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 الملخص. 

باستخدام     ،  هدفت الدراسة للتعرُّف على واقع تقويم مهارات اللغة العربية في ظل التعليم عن بعد للمرحلة الثانوية
( مشرًفا 12و)   بة الصف الحادي عشر( طالًبا وطالبًة من طل12المنهج الوصفي من خالل المقابلة، مع) 

و) تربويًة،  الدراسي  6ومشرفة  للعام  القويسمة  لواء  في  الخاصة  المدارس  في  الطلبة  أمور  أولياء  من   )
هي االختبارات اإللكترونية، وأوراق   استخداما  ، أظهرت النتائج أن أكثر أساليب وأدوات التقويم2020/2021

العمل، وتطابقت وجهة نظر المشرفين مع الطلبة وأولياء األمور، ورصد لمؤشرات ألداء الطلبة في مهارة القراءة  
في   األبناء  وتراجع  كان ضعيًفا،  التحدث  لمهارة  مرتفعا، ورصدهم  كان  التربويين  المشرفين  نظر  وجهة  من 

 جهة نظر أولياء األمور كان مرتفًعا. و تعليم عن بعد من امتالكهم للمهارات في ظل ال
 . ُبعد  عن   التعليم العربية،   التقويم، مهارات اللغة   :المفتاحية   الكلمات

Abstract: 
 
The aim of the study was to know the reality of evaluating Arabic language skills 
under distance education for secondary school, and to achieve the goal of study 
the interview was used, where interviews were conducted with (12) students from 
the eleventh grade students, (12) supervisors and educational supervisors, and 
(6) parents in private schools in al-Quwaisma Brigade / Amman, for the 
academic year 2020/2021, showed the results of an interview that the most 
methods and tools of evaluation used by teachers are electronic tests, 
worksheets, and matched the point of view of educational supervisors with 
students and parents, that the monitoring of teachers indicators of students' 
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reading skill from the point of view of educational supervisors was high, the skills 
of listening and writing were average, the skill of speaking was low, and that the 
rate of decline of children in students' possession of Arabic skills for secondary 
school under distance education from the point of view of parents was high.  

  Key words: evaluation, Arabic language skills, online teaching. 

 
 
 

   المقدمة:
 
تسابقت دول العالم  أثناء جائحة كورونا إلى تجريب العديد من الحلول من أجل مواصلة عملية   

تعلم وتعليم الطلبة سواء بالترتيب المادي للصفوف المدرسية أو غيرها للحد من تقارب الطلبة  
جسدًيا خالل الحصص الصفية، وتوفير بيئات تعلم إلكترونية عن ُبعد لمواصلة تقديم المحتوى  
المنصات  التواصل االجتماعي، وإيجاد  التلفزيوني، أو عبر وسائل  البث  المقرر عبر  التعليمي 

( في  اإلنترنت  شبكة  عبر  للطلبة  96التعليمية  التعليمية  الدروس  لتوفير  األقل  على  دولة   )
,UNESCO) 2020 .) 

موقع التعليم    وزارة التربية والتعليم في األردن بوضع  خطة للتعليم عن ُبعد إذ أطلقت  قامت  
اإللكتروني المتمثل بمنصة "درسك" عن ُبعد لكافة المراحل الدراسية ، إذ تعرض دروس الصفوف  
واللغة   اإلنجليزية،  اللغة  فقط وهي  األساسية  للمباحث  الحادي عشر  حتى  األساسي  األول  من 

 (. 2020العربية، والرياضيات، والعلوم )الزبون، 
يعّد أساسيا لفهم بقية المواد الدراسية ؛ فتحصيل الطلبة مرتبٌط ارتباًطا  إّن تعّلم مادة اللغة العربية   

 (.  2005،وثيًقا بمدى إدراكهم، أو عدمه لمهارات اللغة العربية )الوكيل وحسين
على    وتؤكد التربية الحديثة على أهمية العناية بتمكين الطلبة من المهارات اللغوية، التي تعيـنهم  

ية في المواقف اليومية كمهارة االستماع وفهم مراد النص المسموع فهمًا مباشرًا،  استخدام اللغة العرب 
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والبرهان، ومهارة  الدليل  تعتمد على  والتي  والمقنعة  المفهومة بوضوح  الواقعية  المحادثة  ومهارة 
تعبير  القراءة الفاعلة والواعية بشقيها السرعة وعمق الفهم، ومهارة الكتابة؛ ومنها كتابة المقاالت وال

 (. 2004والكتابة اإلبداعية)الدوسـري، 
وارتبطت مهارات اللغة العربية بالجوانب العقلية والعاطفية واالنفعالية والنفسحركية؛ حيث ُصنفت   

وفق تسلسلها الزمني في مجال النمو اللغوي لدى الطالب وهي: مهارة االستماع، ومهارة التعبير  
تابة، وتعد عملية تصنيف المهارات عملية تحليل وتركيب في  الشفوي، ومهارة القراءة ثم مهارة الك

الوقت نفسه، إذ تتم تجزئة محتواياتها إلى مكوناتها، ثم تحليل المكونات إلى مهارات فرعية، وبعد  
ذلك تتم عملية إعادة ترتيبها وتصنيفها ووضعها في تتابع يسهل عملية تعليمها وتعلمها ) طعيمة،  

2004   .) 
ملية التعليم عن ُبعد من المعلم امتالك المهارات الفنية والتربوية والقدرات التي لذلك تتطلب ع  

تمكنه من التعامل بكفاءة عالية مع نظام التعليم القائم على استخدام التقنيات التعليمية الحديثة  
المتعل األساسية   بالمهارات  المعلمين  تزويد  األهمية  إذ من  التعليمية،  العملية  في  قة  وتوظيفها 

 (. 2011بالتعليم عن بعد التي تساعده على تحقيق الهدف المنشود ) زين الدين، 
وقد انعكست عملية استخدام الحاسوب في العملية التعليمية على نظم وأساليب التقويم؛ إذ تتميز   

بالسهولة والسرعة في عملية بناء  وإعداد وتجريب وتعديل أسئلة االختبارات، وتوليد عدة أنواع من  
وإج  اإلحصائية،  التحليالت  إلجراء  باإلضافة  العليمية‘  األهداف  تحقق  التي  راء األسئلة 

الصحيحة،   اإلجابات  ومتابعة  ومراجعتها،  اإلجابات  تصحيح  من خالل  المناسبة  االستنتاجات 
 (. 2001وتزويد الطلبة بالدرجات حول نتيجة أدائهم ) كامل، 

الحمادي) يعّرف  تحقق  2001إذ  مقدار  يبين  الذي  الحكم  إصدار  فيها  يتم  عملية  أنه  التقويم   )
 األهداف التربوية المنشودة. 

ي أهمية التقويم من كونه  يزود المتعلم بالتغذية الراجعة، ومساعدته في معرفة مقدار التعلم  وتأت 
الذي وصل إليه، حيث يعمل على تحديد نقاط القوة والضعف لديه، باإلضافة إلى تطوير مهاراته  

حو  التعليمية وشعوره باألداء الجيد، كما يساعد المعلم على معرفة مستوى طلبته ومدى تقدمهم ن
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الطرائق   أفضل  واختيار  الخاصة  األهداف  صياغة  بإعادة  المعلم  يقوم  إذ  المنشودة،  األهداف 
واألساليب التعليمية وتحديد األنشطة والوسائل األكثر فعالية ومقارنة نتائج المتعلمين. أما بالنسبة  

ف عن جوانب  للمشرفين فيعمل التقويم على مساعدتهم في معرفة فاعلية البرامج التعليمية، والكش
القوة والضعف في المناهج الدراسية من أجل معالجتها، ومعرفة نقاط الضعف لدى المعلمين من  
أجل وضع البرامج التي تحسن من مستواهم المهني. وُيمّكن التقويم اإلدارة المدرسة من تحديد  

وزها.  اتجاهها نحو تحقيق األهداف المرجوة، وتشخيص الصعوبات التي تواجهها من أجل  تجا
ويكشف التقويم ألولياء األمور نقاط القوة والضعف عند األبناء من أجل مساعدتهم إلحراز التقدم  

 في تعلمهم. 
تقييم الطالب    (Yoruk, 2021هدفت دراسة يورك ) الكشف عن آراء الممارسين حول عملية 

نوعي، إذ شارك لتطبيقات التعليم عن بعد في التعليم العالي، واستخدمت الدراسة منهج البحث ال
عضًوا من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة أكدينز، إذ تم إعداد نموذج مقابلة منظم    (11)

لجمع البيانات، وأظهرت نتائج تحليل محتوى البيانات أن من المشاكل التي تواجه نظام التقييم  
االمتحانات وتوفير    عن بعد هو االفتقار إلى البنية التحتية التكنولوجية، والمحافظة على سالمة

فرص التقييم المتكافئة، وأوصت الدراسة ضرورة التأكد من ُهوية الطالب المتقدمين لالمتحان من  
 خالل تثبيت شاشات الحاسوب الخاصة بهم عبر برامج معينة. 

آراء معلمي اللغة التركية حول   (Ayden  and Erol, 2021)كما تناولت دراسة أيدين وإيرول  
د ومحو األمية الرقمية أثناء جائحة كورونا، أجريت الدراسة بأسلوب البحث النوعي  التعليم عن بع

معلم ومعلمة من معلمي اللغة التركية في المدارس اإلعدادية،    20)حيث تم إجراء المقابلة مع )
وكشفت نتائج تحليل بيانات المقابلة عن مشاكل مثل حضور الطالب ومشكالت تقنية وتكنولوجية  

مشا بعد من  وكذلك  التعليم عن  قدرة  عدم  إلى  باإلضافة  واالهتمام،  والتفاعل  التواصل  في  كل 
تحسين التعبير الكتابي لدى الطالب، باإلضافة إلى عدد الصفوف النتزامنة ومدتها غير كافية،  
وتعاون ضعيف بين الوالدين والمعلم والطالب، وتمت توصية تصميم مواد متعدة تسمح بالتتفاعل  
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اه وتحسين التعاون بين المؤسسات لحل المشاكل التقنية ومشاكل ضعف قدرة الطلبة  ثنائي االتج 
 على التعبير الكتابي. 

( دور استخدام االختبارات اإللكترونية في تعزيز مصداقية النظام  2019تقصت دراسة محمد )     
المنهج    التعليمي من وجهة نظر طلبة الجامعات الخاصة في العاصمة عمان، واستخدمت الدراسة

( طالًبا  611المختلط، وتمثلت أداتا الدراسة باستبانة، ونموذج مقابلة، وتكونت عينة الدراسة من )
( طالًبا وطالبًة، وأبرزت النتائج أن االختبارات اإللكترونية تحظى بثقة  53وطالبًة، وتم مقابلة )

لنتائج كذلك وجود فروق  ومصداقية عالية، كما تتسم بالقبول لدى الطلبة بدرجة عالية، وأظهرت ا
الذكور،   ولصالح  الدراسية،  والسنة  والتخصص  الجنس  لمتغيرات  تعزى  إحصائية  داللة  ذات 

 والتخصصات العلمية، والسنوات الدراسية الدنيا. 
 مشكلة الدراسة وسؤالها:  

يعّد التقويم من العناصر األساسية والتي من خالله يتم الحكم على مخرجات العملية التعليمية    
التعلمية بدقة وموضوعية من أجل التطوير والتحسين ورفع جودة التعليم، ولذلك أخذ هذا الجانب 

الط أداء  تقويم  التربويين، والمعلمين، وأولياء األمور والطلبة في كيفية  تفكير  بكل  حيزا من  لبة 
 موضوعية ونزاهة ودقة في ظل التحّول للتعليم عن بعد.  

يضع المعلم بين مطرقة  تقويم مهارات اللغة العربية في ظل التعلم عن بعد للمرحلة الثانوية  إن   
ليست   للطلبة  والواجبات  التحصيلة،  االختبارات  إعداد  فعملية  الكتاب؛  وسنديان  الحديثة  التقنية 

السهلة كما قد يتصورها البعض، بل تكمن خطورتها في وجوب امتالك المعلم لمهارات بالعملية  
القياس والتقويم لتقويم المخرجات التعليمية ومعرفة ما تحقق من أهداف تربوية وتعليمية باإلضافة  

 إلى مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة. 
للغة العربية في ظل التعلم عن بعد  واقع تقويم مهارات ا  لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على 

للمرحلة الثانوية من وجهة نظر المشرفين التربويين والطلبة وأولياء األمور في المدارس الخاصة 
 ويمكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل السؤال اآلتي:  في منطقة لواء القويسمة.
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ة الثانوية من وجهة  ما واقع تقويم مهارات اللغة العربية في ظل التعليم عن بعد للمرحل -1
 نظر المشرفين التربويين، والطلبة، وأولياء األمور؟ 

 هدف الدراسة: 
 تهدف الدراسة الحالية إلى:   

تعّرف واقع تقويم مهارات اللغة العربية في ظل التعليم عن بعد للمرحلة الثانوية من وجهة  -1
 نظر المشرفين التربويين، والطلبة، وأولياء األمور. 

 : ةهمية الدراسأ
 تكمن أهمية هذه الدراسة في ما يأتي: 

يتوّقع أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة كل من له عالقة في تعليم اللغة العربية من خالل تطوير   
أساليب التخطيط لتقويم مهارات اللغة العربية بدقة وموضوعية ونزاهة تحقق األهداف المنشودة   

التي تتطلب التحسين، مما يقدم المساعدة للقادة    لتعزيز جوانب القوة، ومعالجة جوانب القصور
التدريبية   الدورات  وعقد  التعليمية،  البرمجيات  تطوير  على  والتعليم  التربية  وزارة  في  التربويين 

 للمعلمين في مجال تقويم مهارات اللغة العربية. 
 حدود الدراسة : 

 ها الباحثة في دراستها وهي: تم إجراء هذه الدراسة في ضوء مجموعة من الحدود التي التزمت ب  
البشرية:    - وأولياء الحدود  وطلبة،  تربويين،  مشرفين  من  المشاركين  على  الدراسة  اقتصرت 

 األمور. 
 ُطّبقت هذه الدراسة على عينة من المدارس الخاصة في لواء القويسمة. الحدود المكانية:   -
 . 2021/2020الفصل الدراسي االول من العام الحدود الزمانية:  - 

دات الدراسة:   ُمَحد ِّ
 تمثلت المحددات بما يأتي:  
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. تم جمع بيانات الدراسة من خالل أداة الدراسة )المقابلة(؛ ولذا فإن تعميم نتائج الدراسة      1
 يتحدد بمدى صدقهما وثباتهما. 

لتربويين والطلبة وأولياء األمور على  درجة دقة استجابات المشاركين من المشرفين ا  .       2
 أداتي الدراسة. 

 إجراءات التجربة: 
 منهجية الدراسة: 

اتُّبع المنهج الوصفي بشقيه المسحي والتحليلي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في   
بالطريقة   اختيارهم  تم  والذين  المقابلة  عينة  تكونت  و  عنها،  والتعبير  وتحليلها  ووصفها  الواقع 

الت   يقيمون في مشرًفا ومشرفة تربوًيا    (12)القصدية من   التابعة لمديرية  ربية  المدارس الخاصة 
القويسمة/ عمان للواء  للعاموالتعليم  ( طالًبا وطالبًة من طلبة  12، و)2021/2020الدراسي   ، 

المدارس  اللدراسة في  العلمي واألدبي ممن هم على مقاعد  الفرعين  الحادي عشر في  الصف 
الدراسة باإلضافة الخاصة والتابعة لمديرية التربية والتعليم للواء القويسمة ولديهم غًنى عن موضوع  

(  6إلى تفاوت تحصيلهم الدراسي في مادة اللغة العربية ما بين درجة ممتاز حتى درجة الجيد، و)
والذين يعملون في قطاع التربية والتعليم؛ ولديهم القدرة   الحادي عشر من أولياء أمور طلبة الصف  

 ( توزيعهم. 1إذ يبين الجدول )على اإلجابة عن أسئلة المقابلة، 
 (: توزيع أفراد عينة المقابلة 1دول )الج

 عدد أولياء األمور عدد الطلبة  عدد المشرفين 
12 12 6 

 

 صدق أداة الدراسة وثباتها: 
( من الُمَحكِّمين  7تم التأكد من صدق أسئلة المقابلة من خالل عرضها بصورتها األولية على ) 

عدد من الجامعات األردنية، للتأكد من أن  الخبراء والمختصين التربويين في العلوم التربوية في  
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األداة تقيس الهدف المراد قياسه، وللحكم على أداة الدراسة من حيث: مالءمتها للدراسة، ووضوح 
الفقرات وصحة الصياغة اللغوية، وتم ترك مجال ألّية إضافات، أو تعديالت مقترحة يجدونها  

بالم األخذ  وتم  األداة،  وبنسبة  مناسبة وضرورية الستكمال  المحكمون،  اقترحها  التي  الحظات، 
 %(. 80موافقة ال تقل عن )

(، تم إجراء  creswell and poth, 2019وللتأكد من ثبات المقابلة كما جاء عند كريسول وبوث)
اللواتي يتمتعن بالخبرة الطويلة في تدريس   المعلمات  الترميز مع طاقم المرمزين المستقلين من 

لثانوية بإعداد قائمة ترميز أولية تسمح بالوصول إلى نتائج واقعية لألسئلة،  اللغة العربية للمرحلة ا
البحث وتوقعاته، حيث   بأسئلة  ثم تطوير فهم مشترك للرموز مع طاقم المرمزين دون معرفتهم 
المقابلة كالتقويم   أسئلة  المخصص لكل جزء من أجزاء  الرمز  تحتوي على  للرموز  قائمة  صمم 

، مع إضافة رموز جديدة عند التقدم في تحليل البيانات، وبعد تطبيق قائمة  واستراتيجياته وأدواته 
الترميز بشكل مستقل على فقرة من البيانات التي تم جمعها من المقابلة وإجراء تقييم كلي التفاقية  
الترميز بحساب النسبة المئوية التفاق بين جميع المرمزين على الفقرة  نسبة اتفاق وصلت إلى  

( هوبرمان)   80نسبة  أوصى  كما   )%  (Huberman, 1994  استجابات على  وتطبيقها 
 المشاركين. 

حّدده    ما  وْفق  التثليث  باستخدام  األدلة  تعزيز  خالل  من  المقابلة  صدق  من  التأكد  تم  أيًضا 
وبوث)   ( Lather, 1991الذر) كريسويل  من    2018)عند  األدلة  تعزيز  على  باالعتماد  وذلك 

شرفين التربويين والطلبة وأولياء األمور، ومقارنة نتائج فقرات االستبانة  خالل االستشهاد بآراء الم
 الموزعة على المعلمين مع نتائج أسئلة المقابلة؛ للكشف عن نقاط التالقي بين نتائج األداتين. 

 
 إجراءات تطبيق المقابلة 

:  التخطيط للمقابلة -أ  
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المقابلة هو جمع البيانات الخاصة بالسؤال إّن الهدف األساسي للدراسة من إجراء 1- 
حول  واقع تقويم مهارات اللغة العربية في ظل التعليم عن بعد للمرحلة الثانوية من وجهة  

 نظر المشرفين التربويين والطلبة وأولياء األمور. 
تمت صياغة وكتابة أسئلة المقابلة بناء على األدب النظري الذي تناولته الدراسة،     2-

من المتوقع أن يساهم في الكشف عن مشكلة الدراسة، وقد بلغ عدد االسئلة بعد   والذي
 ( أسئلة، وجاءت على النحو اآلتي: 3تحكيمها )

كيف قّوم معلم اللغة العربية للمرحلة الثانوية في المدارس الخاصة التابعة للواء القويسمة   - أ
،القراءة ، الكتابة ( في ظل التعليم عن  أداء الطلبة لمهارات اللغة العربية )االستماع ، التحّدث  

 بعد ؟ 
ما هي مؤشرات األداء التي رصدها معلم اللغة العربية للمرحلة الثانوية لكل من المهارات   - ب

 األربعة ) االستماع ، التحدث ، القراءة ، الكتابة ( ؟ 
 يم عن بعد؟ كيف تقّيم تجربة ابنك/ ابنتك في امتالكهم لمهارات اللغة العربية في ظل التعل - ج

التحّدث،    -   3 العربية )االستماع،  اللغة  تم إعداد قائمة بمؤشرات األداء الخاصة بمهارات 
وزارة  أصدرتها  التي  والتتابع  المدى  مصفوفة  على  بناء  الثانوية  للمرحلة  الكتابة(  القراءة، 

 . 2013)التربية والتعليم في االردن عام ) 
 تنفيذ المقابلة :  -ب

تحديد  تم    - 1 أجل  األمور من  وأولياء  والطلبة،  التربويين،  المشرفين  االتصال هاتفيًّا مع 
 موعد المقابلة معهم بما يتناسب وأوقات فراغهم. 

التربويين، والطلبة، وأولياء األمور، خالل    - 2 المشرفين  الهاتفية مع  المقابالت  تم إجراء 
(، وقد تّم اتباع الخطوات اآلتية  2021/    3  / 25  -   2021/    3  / 9الفترة الزمنية ما بين )
 في تنفيذ المقابالت: 

 تم تزويد عينة المقابلة باألسئلة التي ستعرض عليهم لالطالع عليها.  - 3
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تسجيل المقابلة مع العينة بعد االستئذان من المستجيبين من خالل جهاز تسجيل كان    - 4
بط بنوع األسئلة المطروحة  بحوزتها بعد االستئذان من المستجيبين، حيث كان التسجيل مرت

 وهي أسئلة شبه مفتوحة. 
منح الوقت الكافي للمقابلين لإلجابة عن األسئلة كل على حدة من أجل أن تحصل    - 5

تم عرضها عليهم لالستفادة من   التي  األسئلة  البيانات حول  قدر ممكن من  أكبر  على 
 استجاباتهم. 

إذ تم استخدام مهارة االتصال والتواصل  تّم تلقي إجابات األسئلة بمنتهى العناية والدقة؛  - 6
 بفاعلية وهي من أهم المهارات التي تتطلبها المقابلة. 

على    - 7 حفاًظا  وهمية  أسماء  لهم  وأعطيت  المستجيبين  أسماء  عن  كشف  يتم  لم 
 خصوصيتهم. 

البيانات  -  8 وتفريغ  مقابلة،  كل  بعد  إليها  االستماع  ثم  ومن  المسجلة  البيانات  جمع  تم 
خالل تبويبها وترميزها في فئات وتجميعها الستخراج النتائج وتحليلها للحصول  وتحليلها من  

 . على البيانات النوعية التي ال توفرها االستبانة وحدها، واقتراح التوصيات المناسبة

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

عملية الترميز  تّم تنظيم البيانات تمهيًدا لتحليلها ثم اختصار البيانات إلى أفكار من خالل  
بجمع البيانات في فئات تتعلق بالتقويم واستراتيجياته وأدواته وأساليب التقويم اإللكتروني، وتقويم  

مهارات اللغة العربية ومؤشرات أداء الطالب في مهارات اللغة العربية، مع تكثيف الترميز  
فظية لتكون نتائج  وإجراء المقارنات، ثم عرض البيانات على شكل جداول  وتحليلها بصورة ل

المقابلة مبرًرا لموقف المشرفين التربويين والطلبة وأولياء األمور حول تقويم مهارات اللغة العربية  
 للمرحلة الثانوية في ظل التعليم عن بعد.  

 نتائج الدراسة 
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واقع تقويم مهارات اللغة العربية في ظل التعليم عن بعد للمرحلة الثانوية من وجهة نظر    :أوًل 
 المشرفين التربويين.  

م معلم اللغة العربية  :  ( مشرًفا ومشرفًة وهو 12تم توجيه السؤال اآلتي إلى )السؤال األول:   كيف  قو 
ماع، التحد ث، القراءة، الكتابة( في للمرحلة الثانوية امتالك الطلبة لمهارات اللغة العربية )الست

 ظل التعليم عن بعد؟ 
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التكرار والنسبة المئوية لواقع استخدام معلمي اللغة العربية  
نظر   وجهة  من  بعد  التعليم عن  في ظل  اإللكتروني  التقويم  وأدوات  أساليب  الثانوية  للمرحلة 

 ( يبين ذلك: 2)المشرفين التربويين، والجدول  
التي استخدمها معلمو اللغة العربية للمرحلة   (: أساليب وأدوات التقويم اإللكتروني2جدول )

 الثانوية في ظل التعليم عن بعد من وجهة نظر المشرفين التربويين. 
 النسبة  التكرار  أساليب وأدوات التقويم اإللكتروني  الرقم 
 % 100 12 الختبارات اإللكترونية  1
 % 0 0 اإلنجاز حقيبة   2
 % 75 9 تقويم األداء  3
 % 0 0 المقابالت الشخصية  4
 % 100 12 أوراق العمل  5
 % 0 0 التأمالت الذاتية  6
 % 0 0 تقييم الزمالء  7
 0% 0 التقييم الذاتي  8

 % 34.3  المجموع  
 

على    %( 100)  بنسبةأجمعوا    مقابلتهم   تمت  الذين  التربويين   المشرفين  ( أنّ 2يتبين من الجدول ) 
استخدام المعلمين أسلوب االختبارات اإللكترونية بأشكالها المختلفة، وأوراق العمل في تقويم أداء 

المشرفين  %(  75)الطلبة، وأّن     تقويم   أسلوب  المعلمين  استخدام  التربويين يجمعون على   من 
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  التربويون   المشرفون   جمعأ  في حين فقد  العربية،   اللغة  لمهارات  امتالك الطلبة  عن  للكشف  األداء
  والتقييم   الزمالء،  وتقييم   الذاتية،  والتأمالت   الشخصية،  والمقابالت   اإلنجاز،  ملفات  أسلوب  أن

العربية فقد جاءت    اللغة  لمهارات  الطلبة  أداء  تقييم  في  المعلمين  قِّّبل  من  يتم استخدامها  لم  الذاتي
 النحو اآلتي: ، وكانت استجابات البعض منهم على 0% )النسبة )
أداء  ( أجابت:"سندسمشرفة ) تقييم  والواجبات في  المدرسة مبدأ االختبارات اإللكترونية  اتخذت 

العمل ترسل للطلبة أسبوعيًّا ؛ ليجيب   الطلبة في مادة اللغة العربية، كما كانت أوراق 
 ".الطالب عن أسئلتها مرساًل في زمن يحدده معلم المادة

استخدام حقيبة اإلنجاز، والتأمل  ال يضيّ مشرف)محمد( أجاب:"   العربية وقته في  اللغة  ع معلم 
الذاتي، والمقابلة الشخصية، وتقييم الزمالء؛ فهي أساليب وأدوات ال تستخدم في مدارس  
المرحلة الثانوية في األردن وإنما في مدارس الغرب، فالمعلم يضع أمام عينيه امتحان  

 ". الثانوية العامة يقيّم الطلبة في ضوئه
السؤال الثاني: ما هي مؤشرات األداء التي رصدها معلم اللغة العربية للمرحلة الثانوية لمهارة  

 )الستماع، التحد ث، القراءة، الكتابة( في ظل التعليم عن بعد؟ 
 : مهارة الستماع  -أ
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التكرار والنسبة المئوية لواقع رصد معلمي اللغة العربية   

مؤشرات األداء الخاصة بمهارة االستماع في ظل التعليم عن بعد من وجهة    للمرحلة الثانوية 
 يبين ذلك:      3) نظر المشرفين التربويين، والجدول )

مهارة الستماع التي رصدها معلم اللغة العربية  (: مؤشرات األداء الخاصة ب 3الجدول )
 للمرحلة الثانوية في ظل التعليم عن بعد، من وجهة نظر المشرفين التربويين 

 النسبة  التكرارات  مؤشرات األداء لمهارة الستماع  الرقم 
 %  42 5 وعي النص المسموع في زمن مناسب  1
 42% 5 تحليل مضامين النص المسموع.   2
 % 42 5 تحديد النوع األدبي للنص المسموع.  3
 % 17 2 تقديم تحليل ألحكامهم النقدية للنص المسموع.   4
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تبني آراء موضوعية من النص تعكس الشخصية وفكر المجتمع  5
 وقيمه

1 8 % 

 17% 2 تحديد بعض عناصر الجمال في النص المسموع  6
 % 17 2 في النص المسموع  اي  نقد   ارأي  تقديم  7

 26.4%  المجموع  
 

 مؤشرات  من المشرفين التربويين قد أجمعوا أّن أكثر  %(   42)( أّن ما نسبته  3يبين الجدول )  
االستماع والتي رصدها معلمو اللغة العربية لتقويم الطلبة َوفقها في ظل    بمهارة  األداء الخاصة

الطلبة للنص المسموع في زمن مناسب، وتحليلهم لمضامين النص  وعي  التعليم عن بعد هي )
%( من المشرفين  17)(، وأيًضا يظهر الجدول أّن  المسموع، وتحديد النوع األدبي للنص المسموع

العربيةعلى    أجمعوا    التربويين  اللغة  معلمي  العربية   رصد  الثانوية  األداء مؤشر   للمرحلة  ات 
تحديد بعض    م الطلبة تحلياًل ألحكامهم النقدية للنص المسموع،تقدي   والخاصة بمهارة االستماع )

، تقديم رأيًّا نقدًيًا في نص االستماع( عند تقويم أداء الطلبة  عناصر الجمال في النص المسموع 
المعلمين    رصد   ( من المشرفين التربويين على8%أجمع ) لهذه المهارة في ظل التعليم عن بعد، و 

آراءً تبّني    ) مؤشر المجتمع  الطلبة  وفكر  الشخصية  تعكس  النص  من  وقيمه( من    موضوعية 
مؤشرات األداء الخاصة بمهارة االستماع  عند تقويم أداء الطلبة لهذه المهارة في ظل التعليم  

 عن بعد، وكانت إجاباتهم على النحو اآلتي: 
مرفوضة   إّن مهارة االستماع لم تكن تُمارس وال يتاح لها المجال فهي( أجاب: "  محمد مشرف )

 ". من مجتمع الطلبة واألهل، فال يشغل المعلم الطلبة في أمر ال اهتمام فيه
حطمّ معلمو اللغة العربية في المرحلة الثانوية معايير أداء الطلبة لمهارات ( أجاب: " فالحمشرف )

لمهارة اللغة العربية، فمن النادر أن يقيس معلم اللغة العربية للمرحلة الثانوية أداء الطلبة  
رام  ". االستماع والتحّدث، وإن مّر عليهما فإنه يمر مرور الكِّ
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: لإلجابة عن السؤال تم استخراج التكرار والنسبة المئوية لواقع رصد مهارة التحد ث -ب
الثانوية للمرحلة  العربية  اللغة  ظل    معلمي  في  التحّدث  بمهارة  الخاصة  األداء  مؤشرات 
 ( يبين ذلك: 4ين التربويين، والجدول )التعليم عن بعد من وجهة نظر المشرف

ث التي رصدها معلم اللغة العربية  4الجدول )   (: مؤشرات األداء الخاصة بمهارة التحد 
 للمرحلة الثانوية في ظل التعليم عن بعد، من وجهة نظر المشرفين التربويين. 

 النسبة  التكرارات  مؤشرات األداء لمهارة التحد ث  الرقم 
 25% 3 أفكارهم شفوي ا. عرض   1
 % 17 2 جرأة الطلبة وطالقتهم باشتراكهم في مناقشة اآلراء المطروحة. 2
 %  8 1 محاججة اآلراء بالبرهان العقلي.  3
 % 25 3 تقديم حلوًل شفوية للمشكالت.  4
 % 0 0 استخدام الطلبة للغة الجسد ومخارج الحروف في أثناء التحد ث   5
 % 25 3 ضبط حديثهم نحوي ا وصرفي ا.  6
 % 17 2 تضمين الصور الفنية في أثناء حديثهم.   7
ثهم استشهادات مناسبة.  8  % 8 2 تضمين تحد 
 % 15.6  المجموع  

 مؤشرات   من المشرفين التربويين قد أجمعوا أّن أكثر  %(25)(  أّن ما نسبته  4يشير الجدول ) 
التحّدث والتي رصدها معلمي اللغة العربية لتقويم الطلبة َوفقها في ظل    بمهارة  األداء الخاصة

  حديثهم   وضبط  للمشكالت،  شفوية  حلواًل   وتقديم  شفويًّا،  ألفكارهم  التعليم عن بعد هي )عرض الطلبة
رصد معلمي  على    أجمعوا    %( من المشرفين التربويين17)وصرفيًّا(، و يظهر الجدول أّن    نحويًّا

والخاَصين بمهارة التحّدث )جرأة الطلبة    ي األداء اآلتيينمؤشر   للمرحلة الثانوية العربية   اللغة العربية
هم تقديم  وتضمين الصور الفنية في أثناء حديث ،  باشتراكهم في مناقشة اآلراء المطروحة وطالقتهم  

تقديم رأيًّا نقدًيًا في نص االستماع( عند تقويم    الطلبة تحلياًل ألحكامهم النقدية للنص المسموع،
التعليم عن بعد، المهارة في ظل  التربويين على8%أجمع )و   أداء الطلبة لهذه    ( من المشرفين 

مؤشر  رصد العقلي) المعلمين  بالبرهان  اآلراء  الطلبة  تحّدثهم  ،محاججة  استشهادات    وتضمين 
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( من مؤشرات األداء الخاصة بمهارة التحّدث  عند تقويم أداء الطلبة لهذه المهارة في ظل  مناسبة 
التعليم عن بعد، وبينت النتائج أن المشرفين التربويين أجمعوا أّن معلمي اللغة العربية للمرحلة  

ج الحروف( من مؤشرات  الثانوية لم يرصدوا المؤشر التالي) استخدام الطلبة للغة الجسد ومخار 
األداء الخاصة بمهارة التحّدث عند تقويم الطلبة في مهارة التحّدث في ظل التعليم عن بعد حيث  

 %(، وكانت إجاباتهم على النحو اآلتي: 0كانت نسبة إجماعهم )
ما ينطبق على مهارة االستماع ينطبق على مهارة التحّدث فمعلم اللغة  ( أجاب:"  هيثم مشرف )

 ". لمرحلة الثانوية ال يضيع وقته في رصد أداء الطلبة لمهارتي االستماع والتحدثالعربية ل
لم يكن المعلم يقيس قدرة الطالب على استخدام لغة الجسد أثناء تحدثهم  ( أجاب : "محمدمشرف )

 ".  فهذا صعب في التعليم عن بعد
والنسبة المئوية لواقع رصد معلمي اللغة  :  لإلجابة السؤال تم استخراج التكرار  مهارة القراءة -ج

مؤشرات األداء الخاصة بمهارة القراءة في ظل التعليم عن بعد من وجهة    العربية للمرحلة الثانوية
 ( يبين ذلك: 5نظر المشرفين التربويين، والجدول )

العربية للمرحلة     (: مؤشرات األداء الخاصة بمهارة القراءة التي رصدها معلم اللغة 5الجدول )
 الثانوية في ظل التعليم عن بعد، من وجهة نظر المشرفين التربويين. 

 النسبة  التكرار  مؤشرات األداء لمهارة القراءة الرقم
 % 0 0 قراءة النص قراءة صامتة بسرعة وزمن مناسبين  1
 % 100 12 قراءة النص قراءة جهرية صحيحة معبرة   2
 %  0 0 المناسب وحركات الجسد وفق المعنى مراعاة التنغيم   3
 % 100 12 تفسير المفردات والتراكيب الجديدة الواردة في النص  4
 % 100 12 التمييز بين األفكار الرئيسية واألفكار الفرعية  5
 % 100 12 بيان الدللت الرمزية الواردة في النص  6
 % 75 9 األفكار الرئيسية تلخيص النص بأسلوب خاص مع المحافظة على   7
 % 100 12 تحليل العمل األدبي إلى عناصره مع التوضيح  8
 % 100 12 استنتاج أهداف الكاتب من النص 9
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 % 75 9 إضافة أفكار جديدة لم يتناولها كاتب النص  10
 % 100 12 مثلة من المقروء على قواعد النحو والصرف أإعطاء   11
 % 100 12 المقروء بيان مواطن الجمال في النص  12
 % 100 12 إصدار أحكام نقدية على المقروء مع التعليل  13
 % 80.7  المجموع  

 
 مؤشرات   من المشرفين التربويين قد أجمعوا أّن أكثر  %( 100)(  أّن ما نسبته  5يشير الجدول ) 

الخاصة في ظل    بمهارة  األداء  َوفقها  الطلبة  لتقويم  العربية  اللغة  والتي رصدها معلمي  القراءة 
التعليم عن بعد هي )قراءة النص قراءة جهرية صحيحة معبرة، وتفسير المفردات والتراكيب الجديدة  
الواردة في النص، التمييز بين األفكار الرئيسية واألفكار الفرعية، و بيان الدالالت الرمزية الواردة 

لنص، وتحليل العمل األدبي إلى عناصره مع التوضيح، واستنتاج أهداف الكاتب من النص،  في ا
إعطاء أمثلة من المقروء على قواعد النحو والصرف، وبيان مواطن الجمال في النص المقروء،  

  %( من المشرفين التربويين75)وإصدار أحكام نقدية على المقروء مع التعليل(، ويظهر الجدول أّن  
والخاَصين    ي األداء اآلتيين مؤشر   للمرحلة الثانوية العربية  رصد معلمي اللغة العربية على    ا  أجمعو 

وإضافة  الرئيسية،  األفكار  على  المحافظة  مع  بأسلوب خاص  النص  )تلخيص  التحّدث  بمهارة 
  ، أفكار جديدة لم يتناولها كاتب النص( عند تقويم أداء الطلبة لهذه المهارة في ظل التعليم عن بعد 

وبينت النتائج أن المشرفين التربويين أجمعوا أّن معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية لم يرصدوا 
التاليين) قراءة صامتة بسرعة وزمن مناسبينالمؤشرين   النص  المناسب قراءة  التنغيم  ، ومراعاة 

الطلبة في  وحركات الجسد وفق المعنى( من مؤشرات األداء الخاصة بمهارة القراءة عند تقويم  
%(، وكانت إجابات بعضهم  0مهارة القراءة في ظل التعليم عن بعد حيث كانت نسبة إجماعهم )

 على النحو اآلتي:  
رصد المعلم معظم هذه المؤشرات ما عدا تلخيص الطالب للنص، وإضافة ( أجابت: "سمرمشرفة )

 ". أفكار جديدة لم يتطرق لها مؤلف النص
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  ( "  حمدي مشرف  أجاب:  الت (  في  كل  الطلبة  أداء  يقيس  المعلم  لكن  القراءة  مهارة  على  ركيز 
 "  امتالكها ضمن معايير يختارها المعلم ويلغي معايير أخرى كالقراءة الصامتة وغيرها

       مهارة الكتابة: -د
لإلجابة السؤال تم استخراج التكرار والنسبة المئوية لواقع رصد معلمي اللغة العربية         

مؤشرات األداء الخاصة بمهارة الكتابة في ظل التعليم عن بعد من وجهة نظر    للمرحلة الثانوية
 ( يبين ذلك: 6المشرفين التربويين، والجدول )

لكتابة التي رصدها معلم اللغة العربية للمرحلة  (: مؤشرات األداء الخاصة بمهارة ا6الجدول )
 الثانوية في ظل التعليم عن بعد من وجهة نظر المشرفين التربويين 

 النسبة  التكرار  مؤشرات األداء لمهارة الكتابة  الرقم
 % 42 5 الكتابة الصحيحة بسرعة وزمن مناسبين.   1

 42% 5 الكتابة. مراعاة القواعد النحوية و الصرفية في   2

 % 0 0 محاكاة أسلوب كاتب أو أديب ما.  3
 % 0 0 تحويل نص من نوع أدبي إلى آخر.  4

 % 8 1 إبداء الرأي كتابة مدعما باألدلة و الحجج والبراهين   5

 % 0 0 كتابة موضوع ما كتابة ناقدة لما يقرأ.  6
في   7 العربي  والشعر  الشريفة  واألحاديث  الكريمة  اآليات  توظيف 

 الكتابة.  
5 42 % 

 % 25 3 توظيف الصور الجمالية في الكتابة.   8

 % 19.8  المجموع  

 
مؤشرات   %( من المشرفين التربويين قد أجمعوا أّن أكثر  42( أّن ما نسبته ) 6يبين الجدول ) 

والتي رصدها معلمي اللغة العربية لتقويم الطلبة َوفقها في ظل  األداء الخاصة بمهارة الكتابة  
التعليم عن بعد هي )الكتابة الصحيحة بسرعة وزمن مناسَبين، ومراعاة القواعد النحوية والصرفية  
وأيًضا  الكتابة(،  في  العربي  والشعر  الشريفة،  الكريمة واألحاديث  اآليات  توظيف  الكتابة،  في 

أّن ) الجدول  العربية  %(  25يظهر  اللغة  التربويين أجمعوا  على رصد معلمي  المشرفين  من 
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للمرحلة الثانوية العربية مؤشر األداء اآلتي والخاص بمهارة الكتابة )توظيف الصور الجمالية 
بعد، وأجمع )  التعليم عن  المهارة في ظل  لهذه  الطلبة  أداء  تقويم  الكتابة( عند  ( من  8%في 

المشرفين التربويين على رصد المعلمين مؤشر األداء )إبداء الرأي كتابة مدعما باألدلة  والحجج  
والبراهين( من مؤشرات األداء الخاصة بمهارة الكتابة عند تقويم أداء الطلبة لهذه المهارة في ظل  

 التعليم عن بعد، وكانت إجابة أحدهك كاآلتي:  
لم طلبته كتابة موضوعًا ما في نهاية كل وحدة دراسية، موضًحا  يكلف المع( أجاب:"  فالحمشرف )

لهم مؤشرات األداء التي يتم في ضوئها عملية تقويم كتابات الطلبة كالكتابة ضمن زمن  
 ".  يحدده المعلم، مع التزام الطلبة بالقواعد النحوية والصرفية واإلمالئية 

تعليم عن بعد للمرحلة الثانوية من وجهة نظر  واقع تقويم مهارات اللغة العربية في ظل ال  :ثانًيا 
 الطلبة.  

م معلم اللغة العربية للمرحلة   ه لطلبة الصف الحادي عشر: كيف  قو  نتائج السؤال األول والموج 
ث، القراءة، الكتابة( في ظل   الثانوية امتالك الطلبة لمهارات اللغة العربية ) الستماع، التحد 

   التعليم عن بعد؟ 
هذا السؤال تم استخراج التكرار والنسبة المئوية ألساليب تقويم معلم اللغة العربية    لإلجابة عن

للمرحلة الثانوية امتالك الطلبة لمهارات اللغة العربية )االستماع، التحّدث، القراءة، الكتابة( في  
 ( يبين ذلك: 7ظل التعليم عن بعد، والجدول )

للمرحلة  التي استخدمها معلم اللغة العربية  اإللكتروني(: أساليب وأدوات التقويم 7جدول )
 الثانوية لتقويم أداء الطلبة في ظل التعليم عن بعد من وجهة نظر الطلبة

 
 النسبة  التكرار  أساليب وأدوات التقويم اإللكتروني  الرقم 
 % 100 12 الختبارات اإللكترونية  1
 % 0 0 اإلنجاز   حقيبة 2
 % 42 5 تقويم األداء  3
 % 0 0 المقابالت الشخصية  4
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 % 100 12 أوراق العمل  5
 % 0 0 التأمالت الذاتية  6
 % 0 0 تقييم الزمالء  7
 0% 0 التقييم الذاتي  8
 % 30.2  المجموع  

عند سؤال الطلبة عن كيفية تقويم معلم اللغة العربية للمرحلة الثانوية مدى  ( أّن 7يبين الجدول ) 
( من الطلبة  100%كان إجماع )  اللغة العربية في ظل التعليم عن بعدامتالك طلبته لمهارات  
أجمع    كما، في تقويم أداء الطلبة،  ( االختبارات اإللكترونية، وأوراق العمل) على استخدام المعلمين  

للكشف عن امتالكهم لمهارات  (تقويم األداء)%( من الطلبة على استخدام المعلمين أسلوب 42)
والمقابالت الشخصية،    اإلنجاز،  )حقيبةأن أسلوب    هرت النتائج إجماع الطلبةوأظ اللغة العربية،  

الذاتي  الزمالء، والتقييم  وتقييم  الذاتية،  أداء   (والتأمالت  تقييم  المعلمين في  قِّّبل  لم تستخدم من 
وكانت إجابات  %(،  0في ظل التعليم عن بعد حيث كانت النسبة )   الطلبة لمهارات اللغة العربية 

 نهم على النحو اآلتي: البعض م
كنا نرسل الواجبات وأوراق العمل وإجابات تدريبات درس القراءة كما نرسل " ( أجاب:  ليثالطالب )

لها موضوع التعبير الذي تطلبه منا، أما االختبارات فقد كانت إختبارات إلكترونية، وأما ما يخص  
أوراق العمل والحضور ومشاركاتنا  التقويم الثالث فقد كانت عالماته موزعة على أداء الواجبات و 

 " خالل الحصة
نظر   وجهة من الثانوية للمرحلة بعد عن التعليم ظل في العربية اللغة مهارات  تقويم واقع ثالًثا:

 أولياء األمور.  
الثانوية  نتائج   للمرحلة  العربية  اللغة  معلم  م  قو  كيف   األمور:  ألولياء  والموج ه  األول  السؤال 

الطلبة لمهارات اللغة العربية ) الستماع، التحد ث، القراءة، الكتابة( في ظل التعليم عن  امتالك  
 بعد؟
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لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التكرار والنسبة المئوية لواقع استخدام معلمي اللغة العربية  
بعد من وجهة نظر  للمرحلة الثانوية من أساليب وأدوات التقويم اإللكتروني في ظل التعليم عن  

 ( يبين ذلك: 8أولياء األمور، والجدول ) 
 األمور   أولياء نظر  وجهة من أساليب وأدوات التقويم اإللكتروني : (8جدول )

 النسبة  التكرار  أساليب وأدوات التقويم اإللكتروني  الرقم 
 % 100 6 الختبارات اإللكترونية  1
 % 0 0 اإلنجاز حقيبة 2
 % 50 3 تقويم األداء  3
 % 0 0 المقابالت الشخصية  4
 % 100 6 أوراق العمل  5
 % 0 0 التأمالت الذاتية  6
 % 0 0 تقييم الزمالء  7
 0% 0 التقييم الذاتي  8
 % 31.2  المجموع  

    
( من أولياء األمور على استخدام معلمي اللغة العربية  100%إجماع )   ( إلى8يشير الجدول )    

الثانوية)االختبارات اإللكترونية، وأوراق العمل( أسلوب تقويم أداء الطلبة في مهارات اللغة للمرحلة  
%( من أولياء األمور على استخدام  50العربية في ظل التعليم عن بعد، وكشفت النتائج إجماع )

إجماع    المعلمين أسلوب )تقويم األداء( للكشف عن امتالكهم لمهارات اللغة العربية، وبينت النتائج
أولياء األمور أن أسلوب وأدوات التقويم الـتالية )ملفات اإلنجاز، والمقابالت الشخصية، واليوميات،  
أداء  تقييم  المعلمين في  قِّّبل  لم تستخدم من  الذاتي(  الزمالء، والتقييم  وتقييم  الذاتية،  والتأمالت 

 %(. 0ن بعد فكانت نسبة اإلجماع)الطلبة لمهارات اللغة العربية للمرحلة الثانوية في ظل التعليم ع 
 وكانت إجابات البعض منهم على النحو اآلتي:   
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من خالل تقّديم أبناءنا اختبارات إلكترونية، وإرسال الواجبات المطلوبة  ولي األمر )أحمد( أجاب: "
 ".وأوراق العمل وكذلك تفاعلهم ومشاركتهم في اثناء الحصة

عالمة التقويم الثالث لتقويم أداء الطلبة في مهارة القراءة دون جزء من  ولي األمر)منى( أجابت: "
 ". بقية المهارات، فحصص االستماع والتحّدث والكتابة غير مفّعلة في التعليم عن بعد

ه لولي األمر:        كيف تقي م تجربة ابنك/ ابنتك في امتالكهم لمهارات   السؤال الثاني الموج 
 ن بعد؟ اللغة العربية في ظل التعليم ع

عند سؤال أولياء األمور عن كيفية تقييم تجربة أبنائهم في امتالك مهارات اللغة العربية في        
تراجع الطلبة في امتالكهم    ( من أولياء األمور على100%ظل التعليم عن بعد، كان إجماع ) 

 لمهارات الغة العربية، حيث جاءت إجابات بعضهم على النحو اآلتي: 
% من مهارات اللغة العربية مقارنة  30تجربة ضعيفة فال تغطي أكثر من  ولي األمر)زيد( أجاب:"  

 ". مع التعليم الوجاهي
لمست تراجعًا كبيرًا لدى ابنتي بعد أن كانت شعلة من النشاط تشارك ولي األمر) منى( أجابت:"

 ". عبر عن أفكارها كما كان سابًقافي اإلذاعة ومسابقات الكتابة اإلبداعية، اآلن لم تكتب شيئًا ولم ت 
 الشرح والستنتاج:  

بينت نتائج الدراسة أن التقدير الكلي لواقع تقويم مهارات اللغة العربية في ظل التعليم عن بعد   
للمرحلة الثانوية كانت متوسطة، وأن تقديرات عينة الدراسة لجميع مجاالت أداة االستبانة كانت  

لمجال القراءة في المرتبة األولى وبدرجة تقدير مرتفعة، ويليه مجال  "متوسطة"، وكان أكبر تقدير  
الكتابة و بدرجة تقدير متوسطة، وكان أقل تقدير لمجالي التحّدث واالستماع، وقد ُيعزى ذلك إلى  
سهولة تقويم أداء الطلبة في مهارة القراءة في ظل التعليم عن بعد مع عدم جاهزية المدارس في  

لتقنية، وقد يعزى ذلك أيًضا إلى عدم اهتمامهم بتقويم أداء الطلبة في مهارتي التحدث  توفيلر الُبنية ا
واالستماع إلى بسبب وجود صعوبات تقنية حالت دون االهتمام بهاتين المهارتين، وقد يعزى ذلك  
إلى أن عدم التواصل البصري بين المعلم والطلبة في ظل التعليم عن بعد لم يسهم في تقويم أداء  

 طلبة في هاتين المهارتين . ال
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والتي بينت نتائجها    (Ayden  and Erol, 2021) أيدين وإيرولاتفقت نتائج هذه الدراسة مع  
(  Martin, 2020عدم مقدرة التعليم عن بعد من تحسين مهارة التعبير الكتابي، ومع دراسة مارتن)

 التي كشفت نتائجها أن مهارة النطق لم تتحسن في ظل التعليم عن بعد. 
ومواقع ( والتي بينت نتائجها أن الهواتف الذكية  AlShehab, 2020واختلفت مع دراسة الشهاب )

 الويب كان لها تأثيًرا إيجابيا في تحسين مهارة الكتابة. 
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وهو: هل توجد فروق ذات دللة إحصائية    2.5    

( في تقديرات معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية لواقع تقويم  α=0.05عند مستوى دللة )
التعليم عن بعد ُتعزى لمتغيرات )الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل  مهارات اللغة العربية في ظل  

 العلمي(؟ 
النتائج    تعزى  عدم  أظهرت  إحصائية  داللة  ذات  فروق  جميع    في  العلمي المؤهلألثر  وجود 

، وقد ُيعزى ذلك إلى أن المدارس الخاصة تستقطب معلمي مادة اللغة العربية للمرحلة  المجاالت
يمتلكون مؤهاًل علمّيا يمّكنهم من تدريس هذه المرحلة والتي تقوم سمعة المدرسة  الثانوية ممن  

على نسبة نجاح طلبتها في امتحان الثانوية العامة؛ مما يوجد ُحكًما متشابًها لواقع تقويم مهارات 
 اللغة العربية في ظل التعليم عن بعد. 

إحصائية تعزى ألثر الجنس في جميع   ولكن النتائج من جهة أخرى، بينَّت وجود فروق ذات داللة 
المجاالت وجاءت الفروق لصالح اإلناث، وقد ُيعزى ذلك إلى المعلمات أكثر معرفة من الذكور  
بأهمية تقويم مهارات اللغة العربية كلها وأنها كٌل ال ينفصل وال يصلح االهتمام بمهارة دون أخرى،  

قيس امتالك الطلبة لمهارات اللغة العربية،  كذلك تمكنهن من بناء مختلف أدوات التقويم التي ت 
كما يتمتعن بحرصهن على أن يوازي تقويم مهارات اللغة العربية في ظل التعليم عن بعد مع ما  
كان في التعليم الوجاهي، بينما ينخفض مستوى تقويم معلمين ألداء الطلبة لمهارات اللغة العربية  

نهم يسقطون امتحان الثانوية العامة على تدريسهم  للمرحلة الثانوية في ظل التعليم عن بعد؛ أل
  لمهارات اللغة العربية فنجدهم يهتمون بتقويم أداء الطلبة في مهارة القراءة دون بقية المهارات،

في جميع    سنوات الخبرةألثر  وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  عدم  وأشارت النتائج إلى  
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وقد ُيعزى ذلك إلى    فأكثر، سنوات   10الفروق لصالح  وجاءت  القراءةالمجاالت باستثناء مجال  
طول سنوات الخبرة من الشروط المهمة في تعيين معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية في    أن

المدارس الخاصة؛ وذلك ألهمية هذه المرحلة في استقطاب أكبر عدد ممكن من طلبة المرحلة  
 الثانوية للدراسة في مدارسها.

( والتي نتائجها وجود فروق في  2013نتائج هذه الدراسة مع دراسة حمادنة والسرحان )واختلف  
   درجة استخدام شبكة اإلنترنت تعزى ألثر متغيري المؤهل العلمي لصالح حملة الماجستير

: ما واقع تقويم مهارات اللغة العربية في ظل التعليم عن  النتائج المتعلقة بالسؤؤؤؤال الثالث  3.5
 ة الثانوية من وجهة نظر المشرفين التربويين، والطلبة، وأولياء األمور؟بعد للمرحل

: ما واقع تقويم مهارات اللغة العربية في ظل  بالسؤال الثالثأوًل: مناقشة النتائج الخاصة        
 التعليم عن بعد للمرحلة الثانوية من وجهة نظر المشرفين التربويين؟

لالختبــارات اإللكترونيــة، وأوراق العمــل في تقويم أداء    أظهرت النتــائج أن اســــــــــــــتخــدام المعلمين
الطلبة من وجهة نظر المشـرفين التربويين كان مرتفًعا، وأوضـحت النتائج أن اسـتخدام المعلمين  

من وجهة نظر المشـرفين    أسـلوب تقويم األداء للكشـف عن امتالك الطلبة لمهارات اللغة العربية
ذلك إلى أن االختبارات اإللكترونية وأوراق العمل، هي أيسـر التربويين كان متوسـًطا، وقد ُيعزى  

الوسائل التي من خاللها يستطيع المعلم تقويم أداء الطلبة لمهارات اللغة العربية في ظل التعليم 
عن بعد خاصــــــــة في ظل عدم جاهزية المدارس للتعليم عن بعد، باإلضــــــــافة إلى أن امتحانات  

تعليم عن بعد جاءت إلكترونية عبر منصــــــــــــــة درســــــــــــــك وطبيعـة  وزارة التربية والتعليم في ظل ال
 أسئلتها هي اختيار من متعدد لذلك تّم القياس عليها.                                      

ــطة،  إلى عدم محاكاة   ــورة متوســ ــتخدام المعلمين للتقويم المعتمد على األداء بصــ وقد ُيعزى اســ
معلمي اللغة العربية ال يقدمون اهتماًما لمهارة االســــــــــــــتماع  البرمجيات للتعليم الوجاهي، كما أن 

ــوء رفض  ــعب تقويم أداء الطلبة لها عن بعد في ضـــــــ والتحّدث والكتابة العتقادهم أنه من الصـــــــ
الطـلب تفعـيل لكـاميرا المنصــــــــــــــة التعليمـية المســــــــــــــتخـَدمـة لتقويم المعلم أداء الطلـبة في المهـارات  

 خجل الطلبة من الظهور أمام الكاميرا.                                                           االربعة بسبب ثقافة المجتمع والذي ي 
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ــية،   ــخصـــ ــلوب حقيبة اإلنجاز، والمقابالت الشـــ ــتخدام المعلمين ألســـ وأظهرت النتائج أن عدم اســـ
وقد ُيعزى    التربويين،والتأمالت الذاتية، وتقييم الزمالء، والتقييم الذاتي من وجهة نظر المشـرفين  

ذلك إلى أن معلمي المرحلة الثانوية ال ُيقاس أداءهم بتنوع أســاليب التقويم التي يســتخدمها وإنما 
بنســـبة نجاح طلبته في امتحان الثانوية العامة على مســـتوى المملكة والتي هي المعيار بالنســـبة  

 لهم.
سجل األداء الخاص بمهارة االستماع  وأشارت النتائج إلى أن استخدام معلمي اللغة العربية ل  

االعتقاد السائد لدى    وقد ُيعزى ذلك إلى أن  وجهة نظر المشرفين التربويين كان أقل من المتوسط،
معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية أن المهارة التي ال حيز لها في امتحان الثانوية العامة ال  

اصل البصري بين المعلم والمتعلم أسهم في ابتعاد  أهمية في تدريسها للطلبة، كما أن غياب التو 
 المعلم عن االهتمام بهذه المهارة.

وأشـــــــارت النتائج كذلك إلى أن اســـــــتخدام معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية لرصـــــــد عرض  
الطلبة ألفكارهم شــــــــفويًّا، وتقديم حلواًل شــــــــفوية للمشــــــــكالت، وضــــــــبط حديثهم نحويًّا وصــــــــرفيًّا، 

لطلبة للغة الجســـــــــد ومخارج الحروف في أثناء التحّدث من وجهة نظر المشـــــــــرفين واســـــــــتخدام ا
مجتمع أولياء األمور فرض عليهم عدم إجبار   التربويين كان ضــــــــــــــعيًفا، وقد ُيعزى ذلك إلى أن

المعلم طلبته تفعيل واســــــتخدام الكاميرا المرتبطة بالمنصــــــة المســــــتخدمة والبرمجيات اإللكترونية  
عد، مما أدى إلى إهمال هذه المعايير والمؤشـرات، وصـعوبة تقويم الطلبة في أثناء تدريسـه عن ب 

 ظل ضعف البنية التحتية التقنية.
وأظهرت النتائج أن رصـــــــــد معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية المؤشـــــــــرات اآلتية: قراءة النص 

النص، التمييز بين    قراءة جهرية صــحيحة معبرة، وتفســير المفردات والتراكيب الجديدة الواردة في
األفكـار الرئيســــــــــــــيـة واألفكـار الفرعيـة، وبيـان الـدالالت الرمزيـة الواردة في النص، وتحليـل العمـل  
األدبي إلى عناصره مع التوضيح، واستنتاج أهداف الكاتب من النص، وإعطاء أمثلة من المقروء 

ار أحكام نقدية على على قواعد النحو والصـرف، وبيان مواطن الجمال في النص المقروء، وإصـد
 وقد ُيعزى ذلك إلى أن  المقروء مع التعليل وجهة نظر المشــــــــــــــرفين التربويين كان بدرجة مرتفعة،
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هذه المؤشــرات التي تهتم بقياســها وزارة التربية والتعليم في امتحان اللغة العربية لذلك هم يركزون  
 .على تدريب الطلبة على هذه المؤشرات من بداية الصف الحادي عشر

ــرات اآلتية   ــد معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية المؤشــ ــتخدام أن رصــ ــحت النتائج أن اســ وأوضــ
ــافة   ــية، وإضـ ــلوب خاص مع المحافظة على األفكار الرئيسـ ــَرين اآلتيين تلخيص النص بأسـ المؤشـ

ــًطا، وقد ُيعزى    أفكار جديدة لم يتناولها كاتب النص، وجهة نظر المشـــــــرفين التربويين كان متوســـــ
ــئلة موضــــوعية وليس لهذه المؤشــــرات أّي حيز   لك إلى أنذ ــئلة اإللكترونية كانت أســ طبيعة األســ

 في امتحانات وزارة التربية والتعليم لمادة اللغة العربية للمرحلة الثانوية في ظل التعليم عن بعد.
ــتخدام معلمي اللغة العربية للمرحلة  ا إلى أن عدم اســـ ــً ــارت النتائج أيضـــ الثانوية لقراءة النص وأشـــ

قراءة صــامتة بســرعة وزمن مناســبين، ومراعاة التنغيم المناســب وحركات الجســد وفق المعنى من  
وجهة نظر المشـرفين التربويين ، وقد ُيعزى ذلك إلى أنه من الصـعب جًدا قياس أداء الطلبة وفق 

 معلم وطلبته.هذين المؤشَرين في ظل التعليم عن بعد مع غياب التواصل البصري بين ال
ــجل األداء   ــتخدام معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية لســــــــ ــارت النتائج كذلك إلى أن اســــــــ وأشــــــــ

ــير   ــحيحة معبرة، وتفســــــــ ــرات اآلتية: قراءة النص قراءة جهرية صــــــــ الخاص بمهارة القراءة المؤشــــــــ
ــية واأل فكار الفرعية،  المفردات والتراكيب الجديدة الواردة في النص، والتمييز بين األفكار الرئيســـــــــ

ــيح،   ــره مع التوضـــــــــ وبيان الدالالت الرمزية الواردة في النص، وتحليل العمل األدبي إلى عناصـــــــــ
واستنتاج أهداف الكاتب من النص، وإعطاء أمثلة من المقروء على قواعد النحو والصرف، وبيان  

ن وجهة نظر   مواطن الجمال في النص المقروء، وإصدار أحكام نقدية على المقروء مع التعليل م
ــرفين التربويين كان مرتفًعا، وقد ُيعزى ذلك إلى أن معيار تقويم الطلبة هو امتحان الثانوية   المشـــــــ

 العامة والتي يركز على هذه المؤشرات.
وأظهرت النتائج أن اســــتخدام معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية لرصــــد األداء الخاص بمهارة  

عة وزمن مناســَبين، ومراعاة القواعد النحوية والصــرفية في الكتابة،  الكتابة: الكتابة الصــحيحة بســر 
توظيف اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة، والشعر العربي في الكتابة من وجهة نظر  المشرفين 

ــًطا، وقد ُيعزى ذلك إلى أنها أكثر معايير التصــــحيح التي يصــــحح المعلمون    التربويين كان متوســ
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في مراكز تصـــــــحيح امتحان الثانوية العامة لمادة اللغة العربية لذلك يهتم  َوفقها موضـــــــوع الكتابة 
 بعضهم بها.

وأوضـــــــــــــحت النتائج أن اســـــــــــــتخدام معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية في توظيف الصـــــــــــــور   
الجمالية في الكتابة من وجهة نظر  المشــــــــــرفين التربويين كان ضــــــــــعيًفا، وأشــــــــــارت النتائج  أن 

للغة العربية للمرحلة الثانوية لرصــد المؤشــرين اآلتيين: إبداء الرأي كتابة مدعما  اســتخدام معلمي ا
باألدلة والحجج والبراهين، وكتابة موضـــــــــــــوع ما كتابة ناقدة لما يقرأ، من وجهة نظر المشـــــــــــــرفين 
التربويين كان ضــــــــــــــعيًفا جًدا، وقد ُيعزى ذلك إلى أنه القليل جًدا من الطلبة الذين يمتلكون القدرة  

ــحيح  عل ــمن معايير تصـــ ــرات ليســـــت من ضـــ ــرات، كما أنها هذه المؤشـــ ى الكتابة وفق هذه المؤشـــ
 موضوع الكتابة في امتحان الثانوية العامة.  

وأظهرت النتائج أن رصـد معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية مؤشـر األداء التالي وهو محاكاة   
آخر من وجهـة نظر المشــــــــــــــرفين  أســــــــــــــلوب كـاـتب أو أدـيب مـا، وتحوـيل نص من نوع أدبي إلى

التربويين كــان بــدرجــة معــدومــة، وقــد ُيعزى ذلــك إلى أن موضــــــــــــــوعــات الكتــابــة التي جــاءت في 
ــلوب كاتب أو أديب ما، أو تحويل   امتحانات الثانوية العامة لم تطلب من الطلبة أن يحاكوا أســـــــــــ

 نص من نوع أدبي إلى آخر.
أن من  والتي خلصـت نتائجها إلى (  Yoruk, 2021يورك ) اتفقت نتائج هذه الدراسـة مع دراسـة

ــاكـــل التي تواجـــه نظـــام التقييم عن بعـــد هو االفتقـــار إلى البنيـــة التحتيـــة التكنولوجيـــة،   المشــــــــــــــ
ــة عبد   والمحافظة على ســـــــــــــالمة االمتحانات وتوفير فرص التقييم المتكافئة. واتفقت مع دراســـــــــــ

 ة بنظام االمتحان اإللكتروني. ( والتي توصلت نتائجها إلى أن هناك مشكالت عديد2019البر)
: ما واقع تقويم مهارات اللغة العربية في ظل  بالسؤال الثالثثانًيا: مناقشة النتائج الخاصة       

الطلبة ) الستماع، التحد ث، القراءة، الكتابة(    التعليم عن بعد للمرحلة الثانوية من وجهة نظر
  في ظل التعليم عن بعد؟ 

أظهرت النتائج أن استخدام المعلمين االختبارات اإللكترونية، وأوراق العمل، في تقويم أداء الطلبة  
من وجهة نظر الطلبة كان مرتفًعا، وقد ُيعزى ذلك إلى أن تمكن الطلبة من اإلجابة عن أسئلة  
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ساليب وفق ما يمتلكون من مهارات حاسوبية، كما أنها بسيطة وسهلة التعامل معها فال  هذه األ
 تحتاج إلى الوقت والجهد الكبير. 

وأوضحت النتائج أن استخدام المعلمين أسلوب تقويم األداء للكشف عن امتالكهم لمهارات اللغة  
ذل يعزى  وقد  متوسًطا،  كان  الطلبة  المشرفين  نظر  التقنية وعدم  العربية من وجهة  للصعوبة  ك 

 امتالك المعلم الساليب التقويم اإللكتروني بشكل فعال. 
وأظهرت النتائج أن استخدام المعلمين ألسلوب حقيبة اإلنجاز، والمقابالت الشخصية، والتأمالت  

الذاتية، وتقييم الزمالء، والتقييم الذاتي من وجهة نظر الطلبة كان بدرجة معدومة وقد ُيعزى ذلك  
 ى أن الطلبة لم يدّربوا على التعامل مع هذه األساليب واألدوات. إل

( والتي أظهرت نتائجها أن مهارات النطق لم تتحســــن  Marten, 2020اتفقت مع دراســــة مارتن)
والتي بينت أن االختبارات اإللكترونية    (2019لدى المتعلمين عن بعد.واتفقت مع دراســة محمد )

   تحظى بثقة ومصداقية عالية.  
والتي خُلصت نتائجها إلى أن هناك أثًرا  (  2020واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة مقدادي) 

 .  إيجابًيا في الستخدام التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا
م معلم اللغة العربية للمرحلة    ثالًثا: مناقشة نتائج السؤال األول والموج ه ألولياء األمور: كيف  قو 

ث، القراءة، الكتابة( في ظل   الثانوية امتالك الطلبة لمهارات اللغة العربية ) الستماع، التحد 
 التعليم عن بعد؟ 

ونية، وأوراق العمل، وعدد مرات المشاركة أظهرت النتائج أن استخدام المعلمين االختبارات اإللكتر  
في تقويم أداء الطلبة من وجهة نظر أولياء األمور كان مرتفًعا، وقد ُيعزى ذلك إلى أن هذه أسهل  
األساليب التي تسمح للمعلم تقويم األبناء عن بعد، كما أنها تتضمن أسئلة تدّرب الطلبة على  

التربية والتعليم في امتحان الثانوية العامة فهو معيار    اإلجابة عن أي سؤال قد يطرح من قَِّبل وزارة
التقويم عند أولياء األمور، كذلك أن بعض أولياء األمور مهتم بحصول األبناء على أعلى المعدالت  
التي تسمح لهم بالمحافظة على المنح المدرسية التي حصلوا عليها لدراسة المرحلة الثانوية في  

 هذه المدارس.



 

 

 

28 
 

 

ائج أن استخدام المعلمين أسلوب تقويم األداء للكشف عن امتالكهم لمهارات اللغة وأوضحت النت  
العربية من وجهة نظر أولياء األمور كان بدرجة متوسطة، وقد ُيعزى ذلك إلى أن أولياء األمور  
غير مكترثين لتقويم المعلم مدى امتالك الطلبة لمهارات اللغة العربية األربعة، فالمهارة التي يتم  

التي تستحق اهتمام معلمي اللغة العربية، فمهارة  لتركيز عليها في امتحان الثانوية العامة هي  ا
العامة،   الثانوية  امتحان  لها ضمن  الطلبة  امتالك  يقاس  ال  أيًضا  والكتابة  والتحّدث  االستماع 

 باإلضافة على صعوبة تقويم أداء الطلبة في المهارات األربعة في ظل التعليم عن بعد. 
ظهرت النتائج عدم استخدام المعلمين ألسلوب حقيبة اإلنجاز، والمقابالت الشخصية،  والتأمالت  وأ

وقد ُيعزى ذلك إلى أن أولياء   الذاتية، وتقييم الزمالء، والتقييم الذاتي من وجهة نظر أولياء األمور،
همية لها مقارنة  األمور يرفضون إضاعة المعلم وقته في تنويع أساليب وأدوات التقويم والتي ال أ 

مع أسلوب تقويم الطلبة في امتحان الثانوية العامة، فجلُّ تركيزهم على تدريب األبناء من الصف  
الحادي عشر على اإلجابة عن أسئلة تحاكي أسئلة امتحان الثانوية العامة فاهتمامهم منصٌب  

 على حصول األبناء أعلى درجات التحصيل في مادة اللغة العربية. 
ه لولي األمر: ائج مناقشة نت كيف تقي م تجربة ابنك/ ابنتك في امتالكهم   السؤال الثاني الموج 

 لمهارات اللغة العربية في ظل التعليم عن بعد؟ 
أظهرت النتائج أن نسبة تراجع األبناء في امتالك الطلبة لمهارات اللغة العربية للمرحلة الثانوية    

في ظل التعليم من جهة نظر أولياء أمور الطلبة كانت مرتفعة، وقد يعزى ذلك لغياب التواصل  
لتعليم  البصري بين المعلم وطلبته، كما أن جاهزية المدارس لم تكن على مستوى عاٍل ليحاكي ا

 عالوجاهي، باإلضافة إلى غياب تدريب الطلبة في  التعامل مع البرمجيات المختلفة. 
 ومن خالل النظر إلى نقاط التقاطع ما بين مجاالت االستبانة ونتائج المقابلة يتضح ما يأتي:  

مجال  مجال القراءة: أظهرت النتائج أن هناك توافق بين نتائج االستبانة ونتائج المقابلة في   -1
مهارة القراءة والتي أظهرت غالبية الفقرات أنها كانت بدرجة مرتفعة من وجهة نظر المعلمين  

تلخيص  : "المشرفين التربويين والطلبة وأولياء األمور، بينما هناك فقرتين وهما  ووجهة نظر
لم   أفكار جديدة  و"إضافة  الرئيسية"،  األفكار  المحافظة على  مع  بأسلوب خاص  النص 
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كاتب النص"، كانت من ووجهة نظر المشرفين التربويين والطلبة وأولياء األمور    يتناولها
بدرجة متوسطة بينما كانت من وجهة نظر المعلمين بدرجة مرتفعة، كما أظهرت نتائج  
المقابلة أن استخدام معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية "لقراءة النص قراءة صامتة بسرعة  

عاة التنغيم المناسب وحركات الجسد وفق المعنى" من وجهة نظر  وزمن مناسبين"، و"مرا 
نتائج   أظهرت  بينما  ضعيفة،  بدرجة  كان  األمور  وأولياء  والطلبة  التربويين  المشرفين 

 بدرجة متوسطة من وجهة نظر المعلمين.   االستبانة أنها كانت
ج المقابلة في مجال  مجال الكتابة: أظهرت النتائج أن هناك توافق بين نتائج االستبانة ونتائ  -2

مهارة الكتابة من حيث استخدام معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية لرصد األداء الخاص  
النحوية   القواعد  و"مراعاة  مناسَبين"،  وزمن  بسرعة  الصحيحة  "الكتابة  الكتابة:  بمهارة 

عربي في  والصرفية في الكتابة"، و"توظيف اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة، والشعر ال
بدرجة   كانت  حيث  األمور  وأولياء  والطلبة  التربويين  المشرفين  نظر  وجهة  من  الكتابة" 
متوسطة، وكذلك نتائج االستبانة التي أظهرت أنها كانت بدرجة متوسطة من وجهة نظر  
المعلمين، كما توافقت وجهة نظر المشرفين التربويين والطلبة وأولياء األمور حول استخدام  

ة العربية للمرحلة الثانوية في "توظيف الصور الجمالية في الكتابة" من وجهة  معلمي اللغ
نظر المشرفين التربويين، والتي كانت بدرجة ضعيفة مع وجهة نظر المعلمين التي كانت  

 بدرجة منخفضة. 
التحدث:  -3 المقابلة في  مجال  نتائج االستبانة ونتائج  بين  توافق  النتائج أن هناك   أظهرت 

 لتحدث، والتي كانت بدرجة ضعيفة. امجال مهارة 
 أظهرت النتائج أن هناك توافق بين نتائج االستبانة ونتائج المقابلة في  مجال االستماع: -4

 االستماع، والتي كانت بدرجة ضعيفة مجال مهارة 

 التوصيات والمقترحات:  4.5
 في ضوء نتائج هذه الدراسة واستنتاجاتها تم تقديم التوصيات اآلتية:    
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تدريب معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية على استخدام استراتيجيات وأساليب وأدوات التقويم    -
 عن ُبعد، والمهارات المتعلقة باستراتيجيات التقويم عن ُبعد. 

استخدام    - على  الثانوية  للمرحلة  العربية  اللغة  معلمي  لمعلمي  المدرسية  اإلدارات  توجيه 
 التقويم عن ُبعد.   استراتيجيات وأساليب وأدوات

إجراء دراسات حول واقع  تطبيق معلمي اللغة العربية للمراحل الدراسية األخرى الستراتيجيات    -
 وأساليب وأدوات التقويم في ظل التعليم عن ُبعد. 

 إعداد دليل للمعلم بأساليب وأدوات التقويم اإللكتروني.  -
 للمرحلة الثانوية في ظل التعليم عن بعد.  استمرار المعلمين في تقويم مهارات اللغة العربية -

 : المصادر والمراجع 

أثر استخدام برنامج التعليم المحوسب في التحصيل األكاديمي لمقرر  (.  2018بابكر، معزة )

. رسالة دكتوراة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا،  الكيمياء لدى طالبات المرحلة الثانوية

 السودان. 

 .الرياض: دار المريخ. التدريس في اللغة العربية. 2001)الحمادي، يوسف)

 . عمان: دار الحامد. التقويم اللغوي في الكتابة والتفكير التأملي. 2012)خوالدة، أكرم ) 

 . مصر:دار المعرفة الجامعية. المهارات اللغوية عند العرب وغيرهم(. 2008الخويسكي، زين)

 .عمان: دار غيداء. التقويم التربوي الحديثة وأدواته استراتيجيات (. 2008دعمس، مصطفى )

للطباعة والنشر  ، عمان: دار الفكرالقياس والتقويم التربوي الحديث(.  2004الدوسري، راشد )

 والتوزيع. 
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 .القاهرة: دار الفكر العربي. المهارات اللغوية: مستوياتها، تدريسها، صعوباتها(. 2006طعيمة، رشدي)

 .القاهرة: دار اليازوري. التعليم عن بعد والتعليم المفتوح . 2007)عامر، طارق)

المجلة الفلسطينية  (. التعلم عن بعد والتعليم المفتوح، الجذور والمفاهيم، والمبررات.  2007الفرا، اسماعيل )

  (.1) 1.للتعليم المفتوح والتعلم اإللكتروني

 المصرية.  األنجلومكتبة ، القاهرة: فسنالكمبيوتر وعلم ال(. 2001كامل، عبد الوهاب )

 

)الثوابية أحمد، النوعي دراسة معمقة في خمسة أساليبتصميم البحث  (.  2018كريسول، جون وبوث، شيريل)

 مترجم(.عمان: دار الفكر.

ختبارات اإللكترونية في تعزيز مصداقية النظام التعليمي من وجهة  دور استخدام ال(.  2019محمد، حنان ) 

األوسط،  . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق  نظر طلبة الجامعات الخاصة في العاصمة عمان

 األردن.
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