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فهرس املحتويات:

4  -  3 ص  معلومات عن املبادرة وعن لجنة مجال «اللغة والتنور اللغوي»                 

 7-12 ص  للمبادرة                 واملنظمني  املشاركني  عن  معلومات  سريورة،  برنامج،  خلفية،  املبادرة– 

14-13 ص  القضايا األساسية التي متت مناقشتها خالل املبادرة               

تلخيص املحارضات التي ألقيت يف ورشات العمل                  ص 15- 40
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مبادرة لتنمية احتياطي الدراسة والتطوير
لتدريس اللغة العربية كلغة أم يف إرسائيل

خلفية 
وزارة  املركزين يف  للمفتشني  األوىل  لقاءاتها  استمعت يف  وقد   » والكتابة  القراءة  «اللغة ومعرفة  النصح ملجال  املهنية  اللجنة  تقدم 
الرتبية  من  آخرين  مفتشني  ومع  العربية  اللغة  لتدريس  املركزي  املفتش  مع  لقاء  يف  األم.  لغات  تعليم  عن  املسؤولني  الرتبية، 
البحث  قدرة  وبأن  العربية،  اللغة  يف  القراءة  تدريس  حول  وعميل  نظري  نقص  هناك  بأن  للجنة  تبني  والدرزية،  البدوية  العربية، 

والتطوير يف البالد ال تفي باحتياجات البحث والعمل. عىل ضوء هذا أقيمت املبادرة، خطوة عىل طريق التصدي للموضوع.  

مسؤولة اكادميية: د. اليانور صايغ-حداد         مركزة املبادرة: السيدة هنيدة أبو نوفل. 

أهداف املبادرة: 

• خلق شبكة احتياطي من الباحثني واملطورين يف مجال التدريس وتعلم اللغة العربية (لغة أم)، شبكة التي يهتم أعضاؤها باألسئلة 
العملية املهمة يف املجال ويرون قيمة يف التعاون املهني العلمي. 

• بناء وتنفيذ برنامج تدرييس من خالله يتعرض املشاركون لنواحي البحث املختلفة يف مجال تدريس القراءة، باألخص يف سياق 
ازدواجية اللغة، سيتعلمون من خربة بعضهم البعض وسيتعرفون عىل احتياجات وزارة الرتبية. 

تم فحص مدى نجاح املبادرة مع نهاية سنة من النشاط، وفقا لالهتامم وتدخل املشاركني يف ورشات العمل ووفقا الستعدادهم يف 
مساعدة املسؤولني يف وزارة الرتبية ويف السلطة القطرية للقياس والتقييم يف الرتبية يف أعقاب مشاركتهم. 

مسار املبادرة:

الصفوف  يف  املبكرة  والكتابة  القراءة  معرفة  وتدريس  الروضة  يف صفوف  والكتابة  القراءة  معرفة  براعم  تعليم  عىل  الرتكيز  تقرر 
االبتدائية. 

نجحت املبادرة بالعثور عىل أكرث من عرشين باحث وأشخاص مهنيني الذين لغتهم األم هي العربية، متخصصون يف مختلف مجاالت 
البحث (مثل علم اللغة وعلم النفس الذهني) ومن مختلف املجاالت املهنية (مثل أخصايئ اتصال)، وتوجهت إليهم بدعوة للمشاركة 
يف املبادرة. عرشون منهم استجابوا (مل يتلق املشاركون مقابال ماليا عىل استثامر الوقت). التقت املجموعة يف خمس ورشات عمل 
بناء عالقات بني  التشديد عىل  فيه  تم  كان هناك مركب نظري مهني ومركب تجريبي، حيث  لقاء  كامل. يف كل  يوم  مكونة من 

شخصية. 

بهدف إثراء املشاركني بأفضل وآخر املعلومات يف البالد والعامل يف املواضيع ذات الصلة (مثل ازدواجية اللغة)، تم دمج مختصني من 
خارج البالد يف جزء من اللقاءات. املادة النظرية التي تكدست خالل اللقاءات ركزت واستعملت كقاعدة لتحضري الوثيقة امللخصة 

التالية. 

قدمت يف ورشات العمل محارضات علمية اىل جانب محارضات مبنية عىل تجارب مهنية ومواقف شخصية. يجب التنويه بان هذا 

التقرير ليس مبثابة صيغة متفق عليها من قبل الطاقم املنظم أو اللجنة، التي مل تناقشها. 

جدول العمل يف الورشات:
 ورشة عمل أوىل

افتتاحية  ·
تفعيل، مشاهدة يف روضة عربية من منطقة املثلث.   ·

محارضة: لغة وتعاطف، بروفيسور مروان دويري.   ·
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ورشة عمل ثانية
 . تحديات لغوية يف اكتساب القراءة بالعربية، د. اليانور صايغ-حداد• 

 ،Diglossia through neuro scientific lenses: new research perspectivesد .ريم خميس-دكوَر.•  
 ,Syntactic and morphological development in an Arabic diglossic situation د .ريم خميس-دكوَر. • 

نقاش• 
ورشة عمل ثالثة

عرض أبحاث وخربة مهنية للمشاركني يف املبادرة، املواد التي عرضت اعتمدت عىل تعلم املشاركني لأللقاب املتقدمة وعىل برامج 
تدخل مختلفة:

 ، التنبؤ بقدرة فك الرموز وفهم املقروء يف صف الثاين- شهادات من دراسة طولية يف روضة إلزامية، أطروحة للقلب مؤهل• 
سيدة هنادي أبو أحمد. 

 . منبآت القراءة بني أوالد روضة ناطقني بالعربية، أطروحة للقلب ثالث، د. نرميان هندي• 
مساهامت التدرب الفونولوجي (صوت الكالم) مقابل املورفولوجي (الرصيف) لفك الرموز وتهجئة الكلامت يف األورتوغرافية•  

(علم التهجئة) العربية وفقا لنموذج تطوري، أطروحة للقب ثالث، السيد هيثم طه. 
 . برنامج «معجان»، سيد ناشد عيل• 

 . برنامج نظرات، سيدة حنان أبو نوفل-رسور• 
 . برنامج حوار بني زمالء، سيدة نادية مصاروة• 

ورشة عمل رابعة
Literacy and academic achievement in speakers of African American English,

Professor Julie Washington
ورشة عمل خامسة

 . احتياجات تطوير لوزارة الرتبية• 
د. محمود أبو فنة، مفتش مركزي لتدريس اللغة العربية للعرب وقسم برامج التعليم. • 
د. ميخائيل جريس، مفتش قطري عىل مهارات األساس، وزارة الرتبية. • 

التعليمية، ومفتشة•   الربامج  التخطيط وتطوير  روضة كريني، مركزة عنقود «روح» للوسط العريب يف قسم 
مجال تربية لغوية. 

 . احتياجات تطويرللسلطة القطرية للقياس والتقييم يف الرتبية – اميان عوادية، مديرة مجال االمتحانات بالعربية• 
 . احتياجات تطوير ملركز الرتبية التقنية – د. ميخال شاليفر، مديرة مجال لغات• 

تلخيص•  
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موجز معلومات عن املشاركني يف املبادرة 1(*)

هنادي أبو أحمد: أخصائية عرس التعلم ومشخصة تعليمية، مكان عملها الرئييس هو شبكة «عامل». يف املايض كانت معلمة يف صفوف 
أول-ثايت. يف فرتة املبادرة عملت كمرشدة لتشخيص تعليمي باللغة العربية يف دورة مقييامت أداء التعلم-جامعة حيفا. 

طالبة بحث للقلب ثاين يف جامعة حيفا يف مجال تنبؤ بقدرة فك الرموز وفهم املقروء يف صفوف الثاين-شهادات من دراسة طولية يف 
روضة إلزامية، بتوجيه بروفيسور دافيد رش ود. رفيق إبراهيم. استحقاق لقب ثاين – 2008. 

أمري أبو يونس: أخصايئ نفيس تربوي. يعمل يف الخدمات النفسية-الرتبوية النارصة. صاحب خربة يف الخدمات النفسية الرتبوية يف لواء 
الشامل ومركز طاقم األخصائيني النفسيني يف الروضات يف النارصة. مرشد يف برنامج «معجان» يف النارصة ومركز الطاقم يف املدينة. مرشد يف 
 -EMDR برامج «اطالالت-مبتيم»، «نتعلم العيش سوية»، «حوار بني أوالد ومع أوالد» قوة-مواجهة أوضاع ضغط وصدمات». متخصص يف

طريقة ملعالجة الصدمة.
يحمل لقب ثاين يف علم النفس الرسيري وتدريس بعلم النفس، جامعة الدولة موسكو، 1977. موضوع األطروحة: «الخيانة يف العائلة- 

دراسة بني ثقافية». مرشد األطروحة-بروفيسور أ. س. سبياكوفيسكا. صاحب لقب متخصص يف علم النفس الرتبوي، إرسائيل، 2006. 

التطوري يف صندوق املرىض مكايب. تعمل يف الخدمات  النفس  حنان أبو نوفل-رسور: أخصائية نفسية تربوية ومتخصصة يف علم 
النفسية النارصة ومرشدة معلامت روضة يف برنامج «اطالالت». تشارك يف ثالث مشاريع من قبل الجامعة العربية يف القدس ومعهد 

«فان لري» الستكامل معرفة تطورية ملعلامت الروضة يف الروضات ومركز العناية اليومي، مع مالءمة الربامج للمجتمع العريب.  
تحمل لقب ثاين يف علم النفس التطوري من الجامعة العربية يف القدس 2001. موضوع األطروحة: «مصطلحات تقليدية وعالجات ألمراض 

النفس يف الطب الشعبي وبني معالجني شعبيني يف املجتمع العريب-الفلسطيني الذي يعيش يف إرسائيل». مرشد بروفيسور يورم بيلو. 

حنان أسعد: أخصائية اتصال ومرشدة طالب جامعيني ومعلامت روضة يف مجال االتصال، اللغة والتكلم. مساعدة تدريس وبحث يف 
جامعة حيفا يف موضوع «اضطرابات لغة مكتسبة ومتالزمات وراثية».  

الثاين من قسم اضطرابات االتصال يف جامعة تل-أبيب، يف موضوع «التمثيل الفونولوجي كأساس مشرتك لعمليات  اللقب  حاملة 
القراءة والتسمية عند األوالد الناطقني بالعربية». 

وبروفيسور  أفيتار  زوهر  الدكتور  بتوجيه  العربية  اللغة  يف  القراءة  الثالث يف جامعة حيفا يف موضوع  اللقب  لتحصل عىل  تتعلم 
شمعون سبري. 

عرين هادية: أخصائية اتصال يف بضعة معاهد لتطور الولد، مديرة عيادة متعددة االختصاصات ومسؤولة عالقة أكادميية يف معهد 
تطور الولد يف املستشفى الفرنيس يف النارصة. محارضة يف برنامج «اطالالت»، مرشدة يف برنامج «معجان»، مرشدة ومحارضة يف برنامج 

حوار بني األوالد، مرشدة إكلينيكية لطالب جامعيني يف قسم اضطرابات االتصال يف جامعة حيفا. 
تحمل القلب الثاين من جامعة تل-أبيب، قسم اضطرابات االتصال، 2006. موضوع األطروحة: «اكتساب جمع إناث كامل ومكرس يف 

اللغة العربية-الفلسطينية»، بتوجيه الربوفيسور دوريت رفيد، ود. اليانور صايغ-حداد. 

نارميان هندي: محارضة يف مواضيع الرتبية يف الكلية األكادميية يف حيفا وكلية سخنني. عملت كمرشدة تعليمية للجيل الغض ويف 
املايض عملت كمرشدة قطرية ومركزة علوم ومعرفة القراءة والكتابة للوسط العريب يف قسم الرتبية قبل االبتدائية يف وزارة الرتبية. 

تحمل اللقب الثاين من جامعة حيفا، 2000. 
تتعلم للحصول عىل اللقب الثالث من جامعة تل-أبيب، يف مجال اكتساب القراءة. مرشدات: بروفيسور ايريس لفني و د. اليانور 

صايغ-حداد، موضوع األطروحة: «منبآت القراءة بني أوالد الروضة الناطقني بالعربية».  
العربية ويعمل يف  الكروم. صاحب أقدمية 21 سنة يف تعليم  الثانوية شاغور يف مجد  أحمد حمود: معلم لغة عربية يف املدرسة 

بحث املشاكل يف اكتساب اللغة. 
قبل  من  الفصحى  للعربية  النهايئ  التشكيل  نظام  «استيعاب  األطروحة:  موضوع   .2006 تل-أبيب،  جامعة  من  ثاين  اللقب  يحمل 

كاتبيها». مرشد: بروفيسور دوريت رفيد.  
طالب بحث يف مسار للقب ثالث يف جامعة تل-أبيب. مرشدات: بروفيسور دوريت رفيد وبروفيسور روت برمن. 

١ كافة املعطيات صحيحة للفرتة الزمنية التي أجريت فيها املبادرة.
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هيثم طه: متخصص يف تشخيص وعالج يف مجال عرس التعلم، مرشد ومحارض تعليمي، ُمركز َمركز أمل للعرس التعليمي ومركز أكادميي 
لربنامج تأهيل مقيمي وظائف التعلم يف كلية سخنني لتأهيل عامل التدريس. مركز يف جامعة حيفا لطاقم تطوير امتحانات «الول» يف 
العربية (للعثور عىل عرس تعليم)، وطور يف وحدة دعم الطالب الجامعيني الذين يعانون من عرس تعليم قسم لتشخيص الطالب العرب 

الذين يعانون من عرس تعليمي. 
يحمل القب الثاين يف فرع عرس التعليم- تشخيص، عالج وبحث. يبلور أطروحة للقب الثالث يف موضوع «مساهمة التدريب الفونولوجي 

مقابل املورفولوجي لقدرة فك الرموز وتهجئة الكلامت يف األورتوغرافيا العربية وفقا لنموذج تطوري». 

اإللزامي،  (قبل  الروضة  أجيال  يف  أوالد  تخصص  مجال  تعليمية-ديناميكية،  مشخصة  بالتشغيل،  معالجة  حبيب:  مزاوي-  سوسن 
إلزامي، صف أول)، عالج ذهني دينامييك. تعمل يف «مركز دعم بلدي منطقي-(متيا)» عسفيا-الدالية، يف املركز اإلكلينييك متعدد 

املجاالت التابع لجامعة حيفا ويف عيادة خاصة.  
تحمل اللقب الثاين يف العالج بالتشغيل (2007) من جامعة حيفا. أطروحة يف موضوع الصورة الحسية ومشاركة األوالد يف أشغال 
الحياة اليومية: دراسة مقارنة بني أوالد منوذجيني وأوالد يعانون من حساسية من نوع Atopic Dermatitis . مرشد: د. باتيا انغل-

يغر. 
بهاء مخول: مرشدة مهنية ومستشارة تعليمية-معرفة القراءة والكتابة يف موضوع اللغة العربية، تركز وتطور برناج «ياحد» يف معهد 
لبحث التنمية يف الرتبية يف الجامعة العربية يف القدس. محارضة يف كلية أورنيم يف فرع الرتبية الخاصة واللغة العربية. عضوة يف لجان 
التشخيص من قبل وزارة العمل والرفاهية ويف لجنة التوجيه لتطوير فحص قراءة من قبل السلطة القطرية للقياس والتقييم يف الرتبية. 
بني مجاالت تخصصها: طرق تقييم بديلة وتأثريها عىل إنجازات األوالد، اإلرشاد وتأثريها عىل إنجازات األوالد الذين يواجهون صعوبات، بداية 

القراءة يف اللغة العربية كلغة أم بني األوالد املوجودين يف دائرة خطر لغوي اجتامعي. 
حاملة لقب ثالث من الجامعة العربية يف القدس، 2006. موضوع األطروحة: «بحث مسرية اكتساب مهارات قراءة يف اللغة العربية 
ضمن إطار إرشاد يف قالب محدد، حيث األوالد الذين يتم إرشادهم هم أبناء صف األول املوجودين يف دائرة خطر لغوي». مرشدون: 

بروفيسور دان ديفيس وبروفيسور عليت أولشتاين. 
للمس  التعرض  منع  موضوع  يف  لشايف  الشامل  لواء  قبل  من  مركزة  مجموعات،  عريفة  تربوية،  نفسية  أخصائية  مصاروة:  نادية 
الجنيس. تدرس يف كلية أورنيم وصاحبة عيادة خاصة. صاحبة خربة كأخصائية نفسية تربوية يف شفي، بتوجيه مجموعات ألخصائيني 

نفسيني وأناس مختصني وللمعالجات ومعلامت الروضة للجيل الغض.  
تحمل اللقب الثاين يف علم النفس التطوري، الجامعة العربية يف القدس، 2000. 

تغريد سيد: مديرة برنامج قطري «حوار مع أوالد» يف أشليم. عملت كمفتشة عىل مرشوع الحضانات يف لواء حيفا والشامل. مرشدة 
قطرية يف قسم قبل االبتدايئ يف وزارة الرتبية. صاحبة خربة يف إرشاد مجموعات وتوجيه طواقم مهنية. أصدرت دليلني ألعامل أدبية 

للجيل الغض. من قبل رشكة املراكز الجامهريية ومركز الطفولة-النارصة. 
حاملة للقلب الثاين يف تربية الجيل الغض من الجامعة العربية يف القدس. 

 
أميمة عازم-غزالني: معلمة لغة إنجليزية يف جنوب البالد. 

حاملة للقلب الثاين يف قسم اكتساب اللغة يف جامعة تل-أبيب. موضوع األطروحة: « تأثري التقييم الخارجي عىل مرسات التقييم يف 
املدرسة». باإلضافة لذلك تعلمت الدورات التالية: معرفة القراءة والكتابة للجيل الغض، تطور لغة ونظرية ال -Mind يف جامعة 
تل-أبيب وأقامت بحث، الذي عرض يف مؤمتر يف برلني يف موضوع: «قدرات رسدية لدى األطفال الناطقني بالعربية يف جيل 6 و 10»، 
بتوجيه الربوفيسور دوريت رفيد من جامعة تل-أبيب. تحرض اقرتاح بحث للقلب الثالث يف موضوع « العالقة بني تطور مصطلحي 

وبني قدرة إنتاج نصوص نظرية» بتوجيه بروفيسور دوريت ربيد يف جامعة تل-أبيب. 

القاهرة عبد الحي: مشخصة ومعالجة عرس تعليم بطريقة متعددة املجاالت. يف املايض أرشدت معلامت رياض أطفال مع احتياجات 
برنامج  مركزة  كانت  «اطالالت».  برنامج  يف  قطرية  وكانت مسؤولة  ونتمتع سوية»  «نقرا  لربنامج  مرشدات  بتأهيل  قامت  خاصة، 
«معجان» يف كل الوسط العريب. ركزت وأرشدت مراكز ميلو. حاملة لشهادة تأهيل كمعلمة روضة من سميرن هكيبوتسيم، 1983، 

حيث تعلمت هناك تشخيص وعالج عرس تعلم، وتربية خاصة. 
تحمل لقب مزدوج يف الرتبية من سميرن هكيبوتسيم ولقب ثاين من برنامج شفارتس للجيل الغض (بدون أطروحة). 
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مها عيد: معالجة بالتشغيل. تعمل يف مرشوع «معجان» يف برنامج «اطالالت»، مرشدة معلامت رياض أطفال وتعمل يف اطر عالج 
مختلفة مع أوالد ذوي احتياجات خاصة. تعمل أيضا يف إرشاد طالب جامعيني يف موضوع العالج بالتشغيل. 

تحمل اللقب الثاين يف العالج بالتشغيل يف مجال التعليم الحريك لدى األوالد، جامعة تل-أبيب، 2005. 

املنظمة  أربع سنوات لطالب يعانون من عرس تعلم يف كلية أورنيم وكلية عيمك يزرعئيل. عضوة يف  أريج عيلوطي: معلمة منذ 
اإلرسائيلية الدولية لعرس التعلم وتعمل منذ 20 سنة كمعلمة للغة اإلنجليزية كلغة أجنبية. 

تحمل اللقب الثاين يف علم اللغة اإلنجليزية يف موضوع تحليل حوار من جامعة حيفا، 2000، وشهادة تدريس يف اللغة اإلنجليزية 
كلغة أجنبية. طالبة للقلب الثالث يف قسم علم اللغة-جامعة بار-إيالن. 

  
صفية حسونة-عرفات: مرشدة تعليمية، محارضة يف مجال معرفة القراءة والكتابة، محارضة يف مجال معرفة القراءة والكتابة وتدريس 
أول القراءة. مركزة التأهيل العميل يف املعهد األكادميي لتأهيل املعلمني العرب يف كلية بيت بريل، ركزت املسار للجيل الغض يف كلية 
بيت بريل. كانت مرشدة لوائية يف قسم الرتبية االبتدائية يف مجال قدرات لغوية، تقييم، تشخيص، مسح، مواد تعلم وبيئة تعليمية. 

قامت بتأليف كتاب قراءة لصفوف األول. 
حاملة للقلب الثاين من قسم التخطيط يف علوم املجتمع، جامعة تل-أبيب، 2002. موضوع األطروحة: «نظرات تعليمية يف صف 

الخامس يف الوسط العريب ملصطلحات التعلم، معلم طالب». 
تبلور أطروحة للقلب الثالث يف موضوع: «وساطة امل أثناء قراءة كتاب للولد يف العائلة العربية وعالقته باللغة املحكية وبداية القراءة 

يف الروضة ويف الصف األول. 
   

رىل فرح: معالجة اتصال، تعمل يف تشخيص وعالج اضطرابات السمع والنطق يف املستشفيات ومعاهد التشخيص. تحمل اللقب األول 
يف اضطرابات االتصال من كلية الطب، جامعة تل-أبيب، 1996. تحم اللقب الثاين يف اضطرابات االتصال من كلية الطب، جامعة 
تل-أبيب، 2001. مجال بحثها هو اكتساب جمع األسامء يف اللغة العربية الفلسطينية املحكية. نرشت مع الربوفيسور دوريت ربيد 

مقاالت وبحث طويل يف محال اكتساب جمع األسامء يف العربية الفلسطينية املحكية. 

شاهني عبري: مرشدة ورئيسة قسم الجيل الغض يف الكلية األكادميية العربية يف حيفا. استكملت يف تنمية تفكري ريايض يف الجيل الغض 
ويف تأهيل مرشدين للعلوم والتقنية يف الوسط العربية. مجال بحثها هو معرفة القراءة والكتابة للجيل الغض وتنمية قدرات الحوار 

بني أوالد الروضة. 
طالبة للقلب الثالث يف مجال معرفة القراءة والكتابة للجيل الغض يف الجامعة العربية يف القدس، بتوجيه بروفيسور شاشوانا بلوك-

كولكا وبروفيسور عليت اولشتاين. موضوع األطروحة: مساهمة املعرفة، ثروة لغوية وقدرات حوار كتايب قرايئ لفهم املقروء وفهم 
املسموع بني أوالد الروضة وأوالد صف الرابع الناطقني باللغة العربية». 

ياسمني عواد- شلهوب: محارضة ورئيسة مسار وقسم الرتبية الخاصة يف الكلية األكادميية العربية للرتبية. مشخصة تعليمية. عملت 
كمرشدة لوائية وكمرشدة من قبل مركز دعم بلدي منطقي-(متيا) النارصة. 

حاملة للقلب الثاين يف فرع الرتبية الخاصة من جامعة حيفا، 2002. 
طالبة للقلب الثالث يف فرع عرس التعلم يف جامعة حيفا. موضوع األطروحة: «مساهمة مباين مرفولوجية لتشخيص كلمة بني قراء 

معافني (شباب، مراهقني وبالغني)». مرشد: د. مارك اليكني، رئيس قسم عرس التعلم. 
    

 (ثالثة من املستكملني شاركوا فقط يف جزء من ورشات العمل)
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موجز معلومات عن منظمي املبادرة

اليانور صايغ- حداد:  
محارضة يف قسم اللغة، فرع اإلنجليزية يف جامعة بار-ايالن. عضوة يف اتحادات مهنية مثل، 

IRA (International Reading Association), SSSR (Society for the Scientific Study of Reading)،
تعمل  التاسع.  الصف  الروضة وحتى  بالعربية من  الجديدة  التعليمية  الربامج  تطوير  لجنة  مثل  الرتبية،  وزارة  قبل  لجان من  ويف 
كمستشارة ملرشوع للدفع قدما باللغة العربية كلغة أم من قبل ياد هنديف يف مركز التقنية الرتبوية (مركز الرتبية التقنية). مجاالت 
اللغة  اللغة، ثنائية  القراءة، ازدواجية  القراءة- عوامل ذهنية ولغوية، نفسية لغوية يف  الرئيسية الخاصة بها هي: اكتساب  البحث 

وتقييم القراءة. 
حاملة اللقب الثالث يف اللغوية التطبيقية من جامعة بار-ايالن 1999. 

مسؤولة أكادميية يف املبادرة، عضوة يف لجنة املجال للمبادرة للغة ومعرفة القراءة والكتابة. 

رعوت ميني: 
لقب أول يف الرتبية الخاصة ولقب ثالث يف الرتبية، جامعة بار ايالن، 2006. 

األطروحة: تطور معرفة مورفولوجية-خفية وجلية-بني القراء الصغار. 
مركزة لجنة املجال للمبادرة للغة ومعرفة القراءة والكتابة. 

هنيدة أبو نوفل:  
معالجة اتصال، تعمل من قبل وزارة الرتبية كمرشدة طاقم تربوي-عالجي يف عنقود رياض األطفال يف القدس. مرشدة يف برنامج «اطالالت»، 

«حوار بني الزمالء» و»التعلم سوية». يف املايض عملت يف برنامج «معجان» ويف معهد تطور الولد يف النارصة. 
تحمل القلب األول ولقب ثاين يف اضطرابات االتصال، مدرسة مهن الصحة، كلية الطب، جامعة تل-أبيب (2002). مركزة املبادرة لتطوير 

احتياطي تطوير وبحث لتدريس اللغة العربية كلغة أم. 

رىب خوري:  
معلمة لذوي العرس السمع، مديرة مركز «ميخا» كفر قاسم لتأهيل أوالد ذوي عرس سمعي. تعمل يف تأهيل أوالد ذوي عرس سمعي 

يف مركز «ميخا»، تل-أبيب. 
مرشدة قطرية يف وزارة الرتبية، لواء تل-أبيب. مسؤولة عن تطوير وترجمة مواد واستبيانات يف مرشوع «كيرش» للوسط العريب. 

تحمل القب الثاين (A .M) يف تربية أوالد يعانون من عرس سمعي، جامعة تل-أبيب. 
أرام،  د. دوريت  لكتابة كلامت. مرشدة:  الوساطة  أثناء  األم-الولد  وتأثريها عىل عالقة  اللغة»  «ازدواجية  أهمية ظاهرة  األطروحة: 

جامعة تل أبيب. 
قامئة بأعامل املركزة يف فرتة نيسان-سبتمرب 2008. 
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«اللغة والوعي – مبادرة تطوير» 
األكادميية الوطنية اإلرسائيلية للعلوم

وقد  للعلوم.  اإلرسائيلية  األكادميية  نظمتها  عمل  ورشات  إطار خمس  يف  ألقيت  محارضات  الصفحات هي خالصة ملجموعة  هذه 
تناولت هذه الورشات موضوع التنور اللغوي للطالب العرب يف إرسائيل يف املراحل األوىل. وقد شارك يف ورشات العمل هذه ذوو 
اختصاصات شتى تحدث كل منهم عن موضوع تعليم اللغة العربية بشكل مبارش أو عن مواضيع لها صلة من قريب أو بعيد بتعليم 

اللغة العربية. 
كان الهدف الرئييس هو البحث عن أنجع السبل إلكساب اللغة العربية يف املراحل األوىل. وهذا املوضوع توجد فيه مقاالت علمية 
قليلة تبحثه، وبسبب قلة الدراسات العلمية يف هذا املجال فقد كان الهدف األسايس من ورشات العمل هذه هو إيجاد محارضات 
لذوي التخصص تكون نرباسا وفاتحة لبحوث أكرث توسعا وشموال تبحث طرق االكتساب اللغوي للغة العربية والعالقة بني العامية 

والفصحى واالستفادة من هذه العالقة يف دعم التنور اللغوي. 
وتأيت هذه املحارضات ضمن مرشوع تنظمه األكادميية اإلرسائيلية للعلوم بعنوان «املبادرة من أجل البحوث التطبيقية يف الرتبية». 
وجاءت هذه اللقاءات تحت عنوان «اللغة والوعي – كادر بحث وتطوير يف مجال تعليم اللغة العربية كلغة أم» وقد حملت ورشات 

العمل الخمس العناوين التالية:
البحث التطبيقي وأهميته لتطوير التعليم• 
تعليم اللغة العربية كلغة أم وإشكالية االزدواجية اللغوية• 
براعم التنور اللغوي واكتساب اللغة يف الجيل املبكر• 
تحديات اللغة والتحصيل العلمي لدى الطالب األمريكيني من أصل إفريقي• 
احتياجات وزارة الرتبية والتعليم• 

اإلفادة من االزدواجية يف العربية بني املحكية والفصحى لتطوير مناهج إكساب العربية للنشء الصغار:

• أهمية أن ُيبنى تعليم اللغة العربية يف مراحله األوىل عىل دراسة لغوية (صوتية (فونولوجية) ورصفية (مورفولوجية) مثال 
للعربية املحكية واألخرى املعيارية إليجاد نقاط التشابه التي تسهل اكتساب اللغة املعيارية باالنتقال عن املحكية إليها. 
• االزدواجية يف اللغة العربية بني املحكية واملعيارية وكونها تحديا الكتساب القراءة والكتابة، وكيفية التغلب عىل هذه 
املشكلة بإدراك أهمية املحكية لتطوير الفهم والقدرة عىل التعبري عن الذات وأهمية املعيارية يف االتصال بالعامل الثقايف 
العريب ومزاوجة الطالب بني االثنتني، واالستفادة من بحث هذه االزدواجية يف بناء املعاجم والكتب الدراسية يف املرحلة 

األوىل. 
• الدراسات التي أجريت عىل لغات أجنبية وال سيام اإلنجليزية واالستفادة منها يف تطبيقها عىل العربية والصلة بني املحكية 

واملعيارية يف العربية كتلك الدراسة التي قامت بها الربوفيسورة جويل واشنطن للغة االنجليزية األفرو-أمريكية. 
• الوعي القرايئ والتنور اللغوي وتطويرهام وال سيام يف املراحل العمرية األوىل. 

تأهيل الحاضنات واملدرسني يف مراحل تعليم اللغة العربية األوىل:

• تطوير قدرات املربيات والحاضنات بحيث يستطعن أن يكن أكرث قربا من األوالد يف بداية سن الدراسة، وأشد إنصاتا 
التعلم، وكذلك تطوير قدرة  إنجاح عملية  بعيدا يف  إسهاما  الذي يسهم  اليشء  والشعورية وهو  النفسية  الحتياجاتهم 
األطفال عىل إجراء حوار مع األطفال اآلخرين يف الصف ومع البالغني كذلك، ألن ذلك يؤثر يف تنمية قدرتهم التعلمية 

وتطوير القدرة الروائية والقرائية عندهم، وحسن تعاملهم مع النصوص بالفهم والتحليل. 
• تأهيل املعلمني يف مجال اللغة العربية ليك ال يكون تعليمهم مبنيا عىل الحدس والتجربة الذاتية فقط، بل عىل أبحاث 

علمية وأسس منهجية وتأهيل سائر املعلمني ليسهموا يف دعم وتعزيز مهمة معلم العربية. 
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رضورة إجراء أبحاث جديدة علمية تتناول قضية إكساب الطالب العرب يف املراحل األوىل اللغَة العربية:

• عدم وجود أبحاث عربية يف مجال االكتساب اللغوي يف املرحلة األوىل للتعليم، والحث عىل أن تكون ورشات العمل هذه 
مقدمة ملثل هذه األبحاث. 

• عدم وجود أبحاث جدية تتناول اللغة العربية املحكية بالدراسة والتحليل وتقعيد القواعد وعالقتها بالفصحى املعيارية 
لبيان أقرب السبل وأنجعها إلكساب الطفل اللغة العربية املعيارية مع االستفادة مام للمحكية من قدرة عىل تطوير هذا 

االكتساب. 
يف تطوير عمل  أكادميياً  علمياً  إسهاماً  االختصاص يف مجاالت معرفة شتى يسهمون  • رضورة حشد عدد كبري من ذوي 
مؤسسات التقويم والقياس املهتمة بالطالب العرب يف املراحل األوىل يف البالد لضامن قيام التدريس عىل أسس علمية 

متينة، ومحاولة العثور عىل ذوي املواهب يف الكتابة األدبية لألطفال. 
• الحفاظ عىل تواصل دائم بني املشاركني ومن ينضم إليهم من ذوي االختصاص، يخدم إنجاح املرشوع ودفعه قدماً، وإنشاء 

منتدًى يف اإلنرتنت لهذه الغاية الجليلة. 

تعريف باملراكز والربامج الرتبوية التالية:

• «راما»: السلطة القطرية للقياس والتقييم يف الرتبية. 
• «متاح»: مؤسسة غري ربحية تهدف إىل تطوير التعليم يف الدولة مستعينة بالخرباء األكادمييني. 

داخل  أدائهم  يف  صعوبات  يواجهون  الذين  األطفال  بتطور  متعلقة  متعددة  مجاالت  يف  منظومي  تدخل  • «معجان»: 
الروضة. 

• «مركز تخطيط وتطوير املناهج التعليمية»: دوره هو تخطيط التعليم يف مجاالت املعرفة ومواضيع التعليم املختلفة يف 
التعليمية:  التعليم االبتدايئ والتعليم فوق االبتدايئ، وكذلك كّل األوساط  التعليم قبل االبتدايئ،  التعليمية:  كّل املراحل 

الرسمية، الرسمية الدينّية، العربية والدرزية. 

مكانة اللغة العربية يف إرسائيل:

مكانة اللغة العربية يف إرسائيل والهوة القامئة بني كونها لغة رسمية وبني الواقع الذي يتجاهل هذه اللغة ويعزف•  
عنها إىل اللغة العربية. تناول الحديث أزمة يعانيها املواطنون العرب يف إرسائيل هي اضطرارهم إىل أن يتكلموا بلغة 

ويفكروا بأخرى، ودفع العربية للعربية عن مجال التعامل الرسمي برغم أن العربية لغة معرتف بها رسميا. 

أهم التوصيات التي تعرضها هذه املحارضات:

 . تحسني مكانة اللغة العربية يف التعامل اليومي والخطاب الرسمي• 
تشجيع القراءة لدى الطالب حتى يف املراحل الدراسية األوىل يف روضة األطفال بتحبيب الكتب لألطفال وتقريبها إليهم•  

بحيث يتلمسونها لينشأ هؤالء عىل التواصل معها. 
 . تذويت املقروء واالستفادة منه مع التلذذ بالقراءة واالطالع وال سيام يف املراحل املبكرة• 

اللغوي للطالب•   التنور  العلمية من مجاالت شتى إلفادة املرشوع الذي يرصف جل عنايته إىل  التخصصات  جمع ذوي 
العرب يف املراحل املبكرة من الدراسة، ليقوم هذا التنور عىل أسس علمية متينة. 

 . إبقاء التواصل بني املشاركني لدفع املرشوع قدما ومتابعة املقرتحات املطروحة• 
رضورة تعريض الطالب العرب يف مرحلة مبكرة للغة العربية الفصحى، عىل أن يكون هذا التعريض املبكر مبنيا عىل أسس•  
منهجية علمية سليمة. لكن ذلك ال يعني إبعاد العامية مطلقا عن التدريس ألنها قد تكون داعمة إلكساب الفصحى 

لألوالد يف املرحلة املبكرة. 
تطوير قدرة األطفال عىل التواصل باإلضافة إىل قدرتهم عىل التعلم، ألن التعلم وحده غري كاف يف إبالغ الطالب مبلغا•  
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ممتازا يف التعليم. وهذا يقتيض أيضا تدريب املربيات يف املراحل األوىل عىل التقرب من الطالب الصغار وفهمهم. 
تطوير امتحانات التقويم يف املراحل املختلفة ملعرفة دامئة مبستوى الطالب التحصييل لبناء املناهج التعليمية بحسب•  

ذلك. 
 . تطوير وبناء برامج تدخل ناجحة لدعم املهارات اللغوية يف رياض األطفال• 

الطالب•   املالمئة ألعامر  وأشعار،  من قصص  املكتوبة،  باملواد  االبتدايئ  التعليم  مرحلة  التعليمية يف  البيئة  إغناء  وجوب 
وملستوى مقروئيتهم. 

 ً رضورة التوليف بني اللغتني املحكية واملعيارية يف مراحل التعليم األوىل ورضورة االنتقال من املحكية إىل املعيارية انتقاال• 
تدريجياً

رضورة االطالع واالستفادة من تطوير املعايري يف مجال اللغة يف العامل وذلك لتطوير املعايري املحلية وال سيام يف املرحلة•  
االبتدائية، ومحاولة املالءمة بني املعايري املحلية والعاملية مع الحفاظ عىل خصوصية الثقافة العربية. 

 . إنشاء موقع عىل الشبكة الدولية يكون منتدى لألعضاء املشاركني ومن انضم إليهم• 

يجب التنويه اىل أن التوصيات التي أعطيت خالل املحارضات تعكس وجهة نظر املحارضين وال تعكس بالرضورة رأي أعضاء اللجنة 
أو الطاقم املنظم. 

سنعرض عليكم يف الصفحات القادمة تلخيصا مقتضبا لهذه املحارضات
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ملخص املحارضات التي عرضت يف الدورة ≤

Dr .Marwan Dwery
مكانة اللغة العربية يف إرسائيل

د. مروان دويري 

تدل تجارب األقليات يف العامل بأن الحفاظ عىل حقوقها الجامعية كان مرهونا باالعرتاف الرسمي والفعيل بلغاتها. وبطبيعة الحال ال 
يتم هذا األمر إال إذا قامت األقلية باستعامل لغتها وفرضها عىل الدولة ومؤسساتها. يف كندا مثال، مل يتم االعرتاف الرسمي والفعيل 
بلغة األقلية الفرنسية، التي تشكل نحو %24، إال بعد أن متسكت هذه األقلية وقياداتها ومؤسساتها بلغتها واستعملتها يف تعاملها مع 
الدولة. عني االعرتاف الرسمي والعميل يف اللغة أن تستعمل الدولة ومؤسساتها هذه اللغة، وأن يكون استعاملها يف متناول يد الجميع 
األمر الذي يؤدي إىل تعزيز حقوق األقلية يف التعليم ودمج الناطقني بهذه اللغة يف جميع الدوائر الرسمية مثل الوزارات واملحاكم 
واملكاتب الرسمية واملؤسسات الثقافية واالقتصادية واإلعالم. هكذا يحصل تطور جدي يف األوضاع االجتامعية واالقتصادية لألقلية، 
لذلك فإن األقليات التي حصلت عىل االعرتاف بلغتها مل تعد بحاجة لألوتونوميا الثقافية كام هو الحال يف كندا وبلجيكا وسويرسا، ألن 

اللغة ليست مجرد وسيلة اتصال بل هي مكون رئييس يف كيان الدولة. 

لقد دأب القائد توفيق زياد عىل التأكيد عىل أن قضية املواطنني العرب يف إرسائيل هي قضية «خدمات وكرامة». لقد قرن هذا القائد 
الكرامة بالخدمات لينّبه إىل أنه ال ميكن تحقيق املساواة يف هذه الدولة إال إذا حافظنا عىل هويتنا وتراثنا وثقافتنا. بطبيعة الحال 
تشكل اللغة العربية مركبا أساسيا يف الثقافة والهوية العربيتني وعليه، فال ميكن املحافظة عىل الهوية والثقافة العربية إذا ما ضاعت 

اللغة العربية، فاملرء يفكر ويشعر بلغته لذا فعند فقدان لغته يتغري حتام فكره ووجدانه. 

رغم سياسة التمييز والتهويد والصهينة بقيت اللغة العربية من الناحية القانونية لغة رسمية يف الدولة أسوة باللغة العربية وذلك 
استمرارا ملرسوم املندوب السامي رقم 82 الذي تبنته الدولة منذ قيامها بعد أن ألغت الصفة الرسمية للغة اإلنجليزية التي كانت 
رسمية يف فرتة االنتداب. ومع هذا مل تحرتم الدولة القانون الذي وضعته بل وعملت عىل تغييبها. محكمة العدل العليا مل تكن حازمة 

يف فرض مكانة اللغة العربية إال أنها مل تقرر أبدا منع العرب من استعامل لغتهم وأحيانا فرضت عىل السلطات استعاملها. 

رغم أن اللغة العربية تعترب رسمية يف الدولة إال أنه من الناحية العملية تكاد تكون غائبة يف الساحة الرسمية والجامهريية ويف عالقة 
املواطنني العرب بالدولة ومؤسساتها وذلك نتيجة سياسة الدولة الرسمية. جميع املراسالت والجلسات بني قيادة الجامهري العربية 
ومؤسساتها وبني مؤسسات الدولة تجري باللغة العربية. قسم كبري من التواصل بني هذه القيادات واملؤسسات العربية، وبينها وبني 
الجمهور يجري أيضا باللغة العربية. معظم الالفتات بداخل املدن والقرى العربية مكتوبة باللغة العربية. اللغة املتداولة بني املهنيني 

العرب هي خليط من العربية والعربية. 

إن عدم استخدام املواطنني العرب وقيادتهم اللغة العربية إمنا يخفف عىل الدولة عبء التعاطي باللغة العربية وعبء املصاريف 
املرتتبة عىل ذلك. لقد مكن هذا الوضع الدولة أن تكسب مرتني: مكنها من تجسيد يهودية الدولة من جهة، ويف نفس الوقت أعطاها 

إمكانية االستمرار يف التبجح أمام العامل بأنها دولة دميقراطية تعطي لغة األقلية العربية فيها مكانة رسمية من جهة أخرى. 

حني نسأل اليوم املسؤولني يف السلطات املحلية العربية عن سبب عدم مراسلة الوزارات باللغة العربية نلقى استغرابا وكأن السائل 
إما ساذجا أو محلقا يف فضاء التنظري بعيدا عن الواقع اإلرسائييل. الغريب أن هذا السؤال أصبح نشازا فقط يف العقود األخرية. يف 
سنوات الحضيض، سنوات الحكم العسكري كان طبيعيا أن تتلقى املكاتب الرسمية يف الدولة وتعالج رسائل املواطنني العرب باللغة 
العربية. أما اليوم يف سنوات «الصحوة» بعد يوم األرض وبعد تأسيس لجنة املتابعة العليا وتأسيس األحزاب العربية الوطنية حيث 
أصبح بإمكاننا خوض نضال جاد من أجل فرض اللغة العربية، فقد حصل تراجع يف استعامل اللغة العربية وأصبحت مامرسته أمرا 

مستغربا ونشازا. كيف وملاذا؟ 

مفروشة  الدولة مسرية  يف  العرب  املواطنني  تكن مسرية  مل  والكرامة:  الخدمات  بني  التوازن  أفقدت  واالضطهاد  اإلنهاك»  «سياسة 
بالورود بل كانت مسرية طويلة ومريرة ضد سياسة التمييز واالضطهاد القومي. كل حق انتزعه املواطنني العرب يف هذه املسرية مر من 
خالل عملية نضالية شاقة ومقارعة طويلة تخللت التصدي للتمييز ومالحقة املامطالت والتسويف إىل أن تم تحقيق ما ميكن تحقيقة. 
إنها سياسة إنهاك تعترب جزءا ال يتجزأ من سياسة التمييز تهدف إىل إستنزاف طاقات األقلية يف معركة البقاء والحول دون التقدم نحو 
املعركة عىل الهوية. خالل هذا النوع من العالقة مع السلطات يصعب املحافظة عىل التوازن املطلوب بني مطلبي الخدمات والكرامة 
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وتجري عملية مساومة براغامتية، رمبا غري واعية، ورمبا مربره أحيانا، فضل خاللها املواطنون العرب الحصول عىل القليل الذي يضمن 
بقاءهم. خالل هذا النوع من العالقة أصبحت اللغة العربية يف أذهاننا مجرد آلية تواصل غري مالمئة ال تشكل مركبا مركزيا يف «سلة» 

الحقوق القومية بل رمبا بدت عائقا يف سريورة املراسالت واملقارعة مع املؤسسات الرسمية. 

 بعد نكسة 1967 وبعد زوال إمكانية الحل اآليت من الخارج، انتقلت معركة املواطنني العرب يف الدولة إىل ساحة املواطنة اإلرسائيلية. 
يف تلك الفرتة بدأ املواطنون العرب يشحذون طاقاتهم وأسسوا تنظيامت متثيلية مختلفة أهمها لجنة الدفاع عن األرض التي قادت 
الجامهري نحو تصعيد املعركة للدفاع عن األرض. جنبا إىل جنب مع هذا املد الوطني وتأسيس لجنة املتابعة العليا جرت عملية انخراط 
أعمق للمواطنني العرب يف املجتمع اإلرسائييل. فقدان األرض جعل املواطنني العرب مرتبطني بسوق العمل اإلرسائييل مام حول ملكة 
اللغة العربية إىل كفاءة رضورية للبقاء. ومع تخرج عدد من املثقفني العرب من الجامعات اإلرسائيلية أصبحت اللغة العربية لغة 
املتعلمني واملهنيني واملثقفني وأصبحت مؤرشا للمكانة االجتامعية والثقافية. ومن جهة أخرى ومع استمرار االضطهاد والتمييز كان من 
الطبيعي أن يلجأ البعض يف فرتات املحن إىل إخفاء هويتهم ولغتهم العربية أمام اآلخر لعله يحمي جلده من هذا االضطهاد. مؤخرا 
ومع استفحال البطالة انترشت ظاهرة تقديم طلبات لوظائف بأسامء عربية مستعارة. هكذا ومن خالل عملية الخوف من القاهر 
والتامهي معه، كام يحصل دامئا يف عالقة املقهور بالقاهر، ترسبت اللغة العربية إىل عقولنا وقلوبنا ليس كلغة فحسب بل كفكر 

وكموقف.   
إن تجسيد املساواة بني اللغة العربية والعربية يف الدولة ال يعترب ترفا وليس متسكا باللغة فحسب بل إنه أمر جوهري يجعل الدولة 
العربية بني املواطنني  اللغة  السلطات اإلرسائيلية والجمهور. إن مامرسة  العرب يف أذهان  اللغة ويرفع من مكانة املواطنني  ثنائية 
العرب ومؤسسات الدولة يغري يف إدراك ووعي هذه املؤسسات ويف وعي الجمهور اليهودي الذي بدأ منذ مدة بإخراج الوجود العريب 

من وعيه. 

ال بد من وضع خطة للدفاع عن اللغة العربية: بعد مرور بضعة عقود عىل تراجع اللغة العربية بدأ يف السنة األخرية تحرك خطري 
إللغاء الصفة الرسمية للغة العربية أيضا عن الورق. املركز اإلرسائييل للدميقراطية وبالتنسيق مع لجنة القانون والدستور يف الكنيست 
وضع مسودة دستور للدولة تجري مناقشته حاليا يعطي للغة العربية «مكانة خاصة» فحسب وليست «رسمية» كام هي اآلن. إنه 
تحرك يقصد به ترشيع ومأسسة الرتاجع الحاصل يف مكانة اللغة العربية وإسقاط هذا الحق يف القانون. إنه مؤرش خطري يستلزم وضع 

خطة مربمجة للتحرك الرسيع وإلعادة التوازن بني الخدمات والكرامة. 
إن املعركة من أجل تحول اللغة العربية من لغة رسمية عىل الورق إىل لغة التواصل بني املواطنني العرب ومؤسسات الدولة لن تكون 
معركة سهلة بل هي معركة متواصلة وشاقة لكنها تستحق بذل كل الجهود ألجلها اآلن مستخدمني القوة السياسية التي بأيدينا. 
الخيارات املتوفرة أمام املواطنني العرب قيادة وشعبا ال تنحرص بني التواصل يف كل الحاالت باللغة العربية وبني التواصل باللغة العربية 
يف جميع الحاالت كام هو األمر اآلن. هنالك ثالثة اعتبارات يجب أخذها يف الحسبان أثناء العمل عىل إعادة التوازن بني الكرامة 

والخدمات:

دون. 1  املساواة  تحقيق  فال ميكن  وثيقة  عالقة  بينهام  أن  إذ  الخدمات،  مجال  أال ميس  يجب  الكرامة  الحفاظ عىل  أن  األول: 
االعرتاف بالخاصية الثقافية واالجتامعية لآلخر وفق مبدأ املساواة بني املختلفني وعليه فاالعرتاف باللغة العربية هو تجسيد 

ملبدأ املساواة. 
اليهودي يف الدولة الذي هو مصلحة من. 2  الثاين: هنالك رضورة الستمرار محاوالتنا إليصال مواقفنا الحقيقية إىل الرأي العام 
مصالحنا اسرتاتيجية. وعليه فليس املطلوب اتخاذ موقف يحول دون استمرار هذا الحوار. ومع هذا فال نعتقد بأن الوصول 

للرأي العام اليهودي يعني التخيل حتام عن استعاملنا للغة العربية. 
 . الثالث: استعاملنا للغتنا العربية يجب أال يحول دون استمرار استعاملنا للغة العربية وتعاطينا معها يف الحياة العامة. 3

التحرك املطلوب يتطلب مرحلتني، األوىل: التحرك من أجل توعية جامهرينا العربية وتجنيدها يف هذه املعركة. الثانية البدء 
فعليا مبامرسة اللغة العربية يف تعاملنا مع مؤسسات الدولة والرأي العام. رمبا أن املرحلة األوىل هي األصعب لكن إذا تخطيناها بنجاح 

سنكون جاهزين للمرحلة الثانية. 
يف املرحلة األوىل علينا أن نتدارس فيام بيننا أين نبدأ وأين نستطيع فرض اللغة العربية. هنالك أسئلة عينية يجب تدارسها: هل من 
املفيد أن يلقي أعضاء الكنيست العرب خطاباتهم ويكتبوا رسائلهم باللغة العربية؟ هل من املفيد أن تخاطب السلطات املحلية 
العربية وتراسل املسؤولني يف الوزارات املختلفة وتقدم امليزانيات بالعربية؟ هل تتوجه التنظيامت غري الحكومية إىل السلطات باللغة 
العربية؟ هل يرافع املحامون العاملون يف املجال الجامهريي، كمحامي عدالة، باللغة العربية؟ هل تستطيع لجان الطالب الجامعيني 
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مراسلة مكاتب الجامعات وتوجيه الطالب إىل مراسلة الجامعات بالعربية؟ هل يستطيع املواطن العادي مراسلة مؤسسات الدولة 
كأقسام رضيبة الدخل والتأمني الوطني بالعربية؟

نظرا ألهمية املعركة عىل اللغة من املحتمل أال تتورع السلطات الرسمية بأن ترد بأشكال مختلفة بضمنها محاولة إلغاء الصفة الرسمية 
للغة العربية بحجة أن األمر يهدد يهودية الدولة، األمر الذي يضع حدا لتبجحها أمام العامل بأنها دولة دميقراطية. أما من جهتنا فعلينا 

مواصلة هذه املعركة بحكمة مستخدمني جميع طاقاتنا أسوة ببقية األقليات يف العامل التي نجحت بفرض لغتها عىل الدولة. 

ليك يكون دفاعنا عن اللغة العربية مدروسا هنالك رضورة لبحث املوضوع يف لجنة املتابعة العليا ويف األطر املكونة لها بهدف وضع 
خطة وانتخاب «لجنة الدفاع عن اللغة العربية» أسوة بلجنة الدفاع عن األرض. 

Dr .Elinor Saiegh-Haddad
التحديات اللغوية يف اكتساب وتطور القراءة يف اللغة العربية:

د. اليانور صايغ-حداد

تبحث محارضة الدكتورة اليانور صايغ حداد يف عملية اكتساب الطفل للقراءة باللغة العربية املعيارية والتي تحتوي عىل أصوات غري 
موجودة يف لغته – أي لغة الطفل املحكية. عدم وجود هذه األصوات يف لغة الطفل يصعب عليه اكتسابها ألن عملية االكتساب تحتاج 

إىل متييز الصوت وتشخيصه ومتثيله فإذا صعب ذلك صعب ربط الصوت بالحرف ومن ثم القراءة والكتابة. 
من األصوات التي ال توجد يف لغة الطفل صوامت موجودة يف اللغة املكتوبة كالصوت الذي ميثله حرف الذال مثال يف بعض اللهجات 

املدنية يف شامل البالد. 
يصعب عىل الطفل أيضا التمييز بني األصوات املفخمة كالظاء والصاد والطاء واألصوات املرققة التي تقابلها. 

تجمل الدكتورة اليانور الصعوبات الصوتية التي قد يواجهها الطفل يف خمس نقاط:
•  Auditory Perceptionصعوبة يف اإلدراك السمعي: الطفل يسمع الصوت ولكن ال مييزه سمعيا عن غريه من األصوات 

املألوفة. 
•  Phonological representationصعوبة يف التمثيل الفونولوجي :الطفل مل يطور متثيال ذهنيا دقيقا وثابتا للصوت 

املعني. 
•  Articulationصعوبة يف لفظ الصوت. 

•  Decodingصعوبة يف ربط الصوت بالحرف الذي ميثله ،أي يف قراءه األحرف. 
•  Spelling صعوبة يف ربط الحرف بالصوت الذي ميثله ،أي يف كتابة األحرف. 

تنتقل املحارضة بعد ذلك إىل بيان:
اإلنجليزية. تشري  العربية ومثله يف  املبنى يف  اللغة، وتقارن بني هذا  اكتساب  أثره يف  لبيان  الفونولوجي: وذلك  املبنى   .1

الباحثة إىل أن املبنى املقطعي للغة العربية بسيط مقارنة باإلنجليزية أو غريها من اللغات. 
العربية تشبه اإلنجليزية أحيانا يف مبناها  العربية باإلنجليزية من حيث املبنى الرصيف نجد أن  املبنى الرصيف: مبقارنة   .2
الرصيف وتخالفها يف أحيان أخرى. تشبهها أحيانا بزيادة زوائد عىل مبنى الكلمة لتكوين كلمة جديدة كام يف جمع املذكر 
السامل واملؤنث السامل وهو ما يسمى مبنى رصيف خطي. لكن العربية يف مبناها الرصيف ذات مبنى غري خطي أساسا 
بحيث يتم االشتقاق من الجذر الواحد بحسب األوزان الرصفية املختلفة. وذلك يشء يجعل الوعي الرصيف عند الطفل 
العريب مهمة أصعب منها عند الطفل اإلنجليزي لصعوبة رد املشتقات إىل أصل اشتقاقها. فاللغة اإلنجليزية إذا، أكرث 
شفافية من العربية من الناحية الرصفية، أما العربية فأكرث شفافية من اإلنجليزية من الناحية االورتوغرافية. وعىل ذلك 
فإن متعلمي العربية سيعتمدون عىل املعالجة الصوتية أكرث من اعتامدهم عىل املعالجة الرصفية يف القراءة. أما متعلمو 
اإلنجليزية فسيكون اعتامدهم أكرب عىل املعالجة الرصفية، ويكون تأثريها أكرب زمن القراءة. إال إذا أريدت الرسعة يف 

القراءة فعندها يكون اعتامد طالب اللغتني عىل الوعي الرصيف دون الصويت. 
منظومة الكتابة: اللغة العربية املشكولة هي منظومة اورتوغرافية شفافة أي هناك عالقة واضحة وثابتة نسبيا بني املبنى   .3

االرتوغرايف واملبنى الصويت للكلمة، لذا يجب أن تكون عملية اكتساب قراءة الكلامت سهلة نسبيا. 
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أشكال الحروف: يؤثر شكل الحرف يف سهولة اكتسابه. وملا كان الحرف الواحد يف العربية قد يكون له أكرث من شكل (يف   .4
بدء الكلمة ووسطها ونهايتها) فإن ذلك قد يجعل اكتسابه أصعب. ومام مييل ببعض الحروف عن النطق املتوقع لها أن 
تجاورها حروف تعاكسها يف املخرج، كأن يوجد يف جوار حرف مرقق حرف مفخم مييل باملرقق إىل التفخيم (مثل قاسم) 

التي قد تلفظ فيها السني صاد لوجود القاف. 
االزدواجية اللغوية: من أهم التحديات يف اكتساب القراءة باللغة العربية الكبرية أن أهلها يتحدثون بلغة تخالف اللغة   .5
التي يكتبون بها. والطالب ال يبدأ بتعليمه اللغة املحكية ليكتب بها ألن ذلك يحجبه عن العامل حوله ألن أكرث املعلومات 
املستقاة إمنا ترد بلغة الكتابة الفصيحة، لكن هذه اللغة تخالف املحكية يف مبناها الصويت والرصيف ويف مفرداتها ويف 

نحوها ورصفها. 

نقاش للدكتورة إليانور صايغ-حداد:

ترى الدكتورة أن اعتامد مصطلح لغتان مختلفتان يف وصف االزدواجية اللغوية والعالقة بني الفصحى والعامية قد ال يكون 
دقيقا ألن العالقة بني االثنتني أقرب من ذلك فهام شكالن للغة نفسها ال لغتان منفصلتان .فاستعامل الفصحى ليس مقصورا 
عىل لغة دون أخرى من الفئات االجتامعية بل قد يوجد من يستعمل الفصحى يف سياق أو مناسبة ويستعمل العامية يف سياق 

أو مناسبة أخرى ،كام يقتيض السياق أو املناسبة. 
نبهت الدكتورة إليانور إىل أن هدف البحث ليس بيان كون هل الفصحى لغة ثانية أم ال بل بيان الصلة بني اللغتني بحيث 
يساعد ذلك يف تحديد نقاط التشابه واالختالف اللغوية بينهام ،وهو ما يساعد يف إكساب الطفل اللغة العربية الفصحى مع 

األخذ بعني االعتبار قدراته الذهنية وجاهزيته اللغوية والتي طورها باللغة املحكية. 

Dr. Reem Khamis-Dakwar
االزدواجية اللغوية من خالل التحليل العصبي العلمي :وجهات بحث جديدة

الدكتورة ريم خميس دكور
 

تبدأ الدكتورة محارضتها بالتفريق بني البحث السلويك والبحث االلكرتو-فسيولوجي. البحث السلويك تتحدد نتائجه حسب رد فعل 
املشاركني. أما البحث االلكرتو-فسيولوجي فهو بحث موضوعي دقيق يتم فيه تسجيل فعالية املخ بغض النظر عن إجابة املشارك. 

تنقسم األبحاث االلكرتو-فسيولوجية إىل قسمني:

 .MEG & EEG أبحاث تعتمد عىل قياس التيارات الكهربائية يف املخ مثل  .1
fMRI & PET أبحاث تعتمد عىل قياس تدفق الدم يف املخ مثل  .2

 .mm 10-20 ،ميكن قراءة رد الفعل بعد مليثانية واحدة لكن مساحة التفعيل املخي أقل دقة:EEG 
 MEG: ميكن قراءة رد الفعل بعد 10-5 مليثانية. 

 PET: أبطأ من ناحية إمكانية قراءة رد الفعل لكنه أكرث دقة يف متييز مكان التفعيل املخي، لكن إحدى إشكاليات استعامل أل
PET أنها تتطلب استعامل مادة إشعاعية لذا فانه من الصعب إجراء بحث من نوع قبل /بعد. 

 fMRI: ميكن قراءة رد الفعل فقط بعد ثانية واحدة لكن ميكن تحديد مساحة دقيقة جدا يف املخ. ال يتم استعامل مادة مشعة*. 

(*) الفحوصات املذكورة هنا هي:

electroencephalography - EEG فحص النشاط الكهربايئ يف املخ
MEG – magnetoencephalography وسيلة „ÂÓÈ˙ لفحص املجال املغناطييس الناتج النشاط الكهربايئ للمخ

Tomography Emission Positron – PET (‰„ÏÂ˘Ó ‰ÈÓ·˙ تزودنا مبعلومات ترشيحية ووظيفية)
Imaging Resonance Magnetic Functional – fMRI („ÂÓÈ˙ من خالل الصدى املغناطييس)
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محصل محارضة الدكتورة ريم خميس هو فحص التمثيل اللغوي باالعتامد عىل البحث اإللكرتو-فسيولوجي .أي فحص كيفية رد املخ 
عىل الكلامت التي يسمعها أو يكتسبها الشخص .وكون هذا األثر شيئا كمّيّا ميكن قياسه بقياس التيار الكهربايئ الحادث. 

تفحص الدراسة ردود الفعل العصبية عند االنتقال من اللغة الفصحى إىل اللغة العامية .يف هذه الدراسة ُعرضت عىل املشاركني قوائم 
جمل من العربية العامية والعربية الفصحى الحديثة. 

  (Moreno, Federmeier & Kutas, 2002; Jackson,Swainson, Mullin,) (Cunnington, & Jackson,2004) وقد بينت دراسات سابقة 
أن التحول من إحدى اللغتني إىل األخرى مقرتن برد إيجايب يف أجهزة الحس املركزية الخلفية بعد 600 مليثانية من االنتقال من لغة 
إىل أخرى كام يف عرض الجمل اآلتية» :طرق رجل الباب «مبقابل» طرق الرجل البوترا) «الباب باإلسبانية .(وإىل ذلك فإن عرض كلمة 
غري متوقعة من اللغة نفسها يستخرج ردا سلبيا بعد 400 مليثانية من عرض الكلمة األخرية النافرة كام يف جملة» طرق الرجل الباب« 
مبقابل» طرق الرجل املدخل «فإن ذلك يستخرج ردا سلبيا من جهاز الحس املركزي بعد 400 مليثانية من عرض الكلمة األخرية 
 (N400)وهكذا نفرتض وجود أل (P600) ردا عىل االنتقال اللغوي) من نظام لغوي إىل آخر (يشري إىل أن التحول كان بني نظامني 

لغويني متاميزين أكرث من كونه بني لهجتني من النظام اللغوي نفسه. 
تظهر نتائج الدراسة أن التحول اللغوي من نظام لغوي إىل آخر كان مقرتنا بتأثري) (P600) رد إيجايب مهم من مراكز الحس الخلفية 

  N400.بعد ذلك بزمن يراوح بني 700-500 مليثانية (ولكن بدون
تقرتح هذه النتائج أن املتحدثني بالعربية كلغة أم يتحولون من مستوى لغوي إىل آخر) أي من العامية إىل الفصحى وبالعكس (تحوال 

يشبه التحول بني لغتني مختلفتني. 
هذه النتائج متنحنا فهام جديدا غري مسبوق للجمل اللغوية حال االزدواجية اللغوية ولها أيضا آثار تعليمية تتصل بتدريس العربية 

كلغة أوىل وكلغة ثانية. 
هذه النتائج تشري إىل أن املشاركني يتلقون العامية والفصحى كنظامني منفصلني ال نظام واحد .إن طريقة أل EEGالتي تعتمد عىل 
قياس رد املخ الكهربايئ عىل املؤثر اللغوي مجدية يف بيان طريقة االكتساب اللغوي للغة الثانية( الفصحى يف هذه الحالة) والفرق بني 

شخص وآخر أو مخ وآخر يف القدرة عىل هذا االكتساب. 
تنتهي املحارضة إىل أسئلة مهمة مثل :تأثري اكتساب شخص للغته األم ومحصوله اللغوي يف اكتسابه للغة ثانية ومدى تأثري االختالف 

بني مخ ومخ يف هذا االكتساب. 

Dr .Reem Khamis-Dakwar
تطور معرفة قواعد الرصف والنحو يف وضعية ازدواجية اللغة

الدكتورة ريم خميس دكور

تبني من أبحاث متت يف بعض الدول العربية أن نسبة النجاح يف التحصيل القرايئ لدى اإلناث خاصة منخفضة ومن بني األسباب التي 
أدت إىل ذلك ما مييز اللغة العربية من ازدواجية. يف سورية مثال يتم التعليم داخل الفصول الدراسية باللغة الفصيحة بينام يتكلم 
الطالب العامية خارج الفصول الدراسية. وهذا الوضع له ايجابياته وسلبياته، فمن أهم ايجابياته تحسني قدرة الطالب يف مهارات 

القراءة، إال أن من سلبياته ضعف القدرة عىل اإلبداع وتطوير التفكري الذايت والنقدي للطالب. 
برغم أهمية موضوع االزدواجية يف اللغة العربية فإننا ال نجد أبحاثا كثرية تعالج اللغة العامية ألن أكرث األبحاث تفرتض أن اللغة 
العربية الفصيحة هي اللغة السليمة بحيث يجب الرجوع اليها دامئا وتقويم من يخطئ. وكذلك ال توجد أبحاث يف االكتساب اللغوي 

للغة العربية. 
مام توصلت إليه الباحثة أن االنكشاف للغة الفصيحة يؤدي إىل تطوير مهارات قراءة ناجحة لكنه يؤدي يف الوقت نفسه إىل إعاقة 

التعبري الذي يحتاج إىل البحث والتحليل. 

األبحاث التي تعالج موضوع ازدواجية اللغة العربية تركزت يف 5 مجاالت:

أبحاث مقارنه بني الفصحى والعامية: مثل Altoma, 1969من أوائل األبحاث التي بحثت يف اللغة العربية املحكية، قارن   .1
بني اللغة العراقية والفصحى يف كل مجاالت اللغة. باالضافة اىل Talmoudi, 1984 بالرغم من أن هناك إشكالية يف بحثه 

الن املقارنة التي أجراها كانت عشوائية. 
 ,Goldstein ,Feitelson ;2000 ,Ibrahim & Aviatar ;2000 ,Rabia-Abu) :تأثري االنكشاف للغة الفصحى عىل القراءة  .2

 (1993 ,Share & ,Iraqi
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بحث أبو ربيعة تأثري االنكشاف للغة الفصحى عىل القراءة وقارن بني أوالد يف صف البستان ومن ثم فحص النتائج يف الصف األول 
ووجد أن األوالد الذين انكشفوا للغة الفصحى يف صف البستان حصلوا عىل نتائج أفضل يف مجال فهم املقروء يف الصف األول ولكنهم 
للعامية كان تحليلهم  انكشفوا  الذين  األوالد  بينام  اللغوية.  املعرفية  التحليل واستغالل  التي تطلبت قدرة عىل  املهامت  فشلوا يف 

أفضل. 
القول أن االنكشاف للغة  الذين انكشفوا للعامية طوروا طرق تفكري ساعدتهم عىل اإلجابة. من هنا ميكننا  ريم تدعي أن األوالد 

الفصحى يؤدي إىل:
تطوير مهارات قراء ناجعة• 

  •Explicit التمكن من اإلجابة عىل أسئلة من نوع
 •Implict التأخر يف أسئلة من نوع

 أي أنه ال يكفي أن نكشف الولد إىل اللغة ولكن علينا أن نحدد متى وكيف. 

-Abu ;2004 ,Awwad & Rabia-Abu ;2004 ,Taha & Rabia-Abu ;2002 ,Rabia-Abu) :3. بناء بروفيل نطق لتطوير التهجئة
(2006, Taha & Rabia

عواد بإرشاد أبو ربيعه تحدثت عن تأثري االزدواجية عىل األخطاء الفونولوجية، إال أن طريقة البحث كانت خاطئة من البداية. من 
الواضح أن هناك تأثري لالزدواجية اللغوية عىل التهجئة ولكن مل تتطرق إىل املعايري املختلفة لفحص تأثرياتها. 

 (2005 ,Ghaleb ;1995 ,Brosh ;1992 ,Batal-Al) :4. أبحاث يف مجال تعليم اللغة العربية كلغة ثانية
بروش 1959 بحث مسألة تعليم اللغة العربية لليهود، يف الصفوف االبتدائية يتم الرتكيز عىل اللغة العامية ويف الصفوف الثانوية عىل 

اللغة الفصحى. املعلمون يطلبون من الطالب قائلني «انسوا ما تعلمتموه سابقا» وهكذا ال توجد استمرارية. 

 &  Share  ,Rabia-Abu) تعليمي:  عرس  ذوي  ألوالد  أو  سليم  لغوي  تطور  ذوي  ألوالد  لغوي  الفوق  للوعي  القدرات  تطوير   .5
Haddad-Saeigh ;2003 ,mansour, 2003;2004;2005) بحث كل من أبو ربيعه وشري ومنصور2003 كان بوسيلتني: حيث تم 
بحث املواد الكتابية بالفصحى والشفهية بالعامية وكان هذا تحديدا يف مجال فحص األوالد ذوي العرس التعليمي حيث تم فحصهم 

بالسابق باللغة الفصحى فقط. 

الدراسة الحالية:
 choice-forced a)) أما الدراسة الحالية التي قامت بها الدكتورة ريم خميس دكور فقد استعملت مهمة الحكم النحوي القرسي
task judgment grammaticality لفحص الكفاءة النسبية لألطفال يف مجموعة من 120 من ذوي التطور العادي يف أعامر من 
10-7 سنوات يف حالة االزدواجية اللغوية يف العربية، بحيث يتكلم األوالد اللغة العامية الفلسطينية واللغة العربية الفصيحة الحديثة 

يف املدرسة. 
تفحص الدراسة تأثري االختالف اللغوي (الفصحى الحديثة مقابل العامية الفلسطينية) والتالؤم أو عدم التالؤم يف الخصائص البنيوية 

بني الفصحى الحديثة والعامية الفلسطينية وتأثري تعرض األوالد يف البيت إىل العربية الفصحى يف دقة الحكم النحوي. 
تبني أن أداء الطالب كان أفضل يف الحاالت التي تتطلب معرفة ببنية اللغة العامية الفلسطينية، من بنية اللغة الفصحى، باستثناء 
تراكيب النفي. فضال عن ذلك كانت أحكام الطالب فيام يتصل بالرتاكيب املختلفة بني اللغتني أدىن من األحكام املتعلقة برتاكيب 

متشابهة بني اللغتني. 
ناقش البحث النتائج بالنظر إىل عدة عوامل تؤثر يف االكتساب اللغوي يف حالة االزدواجية اللغوية، وتأثري االزدواجية اللغوية عىل 

التعلم. 
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Haitham Taha
تأثري التدريب الفونولوجي مقابل املورفولوجي عىل قدرة قراءة وإمالء كلامت من األرتوغرافيا العربية حسب 

النموذج التطوري
 السيد هيثم طه

محصل كالم السيد طه أن هنالك أهمية للتدريب املورفولوجي كعامل مهم يضاف إىل التدريب الصويت الكتساب القراءة والتهجئة 
االمالئية يف اللغة العربية. ولبيان أهمية هذين التدريبني تم اختيار ثالث مجموعات من الصف الثاين والرابع والسادس كل مجموعة 

فيها فريقان:

1. قراء عاديون. 
2. قراء يعانون صعوبات قراءة. 

ويف كل مجموعة طائفتان: األوىل يجري عليها تدريب فونولوجي واألخرى مورفولوجي. ويتم فحص النتائج مرتني، مرة قبل بدء تنفيذ 
الربنامج ومرة ثانية بعد االنتهاء منه بحيث يقارن تنفيذ مجموعات البحث مع مجموعة مقارنة ال تجري اي تدريب. 

غاية البحث أن تساهم نتائجه يف عالج الطالب الذين يعانون صعوبات يف القراءة وأن يسهم يف فهم املراحل السليمة وغري السليمة 
للقراءة والتي تسهم بدورها يف تطوير آليات الفحص والتقويم. 

تأثري التدريب الفونولوجي مقابل املورفولوجي عىل قدرة قراءة وتهجئة كلامت من األورتوغرافيا العربية حسب املوديل التطوري:
املاضية  سنة  الثالثني  يف  األبحاث  إن  ويقول  املورفولوجي،  الوعي  مقابل  القراءة  اكتساب  يف  الصويت  الوعي  أهمية  الباحث  يعرض 
كانت محصورة يف بيان أهمية الوعي الصويت، لكن البحث الحايل يريد فحص تأثري عملية التدريب الصويت مقابل املورفولوجي عند 
مجموعتني: األوىل تعاين صعوبة القراءة والثانية من الطالب العاديني والجميع يتكلمون العربية، ويرى أن هذا البحث جديد ألنه مل 
يتم قبل اآلن البحث عن هذين العاملني معا بشكل تطوري (اي مقارنة مساهمة التدريب يف اجيال مختلفة). ويرى أن نتائج البحث 
السليمة وغري  أنها ستسهم يف فهم املراحل  القراءة كام  الذين يعانون صعوبات يف  الحايل قد تسهم إسهاما كبريا يف عالج الطالب 

السليمة للقراءة والتي ستساعد يف تطوير أدوات للفحص والتقويم. 

Hanadi Abu-Ahmad
تنبؤ القدرة عىل القراءة باللغة العربية – شهادات من بحث طويل يف صف البستان

السيدة هنادي أبو أحمد

إن غالبية األبحاث يف عملية القراءة هي أبحاث باللغة اإلنجليزية ،عىل الرغم من ذلك فقد دلت االبحاث الحديثة عىل عالقة بني 
املبنى االورتوغرايف للغة والعوامل املؤثرة عىل اكتساب مهارة قراءة الكلامت .تتناول هذه املحارضة مدى انطباق النظرية الجزئية 
 (modularity)عىل اللغة العربية ،والتي تقول إن عملية قراءة الكلامت هي عملية مستقلة تعتمد عىل معرفة مستوى الكلمة وما 

يف داخلها .(Intra- lexical) البحث تناول سؤالني أساسيني هام:
ما هو تأثري العوامل املوجودة يف مستوى الكلمة وداخلها (Intra- lexical) مقابل تأثري العوامل الفوق لغوية (Supra- lexical) يف 

جيل البستان ،عىل قدرة فك الرموز وفهم املقروء يف بداية الصف الثاين؟ واىل أي مدى تنطبق نظرية الجزئية عىل اللغة العربية؟ 
لإلجابة عن هذه األسئلة تم إجراء بحث طويل فحص 194 ولدا يف نهاية صف البستان بواسطة اإلمتحانات التالية:

الوعي الفونيمي ،املعالجة الصوتية ،املعالجة البرصية ،التنور اللغوي املبكر ،الوعي املورفولوجي ،القدرة غري الكالمية ،الرثوة اللغوية، 
الوعي النحوي والذاكرة الفعّالة .تم إجراء فحص يف بداية الصف الثاين يف القدرة عىل متييز الكلامت) الرسعة والدقة (وفهم املقروء. 
دلت نتائج البحث عىل انخفاض نسبة دقة القراءة يف بداية الصف الثاين قياسا باللغتني اإلنجليزية والعربية .وقد كان للعوامل يف 
مستوى الكلمة وداخلها (Intra- lexical) التأثري األكرب يف القدرة عىل متييز الكلامت ،لكن ذلك ال يلغي أهمية العوامل الفوق لغوية. 
 (Supra-lexical)فالوعي الفونيمي له الدور األكرب ،لكن املعالجة البرصية لها دور أيضا يف القدرة عىل فك الرموز وفهم املقروء. 
ولبيان الصلة وتقريرها بني مجموعتي املتغريات ،قام الباحثون بتحييد جميع العوامل الفوق لغوية ووجدوا أن تأثري العوامل يف 
مستوى الكلمة وداخلها قد قل ،وهو ما يشري إىل وجود صلة قوية بني املتغريات يف مجموعة العوامل يف مستوى الكلمة وداخلها 
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واملتغريات يف مجموعة العوامل الفوق لغوية .وهذا يدل عىل أن النظرية الجزئية ال تكفي وحدها لبيان اكتساب القراءة يف اللغة 
العربية يف املراحل األوىل نظرا للمميزات الخاصة للغة العربية وخاصة ظاهرة ازدواجية اللغة. 

Nashed Ali
برنامج معجان

 السيد ناشد عيل

عمل الربنامج : تدخل منظومي ،مبجاالت متعددة بتطور الطفل املستصعبني بأدائهم داخل الروضة. 
دوافع برنامج معجان:

استخالص الفائدة القصوى من سريورة التعليم بالروضة.   ·

منع التجارب املحبطة، قدر اإلمكان والتي بدورها تؤثر عىل قدرتهم الشعورية بالتأقلم داخل الروضة.   ·

دور األبحاث:
متنع تراكم وتفاقم الصعوبات القامئة.   ·

متنع ظهور صعوبات انفعالية – اجتامعية مرافقة.   ·

تعطي إمكانية لتحقيق القدرات التي ال تظهر تلقائيا.   ·

االهتامم باألجيال املبكرة –يوفر الجهود املبذولة فيام بعد يف التعليم الخاص وإعادة التأهيل.   ·

أهداف برنامج معجان:
إرشاد املربيات بجيل الطفولة املبكرة مبواضيع السوي وغري السوي.   .1

مرافقة الطاقم املهني وإرشاده يهدف تطوير إحساس الحاجات الخاصة عند األطفال، إعطاء أدوات للتمييز بني صعوبات   .2
مؤقتة واضطرابات منو. 

تعيني أطفال ذوي اضطرابات منو، تخطيط برنامج تدخل بالروضة، توجيههم عند الحاجة لعالج من قبل مختصني ومتابعة   .3
تقدمهم. 

4. مرافقة املربيات، مبالءمة طريقة العمل مع أوالد مستصعبني. 
 

5. إرشاد املربيات حول كيفية االتصال مع أهل األوالد ذوي صعوبات. 

6. دعم ومساعدة األهل باملراحل األولية للطفل وإرشادهم بخصوص الحاجات الخاصة ألبنائهم. من 
الرؤيا برشاكه فعاله لألهل بكل مراحل التدخل. 

7. بناء عالقة ومنط اتصال مع الخدمات بالبيئة املحيطة (الصحية واالجتامعية). 

أسس عمل برنامج معجان:

معجان برنامج مرافق، يستمر عىل مدار السنة الدراسية. 

العاملني بالربنامج هم مهنيون من مجال العالج لجيل الطفوله املبكره. 
طريقة تنفيذ الربنامج تالئم حاجات وظروف املكان. 

الربنامج ينفذ داخل إطار تربوي خالل ساعات الدوام. 
للمربية دور مركزي بربنامج العمل املطبق داخل اإلطار الرتبوي. 
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للطفل  شاملة  رؤيا  تحديد  مع  والروضة  معجان  طاقمي  بني  العمل  لطرق  مسبق  وتنسيق  رشاكة  هنالك  تكون 
وعائلته. 

استكامل  (دورات  املختلفة  باملجاالت  الطفل  تطور  يتعلق مبساعدة  ما  بكل  املربيات  آفاق  توسيع  يشمل  الربنامج 
شخصية وجامعية). 

التدخل املهني مع أي طفل يتم مبشاركة األهل من البداية. 
طاقم معجان واملربيات يقومان بلقاء جامعي لألهل بهدف التعرف عىل الربنامج من بداية السنة الدراسية. 

طاقم معجان يرافق األهايل ألطفال ذوي االحتياجات الخاصة عىل مدار السنة الدراسية. 

أين معجان اليوم؟ 
هنالك 42 وحده ملعجان ب 35 منطقه سكنية. 

تتكون وحدات معجان من 17 ساعة عمل أسبوعية، وتخدم 12 إطارا تربويا. 
يعمل برنامج معجان بتمويل من جمعيات مختلفة، مجالس محلية ووزارة املعارف. 

Nadya Masarwy
حوار بني الصغار ومع الصغار

السيدة نادية مصاروة

هدف الربنامج: تطوير قدرة التواصل لدى الصغار أنفسهم ولدى الصغار والكبار بحيث يساعد ذلك الصغار يف تعلمهم .ألن التجربة 
تظهرنا عىل وجود خلل ونقص يف قدرة التواصل عند الصغار وهو ما يفيض إىل ضعف القدرة عىل التعلم .لذلك مثة حاجة لتعزيز 

القدرتني. 

أسئلة محورية تناولها البحث:
ماذا يف وسعنا أن نفعل من أجل كرس الحاجز الذي يعيق قساًم من األطفال ليشاركوا يف إدارة محادثة أو حوار؟  ·

كيف ننجح يف رفع الوعي لدى املربيات حيال ما يحدث ويدور يف محيط الروضة والبستان؟  ·

كيف ميكن أن يكون يف وسع املربيات فعل ذلك بصورة مغايرة؟  ·

كيف يتم توجيه العمل املشرتك بني املربية واألطفال وبني األطفال أنفسهم، بصورة تشعر فيها املربيات وكذلك األطفال   ·
بأن األمر يستحق ذلك؟ 

أهداف الربنامج تتعلق مبستويني: األول هو مستوى املرشدين واملربيات واملساعدات واألهل، والثاين مستوى األطفال. تدور هذه 
األهداف جميعا حول كيفية رفع مستوى تأهيل املربيات وقدرتهن عىل اإلنصات ملا يقوله األطفال ليحدث ذلك من التفاعل بني 
الطفل واملربية ما يزيد من جدوى التعليم. وكذلك بزيادة القدرة لدى املربيات عىل إكساب األطفال مقاييس لتحليل الخطاب الروايئ 

والقرايئ وكذلك تطوير ألعاب لغوية. 
أما يف املستوى الثاين فإن األهداف تدور عىل محور تطوير قدرة الطفل ومهارته للمحادثة واإلنصات بحيث يكون واعيا ملا يدور 
يف نفسه ومن حوله، ولتطوير قدرته عىل التعامل مع أصدقائه يف املجموعة. ثم تطوير الخطاب الروايئ لدى األطفال وقدرتهم عىل 
اإلنصات لقصة وفهمها ثم حكايتها ورسدها ثم الربط بني القصة املحكية والقصة املكتوبة والتعاطف مع أبطال القصة ومعايشة 
والتفسري  املشاهدات  الفرضيات ووصف  بذلك من صياغة  يتعلق  وما  والتعلم  البحث  األطفال عىل  قدرة  تطوير  أحداثها. وكذلك 

واإلثبات وما إىل ذلك. 
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Nariman Hende
برنامج تدخيل( ˙Â·¯Ú˙‰ ˙ÈÎ˙) لتطوير مهارات ما قبل القراءة والكتابة يف روضات األطفال العرب

 السيدة نرميان هندي2

هدف الربنامج: تطوير املهارات اللغوية – معرفة الحروف والوعي الصويت (الفونولوجي). 
املشاركون يف الربنامج: أوالد وحاضنات يف 6 روضات ذوو وضع اجتامعي-اقتصادي منخفض يف إحدى البلدات يف مركز البالد. 

اللتان قد  أهم الصعوبات التي تواجه تنفيذ هذا الربنامج هي: مميزات اللغة العربية الخاصة كازدواجية اللغة ومنظومة الكتابة 
تجعالن اكتساب اللغة العربية وإكسابها أمرا صعبا، معرفة املربيات مبا ينبغي تعليمه من معرفة ومهارات لتطوير قدرات األطفال 

اللغوية، وكذلك وضع األطفال االجتامعي-اقتصادي املنخفض. 
للبحث مهامت ثالث:

1. معرفة أسامء الحروف. 
2. متييز الحرف األول يف الكلمة. 

3. معرفة الصوت األول يف الكلمة. 

اختري للبحث مجموعة مكونة من ثالثني طالبا لُيطبق عليها الربنامج، وثالثون آخرون ليكونوا مجموعة مقارنة ال ُيطبق عليها الربنامج، 
وكانت النتيجة أن نجحت املجموعة التي ُطبق عليها الربنامج نجاحا أكرب من األخرى يف مهامت البحث. 

أما القسم الثاين من البحث والذي ينظر يف العوامل التي تؤثر يف أداء الطالب فقد وجد أن تسمية الحروف لها تأثري كبري يف التعرف 
عليها، وكذلك يؤثر التشابه الصويت بني أسامء الحروف، بحيث أن هذا التشابه َقد يدخل البلبلة عىل الطفل، وكذلك التشابه يف أشكال 
بعض الحروف وتعدد شكل الحرف الواحد بحسب موقعه من الكلمة. ووجد البحث كذلك أن أداء البنات كان أفضل من أداء البنني 
يف جميع املهام. وقد نجح الربنامج نجاحا واضحا يف تطبيقه عىل األوالد يف صف البستان يف مجاالت ثالثة: معرفة أسامء الحرف، 

والوعي األبجدي، والوعي الصويت. 
ومن استنتاجات البحث املهمة أنه ميكن البدء بتدريس اللغة العربية املعيارية لألطفال يف رياض األطفال، وأن مميزات اللغة العربية 
الخاصة لها تأثري يف تعلم األوالد. وقد خرج البحث أيضا بتوصيات لتشجيع ودعم األبحاث التي تفحص قدرة األوالد العرب يف سن 

الروضة عىل التعلم وال سيام يف مجال التنور القرايئ. 
أما تطوير وبناء برامج تدخل ناجحة لدعم املهارات اللغوية يف رياض األطفال فيجب أن يأخذ يف الحسبان ثالثة عوامل: مضمون 

التعليم وتأهيل مكثف للمربيات وخلق بيئة صفية مناسبة لألطفال. 

 حول تحديات اللغة والتحصيل العلمي لدى الطالب من أصل أفريقي –أمرييك

الربوفيسورة جويل واشنطن من جامعة ويسكونسني، مديسون 
disorders Communicative رئيسة فرع اإلعاقات االتصالية

تدور هذه املحارضة للربوفيسورة جويل واشنطن حول الصعوبات التي يلقاها ناطقو اإلنجليزية األمريكيون من أصول إفريقية يف أطر 
التعليم الخاص. منشأ هذه الصعوبات محاولة تطبيق املعايري املطبقة عىل املتحدثني البيض باإلنجليزية املعيارية عىل املتحدثني من 

نرميان هندي هي احدى املشاركات يف ورشات العمل. يف محارضتها عرضت بحثا كانت رشيكة فيه من خالل تعليمها للقب الثالث يف جامعة تل أبيب، يف مجال اكتساب 
  ٢

القراءة. 
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أصول إفريقية. يف حني أن لغة األمريكيني ذوي األصول األفريقية، تخالف اللغة اإلنجليزية املعيارية يف كثري من السامت، وأهم ميزتني 
للهجة اإلنجليزية االفرو-أمريكية هام:

 :««be to حذف فعل الكينونة  ·
     This is a red car بدل This a red car   

   She is going to the store بدل  She goin> to the store 
وعدم املالءمة بني الفعل والفاعل .مثال:

 They were going outside بدل  The boys was going outside 
 

لهذا يعمل البحث يف تطوير آلية تقويم عادلة تكون مجموعة البحث فيها كلها من األمريكيني األفارقة ،وأن متثل هذه املجموعة 
جميع رشائح املجتمع األمرييك األفريقي .يبني البحث بعد ذلك وجود ضعف يف القراءة لدى األوالد من هذه املجموعة بالقياس إىل 
قراءة البيض .وقد تم جمع املعطيات للبحث بتسجيل عفوي لكالم األوالد يف املجموعة ثم تحليله للوقوف عىل املميزات األساسية 
للهجة هؤالء املحكية .ثم لرنى بعد ذلك مدى التشابه بني لغتهم واللغة املعيارية ،وقد وجد أن الطالب مع دخولهم املدرسة نجح 
ثلثاهم يف تقليل استعامل اللهجة املحكية أما الثلث الباقي فلم ينجح بذلك وال يعرف سبب ذلك .وهذا الثلث من املجموعة هو الذي 
يجري البحث عليه ،وقد بني األخصائيون أن حوايل %10 من أصل %33 ذوو عرس لغوي ،فيبقى %23 من أصل املجموعة ال ينجحون 
يف هذه املهمة برغم أنهم ليسوا ذوي عرس لغوي .يُعتقد أن هؤالء أل %23 يجب تدريسهم اللغة املعيارية بطريقة التعليم املبارش، 

ألنهم لن يتعلموا اللغة املعيارية من خالل التعامل بهذه اللغة يف غرفة الصف. 
يقوم القامئون عىل البحث بتوعية وتثقيف األهل الذين يستطيعون اإلشارة إىل ما هو غري عادي عند الطالب ويستطيعون مقارنة أحد 
األوالد بإخوته .لهذا كان تثقيف األهل جزءا مهام من املرشوع بحيث يساعدهم ذلك عىل تعلم وفهم مراحل التطور الطبيعية ويبني 

لهم متى يجب عليهم التوجه للحصول عىل االستشارة ومتى ميكن حل املشكلة يف البيت. 
أمر آخر هام هو كيفية التعامل مع اللهجة املحكية بحيث ال يقال ملن يستعملها من الطالب إنه مخطئ وامنا يجب أن يستعمل 
لغة أصح، ألن هذا يغض من احرتام الطالب، واحرتام الفئة التي ينتمي إليها واحرتام اللغة التي يستعملها. وبدال من ذلك أن ُيَبنيَّ 
للطالب كيف يتحول عن اللغة املحكية إىل اللغة املعيارية والعكس بحسب املقام فلكل مقام مقال. عىل الطالب أن يعلم أن اللغة 
التي يحادث بها أصدقاءه وأهله ليست هي التي يجب أن يستعملها يف مقام رسمي أو يف املدرسة. وهذا التحول من لغة إىل لغة 
يقتيض أيضا تعليم املعلمني ماهية ما ُيسمى باإلنجليزية switch code وال سيام املعلمون األمريكيون األفارقة الذين ال يعرف كثري 

منهم كيف يفعل ذلك، وال مييزون يف حاالت ما بني املحكية واملعيارية. 
الذين هم ذوو عرس لغوي، وترى  اللهجة املحكية واألوالد  الذين يستعملون  التمييز بني األوالد  تتناول املحارضة بعد ذلك كيفية 
الباحثة أن ذلك ممكن ألن ذوي العرس اللغوي يستمرون عىل خطأ ما مل يتم تصحيحهم، بينام نرى آخرين قادرين عىل االنتقال من 
اللغة املحكية إىل املعيارية إذا تم تزويدهم بنامذج جيدة من اإلنجليزية املعيارية. لكن عدم معرفة جميع قوانني اللهجة املحكية 

يجعل من الصعب تحديد الفرق بني األوالد الذين يستعملون اللهجة املحكية واألوالد الذين يعانون عرسا لغويا. 

كيف يتصل هذا البحث باللغة العربية وازدواجية اللغة فيها؟

نرى أن اللغة االنجليزية األفرو-أمريكية تقابل يف بعض سامتها اللغة العربية املحكية يف حني تقابل اللغة اإلنجليزية املعيارية اللغة 
الفصحى. وعىل ذلك فإن النتائج التي تم التوصل إليها من البحث يف اللغة األفرو_أمريكية ميكن أن تطبق كلها أو بعضها عىل اللهجة 
املحكية العربية واالستفادة من هذا التطبيق يف العملية التعليمية التي تحاول إكساب الطالب الصغار مهارة استعامل الفصحى. 
وُتْشِعر املتحدث باملحكية العربية أنه ليس من الخطأ أن يستعمل هذه اللغة خارج الصف مع أصدقائه وأهله يف حني يحسن أن 
يتحول عنها إىل الفصحى يف الدراسة والكتابة واملقامات الرسمية. بعض الطالب سيحتاجون إىل تعلم هذه الفروق بصورة مبارشة 

بينام آخرون سيتعلمونها بصورة تلقائية. 
خالل املحارضة استعرضت الربوفيسورة جويل واشنطن 20 ميزة نحوية و10 ميزات فونولوجية للهجة اإلنجليزية االفرو-أمريكية. مل 

نتعرض لها يف هذا التلخيص إذ ميكن الرجوع إليها يف أبحاث الربوفيسورة جويل واشنطن. 

املحارضات التالية هي ملمثيل مؤسسات تربوية مختلفة. كل واحد من املحارضين عرض االطار الذي ينتمي اليه، وبناء عليه فان 

موضوع محارضتهم تحدد بحسب االطار الذي ينتمون اليه. 
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Dr. Mahmud Abu-Faneh
محارضة الدكتور محمود أبو فنه، مفتش عام للغة العربية، 

املفتش املركز للغة العربية يف وزارة املعارف

أبحاث ميدانية وعلمية تسهله وتعني عليه وتحاول تطويره، بل يدرسها  يِه  ُتَغذَّ العربية ال  اللغة  الدكتور أن تعليم  محصل كالم 
أبحاثا  مدرسوها اعتامدا عىل الحدس والبصرية والتجربة الشخصية. وقد طلب وما يزال يطلب إنشاء جهات ومؤسسات تجري 
ميكن االعتامد عليها لتغذية تدريس اللغة العربية يك ال ُيْرتََك أمر تدريسها لالنطباع الشخيص والتجربة الشخصية. ويرى أن الكتب 
املوضوعة املقررة لدراسة األوالد الصغار تكون يف أحيان كثرية غري مالمئة ألعامرهم ألنها قد تكون مشتملة عىل مفردات أو تعبريات 
أو تركيبات صعبة غريبة غري مالمئة. ولو تم وضع هذه الكتب عىل أيدي خرباء بالكتابة لألطفال مع االعتامد عىل األبحاث العلمية 

املناسبة يف املجال، لتحققت الفائدة املرجوة. ويرى أيضا أن من يكتب يف أدب األطفال يجب أن ميتاز مبيزتني:
املوهبة األدبية يف الكتابة للطفل.   .1

أن يكون عارفا مبيول الطفل وحاجاته النفسية.   .2
ثم يقرتح أشياء ويطرح أخرى للبحث وهي:

1. أن يتم تدريس اللغة العربية مبختلف فروعها يف مراحل الدراسة املختلفة باالعتامد عىل دراسات وأبحاث تبني كيفية تحقيق 
الرتبية اللغوية املثىل منذ مرحلة ما قبل املدرسة. وأن يكون اختيار مواد الدراسة مالمئا علميا ونفسيا للفئة العمرية املتوخاة. وهو 
يريد تدريسا ال يعتمد عىل إيصال املعلومات إىل الطالب بال بحث وال استقراء وال استنتاج، بل يريد تدريسا ينمي يف الطالب هذه 

امللكات. 
ُن من املهارات التي تساعده يف عمله، وأال  2. يقرتح أن تجرى أبحاث ودراسات يف كيفية إعداد معلم اللغة العربية األهل بحيث مُيَكَّ
ُيْرتََك يف خضم التعليم وحيدا يعالج ويغالب هذا العمل وحده. وأال ُتطرح عىل كاهل معلم العربية وحده مهمة تدريس العربية 

ألن سائر املعلمني يستطيعون اإلسهام – كل واحد يف مجاله – يف تدريس العربية وتحسني مستواها عند الطالب. 
3. يعرض املحارض حلمه أن يرى ما يسميه «املدينة القارئة» بحيث تصبح القراءة أمرا ال يستغني عنه الجميع. ثم يعرض أمرا يتصل 
بهذا األمر الثالث وهو تثبيت املقروء يف النفس واالستفادة منه عند الطالب، وهو أمر ينبغي أيضا أن ُيبنى عىل أبحاث ودراسات 

علمية. 

Jeries Micheal
محارضة السيد ميخائيل جريس، مفتش املهارات األساسية يف وزارة املعارف

يتحدث املحارض عن عمله يف مجال تطوير التنور القرايئ يف املدارس االبتدائية العربية .بدأ العمل يف هذا املجال منذ التسعينيات 
حينام بورش بإدخال هذا املجال يف املدارس العربية االبتدائية ،وذلك بعد امتحانات وزارة املعارف يف التسعينيات التي دلت عىل 
نتائج منخفضة يف اللغة العربية .يرى املحارض حاجة ملحة إلصدار مواد جديدة مَُحدَّثَة إضافة إىل ما قد تم إصداره من قبل منذ 
سنة 1994 لدعم التنور القرايئ يف املرحلة االبتدائية .كذلك أشار املحارض إىل نتائج منخفضة لدى طالب املدارس العربية االبتدائية 
يف مجالَي الفهم والتعبري الكتايب منذ سنني وهو ما دلت عليه نتائج امتحانات النجاعة والنامء وامتحانات» البريلز .«لهذا يرى 
وجوب العمل عىل تحسني مستوى الطالب يف هذين املجالني ،ويرى عالقة وثيقة بني إتقان الطالب للغته العربية وبني نجاحه يف 

جميع املواضيع الدراسية. 
يتحدث املحارض عن قضية االزدواجية يف اللغة العربية) بني املحكية واملعيارية (ويرى رضورة التوليف بني اللغتني املحكية 
واملعيارية يف مراحل التعليم األوىل ورضورة االنتقال من املحكية إىل املعيارية انتقاال ًتدريجيا) ًوالحديث بطبيعة األمر عن مرحلتي 

البستان والصف األول. 
يرى املحارض رضورة تطوير مناهج تدريس حديثة ملا لذلك من أثر كبري يف نجاح العملية التعليمية ،نجاح املعلم وتحقيق النتائج 
املرجوة .ويرى كذلك رضورة االطالع واالستفادة من تطوير املعايري يف مجال اللغة يف العامل وذلك لتطوير املعايري املحلية وال سيام 
يف املرحلة االبتدائية ،ومحاولة املالءمة بني املعايري املحلية والعاملية مع الحفاظ عىل خصوصية الثقافة العربية .ويعيد الوقوف عند 
نقطة وقف عندها الدكتور محمود أبو فنه من قبل وهي تذويت متعة القراءة عند الطالب والعمل عىل تحبيب العربية إليهم، 
ورضورة العمل عىل تنمية القراءة الذاتية الحرة والقراءة املوجهة لدى الطالب الن القراءة والكتابة يجب أن تكونا أمرين يداوم 

الطالب عليهام منذ املراحل الدراسية األوىل. 
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بعد ذلك يبني املحارض سبل تطبيق األهداف املذكورة آنفاً ويذكر منها:
 1. إجراء مسح صفي وتشخيص فردي يف الصف األول. وملا كان مثل هذا املسح غري موجود باللغة العربية بل بالعربية فقط، فقد 

بدأ العمل عىل بنائه ووصل اليوم إىل مراحل متقدمة بحيث قد يكون جاهزاً يف نهاية السنة ليطبق يف السنني اآلتية. 

2. إجراء فحص براعم التنور القرايئ ملرحلة ما قبل الصف األول. وهنا أيضاً ال يوجد فحص باللغة العربية ولهذا جرى العمل عىل 
تطوير فحص مالئم بالعربية منذ التسعينيات (لكن يبدو أن العمل يف ذلك ال يتقدم التقدم املطلوب) وما تزال الحاجة ملحة إىل 

هذا الفحص. 

3. بناء أداة لفحص القراءة الجهرية عند الطالب (وما تزال املحاوالت أولية يف هذا املجال). 

يؤكد يف نهاية محارضته أهمية وجود البيئة الدافئة يف مرحلة الطفولة املبكرة واملرحلة االبتدائية، وأال يكون االنتقال من البيئة يف 
صف البستان إىل البيئة يف الصف األول فجائياً بل تدريجياً مع وجود االتصال وعدم االنقطاع بني املرحلتني. 

ويرى بعد ذلك وجوب إغناء البيئة التعليمية يف مرحلة التعليم االبتدايئ باملواد املكتوبة، من قصص وأشعار، املالمئة ألعامر الطالب 
وملستوى مقروئيتهم. 

Iman Awadieh
الرتبية يف والتقييم للقياس القطرية السلطة » راما»

إميان عوادية

ه املهني يف جهاز الرتبية والتعليم يف مجايل القياس  السلطة القطرية للقياس والتقييم يف الرتبية-راما، هي الجسم املسئول والـُمَوجِّ
والتقييم. السلطة القطرية للقياس والتقييم يف الرتبية «راما» تتألف من قسمني: قسم تطوير االمتحانات وقسم البحث والتطوير. 

 القياس والتقييم ليسا هدفا بحد ذاته بل يفرتض أن يكونا يف إطار متكامل واحد يشتمل عىل التخطيط والتنفيذ باإلضافة للقياس 
والتقييم ،فعىل ذلك قبل عملية التقييم يجب تحديد أهداف املنهج وتعيني املعايري. 

تطرقت املحارضة إىل أدوات القياس التي يتم تطويرها يف اللغة العربية:

1. امتحانات النجاعة والنامء «امليتساف»: امتحانات النجاعة والنامء الخارجية ترمي إىل تزويد املسئولني عن سريورة التعليم يف 
مستوى الوزارة واملدرسة مبعلومات عن التحصيالت التعليمية للطالب يف املواضيع األربعة التالية: اللغة العربية، العلوم، الرياضيات 

واللغة االنجليزية. 

2. امتحانات النجاعة والنامء الداخلية والتي تزود معلمي املواضيع األربعة املذكورة أعاله بامتحانات وإرشادات الستعاملها والتي 
متكنهم من التعرف عىل الصعوبات يف املواضيع املختلفة ومعالجتها، كذلك يسهل عىل العاملني يف حقل التعليم إدراك طرق تحسني 
التعليم ببيان هذه املشاكل، حيث يتمكنون من تخطيط سريورة التعليم بحسب معطيات ونتائج واضحة عن مستوي التحصيالت 

يف املجاالت املفحوصة. 

3. فحص القراءة والكتابة للصف األول: هو آلية عمل تم تطويرها من أجل متكني معلمي اللغة العربية من رصد متكن تالميذ 
الصف األول من مهارات القراءة والكتابة يف اللغة العربية. الفحص سريفق مبرشد للمعلم يتم تطويره حاليا وسيتم توزيعه يف السنة 

الدراسية 2009 ملعلمي الصف األول يف املدارس االبتدائية. 

من بني األمور التي ذكرت يف املحارضة: تطوير امتحانات اللغة العربية املرتجمة من امتحانات بالعربية وترجمة االمتحانات الدولية 
من اللغة اإلنجليزية والتي تعترب مهمة ليست بسهلة ألن األمر ليس ترجمة فحسب بل يحتاج أيضاً إىل مالءمة االمتحان لجمهور 

الطالب العرب من ناحية لغوية وحضارية أيضا. 
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Rawda Karayanni
مركز تخطيط وتطوير املناهج التعليمية – وزارة الرتبية والتعليم

السيدة روضة كريني

قّدمت السيدة روضة يف محارضتها تعريًفا ملركز تخطيط وتطوير املناهج التعليمية، وبّينت دوره يف مجال الرتبية والتعليم وهو: 
تخطيط التعليم يف مجاالت املعرفة املختلفة ومواضيع التعليم يف كّل املراحل: التعليم قبل االبتدايئ، التعليم االبتدايئ والتعليم فوق 
االبتدايئ. وكذلك كّل األوساط التعليمية: الرسمية، الرسمية الدينّية، العربية والدرزية. كام عرضت مبنى املركز الذي يشمل أربعة 
العلوم  العلوم االجتامعية وعنقود  العلوم اإلنسانية للوسط العريب، عنقود  العلوم اإلنسانية للوسط العربي، عنقود  عناقيد: عنقود 

والتكنولوجيا، باإلضافة إىل وحديت: التعليم قبل االبتدايئ والتعليم الخاّص. 
وأّكدت مرّكزة «عنقود العلوم اإلنسانّية» السيدة روضة كريني أّن جميع املواّد التي تصدر ضمن هذا العنقود، الخاص بالوسط العريب، 

تكتب يف األساس باللغة العربية، وهي ليست مرتجمة عن لغة أخرى. 
وعرضت السيدة روضة أهداف قسم املناهج التعليمية ومن ضمنها: تطوير وتحديث وإصدار مناهج تعليمية يف مجاالت املعرفة 
املختلفة ولكّل املراحل والقطاعات، كتابة وتطوير مواّد إرشادّية مركزّية مثال يف مجال تطوير مهارات التفكري، التجاوب مع مبادرات 
مناذج  إعداد  ذلك،  عىل  مثال  التقييم،  التعّلم-  التعليم-  بسريورة  تتعّلق  متنّوعة  قضايا  مواجهة  الوزارة،  لها  تبادر  تربوية  وبرامج 

لتخطيط عملية التعليم للمدرسة االبتدائية يف مجال اللغة العربية. 
يحتاج املركز لجمع كبري من املختصني يف مجاالت املعرفة املختلفة، وال سيام يف مجال تنمية مهارات التفكري لالستعانة باختصاصاتهم 

عند الحاجة. 

Michal Shleifer

«متاح» – مركز التكنولوجيا التعليمية
د. ميخال شاليفر

تتحدث الباحثة عن القضايا واالحتياجات التي َتْعرُِض لها يف عملها يف مركز «متاح»، وهو مؤسسة غري ربحية تسعى من خالل استشارة 
خرباء وأكادمييني إىل تحسني التعليم يف الدولة. أحد أهداف املركز الهامة هو تطوير تعليم اللغة العربية كلغة أوىل. من أجل هذه 
الغاية أقيم قسم للغة العربية يف إطار قسم اللغات بهدف تطوير تعليم العربية ابتداء من سن الروضة وحتى الصفوف العليا. يف 
موضوع دعم براعم التنور اللغوي وإكساب اللغة املكتوبة ترى الباحثة أنه من املجدي االستعانة ببحث الدكتورة اليانور صايغ حداد 
يف مجال الفونولوجيا والذي رصد اللغة األساسية لألطفال يف عمر 5 سنوات وفحص البعد اللغوي بني مباين الكلامت املستعملة يف 
اللغة املحكية وبني مبناها يف اللغة الفصحى املكتوبة. أوجه التشابه بني هذين املستويني اللغويني من شأنها أن تسهل عىل األوالد 
تعلم القراءة. اعتامدا عىل نتائج هذا البحث قام مركز «متاح» بتطوير مواد تعليمية وألعاب لجيل الروضة، تم أيضا تطوير بطاقات 
لألبجدية مرفقة بصور عدة أشياء تبدأ كلها بنفس الحرف وتهدف إىل مساعدة التالميذ عىل تطوير مهاراتهم األساسية يف الحروف. 
باإلضافة إىل ذلك تم تطوير بطاقات تحوي مفردات لغوية متشابهة -لكن ليست متامثلة- من ناحية النطق بها بني الفصحى والعامية. 
وأيضا تم تطوير «ألعاب مسار» تهدف إىل تطوير الوعي الفونولوجي. وقد وعدت الباحثة أنه يف شهر شباط 2009 سيصدر قاموس 
املفردات  مادة معجمية مأخوذة من  العامل، ويحوي 1000  لألطفال يف  نوعه  األول من  االلفباىئ  القاموس  لألوالد وهو  عريب-عريب 
اللغوية املشرتكة بني اللغة العربية املكتوبة وبني اللغة العربية املحكية عند أطفال الروضة اعتامدا عىل نتائج البحث املذكور أعاله. 
يحوي القاموس أيضا مصطلحات وكلامت يرى الباحثون أنه من املهم أن تكون جزءا من املخزون اللغوي عند األوالد. هذا القاموس 
سيساعد عىل التعرف عىل لغة الطفل وسيكون جزءا من املواد التعليمية التي سيتم تطويرها لدعم اللغة العربية يف سن الروضة 
ولتعلم اللغة املكتوبة يف الصف األول. يف سنة 2009 سيتم تطوير كتاب لتعليم القراءة والكتابة واالستامع والتكلم باللغة العربية 
سيعتمد هو أيضا عىل نتائج البحث املذكور. ويرى الطاقم القائم عىل إعداد هذا الكتاب أن هذا الكتاب الجديد يف منهجه سيسهل 
تطوير القدرة عىل القراءة عند الطالب الصغار. من املعلوم أن النجاح يف اكتساب القراءة والكتابة يف الصف األول له أهمية كبرية ألن 
من شأنه أن يحدد املواقف اإليجابية للطالب الصغار تجاه القراءة خاصة، ويحدد أيضا مدى الدافعية لديهم تجاه التعلم بشكل عام. 

النجاح يف اكتساب القراءة يف الصف األول هو أيضا املفتاح للوعي اللغوي وللنجاح األكادميي يف املراحل املتقدمة يف املدرسة. 
أحد املجاالت التي يهتم بها مركز التكنولوجيا التعليمية «متاح» هو تطوير كتب لألوالد يف سن الروضة، تعتمد عىل املفردات التي 
يعرفها األوالد باإلضافة إىل كلامت شائعة يف اللغة املكتوبة. كام أن الباحثة ترى أن تحقيق هذه الغاية كان صعبا، ألننا ال نجد أدباء 
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عرب متخصصني يف كتابة أدب األطفال يستعمل مفردات معروفة لألوالد. والباحثة تحث عىل املساعدة يف العثور عىل مثل هؤالء 
األدباء، ألن الغاية املنشودة هي دمج املفردات املحكية مع مفردات من اللغة الفصحى يف هذه القصص، بهدف رفع املستوى اللغوي 
عند األوالد يف سن الروضة. وقد تحدثت الباحثة عن طلب تقدم به مركز «متاح» إىل أحد صناديق املنح بهدف الخروج بدعوة إىل 
جمهور الكتاب بالعربية كلغة أم بهدف تطوير أدب أطفال من هذا النوع. وحسب أقوال الباحثة فإن ترجمة املواد التعليمية التي 
يقوم بها مركز «متاح» من العربية إىل العربية ليست مجرد ترجمة محضة، ولكنها تشمل مالءمة النص من ناحية ثقافية، ويقوم بهذا 
العمل خرباء لغة لغتهم األم هي العربية. يف مركز التكنولوجيا التعليمية «متاح» يوجد أيضا طاقم خرباء لغتهم األم العربية متخصص 
يف موضوع التقييم، ويقوم بتطوير امتحانات ووسائل تقييم أخرى تناسب الطالب املتكلمني باللغة العربية. تدعو الباحثة إىل إيجاد 
دورات استكامل للمعلمني ليس فقط يف مجال اللغة العربية ولكن أيضا يف مجاالت معرفة أخرى وذلك حتى يحّصل املعلمون طرائق 

وفعاليات تهدف إىل العناية باللغة والحفاظ عىل مكانتها. 


