت تراكيب لغويّة غير سليمة، مثل: ،كذلك
ذهبنا إلى السفر، وأحضرت الطعام لنأكل وفت (لم أنم ليلة أمس ألنّنا كنا سنسافر)، 

  ."أنا وعائلتي في السباحة

  الصفحة على والترتيب الخّط التمثيل الكتابّي للكلمات،   
مات مة الفاصلة، النقطة،( الترقيم ع  ،نفعالا ع

مة ستفهام، ع   )النقطتان ا
ء(للكلمات  الكتابيّ  التمثيل م   )ا

 صحيح استعمال  ☐
 بُمعظمه أو

مات صحيح  لع
   الترقيم

 صحيح استعمال  ☒
مات اي جزئ  لع

  الترقيم

 بدون كتابة  ☐
مات  أو ترقيم ع

 غير استعمال
مات صحيح  لع
  الترقيم

ء  ☐  أو صحيح إم
  صحيح بُمعظمه

ئّية أخطاء   كثيرة إم
  أخطاء ُمعظمها  ☒

  القراءة ُتعيق
 أخطاء ُتعيق  ☐

  القراءة

حظات/تفصيل  موضعَْين في لنقطةل مااستخدفي النّص  :م
  .فقط

حظات/فصيلت  عامصال ،)وضحكنا( وضحلنا ،)اللذيذ( الذيذ: م
  )الطعام(

  الصفحة على النصّ  ترتيب  الخّط 
  مقروء   ☐  مقروء  ☒

  ئيّ جز بشكل 
  ُمرتَّب  ☒  مقروءغير   ☐

  كبير بشكل
 ُمرتَّب  ☐

  جزئيّ  بشكل
  ُمرتَّب غير  ☐

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/تفصيل      :م
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  تلخيص

 أن ة/التلميذ تشجيع في ين/ترغب أمور  
 . الكتابة في عليها تحافظيحافظ/

 على ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 كتابتها /كتابته في وتحسينها تطويرها

 بواسطة األمور هذه فحص يجب(
على  وكذلك صّ الن على االّطالع
  ).ة/التلميذ كتبتها/كتبها أخرى نصوص

  لتقوية بحاجة ونقاط القّوة نقاط: عمل لخّطة التحضير
  نقاط القّوة

  استطاعت التلميذة التوّسع في أفكارها والتعبير عن مشاعرها بشكل مفّصل.   –
 نقاط بحاجة لتقوية

ن على الكتابة ثروةالالعمل على تعزيز   –  بلغة معياريّة والصياغة اللغويّة والتمرُّ
 .  سليمة

  تكرارها وتداخلها.مراعاة تسلسل األحداث الزمنّي والمنطقّي لتجنّب عدم   –

 أو ة/للتلميذ بقَْوِلها ين/ترغب أمور    
  .النصّ  قراءة بعد عنها ا/سؤاله

  المردود لُمحادثة التحضير
  . وأثنائها لرحلةللذهاب لبفرحك وحماسك  بقراءة الموضوع وشعرتُ  استمتعتُ 
  عن مشاعرك بشكل جميل. هل  لمضامين واألفكار وعبّرتِ ا التوّسع في استطعتِ 

  تودّين إضافة أفكار أخرى إلى النّص؟ 
  بعض األلفاظ المحكيّة، دعينا نفّكر كيف نستبدلها بألفاظ من اللغة  استعملتِ 

  (وهنا أشير إلى بعض األمثلة من النّص  صحيح بإمالءونكتبها  المعياريّة السليمة
  وأساعد التلميذة على استبدالها).  
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  مطبوع بدون أخطاء امالئيّةنّص 

  

  عيد ميالدي

  
ِ  َلمْ  ِ  الصَّباحَ  ِاْنتََظْرتُ  َأْمِس، َلْيَلةَ  النَّْومَ  َأْستَِطع ْبر بِفاِرغ   الشَّْمسُ  َأْشَرَقتِ  َأنْ  َوما. الصَّ

ذي اليومُ  جاءَ  َوَأخيًرا: "نَْفسي في َوُقْلتُ  بُِسْرعَةٍ  سَريري ِمنْ  َقَفْزتُ  حّتى   اْنتََظْرتُهُ  الَّ
  ...َطويًال 

  في هذا اليوم كان عيد ميالدي، قمت من سريري غسلت وجهي، 
  سناني وغيرت مالبسي وذهبت الى المطبخ فقلت: ِألمي صباح الخير. وفركت أ

  ال أذهب على المدرسةأن فقالت لي: صباح النور فطلبت منها، يمكن 
  عيد ميالدي يمكن يا عزيزتي فذهبت الى غرفتي لكي اساعدك في تحضير 

  بي؟ فقالت: أين أوسألتها أمي لى إغرفتي وذهبت هّوأت و ورتبت سريري
  بي هل يمكنك ان تأخذني الى أليه، إنه، في غرفة الجلوس ذهبت إلي 

  لى أبي إذاهبة مع أمي أنا فقلت: ألمي  محل التزيين فقال: هيا بنا
  فذهبت واشتريت الزينة إبنتي يا  محل الزينة فقالت لي ماشي

  وذهبت الى محل الحلويات فاشتريت، الحلويات فكانت جاهزة كعكة 
  ت مع صديقاتي وهكذا انتهى يعيد ميالدي واشتريتها وعدنا الى البيت واتسل

  اليوم.
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  التقييم دليل

  

  

  

  

  

   

نطباع العاّم من تفاعل التلميذ   النصّ مع المهّمة وتقييم  ة/ا
نطباع      مع المهّمة ة/العاّم من تفاعل التلميذا

  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور
 ُمحادثةـلا في ة/التلميذ مشاركة كانت يفك  

: مثًال ( بالكتابة؟ البدء قبل التمهيديّة
 اهتماًما ت/أبدى للُمحادثة، ت/أصغى

  ؟)اأفكارً  ت/طرح ُمحادثة،ـبال
 أظَهَرتْها/أظَهَرها التي المشاعر هي ما  

: مثًال ( وخاللها الكتابة بداية في ة/التلميذ
 عدم الخوف، الحماس، بالنفس، ثقةال
 ؟)رغبةال
 :مثًال ( للكتابة؟ ة/التلميذ ت/استعدّ  كيف  
 من مضامين اختيار دة،مسوّ  ريحضت

  ؟)التمهيدية األسئلة

    

    

    

    

    

    

  __________________________________________________  

نطباع      النصّ  العاّم منا
  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور

 لدى النصّ  يترك أن مكنيُ  انطباع أيّ   
 وطريقة مضمونه حيث من ة/القارئ
 ُمشّوق، لالهتمام، ُمثير: مثًال ( كتابته

 ؟)ُمفاِجئ
 ت/عبّر ما بين مالَءمة هناك مدى أيّ  إلى  

 التمهيديّة المحادثة في شفهيا ة/التلميذ عنه
 مضامين توجد: مثًال ( المكتوب النصّ  وبين
 تكتبها، /يكتبها ولم شفهيا عنها ت/عبّر
 تذكرها /يذكرها لم جديدة مضامين ت/كتب
 ؟)الشفهيّ  التعبير في

  : مثًال ( البارزة النصّ  مميّزات هي ما  
 النصّ  ،]واضحة غير /واضحة[ الفكرة

 غير/مفهومة[ اللغة ،]قصير /ليطو[
  ؟)]مفهومة

النّص إلى موضوع المهّمة (اليوم المنتظر)، ففيه وصف موّسع يتطّرق 
للتحضيرات التي سبقت حفلة عيد الميالد، لكنّه ال يتطّرق إلى وصف الحفلة نفسها 

  باعتبارها الحدث المنتظر كما يتوقّع القارئ.
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  ُمحّددة معايير بحسب النصّ  تقييم
 /يطّور أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

 من النصّ  مضمون توّسع /يوّسع أو تطّور
  :خالل
 فكرة إلى أو أفكار، مجموعة إلى التطّرق  

  .لمفصّ  بشكل فيها التوّسع ثمّ  ومن واحدة
 الخارجّي، الشكل( الشخصيّات َوْصف  

 مشاعرها أفكارها، الشخصيّة، مميّزات
  .)بينها المتبادل الحوار وتصّرفاتها،

 فيه تقع الذي والزمان المكان َوْصف  
  .األحداث

 ا/تجاربه على بناءً  أمور إلى التطّرق  
 من أمور عن الحديث: مثًال ( الشخصيّة

 وَعْرض) بها ت/مرَّ  تجارب ا،/عالمه
  .الشخصيّة التجارب هذه خالل من ا/مواقفه

   بدرجة  ☐  المضمون
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☒
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
رّكزت التلميذة على وصف التحضيرات المختلفة التي سبقت الحفلة، مثل: 

استيقاظها باكًرا وتجهيز نفسها وترتيب غرفتها والذهاب لشراء الزينة والكعكة، 
لكنّها لم تتوّسع في وصف أّي من هذه األحداث، كما أنّها لم تتطّرق أبدًا إلى وصف 

بّر التلميذة عن مشاعرها في هذا اليوم الذي لم تع ،الحفلة نفسها. باإلضافة إلى ذلك
  انتظرته طويًال، ولم تذكر أّي تفاصيل بخصوص الزينة والكعكة واألصدقاء.

 يكتب أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى  
  :خالل من ُمترابًطا نصا
 والفقرات األفكار بين المنطقيّ  الربط  

  ).زمنيا /سببيا(
 أو، َو،: مثًال ( المناسبة الروابط استخدام  

 بسبب، ثّم، ،فَـــ  لكي، عندما، حتّى، ألّن،
  ...).عدا، ما حينئٍذ، إذن، هكذا،

   بدرجة  ☐  المبنى
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☒
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
النّص بشكل عاّم مترابط ومتماسك زمنيا ومنطقيا. حاولت التلميذة الربط بين أحداث 

النّص وانتقلت من فكرة إلى أخرى عن طريق استخدام أدوات العطف وخاّصة 
  (الواو والفاء). 

يوجد موضعان في النّص انتقلت فيهما التلميذة من موضوع إلى آخر بدون استخدام 
أساعد في التحدير لعيد ميالدي يمكن يا عزيزي، ... فذهبت  لكي "أّي رابط هما: 

     ."..إليه أبي هل يمكنك أن تأخذني.
  ."وهكذا انتها اليوم"ينتهي النّص بشكل مفاجئ بدون أّي تمهيد مسبق: 
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  تقييم النّص بحسب معايير ُمحّددة
 /يستخدم أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

  :خالل من سليمة معياريّة لغة تستخدم
 مناسبة وتعابير صفات أفعال، استخدام  

  .المهّمة لموضوع
  .عةومتنوّ  غنيّة ةلغويّ  ثروة استخدام  
  :سليمة ةمعياريّ  غةبلّ  الكتابة  

 تصريف مثًال،: الصرف ثحي من  –
 الضمير، /الزمن بحسب األفعال

 حيث من لألفعال األسماء مةمالءَ 
    .والجمع والمفرد والتأنيث التذكير

 استعمال مثًال،: النحو ثحي من  –
 ةاللغويّ  التراكيب لبعض صحيح

 إلى االسم إضافة مثل البسيطة،
 استعمال ظاهر، اسم إلى أو ضمير،

  .واإلسميّة الفعليّة للجمل سليم
  .محكيّة مبانٍ  مقابل فصيحة مبانٍ  استخدام  

   بدرجة  ☐  اللغة
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☒
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
  . من حيث المفردات المالئمة للموضوعاستخدمت التلميذة ثروة لغويّة بسيطة 

سليمة بمعظمها باستثناء بعض المواضع التي وردت فيها ولغة النّص معياريّة 
 أسناني، فركت " أخطاء في التراكيب اللغويّة، واستعمال بعض األلفاظ المحكيّة:

  .    "أن ال أذهب على المدرسة، فقالت لي ماشي مالبسي، غيرت

  الصفحة على والترتيب الخّط التمثيل الكتابّي للكلمات،   
مات مة الفاصلة، النقطة،( الترقيم ع  ،نفعالا ع

مة ستفهام، ع   )النقطتان ا
ء(للكلمات  الكتابيّ  التمثيل م   )ا

 صحيح استعمال  ☒
 بُمعظمه أو

مات صحيح  لع
   الترقيم

 صحيح استعمال  ☐
مات اي جزئ  لع

  الترقيم

 بدون كتابة  ☐
مات  أو ترقيم ع

 غير استعمال
مات صحيح  لع
  الترقيم

ء  ☐  أو صحيح إم
  صحيح بُمعظمه

ئّية أخطاء   كثيرة إم

  أخطاء ُمعظمها  ☒
التعُرف  ُتعيق

  على الكلمة

 أخطاء ُتعيق  ☐
التعرُّف على 

  الكلمة

حظات/تفصيل : الترقيم عالمات استخدام في تنويع يوجد :م
 بعض وجود مع االستفهام، عالمة ن،النقطتا الفاصلة، النقطة،

 في ه،أنّ  لي: فقالت : "مثل النقطتَْين، استعمال في األخطاء
  ."الجلوس غرفة

حظات/فصيلت  ،)فطلبت( فطلبة ،)هذا( هاذا: م
 (بنا)،  بنى )،هّوأتهويت (ذهبة (ذهبت)،  ،)تحضير(تحدير

 ،)يتوتسلّ ( واتسلت ،)جاهزة( جاهزت ،)فاشتريت( فشتريت
  )انتهى( انتها ،)هكذا( هاكذا ،)صديقاتي( صدقاتي

  الصفحة على النصّ  ترتيب  الخّط 
  مقروء   ☐  مقروء  ☒

  ئيّ جز بشكل 
  ُمرتَّب  ☒  مقروءغير   ☐

  كبير بشكل
 ُمرتَّب  ☐

  جزئيّ  بشكل
  ُمرتَّب غير  ☐

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/تفصيل      :م
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  تلخيص

 أن ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 . الكتابة في عليها تحافظيحافظ/

 على ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 كتابتها /كتابته في وتحسينها تطويرها

 بواسطة األمور هذه فحص يجب(
على  وكذلك صّ الن على االّطالع
  ).ة/التلميذ كتبتها/كتبها أخرى نصوص

  لتقوية بحاجة ونقاط القّوة نقاط: عمل لخّطة التحضير
  نقاط القّوة

استطاعت التلميذة أن تطرح عدّة مضامين وتعبّر عن العديد من األفكار   –
  المتعلّقة بالموضوع. 

 نقاط بحاجة لتقوية
ووصف  لتفصيل في وصف األحداثا التوّسع في األفكار المطروحة من خالل  –

 المشاعر. 
  استخدام أدوات الربط بشكل سليم.  –
 تقوية في اإلمالء (التاء المربوطة والمفتوحة، همزة الوصل).    –
  .استخدام عالمات الترقيم في مواضعها المالئمة  –

 أو ة/للتلميذ بقَْوِلها ين/ترغب أمور    
  .النصّ  قراءة بعد عنها ا/سؤاله

  المردود لُمحادثة التحضير
كيف كان التحضير  وقتًا ممتعًا في عيد ميالدك، وقد ذكرتِ  ال بد أنِّك قضيتِ 

واالستعداد لهذا اليوم المنتظر. هل يمكنك أن تحدّثيني المزيد عن الحفلة، مثل: كيف 
ر الحفلة؟ ماذا فعلتم أثناء الحفلة؟ كيف ضَ كان شكل الكعكة التي اشتريتها؟ من حَ 

  شعورك؟ ما هي الهدايا التي حصلت عليها؟كان 
  هل يمكنك زيادة بعض التفاصيل في نهاية النّص أو اقتراح نهاية أخرى؟
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  المنتظر اليوم: 3النموذج 
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  نّص مطبوع بدون أخطاء امالئيّة

  

ِ  َلمْ  ِ  الصَّباحَ  ِاْنتََظْرتُ  َأْمِس، َلْيَلةَ  النَّْومَ  َأْستَِطع ْبر بِفاِرغ   الشَّْمسُ  َأْشَرَقتِ  َأنْ  َوما. الصَّ
ذي اليومُ  جاءَ  َوَأخيًرا: "نَْفسي في َوُقْلتُ  بِسُْرعَةٍ  سَريري ِمنْ  َقفَْزتُ  حّتى   اْنتََظْرتُهُ  الَّ

  ...َطويًال 
  أعمامي ضحى لكي نلعب مع أوالد ه هو عيد األاليوم الذي كنت انتظر

  ي لكي نأخذ المال ونذهب الى جدّ  ىونأكل مع بعضنا البعض ونتسلّ 
  د أوالد لكي نعيّ أنا وأبي جمعًا الظهر وبعد نذهب  يقليًال نصلّ 
  ونطلع الى جدي اليوم الثاني ونضحك مع بعضنا البعض أعمامي 

  ع على الفقراء ونأكل مع بعض وثالث يوم نذبح الخرفان لكي نوزّ 
  خواتي أبي وأنا وأالبعض نلعب واليوم الرابع يأتي رمضان ونفطر 

  الفطبول لكي نلعب على الساحة ونضحك ونلعب قليًال مع نزل ون
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  التقييم دليل

  

  

  

  

   

نطباع العاّم من تفاعل التلميذ   النصّ مع المهّمة وتقييم  ة/ا
نطباع العاّم من تفاعل التلميذ     مع المهّمة ة/ا

  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور
 ُمحادثةـلا في ة/التلميذ مشاركة كانت يفك  

: مثًال ( بالكتابة؟ البدء قبل التمهيديّة
 اهتماًما ت/أبدى للُمحادثة، ت/أصغى

  ؟)اأفكارً  ت/طرح ُمحادثة،ـبال
 أظَهَرتْها/أظَهَرها التي المشاعر هي ما  

: مثًال ( وخاللها الكتابة بداية في ة/التلميذ
 عدم الخوف، الحماس، بالنفس، ثقةال
 ؟)رغبةال
 :مثًال ( للكتابة؟ ة/التلميذ ت/استعدّ  كيف  
 من مضامين اختيار دة،مسوّ  ريحضت

  ؟)التمهيدية األسئلة

    

    

    

    

    

    

  __________________________________________________  

نطباع العاّم من     النصّ  ا
  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور

 لدى النصّ  يترك أن مكنيُ  انطباع أيّ   
 وطريقة مضمونه حيث من ة/القارئ
 ُمشّوق، لالهتمام، ُمثير: مثًال ( كتابته

 ؟)ُمفاِجئ
 ت/عبّر ما بين مالَءمة هناك مدى أيّ  إلى  

 التمهيديّة المحادثة في شفهيا ة/التلميذ عنه
 مضامين توجد: مثًال ( المكتوب النصّ  وبين
 تكتبها، /يكتبها ولم شفهيا عنها ت/عبّر
 تذكرها /يذكرها لم جديدة مضامين ت/كتب
 ؟)الشفهيّ  التعبير في

  : مثًال ( البارزة النصّ  مميّزات هي ما  
 النصّ  ،]واضحة غير /واضحة[ الفكرة

 غير/مفهومة[ اللغة ،]قصير /ليطو[
  ؟)]مفهومة

يظهر من خالل النّص حماس التلميذ وانفعاله بشكل عاّم تجاه ما يقوم به هو وأسرته 
  في مختلف أيّام عيد األضحى.
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  ُمحّددة معايير بحسب النصّ  تقييم
 /يطّور أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

 من النصّ  مضمون توّسع /يوّسع أو تطّور
  :خالل
 فكرة إلى أو أفكار، مجموعة إلى التطّرق  

  .لمفصّ  بشكل فيها التوّسع ثمّ  ومن واحدة
 الخارجّي، الشكل( الشخصيّات َوْصف  

 مشاعرها أفكارها، الشخصيّة، مميّزات
  .)بينها المتبادل الحوار وتصّرفاتها،

 فيه تقع الذي والزمان المكان َوْصف  
  .األحداث

 ا/تجاربه على بناءً  أمور إلى التطّرق  
 من أمور عن الحديث: مثًال ( الشخصيّة

 وَعْرض) بها ت/مرَّ  تجارب ا،/عالمه
  .الشخصيّة التجارب هذه خالل من ا/مواقفه

   بدرجة  ☐  المضمون
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☒
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
تحدّث التلميذ بشكل عاّم عّما يفعله مع أسرته في عيد األضحى. فوصف باختصار 

ًرا بعض األحداث  ما يقوم به هو وأفراد عائلته في كّل يوم من أيّام العيد، مكّرِ
كاللعب والضحك مع أوالد أعمامه. كذلك تحدّث باختصار عن بعض العادات 

اللحم على الفقراء بدون أن يتوّسع والتقاليد، مثل: الصالة وذبح األضحية وتوزيع 
  في الشرح أو الوصف.   

في نهاية النّص يخلط التلميذ بين شهر رمضان وعيد األضحى مّما يحدث التباًسا 
  لدى القارئ.

 يكتب أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى  
  :خالل من ُمترابًطا نصا
 والفقرات األفكار بين المنطقيّ  الربط  

  ).زمنيا /سببيا(
 أو، َو،: مثًال ( المناسبة الروابط استخدام  

 ثّم، ،فَـــــ  لكي، عندما، حتّى، ألّن،
  ...).عدا، ما حينئٍذ، إذن، هكذا، بسبب،

   بدرجة  ☐  المبنى
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☒
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
وصف التلميذ بتسلسل ما يقوم به في كّل يوم من أيّام العيد، مستخدًما بعض الروابط 

اليوم الرابع، لكي،  اليوم الثاني، اليوم الثالث،"واأللفاظ الدالّة على الزمن، مثل: 
. ومع ذلك نجد بعض المواضع التي ينتقل فيها من فكرة إلى "...ونأكل ونذهب

وبعد نذهب انا وأبي، "تخدام روابط مناسبة، مثل: أخرى بدون أّي تمهيد وبدون اس
  ."ا الظهر، ونأكل مع بعض البعض نلعبعً جم نأخذ المال قليال نصلي

ينتهي النّص بذكر فعاليّات مختلفة يقومون بها في اليوم األخير بدون كتابة خاتمة 
  مناسبة.
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  تقييم النّص بحسب معايير ُمحّددة
 أن ة/التلميذ ت /استطاع مدى أيّ  إلى

 من سليمة معياريّة لغة تستخدم /يستخدم
  :خالل
 مناسبة وتعابير صفات أفعال، استخدام  

  .المهّمة لموضوع
  .عةومتنوّ  غنيّة ةلغويّ  ثروة استخدام  
  :سليمة ةمعياريّ  غةبلّ  الكتابة  

 تصريف مثًال،: الصرف ثحي من  –
 الضمير، /الزمن بحسب األفعال

 حيث من لألفعال األسماء مةمالءَ 
    .والجمع والمفرد والتأنيث التذكير

 استعمال مثًال،: النحو ثحي من  –
 ةاللغويّ  التراكيب لبعض صحيح

 إلى االسم إضافة مثل البسيطة،
 استعمال ظاهر، اسم إلى أو ضمير،

  .واإلسميّة الفعليّة للجمل سليم
  .محكيّة مبانٍ  مقابل فصيحة مبانٍ  استخدام  

   بدرجة  ☐  اللغة
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☒
  قليلة

  
  مالئمة للموضوع.المفردات البسيطة من حيث استخدم التلميذ ثروة لغويّة 

لغة النّص سليمة بمعظمها من حيث الصرف والنحو، ولكن فيها استخدام لبعض 
ي،  ونأكل مع بعض البعض، نلعب املكي نعيد أوالد عم"  المباني المحكيّة، مثل:

    ."الخورفان، نلعب الفطبول بحدن على الساحة،

  الصفحة على والترتيب الخّط التمثيل الكتابّي للكلمات،   
مات مة الفاصلة، النقطة،( الترقيم ع  ،نفعالا ع

مة ستفهام، ع   )النقطتان ا
ء(للكلمات  الكتابيّ  التمثيل م   )ا

 صحيح استعمال  ☐
 بُمعظمه أو

مات صحيح  لع
   الترقيم

 صحيح استعمال  ☐
مات اي جزئ  لع

  الترقيم

 بدون كتابة  ☒
مات  أو ترقيم ع

 غير استعمال
مات صحيح  لع
  الترقيم

ء  ☐  أو صحيح إم
  صحيح بُمعظمه

ئّية أخطاء   كثيرة إم
  أخطاء ُمعظمها  ☒

التعرُّف  ُتعيق
  على الكلمة

 ُتعيق أخطاء  ☐
التعرُّف على 

  الكلمة

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/فصيلت  جد ،)نتسلى( نتسال ،)األضحى( األضحي :م
 ،)الخرفان( الخورفان ،)نذبح( ندبح ،نأخد (نأخذ) ،)جدي(

  .، تنزلو (ننزل))الفقراء( الفقرا
  الصفحة على النصّ  ترتيب  الخّط 
  مقروء   ☒  مقروء  ☐

  ئيّ جز بشكل 
  ُمرتَّب  ☐  مقروءغير   ☐

  كبير بشكل
 ُمرتَّب  ☒

  جزئيّ  بشكل
  ُمرتَّب غير  ☐

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/تفصيل  بعض الكلمات، حجم بين تناسب يوجدال  :م
 للبعد مراعاة توجد الو السطر، فوق ُكتبت لمَ والجُ  الكلمات

  .بين الكلمات وأحيانًا األسطر بين
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  تلخيص

 أن ة/التلميذ تشجيع في ين/ترغب أمور  
  . الكتابة في عليها تحافظيحافظ/

 على ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 كتابتها /كتابته في وتحسينها تطويرها

 بواسطة األمور هذه فحص يجب(
على  وكذلك صّ الن على االّطالع
  ).ة/التلميذ كتبتها/كتبها أخرى نصوص

  لتقوية بحاجة ونقاط القّوة نقاط: عمل لخّطة التحضير
  نقاط القّوة

  استطاع التلميذ أن يعبّر عن عدّة أفكار تتعلّق بالموضوع الذي اختاره.     –
 نقاط بحاجة لتقوية

العمل على تطوير األفكار والمضامين والتوّسع فيها من خالل توظيف   –
 الوصف، الحوار، التعبير عن المشاعر وغير ذلك.

 مختلفة للربط بين المضامين واألفكار.على استخدام الروابط ال نرُّ مالت  –
 العمل على تطوير الجانب اللغوّي، الثروة اللغويّة، والكتابة بلغة معياريّة.  –
ن على اإلمالء الصحيح  –   .تحسين الخّط والتمرُّ

 أو ة/للتلميذ بقَْوِلها ين/ترغب أمور    
  .النصّ  قراءة بعد عنها ا/سؤاله

  المردود لُمحادثة التحضير
أنّك تحّب عيد األضحى كثيًرا وتنتظره من سنة إلى  النّص شعرتُ  قرأتُ  عندما

انتباهي العالقة القويّة بينك وبين أوالد أعمامك، وهذا شيء  تْ تَ أخرى، كذلك لفَ 
استطعت التعبير عن عدّة أشياء جميلة تفعلونها في العيد،  ،جميل. باإلضافة إلى ذلك

  مثل: الصالة ومساعدة الفقراء. 
في الكتابة؟ كيف شعرت بعد أن انتهيت من  تجربتك نك أن تحدّثني عنهل يمك

   كتابة النّص؟ 
  ما رأيك في أن ترّكز على اليوم األّول من أيّام العيد وتشرح لي عنه المزيد؟ 

  حاول أن تفّكر في جملة مناسبة إلنهاء النّص.
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  المنتظر اليوم: 4النموذج 
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  نّص مطبوع بدون أخطاء امالئيّة

  

  تي في رمضانقصّ العنوان: 

ِ  َلمْ  ِ  الصَّباحَ  ِاْنتََظْرتُ  َأْمِس، َلْيَلةَ  النَّْومَ  َأْستَِطع ْبر بِفاِرغ   الشَّْمسُ  َأْشَرَقتِ  َأنْ  َوما. الصَّ
ذي اليومُ  جاءَ  َوَأخيًرا: "نَْفسي في َوُقْلتُ  بِسُْرعَةٍ  سَريري ِمنْ  َقَفْزتُ  حتّى   اْنتََظْرتُهُ  الَّ

  ...َطويًال 
  ي.ه أول يوم رمضان نذهب لبيت جدّ كان هو رمضان، ألنّ 
  ى في الليل ونلعب كرة قدم.ونفطر عندهم ونتسلّ 

  واأليام الثالثاء واألربعاء نفطر في بيتنا، ونحضر مسلسالت 
  وأفالم رمضان.

  شتري لنا الخبز لنفطر،في يوم الخميس قالت لي أمي اذهب ا
  ذهبت سريعًا وعندما عدت، أفطرنا طعام شهي. 

  وآخر يوم في رمضان اشترينا المفرقعات، واستمتعنا في 
  المفرقعات كثيًرا، وهذه قصتي في رمضان.
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  التقييم دليل

  

  

  

  

   

نطباع العاّم من تفاعل التلميذ   النصّ مع المهّمة وتقييم  ة/ا
نطباع العاّم من تفاعل التلميذ     مع المهّمة ة/ا

  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور
 ُمحادثةـلا في ة/التلميذ مشاركة كانت يفك  

: مثًال ( بالكتابة؟ البدء قبل التمهيديّة
 اهتماًما ت/أبدى للُمحادثة، ت/أصغى

  ؟)اأفكارً  ت/طرح ُمحادثة،ـبال
 أظَهَرتْها/أظَهَرها التي المشاعر هي ما  

: مثًال ( وخاللها الكتابة بداية في ة/التلميذ
 عدم الخوف، الحماس، بالنفس، ثقةال
 ؟)رغبةال
 :مثًال ( للكتابة؟ ة/التلميذ ت/استعدّ  كيف  
 من مضامين اختيار دة،مسوّ  ريحضت

  ؟)التمهيدية األسئلة

    

    

    

    

    

    

  __________________________________________________  

نطباع العاّم من     النصّ  ا
  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور

 لدى النصّ  يترك أن مكنيُ  انطباع أيّ   
 وطريقة مضمونه حيث من ة/القارئ
 ُمشّوق، لالهتمام، ُمثير: مثًال ( كتابته

 ؟)ُمفاِجئ
 ت/عبّر ما بين مالَءمة هناك مدى أيّ  إلى  

 التمهيديّة المحادثة في شفهيا ة/التلميذ عنه
 مضامين توجد: مثًال ( المكتوب النصّ  وبين
 تكتبها، /يكتبها ولم شفهيا عنها ت/عبّر
 تذكرها /يذكرها لم جديدة مضامين ت/كتب
 ؟)الشفهيّ  التعبير في

  : مثًال ( البارزة النصّ  مميّزات هي ما  
 النصّ  ،]واضحة غير /واضحة[ الفكرة

 غير/مفهومة[ اللغة ،]قصير /ليطو[
  ؟)]مفهومة

بعض أيّام شهر رمضان. يشعر  يتحدث النّص عّما تقوم به األسرة بشكل عاّم في
  القارئ ببعض البلبلة بسبب وجود قفزات زمنيّة غير مفهومة.
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  ُمحّددة معايير بحسب النصّ  تقييم
 /يطّور أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

 من النصّ  مضمون توّسع /يوّسع أو تطّور
  :خالل
 فكرة إلى أو أفكار، مجموعة إلى التطّرق  

  .لمفصّ  بشكل فيها التوّسع ثمّ  ومن واحدة
 الخارجّي، الشكل( الشخصيّات َوْصف  

 مشاعرها أفكارها، الشخصيّة، مميّزات
  .)بينها المتبادل الحوار وتصّرفاتها،

 فيه تقع الذي والزمان المكان َوْصف  
  .األحداث

 ا/تجاربه على بناءً  أمور إلى التطّرق  
 من أمور عن الحديث: مثًال ( الشخصيّة

 وَعْرض) بها ت/مرَّ  تجارب ا،/عالمه
  .الشخصيّة التجارب هذه خالل من ا/مواقفه

   بدرجة  ☐  المضمون
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☒
  قليلة

  
شهر رمضان، فذكر ما  وصف التلميذ باختصار شديد ما يقوم به مع أسرته خالل

في اليوم األّول، ثّم انتقل إلى ذكر أشياء عاّمة بدون تفصيل. بعد ذلك  ةً يفعلونه عاد
حدثًا واحدًا صار معه في أحد أيّام الخميس، وفي النهاية تحدّث عن ذَكر 

المفرقعات في اليوم األخير، مكتفيًا بذكرها بدون ذكر أّي تفاصيل أخرى حولها 
  بها.غير استمتاعه 

 يكتب أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى  
  :خالل من ُمترابًطا نصا
 والفقرات األفكار بين المنطقيّ  الربط  

  ).زمنيا /سببيا(
 أو، َو،: مثًال ( المناسبة الروابط استخدام  

 ثّم، فَــــ ،ـ لكي، عندما، حتّى، ألّن،
  ...).عدا، ما حينئٍذ، إذن، هكذا، بسبب،

   بدرجة  ☐  المبنى
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☒
  قليلة

  
يبدأ النّص بجملة تجعل القارئ يتوقّع أّن الحديث سيكون بعدها حول أحداث وقعت 

  في الماضي في شهر رمضان، لكنّه يفاجأ بغير ذلك.  
ال يوجد تسلسل زمنّي أو منطقّي لألفكار والمضامين المطروحة في النّص. 

عن أشياء عاّمة من خالل استخدام الزمن  يدور الحديث تارةً  ،ذلك باإلضافة إلى
حدث عن أشياء خاّصة من خالل استخدام الزمن الماضي، مّما ي المضارع، وتارةً 

  بلبلة في المبنى بشكل عاّم.
علًما أّن النّص  ،"وهذه قصتي في رمضان"ينتهي النّص بجملة غير مناسبة هي 

  لتلميذ في شهر رمضان.بمجمله ال يعبّر عن "قّصة" ا
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  تقييم النّص بحسب معايير ُمحّددة
 أن ة/التلميذ ت /استطاع مدى أيّ  إلى

 من سليمة معياريّة لغة تستخدم /يستخدم
  :خالل
 مناسبة وتعابير صفات أفعال، استخدام  

  .المهّمة لموضوع
  .عةومتنوّ  غنيّة ةلغويّ  ثروة استخدام  
  :سليمة ةمعياريّ  غةبلّ  الكتابة  

 تصريف مثًال،: الصرف ثحي من  –
 الضمير، /الزمن بحسب األفعال

 حيث من لألفعال األسماء مةمالءَ 
    .والجمع والمفرد والتأنيث التذكير

 استعمال مثًال،: النحو ثحي من  –
 ةاللغويّ  التراكيب لبعض صحيح

 إلى االسم إضافة مثل البسيطة،
 استعمال ظاهر، اسم إلى أو ضمير،

  .واإلسميّة الفعليّة للجمل سليم
  .محكيّة مبانٍ  مقابل فصيحة مبانٍ  استخدام  

   بدرجة  ☐  اللغة
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☒
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
   مالئمة للموضوع.المفردات الثروة لغويّة بسيطة من حيث استخدم التلميذ 

  وجود أخطاء في التراكيب اللغويّة، مثل:كتب التلميذ بلغة معياريّة مع 
اذهب اشتري لنا  "،"يأول يوم رمضان نذهب بيت جدّ  " ،"كان هو رمضان"

في  يتحدّث في الزمن الماضي وتارةً  وبعض األخطاء الصرفيّة، فتارةً  ،"الخبز
نحضر مسلسالت  " التلميذ اللغة المحكيّة في قولهكذلك استخدم  .الزمن الحاضر

  ".ر عندهم ، ونفطرمضان

  

  الصفحة على والترتيب الخّط التمثيل الكتابّي للكلمات،   
مات مة الفاصلة، النقطة،( الترقيم ع  ،نفعالا ع

مة ستفهام، ع   )النقطتان ا
ء(للكلمات  الكتابيّ  التمثيل م   )ا

 صحيح استعمال  ☒
 بُمعظمه أو

مات صحيح  لع
   الترقيم

 صحيح استعمال  ☐
مات اي جزئ  لع

  الترقيم

 بدون كتابة  ☐
مات  أو ترقيم ع

 غير استعمال
مات صحيح  لع
  الترقيم

ء  ☒  أو صحيح إم
  صحيح بُمعظمه

ئّية أخطاء   كثيرة إم
  أخطاء ُمعظمها  ☐

التعرُّف  ُتعيق
  ةمعلى الكل

 أخطاء ُتعيق  ☐
التعرُّف على 

  الكلمة

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/فصيلت   .)بيتنا( بتنى ،)نتسلى( نتسل  :م

  الصفحة على النصّ  ترتيب  الخّط 
  مقروء   ☒  مقروء  ☐

  ئيّ جز بشكل 
  ُمرتَّب  ☐  مقروءغير   ☐

  كبير بشكل
 ُمرتَّب  ☒

  جزئيّ  بشكل
  ُمرتَّب غير  ☐

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/تفصيل  ،متناسق غير السطر على الكلمات ترتيب :م
 تحت اآلخر والجزء السطر على الكلمة من جزًءا يكتب فأحيانًا
  .السطر
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  تلخيص

 أن ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 . الكتابة في عليها تحافظيحافظ/

 على ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 كتابتها /كتابته في وتحسينها تطويرها

 بواسطة األمور هذه فحص يجب(
على  وكذلك صّ الن على االّطالع
  ).ة/التلميذ كتبتها/كتبها أخرى نصوص

  لتقوية بحاجة ونقاط القّوة نقاط: عمل لخّطة التحضير
  نقاط القّوة

   استطاع التلميذ أن يصف أحداثًا مستمدّة من تجاربه وخبراته الشخصيّة.  –
 نقاط بحاجة لتقوية

  فكار من خالل التوّسع في الشرح والوصف والتعبير عن المشاعر.  األتطوير  -
 .وترتيبها زمنيا ومنطقيا بواسطة استخدام الروابط المالئمة فكاراألتنظيم  -
 . تطوير الثروة اللغويّة لدى التلميذ -
  .غة سليمة صرفًا ونحًوان على الكتابة بلُ التمرُّ  -
ن علىخّط الالعمل على تحسين  - الطريقة الصحيحة لكتابة الحروف على  والتمرُّ

  .السطر

 أو ة/للتلميذ بقَْوِلها ين/ترغب أمور    
  .النصّ  قراءة بعد عنها ا/سؤاله

  المردود لُمحادثة التحضير
عن أعمال تقوم بها من الواضح أنّك تحب شهر رمضان وتنتظر قدومه. لقد عبّرت 

الموضوع بشكل سريع. حاول أن ترّكز انتهى  مع ذلك،في هذا الشهر الفضيل، 
اليوم األخير في  ،على سبيل المثال، من أيّام رمضان تفكيرك في يوم واحد فقط

وهنا أشير إلى ( ومتسلسل من ناحية زمنيّة ، ثّم حاول أن تصفه بشكل موّسعالشهر
     .حاول أن تستخدم بعض الروابط لوصف هذا اليوم .بعض األمثلة من النّص)
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  مروان/ مروة: 5النموذج 
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  نّص مطبوع بدون أخطاء امالئيّة

  

  األصدقاءمغامرة 
  

   سَِمعوا َوَفْجَأةً  الَحديَقة، في َأْصِدقائِها معْ  تَلعبُ  َمروة كانَتْ 

   موا إِلى االماِم، فََرأواَصْوتًا عاليًا، َوُمخيٍف فَخافوا َوتَمالَكوا أَْنفَُسُهم َوتَقَدَّ 
  نِْسًرا َكبيًرا َوَضْخٌم َوكاَن َمْجروًحا ُجْرًحا َكبيًرا فَحاَولوا أَْن يُساعدوه فَأَحضَروا 

  َمْرَوة ِلَكْي تُساِعدَُهْم في الِعالج َوبَْعدَ  ادة َودَواٌء ِللُجرح َونادوا أُمَضم
  لمكاُن. ادة على الُجرحِ َوعالجوا النِْسَر فَطاَر النِْسُر ِمْن هذا اوا الضمّ لَفّ  ساعة

  َمت أُم مروة الشاي وكوكيز َوبَْعدَها ذَهبوا األطفال إِلى َبْيِت َمْروة فَقدَّ 
  ليرتاحوا قَليًال َوفي الغِد ذَهبوا الى الَحديقةَ فَرأوا النسر نَْفسهُ 

  فَلَعبوا َمْع بَعض وَعادوا ُمْرهقين فَذهَب النِْسُر إلى مكانه َوذهبوا األطفال 
   .إلى بيوتهم فَِرحينَ 
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  التقييم دليل

  

  

  

  

   

نطباع العاّم من تفاعل التلميذ   النصّ مع المهّمة وتقييم  ة/ا
نطباع العاّم من تفاعل التلميذ     مع المهّمة ة/ا

  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور
 ُمحادثةـلا في ة/التلميذ مشاركة كانت يفك  

: مثًال ( بالكتابة؟ البدء قبل التمهيديّة
 اهتماًما ت/أبدى للُمحادثة، ت/أصغى

  ؟)اأفكارً  ت/طرح ُمحادثة،ـبال
 أظَهَرتْها/أظَهَرها التي المشاعر هي ما  

: مثًال ( وخاللها الكتابة بداية في ة/التلميذ
 عدم الخوف، الحماس، بالنفس، ثقةال
 ؟)رغبةال
 :مثًال ( للكتابة؟ ة/التلميذ ت/استعدّ  كيف  
 من مضامين اختيار دة،مسوّ  ريحضت

  ؟)التمهيدية األسئلة

    

    

    

    

    

    

  __________________________________________________  

نطباع العاّم من     النصّ  ا
  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور

 لدى النصّ  يترك أن مكنيُ  انطباع أيّ   
 وطريقة مضمونه حيث من ة/القارئ
 ُمشّوق، لالهتمام، ُمثير: مثًال ( كتابته

 ؟)ُمفاِجئ
 ت/عبّر ما بين مالَءمة هناك مدى أيّ  إلى  

 التمهيديّة المحادثة في شفهيا ة/التلميذ عنه
 مضامين توجد: مثًال ( المكتوب النصّ  وبين
 تكتبها، /يكتبها ولم شفهيا عنها ت/عبّر
 تذكرها /يذكرها لم جديدة مضامين ت/كتب
 ؟)الشفهيّ  التعبير في

  : مثًال ( البارزة النصّ  مميّزات هي ما  
 النصّ  ،]واضحة غير /واضحة[ الفكرة

 غير/مفهومة[ اللغة ،]قصير /ليطو[
  ؟)]مفهومة

  النّص عبارة عن حكاية ممتعة، ذات بداية مشّوقة ونهاية سعيدة.
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  ُمحّددة معايير بحسب النصّ  تقييم
 /يطّور أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

 من النصّ  مضمون توّسع /يوّسع أو تطّور
  :خالل
 فكرة إلى أو أفكار، مجموعة إلى التطّرق  

  .لمفصّ  بشكل فيها التوّسع ثمّ  ومن واحدة
 الخارجّي، الشكل( الشخصيّات َوْصف  

 مشاعرها أفكارها، الشخصيّة، مميّزات
  .)بينها المتبادل الحوار وتصّرفاتها،

 فيه تقع الذي والزمان المكان َوْصف  
  .األحداث

 ا/تجاربه على بناءً  أمور إلى التطّرق  
 من أمور عن الحديث: مثًال ( الشخصيّة

 وَعْرض) بها ت/مرَّ  تجارب ا،/عالمه
  .الشخصيّة التجارب هذه خالل من ا/مواقفه

   بدرجة  ☒  المضمون
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
استخدمت التلميذة عنصر التشويق في بداية القّصة، ثّم راحت تتوّسع في سرد 
زة بشكل خاّص على تعاون األصدقاء ومساعدتهم  لنسر لاألحداث والتفاصيل، مرّكِ

   .واستعانتهم باألّم في تضميد جرحه، وبذلك فقد أضافت قيمة إنسانيّة لقّصتها

 يكتب أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى  
  :خالل من ُمترابًطا نصا
 والفقرات األفكار بين المنطقيّ  الربط  

  ).زمنيا /سببيا(
 أو، َو،: مثًال ( المناسبة الروابط استخدام  

 ثّم، ،فَــــ   لكي، عندما، حتّى، ألّن،
  ...).عدا، ما حينئٍذ، إذن، هكذا، بسبب،

   بدرجة  ☒  المبنى
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
ربطت التلميذة بين المقدّمة المعطاة والنّص الذي كتبته بشكل سلس، حيث جعلت 

  نّصها استمراًرا للمقدّمة، فال يشعر القارئ بوجود فجوة بينهما. 
تتصاعد أحداث النّص وتتسلسل زمنيا ومنطقيا بشكل سليم عن طريق استخدام 

فخافوا وتمالكوا أنفسهم، فرأوا، وبعدها،  "العديد من الروابط المالئمة، مثل: 
        ."..ليستريحوا، وفي الغد.

  في قصص األطفال. تنتهي القّصة نهاية سعيدة كما هو مألوف عادةً 
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  بحسب معايير ُمحّددةتقييم النّص 
 /يستخدم أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

  :خالل من سليمة معياريّة لغة تستخدم
 مناسبة وتعابير صفات أفعال، استخدام  

  .المهّمة لموضوع
  .عةومتنوّ  غنيّة ةلغويّ  ثروة استخدام  
  :سليمة ةمعياريّ  غةبلّ  الكتابة  

 تصريف مثًال،: الصرف ثحي من  –
 الضمير، /الزمن بحسب األفعال

 حيث من لألفعال األسماء مةمالءَ 
    .والجمع والمفرد والتأنيث التذكير

 استعمال مثًال،: النحو ثحي من  –
 ةاللغويّ  التراكيب لبعض صحيح

 إلى االسم إضافة مثل البسيطة،
 استعمال ظاهر، اسم إلى أو ضمير،

  .واإلسميّة الفعليّة للجمل سليم
  .محكيّة مبانٍ  مقابل فصيحة مبانٍ  استخدام  

   بدرجة  ☒  اللغة
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
ثروة لغويّة غنيّة ومتنّوعة من المفردات والتعابير المالئمة استخدمت التلميذة 

تساعدهم في العالج، ادة، مض هم، تقدموا إلى األمام،تمالكوا أنفس " مثل: للموضوع،
  ."عالجوا، مرهقين

لغة النّص معياريّة وسليمة بمعظمها صرفًا ونحًوا، باستثناء موضع واحد استخدمت 
  .   "كوكيز"كلمة أجنبيّة هي  التلميذةفيه 

توجد في النّص أخطاء نحويّة ناتجة عن عدم معرفة، فعلى سبيل المثال  مالحظة:
غير مطلوب من هذه الفئة العمريّة معرفة المعطوف، وبناًء على ذلك يجب 

  ".وضخمٌ  كبيراً  ومخيٍف، نسراً  يًاصوتا عال"التغاضي عن هذه األخطاء، مثل: 

  الصفحة على والترتيب الخّط التمثيل الكتابّي للكلمات،   
مات مة الفاصلة، النقطة،( الترقيم ع  ،نفعالا ع

مة ستفهام، ع   )النقطتان ا
ء(للكلمات  الكتابيّ  التمثيل م   )ا

 صحيح استعمال  ☒
 بُمعظمه أو

مات صحيح  لع
   الترقيم

 صحيح استعمال  ☐
مات اي جزئ  لع

  الترقيم

 بدون كتابة  ☐
مات  أو ترقيم ع

 غير استعمال
مات صحيح  لع
  الترقيم

ء  ☒  أو صحيح إم
  صحيح بُمعظمه

ئّية أخطاء   كثيرة إم
  أخطاء ُمعظمها  ☐

التعرُّف  ُتعيق
  على الكلمة

 أخطاء ُتعيق  ☐
التعرُّف على 

  الكلمة

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/فصيلت   (فطاَر) فطارة ،)ضمادة(ضماضة : م

  الصفحة على النصّ  ترتيب  الخّط 
  مقروء   ☐  مقروء  ☒

  ئيّ جز بشكل 
  ُمرتَّب  ☒  مقروءغير   ☐

  كبير بشكل
 ُمرتَّب  ☐

  جزئيّ  بشكل
  ُمرتَّب غير  ☐

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/تفصيل      :م
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  تلخيص

 أن ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 . الكتابة في عليها تحافظيحافظ/

 على ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 كتابتها /كتابته في وتحسينها تطويرها

 بواسطة األمور هذه فحص يجب(
على  وكذلك صّ الن على االّطالع
  ).ة/التلميذ كتبتها/كتبها أخرى نصوص

  لتقوية بحاجة ونقاط القّوة نقاط: عمل لخّطة التحضير
  نقاط القّوة

 تستطيع التلميذة أن تكتب نصا قصصيا مترابًطا مع مراعاة جميع عناصره.   –
 .غنيّة ومتنّوعةلدى التلميذة ثروة لغويّة   –

 نقاط بحاجة لتقوية
ة أطول من هذا النص وذلك تشجيع التلميذة على كتابة نصوص قصصيّ   –

  أحداث ومغامرات أخرى.بإضافة 

 أو ة/للتلميذ بقَْوِلها ين/ترغب أمور    
  .النصّ  قراءة بعد عنها ا/سؤاله

  المردود لُمحادثة التحضير
قّصة رائعة بأسلوب جميل وبلغة  بقراءتها كثيًرا. لقد كتبتِ  القّصة واستمتعتُ  أحببتُ 

ممتازة. لديك قدرة على التعبير عن أفكارك ومشاعرك بشكل جذّاب. وقد أعجبني 
  أنّكم أشفقتم على النسر وساعدتموه.  

  التفاصيل واألحداث التي يمكن إضافتها إلى النّص.بدعينا نفّكر معًا 
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  جّدتيحّدثتني  /جّدي حّدثني: 6النموذج 
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  نّص مطبوع بدون أخطاء امالئيّة

  

  تي يوًما فقالت: جدّ  حدََّثْتني
  لما ال تكتبي قصًصا من القصص التي اقولها لك؟

  ر يوًما في ولم افكّ ال أحب الكتاب أنا تي فقلت: لكن يا جدّ 
   تي: لكن يا حبيبتي الكل يحبّ شيئًا، فقالت جدّ أكتب ان 

  الكتابة والكتابة شيء جميل جدًا، وقلت: سوف أحاول 
  تي: هذا جميل يا حبيبتي.ة، فقالت جدّ أن أكتب قصّ 

  ي تي وكان خطّ ة من قصص جدّ قصّ أكتب وانا ذهبت لكي 
  تي وقالت انتهيت ذهبت إلى جدّ أن ا وبعد رائعًا جدً 

  .ا استمري في الكتابةك جميل جدً تي: خطّ لي جدّ 
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  التقييم دليل

  

  

  

  

   

نطباع العاّم من تفاعل التلميذ   النصّ مع المهّمة وتقييم  ة/ا
نطباع العاّم من تفاعل التلميذ     مع المهّمة ة/ا

  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور
 ُمحادثةـلا في ة/التلميذ مشاركة كانت يفك  

: مثًال ( بالكتابة؟ البدء قبل التمهيديّة
 اهتماًما ت/أبدى للُمحادثة، ت/أصغى

  ؟)اأفكارً  ت/طرح ُمحادثة،ـبال
 أظَهَرتْها/أظَهَرها التي المشاعر هي ما  

: مثًال ( وخاللها الكتابة بداية في ة/التلميذ
 عدم الخوف، الحماس، بالنفس، ثقةال
 ؟)رغبةال
 :مثًال ( للكتابة؟ ة/التلميذ ت/استعدّ  كيف  
 من مضامين اختيار دة،مسوّ  ريحضت

  ؟)التمهيدية األسئلة

    

    

    

    

    

    

    

نطباع العاّم من     النصّ  ا
  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور

 لدى النصّ  يترك أن مكنيُ  انطباع أيّ   
 وطريقة مضمونه حيث من ة/القارئ
 ُمشّوق، لالهتمام، ُمثير: مثًال ( كتابته

 ؟)ُمفاِجئ
 ت/عبّر ما بين مالَءمة هناك مدى أيّ  إلى  

 التمهيديّة المحادثة في شفهيا ة/التلميذ عنه
 مضامين توجد: مثًال ( المكتوب النصّ  وبين
 تكتبها، /يكتبها ولم شفهيا عنها ت/عبّر
 تذكرها /يذكرها لم جديدة مضامين ت/كتب
 ؟)الشفهيّ  التعبير في

  : مثًال ( البارزة النصّ  مميّزات هي ما  
 النصّ  ،]واضحة غير /واضحة[ الفكرة

 غير/مفهومة[ اللغة ،]قصير /ليطو[
  ؟)]مفهومة

  يعبّر النّص عن حوار دار بين التلميذة وجدّتها، ويعكس عالقة إيجابيّة بينهما.
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  ُمحّددة معايير بحسب النصّ  تقييم
 /يطّور أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

 من النصّ  مضمون توّسع /يوّسع أو تطّور
  :خالل
 فكرة إلى أو أفكار، مجموعة إلى التطّرق  

  .لمفصّ  بشكل فيها التوّسع ثمّ  ومن واحدة
 الخارجّي، الشكل( الشخصيّات َوْصف  

 مشاعرها أفكارها، الشخصيّة، مميّزات
  .)بينها المتبادل الحوار وتصّرفاتها،

 فيه تقع الذي والزمان المكان َوْصف  
  .األحداث

 ا/تجاربه على بناءً  أمور إلى التطّرق  
 من أمور عن الحديث: مثًال ( الشخصيّة

 وَعْرض) بها ت/مرَّ  تجارب ا،/عالمه
  .الشخصيّة التجارب هذه خالل من ا/مواقفه

   بدرجة  ☐  المضمون
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☒
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
النّص عبارة عن حوار بين فتاة وجدّتها تحاول فيه الجدّة إقناع حفيدتها بكتابة 

القصص. تقتنع الفتاة بسرعة وتحاول الكتابة فتثني الجدّة عليها. لم تتوّسع التلميذة 
وكيف كان شعورها، كذلك لم في وصف الصعوبة التي واجهتها أثناء الكتابة، 

وما هو مضمونها، ولم تصف ردّ فعل جدّتها  ا عن القّصة التي كتبتها،ئً يتذكر ش
  حول كتابتها سوى تعليقها على الخّط.

 يكتب أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى  
  :خالل من ُمترابًطا نصا
 والفقرات األفكار بين المنطقيّ  الربط  

  ).زمنيا /سببيا(
 أو، َو،: مثًال ( المناسبة الروابط استخدام  

 ثّم، فَــــ ، لكي، عندما، حتّى، ألّن،
  ...).عدا، ما حينئٍذ، إذن، هكذا، بسبب،

   بدرجة  ☐  المبنى
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☒
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
  ترتبط بداية النّص مع المقدّمة المعطاة بشكل سليم وسلس. 

ل الحواريّة بواسطة مَ بين الجُ اعتمدت التلميذة المبنى الحوارّي بشكل كبير وربطت 
لكن، لم أفكر يوما، فقالت، فقلت، لكي، بعد أن  "روابط وكلمات مالئمة، مثل: 

   ".انتهيت
أت جملة جديدة مستخدمة لكن االنتقال من الحوار إلى السرد لم يكن سليًما، حيث بد 

  "."وأنا ذهبت لكي أكتب...  :واو العطف
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  ُمحّددةتقييم النّص بحسب معايير 
 أن ة/التلميذ ت /استطاع مدى أيّ  إلى

 من سليمة معياريّة لغة تستخدم /يستخدم
  :خالل
 مناسبة وتعابير صفات أفعال، استخدام  

  .المهّمة لموضوع
  .عةومتنوّ  غنيّة ةلغويّ  ثروة استخدام  
  :سليمة ةمعياريّ  غةبلّ  الكتابة  

 تصريف مثًال،: الصرف ثحي من  –
 الضمير، /الزمن بحسب األفعال

 حيث من لألفعال األسماء مةمالءَ 
    .والجمع والمفرد والتأنيث التذكير

 استعمال مثًال،: النحو ثحي من  –
 ةاللغويّ  التراكيب لبعض صحيح

 إلى االسم إضافة مثل البسيطة،
 استعمال ظاهر، اسم إلى أو ضمير،

  .واإلسميّة الفعليّة للجمل سليم
  .محكيّة مبانٍ  مقابل فصيحة مبانٍ  استخدام  

   بدرجة  ☐  اللغة
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☒
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
لم أفكر يوًما، هذا جميل يا  " استخدمت التلميذة ثروة لغويّة مالئمة للموضوع، مثل:

   ".ا...حبيبتي، استمري في الكتابة، لمَ ال تكتبي قصصً 
  لغة النّص معياريّة وسليمة بمعظمها صرفًا ونحًوا. 

  

  الصفحة على والترتيب الخّط التمثيل الكتابّي للكلمات،   
مات مة الفاصلة، النقطة،( الترقيم ع  ،نفعالا ع

مة ستفهام، ع   )النقطتان ا
ء(للكلمات  الكتابيّ  التمثيل م   )ا

 صحيح استعمال  ☒
 بُمعظمه أو

مات صحيح  لع
   الترقيم

 صحيح استعمال  ☐
مات اي جزئ  لع

  الترقيم

 بدون كتابة  ☐
مات  أو ترقيم ع

 غير استعمال
مات صحيح  لع
  الترقيم

ء  ☐  أو صحيح إم
  صحيح بُمعظمه

ئّية أخطاء   كثيرة إم
  أخطاء ُمعظمها  ☒

التعرُّف  ُتعيق
  على الكلمة

 أخطاء ُتعيق  ☐
التعرُّف على 

  الكلمة

حظات/تفصيل  االستفهام عالمةل ماستخدفي النّص ا :م
  .والنقطتَْين والفاصلة والنقطة

حظات/فصيلت  ،)شيء( شيىء ،)لكن( الكن ،)لكِ ( لكي : م
  ).كان( كانه ،)ةقصّ ( قصتا

  الصفحة على النصّ  ترتيب  الخّط 
  مقروء   ☐  مقروء  ☒

  ئيّ جز بشكل 
  ُمرتَّب  ☒  مقروءغير   ☐

  كبير بشكل
 ُمرتَّب  ☐

  جزئيّ  بشكل
  ُمرتَّب غير  ☐

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/تفصيل      :م
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  تلخيص

 أن ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 . الكتابة في عليها تحافظيحافظ/

 على ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 كتابتها /كتابته في وتحسينها تطويرها

 بواسطة األمور هذه فحص يجب(
على  وكذلك صّ الن على االّطالع
  ).ة/التلميذ كتبتها/كتبها أخرى نصوص

  لتقوية بحاجة ونقاط القّوة نقاط: عمل لخّطة التحضير
  نقاط القّوة

 استطاعت التلميذة أن تكتب نصا حواريا بشكل سليم من حيث المبنى.  –
  .مالئمة للموضوعتتمتّع التلميذة بثروة لغويّة   –

 نقاط بحاجة لتقوية
 تطوير األفكار والمضامين من خالل توظيف الوصف والتعبير عن المشاعر.   –
  يتعلّق بالمقاطع الطويلة والقصيرة. فيماتقوية في اإلمالء وخاّصة   –

 أو ة/للتلميذ بقَْوِلها ين/ترغب أمور    
  .النصّ  قراءة بعد عنها ا/سؤاله

  المردود لُمحادثة التحضير
أعجبني أنّك تحدّيت نفسك فحاولت الكتابة رغم أنّك ال تحبّين ذلك. لماذا قلت أنّك ال 
تحبّين الكتابة؟ بماذا شعرت عندما انتهيت من الكتابة؟ ما هو موضوع القّصة التي 

  كتبت عنها؟ ولماذا اخترت هذه القّصة بالذات؟ 
  .أخبريني المزيد من التفاصيل حول هذه التجربة
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  رحلة إلى كوكب آخر :7 النموذج
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  نّص مطبوع بدون أخطاء امالئيّة

  

  لملل، َوحينها خطرت في بالي فكرة وهي ابأنا أشعر في يوم من األيام كنت  البداية
  وقلت لها ما رأيك ان نستكشف الفضاء؟أختي الفضاء، ثم ذهبت إلى أن أستكشف 

  ا عندما سمعت انها تريد.تي، فرحت كثيرً آا سقالت بمرح: هل تمزحين طبعً 
  قالت لي سوف نرتدي مالبس للفضاء. َوسوف نأخذ اكسجين احتياطي 

  بي َونقول له نريد صاروخ! قال بعجل ال يوجد لدي. حزنت َونذهب إلى أ
  ل ثيابنا اختي اختي انظري يوجد هنالكعندما قال ال يوجد، فقبل ان نبدّ 

  أن أخذنا . بعد التأكيدبصاروخ لما ال نذهب به قالت اختي سوف نذهب 
  القمر الذي يظهر  باسمى الصاروخ انطلقنا للفضاء. ذهبنا إلى كوكب مسمّ 

  الطعام يطير أّن ق مثل ة ال تصدّ في الليل. مشينا عليه كانت جاذبيّ 
  في عيني يا ترى ما هذا؟ يضيءمن الجاذبية، حتى نحن، فجأة بدأ شيء 

  هر في فصل الصيف قلت رأته اختي ثم قالت هذه شمس الشمس التي تظ
  ، بعد ذلك بدأنا ننتقل من كوكب أختي أجل أجلا قالت لي يا للويل حقً أنا 

  الى كوكب، مثل من كوكب الزحل إلى القمر وكوكب الزهرة. قالت اختي 
  تركنا  األرضا. عدنا الى كوكب قلت حسنً  األرضهيا لنعود إلى كوكب 

  ة عليهما. النهايةينا القصّ وقصّ أمي وأبي لنا ثيابنا َوذهبنا إلى الصاروخ َوبدّ 
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  التقييم دليل

  

  

  

  

   

نطباع العاّم من تفاعل التلميذ   النصّ مع المهّمة وتقييم  ة/ا
نطباع العاّم من تفاعل التلميذ     مع المهّمة ة/ا

  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور
 ُمحادثةـلا في ة/التلميذ مشاركة كانت يفك  

: مثًال ( بالكتابة؟ البدء قبل التمهيديّة
 اهتماًما ت/أبدى للُمحادثة، ت/أصغى

  ؟)اأفكارً  ت/طرح ُمحادثة،ـبال
 أظَهَرتْها/أظَهَرها التي المشاعر هي ما  

: مثًال ( وخاللها الكتابة بداية في ة/التلميذ
 عدم الخوف، الحماس، بالنفس، ثقةال
 ؟)رغبةال
 :مثًال ( للكتابة؟ ة/التلميذ ت/استعدّ  كيف  
 من مضامين اختيار دة،مسوّ  ريحضت

  ؟)التمهيدية األسئلة

أبدت التلميذة حماًسا شديدًا تجاه موضوع المهّمة، وشاركت بشكل فعّال في المحادثة 
التمهيديّة، فطرحت أفكاًرا مختلفة وتطّرقت إلى معظم األسئلة المكتوبة في 

  البطاقات.
  دام مسّودة.كذلك كتبت نّصها بثقة شديدة وبشكل مباشر بدون استخ

  

نطباع العاّم من     النصّ  ا
  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور

 لدى النصّ  يترك أن مكنيُ  انطباع أيّ   
 وطريقة مضمونه حيث من ة/القارئ
 ُمشّوق، لالهتمام، ُمثير: مثًال ( كتابته

  ؟)ُمفاِجئ
 ت/عبّر ما بين مالَءمة هناك مدى أيّ  إلى  

 التمهيديّة المحادثة في شفهيا ة/التلميذ عنه
 مضامين توجد: مثًال ( المكتوب النصّ  وبين
 تكتبها، /يكتبها ولم شفهيا عنها ت/عبّر
 تذكرها /يذكرها لم جديدة مضامين ت/كتب
 ؟)الشفهيّ  التعبير في

  : مثًال ( البارزة النصّ  مميّزات هي ما  
 النصّ  ،]واضحة غير /واضحة[ الفكرة

 غير/مفهومة[ اللغة ،]قصير /ليطو[
  ؟)]مفهومة

يتبيّن من خالل النّص أّن التلميذة تتمتّع بخيال واسع وقدرة على تحويل هذا الخيال 
ق، يدمج بين الخيال من ناحية والمعلومات العلميّة من ناحية  إلى نّص إبداعّي ُمشّوِ

  ثانية.
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  ُمحّددة معايير بحسب النصّ  تقييم
 /يطّور أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

 من النصّ  مضمون توّسع /يوّسع أو تطّور
  :خالل
 فكرة إلى أو أفكار، مجموعة إلى التطّرق  

  .لمفصّ  بشكل فيها التوّسع ثمّ  ومن واحدة
 الخارجّي، الشكل( الشخصيّات َوْصف  

 مشاعرها أفكارها، الشخصيّة، مميّزات
  .)بينها المتبادل الحوار وتصّرفاتها،

 فيه تقع الذي والزمان المكان َوْصف  
  .األحداث

 ا/تجاربه على بناءً  أمور إلى التطّرق  
 من أمور عن الحديث: مثًال ( الشخصيّة

 وَعْرض) بها ت/مرَّ  تجارب ا،/عالمه
  .الشخصيّة التجارب هذه خالل من ا/مواقفه

   بدرجة  ☒  المضمون
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
كتبت التلميذة قّصة خياليّة موّسعة عن رحلة قامت بها مع اختها الكتشاف الفضاء. 
فبدأت أّوًال بعرض الفكرة على أختها ثّم تطّرقت إلى المشكلة التي صادفتها عندما 
أرادت إيجاد صاروخ، بعد ذلك راحت تذكر ما هي الكواكب التي زارتها مستفيدة 

الحاجة إلى  ذكرتوضوع، فعلى سبيل المثال من معلوماتها الفلكيّة في هذا الم
الجاذبيّة على القمر، كما تطّرقت إلى كوكبَْي زحل  تالتزّود باألوكسجين، ووصف

  والزهرة. 
توّسعت التلميذة في التعبير عن مشاعرها ومشاعر أختها وذلك  ،باإلضافة إلى ذلك

، فرحت قالت بمرح، كنت أشعر بالملل "في أكثر من موضع في النّص، مثل: 
  ."ا، حزنت، يا للويلكثيرً 

 يكتب أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى  
  :خالل من ُمترابًطا نصا
 والفقرات األفكار بين المنطقيّ  الربط  

  ).زمنيا /سببيا(
 أو، َو،: مثًال ( المناسبة الروابط استخدام  

 ثّم، فَــــ ، لكي، عندما، حتّى، ألّن،
  ...).عدا، ما حينئٍذ، إذن، هكذا، بسبب،

   بدرجة  ☐  المبنى
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☒
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
للنّص بداية ونهاية، وهو مترابط زمنيا ومنطقيا في معظم المواضع بفضل العديد 

ثمّ، عندما، قبل وحينها، "من الروابط المناسبة التي وظّفتها التلميذة في النّص، مثل: 
   ."أن، بعد أن، بعد ذلك بدأنا، هيا لنعود
م يتّم ربطها ببعضها بشكل ل واألفكار التي لمَ على الرغم من ذلك، نجد بعض الجُ 

حزنت عندما قال ال يوجد. فقبل "و استُخدمت فيها روابط غير مالئمة، مثل: أسليم، 
... ثم قالت هذه شمس أن نبدل ثيابنا اختي اختي انظري يوجد هناك صاروخ....

  ."الشمس التي تظهر في فصل الصيف
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  تقييم النّص بحسب معايير ُمحّددة
 /يستخدم أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

  :خالل من سليمة معياريّة لغة تستخدم
 مناسبة وتعابير صفات أفعال، استخدام  

  .المهّمة لموضوع
  .عةومتنوّ  غنيّة ةلغويّ  ثروة استخدام  
  :سليمة ةمعياريّ  غةبلّ  الكتابة  

 تصريف مثًال،: الصرف ثحي من  –
 الضمير، /الزمن بحسب األفعال

 حيث من لألفعال األسماء مةمالءَ 
    .والجمع والمفرد والتأنيث التذكير

 استعمال مثًال،: النحو ثحي من  –
 ةاللغويّ  التراكيب لبعض صحيح

 إلى االسم إضافة مثل البسيطة،
 استعمال ظاهر، اسم إلى أو ضمير،

  .واإلسميّة الفعليّة للجمل سليم
  .محكيّة مبانٍ  مقابل فصيحة مبانٍ  استخدام  

   بدرجة  ☒  اللغة
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
 ،لموضوعلمالئمة ال متنّوعة من حيث المفرداتاستخدمت التلميذة ثروة لغويّة غنيّة 

ياطي، تخطرت ببالي فكرة، استكشف الفضاء، مالبس الفضاء، أكسجين اح"مثل: 
   ."انطلقنا، الجاذبية، يا ترى

لغة النّص معياريّة وسليمة بمعظمها من حيث الصرف والنحو، باستثناء خطأ 
واستخدام كلمة محكيّة واحدة هي:  (قصصنا)،" قصينا"صرفّي واحد هو 

  (انظري).  "انضري"
  

  الصفحة على والترتيب الخّط التمثيل الكتابّي للكلمات،   
مات مة الفاصلة، النقطة،( الترقيم ع  ،نفعالا ع

مة ستفهام، ع   )النقطتان ا
ء(للكلمات  الكتابيّ  التمثيل م   )ا

 صحيح استعمال  ☐
 بُمعظمه أو

مات صحيح  لع
   الترقيم

 صحيح استعمال  ☒
مات اي جزئ  لع

  الترقيم

 بدون كتابة  ☐
مات  أو ترقيم ع

 غير استعمال
مات صحيح  لع
  الترقيم

ء  ☒  أو صحيح إم
  صحيح بُمعظمه

ئّية أخطاء   كثيرة إم
  أخطاء ُمعظمها  ☐

التعرُّف  ُتعيق
  على الكلمة

  أخطاء ُتعيق  ☐
التعرُّف على 

  الكلمة

حظات/تفصيل  لمَ الجُ  في النقطتَْين التلميذة تستخدم لم :م
 لمَ الجُ  هذه جعل مّما الحواريّة لمَ الجُ  بين تفصل ولم الحواريّة

  .البعض ببعضها تتداخل

حظات/فصيلت صارخ )، احطياطي (احتياطي  :م
(صاروخ)، أنضري (أنظري)، بلملل (بالملل)، سأتي (سآتي)، 

  .)بدأنا( بدانا ،)ذلك بعد( ذالك بعد ،)بالتأكيد( بتأكيد

  الصفحة على النصّ  ترتيب  الخّط 
  مقروء   ☐  مقروء  ☒

  ئيّ جز بشكل 
  ُمرتَّب  ☒  مقروءغير   ☐

  كبير بشكل
 ُمرتَّب  ☐

  جزئيّ  بشكل
  ُمرتَّب غير  ☐

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/تفصيل      :م
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  تلخيص

 أن ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 . الكتابة في عليها تحافظيحافظ/

 على ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 كتابتها /كتابته في وتحسينها تطويرها

 بواسطة األمور هذه فحص يجب(
على  وكذلك صّ الن على االّطالع
  ).ة/التلميذ كتبتها/كتبها أخرى نصوص

  لتقوية بحاجة ونقاط القّوة نقاط: عمل لخّطة التحضير
  نقاط القّوة

 . توّسعت التلميذة في األفكار والمضامين   –
ق.   –  كتبت التلميذة نصا قصصيا خياليا بأسلوب ممتع ومشّوِ
  .  غنيّة ومتنّوعةتتمتّع التلميذة بخيال واسع وثروة لغويّة    –

 نقاط بحاجة لتقوية
استخدام الروابط بشكل سليم لالنتقال من موضوع إلى آخر أو من فكرة إلى   –

 أخرى.
ل الحواريّة بواسطة مَ ، والفصل بين الجُ استخدام النقطتَْين الرأسيّتَْين في الحوار  –

  الفاصلة. 
ن على كتابة   –   ل التعريف بعد حروف الجّر.  االتمرُّ

 أو ة/للتلميذ بقَْوِلها ين/ترغب أمور    
  .النصّ  قراءة بعد عنها ا/سؤاله

  المردود لُمحادثة التحضير
قة، لديك خيال واسع ويمكنك التعبير عن عدّة أفكار  لقد كتبتِ  قّصة رائعة ومشّوِ

  وأحداث ووصفها بتوّسع وبلغة جميلة وأسلوب جذّاب. ما هو شعورك اآلن؟
ل)، فّكري كيف يمكنك مَ ل غير المترابطة (أشير إلى هذه الجُ مَ في النّص بعض الجُ 

  ل من جديد لتكون مترابطة. مَ الجُ ه كتابة هذ
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  رحلة إلى كوكب آخر :8النموذج 
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  نّص مطبوع بدون أخطاء امالئيّة

  

   من أيام السنة. قرأت لي أمي قصةً  في يومٍ 
  ، فذهبت إِلى النوم، حلمت ورائديه الفضاء عن جميلةً 

  على متن  ة الصواريخ وركبتُ أَنَني ذهبت إلى محطّ 
  الصاروخ باإلقالع كنُت ذاهبًا إِلى  الصاروخ. بدأ

  المريخ باالستكشاف فذهبُت إِلى ناحية 
  الشمال فَوجدُت بعَض المجوهرات فأخذناها وكاَن 

  هدفُنا مَن المجيء ان نأخذ الحجارة وندرسها 
  وفجأة أيقظتني أمي مَن النوم وهي تقول لي 

  يجب أن تستيقظ من النوم لكي تذهب إلى 
  المدرسة
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  التقييم دليل

  

  

  

  

   

نطباع العاّم من تفاعل    النصّ مع المهّمة وتقييم  ة/التلميذا
نطباع العاّم من تفاعل التلميذ     مع المهّمة ة/ا

  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور
 ُمحادثةـلا في ة/التلميذ مشاركة كانت يفك  

: مثًال ( بالكتابة؟ البدء قبل التمهيديّة
 اهتماًما ت/أبدى للُمحادثة، ت/أصغى

  ؟)اأفكارً  ت/طرح ُمحادثة،ـبال
 أظَهَرتْها/أظَهَرها التي المشاعر هي ما  

: مثًال ( وخاللها الكتابة بداية في ة/التلميذ
 عدم الخوف، الحماس، بالنفس، ثقةال
 ؟)رغبةال
 :مثًال ( للكتابة؟ ة/التلميذ ت/استعدّ  كيف  
 من مضامين اختيار دة،مسوّ  ريحضت

  ؟)التمهيدية األسئلة

    

    

    

    

    

    

    

نطباع العامّ      النصّ  من ا
  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور

 لدى النصّ  يترك أن مكنيُ  انطباع أيّ   
 وطريقة مضمونه حيث من ة/القارئ
 ُمشّوق، لالهتمام، ُمثير: مثًال ( كتابته

 ؟)ُمفاِجئ
 ت/عبّر ما بين مالَءمة هناك مدى أيّ  إلى  

 التمهيديّة المحادثة في شفهيا ة/التلميذ عنه
 مضامين توجد: مثًال ( المكتوب النصّ  وبين
 تكتبها، /يكتبها ولم شفهيا عنها ت/عبّر
 تذكرها /يذكرها لم جديدة مضامين ت/كتب
 ؟)الشفهيّ  التعبير في

  : مثًال ( البارزة النصّ  مميّزات هي ما  
 النصّ  ،]واضحة غير /واضحة[ الفكرة

 غير/مفهومة[ اللغة ،]قصير /ليطو[
  ؟)]مفهومة

حكاية مشّوقة عن رحلة خياليّة إلى كوكب المّريخ. فكرة النّص النّص عبارة عن 
  واضحة ومكتملة ولغته مفهومة.
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  ُمحّددة معايير بحسب النصّ  تقييم
 /يطّور أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

 من النصّ   مضمون توّسع /يوّسع أو تطّور
  :خالل
 فكرة إلى أو أفكار، مجموعة إلى التطّرق  

  .لمفصّ  بشكل فيها التوّسع ثمّ  ومن واحدة
 الخارجّي، الشكل( الشخصيّات َوْصف  

 مشاعرها أفكارها، الشخصيّة، مميّزات
  .)بينها المتبادل الحوار وتصّرفاتها،

 فيه تقع الذي والزمان المكان َوْصف  
  .األحداث

 ا/تجاربه على بناءً  أمور إلى التطّرق  
 من أمور عن الحديث: مثًال ( الشخصيّة

 وَعْرض) بها ت/مرَّ  تجارب ا،/عالمه
  .الشخصيّة التجارب هذه خالل من ا/مواقفه

   بدرجة  ☐  المضمون
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☒
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
كتب التلميذ نصا مَوّسعًا عن حلم تخيّل فيه أنّه قام برحلة إلى كوكب المّريخ. يظهر 
التوّسع من خالل المقدّمة التي كتبها التلميذ (حيث قرأت له أّمه قّصة عن الفضاء) 

وربطها بموضوع النّص. بعد ذلك وصف عمليّة اإلقالع، ثّم بدأ بعمليّة االستكشاف 
  هرات. والعثور على بعض المجو

على الرغم من ذلك، فالنّص تنقصه بعض التفاصيل، فعلى سبيل المثال لم يصف 
التلميذ الكوكب نفسه أو المناظر التي شاهدها عليه، ولم يصف المجوهرات التي 

  .عثر عليها، ولم يتطّرق أبدًا إلى وصف مشاعره خالل الرحلة وبعدها

 يكتب أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى  
  :خالل من ُمترابًطا نصا
 والفقرات األفكار بين المنطقيّ  الربط  

  ).زمنيا /سببيا(
 أو، َو،: مثًال ( المناسبة الروابط استخدام  

 ثّم، فَــــ ، لكي، عندما، حتّى، ألّن،
  ...).عدا، ما حينئٍذ، إذن، هكذا، بسبب،

   بدرجة  ☒  المبنى
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
بدأ التلميذ النّص بمقدّمة هيّأ من خاللها القارئ لفكرة النّص المركزيّة، فذكر أّن أّمه 

سردت له قّصة عن الفضاء مّما جعله يحلم بأنّه قام برحلة إلى المّريخ. وبذلك فقد 
ربط بين المقدّمة والموضوع، وربط كذلك بين المقدّمة والنهاية، حيث أيقظته والدته 

  يذهب إلى المدرسة. من حلمه الجميل ل
اعتمد التلميذ على بعض الروابط لالنتقال من حدث إلى آخر ومن فكرة إلى أخرى، 

    ."(الواو والفاء)، وفجأة، يجب أن، لكيحروف العطف "مثل: 
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  تقييم النّص بحسب معايير ُمحّددة
 /يستخدم أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

  :خالل من سليمة معياريّة لغة تستخدم
 مناسبة وتعابير صفات أفعال، استخدام  

  .المهّمة لموضوع
  .عةومتنوّ  غنيّة ةلغويّ  ثروة استخدام  
  :سليمة ةمعياريّ  غةبلّ  الكتابة  

 تصريف مثًال،: الصرف ثحي من  –
 الضمير، /الزمن بحسب األفعال

 حيث من لألفعال األسماء مةمالءَ 
    .والجمع والمفرد والتأنيث التذكير

 استعمال مثًال،: النحو ثحي من  –
 ةاللغويّ  التراكيب لبعض صحيح

 إلى االسم إضافة مثل البسيطة،
 استعمال ظاهر، اسم إلى أو ضمير،

  .واإلسميّة الفعليّة للجمل سليم
  .محكيّة مبانٍ  مقابل فصيحة مبانٍ  استخدام  

   بدرجة  ☐  اللغة
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☒
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
ركبت على متن الصاروخ،  "استخدم التلميذ ثروة لغويّة مالئمة للموضوع، مثل: 

  . "بدأ الصاروخ باإلقالع، بدأت باالستكشاف، كوكب المريخ
لغة النّص معياريّة وسليمة بمعظمها من حيث الصرف والنحو، باستثناء بعض 

ضمير خالله انتقل لبضمير المتكلّم (أنا) و بدأ النصّ األخطاء الصرفيّة، حيث 
فذهبت...  ": وفي نهاية النّص عاد ليكتب بضمير المتكلّم (أنا) المتكلّمين (نحن)

   ".، أيقذتني...فأخذناها، هدفنا...
  

  الصفحة على والترتيب الخّط التمثيل الكتابّي للكلمات،   
مات مة الفاصلة، النقطة،( الترقيم ع  ،نفعالا ع

مة ستفهام، ع   )النقطتان ا
ء(للكلمات  الكتابيّ  التمثيل م   )ا

 صحيح استعمال  ☐
 بُمعظمه أو

مات صحيح  لع
   الترقيم

 صحيح استعمال  ☐
مات اي جزئ  لع

  الترقيم

 بدون كتابة  ☒
مات  أو ترقيم ع

 غير استعمال
مات صحيح  لع
  الترقيم

ء  ☐  أو صحيح إم
  صحيح بُمعظمه

ئّية أخطاء   كثيرة إم
  أخطاء ُمعظمها  ☒

التعرُّف  ُتعيق
  على الكلمة

  أخطاء ُتعيق  ☐
التعرُّف على 

  الكلمة

حظات/تفصيل حظات/فصيلت  .صحيح غير بشكل الفاصلة استخدام :م  ذهبة ،)قصةً ( قصتن ،)يومٍ ( يومن  :م
، )باالستكشاف( االستكشاف ب  ،)حلمت( حلمة ،)ذهبت(

 أيقذتني ،)وفجأة(وفجأ نأخذ)،أن نئخذ (اناحيِت (ناحية)، 
  .)تستيقظ( تصتيقذ ،)أيقظتني(

  الصفحة على النصّ  ترتيب  الخّط 
  مقروء   ☐  مقروء  ☒

  ئيّ جز بشكل 
  ُمرتَّب  ☒  مقروءغير   ☐

  كبير بشكل
 ُمرتَّب  ☐

  جزئيّ  بشكل
  ُمرتَّب غير  ☐

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/تفصيل      :م
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  تلخيص

 أن ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 . الكتابة في عليها تحافظيحافظ/

 على ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 كتابتها /كتابته في وتحسينها تطويرها

 بواسطة األمور هذه فحص يجب(
على  وكذلك صّ الن على االّطالع
  ).ة/التلميذ كتبتها/كتبها أخرى نصوص

  لتقوية بحاجة ونقاط القّوة نقاط: عمل لخّطة التحضير
  نقاط القّوة

 كتب التلميذ نصا قصصيا مترابًطا بأسلوب جميل وممتع.   –
  استعمل التلميذ ثروة لغويّة مالئمة.   –

  نقاط بحاجة لتقوية
  من خالل توظيف الوصف والتعبير عن المشاعر.  األفكار في النصّ تطوير   –
ب على اإلمالء واستخدام عالمات الترقيم.      –   التدرُّ

 أو ة/للتلميذ بقَْوِلها ين/ترغب أمور    
  .النصّ  قراءة بعد عنها ا/سؤاله

  المردود لُمحادثة التحضير
بقراءة القّصة كثيًرا. لديك خيال واسع وتكتب بلغة جميلة. أظّن أّن  استمتعتُ 

بإمكانك أن تضيف إلى النّص بعض التفاصيل، مثل: وصف شعورك وأنت على 
الكوكب ووصف المناظر التي رأيتها هناك. بماذا يختلف المريخ عن كوكب 

  األرض؟ ما شكل المجوهرات التي وجدتها هناك؟
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  إلى كوكب آخر رحلة :9النموذج 
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  نّص مطبوع بدون أخطاء امالئيّة

  

  نقوم بالتحليق في مركبة  فقال لنا: سو القمر ثمّ  نستكشفأبي أن ر ، قرّ األيام أحدفي 
  زنا الطعام لنأخذه.جهّ  حلة ثمّ للرّ  أغراضوعائلتي، أحضرنا أنا زنا ة، ثم تجهّ فضائيّ 

  مرفوع. كان يختلف كثيًرا عن  اعلمً بعد ذلك ذهبنا الى رحلة اكتشاف القمر، وجدت 
   األرضكنا مرتفعين عن  ألنناة طويلة، كنت خائفة جدًا استمرت رحلتنا مدّ  األرضكوكب 

  وكان عليه بقع كبيرة أبيض عن الرحلة. كان لون القمر  أصدقائيأريد أن أخبر 
  واستمتعنا كثيًرا من الرحلة.
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  التقييم دليل

  

  

   

نطباع العاّم من تفاعل    النصّ مع المهّمة وتقييم  ة/التلميذا
نطباع العاّم من تفاعل التلميذ     مع المهّمة ة/ا

  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور
 ُمحادثةـلا في ة/التلميذ مشاركة كانت يفك  

: مثًال ( بالكتابة؟ البدء قبل التمهيديّة
 اهتماًما ت/أبدى للُمحادثة، ت/أصغى

  ؟)اأفكارً  ت/طرح ُمحادثة،ـبال
 أظَهَرتْها/أظَهَرها التي المشاعر هي ما  

: مثًال ( وخاللها الكتابة بداية في ة/التلميذ
 عدم الخوف، الحماس، بالنفس، ثقةال
 ؟)رغبةال
 :مثًال ( للكتابة؟ ة/التلميذ ت/استعدّ  كيف  
 من مضامين اختيار دة،مسوّ  ريحضت

  ؟)التمهيدية األسئلة

    

    

    

    

    

    

    

نطباع العامّ      النصّ  من ا
  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور

 لدى النصّ  يترك أن مكنيُ  انطباع أيّ   
 وطريقة مضمونه حيث من ة/القارئ
 ُمشّوق، لالهتمام، ُمثير: مثًال ( كتابته

 ؟)ُمفاِجئ
 ت/عبّر ما بين مالَءمة هناك مدى أيّ  إلى  

 التمهيديّة المحادثة في شفهيا ة/التلميذ عنه
 مضامين توجد: مثًال ( المكتوب النصّ  وبين
 تكتبها، /يكتبها ولم شفهيا عنها ت/عبّر
 تذكرها /يذكرها لم جديدة مضامين ت/كتب
 ؟)الشفهيّ  التعبير في

  : مثًال ( البارزة النصّ  مميّزات هي ما  
 النصّ  ،]واضحة غير /واضحة[ الفكرة

 غير/مفهومة[ اللغة ،]قصير /ليطو[
  ؟)]مفهومة

بداية النّص مشّوقة ومثيرة لالهتمام حيث يقترح األب القيام برحلة استكشافيّة إلى 
  القمر، وتبدأ التجهيزات لذلك.  

  



, לכיתה ד'   , שפת אם ערביתבכתיבהמבדק 
 

101 

   

  ُمحّددة معايير بحسب النصّ  تقييم
 /يطّور أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

 من النصّ  مضمون توّسع /يوّسع أو تطّور
  :خالل
 فكرة إلى أو أفكار، مجموعة إلى التطّرق  

  .لمفصّ  بشكل فيها التوّسع ثمّ  ومن واحدة
 الخارجّي، الشكل( الشخصيّات َوْصف  

 مشاعرها أفكارها، الشخصيّة، مميّزات
  .)بينها المتبادل الحوار وتصّرفاتها،

 فيه تقع الذي والزمان المكان َوْصف  
  .األحداث

 ا/تجاربه على بناءً  أمور إلى التطّرق  
 من أمور عن الحديث: مثًال ( الشخصيّة

 وَعْرض) بها ت/مرَّ  تجارب ا،/عالمه
  .الشخصيّة التجارب هذه خالل من ا/مواقفه

   بدرجة  ☐  المضمون
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☒
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
العائلة للقيام يبدأ النّص بداية مشّوقة، استعرضت التلميذة من خاللها استعداد 

تتسارع األحداث واألفكار بدون توّسع، فعلى سبيل  ،برحلة فضائيّة. بعد ذلك
المثال ذكرت فجأة موضوع العلم بدون أن تذكر أّي تفاصيل عنه، كذلك ذكرت أّن 

  القمر يختلف عن كوكب األرض لكنّها لم تتطّرق إلى أوجه االختالف. 
لكنّها لم تعبّر عن وخالل الرحلة عبّرت التلميذة عن مشاعرها في نهاية النّص 
  .مشاعرها أو مشاعر أفراد أسرتها قبيل السفر

 يكتب أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى  
  :خالل من ُمترابًطا نصا
 والفقرات األفكار بين المنطقيّ  الربط  

  ).زمنيا /سببيا(
 أو، َو،: مثًال ( المناسبة الروابط استخدام  

 ثّم، ،فَــــ  لكي، عندما، حتّى، ألّن،
  ...).عدا، ما حينئٍذ، إذن، هكذا، بسبب،

   بدرجة  ☐  المبنى
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☒
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
للنّص بداية ونهاية مناسبتان، استخدمت التلميذة العديد من الروابط المناسبة للربط 

في أحد األيام، ثم قال، سوف نقوم، ثم جهزنا "بين األحداث زمنيا ومنطقيا، مثل: 
ل واألفكار غير مَ ومع ذلك وردت في النّص بعض الجُ . "الطعام، ألننا، واستمتعنا

حيث المبنى وإن كانت مرتبطة من حيث المضمون،  المرتبطة ببعضها البعض من
ا عن كوكب األرض استمرت رحلتنا وجدت علم مرفوع. كان يختلف كثيرً  مثل: "

   طويلة". دّةم
ل وأفكار في مواضعها غير المناسبة من مَ وردت في النّص جُ  ،باإلضافة إلى ذلك

إنّها تريد أن حيث تسلسل األفكار، فبعد أن أوشكت على إنهاء الموضوع وقولها 
  تحدّث أصدقاءها عن الرحلة، عادت لتصف لون القمر والبقع التي عليه.
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  تقييم النّص بحسب معايير ُمحّددة
 /يستخدم أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

  :خالل من سليمة معياريّة لغة تستخدم
 مناسبة وتعابير صفات أفعال، استخدام  

  .المهّمة لموضوع
  .عةومتنوّ  غنيّة ةلغويّ  ثروة استخدام  
  :سليمة ةمعياريّ  غةبلّ  الكتابة  

 تصريف مثًال،: الصرف ثحي من  –
 الضمير، /الزمن بحسب األفعال

 حيث من لألفعال األسماء مةمالءَ 
    .والجمع والمفرد والتأنيث التذكير

 استعمال مثًال،: النحو ثحي من  –
 ةاللغويّ  التراكيب لبعض صحيح

 إلى االسم إضافة مثل البسيطة،
 استعمال ظاهر، اسم إلى أو ضمير،

  .واإلسميّة الفعليّة للجمل سليم
  .محكيّة مبانٍ  مقابل فصيحة مبانٍ  استخدام  

   بدرجة  ☐  اللغة
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☒
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
من حيث المفردات المالئمة  غنيّة ومتنّوعة استخدمت التلميذة ثروة لغويّة

  ". نقوم بالتحليق، مركبة فضائية، اكتشاف القمر، كوكب األرض للموضوع، مثل: "
لم تستخدم التلميذة المباني ولغة النّص معياريّة وسليمة بمعظمها صرفًا ونحًوا 

  .المحكيّة

  الصفحة على والترتيب الخّط التمثيل الكتابّي للكلمات،   
مات مة الفاصلة، النقطة،( الترقيم ع  ،نفعالا ع

مة ستفهام، ع   )النقطتان ا
ء(للكلمات  الكتابيّ  التمثيل م   )ا

 صحيح استعمال  ☒
 بُمعظمه أو

مات صحيح  لع
   الترقيم

 صحيح استعمال  ☐
مات اي جزئ  لع

  الترقيم

 بدون كتابة  ☐
مات  أو ترقيم ع

 غير استعمال
مات صحيح  لع
  الترقيم

ء  ☒  أو صحيح إم
  صحيح بُمعظمه

ئّية أخطاء   كثيرة إم
  أخطاء ُمعظمها  ☐

التعرُّف  ُتعيق
  على الكلمة

  أخطاء ُتعيق  ☐
التعرُّف على 

  الكلمة

حظات/تفصيل  بشكل الترقيم عالماتل ماستخدافي النّص  :م
 لم التي مواِضعال بعض باستثناء النصّ  معظم في صحيح

  .الفاصلة فيها مستخدَ تُ 

حظات/فصيلت   )ةمدّ ( مركبه (مركبة)، مدً : م

  الصفحة على النصّ  ترتيب  الخّط 
  مقروء   ☐  مقروء  ☒

  ئيّ جز بشكل 
  ُمرتَّب  ☒  مقروءغير   ☐

  كبير بشكل
 ُمرتَّب  ☐

  جزئيّ  بشكل
  ُمرتَّب غير  ☐

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/تفصيل      :م
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  تلخيص

 أن ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 . الكتابة في عليها تحافظيحافظ/

 على ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 كتابتها /كتابته في وتحسينها تطويرها

 بواسطة األمور هذه فحص يجب(
على  وكذلك صّ الن على االّطالع
  ).ة/التلميذ كتبتها/كتبها أخرى نصوص

  لتقوية بحاجة ونقاط القّوة نقاط: عمل لخّطة التحضير
  نقاط القّوة 

 عبّرت التلميذة عن عدّة أفكار تتعلّق بالموضوع الذي اختارته.     –
 .ومتنّوعةلدى التلميذة ثروة لغوية غنيّة   –
  .اريّة سليمة صرفًا ونحًوا وإمالءً كتبت التلميذة بلغة معي  –

  نقاط بحاجة لتقوية
 األحداث كيز على وصفالتوّسع في األفكار والمضامين بواسطة زيادة التر  –

 والتعبير عن المشاعر المختلفة في المواقف المختلفة.  
الربط بين األفكار واألحداث من خالل استعمال الروابط المختلفة ومراعاة   –

  التسلسل المنطقّي لألحداث واألفكار.

 أو ة/للتلميذ بقَْوِلها ين/ترغب أمور    
  .النصّ  قراءة بعد عنها ا/سؤاله

  المردود لُمحادثة التحضير
ق واستخدمت ثروة لغويّة متنّوعة الكلمات  بدأتِ  النّص بشكل ممتاز ومشّوِ

والتعابير. أرغب في معرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الرحلة. ماذا يمكنك أن 
  تضيفي إلى النّص؟   

  الفقرة األخيرة، ثّم حاولي كتابتها مّرة أخرى بترتيب مختلف. رئياق
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  رحلة إلى كوكب آخر :10النموذج 

  
   



, לכיתה ד'   , שפת אם ערביתבכתיבהמבדק 
 

105 

  

   

  نّص مطبوع بدون أخطاء امالئيّة

  

   ذلك استعددتلى كوكب ُعطارد وفي إني ذهبُت نّ أحلمت ب
  الصاروخ ابتعدالكوكب حينما انطلق إلى ذهاب إلى جيدًا 

  ا وعندما وصلت التقطت صورة لي الى مكان بعيد جدً 
  هناك في اليوم وأنا  األيامت ولعلم بالدي وهكذا مرّ 

  ي صغيرانّ  أنسىفرحان وسعيدًا جدًا وطبعًا لم بكيت التالي 
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  التقييم دليل

  

  

  

  

   

نطباع العاّم من تفاعل التلميذ   النصّ مع المهّمة وتقييم  ة/ا
نطباع العاّم من تفاعل التلميذ     مع المهّمة ة/ا

  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور
 ُمحادثةـلا في ة/التلميذ مشاركة كانت يفك  

: مثًال ( بالكتابة؟ البدء قبل التمهيديّة
 اهتماًما ت/أبدى للُمحادثة، ت/أصغى

  ؟)اأفكارً  ت/طرح ُمحادثة،ـبال
 أظَهَرتْها/أظَهَرها التي المشاعر هي ما  

: مثًال ( وخاللها الكتابة بداية في ة/التلميذ
 عدم الخوف، الحماس، بالنفس، ثقةال
 ؟)رغبةال
 :مثًال ( للكتابة؟ ة/التلميذ ت/استعدّ  كيف  
 من مضامين اختيار دة،مسوّ  ريحضت

  ؟)التمهيدية األسئلة

    

    

    

    

    

    

    

نطباع العاّم من     النصّ  ا
  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور

 لدى النصّ  يترك أن مكنيُ  انطباع أيّ   
 وطريقة مضمونه حيث من ة/القارئ
 ُمشّوق، لالهتمام، ُمثير: مثًال ( كتابته

 ؟)ُمفاِجئ
 ت/عبّر ما بين مالَءمة هناك مدى أيّ  إلى  

 التمهيديّة المحادثة في شفهيا ة/التلميذ عنه
 مضامين توجد: مثًال ( المكتوب النصّ  وبين
 تكتبها، /يكتبها ولم شفهيا عنها ت/عبّر
 تذكرها /يذكرها لم جديدة مضامين ت/كتب
 ؟)الشفهيّ  التعبير في

  : مثًال ( البارزة النصّ  مميّزات هي ما  
 النصّ  ،]واضحة غير /واضحة[ الفكرة

 غير/مفهومة[ اللغة ،]قصير /ليطو[
  ؟)]مفهومة

يصف النّص رحلة قام بها التلميذ إلى كوكب عطارد، ويعبِّر فيه عن فرحه وانفعاله 
  من هذه الرحلة.
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  ُمحّددة معايير بحسب النصّ  تقييم
 /يطّور أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

 من النصّ  مضمون توّسع /يوّسع أو تطّور
  :خالل
 فكرة إلى أو أفكار، مجموعة إلى التطّرق  

  .لمفصّ  بشكل فيها التوّسع ثمّ  ومن واحدة
 الخارجّي، الشكل( الشخصيّات َوْصف  

 مشاعرها أفكارها، الشخصيّة، مميّزات
  .)بينها المتبادل الحوار وتصّرفاتها،

 فيه تقع الذي والزمان المكان َوْصف  
  .األحداث

 ا/تجاربه على بناءً  أمور إلى التطّرق  
 من أمور عن الحديث: مثًال ( الشخصيّة

 وَعْرض) بها ت/مرَّ  تجارب ا،/عالمه
  .الشخصيّة التجارب هذه خالل من ا/مواقفه

   بدرجة  ☐  المضمون
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☒
  قليلة

  
النّص عبارة عن حلم يرى فيه التلميذ أنّه قام برحلة إلى كوكب عطارد. لكنّه لم 

يتوّسع في ذكر تفاصيل هذه الرحلة وأحداثها باستثناء ذكره اللتقاطه صورة 
  ووضع علم بالده، والتعبير عن شعوره في نهاية النّص.

 يكتب أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى  
  :خالل من ُمترابًطا نصا
 والفقرات األفكار بين المنطقيّ  الربط  

  ).زمنيا /سببيا(
 أو، َو،: مثًال ( المناسبة الروابط استخدام  

 ثّم، ،فَــــ  لكي، عندما، حتّى، ألّن،
  ...).عدا، ما حينئٍذ، إذن، هكذا، بسبب،

   بدرجة  ☐  المبنى
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☒
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
النّص عبارة عن حكاية قصيرة جدا بدأها التلميذ بالفعل "حلمت" لكنّه جعل نهايتها 

   .اِن صغير" اجدً وطبعان لم انس وسعيدً  نلي بكيت فرحامثافل يوم " غير مفهومة:
وعندما، وهاكذا، "استخدم التلميذ بعض الروابط للربط بين األحداث واألفكار، مثل: 

  ."فل يوم ال تالي
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  تقييم النّص بحسب معايير ُمحّددة
 /يستخدم أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

  :خالل من سليمة معياريّة لغة تستخدم
 مناسبة وتعابير صفات أفعال، استخدام  

  .المهّمة لموضوع
  .عةومتنوّ  غنيّة ةلغويّ  ثروة استخدام  
  :سليمة ةمعياريّ  غةبلّ  الكتابة  

 تصريف مثًال،: الصرف ثحي من  –
 الضمير، /الزمن بحسب األفعال

 حيث من لألفعال األسماء مةمالءَ 
    .والجمع والمفرد والتأنيث التذكير

 استعمال مثًال،: النحو ثحي من  –
 ةاللغويّ  التراكيب لبعض صحيح

 إلى االسم إضافة مثل البسيطة،
 استعمال ظاهر، اسم إلى أو ضمير،

  .واإلسميّة الفعليّة للجمل سليم
  .محكيّة مبانٍ  مقابل فصيحة مبانٍ  استخدام  

   بدرجة  ☐  اللغة
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☒
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
  .من حيث المفردات المالئمة للموضوعاستخدم التلميذ ثروة لغويّة بسيطة 

  وسليمة بمعظمها، باستثناء بعض األخطاء في الصرف، مثل:لغة النّص معياريّة 
والمباني إلى ذهاب إلى الكوكب"؛ ل، مثل: " مَ (استعددت)؛ وتراكيب الجُ  ""استعدة

  ".بكيت فرحانالمحكيّة، مثل: "

  الصفحة على والترتيب الخّط التمثيل الكتابّي للكلمات،   
مات مة الفاصلة، النقطة،( الترقيم ع  ،نفعالا ع

مة ستفهام، ع   )النقطتان ا
ء(للكلمات  الكتابيّ  التمثيل م   )ا

 صحيح استعمال  ☐
 بُمعظمه أو

مات صحيح  لع
   الترقيم

 صحيح استعمال  ☐
مات اي جزئ  لع

  الترقيم

 بدون كتابة  ☒
مات  أو ترقيم ع

 غير استعمال
مات صحيح  لع
  الترقيم

ء  ☐  أو صحيح إم
  صحيح بُمعظمه

ئّية أخطاء   كثيرة إم
  أخطاء ُمعظمها  ☒

التعرُّف  ُتعيق
  على الكلمة

  أخطاء ُتعيق  ☐
التعرُّف على 

  الكلمة

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/فصيلت   ،)ذلك( ذالك ،)ذهبت( ذهبة ،)حلمت( حلمة: م
جدً (جدًا)،  ،)ابتعدت( ابتعتد ،)اجيدً  استعددت( جيدً  استعدة
 وهاكذا ،)بالدي( بالدِ  ،)التقطت( التقة ،)وصلت( وصلة

 ،)وطبعًا( وطبعان ،)اليوم في( يوم فل ،)تمرّ ( مرة ،)وهكذا(
  .انسا (انس)، إِن (اني) سعيدً (سعيدًا)،

  الصفحة على النصّ  ترتيب  الخّط 
  مقروء   ☒  مقروء  ☐

  ئيّ جز بشكل 
  ُمرتَّب  ☒  مقروءغير   ☐

  كبير بشكل
 ُمرتَّب  ☐

  جزئيّ  بشكل
  ُمرتَّب غير  ☐

حظات/تفصيل حظات/تفصيل  .األخير السطر قراءة في صعوبة :م      :م
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  تلخيص

 أن ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 . الكتابة في عليها تحافظيحافظ/

 على ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 كتابتها /كتابته في وتحسينها تطويرها

 بواسطة األمور هذه فحص يجب(
على  وكذلك صّ الن على االّطالع
  ).ة/التلميذ كتبتها/كتبها أخرى نصوص

  لتقوية بحاجة ونقاط القّوة نقاط: عمل لخّطة التحضير
  نقاط القّوة

  كتب التلميذ نصا مالئًما لموضوع المهّمة.   –
 نقاط بحاجة لتقوية

والتعبير عن  األحداث التوّسع في األفكار والمضامين من خالل وصف  –
 المشاعر.

  الربط بين األفكار واألحداث بشكل منطقّي وزمنّي وبواسطة الروابط.   –
  تطوير الثروة اللغويّة.  –
  مساعدة مكثّفة في اإلمالء.  –

 أو ة/للتلميذ بقَْوِلها ين/ترغب أمور    
  .النصّ  قراءة بعد عنها ا/سؤاله

  المردود لُمحادثة التحضير
ا. كيف كانت أنّك قمت برحلة إلى كوكب عطارد وهذا شيء مثير جد  لقد تخيّلتَ 
المزيد من التفاصيل،  أرغب في معرفةفي الكتابة عن هذا الموضوع؟ تجربتك 

  مثل: ماذا رأيت هناك؟ كيف كان شعورك وأنت على كوكب عطارد؟ 
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 إنقاذ عمليّة :11النموذج 
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  نّص مطبوع بدون أخطاء امالئيّة

  

  وزميالتيأنا حد األيام الربيع كنت في أ
  ما نتكلّ نجلس في حديقتنا المجاورة للمنزل وكنّ 

  ة قدمها مكسورونلعب بالدراجات فجأةً رأينا قطّ 
  وزميالتي لنساعدها.أنا راكضات  ذهبتف

  قدمها المكسور تفلفّ حملت سالي القطة 
  وضعنا لها الماء والطعام لكي تأكل وتشرب.

  وجميلة، وايًضا عيناها الخضراءة رائعة فكانت القطّ 
  وفروها الناعم واألبيض.
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  التقييم دليل

  

  

  

  

   

نطباع العاّم من تفاعل التلميذ   النصّ مع المهّمة وتقييم  ة/ا
نطباع العاّم من تفاعل التلميذ     مع المهّمة ة/ا

  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور
 ُمحادثةـلا في ة/التلميذ مشاركة كانت يفك  

: مثًال ( بالكتابة؟ البدء قبل التمهيديّة
 اهتماًما ت/أبدى للُمحادثة، ت/أصغى

  ؟)اأفكارً  ت/طرح ُمحادثة،ـبال
 أظَهَرتْها/أظَهَرها التي المشاعر هي ما  

: مثًال ( وخاللها الكتابة بداية في ة/التلميذ
 عدم الخوف، الحماس، بالنفس، ثقةال
 ؟)رغبةال
 :مثًال ( للكتابة؟ ة/التلميذ ت/استعدّ  كيف  
 من مضامين اختيار دة،مسوّ  ريحضت

  ؟)التمهيدية األسئلة

    

    

    

    

    

    

    

نطباع العاّم من     النصّ  ا
  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور

 لدى النصّ  يترك أن مكنيُ  انطباع أيّ   
 وطريقة مضمونه حيث من ة/القارئ
 ُمشّوق، لالهتمام، ُمثير: مثًال ( كتابته

  ؟)ُمفاِجئ
 ت/عبّر ما بين مالَءمة هناك مدى أيّ  إلى  

 التمهيديّة المحادثة في شفهيا ة/التلميذ عنه
 مضامين توجد: مثًال ( المكتوب النصّ  وبين
 تكتبها، /يكتبها ولم شفهيا عنها ت/عبّر
 تذكرها /يذكرها لم جديدة مضامين ت/كتب
 ؟)الشفهيّ  التعبير في

  : مثًال ( البارزة النصّ  مميّزات هي ما  
 النصّ  ،]واضحة غير /واضحة[ الفكرة

 غير/مفهومة[ اللغة ،]قصير /ليطو[
  ؟)]مفهومة

كتبت التلميذة قّصة جميلة ذات مغزى عبّرت من خاللها عن إنقاذها هي وصديقاتها 
  قّطة قدمها مكسورة.
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  ُمحّددة معايير بحسب النصّ  تقييم
 /يطّور أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

 من النصّ  مضمون توّسع /يوّسع أو تطّور
  :خالل
 فكرة إلى أو أفكار، مجموعة إلى التطّرق  

  .لمفصّ  بشكل فيها التوّسع ثمّ  ومن واحدة
 الخارجّي، الشكل( الشخصيّات َوْصف  

 مشاعرها أفكارها، الشخصيّة، مميّزات
  .)بينها المتبادل الحوار وتصّرفاتها،

 فيه تقع الذي والزمان المكان َوْصف  
  .األحداث

 ا/تجاربه على بناءً  أمور إلى التطّرق  
 من أمور عن الحديث: مثًال ( الشخصيّة

 وَعْرض) بها ت/مرَّ  تجارب ا،/عالمه
  .الشخصيّة التجارب هذه خالل من ا/مواقفه

   بدرجة  ☐  المضمون
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☒
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
كتبت التلميذة نصا قصصيا أدخلت فيه معظم عناصر القّصة (بداية، شخصيّات، 

أحداث، مشكلة، وحّل)، ووصفت من خالله كيف قامت هي وصديقاتها بإنقاذ قّطة 
تقديم الطعام والشراب لها. وبذلك فقد جعلت بصغيرة كانت رجلها مكسورة و

  إنسانيا. لقّصتها مغزىً 
على الرغم من إدخال معظم عناصر القّصة، إّال أّن التلميذة كتبت نّصها بدون أن 

فلم تعبّر على ) القّطة الخارجيّ مظهر باستثناء وصف (تتوّسع كثيًرا في التفاصيل 
سبيل المثال عن مشاعرها بعد أن أنقذت القّطة، ولم تصف حال القّطة بعد عمليّة 

   اإلنقاذ، وماذا كان مصيرها.

 يكتب أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى  
  :خالل من ُمترابًطا نصا
 والفقرات األفكار بين المنطقيّ  الربط  

  ).زمنيا /سببيا(
 أو، َو،: مثًال ( المناسبة الروابط استخدام  

 ثّم، ، فَــــ لكي، عندما، حتّى، ألّن،
  ...).عدا، ما حينئٍذ، إذن، هكذا، بسبب،

   بدرجة  ☐  المبنى
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☒
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
"، في أحد أيّام الربيع للنّص مبنى قصصّي واضح ومفهوم. يبدأ بداية تقليديّة هي "

ثّم تتسلسل أحداثه مستعرضة المشكلة (العثور على قّطة رجلها مكسورة) والحّل 
(إنقاذ القّطة وتقديم الطعام والشراب لها) بأسلوب سلس، مع استخدام العديد من 

  "..وكنا،  لنساعدها، لكي"الروابط المناسبة، مثل: 
بوصف القّطة من يفتقر النّص من حيث المبنى إلى وجود خاتمة مناسبة، إذ ينتهي  

حيث أنّه من ناحية المبنى  فجأة وبدون تتّمة. ينتهيمّما يجعله  الناحية الخارجيّة فقط
موضع الوصف الخارجّي للقّطة يجدر أن يكون خالل النّص وليس بآخره (على 

  .سبيل المثال لحظة العثور على القّطة كان يمكن وصفها)
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  تقييم النّص بحسب معايير ُمحّددة
 /يستخدم أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

  :خالل من سليمة معياريّة لغة تستخدم
 مناسبة وتعابير صفات أفعال، استخدام  

  .المهّمة لموضوع
  .عةومتنوّ  غنيّة ةلغويّ  ثروة استخدام  
  :سليمة ةمعياريّ  غةبلّ  الكتابة  

 تصريف مثًال،: الصرف ثحي من  –
 الضمير، /الزمن بحسب األفعال

 حيث من لألفعال األسماء مةمالءَ 
    .والجمع والمفرد والتأنيث التذكير

 استعمال مثًال،: النحو ثحي من  –
 ةاللغويّ  التراكيب لبعض صحيح

 إلى االسم إضافة مثل البسيطة،
 استعمال ظاهر، اسم إلى أو ضمير،

  .واإلسميّة الفعليّة للجمل سليم
  .محكيّة مبانٍ  مقابل فصيحة مبانٍ  استخدام  

   بدرجة  ☐  اللغة
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☒
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☐
  قليلة

  
   استعملت التلميذة ثروة لغويّة مالئمة للموضوع من حيث المفردات والتعابير:

   ."لفروها الناعم األبيض، ذهبنا راكضات، الحديقة المجاورة للمنز "
لغة النّص معياريّة سليمة بمعظمها صرفًا ونحًوا باستثناء خطأْين صرفيَّْين في 

  ."ذهبت راكضاتقدمها مكسور"، و" "موضعَْين هما 

  الصفحة على والترتيب الخّط التمثيل الكتابّي للكلمات،   
مات مة الفاصلة، النقطة،( الترقيم ع  ،نفعالا ع

مة ستفهام، ع   )النقطتان ا
ء(للكلمات  الكتابيّ  التمثيل م   )ا

 صحيح استعمال  ☒
 بُمعظمه أو

مات صحيح  لع
   الترقيم

 صحيح استعمال  ☐
مات اي جزئ  لع

  الترقيم

 بدون كتابة  ☐
مات  أو ترقيم ع

 غير استعمال
مات صحيح  لع
  الترقيم

ء  ☒  أو صحيح إم
  صحيح بُمعظمه

ئّية أخطاء   كثيرة إم
  أخطاء ُمعظمها  ☐

التعرُّف  ُتعيق
  على الكلمة

  أخطاء ُتعيق  ☐
التعرُّف على 

  الكلمة

حظات/تفصيل      :م

    

حظات:     ت (لّفت).لفف (رأينا)، راينا تفصيل/م

    

  الصفحة على النصّ  ترتيب  الخّط 
  مقروء   ☐  مقروء  ☒

  ئيّ جز بشكل 
  ُمرتَّب  ☒  مقروءغير   ☐

  كبير بشكل
 ُمرتَّب  ☐

  جزئيّ  بشكل
  ُمرتَّب غير  ☐

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/تفصيل      :م
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  تلخيص

 أن ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 . الكتابة في عليها تحافظيحافظ/

 على ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 كتابتها /كتابته في وتحسينها تطويرها

 بواسطة األمور هذه فحص يجب(
على  وكذلك صّ الن على االّطالع
  ).ة/التلميذ كتبتها/كتبها أخرى نصوص

  لتقوية بحاجة ونقاط القّوة نقاط: عمل لخّطة التحضير
  نقاط القّوة

 كتبت التلميذة نصا قصصيا مكتمًال ومترابًطا.  –
  .مالئمة للموضوعاستعملت التلميذة ثروة لغويّة   –

 نقاط بحاجة لتقوية
المضامين واألفكار التي تُطرح من خالل التركيز على الوصف التوّسع في   –

 .والتعبير عن المشاعر
ن على إنهاء النّص بشكل مناسب.  –   التمرُّ

 أو ة/للتلميذ بقَْوِلها ين/ترغب أمور    
  .النصّ  قراءة بعد عنها ا/سؤاله

  المردود لُمحادثة التحضير
معياريّة وثروة لغويّة جميلة. دعينا استعملت لغة ، وقّصة ممتعة وذات مغزى كتبتِ 

 نفّكر كيف يمكن تطوير القّصة من خالل زيادة بعض المضامين والتفاصيل، مثل:
ف صْ ف حال القّطة بعد مداواتها، ووَ صْ َوْصف حالة القّطة عندما وجدتموها، وَ 

  .القّطة شعورك عندما ساعدتِ 
ر معًا في مثل: ماذا حصل للقّطة بعد  احات لكتابة النهاية بشكل مختلف،اقتر لنفّكِ

  ذلك؟
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  فيه شاركت ترفيهيّ  يوم :12النموذج 
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  نّص مطبوع بدون أخطاء امالئيّة

  

  ا في الساحة مع صديقة وُكنّ ألعب في أحد أيام كنت 
  ا نسبح في البركة كنت نلعب في الدراجة بعد كنّ 

  كنت سعيدة أنا . ألعب وأسبحا فرحان جدً 
   نالعباا وفرحان جدً  نا فعاليات حلوةعمل
  ة رحنا رحلة على الحرش مع أمي وأبي مرّ 

  ة رحنا رحلة الى رأس وكانت ومرّ وأخي وأختي 
  فناعلي كيّ 
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  التقييم دليل

  

  

  

  

   

نطباع العاّم من تفاعل التلميذ   النصّ مع المهّمة وتقييم  ة/ا
نطباع العاّم من تفاعل التلميذ     مع المهّمة ة/ا

  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور
 ُمحادثةـلا في ة/التلميذ مشاركة كانت يفك  

: مثًال ( بالكتابة؟ البدء قبل التمهيديّة
 اهتماًما ت/أبدى للُمحادثة، ت/أصغى

  ؟)اأفكارً  ت/طرح ُمحادثة،ـبال
 أظَهَرتْها/أظَهَرها التي المشاعر هي ما  

: مثًال ( وخاللها الكتابة بداية في ة/التلميذ
 عدم الخوف، الحماس، بالنفس، ثقةال
 ؟)رغبةال
 :مثًال ( للكتابة؟ ة/التلميذ ت/استعدّ  كيف  
 من مضامين اختيار دة،مسوّ  ريحضت

  ؟)التمهيدية األسئلة

    

    

    

    

    

    

    

نطباع العاّم من     النصّ  ا
  :إليها التطّرق يُمكن التي األمور

 لدى النصّ  يترك أن مكنيُ  انطباع أيّ   
 وطريقة مضمونه حيث من ة/القارئ
 ُمشّوق، لالهتمام، ُمثير: مثًال ( كتابته

  ؟)ُمفاِجئ
 ت/عبّر ما بين مالَءمة هناك مدى أيّ  إلى  

 التمهيديّة المحادثة في شفهيا ة/التلميذ عنه
 مضامين توجد: مثًال ( المكتوب النصّ  وبين
 تكتبها، /يكتبها ولم شفهيا عنها ت/عبّر
 تذكرها /يذكرها لم جديدة مضامين ت/كتب
 ؟)الشفهيّ  التعبير في

  : مثًال ( البارزة النصّ  مميّزات هي ما  
 النصّ  ،]واضحة غير /واضحة[ الفكرة

 غير/مفهومة[ اللغة ،]قصير /ليطو[
  ؟)]مفهومة

يستعرض النّص مجموعة من الفعاليّات الترفيهيّة التي قامت بها التلميذة في أوقات 
  مختلفة.
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  ُمحّددة معايير بحسب النصّ  تقييم
 /يطّور أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

 من النصّ  مضمون توّسع /يوّسع أو تطّور
  :خالل
 فكرة إلى أو أفكار، مجموعة إلى التطّرق  

  .لمفصّ  بشكل فيها التوّسع ثمّ  ومن واحدة
 الخارجّي، الشكل( الشخصيّات َوْصف  

 مشاعرها أفكارها، الشخصيّة، مميّزات
  .)بينها المتبادل الحوار وتصّرفاتها،

 فيه تقع الذي والزمان المكان َوْصف  
  .األحداث

 ا/تجاربه على بناءً  أمور إلى التطّرق  
 من أمور عن الحديث: مثًال ( الشخصيّة

 وَعْرض) بها ت/مرَّ  تجارب ا،/عالمه
  .الشخصيّة التجارب هذه خالل من ا/مواقفه

   بدرجة  ☐  المضمون
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☒
  قليلة

  
استعرضت التلميذة مجموعة من النشاطات الترفيهيّة التي قامت بها في أوقات 

  مختلفة، ال يجمعها إطار زمنّي واحد. 
باإلضافة إلى ذلك ذكرت التلميذة أنّها قامت بفعاليّات مع صديقتها لكنّها لم تعِط أّي 

"نلعب في الدرجة،  سوى ما ذكرته بشكل مختصر: تفاصيل عن هذه الفعاليّات
عن الرحلتَْين اللتَيْن ذكرتهما في نهاية . كذلك، لم تذكر تفاصيل نسبح في البركة"

مشاعرها  توصف أنها. كما س علي"أ"رحلة على الحرش، رحلة إلى ر النصّ 
 ، كيفنه.."، سعيدة"فرحانأثناء قيامها بهذه الفعاليّات باختصار شديد: 

  

 يكتب أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى  
  :خالل من ُمترابًطا نصا
 والفقرات األفكار بين المنطقيّ  الربط  

  ).زمنيا /سببيا(
 أو، َو،: مثًال ( المناسبة الروابط استخدام  

 ثّم، ،فَــــ  لكي، عندما، حتّى، ألّن،
  ...).عدا، ما حينئٍذ، إذن، هكذا، بسبب،

   بدرجة  ☐  المبنى
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☒
  قليلة

  
انتقلت التلميذة من موضوع إلى آخر ومن فعاليّة إلى أخرى بدون مراعاة التسلسل 

وكاني نلعب في الدرجة الزمنّي والمنطقّي، مع استخدام غير سليم للروابط، مثل: "
  ".   سبحانوالعب  نكاني نسبح في البركة كني فرحان جدبعد 

  وتشمل أحداث غير مترابطة مفهومةغير تاّمة وغير  في النصّ  لمَ الجُ  معظمكذلك 
 هرحن اومر ةحرش مع أمي وأبي وأختي واخي وكانرحلة على ال ةرحن امرمثل: "

  ."ةس علي كيفنررحلة الى 
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  تقييم النّص بحسب معايير ُمحّددة
 /يستخدم أن ة/التلميذ ت/استطاع مدى أيّ  إلى

  :خالل من سليمة معياريّة لغة تستخدم
 مناسبة وتعابير صفات أفعال، استخدام  

  .المهّمة لموضوع
  .عةومتنوّ  غنيّة ةلغويّ  ثروة استخدام  
  :سليمة ةمعياريّ  غةبلّ  الكتابة  

 تصريف مثًال،: الصرف ثحي من  –
 الضمير، /الزمن بحسب األفعال

 حيث من لألفعال األسماء مةمالءَ 
    .والجمع والمفرد والتأنيث التذكير

 استعمال مثًال،: النحو ثحي من  –
 ةاللغويّ  التراكيب لبعض صحيح

 إلى االسم إضافة مثل البسيطة،
 استعمال ظاهر، اسم إلى أو ضمير،

  .واإلسميّة الفعليّة للجمل سليم
  .محكيّة مبانٍ  مقابل فصيحة مبانٍ  استخدام  

   بدرجة  ☐  اللغة
  جدا كبيرة

   بدرجة  ☐
  كبيرة

  بدرجة  ☐
  متوّسطة

   بدرجة  ☒
  قليلة

  
  . بسيطة من حيث المفردات المالئمة للموضوعاستعملت التلميذة ثروة لغويّة 

"في أحد أيام، كانت ألعب في النّص العديد من األخطاء الصرفيّة والنحويّة، مثل: 
مرا مباٍن محكيّة مثل: "لاستخدام  هناك كذلكو "كانة فرحان جدن في الساحة، أنا

  ".رحنة رحلة، كيفنة...

  الصفحة على والترتيب الخّط التمثيل الكتابّي للكلمات،   
مات مة الفاصلة، النقطة،( الترقيم ع  ،نفعالا ع

مة ستفهام، ع   )النقطتان ا
ء(للكلمات  الكتابيّ  التمثيل م   )ا

 صحيح استعمال  ☐
 بُمعظمه أو

مات صحيح  لع
   الترقيم

 صحيح استعمال  ☐
مات اي جزئ  لع

  الترقيم

 بدون كتابة  ☒
مات  أو ترقيم ع

 غير استعمال
مات صحيح  لع
  الترقيم

ء  ☐  أو صحيح إم
  صحيح بُمعظمه

ئّية أخطاء   كثيرة إم
  أخطاء ُمعظمها  ☒

التعرُّف  ُتعيق
  على الكلمة

  أخطاء ُتعيق  ☐
التعرُّف على 

  الكلمة

حظات/تفصيل حظات/فصيلت   طة في موضع واحد فقط. للنق استخدام :م  درجةكاني (كنّا)،  ،)كنت( تكان : م
 كانة ،)أسبح( سبحان ،)جدا( جدن كني (كنت)، ،)دراجة(
 مرا ،)لعبنا( لعبنياعملني (عملنا)، حلوى (حلوة)،  ،)كنت(
  ).فناكيّ ( كيفنة ،)رأس( رس رحنة (رحنا)، ،)ةمرّ (

  الصفحة على النصّ  ترتيب  الخّط 
  مقروء   ☐  مقروء  ☒

  ئيّ جز بشكل 
  ُمرتَّب  ☒  مقروءغير   ☐

  كبير بشكل
 ُمرتَّب  ☐

  جزئيّ  بشكل
  ُمرتَّب غير  ☐

حظات/تفصيل      :م

    

حظات/تفصيل      :م
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  تلخيص

 أن ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 . الكتابة في عليها تحافظيحافظ/

 على ة/التلميذ في تشجيع ين/ترغب أمور  
 كتابتها /كتابته في وتحسينها تطويرها

 بواسطة األمور هذه فحص يجب(
على  وكذلك صّ الن على االّطالع
  ).ة/التلميذ كتبتها/كتبها أخرى نصوص

  لتقوية بحاجة ونقاط القّوة نقاط: عمل لخّطة التحضير
  نقاط القّوة

 لدى التلميذة مجموعة من األفكار نجحت في إيصالها للقارئ.  –
كتبت بخّط واضح وبشكل مرتّب من حيث مراعاة موضع الحروف على   –

  السطر.  
 نقاط بحاجة لتقوية

 توسُّع في األفكار من خالل ذكر التفاصيل والتعبير عن المشاعر.   –
 قّي من خالل معرفة واستخدام روابط مختلفة. مراعاة التسلسل الزمنّي والمنط  –
 تطوير الثروة اللغويّة والكتابة بلغة معياريّة سليمة.   –
  العمل بشكل مكثّف مع التلميذة على تحسين اإلمالء.  –

 أو ة/للتلميذ بقَْوِلها ين/ترغب أمور    
  .النصّ  قراءة بعد عنها ا/سؤاله

  المردود لُمحادثة التحضير
اولي التركيز عن شعورك خالل القيام بها، ح الفعاليّات وعبّرتِ  بعضاستعرضت 

توّسعي بها اليّة واحدة، مثل: رحلتك مع عائلتك إلى الحرش، فعّ  فصْ وَ على 
أفراد  ك ومشاعرواصفةً مشاعر وتتطّرقي في وصفك إلى جميع عناصر القّصة

  .العائلة أيًضا
  جربة.في الكتابة؟ حدّثيني عن هذه الت كيف كانت تجربتك
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 הפריטים לרבות, זה במסמך השימוש. ה"ראמ, החינוך משרד, ישראל למדינת שמורות הזכויות כל
 הרשאה לפי, בלבד חינוך מוסד ידי על ולבחינה להוראה או בלבד אישיות לימוד למטרות מוגבל, שבו

 לכל מפורש איסור חל. להעברה ניתנות אינן השימוש זכויות. ה"ראמ באתר חינוך למוסד מפורשת
 ,לשכפל, להציג, לעבד, להפיץ, להעתיק אין. מסחרית שאינה אחרת מטרה לכל וכן מסחרי שימוש

 מטרה לכל אחר באמצעות ובין המשתמש ידי על בין נגזרות עבודות ליצור, רישיון להנפיק, לפרסם
 ,המבחנים תוכן. זה במסמך שמקורם השירותים או המוצרים, התוכן, המידע מפרטי פריט למכור או

 ,יוצרים זכויות ידי על מוגן, זה במסמך המוכל אחר חומר וכל גרפיקה, תמונות, תוכנה, טקסט לרבות
 ניתנת שאינה זכות כל; דין כל פי ועל, אחרות רוחני וקניין יוצרים זכויות או פטנטים, מסחר סימני

 .שמורה כזכות דינה, במפורש זה במסמך
 


