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محدا لريب كثريا دد وأمحد اهلل منه العون والرشد احلمد هلل ال حيصى له عدد وال حييط به األقالم وامل         

 .وبعدله حد وال أمد مث الصالة سرمدا على النيب أمحد واآلل قاطبة  أندائما أبدا فما 

ما كبريا ومتزايدا اهتما ولقد رأينا، رقيها وتطورهاسباب من أ اوسبب ،أهم مقومات األمة منتعترب اللغة      

حيث  .منذ استقالهلا باع طويل يف هذا اجلانب للجزائربنائها وأجياهلا، وكان ألوكيفية تعليمها  لألمم بلغاهتا

هنا باهتمام بالغ من قبل الدارسني واملهتمني بشؤو  تعليمية اللغة حظيتف تبنت مناهج ومقاربات تعليمية خمتلفة،

 ،املرجوةىل األهداف والنتائج إالوسائل والطرق املمكنة للوصول  متبعني يف ذلك كلخاصة يف قطاع التعليم 

وملا كانت اللغة أساسا للتعلم وسبيال للتواصل   ربية وصوهنا من كل عجمة أو حتريف؛على اللغة العللحفاظ 

املختلفة من قراءة وقواعد وتعبري ومطالعة  هاوأنشطتمجيع جوانبها  يف تدريسهاناهج مب كان االهتمام حاصال 

فيا يلتشكل تساندا وظ للغة العربية يف الكتاب املدرسي األنشطةحيث اجتمعت هذه  ،وغريها وبالغة وعروض

فهو  ،إلجناز فعل التعلمعنصرا أساسيا  الذي يعترب التدريساليت ال تتم إال عن طريق  ، ترسيخ امللكة اللغويةيف 

وهذا  ،اللغوية ومتكني الكفاءة منهاكتساب نشاطات اللغة اليت ترفع من ملكته من  املتعلمني يساعد على متك

ال يتم إال عن طريق مقاربات وطرق استحدثتها خمتربات البحث واجتهادات علماء اللسانيات التطبيقية 

، اما كبريا لنظامها الرتبويفأغلب دول العامل اليوم متقدمة كانت أو نامية تعطي اهتم  ؛واملناهج وعلوم الرتبية

 مطلبا مهما جلميع الدول. اإلصالح تبقى دميومة  وبالتايل . ولطرق التعليم 

سواء من حيث ومبا أن تعليمية اللغة العربية، هتدف إىل اكساب املتعلم اجناز مهارات لغوية خمتلفة          

يب مهارة على أخرى أو ممارسة للحدث اللغوي عن ه ال ميكن تغل، إذ أنالبنيوي أو الداليل أو التداويل اجلانب

، وأخرى كتابية ة تقوم على اآلداء امللفوظيف مهارتني اثنتني مهارة شفوي وتبدوالظاهر أن الكفاءة اللغوية  غريه.
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وجلمع هذين املهارتني عمل الباحثون على تطوير عملييت التعلم والتعليم تعول على العادات الكتابية للغة، 

 اكتساب الكفاءات وتوصيل بعضها ببعض .روج من مجود التلقني إىل قصد اخل

من خالل اإلصالحات وقد شهدت ميادين التعليم يف اجلزائر تطورا نوعيا يف مناهج اللغة العربية سعت     

ة املتعلم مبا يالئم التحديات االقتصاديتفعيل دور تعمل على ، بوية إىل إدخال بيداغوجية جديدةاملنظومة الرت 

بالركب املعريف والرقمي الذي سيطر عليه العامل املتقدم من اجنازات باهرة يف جمال  بغية اللحاق واحلضارية،

فكانت املقاربة بالكفاءات وليدة هذا التدرج التارخيي  جتويد العملية التعليمية والسعي لتحقيق أهداف الرتبية.

ساليب التدريس وطريقة وأا نوعيا يف املناهج واحملتويات حدثت تطور أ حيث؛ هى تبنيالذي أرغم وزارة الرتبية عل

طرح النشاطات ودعت إىل استخدام الوسائل احلديثة من صورة وخرائط مفاهيمية وحوسبة وبرامج متطورة 

 مبحاولة تدريس نشاطات اللغة العربية اليت تتساند فيما بينها وترتبط وظيفيا  وغريها، قصد حتقيق تواصلية اللغة

قمنا و استقصاء طرقها وتقنياهتا واقعيا  حماولةحول املقاربة بالكفاءات  ياهتمام انصبه النقطة من هذو 

في السنة الرابعة من التعليم  تدريس أنشطة اللغة العربية ' هذا البحث املعنون بـخالهلا  باختيار موضوع 

 .'أنموذجا والية قسنطينة المقاربة بالكفاءات  ظلفي  المتوسط 

اللغة العربية.  أنشطة الرتكيز على املقاربة بالكفاءات يف اجلزائر، وكيفية تطبيقها يف تدريس همن خالل حماولة  

 :  كالتايلإىل أمهية البحث اليت متحورت   ألخلص منه

الضوء على مفهوم املقاربة بالكفاءات ومزاياها وتطبيقها يف النظام الرتبوي يف اجلزائر  يلقي البحثإّن -     

، سنة رابعة متوسط العربية كتاب اللغة  يف متثلتذلك باختيار مدونة ، مستوى التعليم املتوسط لمن خال

فالبحث يقدم دراسة ميدانية يف واقع تدريس نشاطات اللغة  .وجانب ميداين ميس نفس املستوى التكميلي

 ويف قطاع التعليم. رابعة متوسط اليت تعد من أهم مراحل التعليم يف حياة املتعلمالالعربية يف السنة 



    مقدمة                 
 

 ج 

الوقوف على حماسن وسلبيات املقاربة بالكفاءات قصد إثراء من جمال عملي إجرائي هدفه  ينبعالبحث  -   

 اللغة العربية . أنشطة لتدريس ناجعةطرق وآليات باإلجيايب وجتاوز السليب 

 بالكفاءات ومصطلحاهتا. يقدم للباحثني واملهتمني وحىت املعلمني توضيحات وشروح حول مفاهيم املقاربةو 

صالح املنظومة الرتبوية جمموعة من االقرتاحات اليت قد تسهم يف بني يدي الباحثني والقائمني على إيضع و 

 اللغة العربية . أنشطةتدريس جتويد 

  يعترب هذا البحث خادما للغة القرآن من جهة أنه يبحث عن الطرق واألساليب األجنع واألجنح لتعليمها .كما 

 أهم األسباب اليت دفعتين إىل اختيار هذا املوضوع : أسباب موضوعية وذاتية . ولعل            

املضامني واملناهج  وحمتوى، التدريس والتكوين التغري يف فمن األسباب املوضوعية : الكشف عن أساليب

 م. 2003 سنة  منذ يف اجلزائر دخل حيز التنفيذ الذي املقاربة بالكفاءاتبإسقاط منهج ؛ الدراسية

ملا يعكسه من  ،بني الطور االبتدائي والطور الثانوي وصليعد حلقة  الذي ؛طور التعليم املتوسط أمهية -    

حماولة  يف ،وهكذا يتجلى الدافع املوضوعي من الدراسة ؛أمهية تدريس أنشطة اللغة العربية يف السنة الرابعة منه

من كتاب اللغة  ؛ متخذةوحتسني الكتب املدرسية ؛التعليم املتوسط منهاج اللغة العربية يف واقععلى  الوقوف

 . للتطبيق؛ يف ظل املقاربة بالكفاءاتلسنة الرابعة متوسط مدونة لالعربية 

ية حماولة اخلروج من أن الدراسات اليت سبقتين كانت مركزة على نشاط واحد بطرق تقليد وجدتمن هنا      

ات اللغوية بطرق حديثة جتعل للتلميذ الدور اإلجيايب وتعطي للمعلم دور جبمع النشاط الذيهذا الروتني، 

يف حبث واحد قد تكشف عن بعض يات اللسانية متواصلة ومتساندة املستو  التوجيه واإلرشاد .فدراسة

 . الكفاءات الغائبة بني األنشطة فتقارب بينها 
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 أما األسباب الذاتية فأمجلها كالتايل:    

الكتاب املدرسي  والتالميذ  الذي يربطين باملعلمني و امليدان الرتبوي من التدريس، وقريب انشغايل مبهنة -

 وذلك الستقراء السلبيات واالجيابيات يف العملية التعليمية طوال اخلمس سنوات اليت اشتغلتها يف التعليم.

ل الدراسة امليدانية اليت قمنا هبا طموحي يف املشاركة بدراسيت املتواضعة هذه لتقومي املناهج وتقييمها من خال -

 .يف املؤسسات التعليمية

 وما جتدر اإلشارة إليه هو ذكر األهداف اليت أحاول حتقيقها من هذا البحث واليت تسفر عنها النقاط التالية:     

ربية براز أمهيتها يف تدريس أنشطة اللغة العوتقدمي مفهوم هلا مع إ بالكفاءات على املقاربة فالتعر   -  

 للوصول إىل جمموعة من النتائج ةا الواقعياهتوالنزول إىل تطبيق املختلفة، 

 من قبل املعلمني واملكونني يف العملية التعليمية والبيداغوجية هلذه املقاربةالتطبيق األمثل  الوقوف على -

  .املتوسطوخباصة يف تعليمية اللغة العربية وأنشطتها للطور الرابع 

 .النقائص اليت يعاين منها واقع التعليم مع تقدمي احللول حبسب ما يقتضيه البحثاستنتاج بعض -

 عالقتها باملقاربات األخرى. معرفة الوقوف على أهم املصطلحات اليت تعترب مفاتيح للمقاربة بالكفاءات مع-

تقدمي مفهوم  للمقاربة بالكفاءات وللمقاربات اليت سبقتها مع التأكيد على أمهيتها كمقاربة تواصلية يف -

 .تدريس أنشطة اللغة العربية 

 : عنهايسعى البحث لإلجابة نظرا  ملؤشرات البحث املتنوعة صادفتنا جمموعة من اإلشكاالت و    
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تلته تساؤالت فرعية  طة اللغة العربية يف السنة الرابعة متوسط؟ما واقع تدريس أنش :هوالسؤال الرئيس  ولعل   

 نذكر منها :

 ماهي املقاربة بالكفاءات وما الدور الذي تلعبه يف تدريس أنشطة اللغة العربية؟و  ؟ ملاذا املقاربة بالكفاءات-1

 ماهي مكانة املعلم يف بيداغوجية املقاربة بالكفاءات؟-2

 داغوجية املقاربة بالكفاءات ؟كيف يتم التعليم يف بي-3

؟ ماهي املراحل اليت مير هبا النشاط عند تدريسه توى النشاطات يف الكتاب املدرسيكيف يتم عرض حم-4

 وفق املقاربة بالكفاءات ؟

 ماهي الوسائل التعليمية احلديثة اليت تواكب املقاربة بالكفاءات؟5

 الصعوبات يف تدريس أنشطة اللغة العربية؟ هل استطاع منهاج املقاربة بالكفاءات القضاء على-6

 خرى؟الكفاءات مقارنة مع املقاربات األما اجلديد الذي محلته املقاربة ب-7

، يق آليات املنهج الوصفي التحليليتطب اخرتتهداف ولإلجابة عن التساؤالت املطروحة األ هذه لتحقيقو    

وما  ؛املعلم واملتعلم وواقعقتضيه الدراسة املوضوعية الذي يقوم بوصف الظاهرة يف الواقع وحتليلها حسب ما ت

وما حتويه  على وصف املدونة سأعملكما   ،وفق ما يتطلبه هذا املنهج ،يدور حول العملية البيداغوجية وحتليلها

  .املدونة يف االستبيانات يف الفصل اخلامسعند حتليل النتائج  اإلحصاء على آلية معتمدة. من أنشطة

عتمدت يف اإلجابة عن اشكالية البحث والتساؤالت املطروحة على عدد من الكتب الرتبوية وغريها اوقد       

  أذكر منها : 
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وكتاب املناهج  'محسن كاظم الفتالويسهيلة 'الكفايات التدريسية املفهوم، التدريب، األداء  كتاب   –    

لنايف خرما 'ألجنبية تعليمها وتعلمها وكذلك كتاب اللغة ا 'لعطية محسن علي'احلديثة وطرائق التدريس 

وقد اعتمدنا على منهاج السنة رابعة متوسط واملدونة اليت هي كتاب اللغة العربية للسنة رابعة . 'وعلي حجاج

 م. 2011م طبعة  2006متوسط الذي أشرف عليه الشريف مريبعي وآخرون 

اليت تقدم هبا لنيل  'بشير إبرير'الباحث اليت أمكننا االطالع عليها دراسة  الدراسات السابقةومن      

بتوظيف النظرية التبليغية في تدريس النصوص بالمدرسة الثانوية الجزائرية سنة 'شهادة الدكتوراه  املوسومة 

حتت عنوان تعليمية نشاط التعبري الكتايب يف  'لزليخة عالل'ري جبامعة سطيف تسو حبث ماج 'م 2000

قدادرة عبد ل' و رسالة ماجستري  م 2010سنة  ة ثالثة متوسط أمنوذجافاءات السنضوء املقاربة بالك

و املبحث الرتكييب يف الدراسة اللسانية احلديثة بني كتاب القواعد للسنة السابعة من التعليم املتوسط  'السالم

 'اميرلألزهر مع'ماجستري  وكذا . 2005_  2004كتاب اللغة العربية للسنة  األوىل من التعليم متوسط ، 

جامعة  2015-2014نقدية ملنهاج اللغة العربية للسنة أوىل ابتدائي  حتليليةاملقاربة بالكفاءات دراسة 

حنو مقاربة تواصلية يف تدريس اللغة 'املعنونة ب  'رجم سميرة'، ورسالة دكتوراه للباحثة قاصدي مرباح ورقلة

لدراسات السابقة يجد أنها تهتم والمالحظ على ا '.2015/2016العربية جامعة منتوري قسنطينة 

 .بنشاط واحد وتركز على الجانب التواصلي الذي يعتبر عامال مهما في المقاربة بالكفاءات

 وقد واجهتنا جمموعة من الصعوبات أمهها :

لحصول على رخصة اللقاء من مديرية صال بالتالميذ يف املتوسطات؛للاإلجراءات يف عملية االت_ صعوبة 

 .ة قسنطينة.الرتبية لوالي
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إضافة إىل النزول  ؛عدا املشروع مجيع أنشطة الكتاب وين درستك  ،_ تشعب املوضوع واتساعه وضيق الوقت

 . للميدان

صدرت مبقدمة تبوضع خطة للبحث مشلت على مدخل و مخسة فصول  قمت ،على ما تقدم ذكره بناء       

 :  خبامتة وذيلت

 وأبرزت السابقة للمقاربة بالكفاءات اللغة وأهم املقاربات التعليميةحملة عن تعليمية فيه  ت: عاجل في المدخل

 .أمهيته  يف العملية التعليمية التعلمية ؛ موضحةالتواصل اللساين عند جمموعة من اللسانيني

 مبقاربة مصطلحية وومسته من تدريس وأنشطة ومقاربة بالكفاءات. فاهيم الدراسةم الفصل األوليف  وتناولت

 ثالثة مباحث كانت اآليت : فيه عاجلت

 المبحث الثالثأما  ؛النشاط فيه تناولت والمبحث الثاني ؛التدريس : كان حولاألوللمبحث ا     

اهيم إجرائية عملية اخللوص إىل مفمن هذه املباحث  تأرد لقد ؛مصطلح املقاربة بالكفاءاتفيه  تعاجل

 العملي.ليتضح مسار البحث 

 توقم أهم الطرق والوسائل التعليمية املسامهة يف تدريس أنشطة اللغة العربية تعاجل:  الفصل الثاني ويف

 فيه ثالثة مباحث جتسدت يف اآليت:ت وتناول .بتطبيقها على نشاط البالغة 

 تعاجل :المبحث الثانيو  .اللغة العربية للسنة رابعة متوسطحملة عن كتاب  تدرس: المبحث األولفي 

 .تدريس نشاط البالغة بواسطة الصورةفيه  تناولتاملبحث الثالث أما  ؛الوسائل التعليمية احلديثة

إىل ثالثة مباحث اندرجت  تهوقسم .املدرسي ونشاط القراءة والقواعد الكتاب درست: الفصل الثالث وفي  

 يف اآليت : 



    مقدمة                 
 

 ح 

 تدريس نشاط فيه بتحديد قمتاملبحث الثاين  و،  تدريس نشاط القراءة كان حول   المبحث األول *
 .القواعد

يف تدريس قواعد اللغة  -الطريقة املنتهجة-حتليل املنهج املتبع فيه  الذي عاجلت بالمبحث الثالثته وختم
 العربية يف كتاب السنة الرابعة متوسط.

يف ضوء  والعروضاملطالعة والتعبري فيه دراسة باقي األنشطة اليت جتسدت يف  تأكمل الفصل الرابعويف 

 : ثالثة مباحث  تتناولحيث  .املقاربة بالكفاءات

 فيه  تتناول المبحث الثالثأما  املطالعةفيه نشاط  تعاجل الثانيو ،التعبري نشاط حول: كان لمبحث األولا

 .نشاط العروض 

دراسة  ،تنيميداني تنييف دراس تسدجتحيث  ،لتقومي واستقراء النتائج امليدانيةل أفردته: الفصل الخامس أما    

ثانية خصصت هلا املبحث الثاين الذي  ميدانية ودراسة؛ خصصت هلا املبحث األول ،ميمست جانب التقو 

وتفريغ النتائج اإلحصائية  ،مارة املقابلةتطبيق االستبيان واستحماولة  املنهجية للّدراسة اإلجراءات عاجلت فيه

 .ناقشة النتائجتحليل ومب الذي قمت فيه  املبحث الثالث:ب وأتبعتها .يف اجلداول والتعليق عليها

 من خالل الدراسة التطبيقية امليدانية. ،إليهااليت توصلت على أهم النتائج  فتضمنت الخاتمةأما  

ميينة بن مالك اليت سهرت على  كر ووافره إىل األستاذة الدكتورةتقدم جبزيل الشأأن  أنسىال  ويف األخري   
الذين  ساتذةجمموعة األدون أن أنسى  ،رة يانعةمنذ أن كان فكرة صورية إىل أن صار مث متام هذا البحث

الذين شجعوين  جزيل الشكر إىل األساتذةتقدمي   أنسى ، كما التكّونت على يديهم يف مساري الدراسي
 هذا البحث العلمي. و حتريريف توجيهي  خري سند وخري عون وكانوا 
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ور بشثل  ببثري يف منهجيثة علييميثة اليتثاد تث  ع ثهو أن الوعي بأمهية البحث   ،حقيقةإن ما يثري االهتمام       

، حيثث  ارفثثاألذ اري هثثان لثث ني ال ارخثثف عيثثا اةثثتلم عووهثثان  الليميثثة  عبثثاي  ا ثث ار  يف السثثنواد اريةثثري 

، ممثثثا وليهثثثا يف حقثثث  التلييميثثثة اء اإلواائثثثي علثيثثثهج ا هثثثول مثثث  أوثثث  عاتيثثثة ا لالثثثن ينتمثثثون إليهثثثا إى ،اليسثثثارية

 1 ،  الليوم االوتماعية م  وهة أةاني .ألاعا م  مباح  اليسارياد م  وهة علتسب الشاعية الليمية لتفبح

لث  لإلشثار  إى ا ،ألاحل ي  ع  علتة اليسارياد الت بيقيثة بتلييميثة اليتثة ال يث أللنا يف هثدا ا ث ة  ا ثوو       

الثثثن علثثث   ليمقاربثثثة باللاثثثاءاد السثثثابقة التلييميثثثة ا قاربثثثادج عيثثثا بثثث  يلاينثثثا أن رلثثثا   ،ا فثثث يحاد  الناايثثثاد

 .هلاإرهاصا 

الرتبيثث  عيثثا التواصثث     ،يف هثثدا ا ثث ة قاربثثاد التليثثي  الثثن خثثبقذ ا قاربثثة باللاثثاءاد   للثث  اةتيثثار         

حيث   ؛عيثا ا نثاها التلييميثةياية م  راحية التتيري الد  طاأ ختلمال النااياد الوظماله ح اثته  و   االيتو  

ا سي  بثه أن اللتثاا ا  رخثي يف راامنثا  ألم ،  يل عيا مب أ اريه ام التلييميةاعتم د عيا منها اللااء  ب

 عأينا أن رسته  البح  بدلك ار  م  هنا.  الوظيايةيلترب مقاربة عواصيية عل ي و ية ليمقارباد   ،الرتبو  الااه 

 اللسانيات التطبيقية :- 1  

مث  صناعة  مبالئ يف جماالد ع بيقية متل ل  أن عستثما ما متخضذ عنه النااياد اليسارية م  توارف    ذحا ل        

 ا لاو  ،  الرتمجة ،  جماالد التلييمية ا ختياة .

                                                 
، ص 2000، 1،طدراسات في اللسانيات التطبيقية ، حقل تعليمية اللغات ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر :أحمد حساني - 1

:130. 
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اليتوية   ا ةفبا الختثمار القوارف ، حي  أصبح مي ارجماالد اإلعلم ا يل بيقية إى التاليسارياد   حاليا عتجه        

اختاالد بدلك الناسي االوتماعي ألق  هو احلال بالنسبة ليرتمجة ا لية، هدا م  ا ارب اليتو ، أما م  ا ارب بما 

 . البح  القالمة ألفول ،  خيت  اإلشار  إى  لك يفم  النااياد ا تواألا 

ن اليسارياد ا قاررة احل يثة م  أه األها عن  مقاررة راامف لتويف أ  أبثا هو رص  الفااد  اخلفائص بما أ      

،  أخا اليتاد  ر بيةا شرتبة بف الناامف عيا ب  ا ستوياد، مث عفنياها يف ألفائ  أ  أخا لتوية، بأخا اليتاد اهلن  أ

عيا ةفائفها  ملورانا لتسهي  علييمها ةاصة يتوية  التلام  صهج اريرامة الالسامية ، ألق  أألالد التلييمية م  

  (1)ليمجتملاد اريونبية .

 اللسانيات وعلم تعليم اللغات :  -1-2

 منها :  اإلشار  إى مجية م  ا سيماد ال ب  م ،ليتلام عيا علتة اليسارياد بلي  عليي  اليتاد    

 ا ليوماد اليتوية صناان :

، مث يلتسب   اختل ال عيا الال   اليتو ، رين ب  إرسان حيمتلي  متفية لميلته اليتويةة با مليوماد متليق.1

" تشومسكييلترب "  مهاراد عميية متلنه م  علي  اليتة  اختلماهلا  ألق مقتضياد التواص  ا ختياة ،  آلياد  

 أن البنية اليتوية عن  االرسان هلا حاالد :

:  )عوو  عن  ال ا  ( ، ألحاالد تار  رسبيا ) عوو  عن   لي ماغ ( ، ألحاالد  خ ية  حالة أل اية : )هي ا احية اري ى 

 اإلرسان البالغ ( 

 ،  هي ملاألة عيمية  رااية حبتة عتألهج م  جمموع النااياد  ا سيماد مليوماد متليقة بلامل اليسارياد . 2

، مها م ةلن أخاخيان ما م  اريمور الثابتة ا تاق عييها الواتع أن الفناف م  ا ليوماد  ا لارم  إن ب ا التميي  بينه

 :عي  اليسارياد بلي  عليي  اليتاد لاألة علتة 
                                                 

صالح خديش ،  التداخل اللغوي بين العربية والفرنسية وأثره في تعليمية اللغة الفرنسية مدكرة ماجستير ، اشراف :قدور نبيلة  1

 .95، ص  2006،  2005، الجزائر ،  قسنطينة جامعة منتوري
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 اليسارياد عي  راا  يسلا إى اللشهج ع  حقائق اليسان البشا   التلام عيا أخااره .-

الاال أ  مما يلسبه م   عي  عليي  اليتاد عي  ع بيقي يه م إى عليي  اليتاد خواء بارذ هده اليتاد م  منشأ-

 اليتاد اريونبية .

، عبف لنا م ني الفية القوية القائمة بينهما ، ألللمها حيتاوان لبلضهما البلض باختماار ، إ ا عأمينا احلقيف      

يي  ،  ا ايب با قاب  حيتاج يف مي ان علا عيميا الةتبار رااياعه الليميةألاليساين جي  يف حق  عليي  اليتاد مي ار

 اليتاد أن يبين طاته  أخاليبه عيا ملاألة القوارف اللامة الن أثبتها عي  اليسارياد احل ي  .

، ب  يت اة  مع ا لحظ أن عي  عليي  اليتاد، إى وارب صبتته الت بيقية، ال يتليق بلي  اليسارياد ألحسب      

 ، عتلام  أليما بينها    .عيوم أةاني مث  عي  الرتبية  عي  الناس  عي  االوتماع  غريها 

، إ  أن طبيلة هدا ح  ا شاب  اخلاصة بتليي  اليتادعيا هدا ال ميل  أن رلتم  عيا اليساين  ح ه يف        

احلق  مجاعية عبح  يف ظواها النمو اليتو  عن  ال ا   الااش  عيا أخا  عيمي مبين عيا حقائق عي  الناس 

 .(.1)   م  النااياد ا ختياة  عي  االوتماع  عي  الرتبية ا ستم

 ا بارذ التلييمية  هي ال راخة الليمية حملتوياد التليي   طاائقه  عقنياعه  ريشلال عناي  حاالد التلي  الن خيضع         

علييمية ، ألإن قيي أ  الوو اين أ  احلسي احلابيا نشول  خواء عيا ا ستوني الل اريه ام هلا ا تلي  بتية الوصول إى حتقيق

البتساا ا هاراد اليتوية الن ختل ز منهجيا  عيميا م  ةلل اختثمار  ،اليتاد  خيية إواائية  لرتتية ت راد ا تلي 

الرتبو   البل  منهاالد  ضمناه أبلاًلا ملاألية  ا  ة ،  م   هنا  بارذ رااعنا هلدا احملققة يف مي ان البح  اليساين النتائا

 ييمية  عناصا اللميية التلييمية  ا نها التلييمي  غريها  .ألق  عضم  ال اق التل

                                                 
داب واللغات ، جامعة بشار .بدون مجموعة محاضرات قدمت في معهد اآل محاضرات في اللسانيات التطبيقية ،:لطفي بوقرة  - 1

 سنة.
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هبدا الشل  هو تف  الوصول إى مقابية بف ما عوص  إليه ال ر  اليساين  هدا ا  ة  إن اهل م م  عس ري      

 ا قاربةطاق ع ريس، مع عم  عق مي ليمقارباد الن خبقذ اللي  م   خائ    احل ي   م  ملارم  بف ما عوص  إليه  

 باللااءاد.

 اللسانيات التربوية :  3.1

، باعتبار أن  البح  ال ميلننا احل ي  ع  اليسارياد الرتبوية ل ن اإلشار  إى ملان راام الرتبية  التلوي    /المفهوم :أ

ني اختجابة ،  م  هنا ألإن اجملتملاد عقا  لم رية  ملارة اريمة حاضاا  مستقبلا  رخة  ا املة ةلصة لاؤية حضا

 راامها الرتبو   ت يباد اللفا .

 ال أح  ينلا أن الرتبية بسيوك عاألذ  وولها مع احليا  اإلرسارية، حي  مورخذ بشل  عيقائي،  حف  أن مستها     

ع وراد روعية، ألد إى ارللاخاد ميحوظة عيا ملىن الرتبية  ماهومها،  م  ضم  عيك ا اهوم  الايسااد الرتبوية، 

  ماهي الللتة بف اليسارياد الرتبوية  التلييمية ؟. ( 1)اليسارياد الرتبوية، ألما م لول هدا ا ف يح؟.  ظهاد 

ا  اليقاء بف اليسارياد  عي  الرتبية ألموضوع اليسارياد الرتبوية هو اإلألال  م  حقائق عل  اليسارياد الرتبوية مث            

 (2)ختها  ع بيق  لك بيه يف جمال علييمية اليتاد .اليسارياد اللامة لمنهجها  رتائا لرا

 هي علترب خياق م  خياتاد اليسارياد الت بيقية عامة، عرتب  عيا الااها  اليتوية يف  وهها ا لم  الشام   النوعي  

ا ع لنا عيا ا خفوص،  علاج عيا القضايا ا اعب ة بتليي  اليتة بوصاها ماعل ا ال غىن عنه يف موضوع االبتساا بما أهن

 التحفي  اليتو  ار لتا م  إشلالية ال اللة،  عن رج ضم  ما يسما باليسارياد التلييمية .

لق  ار يقذ احلابة الليمية يف مي ان علييمية اليتاد يف أر با رتيجة االرتقالاد الش ي    نهجية الت ريس الن            

، باعتمال ا لارم القائمة النحويةلن بارذ علتم  التيقف ليقواع  ،  اي ند القان اللشا بارذ خائ   يف الناام الرتبو  م

                                                 
 ، بتصرف.77،78، ص  9200، 5،طدروس في اللسانيات التطبيقية ، دار هومة ، الجزائر  :صالح بلعيد  - 1
 .98م ، ص  1988دراسة في األسلوب بين المعاصرة والتراث ، دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة ، دط ، :أحمد درويش  - 2
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،  ع م مشاربة ا تلي  بالالية أليما يق م لك خي اد ا لي  الليي عيا ال ر عيا التح ي اد الايساية ،  يضام إى  

بألا  ليتلام  يف   ،تلي  م  اليتةله .  عن   لك ظهاد ال اائق النشي ة ال اعية إى التقيي  م  ع ة  ا لي   متلف ا 

مل حتقق اريه ام ا س ا  م   راء هدا التج ي ،  عن   لك ظهاد مية، إال أن النتيجة ا باشا  شىت اريحوال اللل

ال ايقة ا باشا  لتاض عليي  ا يش اريمايلي اليتة تف  متلينه  م  احلوار ا باشا مع الشلوا الن يتفيون هبا.  ما 

ال ايقة أن مستها ع وراد ع ي   باض  البحوث اليسارية،  ما حققه عي  الناس  عيوم الرتبية ألاهاد ال اائق  لبثذ هده

السملية البفاية،  آةا ما ظها يف جمال النااياد الرتبوية رااية اليسارياد الت بيقية،  الن عسما حاليا صناعة عليي  

 ( 1)خا عيا رتائا البحوث اليسارية ا لاصا . اليتاد يف جمال اليسارياد الرتبوية،  علتم  أخا

 :من البحث وسيتم شرح الطرق والنظريات فيما يأتي       

إن اليسارياد الرتبوية حق  علا ين، ما ارالذ أطااأله عرتاما بتل ل أبلاله إ  عتااع جماالد االهتمام أليه عبلا           

"  أن "دونيس جرار،  هلدا ياني   (2)خياتاد اليسارياد الت بيقية عامة  قاييس : ال م   ا ال   ا وضوع،  هي م  أه  

 عيا م ر  اليتة أن يستحضا ثلث أأللار أخاخية :

 ، ب  هو مليهج بتليي  لتة ما .تال باليسارياد بما يال  اليساينليسذ غايته االشت-1   

ار رااية لسارية ملينة ، لدا ميلنه االعتمال عيا    رااية ةاصة، خبلم اليساين ألإره جمرب عيا اةتبليس ماعب ا بأ-2   

 ب  النااياد الن يااها صاحلة  راأللة ليوضع البي اغووي .

حبل  ب  هناك مشاب  راسية عييه أن يااعيها  ،ا شاب  ا رتعبة ع  مهمته ال عقتفا عيا ا شاب  اليسارية ألقط- 3

مية اليتة إى االهتمام بالوظياة ال اةيية  اخلاروية ليمستوني اليتو  ، لدلك مت االرتقال م  علييعلاميه مع اللنفا البشا 

   لك

 
                                                 

 .78، ص  دروس في اللسانيات التطبيقية، مرجع سابقصالح بلعيد ،  - 1
 .77، ص  المرجع نفسه - 2
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 (1 ):  م  ةلل طاح اريخئية ا عية 

  ا ا رل ي  ؟  بيهج رل ي  ؟ ما ا رل ي  ؟                     

 

 اريه ام التلييمية                     ا ا رلي  ؟                                                                        

 اللميية التلييمية                    بيهج رلي  ؟                                                          األسئلة     

 احملتوني التلييمي                    ما ا رلي                                                                         

 

 ( يمثل األسئلة المطروحة لمعرفة عناصر التعليم1شكل رقم )                                         

 : /عناصر العملية التربوية ) أو محاور العملية التربوية (2

 (2)م  التليمف ."  اللميية التلييمية يف تيب مثي  يتألهج م  احملتوني ،  م  ا لي  ،   "شوفالريضع     

 المعارف                                                          

 

 لتعليميةا                                                                                                    

 

 التعليمية                                                 

 

 

 المعلم                                                                                    المتعلم                

 ( يمثل عناصر العملية التعليمية  فالدائرة التي هي في المثلث تدور حولها كل العناصر وتتكاثف من أجلها2شكل رقم ). 

                                                 
، .2009.  2008اللغة عند ابن خلدون ، رسالة ماجستير ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة   ربيعة بابلحاج :مالمح تعليمية-4 - 1

 .49ص 
 .14، ص  م2006هـ ، 1427،  1أنطوان طعمة وآخرون :  تعليمية اللغة العربية ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ،ط - 2
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 :/المتعلم 2/1

م  التليمف ةفوصيته يف التلاطي مع ا لارم الواوب عليمها، صلوباد، حواو      عفوراد، لل             

 ملتسباد،  ا تلي  شايك يف بناء ملارأله .

جيب ملاألة ةفائص ا تليمف  الاا ق الاالية بينه  أله  ليسوا متسا ي  يف الدباء  الق ر  عيا االرتباه  االختيلاا ،     

مااعا  ا تليمف ،   هده اخلفائص ختتيهج لروة امهيتها بف متلي  اليتة اري ى ،  اليتة اريونبية ،  لدلك  وب عيا ا لي 

 عل ي  آلياد ا شاربة ل ني ا تلي   رب ها باالبتساا اليتو  ،  (1) اةتلم اللما  االختل ال اليتو   ا لايف  الناسي . 

 (2)بفاية (  ،لوخائ  ا ملنة.)مسلية اال شىت  عدلي  الفلوباد الن علوق خبي  ا تلي  باختلم

 و المحتوى  :/المعارف أ2/2

إن ا لارم الواوب عليمها ملارم أبالميية، عنتجها مااب  اريحباث،  ا املاد،  للنها ختضع لتج ي              

، يتلاطه ا لي  مع هده ا لارم،  تيا  م  تب   اضلي ا ناها ا  رخية،  مااب  إع ال ا ليمف،  مؤلاي اللتب ا  رخية

يف حتوالنا ا ختياة،  يستوعب حمتواها  مقالياها،  يبح  ع  أجنع اريخاليب لتق ميها إى ا تليمف  مساع ن  عيا 

 بنائها  متثيها  حتفييها.

؛ باهل م م  عليي  االةتيار  ك عوام  عؤثا يف عمييةإن احملتوني  اةتياره ميث  ا احية ا وهاية يف عليي  اليتة  هنا        

إى عوام  ةاصة  اليتة  الوتذ احمل ل إلمتام ا قار ،  عليي  هدا احملتوني بالداد يف ماحية ملينة م  مااح  التليي  باإلضاألة

 (3) االختل ال ليتلي  .با تلي  باللما، 

 

 

                                                 
 .34، ص 2004،  2بيروت، لبنان،طار النهضة العربية ، ، د اللغة التطبيقي وتعليم العربية  علمعبده الراجحي : - 1
 .42أحمد حساني ، دراسات في اللسانيات التطبيقية ،  ص  - 2
 .93عبد الراجحي ، مرجع سابق ، ص  - 3
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 /المعلم:2/3

ا ا لي  بف ا تليمف  ، حتلمها الوخاطة الناولة الن ينش هإن الللتة بف ا لي   ا تليمف علتة ماببة، ملق       

،  بف ا تليمف أراسه  يف مااألقة  ساراد عالايه  ،  منهجه   ثقاألته  اللامة ، أليق  حتول موتع ا لي  م   ا لارم

 (1)اللارم السباق ا سي ا  ا تاوق إى اللارم اجملاا الد  يقب  أن يلي  التلي  مع علميده .

،   لك حىت تاد جيب أن يل ون علوينا لساريا و ياحىت يتمل  ا لي  م  ع بيق رااية لسارية يف عليي  الي          

، ألجه  ا لي  هبده النااياد اليساريةا يوابب ع ور النااياد يتمل  م  اختلمال اللتب ا  رخية اختلماال ح يث

ال عقيي يا  هدا ما جيل   متلي  اليتة اللابية يلاين م  مشاب  ال حفا هلا خيؤل  به إى اختلمال اللتب ا  رخية اختلما

 (2)، ألاالتتفار عيا ع ويا اللتب ا  رخية ل ن علوي  لساين ليم رخف ل  ياي  اللميية التلييمية بثريا .

 أليما ييي :باإلضاألة إى علوي  ا ليمف جيب أن يتوألا ا لي  عيا مجية م  اخلفائص ميل  حفاها        

o.  التأهي  الليمي  البي اغووي ليملي 

o. الق ر  الداعية ليملي  يف اةتيار ال اائق التلييمية  الوخائ  ا ساع    اختثمارها اختثمار وي 

o. مهار  ا لي  يف التحل  يف آلية اخل اا التلييمي 

o. 3عاتية ةرب  ا لي  يف جمال ا هاراد اليتوية  عل ي ها 

 

 4بلناصا اللميية التلييمية ،  بياية الت ريس هي أه  شيء يف اللميية التلييمية . هدا ما يتليق

 

                                                 
 .13، ص  مرجع سابقأنطوان طعمة وآخرون ، تعليمية اللغة العربية ،  - 1
نبغي وضعها عند مراعاة كتب النحو المدرسية ، حوليات جامعة الجزائر ، باني عميري : بعض االعتبارات اللسانية التي ي - 2

 .127، ص  3، العدد1988،1989ديوان المطبوعات الجامعية ، 
  41ص ، مرجع سابق ،أحمد حساني ، دراسات في اللسانيات التطبيقية ، حقل تعليمية اللغات - 3

 .38،39، ص2011، جامعة قسنطينة ، ماي  مذكرة ماستر اللغات،يمية وية وأثرها في تعلي: اللسانيات البنهجيرة بورويسة -1

   . بتصرف شديد



 لمحة عن تعليمية اللغة وأهم المق اربات السابقة للمق اربة بالكف اءات                                                                            : المدخل          
 

 
10 

 (1): مقاربات التدريسلمحة عن /3

، حي  باد يبح  م  ماحية إى أةاني  مقارباد الت ريس  طايقهعتاياا يف  الد  يشه ه اللامل اللبريت  للب الت ور    

أره باد م  الضا ر   وول مقاربة خت و  إ ،  احها الت ور الليمي  ا ليومايتع  ال اق الناولة لتجا ز ا شاب  الن ي

، م  هنا ظهاد ا قاربة باللااءاد بت ور ميحوظ ع  ا قاربة التواصيية ة و   اخلة حنو االراتاح اللا يبتلييمية اليتة 

رباد التلييمية السابقة ليمقاربة باللااءاد ،  جي ر بنا اإلشار  تب  احل ي  ع  ا قا الن أح ثذ ثور  يف علييمية اليتة 

إبااز الااق بف ا قاربة  ال ايقة  التقنية ، إ  أن الااق ياها يف بون ا قاربة علىن بنااياد خمتياة عتليق ب بيلة اليتة  بياية 

أما التقنية ألهي جمموع  ،ا م  ة ط متنوعة يف ع ريس ا ال علييمها  عليمها يف حف أن ال ايقة نت  بل  ما خيص ا ناه

 أضيهج إى أن  2، باريللاا  الاخوم  ح  ا شللد ..إخل  شأهنا أن ع ع  اللميية التلييميةرش ة الفاية الن م  اري

 ا قاربة جتتمع حتتها ع   طاق  عقنياد .

ل اائق التلييمية ، ب  طايقة م  هنا ياها أن ا قاربة أمش  م  ال ايقة  التقنية حي  حتتو  ا قاربة عيا جمموعة م  ا   

 علييمية عتخد لناسها جمموعة م  التقنياد الن عوظاها ،يف عميية التليي  .

 والسؤال المطروح كيف نتعلم وبماذا ؟

                                                 

متفاوتة تتراوح ما بين فن التدريس وعلمه ، التدريسية ، علم التعليم تعليمية  La Didactiqueفالترجمات العربية لمصطلح  - 1

هو أي : "ديداكتيك "تجنبا إلى أي لبس  تتفاوت هذه ، تعليميات ، ومن الدارسين من يذهب إلى إبقاء المصطلح األجنبي كما 

الباحثون استعمال " ديداكتيك" تجنبا ألي لبس في مفهوم المصطلح ،  المصطلحات من حيث االستعمال ، ففي الوقت الذي اختار

 نجد باحثين آخرين يستعملون " علم التدريس " و " علم التعليم " 

مال عراقي لم يشع استعماله ، غير أن المصطلح الذي شاع في االستعمال أكثر من غيره أما مصطلح " تدريسية " فهو استع     

 :  ، بالرغم من اإلغراء الذي يمارسه كل من مصطلح علم التدريس وعلم التعليم  "Didactiqueهو " تعليمية " مقابال ل 

 . 11ص  2011، 2010 ،باتنة،تعليمية التمارين اللغوية ، ، ماجستير  عن زهور شتوح :نقال -

 ،  84مفاهيم التعليمية بين التراثية والدراسات اللسانية الحديثة ، ص  :نقال عن بشير ابرير وآخرون -

اف التربوية ، قصر الكتاب ادف ، مساهمة في التأسيس العلمي لنمودج التدريس باألهدمحمد الدريح ، التدريس الهنقال عن و-

 .ب28م ، ص 2000، 2،ط، البليدة ، الجزائر 

 .9-8، ص  2007شير  إبرير : تعليمية النصوص بين النظرية والتطبيق ، عالم الكتب الحديث ، إربد األردن ، ونجده عند ب-

نحو مقاربة تواصلية في تدريس اللغة العربية في مرحلة التعليم االبتدائي ، مذكرة دكتوراه ، جامعة اإلخوة منتوري  رجم سميرة ، - 2

 J.C.Rechards end، بتصرف شديد وينظر إلى  :  40، ص  2016-2015اب واللغات ، اللسانيات وتطبيقاتها ، قسنطينة ، كلية اآلد

R.Chmidt.longman dictionary of longuage teatching and applied linguistique ;london pearsone 

.2002.p30. rdeducation .3  
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 التعليمية :المقاربات  /أنواع 3/2

،  يشم  ور مبالئهاعاضي إى علوهنا  عبي ها م  عااألا ع   عوام ، تب  ظهور   مقاربة ماال ب  ري  رااية عيمية أ   

 :،  م  أه  عيك اللوام وتملذ ع   عوام  أألضذ إى ظهورها، إ  اللااءاد يف علي  اليتة  علييميها لك ا قاربة با

 .وني الليوم االرسارية  االوتماعية الت وراد احلاصية عيا مست .ألش  ا قارباد التلييمية السابقة

إبااز النقاط تف  ، ،  بدا ا قاربة التواصيية  ا قارباد التقيي ية  البنيويةللاض حملة موو   ع ةففناه ا  ة هدا       

 ال األلة إى ع ور ا قاربة باللااءاد.

 :(طريقة النحو والترجمةالمقاربة القديمة )-3/2/1

لتابة   يلتم  عيا يلتم  عليي  اليتة  ألق هده ال ايقة عيا ملاألة القاع   اليتوية  حااها مث ع بيقها عيا القااء   ال    

، بما ياب  عيا عليي  القواع   الفيغ   التلاريهج ونبية إى اليتة اريم  اليتة اريونبية  ممجة م  اليتة اريم إى اليتة اريالرت 

ونبية  القومية   ما اق عام  ب  يف توائ  باليتتف اري القوائ  ، ألل عق م الليماد مثل ليمتلي  يف مج  ماي   أ  يف خي

 1ا تلي  إال حااها ع  ظها تيب. عيا

 ال خيتيهج اريما إن بان التليي  مووها ليتة اريم  هلدا يتبف أن مقاربة النحو  الرتمجة علتم  عيا علي  الليماد 

 الرتابيب ع  طايق احلاظ  التيقف  الرتمجة ،  بدلك رب د عيا القااء   اللتابة  أمهيذ ا ارب الشاو  ليتة ،أ  

 االختلمايل.

 ليتة النحوية ، الفاألية ، لتحاظ  عستاها يف االمتحاراد بما عتمي  بلثا  الشا حاد النااية    ال ايقة واءد    
 بما أره ليس هلده ال ايقة   ( 2)  ريرسب هي الرتمجة  هدا إ ا بارذ اليتة أصيية، أما إ ا عليقذ بيتة أونبية ألال ايقة ا

 (3). أ  التقيي ية  ايقة الق ميةعاريخ حم ل للنها عيا اللموم علين ال

                                                 
سلسلة عالم المعرفة ، الكويت المجلس الوطني للثقافة والفنون تعليمها وتعلمها ، اللغات األجنبية نايف خرما وعلي حجاج :- 1

 .156ص، 1988واآلداب ، 
قدور نبيلة : التداخل اللغوي بين العربية والفرنسية وأثره في تعليمية اللغة الفرنسية مدكرة ماجستير ، اشراف صالح خديش ،  - 2

 .99، ص ،  2006،  2005جامعة منتوري قسنطينة ، الجزائر ، 
 .33تعليمية اللغات الحية ، مرجع سابق ، ص  :أحسن العايب  - 3
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 المقاربة البنيوية :  -3-2-2     

ية يف ظ  الت ور اليساين الليم إى الناايادظهاد ا قاربة البنيوية بال  ألل  ع  ألش  ا قاربة التقيي ية الن عاتقا   

موعة م  ال اائق التلييمية ،  رتاوا لدلك بازد جماليسارياد البنيوية يف عي  اليتة، ةاصة بل  ما ظهاد  الناسي

 عن و  حتذ هده ا قاربة  ألق مبالئ مخسة هلده ا قاربة : 

 رل الال  عيا شيوع عليي  اليتة  ألق ال ايقة التقيي ية .-1

 ظهور عي  اليتة الوصاي احل ي .-2

 ظهور عي  الناس السيوبي.-3

 ونبية .ع اي  احلاوة إى علي  اليتة اري-4

 1للي   التلنولوويا.يف ا اللبريالت ور -5

 ى إى عليي  البىن ، بارذ ن م بال روة ارييتلف التدبري بأن ا قاربة البنيوية  ما متخض عنها م  طاائق علييمية

 ال ياوعنا أن رشري إى أن ا قاربة البنيوية ، بارذ ع عو إى ةيق ا واتهج م  أو  عليي  الرتابيب   2 الرتابيب اليتوية .

 3ن م إى حتقيق الوظائهج اليتوية . ،  بينها مل

 لق  ار روذ جمموعة م  ال اق التلييمية حتذ هده ا قاربة حنفاها يف ا يت :  

 4ن ا لىن ياعبط باليتة ا  ي   ل ن اختلمال الرتمجة إى اليتة اريم.أال ايقة ا باشا  : اختم د عسميتها م  حقيقة -
خاخية يف ال ايقة ا باشا  ، هي أن علي   باشا  يف توله : "  ال عامة اريايقة ا ييخص لنا أح  ال ارخف أه  مي اد ال 

                                                 
:نحو مقاربة تواصلية في تدريس اللغة العربية في مرحلة التعليم االبتدائي، رسالة دكتوراه، لسانيات تطبيقية ، سميرة رجم  1

 .45ص  ، 2015/2016الجزائر ،  -1-جامعة قسنطينة
، ص 1994روت ، دار النهضة العربية ، الراجحي ، وعلي أحمد شعبان ، بي سس تعلم اللغة وتعليمها ، تر ن:أهـ.دوجالس براو 2

261. 
 .263نفس المرجع ، ص  3
سلسلة أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ، تر عائشة موسى  دايان الرسن فيرمان : أساليب ومبادئ في تدريس اللغة ،- 4

 .21ص .1997العربية السعودية ، السعيد ، المملكة 
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، اليتة الثارية ، جيب أن مياث  علي  اليتة اري ى ، أ  يف بثري م  التااع  البشا  النشط ،  االختلمايل التيقائي ليتة 
     1لنحوية أ  اإلتلل منه " ى  الثارية ،  ع م حتيي  القواع  ا ع م اختخ ام الرتمجتف بف اري

يب   أن ا تلي    2مث يأيت رشاط القواع  . ،بابي   أخاخية يف عميية التليي طايقة القااء  :علتم  عيا رشاط القااء  ،  -

يف هده ال ايقة خيتمل  م  علي  اليتة م  ةلل تااء  رفوص ألبية مووهة ي يع عيا ما حتميه م  ألا  ثقاألة. 

ألوائ  مجة منها علي   مهاريت القااء  ا هاية  الفامتة  االطلع  عيا ثقاألة اليتة  ألنوهنا .إال أن طايقة   هلده ال ايقة

  3القااء  ال عاي  يف عليي  مهار  اللتابة ،  التح ث  االختماع .

 لق  ظهاد حتذ هده ا قاربة طاق  عقنياد خمتياة روو ها يف ا يت :    

 ية :الطريقة السمعية النطق -أ

ظهاد يف الوالياد ا تح   اريمايلية، يف الب اية  عيبية حلاواد الايالق اريمايلية الن بارذ عاخ  إى                

أر با  آخيا ألأخسذ هل  مفيحة خمتفة يف عليي  اليتاد ، علاذ عيا عناي  لر   ملثاة ليجنول اريمايليف اهل م 

اليتاد اريونبية ، اعتمالا عيا ال ايقة السملية الن قية ،  ت  عاألذ ارتشارا  منها ، علوي  لتو  حمل   خايع يف ر ق 

 ببريا بل  احلاا اللا ية الثارية .

  ميل  عيخيص مبالئ  أخس هده ال ايقة أليما ييي :       

o  التلول عيا الن ق السيي  خلفائفها الفوعية . شيء هي التلي  أ  اليتة أ ال  تب  ب 

o م ،  الللم تب  القااء  ،  القااء  تب  اللتابة .السمع تب  اللل 

o  اليتة هي ما يتلي  به الناطق اريصيي  عييه يفم  حمتوني الرباما اليتوية ، ار لتا م  م  رة لتوية م  الللم

 احلي ليناطقف اريصييف ، عستنبط منها الت ريباد ا ختياة ، عوض الضوابط أ  القواع  النحوية ا اه    الن

 عيق  ليمليمف ب  ن ألائ   .
                                                 

 .80ص.1994مرجع سابق،  هـ.دوجالس براون: 1
االتجاهات الحديثة في تدريس اللغة العربية في المرحلتين االعدادية والثانوية ، مصر ، مركز  حسني عبد الباري عصر : 2

 .115، ص2000االسكندرية للكتاب ، 
 .47مرجع سابق ، ص  سميرة رجم : 3
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o اليتة عبار  ع  عالاد لتوية ، يلتسبها ال ا  أ  ا تلي  ع  طايق التلول أ  ا مارخة  التماي  ا ستما ، لدلك

رب د ال ايقة عيا ما اصبح يلام بالتماري  البنيوية  ألقا  قوالد النااية   السيوبية ،  عيا رأخها رااية 

اليتوية الن ينتجها اريطاال أثناء التلي  هي رل ل أأللال أ  اختجاباد ريخئية ت   " ألالفيغ  الرتابيبسكنر"

ي احها ملي  اليتة  ت  عتجس  االختجاباد يف شل  مشارباد أللالة يف ال ر  ، ب اح اريخئية أ  ا شاربة 

ن ا لي  هلا  عق ياها يف حوار أ  القيام بأرش ة لتوية حا  ، بما يت  ع عي  هده االختجاباد  عل ي ها باختحسا

 عثمينها ،  يف مجيع احلاالد  ا واتهج ، عيا ا لي  أن يتجنب الت عيماد السيبية ، ال خيما عيك الن عشلا 

 ا تلي  بنقص يف مؤهلعه  اختل الاعه .

لتوية  اخللصة هي أن ال ايقة السملية الن قية، مجلذ بف أصول راسية مستم   م  النااياد السيوبية،  أصول 

 (1)مستم   م  النااياد البنيوية  

 ( :V.A.G.S/الطريقة البنيوية الكلية والسمعية البصرية )ب

 ا، علتم  أخاخع ورد باهور حبوث ع بيقية متل ل رشأد هده ال ايقة يف إجنيرتا يف منتفهج اخلمسيناد مث          

 اد اليتوية جم أ   إمنا ي ربها بفاة بيية .عيا الااضية السيلولسارية القائية بأن اإلرسان ال ي رك البني

يلتم  منهاج هده ال ايقة عيا أشاطة حوارية مسجية مفحوبة بل ل م  الفور الشااألة التوضيحية يف عسيس          

 خا  هده ال ايقة :ينتهي باالختثماراد  الت ريباد  أ،   ين يق م  مواتهج حية ليتة ا نشأ عساع  

التلبري الشاو  . إع اء اري لية  هاراد 

 االعتمال عيا ا واتهج الللمية احلية  االهتمام بالقي  اخللألية الن يؤليها النرب  التنتي    االيقاع ،  اللم  عيا

 عفحيح ارية اء.

بالنفوص احلوارية . االهتمام 

                                                 
 .335تعليمية اللغات الحية ، مرجع سابق ن ص  :ايب أحسن الع- 1
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 م اإلب اعية  ماهوم الت ريب عيا التماري  البنيوية بإلةال بلض ا ااهي  لينااية التولي ية التحوييية بماهو

 التحويلد.

 * عقوم هده ال ايقة عيا ع   مااح  هي :  

. ماحية اللاض 

. اختيلاا الوح اد ا لجمية 

. التدبا 

 االختثمار 

 (1)إى وارب هدا هناك مااح  أةاني مت روة عفاع يا 

 /الطريقة الوظيفية: ج

 ع ا لية ريهنا   خوخيولسارية  ""Ethnolinguistiqueظهاد يف الثماريناد متأثا  بأحباث أثنولسارية         

عواصييا ال ميل  إلرابه إال بسيوك إرساين شام  لاة   أللل،  اعتبارها عنذ با اهاي ، الوظياي  التااعيي ليتة

 عية :عقوم عيا اريخس ا  ،ذ جمموعة م  ا قارباد التبييتيةمملياد عااعيية ضم  مقاماد عبييتية، لدا ص ض

عااعييا . اوتماعيار لق يف ع ريس اليتة هو النشاط اليتو   اعه باعتباره أللل لتويا رق ة اال 

. تيب اللال  ا ألوألة م  الشل  النحو  إى ال اللة 

ا يلة االخرتاعيجية ، ين ابتساا مجية م  ا يلاد أمهها، ا يلة النفية، ا يلة االوتماعية الثقاأليةعلي  لتة يل ،

 ة ،  ا يلة الشلاية .ا يلة السيمائي

                                                 
، جامعة منتوري ، تيركرة ماجسذثره في تعليمية اللغة الفرنسية منبيلة قدور:  التداخل اللغوي بين العربية والفرنسية وأ -1

 .100، ص 2006،  2005الجزائر ، 
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 رين هده ال اائق متي د بالتقييص م  الشا ح النااية  اإلبثار م  الت ريباد الااخية  أ لوية التلبري الشاو  عيا 

ألق   ظاتها  ،اللتايب ،  اعتبار اليتة مجية م  ا يلاد  ا هاراد ، مع الةال الوخائ   ا ليناد السملية البفاية 

 ليي  اليتاد اريونبية  ةاصة يف ال ايقة اريةري  .علييمية اليتاد يف ع

 المقاربة باألهدافوفق التدريس -3-2-3

لق  ظ  احلق  الرتبو  يف ا  ائا  لارت  طويية ةاضلا لنمط الت ريس باريه ام، عيك ال ايقة الن عاب  بشل  أخاخي    

 .عيا الل   الرتاب  ا لايف

                                                                            . ا قفول هاهنا اجملال الرتبو  التلييمي  ،اجملال الد  يتضمنهيتل ل ماهوم اريه ام  خيتيهج حبسب    

ال رو ,أه م القوم  يه ييجأ... اهل م ب  شيء عاي  ماعاع ... اهل مإلهو "ا شام م  اريرض   الهدف لغة : -أ   

                                                                         1 "أ  تابوا

عافييه أ    أأ  يلون تالرا عيا ألليه  التيميدبأره ."ما ينبتي أن يلاأله  bofame بوفاميلاأله   الهدف اصطالحا:-ب

 عتريا مقرتحا ياال إح اثه يفعفهج أليقول إره ."مقف  مفوغ يف عبار   فؤاد قالدة.أما  2هناية عليي  ملف " اعتقاله عن 

ألاءه م  خيوك  ماغوا أليه يف هناية ا نها أ  ا قار  التيميديست يع  . علاأله ماو   عبا  أره ." صهج ما3"التيميد

أمناط خيوبية ل ني ياال حتقيقه م     يتضح مما خبق أن اهل م الرتبو  هو مادأ   ح   الت ريس أ  ال ر "   ال ال راخي

 لل ما ره لمواتهج علييمية عليمية ملينة.                                             م  ة دالتيمي

 التالية : إن اهل م احملقق ب تة يرتو  ا بالئ:   4تحديد األهدافأهمية -3-2-3-1      

                                                 

،  2004وطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم سند تكويني ، المعهد ال: ظام التربوي والمناهج التعليمية_ الن 1 

 . 143ص

_ محمد بن زكريا ، وعباس مسعود ، التدريس عن طريق المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات ، المعهد الوطني لمستخدمي 2 

 . 21، ص  2006التربية وتحسين مستواهم ،

 . 22_ نفس المرجع ، ص 3 

 . 143ام التربوي والمناهج التعليمية ، ص_المرجع السابق ، النظ 4 
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                                   وضوح صايح  ملي  ليتيميد ليربه  عيا عليمه . عنها ي مب أ النية ا لرب_ 

   يسري حنوه التليي  عيا شل  رتائا ميموخة .اهل م الد أ_ مب   

 هبا . يدمب أ الاليية الن عبف اإلجنازاد  اريرش ة الن خيقوم التيم_ 

   اريه ام تابية ليملحاة  القيا  . هدهجيل   الد _ مب أ احلسية 

 1_ علترب ب لي  ليملي  يف عميية الت ريس.

 .عساع  صياغة اريه ام صياغة  اضحة  عيا صياغة أخئية التقومي ب ايقة خهية  بسي ة _

 أبسط ملورانا  هو ما جيليها  اضحة  ميل  م  عق ميها بالالية  رشاط . عيااريه ام التلييمية التليمية  _جت أ

مون ما راي  وني حبي  يرتاو  مضا اإلوااء يت يب الابط بف اهل م  احملتعن ما حن ل أه ام الت ريس ألإن هد     

 .        اإلوااء  هو ارتقال ا ال   عنايمها  هدا اللميياد الن ياعل  عييها  ع ريسية إى التلميد

ا قاربة باريه ام: أخيوا يلتم  عيا ماهوم اهل م بألاء تاب  ليقيا  عن ما يفاغ ب ايقة إواائية أ  بال  أل  

 ةاصة+ أه ام إواائية( تابية ليتنايد خيوبي تاب  ليملاينة، ) أه ام

 :أ/ بيداغوجيا األهداف 

 التعلم :*

 .الابط بف ا ثري  االختجابة -
 .الرتبي  عيا عنمية السيوك -
 .الرتبي  عيا ا تلي   عيا حمتوياد اريه ام -
 .عسيري ال ر  م  طام ا  ر  -

                                                 

   22ص  م. 2007 1محسن علي عطية ، تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائية دار المناهج للنشر والتوزيع عمان ط- 1
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 .االرتقائية -
 .ااهيميا التضخ   -
 دور المدرس:*

 .الاليي ليملاألة ا الك -

 .يت ة  باختماار -

 التقويم: *

 .االهتمام بالنتيجة -     

 .التقومي عشخيفي  علويين  حتفييي-

 المتعلم:*

 .خييب للنه منال   -       

 .له حواأل  عتحل  أليها ع عيماد احمليط اخلاروي -

 التعلم :*

 .االر لق م  ا لارم السابقة ليمتلي  -

 .ية الق راد  اللااءادالرتبي  عيا عنم - 

 .الرتبي  عيا التلي   -

 .مسامهة ا لي  يف خري ال ر  -

 .الشمولية -

 .1 ااهيميااالةت ال  -

  اح الل ي  م  ال راخاد الرتبوية السؤال التايل : "ما الااق بف بي اغوويا اريه ام  ا قاربة باللااياد ؟ ع       
                                                 

، جامعة  نية و االجتماعيةمجلة العلوم اإلنسا،  بيداغوجية المقاربة بالكفاءات في الممارسة التعليمية:  بوساحة نجاةو  شرقي رحيمة -1

             .56، ص  عدد خاص : ملتقى التكوين بالكفايات في التربية قاصدي مرباح ورقلة ، 
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م  وهة  م   هداالن عيلب أليها بااء  التواص  ال  ر اريبرب يف اللميية التلييمية  ا واا يلون يف ا قاربة التواصيية 

ا مارخة البي اغووية ، حبي  رتجنب التالري ب ءا  عيا حتسف وهة أةاني  علم  منهجية ا قارباد باللااءاد

لن يتوتع عنميتها ل ني ا تلي  لمحتوياد التلي  بما علولرا ،ب  جيب أن ين يق التالري حول ضبط ا هام   اللااءاد ا

ي ان البي اغووي ألهي ، ألا قاربة باللااءاد عل  ب يل  نهجية ا ضامف   احملتوياد  اريه ام أ  عنفا جم ل يف ا 

      لتليي    التلي  ريهنا عناا إى ا لي  بنمو ج يقوم بتنشيط   عوويه   ع ريب التيميد عيا التقيي  اإ ن مب أ من

  ،  ا يقاأه أ  ينقيه أ  يسجيه أ  يسمله   يووهه حنو ثقاألة التالري   اإلب اع ال ثقاألة احلشو   التخ ي      النق

 اإلي اع .

 المقاربة التواصلية :-3-2-4

، ألل يلون الرتبي  عيا القواع  ب  عيا اليتة الرتابيب اليتوية يف إطار  ظياي واءد ا قاربة التواصيية لتضع     

،  هو الرتبي  عيا اهل م النهائي ليتة بما حا لذ جتا ز طاح ةيق ا واتهج م  أو  عليي  الرتابيب إى  1. الاليية

   2متلف ا تلي  م  التواص  الوظياي الت ا يل احلقيقي يف اجملتمع .

 ،بلي ا ع  السياققاربة التواصيية عاني الوظياة اريخاخية ليتة هو التواص ،  ع م عليي  اليتة  بناء عييه ألإن ا    

 3ةاني بارذ ن م إى عليي  الرتابيب اليتوية تف  التواص  . ا  يا بالدبا أن ا قارباد اري

بالوظائهج  ذألق  غريد الناا  إى اليتة  طايقة  صاها ةاصة مع ا نها الوظياي يف اليسارياد الد  اهتم    

 4الت ا لية يف جمال االختلمال اليتو  . اث الن أضاألتهاية  عيا رأخها الوظياة التواصيية، إضاألة إى اريحباليتو 

                                                 
 .261مرجع سابق ، ص ال، هــ.دوجالس براون 1
 .263، نفس المرجع- 2
 .64ص  المرجع السابق، ،سميرة رجم 3
 بتصرف شديد . 65ص  نفس المرجع:- 4
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ا خس الن حتلمها ألق  أصبحذ ا قاربة التواصيية عاعل  عيري الناا  إى أخاليب التلي   اريأما م  حي  عت      

ا ،  أميف اجملتمع ئهج الن عؤليها اليتة ختتار حمتوني ليتليي   التلي  يته  بتليي  الوظا .عليي  اليتة ضم  مواتهج عواصيية

    1.ظا م  حمتوني التليي  ألهو اجملتمع بل ،  احليا  لما أليها م  مواتهج 

إى أن ا قاربة التواصيية ن م  ،قاربة التواصيية لتلييمية اليتة ةلصة القول أليما خيص ا  ي  الد  أضاألته ا      

ل   ظياة عواصيية،  لدلك  وب ع ريسها عيا هدا بار أن اليتة عؤ ، ار لتا م  اعتعليي  اليتة م  أو  التواص 

جيب أن يتمل  إى وارب  لك م  صياغة   إمنا، ا تلي  م  تواع  اليتة  بنيتها ،  عييه ألل يلاي أن يتمل اريخا 

 خضرمحمد األختا  لدلك أصبحذ عيا ح  علبري اري  2. ح اد عواصيية مث  النص  احلوار مج  يف شل  

اري ى م  عليي  أ  لتة هي علوي  متليمف هبا حيسنون اختلماهلا يف ب  اجملاالد ال عيماء :"التاية  الصبيحي

 . التواصيية   هدا ما عرب عنه التواصييون باللااء3يلاألون راامها  حقائقها  أخاارها " 

 اص  رتلي  التواص  .ألا قاربة التواصيية هي جمموعة ال اائق   ا نهجياد الن عتيخص يف ا ث  القائ  بال  التو   

 رااا ريمهية هده ا قاربة بالنسبة ليمقاربة باللااءاد ارعأينا أن رأةدها بشيء م  التافي  يف حما ر عتقاطع مع 

 ا قاربة باللااءاد.

 التواصل اللساني والتواصل الصفي : -4

، علمثث  اره   عثثالان  ا ألوألثثة محثث  أأللثث آلثثة عواصثث  بثثف أألثثاال اجملتمثثع ألهثثي متلثثنه  مثث  رقثث  آرائهثث علثث  اليتثثة    

يية مثث   خثثائ  ، ألهثثي أهثث   خثثباءتلبثثري عثث  احلثثاالد الواتليثثة بثثد عيثثا مسثثاع ن  عيثثا التلثثايش  بثث ل التلثثا ن  ال

، بثثثان مثثث  اريمهيثثة لمثثثا بثثثان رب ثثثه مثثث  اريمهيثثثة يف احليثثثا  االوتماعيثثة،   ثثثا بثثثان التواصثث  عيثثثا هثثثدا القثث ر التواصثث 

 لاج عيا ماهوم التواص  م  مناور لساين  مناور بي اغووي .لمجتمع ا  رخة  أليما خيأيت خن

                                                 
 .119ص  مرجع سابق، االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في المرحلتين االعدادية والثانوية ، عصر: حسني عبد الباري 1
 .67ص  المرجع السابق، :سميرة رجم  2
مجلة منتدى األستاذ ، دورية أكاديمية تصدر عن المدرسة  ،ية اللغاتفي تعليم هاثرالصبيحي :اللسانيات التداولية وأ خضراأل -3

 .44صم. 2007،  03لألساتذة ،قسنطينة ، الجزائر ، العدد  العليا



 لمحة عن تعليمية اللغة وأهم المق اربات السابقة للمق اربة بالكف اءات                                                                            : المدخل          
 

 
21 

 لغة:التواصل  تعريف-أ

 الشثثيءيذ ص ثوال  اعفثاال :"   ص ثثل     ص ث       ص ث   االعفثال مثث  أللث   أنيف ملجث  لسثان اللثاا البثث  مناثور ياهثا 
   1.  ض  اهلجاان ص  ل  صية ،  الو  ص     

  التواص  ضث  التفثالم ،  صثيه عوصثيل  ،عي هج يف الوصول إليهوص  إليه أ  " عالتواص  بأره:  'الرازي'عام 
 2إ ا أ بثا م  الوصول "

ثثث   ، أن التواصثثث  مثثث  الالثثث  ا ثثثثال ا لتثثث ا ثثثال  اليتويثثثةهثثثده يتبثثثف لنثثثا مثثث  ةثثثلل      )  ص ثثث  (  يثثث ل عيثثثا الو ص 

،  يلث  الاثااق  االرق ثاع  االبتلثال لتضام  الوصول  البيثوغ  االرتهثاء،  االوتماع  ا االترتان،  االترتاا  االرتساا

 .البف  اهلجاان م  أض ال التواص   

،  اإلبثلغ ، تئثام  ا مثعلة اللابيثة، االتثرتان،  االعفثال  الفثية،  الثرتابط  اال، يف اليتثعيا اللموم ياي  التواصث   

  االرتهاء  اإلعلم.

مثثة علتثثة ،  عااخثث   عثثاابط،  إرخثثال لثثين إتاألت ،ونبيثثةارياليتثثة  يف(  (Communicationأمثثا بيمثثة     

 3، أ  هناك عشابه يف ال اللة  ا لىن بف ماهوم التواص  اللايب  التواص  التايب . عبالل  إةبار،  إعلم

 اصطالحا :-ب

التواصث  ، بأرثه ا يلثاري م الثد  بواخث ته عووث  الللتثاد اإلرسثارية  عت ثور . إرثه يتضثم    'شارل كوولي' يلام  

د ،  يتضثثم  أيضثثا علثثثابري الووثثه  هيئثثث ده  ، مثثع  خثثثائ  عبييتهثثا عثثرب اجملثثثال ،  عل ي هثثا يف ال مثثثان بثث  رمثثوز الثثث

                                                 
 .2003، لبنان، طبعة بيروت، مادة وصل، دار صادر، الواوعشر، حرف  الجزء الخامس ،لسان العربابن منظور اإلفريقي : -1
 .302،صالمرجع سابق ،معجم مختار الصحاح الرازي محمد بن أبي بكر: -2
أنظر : جميل حمداوي      /www.alukah.netاني  والسميائي والتربوي ، شبكة االلوكة ، جميل حمداوي ، التواصل اللس- 3

 .2008،  1تربوية ، المغرب ، مطبعة النجاح الجديدة ، نفسية وآخرون ، اللغة والتواصل التربوي الثقافي مقاربة  

http://www.alukah.net/
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ا سثثث   احلابثثثاد  رثثثرب  الفثثثود  الليمثثثاد  اللتابثثثاد  ا  بوعثثثاد ،  الق ثثثاراد  التيتثثثاام  التياثثثون ،  بثثث  مثثثا 

   1. يشميه ما مت يف االبتشاألاد يف ا لان  ال مان

 منها: أةانيعام التواص  بتلايااد 

هو رتاج التااعلد الن جتا  بثف ا اخث    ا سثتقب  حثول مضثمون ملثف،  ين ثو  عيثا شثيء مث  التاثاه      

 2أ  الاغبة يف اختماار االعفال بف اريشخاص ا تااعية 

اللميية الن ينق  أليها الاال أللا  لاال آةا ع  طايق الليمثاد أ  الليمثاد ا لتوبثة أ  الفثور أ  اإلميثاءاد     

 3،   التواصلد غري اليااية .

عميية منامة  هالألة علتم  عيا اليتة ، ليس  لك ألحسب عيا الاموز بدلك ، ن م إى ا لثىن الثد  يلث     

 4لب هده اللميية 

 عيا ثلثة ملاين متماي   أليما بينها :  'طه عبد الرحمان'ف يح التواص  حسب ي ل م    

 أ هلا رق  اخلرب   اص يح عيا عسميتها بالوص  .-

 ثاريها رق  اخلرب  مع اعتباره مف ره ن الد  هو ا تلي  ،  أطيق عييه اخ  اإليفال.-

قفثث ه الثثد  هثثو ا سثثتمع ،  تثث  اصثث يح عييثثه ثاهلمثثا : رقثث  اخلثثرب مثثع اعتبثثار مفثث ره ، الثثد  هثثو ا ثثتلي  ،  م-

 1اخ  االعفال .

                                                 
1 Charles Cooley:(social organisation), cité in:J.Lohisse : la communication anonyme. ED. 

Universitaire1969, p : 42 
 25،ص:1997خرون :طرائق التدريس العامة الجمهورية اليمنية وزارة التربية التعليم الخوالدة محمد محمود و آ -2
3- .vol.4.new york.awiley Corisini .r.1999concise.encyclopedia of psychology second edition 

interscience.publucation .john wiley.and sons. .p25 
4 -Wood.2001.communication mosaics.an introduction to the feild. Of communication second 

edition .new york.themson learning  .p22 
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الثثن تثث مذ  اهثثوم التواصثث  مثث  عثثاني أرثثه :" عمييثثة لتويثثة عثثت  بثثف شخفثثف أ  أبثثثا بثث األع  مثث  التلثثاريهج     

مثثا أ  النهثي ... أ  جملثثال ربثثط علتثة اوتماعيثثة ،   لثثك يف إطثار عبثثالل بلمثثي  تثث  االةبثار أ  االخثثتخبار أ  اري

هدا التلايثهج الثد  يقتضثي أن التواصث  هثو مث  أوث  حتقيثق اريغثااض بلمييتثه التبييتيثة هثو  2 ت  يقفا " ي ول 

 . الد  يه  يف ا قاربة باللااءاد

عثت  باليتثة الياايثة  غثري الياايثة، بثف :" عمييثة ليناميليثة ، باعتبثار أرثهك م  عام التواص  علاياثا إواائيثا هنا   

هثثدا   3تثثوني رخثثالة ملينثثة مثث  ةثثلل القنثثواد ا ناخثثبة بتثثاض حتقيثثق أهثث ام ملينثثة " ، لنقثث  حما اخثث   ا سثثتقب 

، أ  أهنثثا ال علتمثث  عيثثا الامثثوز اليتويثثة ألقثثط يف يثثت  باليتثثة الياايثثة  غثثري الياايثثةالتلايثثهج أشثثار إى أن التواصثث  

 إبلغ الاخالة .

،  يلم  الااق بف االعفاليحاد منها موعة م  ا ف اإلشار  إى أن مف يح التواص  يت اة  مع جم رجت    

يوميثة مث  ،  اإلرسارية،  رستلميه يف حياعنثا اليا ت ر ببري م  القي  االوتماعيةا ف يحف يف أن اري ل حيتو  ع

 4، ألنلرب ع  مشاعارا  رتيقا به مشاعا ا ةاي  .ةلل التفاألاد  اريتوال

 ا تيقي الد  ،  عيا رسارا أ  آلة ( الد  يب  الاخالة،  يقوم عيا الباث ) إأما االعفال ألهو أحال  اخلط  

 5، ألل يتحول إى ماخ  يال عيا هده الاخالة . يستقب  الاخالة ألقط

                                                                                                                                                                    
م، مطبعة المعارف الجديدة 1994م / 1993الفتتاحية ن الدرس العاشر التواصل و الحجاج ، سلسلة الدروس ا :طه عبد الرحمان 1

 .05، ص  ، الرباط ، ]د.ط[
ثره في تدريس اللغة العربية بالطور الثالث من التعليم االساسي ، بحث ماجستير ضر الصبيحي: التواصل اللغوي ، وأخمحمد األ -2

 . 35، ص  1988، جامعة منتوري قسنطينة ، 
، 1، عمان ، دار وائل للنشر ، طوالتعلم ، اإللكترونية ، األردن تكنولوجيا التعليم ستيتية وعمر موسى سرحان:ل ملحس إدال 3

 .47، ص2007
 .676، ص  2005، 1اللسانيات المجال والوظيفة والمنهج ، االردن ، عالم الكتب ،  الحديث ،  ط سمير شريف ، أستيتية :- 4
والتواصل ، مجلة اللغة واالتصال ، يصدرها مختبر اللغة العربية واالتصال ، جامعة وهران الجزائر ،  مصطلحا االتصال غزال مختارية:- 5

 .60، ص  2006، أفريل ،  02العدد 
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 يوضح الفرق بين االتصال والتواصل . 03شكل رقم   

رتيجثثة ، أمشثث  يف ملناهثثا مثث  عمييثثة االعفثثال،  هثثدا  تثث  ينشثثأ التواصثث ميثثث  أن عمييثثة التواصثث  أعثث     1 الشثثل 

 للميية اعفال ،   لك عن ما يشارك ا تيقي ا ستقب  عميية اإلرخال.

 الااق الااها هو أن االعفال عميية أحالية يلون أليهثا ا تيقثي خثييب ،  التواصث  عمييثة ثنائيثة عتميث  بالتااعث    

 بف ال األف .

د  صثقيها باخثتلمال رخثائ  لاايثة  ةلصة هدا التق مي هثو أن التواصث  عمييثة وث  مهمثة يف عبييثغ اللاثاءا    

 غثثري لاايثثة ،  يتاثثاعلن باخثثتخ ام خثثن  مشثثرتك بينهمثثا  تنثثا  لتويثثة أ  غثثري لتويثثة ضثثم  خثثياق مثثا ، مثث  أوثث  

 حتقيق ه م حم ل.

نثا  ، ا اخث  إليثه  السثن   القال حي  وليه خثتة عناصثا هثي ا اخث االعف 'رومان جاكبسون'لق  صنهج        

عمييثة علييميثة اخلثا ج عنهثا خثواء بالوخثائ  احل يثثة أ  بثال اق ا سثتح ثة ،   ري ا ال ميلث  ، هثده اللناصث ا اوثع

 ب  خيضع هلا باةتلم ال اق  اريخاليب ،  اخل اطة عوضح عناصا االعفال 

                                                 
 .61، ص نفس المرجع- 1
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 يوضح عناصر التواصل عند جاكبسون . 04شكل رقم 

 عتلون م  ختة عناصا . 1جاكبسونيتضح أن عميية التواص  عن  

 ما ميل  عوضيحه هو أن ا اخ  هو ا لي   ا تلي   اريغيب يف ا قاربة باللااءاد هو ا ثتلي  ألهثو الثد  حيث ل   

 ،  خيتار الوخائ  اللايية إليفاهلا ب بيلة احلال حتذ رعاية ا لي  .يلة الاخالة  حمتواها  لتتهاطب

  ،  هثو يلتثرب ا سثتقب  الثد  يلمث  عيثا حتييث  الاخثالة أما ا اخ  إليه ألهو متتري  متبالل يا إما ا لي  أ  ا ثتلي  

 الن عؤثا أليه .

 2ليسنة الاابلة متوخط . اريرش ةة  غريها م  حما ر إما رشاط تااء  أ  تواع  أ  بلغأما الاخالة ألهي 

،  ب  مثا شخاصن متث  ا لان  ال مان  اريالد  ربي عه البيئة االوتماعية ال السياق ا ه  يف ب  اللناصا هو    

 3.ليمتواصيف حييط بالبيئة التواصيية م  ظا م اوتماعية  اتتفالية  خياخية  بدا الاا م الناسية

يسثثما بالقثثارون أ  الشثثاا  أ  الثثتلزم احلثثوار ، أ    مثثا جنثث ه    أمهيثثة بالتثثة يف عمييثثة التثث ريس هثثو السثثن  أ  مثثا 

  اضثثحا بارثثثذ ألليمثثا بثثان السثثثن  ماهومثثا لثث ني ا اخثثث  إليثثه ،  هثثثو الامثثوز احلاميثثة لياخثثثالة حثثىت الثثتلزم ا شثثرتك

                                                 
 .27، ص 1988، 1قضايا الشعرية ، سلسلة المعرفة األدبية، المغرب ، دار توبقال للنشر ، ط محمد الوالي ومبارك حنون: 1
، لبنان الدار العربية للعلوم ، ناشرون ، ربة تحليلية لنظرية رومان جاكبسونالتواصل اللساني  والشعرية مقا الطاهر بومزبر:- 2

.وينظر إلى مصطفى عبد السميع محمد ، مهارات االتصال والتفاعل في عمليتي التعليم 25منشورات االختالف ، الجزائر ، ص

 .  بتصرف شديد.63، ص 2003،  1، طوالتعلم ، االردن دار الفكر 
 .9ص  مرجع سابق، ،سميرة رجم 3
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، ألينثثتا عثث  يهجثثة متثثايا  عثث  هلجثثة عيثثك ا ن قثثة، هثثدا جنثث ه عنثث  الثثدي  ي رخثثون يف من قثة بالاخثالة أبثثثا ألاعييثثة

 دا أيضا يف الرتمجة م  لتة إى لتة أةاني .ه ياهاه  ،التأثريهدا تية الااعيية  ضلهج 

ريمثثثث  الرتقثثثال الاخثثثالة  عتجسثثث  يف اليتثثثة الياايثثثة  احلابثثثاد  االشثثثاراد  النمثثثا ج ال ثثثاق اعشثثثل  القنثثثا         

  اريوه    اخلاائط ا ااهيمية  غريها ،  م  الواوب أن علون القنا  مناخبة ل بيلة الاخالة  مناخبة أيضا 

  1، اللقيية  الناسية.لق راد ا اخ  إليه

، إال أن اللم  عييها التليمية  يف ا قارباد احل يثة بسي ة يف اللمييةيب  ا أن هده ا لاللة التواصيية عب  ا     

اة التواصيية هي ،  الوظي ر  يف ضوء ا قاربة باللااءاد، رين جناح هده ال ايقة لمناهجها متليق بالتواص ضا 

   متيقي إجيايب  ،  لما أن ا قاربة الوظياية علم  عيا عشلي  م  ا لي الن عقار جناح عبييغ النشاط م  ع مه

ة يف ع ريس الوخائ  احل يثأن جن  ا ناها مبنية عيا  لك، ضهج إى  لك م  اللزم اإلشار  إى أمهية  ألاريص 

 .رشاطاد اليتة اللابية،  هلدا أألالرا هلا مبحثا يف ألف  بام 

ال باإلشار  إى ميل  إ مقاربة ح يثة ال  الائيس ل راخة أ  منهاج أ  أ  بناء عييه ميل  احلل  أن ا  ة     

ت  حاي هدا النوع م  التواص  باهتمام الباحثف  هلدا عنوع التواص  بف لااي  غري لااي .ا ارب التواصيي

ةاصة يف جمال علييمية اليتة ، رين التااع  الد  ينشأ بف ا لي   ا تليمف يلون بواخ ة التياااد اليتوية ، 

 عيا  2 اليتة الن يت  م  ةلهلا عبالل التأثري  التأثا بف ا لي   ا تلي  . أللميية الت ريس عقوم أخاخا عيا 

 3يثا  واربه اليااي باختلمال عواص  غري لااي هدا حسب ما عقتضيه الثقاألة ا شرتبة بينه  .ا تلي  أن 

 ة .عيا ا لي  أن يتق  ا ارب غري اليااي حسب خياق جمتمله يف ع ريس النشاطاد اليتوي     

                                                 
 .10، ص نفس المرجع 1
، التواصل اللفظي وغير اللفظي في المجال البيداغوجي والديداكتيكي ، ضمن كتاب اللغة والتواصل التربوي جميل حمداوي  2

 .62-61، ص  2008،  1الثقافي ، مقاربة نفسية تربوية ، مطبعة النجاح الجديدة ، ط
أسس تعلم اللغة وتعليمها ، تر عبده الراجحي ، وعلي أحمد شعبان ، بيروت ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  :دوجالس براون  3

257. 
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 عاب  الفور  اجملال  ليتواص  عيا ثلثة عوام  أخاخية :

 ا وضوع :  هو اإلعلم  اإلةبار .-1    

 ا لية : عتمث  يف التااعلد اليااية  غري اليااية .-2 

 التائية :اهل م م  التواص   مقف يته  البارز  )البل  ا لايف ، أ  الوو اين أ  احلابي ( -3

أبثثا أ   طثاألف بثفأ  التواص  عبار  ع  عميية رقث ،  اخثتقبال ليمليومثاد  االعفالل: إن القو  ميل  هلدا،   

عن ما حي ث خثوء االخثتقبال   'Feed back' يستن  هدا التواص  يف خياتاعه ا تنوعة ، إى التت ية الاولية ، 

 ر ياحي .تيلاا أ  التشويش أ  االحناام االا  االخ

 1 الشل  ا يت يبف  لك :

    

 التواصل اللساني والتواصل الصفي :التحليل اللساني بين 

 يبين التحليل اللساني بين التواصل اللساني والتواصل الصفي . 05شكل رقم :  

                                                 
 .www.alukah.net/ 71/10/2015التواصل اللساني  والسميائي والتربوي ، شبكة االلوكة ،  :جميل حمداوي1

http://www.alukah.net/
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ا نهجيثة  اضثح عيثا  عثأثري،  لثه  صثهج اليتثة  صثاا لتيقثا  عيميثالتحيي  اليساين هثو  خثيية ليتوصث  إى ا       

يس لمق  ر ملي  اليتة أن يلي   مالعه ما مل يل  ميما ببىن  اليتثة  بتناثي  القواعث  القثائ  ،  لا تبلة يف عليي  اليتة

ضثثمنها ، بالتثثثايل أخثثتا  اليتثثثة ال يلثثون يف غثثثىن عثثث  احلفثثيية ا لاأليثثثة ليناايثثة اليسثثثارية ا لاصثثا  ،  ابتسثثثابه هلثثثده 

عيثا ،  خثتاي ه هثده ا لاألثة ل علييميثهع عفور شام  لبنيثة الناثام اليتثو ، الثد  هثو بفث ا لاألة خيلينه عيا  ض

،  لثثثك أن اليتثثثة هثثي عناثثثي  حملثثث  مثثث  القواعثثث  ال جمثثثال الئحثثثة مثثث  إلراك حقيقثثة الاثثثاها  اليتويثثثة، إلرابثثثا عميقثثثا

 1الليماد. 

التلييميثثة حنثثو لقثث  بثثان االهتمثثام بالوظياثثة التواصثثيية مثث  طثثام اليسثثاريف لثثه اريثثثا البثثالغ يف عوويثثه ا قاربثثاد      

   التلييمية .واأماهوم الوظياة التواصيية إى اري ارتقال،  خنربز يف هدا اللنفا مام بالتواص االهت

 التواصل اللساني : -4-1

 ويين :عند البني-4-1-1

الد  رق  الناا إى ماهوم اليتثة مث  الفثورية إى الوصثاية   لثك مثع حماضثااعه  'دي سوسير'لل  أبازه     

 2أتا بأن اليتة عؤل   ظياة عواصيية بف أألاال اجملتمع  يف اليسارياد اللامة ، حي 

حثف  ؛، الن شليذ رق ة حتثول عنث  بث  ا ث ار  اليسثاريةثه يف احل ي  ع  الللمة اليتويةثاني حب ت  أ    

 3اعترب أن الللمة اليتوية بشقيها ال ال  ا  لول عيلب ال  ر الائيس يف عميية التواص  .

يف مثيثثه الشثثهري " ويثث  "  وثثاك  بلومفيلووداللثثامل اليسثثاين اريمايلثثي   دي سوسوويرة  تث  عمثث  عيثثا راايثث    

 بينه  إى ثلثة أح اث  هي : ح ثذ التااحة حي  تس  اللميية التواصيية الن 

                                                 
بيقية  ، تعليمية التمارين اللغوية في كتاب اللغة العربية سنة رابعة متوسط ، رسالة ماجستير في اللسانيات التط زهور شتوح: 1

 12، ص  2010، جامعة الحاج لخضر باتنة
 .27، ص 1996باعة ، محاضرات في اللسانيات العامة ، تر يوسف غازي ومحمد النصر ، الجزائر ، المؤسسة الجزائرية للط- 2
 . بتصرف شديد .23، ص المرجع نفسه 3
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 الثاابط بثف هثده اريحث اث  ،  أحث اث الحقثة لالث  اللثلم ،  أللث  اللثلم .أح اث خابقة لال  اللثلم-

 1ابة .هو ا ثري ،  االختج

حيث   هثب إى أن ليتثة  ظثائهج عنسثج   أنودري مواتينيالن ميثيها  'براغ'يف ألرت  الحقة ظهاد حيقة      

،  يشري إى أن ما ميي  اليتة البشاية ع  غريهثا مث  اريرامثة اريةثاني هثي أليما بينها لتخ م الوظياة التواصيية 

 2 ظياة التبييغ .

ا هاما عيا مستوني ا ناها ا تبلة يف لراخثة اليتثة  عولث  عث  هثدا لق  شه  ال ر  اليساين احل ي  ع ور     

أعثذ بتاسثري  'روموان جاكبسوون'الت ور ألهوما خمتياة ألد إى اةتلم يف عاسري الااها  اليتوية ،  راايثة 

مث  أهث   'رومان جاكبسوون'عيمي يربز ع   حتالي  ليااها  اليتوية . رااية التواص  اليتو  الن اخثتح ثها 

حيثث  بينثثذ هثثده الناايثثة أن اليتثثة ناايثثاد احل يثثثة الثثن خثثامهذ لمااهيمهثثا يف ا قاربثثاد التلييميثثة احل يثثثة ال

ة  ا اخث  إليثه ، ا اخث    ظياتثه علبرييثيثة التواصثيية عقثوم عيثا خثتة عناصثاعقوم عيا  ظائهج أخاخثية يف اللمي

،  السثياق   ظياتثه ماوليثة ،  القثارون ارتباهيثةاية ،  القنثا    ظياتهثا ،  ا اخثية   ظياتهثا شثل  ظياته إألهامية

   ظياته ما  راء اليتة .

، باعتبثثثثار أن ملثثثثاين ري اليتثثثثو  بمثثثثا أع ثثثثا أمهيثثثثة ليسثثثثياقبثثثثان بالتواصثثثث  اليتثثثثو   غثثثث  ونجاكبسووووألاهتمثثثثام  

  3.إال م  ةلل ألل  التواص  لمجميه الليماد ال عتجيا

 

 

                                                 
برجبيته بارتشت ، مناهج علم اللغة من هرمان باول حتى نعوم تشومسكي ، تر سعيد حسن بحيري ، مصر ، مؤسسة المختار - 1

 . 212، ص 2004، 1للنشر والتوزيع ، ط
 .13.14ير ، الجزائر ، دار اآلفاق ، ص أندري مارتيني : مبادئ في اللسانيات العامة ، تر ، سعيد زب- 2
  غيليزان، ، مارس 01ونشر األبحاث ، العدد  ، المجلة العربية للعلوملتواصل اللغوي عند رومان جاكبسونعملية ا:ليلى زيان  3

 .89، ص  2016الجزائر ،  
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 عند التولديين والتداوليين : -4-1-2

دي 'مقرتحا ثلثة  ظائهج لي لي  اليتو  راألضا بدلك حتيي  اليتة الد  تام به  'بوهلر رلكا'واء     

 1،  اترتح صيتة ع ا لية لي لي  ب ال م  الفيتة البنيوية . 'سوسير

 ،  عت يب ثلثة عناصا هي : ظائهج، الوظياة التمثييية،  الن ائية،  التلبرييةألاليتة عن ه عقوم بثلث     

  2،  ب  ح ث عواصيي حيي  إى : ا ضمون ا بي غ ، ا اخ  إليه ، ا تلي  .اخ ،  ا اخ  إليه،  ا اللامل

يف م رخثثة لنثث ن بثثف  'فيوور ' ارثث روذ أعمثثال مافثث  االرتقثثال مثث  البنيويثثة إى التولي يثثة  'فيوور 'يلثث    

 الفوعياد الوظياية  عي  ال اللة .

 تسثث  السثثياق إى تسثثمف مهثثا ا بينهثثا لتثثؤل   ظياثثة عواصثثيية أليمثثألناثثا إى اريصثثواد مثث  راحيثثة أهنثثا عثثرتابط 

  3السياق اليتو   غري اليتو  .

 يف راايته السياتية أن ا لىن احلقيقي ال يتح ل إال يف إطار التواص  . 'فير 'إن الااها عيا حتييلد   

 الد  يل  م  أعلم النحو الوظياي . 'سيمون ديك'يف ماحية أةاني ظها 

،  بلث  اختشثار  ، بلال الن عقوم عييها " بل  عوويهي "  بل  اةبار   بل  علبري  مج  عميية التواص  يف اريحي       
 4بلال م  أو  عألية  ظياة التواص  . عتلام  هده اري

التواصثث  بأرثثه رشثثاط اوتمثثاعي ميلثث  ليمتواصثثيف عثث ا ليا عتيثثري مليومثثان    لثثك عثث  طايثثق  'سوويمون ديووك'يلتثثرب  ابمثث   

  1تواص  الللتي .ال

                                                 
 .13، ص 1992المطبوعات الجامعية ،  مدخل إلى اللسانيات التداولية ، تر محمد يحياتن ، الجزائر ديوان :الجياللي دالش  1
وجان ماري سشايفر ، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان ، تر منذر عياش ، بيروت ، الدار البيضاء ،  :إزوالد ديكرو  2

 .691، ص  2007،  2المركز الثقافي العربي ، ط
بة ، المملكة العربية السعودية ، مطابع جامعة الملك تر محمد زياد كجيفري سامسون :المدارس اللسانية التسابق والتطور ،- 3

 .228ص  ه ، 1417سعود ، 
 .56، ص  2010، 2أحمد المتوكل ،اللسانيات  الوظيفية مدخل نظري ، لبنان ، دار الكتب الجديدة المتحدة ، ط 4
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"لراخثة مث  التلاياثاد الشثائلة بالت ا ليثة بوهنثا   ع ثويا علييميثة اليتثة يفبلال اليسارياد الت ا ليثة أ ت  ظهاد     

ن عوصث  اليتة يف االختلمال  التواص  " بما أهنا منها يفيح  قاربة النفوص  إوااء ا قاربثاد الثن مث  شثأهنا أ

مثث  بثثف ا قاربثثاد الثثن رقثثهج عييهثثا هثثي الليايثثة الثثن عتنثثا ل هبثثا الت ا ليثثة حتييثث  ،   القثثارئ إى ألهثث  أعمثثق ليثثنص

اخل ثاا  اخل ثاا غالبثا مثا ياعلث  عيثا ثنائيثة 'ماخث  ، ماخثث  إليثه' شثأره شثأن اللمييثة التلييميثة الثن يتبثالل أليهثثا 

 ال األان اريل ار  يتجس   لك يف اخل اطتف التاليتف :

 

 غوجية المقاربة التداولية .يبين بيدا 06شكل رقم    

                                                                                                                                                                    
 .56نفس المرجع ، ص  1
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الشل   متيقيا،  هو  ا تلي ميقيا  ا لي باعتبار اخل اا   بف طايف الاخالة  عت   01رت   اخل اطة ألاي     

متيقيا    ا لي ميقيا  ا تلي أليفبح  ،ال  رأن يتبالل ال األان  ميل التلييمي.  لل   اخل اا عيا  الد  ي تا

عقومي هنائي  يف  ا لي   إوابة أ  خؤال، أ  يلون  ضلية يف  ا تلي  يلون  حىتهدا    02رت   اخل اطة يف بما 

 . الت ا لية ا قاربة عل    أخا    الن التيقي  عيا اإللقاء ل رخه. هدا ع  عميية التواص  القائمة

ار ثلثية " اللمية بما ميل  اختلار  مبالئ أةاني م  ال ر  الت ا يل الختتلهلا يف علييمية اليتة عيا غا    

 اللياية  اهليئة " ا ساع   عيا ربح الوتذ عيا ربح الوتذ بلنفا أخاخي يف عميية التليي  ،  حيس  أيضا 

،    البلغة " ةاصة يف أرش ة النفوص  ا  اللة أفعال إنجازية ، أفعال تقريريةاختلمال أأللال الللم "

أله  ا لي  يستجوا  يسأل ، أليحتاج إى إواباد أ  يقار أليفبح ا تلي  متحلما يف متيي  ة اا ا لي  

 حقائق  هدا يوألا الوتذ ا ه  و ا يف اللميية التلييمية .

الااها هو أن الت ا لية أح ثذ أثا ببري يف اللميية التليمية ةاصة م  راحية اللمية  النوعية  اهليئة ، ةاصة     

بان ل اما عيا مناا  الرتبية إطلام ا قاربة لدا  بالئ التواص  إ ا رب ناها لمب أ التلا ن الد  ين رج ضم  م

 1باللااءاد بالبح  يف ا نها اليساين الت ا يل ، الد  هو يف أصيه منها علييمي .

 . الااها أن ا قاربة الت ا لية مقاربة عواصيية ريبل  احل  ل                     

 التواصلية :عالقة المقاربة بالكفاءات بالمقاربة -4-2

إن ا قاربة باللااءاد عأةد مبالئ ا قاربة التواصيية بون ا قاربة باللااءاد عقوم عيا أخس عواصيية ب ءا     

، بما أن  لينة، ما را ببناء الوضلياد التواصيية ضم  خياتاد م اعيا التلي  بلميية التواص  تاار باعتبارها للميية ا

                                                 
 12داولية ، مجلة األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ، عدد تعليمية اللغة العربية في الجزائر ، مقاربة ت عبد هللا بوقصة: 1

 .9،  ص  2014، جوان ن جامعة الشلف ، الجزائر ، 
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، ضهج إى  لك بناء الوضلياد  ألق خياتاد ملينة ،   التلي  باللااءادربي   م  ربائعل  بااء  التواص  

 :  عييه ألإن ا قاربة باللااءاد عيتقي مع ا قاربة التواصيية يف ع   رقاط ميل  عيخيفها يف ا خ ط ا يت

 

 

 1أهم نقاط تالقي المقاربة التواصلية والمقاربة بالكفاءات . يوضح 07شكل رقم    
 
 
 
 

                                                 
 .159ص  المرجع سابق ، ،رجم سميرة 1
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 يمية في ضوء التواصل الصفي : التعل-4-3
ة عامة؛  لك أر ه يارتض بأ  عمييا بأمهي ته يف احليا  اإلرسارية يلتسي الت واص  أمهية ببري  يف اللميية التلييمية، متام     

       احلاخ  ، رين التواص  الفاي  التواص  البي اغووي يل  اللامعلييمية أن علون عميية عواصيية، متباللة بف ا لي   ا تلي 

     ،  أ  عميية علييمية ال عقوم عيا مب أ التواص  ا تبالل ميل  اعتبارها يف ع ل ال اائق يف جناح اللميية التلييمية

 1التيقينية .

ية، م  الت لاريهج الن ت  مذ ليت واص  ال فاي الن علتربه  " لك الد  عت  أخاخا م    ةلله  اللميية التلييمية/التليم       

ر    ا تم ر    ا نهاج التلييمي،    هده اللميية عتأخس يف عمومها عيا ربائ    ملوراد ضا رية عتح  ل يف ا    

ر    ا تم ر  يتنا بان عيا للب ل ر ا اخ    ا ستقب ،    حبل  أن عميية التواص  عميية لينامية   و لية، ألإن ا    

  2ضمون)اإلرخالية(   القنا  الن عربها يت  عبالل الاخائ .يبقا ا نهاج  لك ا لون الد  يض  ا 

 التواص  الفاي هو الللتة التواصيية الن عابط بف ا لي   ا تلي  ،م  وهة  بف ا تليمف أليما بينه  م  وهة ثارية ،     

ستخ مة اعه  الوخائ  التلييمية ا يتباللون عيا للب ل ر  ا اخ   ا تيقي ، إضاألة إى ا وتهج التواصيي بل  ملبس حي 

ييه ألإن ،  عيف ا تيقي  التأثري،   لك هل م رق  ا لارم  اخلرباد ،يف رق  الاخائ  التلييمية، الن ينص عييها ا نهاج

لي  يف ا تلي   ا لي  ،  ا نهاج ،  ال حي ث الت :خاخا عيا علتة التواص  ، بف أطاام ثلثة هياللميية التلييمية عقوم أ

 3غياا هده الللتة ، ب  إن هناك م  يدهب إى أن التواص  هو عميية علي   أن التلي  هو عميية عواص  .

صبح واملا ليتواص  اليساين  الفاي لوو را أن اهل م أصبح هو عوةي اللقول راارا إى االعفال الرتبو  الد  أ لو    

بما أصبح االعفال الرتبو     راد ا تلي   تيمة الوو ارية  السيوبية ،ا نامة  ألق عليي  منسج  تائ  عيا عشتي  باألة ت

شلاال متنوعة بالرتبي  عيا ا اخ  أ  عيا القنا  ، أ  عيا الللتاد ا تباللة يف إطار شبلة عامة ، باعتبارها متث  يأةد أ

                                                 
نشيط بت وعالقتها و  االبتدائي في مرحلة التّعليم ، واقع استخدام الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية ،سميرة رجم 1

 .166جوان ، جامعة منتوري قسنطينة ، ص  45، مجلة العلوم اإلنسانية ،عدد  التّواصل الصفي
 .62.ص 2111المغرب،  أحمد فريقي: التواصل التربوي و اللغوي دراسة تحليلية، مطبعة الرباط نات المغرب، 2
مستخدمي التربية و تحسين مستواهم،  لوطني لتكوينعلي تعوينات: التواصل و التفاعل في الوسط المدرسي، الجزائر، المعهد ا- 3

 .11م. ص2119
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متضمنة خلاصياد ملاألية نية مؤخسية جمموع الللتاد االوتماعية بف ا ايب  ا تليمف لتحقيق أه ام عابوية لاة  ب

   و ارية ،  هده اخلاصياد حتف  عن ما يلون ألل  التواص  بف م ر   علميد عن ما عتوألا اللناصا التالية :

 اريطاام الااعية يف التواص  ، مايب ، علميد ،  خائ  التواص  .-  

 الد  يت  أليه التواص  . السياق-

 .علميده خري ر  التااعلد بف م ر    -

  وول أأللال لااية ، وواا ، طيب ، ر اء ، علاار ، احتجاج ،  صهج حلمي ، أما ..-

  وول أأللال غري لااية ، إشارية ، حتتية ،  توم ، ويو  ، ارتفاا ، ارختاء ، راا ، ارلماش ...-

 1متلي  . عيا اللموم ألإن االعفال الرتبو  هو مثا  اوتماع أشلال الللتة التواصيية بف م ر    

 يتليق هدا ا ارب الرتبو  با قاربة باللااءاد م  وهة ا لي   الد  مييك مهاراد ال ميتيلها م ر  آةا إضاألة إى 

 ل اد اللقيية حل  ا شللد  هي عميية اللاض بواخ ة ال اق احل يثة .اللوام  االوتماعية  ال  األع  اري

ار  اليسارية خامهوا يف ش  ارتباه ا قارباد التلييمية ، حنو االهتمام ما رستنتجه م  هدا ا  ة   هو أن أعلم ا  

   2ليمتلي  . بإبساهبابوظائهج اليتة  ةاصة الوظياة التواصيية ،  االهتمام 

إن الت ريس باللااءاد أ  عبين ا قاربة باللااءاد بان رتيجة عوام  بثري  منها البي اغووية ، اليسارية ، اليتوية ،      

ضارية ، بدلك الت ور الليمي الد  شه ه القان اللشاي  بشل  عام هدا القان شه  طاا  عيمية يف  خائ  االعفال احل

  التحا ر بف خمتيهج شلوا اللامل .

عيا عيوم   عأثريمهالاء  اهومف مها اللااء  ا  'تشومسكي'ع ور ال ر  اليساين بشل  عام بما الحاناه  عبين       

 ضع الثنائية ريو  التحيي   ليس  'تشومسكي'ارية لما أليها ع ور التلييمية  طاق ع ريس اليتاد بالاغ  أن ةاني غري لسأ

ليتة الن عا ناها م  تب   الوظيفة التواصلية :مه  لاة  ال ر  اليساين  هو آةا و    االتليي  . عبىن ماهوم ريو 

                                                 
 .49-48، الجزائر ، ص  2009،  5صالح بلعيد ، دروس في اللسانيات التطبيقية ، دار هومة ، ط- 1
 .25ص ، مرجع سابق ، واقع استخدام الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية   سميرة رجم، 2
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 التواص  خاخية ليتة ال علم  يف الناام بق ر ما علم  يفاريليؤب  بما خبق أن الوظياة   'مارتيني'ةاصة عن ما واء 

باللناصا ا ختياة لينااية التواصيية  'جاكبسون'ونا عييه هو جميئ ،  الت ور اليساين ا ةا الد  عا  لاة  اجملموعة البشاية

أن ب  ا  ار  اليسارية رلحظ  . عيوم االعفال عامة ةاصةاليسارية  الت بيقادلان هلا باع طوي  لاة  أل،  حتيييها 

عيا لسارياد الناام  التأبي حي  بان  'تشومسكي'حىت  'سوسيرل  'أب د عيا البل  االختلمايل ليتة الد  أمهيه 

عيا حساا االختلمال . هدا أليما خيص االجتاه التواصيي لاة  الليوم اليسارية  الد  خاه  بشل  ألاع  يف ا قاربة 

 1يف ا قاربة باللااءاد. التواصيية الن ب  رها أثاد

 

 
 

                                                 
ختبر اللغات والترجمة ،مؤسسة متقويم الطرائق التعليمية ، في التعليم الثانوي بين النظرية والتطبيق ، يحي بعيطيش وآخرون ،  1

 .256الجزائر ،  ص  2014الرجاء للطباعة والنشر ،
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فإن لكل  .كل حبث  علىية هلا أثرها املباشر مهية كبرية ملا حتمله من دالالت ومقاصد نظر أكتسب املفاهيم ت           

هر اليت يقوم الظواو  عن ببيعة املوووعات ريحبث خصوصياته اليت متيزه عن غريه من البحوث، و املفاهيم هي تعب

 الباحث بدراستها.

 التدريس المبحث األول :

معارف وقدرات،  للتعليم، والتعلم، يهدف إىل أن يكتسب املتعلم امدخل التدريس بالكفايات منهاج يعترب     

 قصد االخنراط واملستجدة وأخذ املبادرة، ومهارات متكنه من حل املشكالت، والتصرف اإلجيايب يف الووعيات الطارئة

وتعلم تشجع على املشاركة الفعالة، كما تعتمد إشراك  تعليم بفاعلية ومسؤولية، تعتمد فيه برقاجملتمعي يف املشروع 

لألهداف املرسومة للتعلم  ومي والدعم، وأن يعرف مدى حتقيقهأن يستفيد من التق املتعلم يف العملية التقوميية، من أجل

جوهري،  اليت تعيق حتصيله اإلجيايب من جهة أخرى. إن دور املدرسوكيفية التغلب على بعض األسباب  من جهة،

 والتمرين، ويطور تعلماته إنه خيطط وينظم ويثري دافعية التعلم، ويوجه قدرات املتعلم، وينمي مهاراته بالتدريب،

أساسها مدخل  النسقية اليت بين على بالتقومي، وينشئه على متثل القيم اإلجيابية يف سلوكه. وانسجاما مع الرؤية

 1التدريس بالكفايات

 وملا كان التدريس حيمل أمهية كربى أردنا أن نفرد له حبثا خاصا لتحديد مفهومه وإظهار دالالته .

  مفهوم التدريس:  - 1

يذ فعليها تبىن التالمبالغ األمهية بالنسبة لألساتذة و أمر واسرتاتيجياته  وتوويح برائقهإن حتديد مفهوم التدريس     

 املادة التعليمية.نهجية التدريس وأساليبها و م

  لغة:-أ

                                                 
وقع مقال على محليمة عمارة مقاربة التدريس بالكفايات، وكفايات التدريس)من المفهوم إلى التقويم( ، جامعة الشلف  1

 .-http://www.univ-chlef.dz/djossour/wp الجامعة:



 مق اربة مصطلحية                                                                                                                 الفصل األول :        
 

 
40 

أثر  :والدرس ودرسه القوم: عفوا أثره ،": درسته الريح"درسيف مادة  لسان العرب البن منظورلقد ورد يف     
 ه ...الريح درسا أي حمت   الدارس :وقال أبو اهليثم : درس األثر يدرس دروسا و درسته  

ذلك   من ،درسا ودراسة ودارسه.ودرس الكتاب يدرسه .. ودرس الطعام يدرس دراسا: داسه، ودرس الطعام يدرسه
 1كأنه عانده حىت إنقاد حلفظه....

: الدال و الراء والسني أصل واحد يدل على خفاء و  درس: يف مادة  مقاييس اللغة البن فارسوورد أيضا يف      
: عفا ودرست احلنطة و غريها يف سنبلها إذ دستها خفض و عفاء .فالدرس : الطريق اخلفي .يقال درس املنزل 

 .2..درست القرآن و غريه ، وذلك أن الدارس يتتبع ما كان قرأ ،كالسالك للطريق يتتبعه

و الكتاب  و درسته الريح ,الزم متعدي, :الرسم دروسا :عفا, درس": يف مادة "القاموس المحيط  يف  وجاء    
داسها و البعري جرب دربا شديدا  و احلِنطة درسا وِدراسا: كأد رسه وَدرَّسه,  َقراءه : و ِدراسة يدرسه ويُدرِسه َدرسا

 ,فُقطر ,و الثوب أخلقُه.

:ذنب  ,و بالكسر اخلفي الطريق  و الدَّرس: بالضم :الرياوة, و املدروس :اجملنون ,و الدُّرسة فدرس هو الزم متعد   
 3البعري.

بقة ملادة "درس" نستنتج بأن التدريس هو من أصل الفعل الثالثي درس فهو فمن خالل التعريفات اللغوية  السا   
 .و اخلفة و العفة و اجلرب و الطريق،  يدل على الرسم

 اصطالحا :-ب

نعين به إحابة املتعلم باملعارف ومتكينه من اكتشافها، فهو ال يكتفي باملعارف اليت تلقى وتكتسب إمنا       

ت والتأثري يف شخصية املتعلم والوصول باملتعلم إىل التخيل والتصور الواوح والتفكري املنّظم، يتجاوزها إىل تنمية القدرا

                                                 
 .79ص: مجلد السادس دار صادر بيروت لبنان مرجع سابق،ال:االفريقي منظور بن مكرم بن محمد 1
: عبد السالم محمد هارون الجزء الثاني دار الجيل بيروت بو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: مقاييس اللغة بتحقيقأ 2

 .267ص:1979 - 1399،لى الطبعة االو
مؤسسة الرسالة   ،8طوسي .محمد نعيم العرقس  تح، القاموس المحيط: دين محمد بن يعقوب الفيروز آباديمجد ال . 3

 .م2005ه.1426 ، للطباعة و النشر
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ويعرف أيضا أنه جمموعة النشابات اليت يؤديها املدرس يف موقف تعليمي ملساعدة املتعلمني يف الوصول إىل أهداف 

 .1تربوية حمددة

نة دقيقة بني أهداف احملتوى واالسرتاتيجيات الالزمة لتحقيق تلك إوافة إىل هذا فإن التدريس يعترب عملية مواز        

األهداف، واخلربات اليت يكتسبها املتعلم يف مواقف التعلم، فهو مفهوم شامل يتضمن مجيع احلوادث اليت هلا تأثري 

ا، وال يكون فعاال مباشر يف تعلم الفرد، وبذلك ميكن عد التدريس بأنه اجلانب التطبيقي للتعلم أو أحد أشكاله وأمهه

 2إاّل إذا خطط له مسبقا أي قد صمم بطريقة منظمة ومتسلسلة

خمططة تتكون من عدة عناصر ديناميكية تتفاعل مع بعضها البعض فالتدريس عملية تعليمية مقصودة و          

 .3"التالميذهبدف إعداد تعلم جيد لدى 

من املعلم من أجل مساعدة التالميذ على النمو املتكامل كل بأنه: "كل اجلهود املبذولة  عبد الحميد شاهين عرفه  

 4وفق ظروفه و استعداداته".

تفاعلية أو اتصالية ما بني املعلم و املتعلم حياول فيها املعلم إكساب املتعلمني املعارف و املهارات  عملية التدريسف"  

ائق و وسائل خمتلفة تعينه على إيصال الرسالة و االجتاهات و اخلربات التعليمية املطلوبة مستعينا بأساليب و بر 

 5 مشاركا املتعلم فيها ، يدور حوله يف املوقف التعليمي

                                                 
  األردن، ، عمان والتوزيع، للنشر الشروق دار العربية، اللغة تدريس أساليب في الكافي: عطية علي محسن   1
 .55 ص ،2006 ،1 ط
 للتوزيع الشروق دار والتطبيق، التنظير بين والتعبير والبالغة األدب تدريس ق: طرائالوائلي عباس الكريم عبد سعاد -2

 .40-39 ص ،2004 ،1ط األردن، عمان، والنشر،
لم في مدارس الوطن تنويع التدريس في الفصل دليل المعلم لتحسين طرق التعليم و التع:كوثر حسين كوجك و أخرون   -3

 . 92، ص  2008العربي، اليونسكو االقليمي بيروت لبنان، 
 .7، ص2010استراتيجيات التدريس المتقدمة، كلية التربية بد منهور االسكندرية  شاهين عبد الحميد حسين  : 4
ص ،2003، 1ق عمان األردن، طالكفايات التدريسية المفهوم، التدريب، األداء، دار الشرو الفتالوي سهيلة محسن كاظم : - 5

17 
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:" بأنه عملية التفاعل بني املدرس وبالبه ،وهو يف هذا املعىن غري التعليم ألن التدريس يعين  زكريا إسماعيلوعرفه 

طرق واألساليب اليت يتمكن هبا الدارس من الوصول إىل عملية األخذ أو احلوار والتفاعل ،فالتدريس هو تعليم ال

شتمل على اإلحابة أعم و أمشل من التعليم فالتدريس ياحلقيقة ولبس تدريس احلقائق فقط ،وهكذا فإن التدريس 

 1باملعارف و اكتشاف تلك املعارف."

ملهارات ,يديرها املعلمون يف جتاهات واملراحل واالمتعددة ا، صل لغوية مدبرة مقصودةوالتدريس عملية توا     

حجرات الدراسة و يوفرون فيها كافة اخلربات املباشرة الالزمة الكافية الشاملة املتكاملة املتوازنة لكي حيتك هبا 

ليستقرأ منها آثارا خربية عقال و وجدانا و مهارة ، اعلني معها لفرتة حمددة من الزمناملتعلمون ,مث ينخربون فيها متف

 2م إىل حنو مل يكن لديهم من قبل التفاعل مع اخلربات ,فتنمو شخصياهتم يف مشول و تكامل و توازن فيعدل سلوكه

ن أن يتعلم إىل التدريس "على أنه عملية متعمدة لتشكيل بنية الفرد بصورة متكنه م "ستيفن كوري"كما ينظر        

 3.ووعة مسبقا"شرتاك يف سلوك معني ويكون ذلك حتت شروط مو أداء سلوك حمدد أو اال

وب املتبع إليصال املعلومات فهو األسل ،ال املعلومات إىل أذهان الدارسنيعملية إيصخنلص إىل أن التدريس هو      

 4ذهان التالميذ.إىل أ

من خالل  ،ت و املهارات و اخلربات املطلوبةاملعلوما عملية اتصال بني املعلم وبالبه ،حياول فيها إكساهبمفهو     

 5سية ووسائل تعلمية برق تدري

                                                 
 10،ص2005زكريا اسماعيل :،طرق تدريس اللغة العربية ،دار المعرفة الجامعية ،د ط  1
حسني عبد الباري عصر : االتجاهات الحديثة في تدريس اللغة العربية في المرحلتين االعدادية والثانوية ، مصر ، مركز - .2

 7.صم.2000االسكندرية للكتاب ، 
. نعما :دار الشروق،اللغة العربية مناهجها و طرائق تدريسها  طه علي حسين الدليمي،د.سعاد عبد الكريم عباس الوائلي: 3

 .80، ص 2005،  2،ط األردن. -
   1ط: الموجه التربوي للمعلمين  في األهداف اإلجرائية وفنيات التدريس ،مطبعة عمار قرفي ،باتنة الجزائر علي أوحيدة 4

 .84،ص 1997
جامعة الملك محمد بن سعود ،  كلية المجمعة، ،مقرر طرق التدريس العامة منشورات: يلقميزا  هـلـلا عبد بن حمد 5

 .3-2دط،ص:السعودية ، 



 مق اربة مصطلحية                                                                                                                 الفصل األول :        
 

 
43 

 

 يوضح أن التدريس عملية اتصال  08شكل رقم 

 التدريس نظام متكامل له مدخالته و عملياته وخمرجاته املتمثلة يف :

 تعلمية .. معلم بالب مناهج بيئة املدخالت:-1

 أهداف حمتوى تدريس برق تدريس أساليب تقومي... العمليات: -2

 يوضح هذا : 08رقم والشكل ا يف شخصية الطالب التغريات اليت جيب إحداثه املخرجات:-3

 



 مق اربة مصطلحية                                                                                                                 الفصل األول :        
 

 
44 

 : من التعاريف السابقة تتجلى لنا جمموعة من احلقائق منها  

 .التدريس عملية تواصل لغوي .(1

 التدريس عملية مدبرة ترمي إىل حتقيق أهداف حمددة (2

 التدريس عملية متعددة االجتاهات(3

 خربة تربوية (ات أبعاد ثالثة )مدرس، تلميذ، ذالتدريس عملية    (4
التدريس سلوك اجتماعي ال ينشأ من فراغ و لكن يتضمن تفاعال بني املعلم و املتعلم و اخلربة الرتبوية وقد  (5

 اقتضى هدا ورورة اختيار اخلربات الرتبوية  و الطرق املناسبة لتدريسها.
مييل الرتبويون اىل  التدريس سلوك ميكن مالحظته و قياسه وبالتايل ميكن وبطه وتقوميه و حتسينه، لدى(6

 اعتبار التدريس علما اكثر منه فنا ويؤكدون أن املدرس يصنع وال يولد. 
يشتمل التدريس على بعد إنساين يتمثل يف التفاعل بني املعلم والتلميذ فاملدرس ال ميكن استبداله بأي (7

 وسيلة أخرى. 
بأن يسلم بأمهية  عليه متبادلة فاملدرس التدريس عملية حركية تشمل فاعال ومتفاعال وتأثرا وتأثريا وثيقة (8

 تلميذه ويسعى إلشراكه يف املوقف التعليمي.

 الفرق بين التدريس والتعليم :  -2 

 :1يأيت والتدريس ميكن التعبري عنها مبا هناك أكثر من فرق بني مفهومي التعليم

 .   مقصود _ أن التدريس عمل مقصود يف حني أن التعليم قد يكون مقصودا وقد يكون غري 

 _ أن التعليم أوسع استعماال من التدريس يف اجملال الرتبوي ألنه يتناول املعارف والقيم واملهارات يف حني

 2 يقتصر التدريس على املعارف والقيم .

                                                 

ص 2003، 1التدريب، األداء، دار الشروق عمان األردن، ط الكفايات التدريسية المفهوم، :الفتالوي سهيلة محسن كاظم  -1

17               .                                
، 2004، 1ط عمان ، االردن الوائلي سعاد عبد الكريم ، طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير بين التنظير والتطبيق دار الشروق،   2-

                                                                     .                                                                                                27ص
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 _أن التعليم حيصل داخل املؤسسة التعليمية وكما حيصل خارجها أما التدريس فال حيصل خارج املؤسسات التعليمية  

 :مية التدريس أه-3

يقصد باألمهية دور وفائدة التدريس يف اجملتمع إذ أن التدريس هو أحد الوسائل األساسية اليت تتبعها املدرسة     

فهو تطبيقي ألنه يطبق هذه العلوم و  للرتبية فهو ال يتم عشوائيا ألن التدريس علما و فنا تطبيقيا انتقائيا ,متطورا.

نسانية ما تراه مناسبا جملتمعها ,و رسة تنقي أو ختتار من اخلربات االو هو انتقائي ألن املد الفنون أثناء عملية التدريس

 هو متطور ألنه حياول أن يواكب اجلديد يف العلوم و مبعىن آخر يواكب التطور العلمي.

 تدريس أمهية كربى ميكن أن تتضح أهم معاملها فيما يلي:لولذلك كان ل

املعرفة و املعتقدات و األخالق و  ويقصد بالثقافة ذلك املركب الذي يشتمل على نقل الرتاث الثقايف لناشئة

 الفنون و القانون و التقاليد ,و االمكانيات و العادات اليت يكتسبها اإلنسان كعضو يف اجملتمع 

عند ستعداد و التهيؤ العقلي الذي يتكون جتاهات :ذلك االا؛ويقصد ب املرغوبةجتاهات السلوكية تكوين اال

ص إزاء األشخاص أو األشياء أو بابع خا صاحبه ,نتيجة اخلربات السابقة ,وجيعله يسلك سلوك معني ,ذا

   1راء اآل

غمض من املعلومات على املتعلمني من خالل املناقشات و احملاورات املفيدة . إيضاح ما 

اصيله إال من خالل ما يؤديه ميكن للمتعلمني معرفة تف تفصيل ما جاء جممال يف املناهج املقررة الذي ال

 املدرس من مناقشات هادفة يقودها و يديرها و يوجهها.

                                                 
 22ص،1997 ، ،2ط، طرابلس، منشورات الجامعة :أساسيات طرق التدريسعلم الدين  الخطيب: . 1
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بل ميتد إىل الرتبية اخللقية و النفسية و أن التدريس  و ال يقتصر على التلقني و تزويد الذهن باملعلومات,

 1أساس يستند إىل علم النفس و علوم الرتبية ومن هنا كان املدرس مربيا و ليس ملقنا.

 أهداف التدريس:-4

 2يسعى التدريس لتحقيق غايات و أهداف عامة تليب تطلعات و احتياجات اجملتمع منها:

.اكتساب الطالب قدرة لغوية وتعبريية متكنه من التعبري عما يف نفسه بأسلوب أديب مجيل وصحيح 

حلياتية الالزمة للتفاعل مع القدرة على اختاذ القرار و تكوين املهارات او ، تنمية مهارات التفكري لدى الفرد

 اآلخرين.

. تزويد املتعلم باملبادئ و املفاهيم و املصطلحات األساسية يف أي علم من العلوم  

.3القدرة على االقناع وعرض احلقائق عروا واوحا 

بوروا برائقه و  أولوه العناية الفائقة و، و  التعلمية بالتدريسعلى العملية التعليمية و على هذا األساس اهتم القائمون 

 مناهجه ووسائله ملا له من أمهية بالغة يف جمال الرتبية و التعليم .

 أحداث عملية التدريس:-5

 4عملية التدريس تقوم على مخسة أحداث رئيسية و هي :

 التحفيز:-5-1

 وهو إثارة الطالب وترغيبهم لتعلم موووع الدرس وجذب انتباههم.
                                                 

 80ص،مرجع سابق  اللغة العربية مناهجها و طرائق تدريسها ،:طه علي حسين الدليمي ,سعاد عبد الكريم عباس الوائلي  1
 20ص:2011دار المعارف  ،القاهرة، 10الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية : ط:عبد العليم ابراهيم  2
 .106-105،ص:1999، 1صالح بلعيد :دروس في اللسانيات التطبيقية ،الجزائر ،دار هومة ،ط 3
 .81-17،ص:2003،سنة 1نموذج رحلة التدريس عالم الكتب ،القاهرة ،ط :حسن حسين زيتون 4
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 االتقان : الفهم و -5-2

إفهام الطالب لعناصر الدرس أي حمتواه من معلومات و مهارات أساسية والعمل على متكنهم منها  يعين    

 حبيث يدركوا معانيها أو ميارسوها بدرجة تصل إىل حد اإلتقان.

  التفكير: -5-3

 إثارة عقول الطالب من خالل نشاط تفكريي يتم اجنازه مما يؤدي إىل منو عمليات التفكري العليا. يعين   

 اإلثراء:-5-4

 موووع الدرس . توسيع خربات الطالب املعرفية و الوجدانية عن   

  التقويم:-5-6

املتابعة املستمرة اليقظة ملا يتم من إجراءات أثناء األحداث التدريسية السابقة والتحقق من سريها يف املسار    

 الصحيح و تصحيحه إذا تطلب األمر.

م يف معاجلة النشاط التعليمي ليحقق وصول املعارف إىل تالميذه ،هي بريقة ألسلوب الذي يستخدمه املعلا    

،وجعل التلميذ حمور عملية التدريس ،وبالتايل فهي ال تنفصل عن املدرس و تعتمد على فعالية التالميذ ونشاباهم 

 التعليم بأيسر السبل وأقل الوقت واجلهد لتكون الطريقة الناجحة .

ناصر عملية التدريس: املعلم، التلميذ، احملتوى، التعليمي، أهداف التدريس، برق وأدوات من أهم مكونات وع      

 .فما الطريقة وما االسرتاتيجية؟ التقييم، برق واسرتاتيجيات التدريس
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 مفهوم الطريقة-6  

 / تعريف الطريقة:  6/1

عظم والطريق العظمى واجلمع أب رِقة  و بُُرق  ] برق [ ط ر ق : الطَّرِيُق السبيل يذكر ويؤنث تقول الطريق األ : لغة-أ

و َبرِيقُة القوم أماثلهم وخيارهم يقال هذا رجل بريقة قومه وهؤالء بريقة قومهم و َبرائُِق قومهم أيضا للرجال 

 (1) أي كنا فرقا خمتلفة  -11سورة اجلن  آية - "كنا طرائق قددا "األشراف ومنه قوله تعاىل

 (2) "يف أوواء البيان  ":هو ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل املطلوب الطريق 'الشنقيطي' عرف

 (3)املقامات ".   "هي السرية املختصة بالسالكني إىل اهلل تعاىل من قطع املنازل والرتقي يفأيضا : وعرف الطريقة 
 4.دفتعين الطريقة يف اللغة عموما  املذهب والسرية، واملسلك الذي تسلكه للوصول إىل اهل 

 وأما اصطالحا -ب

  :تعين الطريقة يف جمال تعلم اللغات على األقل مفهومني خمتلفني       

أوهلما أن الطريقة هي جمموعة املراحل أو اخلطوات اليت ترتكز على جمموعة من املبادئ املستخلصة من          

ء عليه، فإن اختيار بريقة       ما تعين فرويات لسانية ونفسية وبيداغوجية تقود إىل هدف أو أهاف حمددة، وبنا

 مجلة أمور منها:

 حتديد األغراض اليت يرغب يف حتقيقها أو التوصل إليها.-

 مراعاة مجلة من اجلوانب: -

: الذي يراعى فيه املضمون، الداللة، دور العناصر غري اللغوية، املواقف ....   الجانب اللساني 

                                                 
 303ص  ،م 1995بيروت طبعة جديدة  –مكتبة لبنان ناشرون  ،مختار الصحاح :محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي  - 1

 محمد األمين بن محمد المختار .أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن .القاهرة :مكتبة ابن تيمية. :ـ  الشنقيطي 2

 (126ص 2هـ ج1413)

 ( 126ص 2)ج نفس المرجع:ـ 3
4-  http://www.abegs.org/Aportal/Post/Show?id=18851&forumid=23 21:042014/04/19الساعة  

     

http://www.abegs.org/Aportal/Post/Show?id=18851&forumid=23
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مجلة أمور كالعرض والربط واالستنباط واالستقراء والتطبيقات..  الذي تراعى فيه : الجانب البيداغوجي 

:تراعى فيه إدراك املعاين من خالل املعطيات املقدمة وال ميكن أن نتكلم  عن صالحية   الجانب النفسي

 بريقة ما، إال إذا كان هناك انسجام بني مبادئها العامة وأغراوها والتقنيات اليت تستعملها.

فيعين اجملموعة البيداغوجية املسخرة لعملية التعليم، كالوثائق البيداغوجية املختلفة ، : خر للطريقةلمفهوم اآلأما ا

 (1) والوسائل والكتاب املدرسي وغريها. 

جهد يبذل من أجل بلوغ غاية.  أومجلة الوسائل املستخدمة لتحقيق غايات تربوية ، فهي    

 أن نصل غرفة الصف، ونعمل على تنفيذها من بعد يف تلك الغرفة. نضعها ألنفسنا قبل بالتايل تعد خطة        

أهدافه ،   عرض على أهنا سلسلة الفعاليات املنظمة اليت يدرهبا املعلم داخل الشعبة الدراسية لتحقيق كما تُ          
ا خلطوات املواقف أي الكيفية اليت ينظم هبا املعلم املواقف التعليمية واستخدام للوسائل واألنشطة املختلفة وفق

التعليمية، واإلقبال واستخدامه للوسائل واألنشطة املختلفة وفقا خلطوات منظمة إلكساب املعرفة واملهارات 
 واالجتاهات املرغوبة .

وما ميكن استنتاجه وإدراكه أن برائق التدريس ليست قوالب جامدة يتقيد هبا املعلم يف كل الظروف واألحوال         
علم أن يكون املبتدع لطريقته مرنا يف اختاذ األسلوب والطريقة املناسبة اليت يقتنع بأهنا توصله إىل حتقيق ، بل على امل

األهداف التعليمية والرتبوية املطلوبة، وعلى املعلم أن يكون ملما بطرائق التدريس احلديثة والقدمية، ولشخصيته كبري 
تباههم راجعا إىل قدرة املدرس ومهاراته أكثر مما يرجع إىل مادة األثر يف التدريس، وقد يكون اهتمام الطلبة وان

 (2)الدرس.
وتنظيمها ،واستخدام األساليب التعليمية املالئمة هلذا  ،التعلم قصد اخلارجية للظروفترتيب فالطريقة إذن:"        

 3لمالرتتيب و التنظيم  حبيث يؤدي ذلك إىل االتصال اجليد للمتعلمني لتمكينهم من التع

                                                 
الدراسات اللغوية ، العدد االول ،  حسن العايب : تعليمية اللغة من المعيارية إلى المناهج اللسانية الحديثة ، مجلة مخبر - 1

 .333-332، ص 2002
2-  http://www.abegs.org/Aportal/Post/Show?id=18851&forumid=23     21:042016/04/19الساعة   

 
م عباس الوائلي :اللغة العربية:مناهجها ،وطرائق تدريسها ،دار الشروق رام هللا طه هلي حسين الديلمي ،سعاد عبد الكري -3

 87،ص:1،2005غزة ،ط

http://www.abegs.org/Aportal/Post/Show?id=18851&forumid=23
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كن من املادة العلمية فطريقة التدريس: عبارة عن خطوات حمددة يتبعها املدرس لتحفيظ املتعلمني أكرب قدر مم    

راسي جزءا منها ،وهذه الدراسية، ويعتمدها كوسيلة لووع اخلطط وتنفيذها يف مواقف احلياة ،حبيث يكون الصف الد

كن اعتبارها نظاما دف أو جمموعة أهداف تعليمية حمددة ، ومياخلطوات تكون متسلسلة متتالية ومرتابطة لتحقيق ه

 يسلكه املعلم ملساعدة التالميذ على فهم املادة الدراسية ،ومبا حيقق أهدافها بصورة مرغوبة وجيدة"1   

والتزال ذات أمهية خاصة بالنسبة لعملية التدريس حبسب مفهومها التقليدي  الطريقة التدريسية كانتفقد        

هذا صنفت إىل ::"الطرائق التقليدية تعين األسلوب الذي يعرض به املدرس معلوماته ،وينقلها إىل   حلديث ويف ووءوا

التالميذ الذين تنحصر مهمتهم يف تلقي املعلومات و حفظها سواء من الكتاب ،أو ملخصات املعلم ،أما الطرائق 

ط التالميذ توجيها ميكنهم من أن يتعلمو بأنفسهم، املدرس لتوجيه نشا احلديثة فتعين األسلوب الذي يستخدمه

 .2فيستعملوا قدراهتم الفكرية يف تطوير تعلمهم

من خالل هذا التصنيف ملفهوم برائق التدريس يتضح لنا نظرتني أو اجتاهني يتمثالن يف دور املعلم ومكانة      

 التلميذ ومفهوم التدريس .

ت للتلميذ حيث ترتكز على تلقني املتعلمني بينما الطرق احلديثة أصبح فالطرق القدمية هي جمرد إعطاء معلوما   

املعلم يهيأ اجلو التعلمي للتلميذ وجعلت من التلميذ عنصرا إجيابيا فهو حجر الزاوية يف العملية التعلمية و يكون فعاال 

 بتوجيه من املعلم مث تقومي النتائج.

                                                 
تها السلوكية و أنماطها العملية ،دار الفكر العربي ،مصر ،طبعة اانطباع–محمد صالح سمك :فن التدريس للتربية اللغوية  -1

 8،ص:1998جديدة ،
صالح االجتماعي والتربوي ،الجزائر طرق التدريس ،جمعية اإل في قراءاتناجي عمار :طرق التدريس  2

 70،ص:1994،دط،
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يف كتابه    'هاربت سينسر 'سه ليسري يف شرحه لدرسه ،وقد شرح وبريقة التدريس هي اليت يرمسها املدرس لنف   

 1الرتبية القواعد األساسية أو األسس اليت تبىن عليها برق التدريس عامة ،وهذه أهم النقاط باختصار 

جيب السري يف التدريس من السهل إىل الصعب ومن املعلوم على اجملهول ومن البسيط إىل املعقد ومن احملسوس إىل *

 جملرد ومن غري احملدود املبهم الغامض إىل احملدود الواوح.ا

إن جناح التدريس يرتبط إىل حد كبري بنجاح الطريقة املعتمدة يف ذلك ومما ال شك فيه لكل نشاط بريقة خاصة *

 بالتدريس.

قة مالئمة للموقف تعد بريقة التدريس األداة أو الوسيلة الناقلة للعلم و املعرفة و املهارة و كلما كانت الطري  *

التعليمي و املنسجمة مع عمر املتعلم و دكائه و قابلياته و ميوله كانت األهداف التعليمية احملققة من خالهلا أوسع 

 عمقا و أكثر فائدة.

إن اختيار الطريقة املناسبة ميكن املعلم من حتقيق األهداف الرتبوية من مادة علمية و توصيلها اىل الطالب بكل    *  

ولة و يسر، فاخلطوات اليت يتبعها املدرس لتحفيز الطلبة و حتفيظهم و فهم أكرب قدر ممكن من املادة العلمية من سه

                        .                                                                                 برف التالميذ هبدف حتويل هده املعارف اىل سلوكيات ووسائل مفيدة يف حياهتم

وتعد معرفة املعلم بطرائق التدريس املتنوعة من األسباب اليت متكنه من اختيار أحسن الطرق وأجودها حبسب الظروف 

 واحلاجات و املواقف واإلمكانات املتوفرة. 

جوا من امللل لدى التالميذ ويعترب التنويع يف استخدام الطرائق أفضل تعبري من املواظبة على بريقة واحدة مما خيلق     

 وحىت األستاذ. 

                                                 
 73،ص1،2003اتجاهات جديدة في المناهج طرق التدريس ،دار الوفاء ،االسكندرية ،مصر ،ط :دندش مراد فايز 1
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لطريقة اجليدة الكل بريقة خصائصها ومواصفاهتا وال ميكن أن نقول أن هده الطريقة أفضل من تلك لكن     

 :1 مواصفات منها

  أن تكون قادرة على حتقيق أهداف التعليم بأقل الوقت واجلهد املبذول من املعلم واملتعلم يف عملية التعلم. - 1

 أن تتالءم وقدرات املتعلمني واستعداداهتم. - 2

 أن حتث الطلبة على التفكري اجليد والوصول اىل النتائج. - 3

 أن تشجع الطلبة على التعلم الذايت وتؤهلهم لالعتماد على أنفسهم يف التعليم. - 4

 أن تستشري دافعية املتعلمني حنو التعلم. - 5

     كثر من موقف تعليمي.أن تكون ممكنة االستخدام يف أ - 6

 أن تتالءم وقدرات املتعلمني واستعداداهتم. - 7

 أن حتث الطلبة على التفكري اجليد والوصول اىل النتائج. - 8

 أن تشجع الطلبة على التعلم الذايت وتؤهلهم لالعتماد على أنفسهم يف التعليم. - 9

 أن تستشري دافعية املتعلمني حنو التعلم. - 10

 كون ممكنة االستخدام يف أكثر من موقف تعليمي.أن ت - 11

 أن تكون مرنة قابلة للتعديل تبعا ملتغريات املوقف التعليمي.  -12

 أن حترص على االنتقال من املعلوم اىل اجملهول ومن السهل اىل الصعب.  - 13

 أن ترتبط بأهداف التعليم. - 14

   لون اليها.أن تساعد الطلبة على تفسري النتائج اليت يتوص - 15

                                                 

 352 – 351، ص2009عطية محسن علي، المناهج الحديثة وطرائق التدريب، دار المناهج عمان األردن2-
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 أن توازن بني اجلانب النظري والتطبيق العلمي وتربط بني املادة وتطبيقاهتا. -16

جناح العملية التعليمية مرتبط أساسا بتوفر العناصر الثالث واملتمثلة يف التلميذ واملعلم  ما خنلص إليه هو أن       

تعليمية جناحها مرهون ومرتبط بتوفر جمموعة من اجلوانب أما الطريقة التدريسية واليت هي جزء من عناصر ال ؛والطريقة

 املتداخلة واملتماسكة فيما بينها وهي: جانب فين وجانب علمي وجانب مادي وأخريا بيئة املتعلم. 

يتصل باألسلوب الذي تطبق به الطريقة، وهنا ال نقصد اآلليات الرتبوية املعهودة، بل نعين تطعيم  )أ( جانب فني:

 اول بأساليب ومهارات فنية، بإوفاء نوع من احليل الذكية اليت تساعد على إجياد االنسجام برائق التن

 1بني مادة التعلم وفعالية املتعلم، حسب نوعية الدرس والقدرة العقلية للمتعلم واملستوى الدراسي. 

فرد الذي يهدف فيه التأثري يرتبط باحلقائق العلمية للمادة وباجلوانب النفسية للمتعلم كونه ال )ب( جانب علمي: 

 2باملعارف والقدرات واملهارات اليت يراد اعتمادها يف عملية التعلم. 

هو األداة اليت يتم عن بريقها نقل الرسالة من املرسل إىل املستقبل وهي جمموعة الرموز، أو  :)ج( جانب مادي

وميكن أن تكون إشارات أو حركات أو عالمات  األصوات )اللغة( اليت يتناقلها املشاركون ليعربوا هبا عن أغراوهم،

 3وأشكال تساعده يف توصيل رسالته. 

على الرغم من أن البعض ال يعد البيئة عنصرا من عناصر العملية التعليمية إال  :د ( جانب مرتبط ببيئة المتعلم

هيالت إدارية وتنظيم بيئة أنه ميكن إدراجها كركن رابع من أركان هذه العملية فبيئة التعلم وما يتصل هبا من تس

                                                 
الحمزة البشير، المرشد المعين للسادة المعلمين، على تعليم اللغة قراءة وتعبيرا، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،    1

 ..205، ص2006عين مليلة، الجزائر، 
 
 .241، ص 1998محمد عبد الرحيم، فن التدريس، دار الفكر للنشر والتوزيع، لبنان،    2
جاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في المرحلتين: اإلعدادية والثانوية، مركز اإلسكندرية حسني عبد الهادي عصر، االت 3

 8، ص 2000للكتاب، مصر، 
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، وغريها 1الدراسة والغرفة واإلنارة والتهوية ومستوى النظافة، وتوافر املسائل املعنية، وامللحقات املطلوبة كاحلدائق 

والعالقة بني املعلم والطلبة والعالقة بني إدارة املدرسة وأولياء أمور الطلبة، إوافة إىل العالقة بني املشرف واملعلم 

لم، وبيئة النظام وأسس تطبيقيه ... وغري ذلك مما يشكل القاعدة النفسية اليت يكون هلا تأثري واسع يف نتائج واملتع

عملية التعلم لذا فعلى من يسعى إىل تطوير العملية التعليمية أخذ مجيع هذه األمور بعني االعتبار، ألن لكل منها أثرا 

 2تعلم وتفاعله مع حمتوى التعلم.نفسيا يف سلوك املتعلم ومستوى اندفاعه حنو ال

 استراتيجية التدريس: - 7

االسرتاتيجية لفرتة بويلة  وتعين فن القيادة ولدا كانت اليونانية استراتيجيوسكلمة اسرتاتيجية مشتقة من الكلمة    

تبط مفهومها بتطور ما تكون اىل املهارة اليت ميارسها كبار القادة وأقتصر استعماهلا على امليادين العسكرية وار أقرب 

. وأما يف جمال 3 احلرب، وهلدا فالبد من التأكيد على ديناميكية االسرتاتيجية حيث أنه ال يقيدها تعريف واحد جامع

التدريس اليت خيططها القائم بالتدريس مسبقا عبارة عن إجراءات " :يمكن أن نقول أن االسرتاتيجية هيالتدريس ف

يف ووء اإلمكانات املتاحة لتحقيق األهداف التدريسية ملنظومة التدريس اليت يبنيها حبيث تعتنه على تنفيد التدريس 

ويقول أيضا أهنا "جمموعة حتركات املعلم داخل الصف اليت حتدث بشكل منتظم ومتسلسل  4بأقصى فاعلية ممكنة"

 .5هتدف اىل حتقيق األهداف التدريسية املعدة مسبقا"

                                                 
، ص 2007محسن علي عطية، تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائية، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن،    1

22 
 26المرجع نفسه ص: 2

منهور وأنماط التعلم، كلية التربية بد الحميد حسين  :استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم شاهين عبد-_  3 

 .  22ص ، م2010االسكندرية 

سليمان ممدوح بن محمد، أثر ادراك الطالب المعلم للحدود الفاصلة بين طرائق وأساليب واستراتيجيات التدريس في  -.4 

                                                                                                                             129ص 1988(، 24)8لة داخل الصف، رسالة الخليج العربي، تنمية بيئة تعليمية فعا
 130نفس المرجع ص  - 5
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لعام ألهداف عامة نسبياً، يتضمن اختيار املادة املالئمة، والتنظيم العام هلا. وقد تعين االسرتاتيجية التخطيط ا    

 1ترتكز إىل ثالثة أركان، هي: التخطيط والتنفيذ والتقومي.  'استيتة'جعلها 

 مواصفات االستراتيجية :-7-1

 : 2ومن مواصفات االسرتاتيجية اجليدة

 ت املتوقعة يف املوقف التعليمي.الشمول حبيث تتضمن مجيع املواقف واالحتماال -أ 

 املرونة والقابلية للتطوير حبيث ميكن استخدامها يف مواقف عديدة. -ب 

 أن ترتبط بنواتج التعلم املستهدفة من املقرر الدراسي. -ج 

  مراعاة الفروق الفردية بني الطالب  -د 

 مراعات اإلمكانات املتاحة باملؤسسة. -ه  

 .تنمية مهارات التفكري -و 

 حتفيز الطالب على التعلم الذايت والتعلم لإلتقان. -ز 

 تتناسب وعدد الطالب. -ح 

 أصناف االستراتيجيات:-7-2

 : 3 وميكن تصنيف اسرتاتيجيات التدريس كاآليت

ويتمثل دور املعلم فيها بالسيطرة التامة على   استراتيجية التدريس المباشر )التقليدية (:  - 7-2-1

التعلم من حيث التخطيط، التنفيذ، املتابعة، بينما يكون التلميذ هو املتلقي السليب ويرتكز االهتمام مواقف التعليم /
                                                 

، اليمن: 1طناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها. (. م1996استيتيّة، سمير شريف والحوري، أمة ونصر، حمدان )  - 1

 45ص:  منشورات وزارة التربية والتعليم.
وفقا لمتطلبات الجودة جامعة حلوان ، مركز ،2008، خطة االستراتيجيات التعليم والتعلم، ،  الزهيري ابراهيم عباس -2

                                .                                                    ضمان الجودة
المرجع السابق  ،، استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم شاهين ،عبد الحميد حسين  –3

  ، بتصرف.30ص،
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على النواتج املعرفية للعلم من حقائق ونظريات ومفاهيم ومن أمثلتها: احملاورة، استعمال العلمي والنظري وحل 

 املسائل. 

علم دورا نشطا يف تسيري تعلم التلميذ، ويكون وفيها يلعب امل: استراتيجيات التدريس الموجه - 7-2-2

التلميذ نشطا مشاركا يف عملية التدريس ويرتكز االهتمام على عمليات العلم ونواجته ومن أمثلتها برق االكتشاف 

 املوجه.

وفيها يلعب املعلم دورا فعاال ونشطا يف تسيري تعلم التلميذ  استراتيجيات التدريس غير المباشر: - 7-2-3

 يت يتفاعل فيها التلميذ مع املادة العلمية.وال

 :1 الفرق بين االستراتيجية والطريقة – 8

 ن االسرتاتيجية هي األمشل واألوسع أما الطريقة فهي جزء من االسرتاتيجية.إ –أ 

ف ن االسرتاتيجية خطة تتضمن األهداف والطرائق والتقنيات واإلجراءات اليت يقوم هبا املدرس لتحقيق أهداإ –ب 

 تعليمية حمددة بينما الطريقة كيفيات وإجراءات يقوم هبا املدرس لنقل حمتوى مادة التعلم اىل املتعلم. 

االسرتاتيجية تتضمن مجيع العوامل املؤثرة يف املوقف التعليمي مبا يف دلك األهداف والطرائق والوسائل التعليمية  –ج 

 ة مرتابطة تتصل بطبيعة املادة.وعمليات التقومي يف حني تتضمن الطريقة خطوات منسق

تضمن حتقيق األهداف املوووعة لفرتة زمنية حمددة يف حني  اإلجراءاتاالسرتاتيجية خطة منتظمة متكاملة من  –د  

 2أن الطريقة هي األلية اليت خيتارها املعلم لتوصيل احملتوى وحتقيق األهداف.

 تعلم هي :اللتعليم و لذج التدريس احلديثة املقرتحة اسرتاتيجيات وأساليب ومنا اخلالصة من هذا املبحث أن 

 . البحث العلمي بوصفه أمنوذجاً للتعليم والتعلم .1

                                                 

  1- عطية محسن علي: المناهج الحديثة وطرائق التدريس، دار المناهج، عمان، األردن،ط1، 2014 ، ص343 . 
  2  - شاهين ،عبد الحميد حسين، استراتيجيات التدريس المتقدمة، المرجع السابق، ص24 بتصرف .
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 . االستقصاء  .2

 . التأمل أو االنعكاس والتدريس التأملي .3

 . التعلم التوليدي .4

 . احلوار واملناقشة . 5

 . حل املشكالت . 6

 . التعلم التعاوين   .7

 .  . التعلم الذايت8

 . متثيل الواقع  .9

 . التدريس مبساعدة احلاسوب . 10

 . التعلم عن بعد والتعلم اإللكرتوين .11

                                               1. املشروعات .12

 المبحث الثاني : النشاط
 تعريف النشاط وأنواعه -1

 أ.لغــــــــة: 
لسان جاء يف ف نشط فجاءت يف جمملها متقاربة يف املعىن، ة يف تعريف مادةمل ختتلف كتب اللغة القدمية واحلديث   

يف مادة "نشط "النشاط ود الكسل ويكون ذلك يف اإّلنسان و الدابة ، نشط نشاط ونشط إليه  العرب البن منظور
النفس  فهو نشيط ونشطه هو وأنشطه ، األخرية عن يعقوب الليث : نشط اإلنسان ينشط نشابا فهو نشيط الطيب

 2للعمل..  

                                                 
 302-301 ،(2001) :، دار الفكر العربي ، القاهرة 1طعبد السالم مصطفى: االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم، .1
 4428ص:مرجع سابق، ابن منظور لسان العرب المجلد السادس  مادة نشط    2
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يف قوله: نشط االنسان ينشط نشابا فهو نشيط، و الناشط قسم  مادة  "ن. ش .ط"صاحب العني  ت عندوردو   

 .1للثور الوحشي وهو اخلارج من أرض إىل أرض"

 2عمال"بأنه " ممارسة صادقة لعمل من األالنشاط  فيعرفالعربية  اللغةأما جممع 

وهي يف جمملها تفيد معىن  ن.ش.ط "اب املعاجم إيضاحات وتعاريف لغوية ملادة " وعلى هذا النمط يسرد أصح    

متشاهبا ال خيرج عن كونه داللة على الفعل والعمل و اجلهد العضوي أو العقلي املبذول من برف الكائن احلي عن 

 3.إىل هدف معنيموجها وخمططا له من أجل الوصول  ، وقد يكونتلقائيارغبته وقد يكون حرا و 

 اصطالحا:-ب

، القوة و شطةجمموعة نشابات وأنحيث إنه املعاصرة  االصطالح يدور على مفهوم حددته القواميسوالنشاط يف     

 4.، و الناشط ذو النشاطا يقدمه اإلنسان من أعمال منسقةاحلزم و االندفاع، واخلفة يف العمل م

 5.ي من فعل عضوي أو عقلي "النشاط أنه :" كل ما يؤديها لكائن احل حسن شحاتةعرف     

وتعرف األنشطة على أهنا جمموعة الفعاليات اليت يقوم هبا املتعلمون داخل الفصل الدراسي أو خارجه من أجل     

6.حتقيق أهداف تربوية منشودة
. وهو الربنامج الذي تنظمه املدرسة متكامال مع الربنامج التعليمي لتحقيق اهداف  

 1مهارة خربة أو اجتاه علمي داخل الصف أو خارجه. تربوية معينة أو اكتساب

                                                 
 1ترتيب ومراجعة داوود و سلوم و آخرون، مكتبة لبنان بيروت لبنان ط ،كتاب العين :فراهيدي الخليل بن أحمدال 1

 821ص:،2004
 .922، ص 2005،  4اللغة العربية ، المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق ، الدولية ، مصر ، ط مجمع 2
سي غير الصفي ،دراسة تقويم لدى تالميذ السنة الثالثة متوسط ليلى بن ميسة، تعليمية اللغة العربية من خالل النشاط المدر 3

 2010-2009جامعة فرحات عباس سطيف قسم اللغة العربية وآدابها  ،مدينة جيجل نموذجا  مذكرة نيل شهادة الماجستير

 21ص:
 980ص: 1996،  3بيروت لبنان ،،ط ،مجاني الطالب ،دار المجاني 4
ربوية  و النفسية ،مراجعة حامد عمار، دار صادر للطباعة والنشر حسن شحاتة معجم المصطلحات  الت 5

 18،ص:1،2010،مصر،ط
دار الشروق للنشر و ،يدولوجي )النظرية و التطبيق(عليمي و اإلسهيلة محسن كاظم الفتالوي و أحمد هاللي، المنهاج الت 6

 89،ص:1،2006التوزيع ،مصر،ط
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: أن املقصود بالنشاط املدرسي أنواع الدراسة اليت متارس خارج اجلدول اليومي يف املدرسة واليت نادية الزيني و عرفته

يزاوهلا الطالب حتت إشراف منظم، وليس معىن ذلك انفصال النشاطً  املدرسي عن املقررات املدرسية وامنا من 

 2املفروض يف هذا النشاط أن يكون متمما حملتويات املنهاج الدراسي

:"بأنه عبارة عن جمموعة من اخلربات واملمارسات اليت ميارسها التلميذ ويكتسبها، وهي  محمد الدخيل و عرفه   

 3خارجه.  داخل الفصل أو 8عملية مصاحبة للدراسة ومكملة هلا، وهلا أهداف تربوية متميزة، ومن املمكن أن تتم 

:"بأنه خطة مدروسة ووسيلة إثراء املنهج وبرنامج تنظمه املؤسسة التعليميةً  يتكامل مع  حمدي شاكر وورد عند

الربنامج ل ا تعليمية عام الذي خيتاره املتعلم وميارسه برغبته وتلقائيته، حبيث حيقق أهداف وتربوية وثيقة الصلة باملنهج 

ل اليوم الدراسي، األمر الذي يؤدي إىل منو املتعلم يف مجيع جوانب منوه الرتبوي املدرسي داخل الفصل أو خارجه خال

 4واللغوي، إذ ينجم عنه شخصية متوافقة قادرة على اإلنتاج 7واالجتماعي والعقلي واالنفعايل واجلسمي 

الربنامجً  مع الربنامج فتعرف النشاط املدرسي من خالل جمموعة مناشريها بأنه: "ذلك  وزارة التربية الوطنيةأما    

التعليمي والذي يقبل عليه التلميذ برغبة ويزاوله الذي تنظمه املؤسسات التعليمية متكامال بشوق ورغبة تلقائية حبيث 

حيقق أهداف ارتبطت هذه األهداف بتعليم املوادً ا تربوية معينة، سواء الدراسية أم باكتساب خربة جديدة أو مهارة 

اه علمي أو عملي داخل الفصل أو خارجه، وأثناء اليوم الدراسي أو بعده، على أن يؤدي ذلك معينة، أو تكوين اجت

 5وقدراته يف االجتاهات الرتبوية واالجتماعية. 10إىل منو يف خربة الدارس وتنمية هواياته 

                                                                                                                                                             
 14ص، 2014، ،دار الحكمة ،مصر،1النشاط المدرسي ،ط :عبد العزيز الفقيري   1
مجلة الجمعية السعودية للعلوم  وظائفه ،الرياض، -مجاالته-ماهيته نادية سليم بن عبد اهللا الزيتي: النشاط المدرسي،   2

 18،ص 2001الرياض، السعودية، التربوية والنفسية،
المجتمع، دار الخريجي للنشر والتوزيع ، محمد بن عبد الرحمان بن فهد الدخيل: النشاط المدرسي وعالقة المدرسة ب 3

 11.ص: 2003الرياض، السعودية،
 18،ص 1999،دار األندلس للنشر،السعودية،1النشاط المدرسي،ط .محمود حمدي شاكر: 4
 .35،ص 2006مديرية التوجيه والتقويم،الجزائر، .وزارة التربية الوطنية: دليل األستاذ،  5
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ملعلم و املتعلم يف حيز ن النشاط هو جمموع اإلجراءات و الفعاليات اليت يقوم هبا اأوتشري التعريفات السابقة إىل    

معني من الزمن ويف معريف معني فاملعلم يفكر وحيلل ويناقش ويستنتج و يعرب ...مبا حيقق اكتساب مهارات األساسية 

 1...خمتلف اجملاالت واألنشطة املقررةيف  للمتعلم وبلوغ الكفاءات املستهدفة

املعلم مهارة والوصول إىل كفاءة ميكن استثمارها يف  إلكسابإذن فالنشاط هو كل إجراء يقوم به املعلم و املتعلم 

 حياته 

 أنواع النشاط:-2

 كثرية ومتنوعة ونصنف ومن اجملال إىل نوعني:  إن األنشطة اليت تستعمل يف العملية التعليمية التعلمية

  األنشطة الصفية:-2-1

رة احلديثة للمدرسة و عد التلميذ حمور األنشطة الصفية هوما كان يعرف سابقا باملواد الدراسية وبتغري النظ     

 2العملية التعليمية التعلمية أصبحت تلك املواد تسمى األنشطة الصفية  

املعلمني وتبعث روح التعاون  داخل الفصل الدراسي ،فتنمي مهاراتختص األنشطة التعليمية اليت تقدم      

 ة املناهج.،وفق خطة حمكمة خمطط هلا خلدموتثري رصيدهم املعريف   فيهم

ألنشطة الصفية هبذا املفهوم متثل جانبا أساسا يف املوقف التعلمي التعليمي "الدرس" مبا حتققه من او       

بأهنا:" أي ممارسة  محمد صالح الحثروبياهداف وما تؤديه منم ادوار داخل القسم الدراسي فعرفها 

ن تفاعال يتم داخل غرف الصف سواء كان هذا تدريسية)يقوم هبا املدرس (وتعلمية يقوم هبا التلميذ وتتضم

و املبادئ العلمية اليت  التفاعل لفظي أو غري لفظي وهي بذلك ترتبط باملقرر الدراسي وهتدف إىل تعميق املفاهيم

                                                 
 132ص 2012، 1دار الهدى ،عين مليلة،،الجزائر،ط بيداغوجي لمرحلة التعليم االبتدائي،، الدليل المحمد الصالح حثروبي 1
 124،ص:2013عثمان مسعود :الرافد في التربية والتعليم ،دار الهدى ،عين مليلة الجزائر، 2
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،فهناك كثري من االهداف يتم حتقيقها داخل الصف الدراسي وتتوقف إىل حد بعيد 1يدرسها التلميذ من خالله 

 2م للمدرسةعلى املناخ العا

 فنجد يف اللغة العربية نشاط القراءة و التعبري الشفوي و قواعد اللغة والبالغة والعروض و املطالعة و املشروع  

فهي متثل اجلانب التطبيقي هلذه املواد الدراسية املقررة إلوفاء احليوية يف القسم حتت إشراف املدرس وتوجيهاته 

الصفي ترتبط ارتبابا وثيقا باملقررات الدراسية اليت تتم داخل حجرة الدرس  طن تسمية النشامبعية التالميّذ، مث إ

 3بني املعلم و املتعلم لذلك وردب عدة تسميات ، النشاط املنهجي ، النشاط ا ملصاحب للمادة الدراسية.

 

 

 األنشطة غير الصفية-2-2

 حيث من أم الرتتيبحيث من  سواء نشطة املدرسيةألا نذا النشاط النوع الثاين مه يعد    

مثل النشاط اخلارج عن املنهج النشاط الزائد عن املنهج  ،ختصاصاالأصحاب له ا هولو عدة تسميات ووع ية،األمه

فربامج النشاط تعطي فرصا   ،4،النشاط اإلوايف األنشطة الرتبوية احلرة ،األنشطة املنهجية اإلوافية الالصفية..

وهي نشابات يقوم هبا املتعلم خارج القسم لتوظيف مكتسباته ومعارفه يف  ،5هملطالب إلثراء ميوهلم وإثارة دافعيت

                                                 
 132ص مرجع سابق، االبتدائي، التعليممحمد الصالح حثروبي ، الدليل البيداغوجي لمرحلة  1
مستوياته،أساليب عمله:إعداده ،نموه العلمي والمهني ،القاهرة األنجلو المصرية :معلم العلوم ، رشدي لبيب 2

 37-36،ص1973
  62ص:، م.2013عثمان مسعود :الرافد في التربية والتعليم ،دار الهدى ،عين مليلة الجزائر،• 3
 50:ص،إ 3المعلم س دليل ،وزارة التربية الوطنية ،مديرية التعليم األساسي 4
5 Millerfranklin ; planining student activities englwood cllifes.ng.prentice hall.1959.p.3 
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واحلفالت ،واأللعاب الرياوية واهلوايات ،وما  كالرحالت،.1ومتثل امتدادا ببيعيا للنشابات الصفيةخمتلفة  ووعيات

 2إىل ذلك وتعين املدارس هبذا النوع من النشاط وختصص له وقتا.

 ،3ابئة هلذا النوع من األنشطة فهم يرونه مضيعة للوقت ويصرف الطالب عن الدراسةولياء نظرة خوينظر األ

ويفسر الباحثني هذه النظرة اخلابئة أن قلة من الطلبة من ميارسونه فهو يتسم بالقصور ألن النشاط املدرسي خارج 

 4التعلمية حمدودة.الصف الدراسي مما جيعل فاعليته يف حتقيق األهداف 

أعضاء، ورائدها ،وبرنامج النشاط، و تنظيم هذه  :رسية على أربعة مقومات أساسية هيماعات املدتقوم اجل     
 .5اجلماعة

يتم اختيار األنشطة التعليمية الصفية و الالصفية اليت تعزز تعلم التعلم وتثبته وتثري اخلربة وتنمي  املرحلةففي هذه    
 6تواها وتنوعها ومناسبتها للمتعلمني.حماف املناهج و امليول واهلوايات املفيدة ،شربة ارتبابها بأهد

 : .وظائف النشاط المدرسي-3

 حيقق النشاط املدرسي الوظائف األساسية التالية:-1

 7(:الوظيفة النفسية )السيكولوجية-3-1

 الثقة بالنفس والتخفيف من حدة القلق تتيح تلك األنشطة للتالميذ الفرص الطبيعية املالئمة اليت تنمي    
وحتمل املسؤولية والتسامح والعمل التعاوين....إخل.  واالوطرابات النفسية املختلفة مما يؤدي إىل الصحة النفسية

من  على النمو النفسي إال إذا كان هو نفسه مظهراومساعدا  وكما أشار املنيف إىل أن التعلم ال يكون ناجحا
 ثلة على ذلك ما يلي:وميوله. ومن األم مظاهر نشاط الفرد املنبعث من دوافعه

                                                 
 269ص مرجع سابق، الدليل  البيداغوجي،،محمد الصالح حثروبي  1
 .1958:36اسماعيل القباني :التربية عن طريق النشاط ،القاهرة ،النهضة المصرية  2
 .144،ص:1966ومحمد إبراهيم كاظم ،مرشد تمرين المدرس، القاهرة ،مصر ، عبد اللطيف فؤاد ابراهيم، 3
 .205-204،ص:1980فايز مراد ميتا : منهج التعليم العام دراسة تحليلية ،القاهرة ،دار الثقافة ، 4

 .744القاهرة دط،دت،ص: المدرسية، اإلدارة :عوض محمد وهبة و، بوس رياض منقر 5
مكتبة الملك فهد  1،2001هج الدراسية أسسها ،مكوناتها تنظيماتها ، وتطبيقاتها التربوية ،طا: المنمها بنت محمد العجمي 6

 326ص ،الرياض
 102-،ص:1987،مكتبة الفالح ،الكويت،  2بحوثه ،ط-مجالته-مفاهيمه عبد الوهاب جالل: النشاط المدرسي، 7
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 1حتقيق الصحة النفسية. و تنمية امليول واملواهب -

 تعديل السلوك إىل االجتاه املرغوب. -

 استثمار وقت الفراغ. -

 مصدر لتنمية دافعية التعلم داخل الفصل ورفع مستوى اإلجناز. -

الله توجيه الطالب يف املرحلة التوجيه املدرسي، فيتم من خ إشباع حاجات الطالب وتلبية ميوهلم ورغباهتم. -
الثانوية، حنو الدراسات املناسبة هلم. وهنا تربز أمهية النشاط ألنه يساعد املعلمني على كشف القابليات الفعلية 

 للطالب، وخاصة إذا كان هذا النشاط متنوًعا، يشمل النشاط اليدوي والفين واالجتماعي والثقايف.

 اقف املتعلم ويعترب واجب مدرسي مهم .إن عملية النشاط املدرسي تثري مو -

 2ن استقرار التعلم يثبت بريق ممارسة ما تعلمناه وكررناه.وأ الذي نعمله، الشيءكما أنا نتعلم من -

 3فيتعلم عن بريق وصوله للحل. ،مشكالت تتحدى قدراته حللها أن املتعلم يتعلم مبواجهة-

 

 4يف عملية التعلم ، والوصول إىل هدف حمدد ومرغوب .ويرى الرتبويون ان النشاط هو إجيابية املتعلم -

 الوظيفة التربوية:  -3-2

 للتعلم ألهنا جزء من الربنامج التعليمي، فمن خالهلا يتم تتيح تلك األنشطة فرصا

 توسيع مدارك الطالب وتعديل سلوكهم وتوجيهه حنو االجتاه املرغوب، كما أهنا تساعد الطالب للتعرف

                                                 
 230،ص9731التربية و المناهج القاهرة .مكتبة االهرام  :فرنسيس عبد النور 1
 .399،ص :1972القاهرة النهضة المصرية ، علم النفس التربوي: زكي صالح أحمد 2
 329،ص:1976مصرية  األنجلو لقاهرة ا التعلم، إبراهيم وجيه محمود : 3
4 hill book comp.1973.p..9-Good.garter. et.al.dictionary of education.newyork.mc.graw. 
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 هلم ورغباهتم ومن مث تنميتها ليتم توسيع جماالت تلك اخلربات. على قدراهتم وميو 

 1ومن األمثلة على ذلك ما يلي: 

 حتقيق مفهوم التعلم الذايت والتعلم املستمر. -

 توفري اخلربات احلسية واحلركية املباشرة خالل التعليم. -

 احتياج الطالب على خربات حسية مباشرة عند تدريس املعلومات واملعارف.-

املمارسة و النشاط ييسر للطالب تعلم الكثري من املهارات و االجتاهات اليت ال ميكن أن تتحقق اخلربة الذاتية و -

 2وحدها. هلم عن بريق الدراسة النظرية

 احرتام اآلخرين...اخل. –النظافة  –إكساب العديد من االجتاهات املرغوبة، كاالجتاه إىل الدقة  -

 رات املتميزة وتنميتها.الكشف عن امليول والقد -

 التحليل ...اخل. –الربط  –التفسري  –تنمية العديد من املهارات املعرفية، كاالستنتاج  -

 املساعدة على تفهم املناهج واستيعاهبا. -

 توفري الفرص لالتصال بالبيئة واجملتمع والتعامل معهم. -

 3النشاط املدرسي يفعل التفكري والتطبيق معا.-

 القة بني الطالب واملدرسة وتكوين صداقات مع الطالب واملدرسني.تقوية الع -

                                                 
 102:،ص1987،مكتبة الفالح ،الكويت،  2بحوثه ،ط-مجالته-مفاهيمه اط المدرسي،عبد الوهاب جالل: النش 1
أسسها وتخطيطها و تقويمها ، القاهرة ،دار النهضة العربية  عبد الحميد جابر :المناهج يحي حامد هندام ، وحامد 2

 .11،ص1980،
 9-7،ص1978عدد الثاني ،ال : النشاط المدرسي في إطاره الجديد صحيفة التربية،محمد النبوي الشال 3
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 الوعي بأمهية وقيمة أوقات الفراغ. -

 1بني املهارات ودالالهتا يف جمال التطبيق العملي  يساعد النشاط على الربط-

 : . الوظيفة االجتماعية-3-3

مما يؤدي إىل مساعدة التالميذ  ع اآلخرينتتيح تلك األنشطة الفرص اخلصبة للمشاركة والتعاون والتعامل م    

إىل أمهيتها يف تكوين العالقات  على التكيف مع احلياة، فهي جزء من اإلعداد للحياة بشكل عام، إوافة

 االجتماعية واالبتعاد عن التفرقة ) العنصرية أو العرقية أو...( واألنانية

 وذلك من خالل العمل اجلماعي والتفاعل مع اجلماعة. 

 األمثلة على ذلك ما يلي: ومن

الصداقة و الود بني افراد اجلماعة و حتمل املسؤولية والتعاون و الثقة  وقيام2،تقوية العالقة بني املدرسة واجملتمع -
 3يف النفس .

 املسامهة يف التوفيق بني البيئة واجملتمع. -

 التدريب على اخلدمة العامة. -

 التدريب على التعامل مع اآلخرين. -

 التشجيع على األعمال اجلماعية. -

 احرتام آراء اآلخرين وحرية التعبري عن الرأي. -

 

                                                 
عليان :دراسات في المناهج و األساليب العامة عمان جمعية عمال المطابع التعاونية  وهشام عامر صالح ذياب الهندي 1

 .113-112،ص:1973
 .102:،ص1987،مكتبة الفالح ،الكويت،  2بحوثه ،ط-مجالته-عبد الوهاب جالل: النشاط المدرسي، مفاهيمه   2
 740اإلدارة المدرسية القاهرة االنجلو مصرية دت  ص: ومحمد وهبة عوض:، رياض منقريوس 3
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 1تفاعل الطالب مع املوقف يكسبه خربة  -

 2تعلم التوفيق بني الصاحل اخلاص ) الفردي ( والعام ) اجلماعة (. -

 3ووع خطة مجاعية إلخراج النشاط إىل حيز الوجود.-

 عل التعليم مالئًما حلاجات الطالب، ملبًيا مليوله.سي جتخنلص إىل ان وظائف النشاط املدر 

املرحلة هذه و أن يكون النشاط املدرسي وسيلة من وسائل التوجيه املدرسي، فيتم من خالله توجيه الطالب يف 

 .حنو الدراسات املناسبة هلم. وهنا تربز أمهية النشاط ألنه يساعد املعلمني على كشف القابليات الفعلية للطالب

 :أهمية النشاط المدرسي-4

 أمهية النشابات املدرسية تكمن يف أهنا تعترب وسيلة لتحقيق العديد من الفوائد، وذلك حسب نوع      

 4النشاط املمارس، حيث أن تلك األنشطة تؤدي إىل: 

 توجيه ومساعدة الطالب على اكتشاف قدراهتم ومواهبهم وميوهلم والعمل على تنميتها وصقلها. .ً  -

 تعميق قيم ديننا اإلسالمي احلنيف وترمجتها سلوكيا  - 

 تنمية وتعزيز القيم االجتماعية اهلادفة كالتعاون والتسامح وخدمة اآلخرين واملنافسة الشريفة. -

 بناء الشخصية املتكاملة مع تعزيز القيم اإلسالمية وتطبيقها والتحلي بآداهبا.  - 

                                                 
 367،ص:1977محمد صالح الدين مجاور ،وفتحي الديب :المنهج المدرسي ،أسسه وتطبيقاته التربوية ،،الكويا ،دار القلم 1
-103،ص.1987، ،مكتبة الفالح ،الكويت 2بحوثه ،ط-مجالته-مفاهيمه عبد الوهاب جالل: النشاط المدرسي، 2

 102.103ص:102
 214،ص:1972الدمرداش سرحان ومنير كامل :المناهج القاهرة ،دار العلوم للطباعة  3
وظائفه ،الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ، -مجاالته-سالم بن عبد اهللا الطويرقي: النشاط المدرسي، ماهيته 4

 ..19-16. ، ص2001الرياض، السعودية ،
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راغ مبا يعود على املمارسني بالفائدة، والقدرة على التفريق بني أنواع املساعدة على حسن استخدام أوقات الف -

 النشابات واختيار ما يعزز وخيصب حياهتم. 

 حتقيق النمو البدين والعقلي من خالل توسيع اخلربات يف جماالت متعددة.  -

 1.التطبيق الفعلي للمعلوماتإتاحة الفرص للموهوبني وتشجيعهم على التفوق واالبتكار.  -

 إشباع حاجات التالميذ النفسية واالجتماعية.  -

  2مساعدة التالميذ على التخلص من بعض املشاكل النفسية واالجتماعية كالقلق والتوتر واالنطواء-

 والضغوط النفسية واخلجل واالكتئاب ... اخل. 

ة بالنفس واالتزان ، والتعاون، اإلسهام يف تنمية العديد من الصفات الشخصية والعادات السلوكية احلميدة كالثق -

 والتحدي، ، والتعاون، واملثابرة، واملنافسة الشريفة، وحتمل املسئولية .....إخل. ٕ االنفعايل نكار الذات 

تنمية مسات القيادة والتبعية لدى  -تنمية قدرة الطالب على التفاعل مع اجملتمع وحتقيق التكيف االجتماعي.  -

 الطالب.

متطلبات النمو لكل  الكتساب خربات مفيدة تتالءم مع  فرص تربوية للطالب ليتفاعلوا فيها ومعهاهتيئة مواقف و - 

 مرحلة عمرية. 

 إتاحة الفرص للقائمني على النشاط للتعرف على العديد من جوانب شخصيات التالميذ.  -

 مارسة احلسية واحلركية.تقدير قيمة العمل اليدوي واالستمتاع به واحرتام العمل والعاملني من خالل امل -

                                                 
 46،ص1986مصر ،بة جامعة عين الشمس القاهرة ،حمد :الصحة النفسية أسسها ومشكالتها ووسائل تحقيقها ،مكتأعلي  1
وظائفه ،الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ، -مجاالته-ماهيته هللا الطويرقي: النشاط المدرسي،سالم بن عبد  2

 ..19-16. ، ص2001السعودية ، الرياض،
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 تثبيت املادة العلمية من خالل التطبيقات واستخدام احلواس الستيعاهبا. - 

  االرتباط بتاريخ األمة اإلسالمية واالقتداء بسرية السلف الصاحل - 

   1.تعزيز القدرة على استيعاب وفهم املواد العلمية من خالل التطبيق امليداين-

 :ووظائفههداف النشاط المدرسي أ-5

وتنمية مهاراهتم، وتفجري  التلميذجيمع املربون على أمهية النشاط املدرسي يف رفد العملية الرتبوية، والكشف عن ميول 

قدراهتم، حىت أصبح هذا النشاط جزًءا مهًما من املناهج الدراسية، خيصص له ما يكفي من الوقت واإلمكانات، 

 2مية واالجتماعية. ويهدف النشاط املدرسي يف مراحل التعليم املختلفة إىل:بتحقيق أهدافه الرتبوية والثقافية والعل

هتيئة مواقف تربوية حمببة إىل نفس التلميذ، وميكن من خالهلا تزويده باملعلومات واملهارات املراد استيعاهبا وتعلمها، -1

 حتقيًقا ألهداف املنهج املدرسي املقرر.

 ياة التعليمية.تعميق أثر اخلربات التعليمية يف احل -2

 اكتشاف املواهب والعمل على تنميتها وتوجيهها يف االجتاهات السليمة. -3

 ، مثل: اخلجل والرتدد واالنطواء على النفس.التالميذعالج بعض احلاالت النفسية اليت يعانيها بعض  -4

 ربط احلياة املدرسية باحلياة االجتماعية. -5

 رتام العاملني، وتقديرهم.على حب العمل واح التالميذتدريب  -6

 على االنتفاع بوقت فراغهم فيما يفيدهم، ويف ذلك وقاية هلم من التعرض لالحنراف. التالميذتدريب  -7

 تنشئة التالميذ على ختطيط العمل وتنظيمه، وحتديد املسؤولية. -8

                                                 
 .87. ، ص2007،الدار المصرية اللبنانية، لبنان،7النشاط المدرسي وظائفه ومجالت تطبيقه ،ط ة:حسن شحات - 1
2-  http://www.alukah.net/social/0/91438/ 
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 على العمل التعاوين، والروح الرياوية. التالميذتنشئة  -9

 لمرحلة المتوسطة :في ا اتأهداف النشاط-6

 إىل بناء العالقات اإلجيابية مع زمالئه . التلميذ. توجيه 3

 البحث عن املعرفة . يف التالميذ. تشويق 4

 1العقلية واللغوية وتعويده على التعبري عن رأيه واحرتام الرأي اآلخر . التلميذ. تطوير قدرات 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

1 https://www.arabia2.com/vb/showthread.php?t=43027 
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 فاءاتالمقاربة بالكجيا بيداغو  :  الثالثالمبحث 

مع التطورات احلديثة اليت عرفها هذا القرن و التطور الذي عرفته املناهج و الربامج و الوسائل التعليمية و اليت    

تتماشى و التغريات السريعة يف جمال املعرفة كان من الواجب حتديث املناهج التعليمية حبيث تأخذ بعني االعتبار 

خدمة ونفع الفرد واجملتمع حبيث تنمي الكفاءات و تسمح له باالندماج و  القدرة على حتويل املعارف و جتسيدها يف

التالؤم مع الواقع االجتماعي مبختلف جماالته , و هلذا تعد املقاربة بالكفاءات من مجلة ما استحدث يف اجملال 

  1التعليم.

نية و على أساسها مت بناء املناهج وتعد املقاربة بالكفاءات إحدى البيداغوجيات اليت تبنتها وزارة الرتبية الوب   

 :اجلديدة ونظرا حلداثة املوووع البد من حتديد بعض املفاهيم منها

 بيداغوجيا:-1

علم و فن تربية  وتعين :علم ،أي: gogie و تعين الطفل ، pedaكلمة ذات أصل يوناين تتكون من مقطعني مها  

 2الكامل للمصطلح هو :علم تربية الطفل.يصبح املعىن   pedagogieالطفل . وعند مجيع املقطعني 

 :مقاربةال-2 

 مفهوم المقاربة: -2-1 

 أ_لغة:

                                                 
، عدد خاص ،  لوم اإلنسانية و االجتماعيةمجلة الع ،بيداغوجية المقاربة بالكفاءات في الممارسة التعليمية : شرقي رحيمة 1

            .52، جامعة قاصدي مرباح ، بسكرة ، الجزائر  ،ص  ملتقى التكوين بالكفايات في التربية
 20،ص:2004،الجزائر ،2003صوالح عبد هللا ،و الضب محمد :المركز الوطني للوثائق التربوية ،الكتاب السنوي ، 2
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، ويف)معجم اللغة العربية 1«قَ ُرب، قرباً، وقرباناً: دنا، فهو قريب» املقاربة )يف قاموس احمليط( مصطلح من:     

فاَعل(، املضارع منه)يقارب(، ومنه: على وزن )ُمفاعلة(، فعله )قارب(على وزن )»املعاصر( مصدر غري ثالثي)قارب( 

حادثه بكالم حسن   » ، وقاربه )يف املعجم الرائد( أي: 2'دناه'وهي تعين يف داللتها اللغوية املعىن:  قاتل يقاتل مقاتلة،

  3«... وترك املبالغة وقصد االعتدال واالستقامة

و هي كل ما يقارب بني فكرتني  حمدد. أووصل إىل مستوى معني  مبعىن: وقارب و اقرتب املقاربة هي من القرب،

 4اجتاهني ، واملقاربة يف التعليم هي كل ما يقارب التلميذ من النتيجة قطبني أو

 قرتاب.كاملماثلة واملشاهبة والدنو واال  فاملقاربة متعلقة مبصطلحات:    

 اصطالحا: ب_

حل مشكلة، أو بلوغ غاية معينة، ويف طالق يف مشروع ما، أو ناال»بصفة عامة  )حسب مختار(هبا  ويقصد     

التعليم تعين القاعدة النظرية اليت تتكون من جمموعة من املبادئ اليت يقوم عليها إعداد برنامج دراسي، وكذا اختيار 

خطة     ووء على لإلجناز، قابل عمل مشروع وبناء تصور( » حاجي فريد، وعرب عنها )5«اسرتاتيجيات التعليم والتقومي

 وسائل ،و :بريقة من املناسب الفعال، واملردود األداء حتقيق يف املتداخلة العوامل كل  احلسبان يف تأخذ اتيجيةسرت اأو 

، وقد استعملت يف اجلانب 6«البيداغوجية املختلفة النظريات و املتعلم، والوسط، ،وخصائص زمان ،و ومكان ،

الذي يقع بني مكونات العملية التعليمية، اليت  كمفهوم تقين للداللة على التقارب(: » التعليمي )حسب نايت

                                                 
رتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البالغة، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطاهر أحمد الزاوي، ت 1

 . 579،ص:3،1979دط،ج 
 .652، ص:2008، 1عمر أحمد مختار، معجم اللغة العربية المعاصر، عالم الكتب، القاهرة، ط  2
 1791،ص:1992، 3المجلد جبران مسعود، المعجم الرائد، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان،  3
 10صوالح عبد هللا و الضب محمد : المركز الوطني للوثائق التربوية نص: 4
( جامعة منتوري قسنطينة 24نادية بوشاللق، النماذج السلوكية و فعالية عملية التعلم /التعليم مجلة العلوم اإلنسانية )العدد 5

 139،ص:2006، 
 .11،ص: 2005مركز الوطني للوثائق التربوية، الجزائر، دط،ال حاجي فريد، المقاربة بالكفاءات، 6
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سرتاتيجية تربوية وبيداغوجية امن أجل حتقيق غاية تعليمية، وفق ترتبط فيما بينها عن بريق عالقة منطقية، لتتآزر 

 .1«واوحة

ليس  املطلقة وفن معناه هو االقرتاب من احلقيقة 'approche' وكلمة مقاربة الذي يقابله املصطلح الالتيين   

النهائي يكون غري حمدد يف املكان والزمان ن كما أهنا من جهة أخرى خطة عمل أو  ، ألن املطلق أوالوصول إليها

 وترتبط بلوغ غاية، معاجلته أو أو ،شكل و يف تعريف آخر للمقاربة هي كيفية دراسة اسرتتيجية لتحقيق هدف ما.

 2ة معينة .بنظرة الدارس إىل العامل الفكري الذي حيبذه يف حلظ

حظ من خالل التعريفات، أن املقاربة تعتمد على الطريقة املتبعة يف عمل ما، ويف اجلانب التعليمي تعين تقريب نال    

 3التلميذ إىل ميزاته املعرفية والعقلية واجلسدية، بطريقة تقنية مدروسة وصحيحة.

ة يف عمل ما، ويف اجلانب التعليمي تعين تقريب نلحظ من خالل التعريفات، أن املقاربة تعتمد على الطريقة املتبع

 التلميذ إىل ميزاته املعرفية والعقلية واجلسدية، بطريقة تقنية مدروسة وصحيحة.

 : الكفاءةمفهوم  -2-2
 لغة :  -أ 

يقال الكفاء له، وهو يف األصل » الكفء هو الند ومصدره )الكفاءة( بالفتح واملد، جاء يف )لسان العرب(   

ي ال نظري له، ومنه الكفاءة يف النكاح وهو أن يساوي الرجل املرأة يف دينها ونسبها وبيتها، ويف حديث مصدر، أ

 4«العقيقة)شاتان متكافئتان(، أي متساويتان يف القدر

                                                 
 .20، ص:2004، 1ب يداغوجيا المقاربة بالكفاءات، دار األمل، تيزي وزو، الجزائر، ط نظر، طيب نايت سليمان وآخرون، 1
المدينة الجديدة تيزي  رمضان إرزيل ،محمد حسونات : نحو إستراتيجية التعليم بمقاربة الكفاءات، المعالم النظرية للمقاربة 2

 69،ص:1نج2002وزو ،
جامعة قاصدي ،25، مجلة األثر ، عدد  فاعليـة تدريس اللغـة العربيـة وفق المقاربـة بالكفاءات، ضياء الدين بن فردية 3

 .174ص   مرباح ورقلة) الجزائر(
 .140ص:نان، دط، دت، ن العرب، بيروت، لبلسان العرب، المجلد األول، مادة)درس(، دار لسا بن منظور،ا 4
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وروح القدس ليس له كفاء، أي جربيل عليه السالم ليس له »وجاء أيضا يف )لسان العرب( قول حسان بن ثابت   

أي  . 04آية (( اإلخالص: ))َوَلْم َيُكن لَُّه ُكُفًوا أََحد  ل...والكفاءة النظري املساوي، ويف قوله تعاىل: نظري وال مثي

 1مل يكن له مساويا وال نظريا

عند استقصاء قواميس اللغة العربية ظهر  أنه  مصدر من كفأ أو كفى" كفأ, يكفأ " "كفى ,يكفي"  يقصد به احلالة 

ساويا لشيء أخر   و هي القدرة على العمل وحسن تصريفه و هي القدرة على األداء و اليت يكون هبا الشيء م

 االجناز الكفء القادر و القوي على العمل و حسن األداء

املعارف، والقدرات واملهارات فاملقصود به هو جمموع  ''La Compétenceيقابله يف اللغة األجنبية         

 تسمح بإجناز مهمة أو جمموعة منه.                                             املدجمة، ذات ووعية دالة، واليت

 اصطالحا:-ب
الكفاءة املستهدفة يف هناية أي نشاط » التعبري عن املعىن التعليمي البيداغوجي الذي ينطلق أساسا من»تعين:        

 تتعلق مبقاربة التدريس، وأهداف التعليم، وغربلة أو مرحلة تعليمية، لتحديد إسرتاتيجية التكوين يف املدرسة، واليت

 2«احملتويات، والوسائل التعليمية، وأساليب التقومي

غري أن هذا التعريف الذي ترجم من مصادر أجنبية لغرض تبسيط املعىن االصطالحي للمكونني واملشرفني ويف     

علماء والباحثني، ألن عمومية الكلمة بني ال 3«مل يكن تعريفا هنائيا متفقا عليه»مقدمتهم املدرسون، 

، 4«مبثابة اسفنجة على حد تعبري )ألبري جاك( »ومشوليتها)الكفاءة(، وغموض داللتها بسبب تعدد معانيها جعلها 

ولعل السبب الذي جعلها تأخذ شيوع االستعمال بدالالت خمتلفة، هو استعماهلا يف جماالت متعددة كالتكوين 

 ري الوظائف، واإلدارة...وما إىل ذلك.املهين، والصناعة، وتسي

                                                 
 .269، ص:المرجع السابقابن منظور، لسان العرب، المجلد الثالث، مادة)كفء(،  1
 .53م،ص:2005، 1خير الدين هني، مقاربة التدريس بالكفاءات، مطبعةع/بن، الجزائر، ط 2
التربية، مجلة العلوم  عدد خاص بملتقى التكوين بالكفايات في :الجذور والتطبيق، كحل لخضر، المقاربة بالكفاءات 3

 .77اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، ص:
 .09، ص: 2007أوحيدة علي، التدريس الفعال بواسطة الكفاءات، مطبعة الشهاب، باتنة، الجزائر، دط، 4
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مفهوم الكفاءة  هوالبحث  هذايهمنا يف  والذي، ترد فيه الذيم الكفاءة وتتباين حبسب السياق تتعدد مفاهي         
 يف اجملال الرتبوي :

تواها : "قدرات مكتسبة تسمح بالسلوك والعمل يف سياق معني ويتكون حمعلى أهنا'  محمد الدريج' راهايذ إ     

اكتسبها بتوظيفها قصد  الذيمن معارف ومهارات وقدرات واجتاهات مندجمة بشكل مركب ، كما يقوم الفرد 

 . 1مواجهة مشكلة وحلها يف ووعية حمددة  "

معرفية ،  )قدرات نعرب عنها بعبارات سلوكية تشمل جمموعة مهام : "'سهيلة محسن كاظم الفتالوي'وتعرفها       

تكون األداء النهائي املتوقع إجنازه مبستوى معني ومرض من ناحية الفاعلية ، واليت ميكن مالحظتها  (ةمهارية ووجداني

 . 2وتقوميها بوسائل املالحظة املختلفة " 

و املهارية  اليت  الذهنيةبأهنا : " نظام من املعارف املفاهيمية  pierre gillet'بيرجيالت  'إليها  أشار و      

 . 4إجرائية متكن يف إبار ووعيات من التعرف  على املهمة االشكالية وحلها بنشاط وفعالية  " تنظم يف خطابات

معارف مالئمة وعن بريق   استيعاببأهنا : "مهارة مكتسبة عن بريق   ''legendre  تعين عندوبينما       

 .3 اخلربة والتجربة واليت تسمح بتحديد املشكالت اخلاصة وحلها  "

 التعاريف يتبني أن الكفاءة عبارة عن :  ذههومن خالل  

 _ معارف ومعلومات وحقائق ومفاهيم وقوانني ونظريات يستند إليها األداء السلوكي .

ىل جمموعة األفعال إلوك الوجداين واملهاري باإلوافة والقيم واملعارف واملعتقدات والس  االجتاهات_ إبار من 

 داءات .واآل

                                                 

 .   4_المركز الوطني للوثائق التربوية ، الكفاءات ،سلسلة ومعدك التربوي ، العدد الخامس ، ص1

 . 29، ص1_الفتالوي : سهيلة محسن كاظم ، كفايات التدريس ، دار الشروق عمان األردن ،ط2 

  3ـ المقاربات والبيداغوجيات الحديثة:  المرجع السابق  ، ص12  .
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، لكن بعض والكفاية وجيعلوهنما مبعىن واحد مصطلحي الكفاءة يف اجملال الرتبوي بنيالدارسون كثريا ما خيلط   

 لك أن األصل اللغوي خمتلف فأصل األوىل:ذ .الدارسني يرون أن هناك فرق واوح بني الكفاءة والكفاية

الشيء يكفيه كفاية  تدل على الكفء يف القدرة واملنزلة واملساواة ،والثانية : وهي كلمة كفى تدل على كفاية 'كفأ'

 الكفاءةأبلغ وأوسع وأووح من  الكفايةجعله يف غىن عن غريه. أما من حيث االصطالح نرى أن أي سد حاجته و 

تعين القدرة على حتقيق األهداف والوصول إىل النتائج  'الكفاية'يف جمال العملية التعليمية والرتبوية . حيث أن 

فهي تقيس  وبذلكمال ووقت كما تعين النسبة بني املخرجات إىل املدخالت املرغوب منها بأقل التكاليف من جهد و 

أهنا تعرف من وجهة النظر ذ اجلانب الكمي والكيفي معا يف جمال التعليم , يف حني تعين الكفاءة اجلانب الكمي إ

 .1بأهنا احلصول على أكرب عائد ممكن بأقل كلفة وجهد ممكنني  االقتصادية

هو األكثر حضورا يف  الكفاءةهو أكثر تعبريا به يف اجملال الرتبوي إال أن مصطلح  الكفايةفبالرغم من أن مصطلح    

 املنظومة الرتبوية اجلزائرية . 

القابلية على تطبيق املبادئ، والتقنيات اجلوهرية ملادة حقل معني، يف املواقف العملية، يف حني »( أهنا: جوديرى)

( من كوهنا لويس دينو) ويعرفها داث تغيري متوقع، أو ناتج متوقع،ا: القدرة على فعل شيء، أو إح( بأهنهوستنيرى)

جمموعة من التصرفات االجتماعية الوجدانية، ومن املهارات النفسية، واملهارات املعرفية اليت متكن من ممارسة دور    »

 .2«أو وظيفة، أو نشاط على أكمل وجه

 

                                                 

                                                        .                                  27_ 62المرجع السابق ، ،ص :الفتالوي : سهيلة محسن كاظم ، كفايات التدريس -1 

، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، المغرب  1أحمد أوزي وآخرون ، التدريس بالكفاءات رهان على جودة التعليم  ،ط-2

 . 63ـ  61، ص 
 .29ص: مرجع سابق، طيب نايت سليمان وآخرون، بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات، 2
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الكفاءة يف جماالت التدريس تقاس وتظهر يف مواقف قابلة للتقومي، من خالل ما ينجزه إذن، ميكننا القول بأن 

( قد خلصت الكفاءة يف سهيلة محسن الفتالويالتالميذ من نشابات خمتلفة، باستعمال مهارات متنوعة، وجند أن )

 جمالني:

 : وهي مدى قدرة النظام التعليمي على األهداف املتوخاة منه.أ_ التعليمي

 .ة مفردة يقوهلا، وماهلا من أمهيةوهي معرفة املعلم بكل عبار  التدريسي: ب_

الكفاءة تعبري عملي على قدرة الشخص على تفعيل موارد مصرفية خمتلفة ، ملواجهة نوع حمدد من  خنلص إىل أن    

أمام املشاكل الووعيات ومن مث فهي تدل على قدرة الفرد ، على حسن التصرف وعلى حسن اختيار احلل املناسب 

 1، اليت تعرتوه .

مفهوم عام يشمل الق درة على استعمال املهارات واملعارف الشخصية يف ووعيات جدي دة، داخل إبار حقله وأهنا  

 كما حت وي أيضا تنظي م العم ل وختطيط ه، وك ذا االبتكار والق درة على التكيف مع النشابات الغري عادية.  ،ينامله 

حسب يرجع هذا الغموض  .أكثر من مائة تعريف إن هلاحيث  حيمل تعقيدا دالليامفهوم الكفاءة  واحملصلة هي أن  

 ساسية اليت حتدد الكفاءة هي :األ العناصر على أنأغلب التعريفات  وتتفق ؛السياق الذي تستعمل فيه الباحثني إىل

 / على الكفاءة أن تدمج عدة مهارات . 1
 قابل للمالحظة ./ ترتجم الكفاءة بتحقيق نشاط  2
 / تطبق الكفاءة يف سياقات خمتلفة سواء كان السياق شخصيا أو اجتماعيا أو مهنيا 3
والقدرة على التكيف  ،التطور ،التحول، تعين التجديد ،التخطيط للعمل ،الكفاءة تعين التنظيممن املنطلق السابق   

ن هذه ألاالستعداد  مبفهوم القدرة أو املهارة أواه إذا مقارن ،أكثر مشوليةوهي  االجيايب مع نشابات مستجدة .

 2فمفهوم الكفاءة يعين هناية الغاية وتكون قابلة لتقومي. ،يم األخرية وسائل لتحقيق الكفاءةاملفاه

                                                 
محمد بوعالق : مقاربة الكفاءات بين النظرية والتطبيق في النظام التعليمي الجزائري ، الرغاية ، المؤسسة الوطنية  1

 .39، ص 2014للفنون المطبعية  ، 
            .52،  ،ص  مجلة العلوم اإلنسانية و االجتماعية ،بيداغوجية المقاربة بالكفاءات في الممارسة التعليمية : شرقي رحيمة  2
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 المقاربة بالكفاءات :-3

اية أي ستهدفة يف هنتعبري عن تصور تربوي بيداغوجي ينطلق من الكفاءات امل مفهوم هذا املركب اإلوايف : هو   

رائق التدريس والوسائل ، أو هناية مرحلة تعليمية لضبط اسرتاتيجية التكوين يف املدرسة، من حيث بنشاط تعليمي

 1أداوته . ، وانتقاء احملتويات وأساليب التقومي والتعليمية، واهداف التعلم

ًدا ملعاين "الكفاية    " فيليب بيرينو"، ويف هذا الصدد يقول "جند يف األدبيات اليت تناولت املقاربة بالكفايات تعدُّ

(Perrenoud ال أحد يُنِكر أنه ال يوجد تعريف توافُقي ملفهوم الكفاية، البعض يرى أن هذا التواُفق غري" :)

 2وروري، والبعض اآلَخر يرى أن التمييز بني الكفاية والقدرة واٍه وخيتلف من مؤلف آلَخر"

أن الرتبوي: هل يوجد تعريف متَّفق عليه للمقاربة بالكفايات يف ظل ظهور مدارس هنا يتباَدر إىل ذهن كل متتبِّع للش 

 وتوجُّهات بيداغوجية خمتلفة؟ ما هي مداخلها وُمرَتكزاهتا؟ وما هي مبادئها األساسية؟

 سياقات الظهور ومميِّزات التفعيل: المقاربة بالكفايات -3-1

دخالن أو ُمقاربتان لعملية التعليم والتعلُّم، يعرف املدخل األول مبدخل تزامن يف الربع األخري من القرن العشرين مَ    

 .األهداف، أو باألصحِّ بتكنولوجيا األهداف، ويعرف الثاين مبدخل الكفايات

 مدخل الكفايات والمدارس الِفكرية: -ب

ية واملدرسة البنائية تأسَّس مدخل الكفايات على مدارس فكرية ثالث، على خالف مدخل األهداف: املدرسة العرفان

 واملدرسة البنائية االجتماعية.

 ( وTardifتارديف )( وميثِّل هذا املدرسة الفكرية courant cognitiviste) المدرسة العرفانية• 

(؛ إذ تُويل أمهِّية خاصة للجانب )املعريف( الذي حُيوِّل املعلومة إىل معرفة عن بريق Chomsky) تشومسكي
                                                 

آسيا العطوي ، صعوبات تطبيق المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائرية من وجهة نظر معلمي التعليم االبتدائي ، - 1

)دراسة ميدانية بوالية سطيف( رسالة ماجستير في قسم علم النفس ، تخصص موارد بشرية ، جامعة سطيف ، فرحات 

 . 26، ص 2010، 2009عباس ، 
2 M et Rogiers ,X ?, –l’école saisie par compétence, in Boman, C.Gerard,F  Perrenoud,Ph.,

Quel avenir pour les compétences ? Bruxelles, De Boek, 2000 pp.21-41 
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ة يف النسيج املعريف السابق لدى الفرد؛ أي إن عملية التعلُّم حَتظى بأمهية كربى على حساب إدماج معلومات جديد

 عملية التعليم.

 (.Piaget) بياجيهومُيثِّل هذه املدرسة  courant constructiviste)) المدرسة البنائية• 

 درُّج.َتعترب هذه املدرسة أنَّ اكتساب املعرفة واملهارة واملواقف ذايت يتمُّ بالت

( وميثِّل هذه املدرسة فيجدسكي courant socioconstructiviste) البنائية االجتماعية• 

(Vigotsky .) 

اه يتمَّان يف نطاق التفاعل مع     تعتمد هذه املدرسة النظرية البنائية وُتضيف أنَّ بناء املعرفة واكتساب املهارة واالجتِّ

قاَرنة بني اإلدراك الذايت ل
ُ
ألشياء واألفراد واألحداث، وإدراك اآلَخرين هلا، وعن بريق تباُدل اآلراء والتجارب الغري وامل

الشخصية من منطلق أنَّ التفكري وخمتلف العمليات الذهنية أدوات اجتماعية من أجل التفاعل والتعامل مع 

 1اآلخرين.

  : الخلفية النظرية للمقاربة بالكفاءات-4

 3ءات على املرجعيات النظرية اآلتيةتستند بيداغوجيا املقاربة بالكفا

الفلسفة إبارا نظريا  هلده املقاربات البيداغوجية رغم االنتقادات املوجهة  هذه: لقد مثلت  فلسفة البراغماتية_ الأ 

ود كل ما هو رأمسايل أو ينحو حنوه ، ومع تطور االنسانية ونظمها االقتصادية و االجتماعية قد أعطى فرصا جديدة 

ا التيار والدي تأسست عليه جمموعة من االجتهادات البيداغوجية وبفشل بيداغوجيا األهداف اليت لظهور هد

مبقتضاها أن القدرات املعرفية جمرد اكتساب وختزين مث نسيان بسهولة ، وحتد كل مبادرة سواء كان مصدرها املعلم أو 

يعترب من بني األسباب اليت أدت إىل والدة ، وحىت على مستوى التقومي الدي كان عبارة عن إشكالية ،  التلميذ

 بيداغوجيا الكفاءات ولكن دون أن يؤدي دلك إىل قطيعة مع املقاربات السابقة .
                                                 

1 http://www.alukah.net/social/0/75605/   10/10/2015يوم. 

http://www.alukah.net/social/0/75605/
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: إن املعرفة حسب هداه النظرية هي عملية بناء مستمر ال يتوقف ، عملية يتداخل فيها المدرسة البنائيةب _   
 األبستمولوجيامن  يأخذق هيمنة أحدمها غلى اآلخر . إن هدا التصور احملسوس باجملرد ويتبادالن التأثري خارج منط

بل انطالقا  (مثري _ استجابة)وتصوره للمعرفة واليت ال تتكون كما كان يعتقد السلوكيون  'لجون بياجيه'التكوينية 
ؤم وما يصاحب لك عرب االستيعاب و التالذ من التفاعل الدائم بيت مكونات الفرد الداخلية وحميطه اإلدراكي و

 لك من توتر وسعي إلعادة التوازن .ذ

: تشري هده املدرسة إىل ما يشتمل عليه العامل االجتماعي للمتعلم من األفراد  المدرسة البنائية االجتماعيةج _   
رك أو الدين يؤثرون بصورة مباشرة على املتعلم ومنهم املعلم واألصدقاء واألقران واملدير ومجيع االفراد الدين يتشا

البيئة االجتماعية وهنتم بالرتكيز على  االعتباريف  نأخذيتعامل معهم املتعلم من خالل أنشطته املختلفة ، أننا هنا 
 . 1" الدي ركز على األدوار اليت  يلعبها اجملتمع  فيجوتسكيلك إىل "ذالتعلم التعاوين ويرجع كثريون الفضل يف 

: سامهت املدرسة السلوكية يف عقلنة العملية التعليمية ا األهدافالمدرسة السلوكية وخلفية بيداغوجي _د  
-وإخراجها من العشوائية ووبط التداخل املعريف على جوانب الشخصية االنسانية عن بريق صياغة صنافات مثل 

وغريها  ومعلوم ما هلده املقاربة من تأثري على املقاربة بالكفاءات -صنافة بلوم وصنافة سمبسون ، وصنافة كراتهول
من املقاربات ، فتحديد األهداف أصبح من أولويات كل مقاربة واليت يعود الفضل فيها إىل  املقاربة باألهداف 

 واملدرسة السلوكية .

 :2خصائص الكفاءة -5

تتطلب تسخري مجلة من املوارد. و هذه  –كما سلف الذكر   –: إن الكفاءة توظيف مجموعة من الموارد/5/1

، متنوعة مثل : املعارف ، و املعارف الفعلية املتنوعة و املعارف السلوكية ، و القدرات إخل ... ويف املوارد خمتلفة 

 غالب األحيان ، فإن هذه املوارد تكّون خاصية اإلدماج يف الكفاءة .

                                                 

 .  52، ص  2003،  1ـ حسن حسين زيتون ، وكمال عبد الحليم زيتون ، التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية ، ط 1 

 6200_ الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الثانية من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ،اللغة العربية وآدابها ، جانفي  2 

 . 6_4،ص
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: إن الشخص الذي حيصل على كفاءة ما، يكون قد حصل على قوة للتحرك الكفاءة ذات طابع نهائي/5/2

ابية يف احلياة االجتماعية. ومعىن ذلك أن الكفاءة حتمل يف بياهتا داللة بالنسبة إىل املتعلم .  هذه بصورة إجي

الداللية هي اليت تدفع املتعلم إىل توظيف مجلة من التعلمات  لإلنتاج أو لل  قيام بعمل  أو ملعاجلة ووعية مطروحة 

 يف نشابه املدرسي أو حياته اليومية .

 .بطة بجملة من الوضعيات  ذات المجال الواحدلكفاءة مرتا /5/3

إن حتقيق الكفاءة ال حيصل إال ومن الووعيات اليت متارس يف ظلها هذه الكفاءة . يعين ومن   ووعيات قريبة 

                                             من بعضها بعض .                                                                                                     

مثال ذلك : كتابة تقرير حول احلرية الفردية و احلرية اجلماعية موجه إىل النشر يف جملة خبصوص إشكالية       

 التعايش السلمي ، فالووعيات ذات اجملال الواحد اجلديرة باإلشارة إليها تتمثل فيما يأيت : 

 ياة االجتماعية .تكيف الفرد مع منط احل 

 .تعديل الفرد لسلوكه مبا يوافق تقاليد احلياة االجتماعية 

 .خصائص التعايش السلمي 

 . عالقة التعايش السلمي حبرية الفرد و اجلماعة 

 الكفاءة ذات خاصة ما دوية  في الغالب : /5/4

 مما الشك فيه أن هناك كفاءات متقاربة بالرغم من انتمائها إىل مواد خمتلفة .

مثل كفاءة البحث يف ميدان العلوم االجتماعية، فإهنا ليست غريبة عن كفاءة البحث يف العلوم الطبيعية. غري   

 أن ما جيدر ذكره أن مساعي البحث ختتلف من مادة إىل أخرى.
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مع العلم أن بعض الكفاءات تتعلق بعدة مواد ؛ أي إن تنميتها لدى املتعلم تقتضي التحكم يف عدة مواد 

 هبا .الكتسا

كفءا يف تسيري   -مثال –هناك كفاءات يف احلياة العملية جمردة متاما من النسب إىل املواد. كأن يكون الشخص و 

 االجتماعات و امللتقيات أو قيادة سيارة يف املدينة .

  -خصوصا  –بداللة املنتوج ؛ و يف اجملال املدرسي  –أساسا  –: الكفاءة تقيم  قابلية الكفاءة للتقييم/5/5
يقيم التلميذ بداللة ما ينتجه ؛وذلك باعتماد مجلة من املعايري، يف مقدمتها جودة اإلنتاج و مالءمة  هذا اإلنتاج 

 للمطلوب إخل ....

، حني نقبل على تقييم كفاءات املتعلمني ، ال ينبغي أن نكتفي بصوغ أسئلة حول املعارف فحسب بل و باختصار
دعو عالجها جتنيده مل     عارفه و مهاراته و خمتلف أمكاناته مبا يف ذلك معارفه جيب ووع املتعلم يف ووعية معقدة ي

الفعلية و معارفه السلوكية . علما بأن الكفاءة تظهر عند املتعلم بعد التقييم، وهي تعرب عن سلوك قاب   ل للم    الحظة و 
 القياس.

 أنواع الكفاءة. -6

 : 1هي يمكن التمييز بين ثالثة أنواع من الكفاءة

باإلوافة إىل امتالك الفرد للمعلومات واحلقائق فالكفاءة املعرفية متتد إىل امتالك    الكفاءات المعرفية : -6-1

 كفاءات التعلم املستمر واستخدام أدوات املعرفة ومعرفة برائق استخدام هده املعرفة يف امليادين العلمية .

ملتعلم على اظهار سلوك ملواجهة ووعيات املشكلة .إن وتشمل هده الكفاءة قدرة ا كفاءات األداء :-6-2

 الكفاءة تتعلق بأداء الفرد ال مبعرفته ومسار حتقيق الكفاءة هنا هو القدرة على القيام بالسلوك املطلوب.

                                                 

ون ، تدريس التربية البدنية والرياضية في ضوء األهداف اإلجرائية والمقاربة بالكفاءات ،ديوان _ عطاء هللا أحمد وآخر 1 

 . 70_ 28المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر ،دط ،ص
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أن ج_ كفاءات اإلجناز أو كفاءات النتائج :امتالك الكفاءات املعرفية يعين امتالك املعرفة الالزمة ملمارسة العمل دون 

يكون هناك مؤشر على أنه امتالك القدرة على األداء وأما امتالك الكفاءات األدائية فيعين القدرة على اظهار قدراته 

يف املمارسة دون وجود مؤشر يدل إحداث نتيجة مرغوبة يف أداء الطالب ولدلك يفرتض مثال أن املعلم صاحب  

 ملتعلم.كفاءة إدا امتلك القدرة على إحداث تغريات يف سلوك ا

 : 1املستويات ميكن إمجاهلا يف من للكفاءة عديد مستويات الكفاءة :-7

وهي املستوى األول من الكفاءات تتصل مباشرة بالوحدة التعليمية وهي األساس الدي تبىن  :أ_ الكفاءة القاعدية

سيواجه صعوبات وعوائق يف  عليه بقية الكفاءات وإدا أخفق املتعلم يف اكتساب هده الكفاءة مبؤشراهتا احملددة فإنه

 أو املرحلية مث الكفاءات اخلتامية يف هناية السنة الدراسية . الالحقةبناء الكفاءات 

يبىن هدا املستوى من جمموعة الكفاءات القاعدية األساسية ويتحقق بناء هدا النوع من  :ب_ الكفاءة المرحلية 

جماال معينا و يتم بناؤه بالشكل التايل : كفاءة  ثالثيا أو الكفاءات عرب مرحلة زمنية سريورة فد تستغرق شهرا أو

 =كفاءة مرحلية .3+ كفاءة قاعدية  2+كفاءة قاعدية 1قاعدية 

: وهي اليت تتكون من جمموعة من الكفاءات املرحلية وميكن بناؤها من خالل ما ج_ الكفاءة اخلتامية أو النهائية

 ينجز يف سنة دراسية أو بور تعليمي .

هي مكون جمموعة التعلمات املتقابعة أو املعارف املدجمة من جماالت متنوعة مرتبطة مبادة  :كفاءة المستعرضةد_ ال

دراسية واحدة أو أكثر كما أن الكفاءة املستعروة ميكن أن تكون متعلقة بكفاءة قاعدية أو كفاءة مرحلية أو كفاءة 

 ختامية .

                                                 

 ، ص   5200،  1، مقاربة التدريس بالكفاءات ، مطبعة بن عكنون  ، ط_ خير الدين هني 1 
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 _المفاهيم المرتبطة بالكفاءة :8

مفهوم الكفاءة وبطا دقيقا حييل بنا ال حمالة إىل وبط مفاهيم ملصطلحات كثريا ما ختتلط مع الكفاءة إن وبط     

 لك مصطلح املهارة ، االستعداد ، القدرة ، واألداء ذلك لقرهبا منها ومن ذو 

بات النسيب  دقيق يتسم بالدقة والنجاعة والث  يقصد باملهارة التمكن من أداء مهمة حمددة بشكل  أ_المهارة :  

 .    1يتم احلديث عن التمهري أي إعداد الفرد ألداء مهام تتسم بدقة متناهية ولذلك

: " هدف من أهداف التعليم يشمل كفاءات املتعلمني و قدراهتم على أداء مهام معينة بكيفية دقيقة أو أو هي

 .     2مثل مهارات القراءة "  األداء درجة التحكم  يف أهداف املهارات هذهمتناسقة أو ناجعة ...ويرتجم 

 ومن أمثلة املهارات :   

 _مهارات التقليد واحملاكاة ويتم تنميتها بواسطة تقنيات التكرار واحملاكاة كرسم أشكال أو التعبري الشفوي ...اخل .     

 _ مهارات اإلتقان والدقة وتنمى بالتكرار والتهري والتدريب .

 .     3واجلهد الشخصي املوجهني  الذايتبداع وتنمى بالفعل _ مهارات االبتكار والتكيف واإل

املهارة من الناحية اللغوية هي " احلذق" يف الشيء ، فاملاهر  هو أن  :  و الفرق بين الكفاءة والمهارة         
تصاد يف الوقت هو احلاذق بكل علم أما من الناحية االصطالحية فتعين السهولة  والدقة ، والسرعة واالتقان ، مع االق

 (4)واجلهد يف عمل  معني ، واستخدام الكفاية واملهارة مبعىن واحد " 

                                                 

،  6200ربات والبيداغوجيات الحديثة ، وزارة التربية المملكة العربية المغربية ، أبريل ـ فائزة الطراري وآخرون ، المقا 1 

  . 16ص
ة المادة  ربية ، ملتقى تكويني والئي ألساتذـ بوحوش مرجانة ، بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات في تدريس مادة اللغة الع 2

  . 38 ، ص  2005/ 2004

-ـ   د ، التدريس عن طريق المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات ، المعهد الوطني محمد بن زكريا ، وعباس مسعو

  3لمستخدمي التربية وتحسين مستواهم ،2006، ص83 . 
، ص  2007 1محسن علي عطية ، تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائية دار المناهج للنشر والتوزيع عمان ط - 4

53. 
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ولكن الكفاية أوسع وأمشل من املهارة ، ألنه إذا حتققت الكفاءة يف أداء فرد ما ، فهذا يعين امتالكه ملهارة والعكس 

اء الفرد فإن ذلك يعين توافر الكفاية فيه ليس صحيحا ، والكفاية هي أمشل من املهارة حبيث لو توافرت املهارة يف أد

 (1)بينما لو حتققت الكفاية عند شخص يف أداء معني فهذا ال يعين حتقق املهارة لديه " 

واملهارة تنتج يف حالالت  التعلم " وهي هدفا من أهدافه وتشمل قدرات املتعلمني على أداء مهام معينة بشكل  

فاملهارة إذا هي قدرة دهنية على األداء تتسم بالسهولة .    ( 2)م يف املهارة "  دقيق ويرتجم هذا األداء بدرجة التحك

 والسرعة وتصل املهارة على مستوى التعليم  جمموعة من السمات واخلصائص من بينها :

 "أنشطة حركية ، تتصل باملهارة اليدوية واجلسدية كالرسم وغريها 

 أنشطة تلفظيه واستقبال الصوت 

 ية : مثل الرقص واملوسيقى " وعموما فاملهارة ترتبط مبا هو تطبيقي . أنشطة تعبري -

 من النجاح يف أداء مهام خمتلفة وتظهر عند مواجهة  درجة: مجلة اإلمكانيات اليت متكن الفرد من بلوغ  القدرةب_ 

 . 3الفرد ملشكالت وووعيات جديدة تتطلب استدعاء معلومات أو تقنيات  مكتسبة من جتارب سابقة  

واخلاصية املميزة للقدرة أهنا متطورة وتنمو مدى احلياة فطفل عمره بضعة أشهر قد تتطور لديه القدرة على املالحظة 

القدرة تدرجييا لتصبح أكثر دقة وسرعة غلى أن تصبح  هذهبشكل وبدرجة معينة ، وخالل مراحل حياته تنمو 

 . 4حدسية ويكون تطورها بأشكال خمتلفة على مر الزمن 

                                                 
 .53ص  المرجع نفسه - 1
ينظر إلى بدوي محمود   محاضرات قدمت في تعليمية اللسانيات ، لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص لسانيات تطبيقية ،  - 2

 .2013/2014بتاريخ – 1بجامعة قسنطينة 

ص  ، مرجع سابق،ـ محمد بن يحيى زكريا ، عباد مسعود ، التدريس عن طريق المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات 3 

88  

  4 ـ فائزة الطراري وآخرون ، المقاربات والبيداغوجيات الحديثة ،مرجع سابق، ص 17 .
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هو القدرة الكامنة يف الفرد وهي نظرية  ويقابل االستعداد يف املعىن البيولوجي مصطلح النضج  :_ االستعدادج

ال ميكن حدوث التعلم ما مل تكن العضوية مستعدة أي ذ هو املستوى معني من االستعداد لتعلم شيء ما إ والذي

 .  1ناوجة 

لصفات الداخلية اليت جتعل الفرد قابال لالستجابة بطريقة معينة جمموعة ا عبارة عن  ميكن أن نقول أنهومبعىن آخر 

 . وقصدية

متيزه القدرة احلقيقية ، وتعين القدرة  كل ما يقوله املعلم يف أثناء املوقف  الذي: "هو اإلجناز الفصلي  األداءد_ 

قشة ، اإللقاء ، استخدام التعليمي ، وما يتصل به على حنو مباشر أو غري مباشر من إدارة الفصل ، إدارة املنا

 .2الوسائط التعليمية ، توجيه األسئلة ، وإدارة التفاعل اللفظي ..." 

 :3ويكمن الفرق بني األداء والكفاءة يف 

قد ال يتكرر أي أهنا رهن العوامل واقف املتشاهبة ويف املوقف نفسه _ الكفاءة ثابتة يف حني أن األداء متغري يف امل

 النسبية واملوووعية .

 _ الكفاءة ومنية يف حني أن األداء ظاهر.

 ميكن قياسه  . الذي_الكفاءة ال ميكن قياسها مباشرة على غرار األداء 

 _ الكفاءة ليست شربا وروريا األداء لكنها ورورية .

                                                 
المرجع السابق ، ص :محمد بن يحيى زكريا ، عباد مسعود ، التدريس عن طريق المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات ـ  1

88  

  2 ـ نفس المرجع ، ص81 .

  3 نفس المرجع ، ص 81 بتصرف  . 
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تسعى بيداغوجيا الكفاءات إىل تكوين معلمني أكفاء ميتلكون كفاءات وقدرات يستطيعون  المعلم الكفء : * 

 ها  يف املواقف املناسبة ومن تلك القدرات :تسخري 

 _ القدرة على حتليل الووعيات . 

 _ االستعداد للرد على أسئلة املتعلمني واستفساراهتم . 

 _ تعمق يف تناول احملتويات . 

 _ القدرة على تنظيم القسم بشكل فعال . 

 _ االقتصاد يف التلقني واإلكثار من التوجيه إىل االكتشاف . 

                                                                  لتقييم املستمر لألعمال املنجزة . _  ا 

  _ التأكد من املكتسبات القبلية للمتعلمني .

 _ مراعاة مستواهم العقلي واملعريف . 

 _ التنويع يف بريقة الفعل التعليمي .

ليس هو الدي يتوافر على نظريات وخمططات يف برائق تقدمي الدروس على العموم فاملعلم الناجح يف حقل عمله     

 وإمنا هو الدي ينزله منزلة التطبيق والتنفيد هلده النظريات عندما يقدم دروسه .

 واملعلم الناجح هو الدي ميتلك الكفايات األساسية للتعليم واليت تندرج حتت أربعة نقاط رئيسة :  

: تتضمن حتديد األهداف التعليمية اخلاصة باملادة التعليمية ومضموهنا دافه_ كفايات التخطيط للدرس وأه أ

 والنشابات والوسائل املالئمة هلا .
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: وتشتمل على تنظيم اخلربات التعليمية والنشابات املرفقة هلا وتوظيفها يف العملية  ب _ كفايات تنفيد الدرس

 .1التعليمية/ التعلمية 

 على إعداد أدوات القياس املناسبة للمادة التعليمية .وتشتمل  :ج _ كفايات التقويم

: وتتضمن بناء عالقات إنسانية إجيابية بني املعلم واملتعلم واملتعلمني أنفسهم يف د _ كفايات العالقات اإلنسانية

 العملية التعليمية / التعلمية .

توظيف خمتلف املعارف والقدرات : إن التلميذ الكفء هو ذلك التلميذ الذي يتمكن من  المتعلم الكفء *   

 توظيفا دالليا يف ووعيات معينة.

فالتلميذ الذي حصل على كفاءة يف الكتابة ليس هو ذلك التلميذ الذي يكتب نصوصا برتصيص الكلمات و إمنا 

 هو التلميذ الذي يكتب نصوصا ذات معان ليتمكن من التواصل مع اآلخرين.

القول: ليس معىن الكفاءة يف احلساب أن يعرف التلميذ عمليات اجلمع و  و من باب إيضاح القصد جدير بالذكر

الطرح والقسمة، و لكن التلميذ الكفء يف احلساب هو الذي يتمكن من حل مسائل حسابية بتحديد العمليات 

 املناسبة هلذا احلل.

جز عن تطبيق هذه املعارف و ع –مثال  –و التلميذ الذي اكتسب عددا كبريا من املعارف ذات صلة بآداب اللغة 

 يف كتابة خطبة مبناسبة معينة ليس بكفء.

 ذات داللة. ماجيهإديف ووعية  –ال حمالة  –و مهما يكن من أمر، فاملمارسة للكفاءة حتدث 

و التلميذ الذي حّصل كفاءة ما، يكون قد حّصل على قوة للتحرك بصورة إجيابية يف احلياة االجتماعية. و معىن ذلك 

 لكفاءة حتمل يف بياهتا داللة بالنسبة إىل املتعلم. هذه الداللة هي اليت تسمح للمتعلم بتوظيف مجلة من أن ا

 
                                                 

 1  15/15/2016يوم  http://elbassair.net  . 49بكي بلمرسي ، المقاربة بالكفاءات ، دون معلومات النشر ، ص ـ 1 

http://elbassair.net/
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 .1 املكتسبات أو التعلمات لإلنتاج أو القيام بعمل أو حلل مشكلة مطروحة يف نشابه املدرسي أو يف حياته اليومية

 :  مصادر اشتقاق الكفاءات/9

 :  2 ، وهي على النحو التايلالكفاياتهناك أسس عامة لتحديد     

إن مفتاح الربنامج الصادق القائم على الكفايات هو أ. األساس الفلسفي أو تحديد افتراضات البرنامج : 

حتديد افرتاواته وأهدافه ، أي التصور العام عن الفرد الذي يعد من وجهة نظر اهليئة أو املؤسسة اليت تقوم على 

 املنتظر منه ، ويف ذات الوقت التصور العام عن دور هذه املؤسسة وببيعتها . إعداده ومقدار العطاء 

 ب. األساس التطبيقي : 

أي االستعانة مبا أثبتته التجربة وأظهره التطبيق من معلومات وبيانات يف حتديد الكفايات ، ذلك ألن  

 صادقة .  املعلومات املبنية على التطبيق ينظر إليها دائماً باعتبارها معلومات  

أي االستناد يف حتديد الكفايات على أساس من حتديد األدوار واملهام والواجبات ج  .األساس األدائي : 

 اليت سيؤديها الفرد الذي سيتم إعداده ، ذلك يف ووء ما يؤديه األفراد العاملون ذوي اخلربة يف امليدان الفعلي . 

 د. األساس الواقعي :  

احلالية واملقررات املوجودة وإشراك العاملني يف املؤسسة مثل أعضاء هيئة التدريس أي العودة إىل الربامج 

 واملدربني والطالب واخلرباء يف حتديد الكفايات . 

                                                 

  1الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة  األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ، اللجنة الوطنية للمناهج  ، جانفي ، ص 8 . 

لتنمية كفايات تعليم التفكير اإلبداعي لدى الطالبات المعلمات مقترح فاعلية برنامج  ، انشراح إبراهيم محمد المشرفيـ  2 

  88ـ  86ص   2003،بحث مقدم لنيل شهادة الدكتوراه الفلسفة في التربية، دط  ،  بكلية رياض األطفال
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كما أن هناك مصادر عديدة تستخدم يف حتديد الكفايات وهي يف جمموعات تشكل املصدر املثايل هلذا 

 مج قائم على الكفايات آلخر حسب ببيعة الربنامج وأهدافه .  الغرض ، إال أن أمهية كل مصدر ختتلف من برنا

 وفيما يلي بعض هذه المصادر :

إىل أن حتليل املهمة هو بذاته الطريقة العلمية اليت يستخدمها املربون عادة يف ' محمد حمدان' يشري

هبا أيضًا ممارسة وبط كامل  حتديد الكفايات التعليمية وتطويرها مث تنفيذها بعدئذ يف التدريس ، واليت يستطيعون

ملدخالت وعمليات وخمرجات التدريس ، ومهما يكن ، فالقدرة أو املهارة اليت جتسدها الكفايات هي يف واقع 

األمر مهمة تدريسية يقوم املعلم بأدائها كداللة على أهليته التعليمية يف جمال املهمة املطلوبة ، كما أن حتليل املهمة 

السلوكية الفرعية ، مث توصيف هذا السلوك بعناية جيعل منه )حتليل املهمة( أداة عملية هامة التدريسية خلطواهتا 

 1لقياس كفاية التدريس ؛ حيث بدونه يصبح تنفيذ التدريس بالكفايات ، وقياس كفايته عشوائياً غري منتجاً .

 هي : أهم املصادر املعينة على حتديد   الكفايات ،   'رشدي طعيمة'كما يلخص       

  احلالية إىل كفايات ينبغي أن تتوافر عند املعلم الذي يتطلع مبسئولية ترمجة حمتوى املقررات الدراسية

 تدريسها . 

 املهمة ، ويقصد بذلك الوصف الدقيق ألدوار املعلم ، مث يرتجم هذا الوصف إىل كفايات  حتليل

 يتدرب عليها . 

 احمليط  باملدرسة ، وتعرف متطلباته وحتديد االحتياجات ، ويقصد بذلك دراسة اجملتمع  قياس

املهارات الالزم توافرها عند املتخرجني عند هذه املدرسة ألداء وظائفهم يف جمتمعهم ، مث ترمجة هذا  

 كله إىل كفايات ينبغي أن تتوافر عند معلمي هذه املدرسة .

                                                 

 167ص ،2001ر التربية الحديثةعمان: دا ،ان، محمد: تقييم الكتاب المدرسيحمد
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 ويف هذا األسلوب يبدأ ، ملهنة التدريس والتحليل املنطقي ألبعاد هذا التصور ، التصور النظري

الباحث مبجموعة افرتاوات حول مهنة التدريس ، وما ينبغي أن يكون عليه املعلم ، ومنها حيدد 

 الكفايات املناسبة . 

 يضم كل منها عددًا من اجملاالت ذات املوووع املشرتك مستخلصاً يف عناقيد تصنيف اجملاالت ،

 1ىل كفايات للمتعلمني . منها ما يشرتك بينها من أمور ترتجم بعد ذلك إ

، وهي : حتليل املهمة ، كفايات تعليم التفكري  اإلبداعي  ويستخدم البحث احلايل بعض من املصادر املعينة لتحديد

وحاجات األبفال ، والتصور النظري ؛ حيث أن اخلرباء يوصون باستخدام أكثر من أسلوب وماناً لعمل أكثر دقة ، 

 وأسلم منهجاً ، وأشد موووعية

 :  2: تقوم املقاربة بالكفاءات على مجلة من املبادئ   _ مبادئ المقاربة بالكفاءات10

ووعية معقدة ، نظرة عامة ، مقاربة  ): مبعىن حتليل عناصر الكفاءة انطالقا من ووعيات  شاملة  اإلجماليةأ _ 

ة اليت تتمثل يف السياق واملعرفة على جتميع مكونات الكفاء التلميذاملبدأ بالتحقق من قدرة  هذاويسمح  (شاملة 

 الفعلية والداللة .

ا املبدأ إىل هذ: أي تفعيل املكتسبات القبلية وبناء مكتسبات جديدة وتنظيم املعارف  ويعود أصل  البنائية ب _

 ذاكرتهاملدرسة البنائية ويتعلق األمر بالعودة إىل معلومات  املتعلم السابقة وربطها مبكتسباته اجلديدة وحفظها يف 

 العميقة .

 مث العودة إليها . ⁽األجزاء  ⁾: أي االنتقال من الكفاءة إىل مكوناهتا  ج _ التناوب

                                                 
 ص.26: م1998، 1طعيمة رشدي :األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية ، القاهرة دار الفكر العربي ،ط• 1

.  12ـ  10، ص  6200محمد الطاهر وعلي ، بيداغوجيا الكفاءات ، دط ، الجزائر ، ـ  1  
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: مبعىن التعلم بالتصرف بغرض ممارسة الكفاءة والتحكم فيها ألن الكفاءة تعرف على أهنا القدرة على  د _ التطبيق

 أن يكون املتعلم نشطا يف تعلمه . هذاالتصرف و املهم يف 

دراسة حاجات التالميذ ، وقيمهم وبموحاهتم ، وترمجة هذا كله إىل كفايات جيب أن تتوافر عند املعلم الذي يتصل 

                                                                                                   هبم . 

اليت تكون يف عالقة مع الكفاءة وأمام   اإلدماجيةاملهام  لم عدة مرات أمام نفس: أي ووع املتع التكرار ه _  

 املبدأ بالتدرج يف التعلم قصد التعمق فيه على مستوى الكفاءات واحملتويات . هذانفس احملتويات ، ويسمح 

: مبعىن ربط العناصر املدروسة إىل بعضها البعض ألن إمناء الكفاءة يكون بتوظيف مكوناهتا بشكل  اإلدماج و _

 . بأخرى.لك ألنه يسمح بتطبيق الكفاءة  عندما تقرتن ذاملبدأ أساسيا يف املقاربة بالكفاءات  هذاماجي ، ويعترب إد

املبدأ على  هذا: أي الوقوف على مكونات الكفاءة من سياق ومعرفة سلوكية أو فعلية وداللة ويتيح  التمييز ز _

 احلقيقي للكفاءة . متالكااللك قصد ذالتمييز بني مكونات الكفاءة واحملتويات و

يسمح له  الذيات معىن وحمفزة للمتعلم ومن واقع املتعلم املعيش األمر ذ: أي ابتكار ووعيات  المالئمة ح _

                                                                                       بإدراك املغزى من تعلمه . 

كل من املعلم األمر هنا بالعالقة اليت تربط بني أنشطة  التعليم وأنشطة التعلم مما يسمح ل : يتعلق الترابط ط _ 

 بالربط بني أنشطة التعليم و أنشطة التعلم وأنشطة التقومي اليت ترمي كلها إىل إمناء الكفاءة واكتساهبا  والتلميذ

ال معارف وقدرات مكتسبة يف ووعية أي االنتقال من مهمة أصلية إىل مهمة مستهدفة باستعم :ي _ التحويل

 1على وجوب تطبيق املكتسبات يف ووعيات مغايرة لتلك اليت مت فيها التعلم . هذا املبدأمغايرة وينص 

                                                 
  1 ـ محمد الطاهر وعلي ، بيداغوجيا الكفاءات ، مرجع سابق، ص 10 ـ 12 . 1
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 أنواع الكفاءة:-11

 الكفاءة التواصلية:-11-1

و بوره و  'هايمس'فقد  انتقده  'تشومسكي'تعد الكفاءة التواصلية تطويرا ملفهوم الكفاءة الذي جاء به     

وجاء مبفهوم الكفاءة التواصلية ، فالكفاءة  اهتم باملمارسة الفعلية للغة داخل اجملموعة اليت ينتمي إليها املتكلم.

ليست لسانية فقط غنما لسانية اجتماعية ، فاملتعلم الكفئ هو الذي يقول ما جيب قوله  'هايمس'اللسانية عند 

النظامية الذهنية بعيدة كل البعد عن جانبها االجتماعي ،  'مسكيتشو 'يف ووعية معينة لذا بدت عنده فكرة 

 1أن يتعلم التليمذ اللغة معناه ان يتعلم املمارسة داخل ووعية اجتماعية معينة ويستعمل تلك اللغة بعفوية.

 الكفاءة الخطابية : - 11-2

لسانية حمضة ، بل تشتمل على  مثلما سبقت اإلشارة إىل ذلك ليست  'هايمس'إن الكفاءة التواصلية عند      

بط قواعد تماعية الثقافية على وجه اخلصوص أي ومنها االج ءات أخرى تسمى مبا حتت الكفاءات"،كفا

الكالم مبا يتوافق مع القواعد االجتماعية و املعرفية النفسية حيث يقول ميلود حبييب:" ذهبت بعض الدراسات 

ن حني نتواص خطابيا ال نستعمل كلمات أو مفردات معزولة عن االدعاء بوجود كفايات خطابية و نصية...فنح

سياقها ، بل تستعمل يف الواقع نصوصا أو أمنابا خطابية حتمل يف بياهتا مسات قولية و موقعية و تداولية 

 2لالستعمال اللغوي و توظيفه.

                                                 
يحي بعيطيش وآخرون ، تقويم الطرائق التعليمية ، في التعليم الثانوي بين النظرية والتطبيق ، مختبر اللغات والترجمة  1

 .260:ص2014،  الجزائر ،،مؤسسة الرجاء للطباعة والنشر
و األنساق ،الطبعة االولى ،المركز الثقافي  ميلود حبيبي :االتصال التربوي و تدريس األدب دراسة وصفية تصنيفية للنماذج 2

 .110.الصفحة 1993الدار البيضاء المغرب 
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ارك واملعارف اليت ميتلكها املعلم يستغل يف ووء هذه املقاربة كل املدأن  هياخلالصة من هذا املبحث         

قق إدماج املتعلم ، مبشاركته يف أبوار الدرس فحسب بل مبا اكتسبه من معارف قبلية وما يتمتع به من  حلي املتمدرس،

كف يف بناء مناهجه على خربات فردية مسبقة عكفايات مسبقة ،ولتتحقق بيداغوجيا اإلدماج على املعلم أن ي

بني موووعات ربط ال،و اإلدماج هو   ةيتصري وظيف املتعددة املرتابطة واملتآلفة كي يف ظل إدماج العناصر لتالميذه

 1.دراسية خمتلفة يف جمال معني بكيفية تراعي قدرات وحاجات املتعلمني 

 يوضح سيرورة هذه المقاربة : 09رقم والمخطط   

 
 

                                                 
عبد هللا بو قصة: تعليمية اللغة  في الجزائر مقاربة تداولية ،األكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ، قسم اآلداب و  1

 10-03،ص2014جوان ،  12الفلسفة:العدد 
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، زيادة على الكفايات والخبرات ه أن يضيف معلومات إلى المتعلمينيتضح من المخطط أن المعلم ينبغي علي

 المسبقة .

 

عملنا على حتديد أهم مفاهيم املوووع من تدريس ومقاربة بالكفاءات والخالصة من هذا الفصل هي أننا      

والنشاط .وقد اتضح أن املقاربة بالكفاءات حتتوي على جمموعة من الطرق، وهلا منهج خاص يف التدريس وإنتاج 

الذي ينبغي عليه استحضار معارفه حىت يصل إىل بناء معارف جديدة  ،افق للمتعلمحيث يكون مو  ،النشاط

 واستكشاف معلومات جديدة بواسطة مدركاته وفهمه املبين على حمتوى موجه من املعلم .



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 
 

                 
 

 الفصل الثاني 
 

 

ية لوسائل التعليمالكتاب املدرسي وأهمية ا
 احلديثة يف تدريس نشاط البالغة 
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 . لمحة عن كتاب اللغة العربية للسنة رابعة متوسطالمبحث األول : 

الوسائل التعليمية الحديثةالمبحث الثاني :   

  تدريس نشاط البالغة بواسطة الصورةالمبحث الثالث : 
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ملرحلة الثانوية من حياة التلميذ، اليت كانت االبتدائية و تعد مرحلة التعليم املتوسط اجلسر الرابط بني املرحلة ا     

 ، لتصبح يف املنهاج اجلديد أربع سنوات.تدّرس يف ثالث سنوات

احملتوى أو من حيث طرائق هذه املرحلة سواء كان من ناحية  منو لقد مست االصالحات جوانب عديدة      

، فهو د جزءا ال يتجزأ من حياة اإلنسانالتقومي الذي يعووسائله التعليمية املستعملة، أو من ناحية  ،التدريس

يرتبط جبميع جوانب حياته ، السياسية  و الرتبوية  و التعليمية...، وغريها من اجلوانب اليت يسهم يف تثمينها و 

 تقديرها ، و من مثة تطويرها ، انطالقا من قراراته و أحكامه.

تكتسب أمهيتها من دورها ومسؤولياهتا الكربى يف توجيه  مما ال شك فيه أن املدرسة املتوسطية       

املتعلمني ،فهي هتدف إىل مساعدهتم على تكيف سلوكهم ،وتوفري مناخ اجتماعي يشجع سلوكهم الفردي 

و االجتماعي السليم ،فاملتعلم يف املرحلة املتوسطية يشعر بالنضج و االستقالل ،فتنمو قدراته اللفظية 

داع و االبتكار و تزداد قدراته على حتصيل املعارف واملعلومات ،ومن هنا كان لزاما ،ويبدو عليه حب االب

على أستاذ اللغة العربية أواي مادة أخرى إدراك هذه املعطيات وتكييف أساليب تدريسه تبعا هلا ومن هنا 

مناهج اللغة  التفكري اجلاد يف تطوير مناهج التعليم التكميلي أو املتوسط ، ومن ضمن ما مشله التطوير

 العربية من حيث حمتواها وطرائق وأساليب تدريسها .

، 2003/2004لقدددد أقدددرت اإلصدددالحات الرتبويددددة اجلزائريدددة الددديت بدددددأ يف تطبيقهدددا للسدددنة الدراسددددية    

حيث مت فيها تنصيب السنة أوىل متوسط طبقا للمنشور الوزاري، حيدث جداء فيده  إيف إطدار اإلصدال  

بويددة ..سيشددرع يف تنصدديب السددنة أوىل مددن التعلدديم املتوسددط ذي ا ربددع سددنوات التدددر ي للمنظومددة الرت 

 1-2004-2003بداية من املوسم الدراسي 

                                                 
/وت/أع/حول تنصيب السنة أولى من التعليم المتوسط المؤرخ 147المنشور الوزاري رقم :وزارة التربية الوطنية : 1

 .1،ص2003جوان 4في 



 نشاط البالغةالكتاب المدرسي وأهمية الوسائل التعليمية الحديثة في تدريس         ......ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..........  الفصل الثاني  :         

 
98 

أمدا السدنة الرابعدة مدن التعلديم املتوسدط املعتمدددة كنمدوذج يف مدذكرتنا فقدد مت تنصديبها خدالل املوسددم      

ضددا ومواصددلة ل صددال  التدددر ي يف وطبقددا ملددا جدداء يف املنشددور الدوزاري أي، م2007-2006الدراسدي 

-2006املنظومدددة الرتبويددددة ... يشددددرع يف تنصدددديب السددددنة الرابعدددة متوسددددط بدايددددة مددددن املوسددددم الدراسددددي 

20071. 

تعتددرب السددنة الرابعددة مددن التعلدديم املتوسددط هخددر سددنة يف هددذه املرحلددة التعليميددة الدديت تتميددز عددن غريهددا     

، حيدددث تبلدددم تعليماتددده القاعديدددة مدددداها ،وتقدددوم  الدراسدددي حامسدددة يف مسدددار التالميدددذ ،كدددون هدددذه السدددنة

ي ،أو يوجه إىل التكوين املهد  كفاءته اخلتامية ،فيتوج بشهادة التعليم املتوسط وينتقل إىل التعليم الثانو 

فالبدد مدن إعدداد املدتعلم إىل متابعدة  -كما هو يف الواقع–و يعيد السنة ،أو يذهب إىل احلياة العملية ،أ

 ثانوية خاصة.دراسته ال

ويف إطار إصال  املنظومة الرتبوية اجلزائر وضعت برامج ومنداهج وكتدب جديددة وزعدت علدى املدواد      

التعليمية املقررة لتالميذ السنة الرابعة من التعليم املتوسط وفق مبادئ تربوية وبيداغوجية حتقق االنسجام 

بوي يف كل مادة حسب التوقيدت ا سدبوعي و و التكامل و التوازن بينها و حسب ما يتطلبه الفعل الرت 

 معامالهتا.

وقدد نظدرت اإلصدالحات إىل اجلاندب التواصددلي وكثفدت العمدل عليده هدذا حددا حتدد مدن العراقيدل الدديت    

تقف حاجزا يف تطبيق املقاربة بالكفاءات أو املقاربات التواصلية ، فعملت علدى إكسداا املعلدم كفداءة 

 ناهج.تواصلية قصد حتقيق أهداف امل

الكتدداا املدرسدي املرتدار والوسددائل التعليميدة الدديت  مدن أهدداف هددذا الفصدل املرسدومة تبيددني قيمدة وأمهيدة 

 تساهم يف إجنا  تدريس أنشطة الكتاا يف ظل املقاربة بالكفاءات.
                                                 

 المؤرخ المتوسط التعليم من أولى السنة تنصيب حول/أع/وت/147: رقم الوزاري كالمنشور الوطنية التربية وزارة 1
 .1،ص:2006ماي 23في 
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 المبحث األول : لمحة عن كتاب اللغة للسنة الرابعة متوسط 

تعتمد يف جل العمليات التعليمية والتكوينية. واملقصود بالوسيلة يعترب الكتاا املدرسي وسيلة تربوية       

الرتبوية أهنا وثيقة مكتوبة مصحوبة برسوم وصور توضيحية متنوعة. وهتدف باخلصوص إىل الدفع بعملية التعلم 

حنو حدود قصوى. ومن أجل ذلك ، يقرت  الكتاا املدرسي معلومات وحمتويات، ويعرض الوسائل والعمليات 

 .تتيح اكتساهبا وامتالكها متهيدا لبلوغ معارف جديدة ومهارات عملية وخربات حياتية حمددة اليت

 :تعريف الكتاب المدرسي-1

هو الوعاء الذي حيتوي بتعدد الدارسني واملرتصني فمنهم من عرفه   تعريفات الكتاا املدرسي تعددت    

ا دوات على ا قل اليت تستطيع أن جتعل التالميذ قادرين إحدى  يفرتض فيها أهنا ا داة أو اليتاملادة التعليمية 

 على بلوغ أهداف املنهج احملددة سلفا.

 نه هوأفضال عن  وهو املرجع ا ساسي الذي يستقي منه التلميذ معلوماته أكثر من غريه من املصادر،    

 1دراسة.ا ساس الذي يستند إليه املدرس يف إعداده قبل أن يواجه تالميذه يف حجرة ال

 يكي يأيت يف هيئة كتاا أو ملف أومؤلف ديداكت"  بأنه  landsheere De'دوالندشير ' عرفه        

املهارات  ا يفرتض أنه أساسي من املعارف أومساعدة املتعلم على اكتساا م بطاقات. واملقصود من وضعه هو

وأهداف حمددة. ومن الضروري أن يشكل احلياتية، وذلك يف صلة وثيقة مع برنامج معني  العملية أو اخلربات

املدرسي أداة لتحفيز املتعلم على استعمال العمليات الذهنية كالفهم والتحليل والرتكيب والرتتيب   الكتاا

 2والتصنيف...، وعلى متكينه من تقومي ما تعلمهإ.

                                                 
 153ص:، 2009القصبة للنشر، الجزائر،  دار-رهانات وانجازات-إصالح التربية في الجزائر بوبكر بن بوزيد: 1
 ، 154ص:المرجع نفسه،  2
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بوية، فهو حيتوي على املادة ا داة الرئيسية وا ولية يف العملية الرت  بأنهإ ' جرادات عزة' وعرفه            

التعليمية بطريقة منظمة، تساعد التلميذ على تذكر تلك املادة أو الرجوع إليها، وينبغي أال يذهب ا ستاذ إىل 

اعتبار الكتاا املدرسي املرجع الوحيد للعملية الرتبوية، أو املصدر الوحيد للمعرفة اليت حيصل عليها التلميذ، بل 

  "1.عدته على ذلكهو أداة منظمة ملسا

ويشتمل عدة عناصر   نظام كلي يتناول عناصر احملتدوى فدي املنهداج أنه إىل  'مرعي والحيلة'وأشار           

ا هداف املتوخاة كما حددها  حتقيق علدى علما هداف، واحملتوى، وا نشطة، والتقومي، ويعمل على مساعدة امل

 .2 املنهاج

لتحصيل ا هداف  نه  إوثيقة تربوية غالبًا ما يستردمها املعلم والتلميذ يف التعليمبأ محدان ويعرفه          

 3املنهجية املطلوبة إ.

املتعلمني ويضم حمتوى  إنه الكتاا املعتمد من وزارة الرتبية والتعليم والذي يوزع على إ شحاته ويرى         

املواد التعليمية والكتب وملحقاهتا  مه حبيث يشدملأحد املقررات الدراسية، ويف الرتبية احلديثة يتسع مفهو 

وكراسات التدريب واالختبارات والتسجيالت  التعليمية واليت يتلقى املتعلم املعرفة من خالهلا مثل املطبوعات

  4ودليل املعلم.

نظر إىل التعريفات ت حيدث يدرى أن بعدض 'شـحاته'مع التعريفني اللذين أوردمها  ( طعيمةو ويتفق          

 أحد املقررات الدراسية، والبعض الكتاا املدرسي بشكله التقليدي الذي يوزع على الطلبة والذي يضم حمتدوى

يتلقى منها الطالب املعرفة، واليت يوظفها املعلم  اآلخر يتسع حبيث يشمل خمتلف الكتب وا دوات املصاحبة اليت
                                                 

 84ص:. 1996، 3ط مطبعة عزالدين، األردن.،س الفّعال يالتدروآخرون: ان جرادات عزة وعبيدات ذويق 1

المناهج التربويـة الحديثـة: مفاهيمهـا وعناصـرها وأسسها وعملياتها، عمان: دار : مرعي توفيق والحيلة، محمد 2

 254ص: 2004.، 1ط مسيرةال

 16ص: ،2001،عمان ، األردن،  دار التربية الحديثة ، قييم الكتاب المدرسي: تحمدان، محمد -3

منهجية وتقنية تحليل الكتاب المدرسي. المؤتمر العلمي التاسـع)كتـب تعليم القراءة في العـالم العربـي  حسن شحاتة: 4

 52ص:2009،لمصـرية للقـراءةبـين االنقرائيـة واإلخـراج(.الجمعيـة ا
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ذكرات واملطبوعات اليت توزع على الطلبة يف بعض احلص،، امل و يف الربنامج التعليمدي مثدل شدرائط التسدجيل

االختبارات املوضوعية...بل أن بعضها يتسع يضع مرشد املعلم ضمن حدود الكتاا  وكراسة التدريبات، وكراسة

 .1املدرسي.

 أهمية الكتاب :-2

و حمقق للربط بني  ،علم و التلميذعمل امل الرابعة املتوسط يؤثر يف للسنةالكتاا املدرسي ملادة اللغة العربية       

املدرسة و اجملتمع ، و لذلك ميثل الكتاا عنصرا ال غىن عنه يف أي برنامج تربوي ، فهو دليل أساسي حملتوى 

 الربنامج و لطرق التدريس و لعمليات التقومي .

والدين  االجتماعي والنظدام الكتاا املدرسي ملتزمًا حنو الدولة واجملتمع، فهو يلتزم بالقيم واملبدادئ عتربي     

هذه ا مور بل ينبغي أن  نوالعقيدة اليت تأخذ هبا الدولة، ومن هنا فإنه ال  وز أن يتعارض الكتاا مع أمي

 .يؤكدها ويدعمها، وأن يعمل على تنقيتها، كما ينبغي أن يكون الكتاا

أداة مهمة يف  املدرسي الكتاا ديعما ك،2من عوامل النهضة باجملتمع، واإلسهام يف حل مشكالته عامالً        

ومقاصد اجملتمع يف إعداد مواطنني  الرتبوية حتقيق أهداف اجملتمع، واملعرب بشكل عملي عن كافدة أهدداف العمليدة

على إحداث تغريات اجتماعية وثقافية واقتصادية  يعمل قادرين على القيام بأدوارهم املستقبلية واملتعددة بشكل

 ايدةن حمتوى الكتاا املدرسي ليس مادة علمية حمأاخلليج، و لدول ذلك يشريواملكتب العريببشكل مرغوا، ول

االجتاهات  وفكرية  ب العناية هبا عند تقدميها للطلبة فهي مصدر غ  لتكوين ثقافية وإمنا هلا مضدامني

 باملسؤولية ط ، وتنميدة الشدعورقيم اجملتمع، وإبراز قواعد القبول والرفض، وتكوين احلدس الدو  وبناء اإل ابيدة،

                                                 

1 اسههههتهدامه. القههههاهرة: دار  –أسسههههه –تحليههههل المحتههههول فههههي العلههههوم اإلنسههههانية: مفهومههههه : طعيمههههه رشههههدي

 58ص:. م2004الفكر العربي 

2 المؤتمر العلمي التاسـع)كتـب تعليم القراءة في العـالم  منهجية وتقنية تحليل الكتاب المدرسي.: حسن شحاتة

 54. ص:واإلخـراج نقرائيـةاالربـي بـين الع
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الكتاا املدرسي، مما يعمل  خالل إكسابه للمتعلمني ال بد أن مير أوالً  رادوأن ما ي 'المحبوب' ،ويرى1واالنتماء

 2.(على توجيه فكر املتعلمني وسلوكهم وفقاً ملا يستهدفه اجملتمع

 نظما .*يساعد الكتاا املدرسي املعلم على عرض املادة عرضا متسلسال م 

، و مصدر للمعرفة يزوده باملعلومات الضرورية ذ ا ساسي ليثري معارفه و خرباته*الكتاا املدرسي مرجع التلمي
 جمتمعه ،وأمته و يزوده بألوان الثقافات ا خرى. ثقافة،وبفضله ينال التلميذ قدرا مميزا من 

يف مساعدة املعلم والتلميذ يف أداء مهمتها يف  *يعترب الكتاا املدرسي من أكثر الوسائل التعليمية فاعلية وكفاءة
 املدرسة.*

الكتب املدرسي هو الصورة التنفيذية للمنهاج ،وهو الذي يعمل على إخراج املادة يف أمناط من املوضوعات 
 3والبناء و الصياغة ،و در أنه حيقق أهداف املنهج الدينية والوطنية واالجتماعية و السلوكية العصرية

 الكتاب المدرسي : مواصفات-3

 المواصفات الخاصة باالستعمال:-3-1

 احتواء الكتاا على إرشادات خاصة تيسر استعماهلا. - 

 تقدمي الكفايات املستهدفة. - 

 تقدمي ا هداف املتوخى حتقيقها يف مستهل كل درس أو وحدة ديداكتيكية. - 

 سبة لكل جزء أو باا من الكتاا.تقدمي االمتدادات املرتقبة على مستوى اللغة العربية بالن - 

 أو معجم للمفاهيم واملصطلحات. اشتمال الكتاا على كشاف، - 

                                                 
مشروع تحسين  مشكالته. مفهومـه، أهميتـه، تاريهـه، الكتاب المدرسي:: مكتب التربية العربي لدول الهليج 1

 20ص:2003/1/22،  مواصـفات الكتـاب المدرسـي والمـواد التعليميـة المسـاندة
ضوء مفاهيم حقوق االنسان  وية بدولة الكويت فيتحليل محتول كتب اللغة العربية بالمرحلة الثان:شافي المحبوب، 2

 .205ص: .2009، األول الالزمة.مجلة دراسات تربوية واجتماعية،المجلد الهامس عشـر،العدد
 1ط ،العربية السنة الرابعة متوسط رشيدة آيت قاسم عبد السالم وآخرون :دليل األستاذ مادة اللغة   3

 .29ص2005الجزائر،
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 تقدمي لوائح الصيم والرموز. - 

 إبراز الكتاا للتعاريف والقواعد بوضعها يف إطار وتلوينها. - 

 1احتواء الكتاا على فهرسة مفصلة. -  

 المواصفات الخاصة بالمحتوى:-3-2

 ات الكتاا مع االختيارات والتوجهات الرتبوية العامة. توافق حمتوي - 

 توافق حمتويات الكتاا مع الربنامج الدراسي. -

 بناء الكتاا انطالقا من الكفايات املستهدفة. - 

 ومراعاة اخلصوصيات احمللية واجلهوية. ،كتاا يف إمناء شرصية وطنية أصيلةمسامهة ال - 

 ذ على احمليط العاملي.مسامهة الكتاا يف انفتا  التلمي - 

 وهلا صلة مبجاالت اللغة والثقافة تضمني الكتاا قضايا جديدة تتعلق بالرتبية على التنمية املستدامة، - 

 املعاصرة العربية و اإلسالمية والعاملية.

 احرتام حمتويات الكتاا مبادئ اإلنصاف واملساواة ونبذ العنف. - 

 النهج العلمي.مساعدة الكتاا التلميذ على تنمية  - 

 تالؤم الصور والرسوم من حيث مدلوهلا وأبعادها وألواهنا مع موضوعات الكتاا. - 

 2خلو الكتاا من ا خطاء اللغوية والعلمية والفنية واملطبعية. -

 المواصفات الخاصة باألنشطة التعليمية والممارسات:-3-3

                                                 
 21:،ص2004دليل األستاذ ، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ، الجزائر  ن:الطاهر عمور وآخرو 1
 -22، ص 2003وزارة التربية الوطنية: مديرية التعليم األساسي ، الوثيقة المرافقة للمنهاج ، الجزائر، - 2

.23 
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 دراسي للتلميذ.اشتمال الكتاا على أنشطة تعليمية تتالءم مع املستوى ال- 

 مسألة متكن من توظيف املكتسبات. -بناء ا نشطة على وضعية- 

 مساعدة التمارين وا نشطة التلميذ على اكتساا منهجية حل املشكالت.- 

 اشتمال الكتاا على متارين تطبيقية تتعلق باستثمار التعلمات.- 

 اشتمال الكتاا على متارين تستهدف تقوية التعلمات.-

 1التمارين املقرتحة التلميذ على التقومي الذايت. مساعدة - 

 خصائص الكتاب المدرسي:-4

 أشارت العديد من الدراسات الرتبوية احلديثة إىل عدة خصائ، و مميزات ينبغي أن تطبع كل كتاا   

 مدرسي و منها أن  

 لك اليتمسائل ، و يقدم للمتعلم وضعيات قريبة من ت-ينظم الكتاا املدرسي على شكل وضعيات-

 يعيشها يف حياته .

 ميكن الكتاا املدرسي من استثمار موارد متنوعة وذلك مبنح طرق وأدوات استداللية ميكن استغالهلا-

 املسائل .-واستثمارها حلل الوضعيات

  عل الكتاا املدرسي املتعلم أكثر حيوية، وذلك بتنظيم التعلم حول أنشطة وأعمال متكنه من حتقيق-

 وضرورية .إنتاجات مهمة 

 ينظم الكتاا املدرسي وضعيات جتابه بني املتعلمني لغاية تشجيعهم على خلق صراع سوسيو ثقايف .-

                                                 
،مرجع سابق   2009لجزائر، ار القصبة للنشر، اد-رهانات وانجازات-بوبكر بن بوزيد: إصالح التربية في الجزائر  - 1

 231:، ص
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 يشجع الكتاا املدرسي على التقومي املتمركز حول املتعلم .-

 ة املعلومات اجلديدة من طرف املتعلم، وذلك حبرصه على هتيئيركز الكتاا املدرسي على بني-

 1مكانية إدماجركيب حتويل و تحلظات   

   وظائف الكتاب المدرسي-5

 يلعب الكتاا املدرسي وظائف متعددة ومتنوعة ، ومن أمهها ما يلي      

   تتمثل هذه الوظيفة يف جانبني أساسيني وظيفة إخبارية 1.-5

 لقتقدمي التصورات وا فكار واملعارف واملنهجيات والقواعد واملبادئ والقوانني مبعىن كل ما يتع• 

 باملادة الدراسية . وهذا التقدمي يترذ يف الغالب صيغة مهيكلة ومبوبة ومرتبة.

 .2متنوعة وتطبيقات وصور ورسوم بيانات خالل من وا فكار التصورات تفسري *  

 .وظيفة تعليمية أو تكوينية:-5-2

ه قادرا على املتعلم وجعل من أهداف هذه الوظيفة، أن يسعى الكتاا املدرسي إىل إثارة نشاط    

املتعددة...وتتيح هذه الوظيفة للمتعلم  توظيف العمليات العقلية الذهنية املتنوعة، واكتساا القدرات و املهارات

أن يكون الكتاا املدرسي منظما على  وحتتم هذه الوظيفة إمكانية التعلم الذايت واملبادرة والفعالية واإلبداع.

 الرتكيب ومستوى الصعوبة. متدرجة من حيثشكل مقاطع أو وحدات تعليمية متسلسلة و 

 .وظيفة التمرين والتدريب:-5-3

                                                 
 .35،ص 2006جيه والتقويم،الجزائر،مديرية التو .وزارة التربية الوطنية: دليل األستاذ،1
 119، ص: المرجع السابق-إصالح التربية في الجزائر بوبكر بن بوزيد: 2
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ممارسة بعض ا نشطة أو حل بعض  خيص، الكتاا املدرسي فضاءات حمددة لتدريب املتعلم على    

مكتسباته من وضعيات تعلمية إىل أخرى  املشكالت . وتسعى هذه الوظيفة إىل متكني هذا املتعلم من نقل

مقطع أو جزء مكتمل من الكتاا املدرسي.  ة ما تدرج التمارين وا نشطة التدريبية يف ختام كلجديدة، وعاد

الوظيفة، تنويع ا نشطة والوضعيات التدريبية  ومن املفيد جدا أن يتوخى هذا الكتاا املدرسي، ضمن هذه

 لية العليا ا خرى.يستدعي استعمال الوظائف العق  حبيث تتجاوز جمرد اعتماد نشاط الذاكرة إىل كل ما

 وظيفة الدعم و التقويم :-5-4

كل   تتمثل هذه الوظيفة يف خمتلف ا نشطة واملسائل اليت يدرجها الكتاا هبدف تقومي حصيلة التعلم وتزويد    

ا سئلة أو املسائل  من املدرس واملتعلم مبعلومات متعلقة مبدى حتقق ا هداف املنشودة. ومن الضروري أن تكون

من الالزم أن تصنف تلك 1حة مصحوبة با جوبة الصحيحة، ومرفقة مبعايري النجا  املعتمدة. كما أنهاملطرو 

 بالتقومي اإلمجايل من جهة أخرى. ا سئلة أو املسائل تبعا الرتباطها بالتقومي التكوي  و الدعم من جهة أو

 : للغة العربيةالرابعة متوسط السنة بكتاب ـــــ التعريف  6

الكتاا املدرسي أحد أبرز  الوسائل يف العملية التعليمية / التعلمية فهو الرفيق الدائم للتالميذ وحا  يعد     

االستاد يف املادة وكتاا اللغة العربية السنة الرابعة متوسط يعترب املنهاج املقرر على التالميذ وهو باإلضافة إىل 

وعة  املرتصني وبإشراف وزارة التعليم منهم   الشريف دلك امتداد لكتب السنوات السابقة ، قام بتأليفه جمم

 الشريف'، حتت إشراف  'عمر هاشمي'،  'بومصباح مصباح'،  'رشيدة آيت عبد السالم'،  'مربيعي'

،صدر عن الديوان الوط  للمطبوعات املدرسية باجلزائر كانت طبعته ا وىل  'بوبكري نوال'، وتصميم  'مربيعي

 من طرف جلنة االعتماد واملصادقة  ومصادق عليه 2006سنة 

                                                 
 261ص: ، المرجع السابق-رهانات وانجازات-إصالح التربية في الجزائر بوبكر بن بوزيد:   1
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 23,5  ⁾صفحة من احلجم املتوسط    239للمعهد الوط  للبحث يف الرتبية وزارة الرتبية الوطنية يتألف من 

 وميكن تقسيمه إىل ثالثة أقسام    . ⁽سم  16,5/

  القسم األول :-أ 

هذا الكتاا وأهدافه والبناء الدي يقوم  يةصفحات يف الصفحة ا وىل ذكر  مه تقدمي الكتاا وجاء يف ثالث  

عليه  فهو عبارة عن ترمجة وافية للمنهاج املقرر ميكن أن يكون مرجعا مهما للتلميذ و ا ستاذ على حد السواء 

،وأما الصفحة الثانية والثالثة فقد جاء فيهما مناذج لنشاطات اللغة العربيةو كنشاط القراءة ودراسة الن، (، 

تحضري التعبري الشفوي ونشاط دمج املعارف  احملصلة خالل وحدات ، نشاط التقييم التحصيلي نشاط املطالعة ل

 .للثالثي ،واملشروع ينجز يف ثالثة أسابيع ،ونشاط التعبري الكتايب

  القسم الثاني :-ب

وىل وجاء يف صفحتني ففي الصفحة ا  ⁽التوزيع السنوي للمحتوى  ⁾واحتوى على عرض حملتويات الكتاا       

ذكر لنصوص القراءة إضافة إىل الظواهر اللغوية املقررة يف كل ثالثي ويف الصفحة الثانية ذكر لنصوص املطالعة 

 املوجهة والتعبري الكتايب واملشاريع املنتظر اجنازها  . 

بعون اجلدول  تضمن أربعة وعشرون وحدة ،ضمن كل وحدة نصني والقراءة ،و املطالعة( وعددها مثانية و أر      

 نصا ،إضافة إىل حمتويات الظواهر اللغوية والقواعد النحوية( والتعبري كما هو موضح.

   1التوزيع السنوي للمحتوى السنة الرابعة من التعليم املتوسط 

 

                                                 

مدونة البحث ، كتاب اللعة العربية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط ، الجزائر : الديوان الوطني للمطبوعات _  1 

 3ص:. 2006المدرسية 
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 الصفحة الظواهر اللغوية      الصفحة القراءة            الثالثي    

 
 
 
 

 الثالثي ا ول

 10 املبتدأ وجوبا وجوازاتقدمي   08 سيارة املستقبل 

 21 تقدمي اخلرب وجوبا وجوازا 19 املدينة احلديثة 

 29 تقدمي املفعول به 27 ال تقهروا ا طفال

 40 املبتدأ وجوبا وجوازا حذف 38 القبعات الزرق جنود يف خدمة السلم 

 48 اخلرب وجوبا وجوازا حذف 46 ⁽  ص ⁾من مشائل الرسول 

 56 اجلملة البسيطة  54 الفنان حممد متام

 67 اجلملة املركبة  65 الكسوف واخلسوف 

 74 اجلملة الواقعة مفعوال به 73 السكري 

 82 اجلملة الواقعة حاال 81 البرتول يف حياتنا اليومية

 الرابعة من التعليم املتوسط للسنة توزيع حمتوى الثالثي ا ول  للقراءة و القواعد  -1-جدول رقم 

 

 

 

 

 

 الثالثي الثاين

 97 اجلملة الواقعة نعتا 95 متقاد 

 106 اجلملة الواقعة جواا الشرط 104 يف احلث على العمل 

 114 اجلملة الواقعة مضافا إليه 111 الشباا 

 125 اجلملة الواقعة خربا ملبتدأ 123 يف سبيل الوطن 

 132 اجلملة الواقعة خربا لناسخ 131 الزردة

 139 اجلملة املوصولة 137 املوسيقى ا ندلسيةزرياا مبتكر 

 150 التصغري 147 ا ذكياءالشطرنج حتدي 

 159 اإلدغام 158 كيف خلقت الضفادع

 168 اسم التفضيل 166 السمكة الشاكرة

 

 

 

 182 صيم املبالغة 181 حديقة 

 190 أفعلهالتعجب بصيغة ما  188 حمظوظ أنت أيها االنسان البدائي 

 197 التعجب بصيغة أفعل به 196 الدور احلضاري لالنرتنيت
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 208 اإلغراء  206 انتصار الثورة اجلزائرية  الثالثي الثالث

 215 التحدير 213 اهلجرة السرية 

 225 املد  والدم 223 الفراري الصبور

 التعليم املتوسط للمحتوى السنة الرابعة منللثالثي الثاين والثالث  التوزيع يوضح  -02-جدول رقوم 

 

 

 املشاريع           ص    التعبري الكتايب       ص املطالعة املوجهة    

إعداد عريضة تدعو إىل الكف عن  17 توسيع فكرة  15 انرتنت املستقبل

 26 تلري، ن، 24 الناشئ الصغري استغالل ا طفال

 33 تقلي، ن، 31 معركة بعد أخرى

مجعيات يف مواجهة 

 الكوارث

 تأليف ألبوم عن شرصيات موهوبة 44 كتابة ن، إخباري  42

 52 احلوار 50 خلق املسلم 

 60 الوصف 58 موزار املوهبة النادرة

 

إعداد لوحة                     71 كتابة ن، وصفي 69 بركان أولدونيو لنغاي

 79 كتابة ن، حواري 77 التوتر العصيب  إشهارية

 86 احلجاج 84 الزراعة مباء البحر

إعداد                      102 كتابة ن، حجاجي 100 ات املتحف الطبيعيالتاسيلي ذ
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 حتقيق صحفي 110 اخلاطرة  108 أحب العاملني

 119 كتابة خاطرة 117 مالمح ثورة جديدة

 حتضري ندوة     أدبية      129 االقتباس 127 الوطنية

 136 السرد 134 الشعب الصي 

 143 كتابة ن، سردي 141 ملوسيقىا

 الكتابة عن أحداث متفرقة 156 القصة 153 تسلق اجلبال

 164 كتابة القصة 162 من هو ا قوى

 173 أحداث  متفرقة 171 كالا يساوي وزهنا دهبا

  186 رؤوس ا قالم 184 املسجد اجلامع الكبري

 

 

 إعداد جريدة   

 195 اعياملقال االجتم 193 التنوع احليوي

الصحافة العربية يف عصر 

 القناوات الفضائية

 202 كتابة مقال صحايف 200

 212 كتابة ن، إشهاري 210 اخرتاع الربيد االلكرتوين

 221 اخلطبة  219 هجرة االدمغة 

 230 كتابة اخلطبة 228 ا ا النشيط

للمحتوى السنة الرابعة من التعليم تايب يوضح احملتوى السنوي اخلاص باملطالعة والتعبري الك-3-جدول رقم 

 املتوسط
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  وتضمن املواضيع املقررة والنشاطات وجاءت يف مخس وثالثني ومائيت  القسم الثالث : محتوى الكتاب-ب

بلم  -صفحة وقد تضمن الكتاا أربعا وعشرين وحدة ضمن كل وحدة نصني واحد للقراءة واآلخر للمطالعة 

 رللها تطبيقات و نشاطات وقد أعطيت لكل وحدة عنوانا مناسبا .تت  -عددها مثانية و أربعون

 فالن، ا ول للقراءة املشروحة ،حيث مت إدراج ما يلي 

   المعجم و الداللة-أ  

 يعترب شرحا للمفردات الصعبة واملبهمة الغامضة عند املتعلم و املوجودة يف الن،.  

   البناء الفكري -ب

 رئ للن، السترالص الفكرة العامة و ا فكار اجلزئية للن،.هي أسئلة موجهة للمتعلم القا

 البناء الفني: -ج

اجلمل املستررجة من الن، املدروس ، اليت زادت يف مجاال ،والذوق ا ديب  يتمثل يف جمموعة من ا مثلة أو 

 البيانية واحملسنات البديعية . مثل  الصور

   البناء اللغوي-د

 ظاهرة لغوية. مسألة أو الن، املقروء إلدماج قاعدة أو تضمن أمثلة ومجال مأخوذة من
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استثماره يف دعم نشاط التعبري الشفهي للتعبري عن  و الن، الثاين فهو خمص، لنشاط املطالعة املوجهة ، أما   

براز  فيه إدماج املعارف واملكتسبات القبلية يف إجنازات كتابية متنوعة ،وإ مشاعره وأفكاره ،والتعبري الكتايب يتم

 1كفاءته اللغوية الفكرية من خالل الوحدة.

 / الوسائل التعليمية: الثانيالمبحث 

، بل هو عريف وحنكة املعلم يف شرحه فحسبليس موقوفا على احملتوى امل إن جنا  املواقف التعليمية      

، وتوظيف سية الفعالةدري، وانتهاج الطرائق الت املقاربة البيداغوجية املناسبة، بتب مرهون إضافة إىل ذلك

تسليط الضوء على قضية الوسائل ة البحثي حتاول هذه الورقة الوسائل التعليمية املرتلفة، من هذا املنطلق

من التحديد  ا انطالق .املتوسطالعربية يف الطور  استردامها يف تدريس مادة اللغة ية التعليمية احلديثة، وأمه

مع الرتكيز على استثمار الوسائل غوجية اليت تسهم يف حتقيقها ، ورصد الوظائف البيدا الدقيق ملفهومها،

واليت يتعامالن معها باستمرار خارج املدرسة،   م واملتعلم، املعل التكنولوجية املتاحة واملنتشرة بكثرة يف بيئة

 2الذكية ،واالجهزة اللوحية ،واإلنرتنت.كاحلاسوا وملحقاته، واهلواتف 

درس اللغة العربية يف ظل املقاربة بالكفاءات جند أنه ال تشويق وال انفعال يف  رغم التجديد الذي طال     

هذا الدرس ، فوسائل التقدمي ال تزال تقليدية يف أغلبها ، يف حني يتعامل املعلم واملتعلم خارج املدرسة مع 

 أحدث ما بلغته تكنولوجيات العصر احلديث .

، يف العملية التعليمية ل التعليمية احلديثة، وتبيان أمهيتهمفهوم الوسائحتديد  إىليسعى هذا الفصل    

 التعلمية . 

 

 
                                                 

 .5-4المرجع  السابق ،ص:كتاب اللغة العربية : سنة رابعة متوسط ،-2
جسور ، مجلة ا في تدريس اللغة العربية في الطور الثانويالوسائل التعليميَّة الحديثة وأهميَّته ، نورالدين مصطفى  2

 .547، ص 2017جوان،  العدد العاشر،  المعرفة
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 / مفهوم الوسائل التعليمية:1

ويقصد هبا ا جهزة واآلالت والوسائل املرتلفة إليصال املعلومة وا فكار إىل املتعلمني بكيفية أفضل        

، وقد تطورت هذه الوسائل تطورا  سطرةأداء جيد، لتحقيق وجتسيد ا هداف املوأجنع ويف وقت قصري وب

 (1)كبريا بفضل التقدم التكنولوجي يف العقود ا خرية من القرن العشرين ، كالكومبيوتر وا نرتنت ...وغريها 

عرفت الوسائل التعليمية بتسميات خمتلفة من ذلك وسائل االيضا  والوسائل املعينة ، والوسائل البصرية   

 2وسائل السمعية البصرية والوسائل التعليمية .والوسائل السمعية ، وال

 تفقون على أن العقل مصدر املعرفة،  نه ال خيطئ ، جند أن املفكرين يعندما نعود إىل نظرية املعرفة      

احلقيقية للتعلم ومن أجل  ولكنه يستطيع أن يب  هذه املعرفة من غري االعتماد على احلواس اليت تعترب املنافد

ملربون إىل ضرورة استعمال وسائل ل يضا  يف عملية التدريس  هنا توقظ اهتمام التالميذ ا ذلك دعا

 وتساعدهم على بناء معرفة على تصورات حقيقية .

  وقد قدم علماء الرتبية عدة تعريفات للوسائل التعليمية ، بعضها عام وبعضها خاص    

 ة وأدوات ومواد يستردمها املعلم لتحسني عملية على أهنا جمموعة أجهز   عبد الحافظ سالمةيعرفها     

 ، وتعرف أيضا على أهنا   (3)التعليم هبدف توضيح املعاين وشر  ا فكار يف نفوس التالميذ 

 وسائط تربوية يستعان هبا إلحداث عملية التعلم .

ة التعليمية      إوهخرون فقد عرفوها بأهنا عبارة عن تركيبة تضم كال من املاد مصطفى عبد السميعوأما إ

أو احملتوى واإلدارة واملتعلم واجلهاز الذي يتم من خالله عرض هذا احملتوى ، وطريقة التعامل اليت ميكن      
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من خالهلا ربط احملتوى باجلهاز أو اإلطار حبيث تعمل على توفري تصميم وإنتاج واستردام فعال للوسيلة 

 (1)التعليمية و االتصال الكفء . 

إبأهنا كل أداة يستردمها املدرس لتحسني عملية التعليم والتعلم وتوضيح  إبراهيم مطاوعوعرفهاإ          

املهارات أو تعويدهم معاين وكلمات الدرس ، أي لتوضيح املعاين أو شر  ا فكار أو تدريب التالميذ على 

ا على االلفاظ والرموز أو غرس القيم ، دون أن يعتمد املدرس أساس االجتاهات، أو تنمية على العادات

 (2)وا رقام .

 ا دوات واملواد وا جهزة التعليمية، والطرق املرتلفة اليت يستردمها املعلم خبربة ومهارة يفوعرفت بأهنا 

جملردة واقع اخلربة ا أو الوصول إليه، حبيث تنقل املتعلم والطالب( من ،لنقل حمتو تعليمي ،املواقف التعليمية 

وكلفة أرخ، يف جو مشوق  ،عده على تعلم فعال جبهد أقل وبوقت أقصراحملسوسة وتسا إىل واقع اخلربة

 3ورغبة حنو تعلم أفضلإ

يبدو من التعريفات السابقة أن هناك اختالفا بني الباحثني يف حتديد مفهوم دقيق للوسائل التعليمية ،     

بشريا كان ،  املتعلممصدر التعلم إىل  ، منعرفةفجاء بعضها  عام باعتبار أهنا كل عنصر يسهم يف نقل امل

يفة ، أو غري بشري ، وهبذا يكون املعلم نفسه وسيلة تعليمية إضافة إىل باقي العناصر اليت تشارك هذه الوظ

، فقط ومل تدخل العنصر البشري ، باعتباره هو الذي على اجلانب املادي خرى بينما اقتصرت التعريفات ا 

  وتتفق التعريفات على عدة نقاط نذكر منها ويتحكم فيها . يستردم الوسيلة ، وينتجها

                                                 
يامنة اسماعيلي ، عواطف سهام ن دور الوسائل التعليمية في اثراء الموقف التعليمي بالجامعة ، الملتقى الوطني  - 1

، موقع  09/10/2011التعليم العالي ، ورقلة ، ايام  فيالحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 

manfifest.univ.ourgla.dz 

 
2 --https://uqu.edu.sa/page/ar/22368)             20 /04/6201) 
 
في   6،ويراجع دروس  18تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها لذوي االحتياجات الهاصة، عبد الحافظ سالمية، ص - 3

وإنتاج   .تصميم  107.ص 7/2012اعة والنشر والتوزيع الجزائر طاللسانيات التطبيقية، صالح بلعيد، دار هومة للطب

 33-32 . ، محمد محمود الحيلة، ص التعلمية الوسائل التعليمية 
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طبيعتها املادية  فهي أدوات وأجهزة ومواد   أما ووظيفتها االجرائية فهي تعني وتساعد على التعليم والتعلم  

 ،أما من حيث  وظيفتها التعليمية  متثلت يف اآليت  

 والتعلم . إثارة املتعلمني وتشويقهم ، مع حتسني عملية التعليم-

 جعل خربهتم حية حمسوسة واقعية . -

 توصيل اخلربات والكفايات بطريقة أكثر فاعلية وأبقى اثرا .-

 1االقتصاد يف اجلهد والوقت ، واملال. -

ا دوات واآلالت واملعدات اليت  التعليمية هيعلى أن الوسيلة قون يتف الظاهر أن كل الباحثني     

توى الدرس للتالميذ، سواء داخل الفصل أو خارجه، بقصد حتسني ورفع يستردمها املعلم، لتوضيح حم

درجة كفاءة العملية التعليمية، وبلوغ ا هداف التعليمية يف أقل وقت وجهد ممكن دون االستناد إىل ا لفاظ 

 . وحدها

اهلدف من من العرض السابق لتعريفات الوسيلة التعليمية جند أن كافة التعريفات جتمع على أن         
الوسيلة التعليمية هو حتسني العملية التعليمية وإكساا التالميذ خربات باقية ا ثر، على الرغم من اختالف 

خنل، إىل تعريف للوسيلة التعليمية  بأهنا هي كل أداة يستردمها  لدىالصيم والعبارات يف كل تعريف. 
توضيح املعاين وشر  ا فكار والتدريب على املعلم واملتعلم لتحسني عملييت التعلم والتعليم، من حيث 

املهارات والتعويد على العادات احلسنة وتنمية االجتاهات وغرس القيم وبلوغ ا هداف التعليمية يف اقل 
ن أوقت وجهد ممكن، دون أن يعتمد املعلم أساساً  على ا لفاظ وحدها سواء داخل الفصل أو خارجه، و 

 .ات باقية ا ثر يف جو مشوق ورغبة أكيدة حنو تعلم أفضلخالهلا يتم تزويد التالميذ خبرب 

 :  الوسائل التعليمية من حيث التطور التاريخي -2
    2مرت الوسائل التعليمية من حيث تطورها التارخيي مبراحل ميكن تقسيمها إىل أربعة أجيال
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 .. 32-28 مية  محمد محمود الحيلة ص إنتاج الوسائل التعليمية والتعلو
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املكتوبة واملعارض ، واملواد    يشتمل على اخلرائط، واملصورات، والرسوم البيانية بأنواعها،الجيل األول*

 والنماذج والعينات ، والتمثيل والسبورة ، وغريها ، ومل تستردم يف اآللة .

 رهاوانتشا مع ظهور الطباعة   الكتب املطبوعة بأنواعها؛ مدرسية وغري مدرسية، وذلكالجيل الثاني*

الفوتوغرافية،   نتجته، كالصور م( مع اآللة البصرية والسمعية وما أ20و 19  يف القرن والجيل الثالث*

 والدشرائح وا فالم الصامتة، والتسجيل واملذياع، وا فالم الناطقة والتلفاز... 

    ظهور احلاسوا والثورة التكنولوجية.  عاالتصال بني الفرد واآللة، وذلك ملى يعتمد ع الجيل الرابع:* 
   ويف
من احلديثة ، فهي كل ما أفرزته التكنولوجيا احلديثة ،  عن الوسائل التعليمية احلديث أيتي اجليل هذا ظل 

، تساعد يف حتسني العملية التعليمية التعلمية ، وتسهم يف نقل املعارف ، وحتقيق ونظم أجهزة ومواد
 1الكفايات بطرق مشوقة ، وهي كثرية متنوعة ، تتسارع وترية تطورها بشكل هائل . 

 / أهمية الوسائل التعليمية :3

م الوسائل التعليمية بدور رئيسي يف مجيع عمليات التعلم والتعليم وميكن أن نوضح أمهية الوسائل تقو     

 التعليمية يف اجملاالت الرئيسية اآلتية  

، فالوسائل التعليمية املرتلفة كالرحالت والنماذج تساعد على التعلم احلاجة للتعلم من الشروط اليت-أ

 كل طالب ما حيقق أهدافه ويثري اهتمامه خربات يأخذ منها   واملصورات تقدموا فالم التعليمية 

 جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكرب من خالل زيادة نسبة التعلم ، بتكلفة أقل .-ا

 .جعل التعليم باقي ا ثر -ت

إثارة النشاط الذايت ، فالوسيلة اجليدة تثري اهتمام التالميذ وتسرتعي اهتمامهم وانتباههم ، ويؤدي -ث

 اىل انطالق نشاطهم بقوة يف سبيل حتصيل املعلومات واملهارات يف جو االقبال واملثابرة . ذلك

                                                 
 ..550مرجع سابق ، ص  نورالدين مصطفى: 1
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         لفاظ يف ذهن املدرس حتاشي اللفظية مما يساعد على زيادة التطابق والتقارا بني معىن ا-ج

 ، ومعناها يف ذهن الطالب حا يتم التوافق بينهما .مثال

 إىل تكوين وبناء املفاهيم السليمة .يؤدي تنويع الوسائل التعليمية - 

 الوسيلة التعليمية تثري املادة التعليمية وجتعلها أكثر حمسوسية -خ

إن هذه النقاط السابق ذكرها يف أمهية الوسائل التعليمية ، تعد  جزئ بسيط ،  وهناك نقاط أخرى مل 

 (1)نشر إليها بيد أننا قد ذكرنا املهم منها يف حبثنا هذا .

، منوط إىل حد كبري قيق اخلربات والكفايات املستهدفة، يف حتجنا  أي موقف تعلمي تعليميا وإن وهذ 
سس يسرتشد هبا ثون يف وضع مجلة من املعايري وا ا اجتهد الباحتيار الوسائل التعليمية، لدحبسن اخ

وميكن تلري، تلك  املعلم يف اختياره للوسيلة املناسبة ، وطريقة استردامه هلا لتقدمي أنشطته التعليمية ،
 2املعايري يف ثالثة معايري أساسية .

 (الوسيلة للتطبيق ومن حيث توفرها، وبساطتها، ...قابلية -1
 (االجتماعي ... يطمالءمة خصائ، الطلبة ومن حيث السن، واملستوى العقلي، وامليوالت، واحمل-2
تأخذ  التعليمية، إذفالوسيلة  (النشاطات التعليمية ومن حيث مالءمتها للهدف من استردامها-3

 3هذه املعايري .ختيارها واستعماهلا ا أمهيتها يف الفعل التعلمي  وتردي وظيفتها إذ روعي يف

 خصائص الوسائل التعليمية: /4

هناك عدة خصائ، تتحكم يف جودة الوسائل التعليمية ومناسبتها للموقف التعليمي، ومن هذه اخلصائ،     

 ما يلي 
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 ،2014،10ط ، دار الميسرة للطباعة والنشر تكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق، محمد محمود الحيلة : - 2

 .  151-147ص
 .552مرجع سابق ، ص  نورالدين مصطفى: 3
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ر عنصر التشويق يف الوسيلة عامل هام من عوامل جناحها. وتشويق الوسيلة من مسؤولية إن توف  التشويق   -1

املصمم واملنتج، فقد تكون ا لوان إذا كانت لوحة، وقد تكون جّدة املعلومات أو اإلخراج، والتصوير إذا كانت 

 فيلماً سينمائياً أو غري ذلك.

 ويقصد هبا مناسبة الوسيلة ملا يلي   المالءمة  -2

مستوى املتعلم اللغوي واملعريف، واالنفعايل واجلسمي  أي مناسبة للغة املتعلم، وخرباته السابقة ونضجه   -

 االنفعايل واجلسمي.

 ؟الوقت املرص، للعرض  هل هو حصة كاملة؟ أم أكثر؟ أم أقل     -

 توقيت العرض  هل هو يف احلصة ا وىل؟ أم الثانية؟ أم ا خرية.. اخل.     -

البيئة املدرسية  من حيث اإلمكانات املادية لعرض هذه الوسيلة، وتوافر اخلدمات، فمثاًل إذا أراد املدرس      -

 عرض فيلم فيديو، أو فيلم سينمائي، فهل يتوافر التيار الكهربائي؟. هل تتوفر قاعة عرض مناسبة ؟

ذلك يبعث على التشتت. فالتنظيم فال  وز أن تعرض الوسيلة احملتوى بشكل فوضوي،  ن   التنظيم     -3

 يف عرض احملتوى من السهل إىل الصعب، ومن الكل إىل اجلزء، ومن املعلوم إىل اجملهول ضروري لنجا  الوسيلة.

فالصدق يف املعلومات الواردة يف الوسيلة، دافع للمتعلم إىل الثقة    الصدق والدقة والتناسق واألمان     -4

ت خطأ، وهذا يستدعي من املصمم واملنتج واملستردم التأكد من صحة هذه هبا، فال  وز عرض معلوما

املعلومات قبل استردامها. ويتبع ذلك توخي الدقة يف هذه املعلومات، والدقة يف اإلنتاج. أما التناسق فهو 

التناسق بني صقل لذوق املتعلم إضافة إىل شد انتباه املتعلم عن طريق عنصر التشويق، مثل التناسق يف ا لوان، و 
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ويقصد با مان عدم إحداث أخطار للمتعلم مثل  إحضار أفعى لعرضها على املتعلمني   حجم حروف الكتابة.

 أو استردام جهاز غري أمني من الناحية الكهربائية.. اخل.

أي أن متثل الوسيلة ما هو موجود يف الواقع، فمثاًل ال تعرض لوحة متثل فصل الربيع    الواقعية-4

 رض ممطرة، وال تعرض فيلمًا سينمائيًا ميثل احلياة العربية يف العهد ا موي أو العباسي وتكون ا

 (1)وا مري يلبس قبعة أو حيمل جهاز تليفون.. اخل.

 / أنواع الوسائل التعليمية :5

 / وسائل سمعية :5/1

 هي اآلالت اليت تعتمد على السمع كالراديو وهالت التسجيل املرتلفة .

 بصرية : / وسائل5/2

، كالصور املتحركة والثابتة واخلرائط املرتلفة واجلهاز العاكس  حاسة البصر تظم جمموعة كبرية تعتمد على

 وغريها .

 مختبر اللغة :-5/3

خاصة ا جنبية حيث  لس املتعلمون يف مقصورات صغرية  ،هي قاعة معدة لتعلم اللغات        

لضوضاء حبيث تسمح للمتعلم بالتدريب على التحدث مفصولة عن بعضها حبواجز عازلة للصوت وا

، يتدرا كل زعاج باقي املتعلمني يف وقت واحد، كل حسب قدراته واستعداداتهباللغة اليت يتعلمها دون ا

، ويف الوقت نفسه ميكنه حا أن يسجل م امليكروفون املوجود يف مقصورتهمتعلم على النطق باستردا

 قه و النطق ا صلي .صوت على الشريط ليقارن بني نط

                                                 
1 -368https://uqu.edu.sa/page/ar/22)             20 /04/6201) 
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ميكنه كذلك االتصال مبعلم اللغة اجلالس أمام منصة جمهزة بأزرار وتوصيالت كهربائية والكرتونية    

 تصلها باملقصورات ل جابة عن استفساراته 

 أجهزة التعليم المبرمجة :-5/4

( اليت حتوي برامج CD(  و وK7تشتمل اآلالت احلديثة املتمثلة يف العقول االلكرتونية وشرائط و     

 لغوية جاهزة 

 :  / وسائل مجموعات العمل 5/5

لبسة ، والرحالت ، شاركة يف العمل ، كاجملسمات  وا الوسائل اليت تساعد املتعلمني على املالحظة وامل        

 (1)املتاحف .....

 

 وسائل تعليمية حديثة مقترحة لتدريس نشاطات اللغة العربية :-6

الكرتوين يتميز عليم مثل غريه من اخلدمات اليت تبحث عن نسرة الكرتونية له يف ظل جمتمع إن الت        

ن نظام التعليم يبحث دائما عن أدوات وطرائق تعليم جديدة لكي يتبناها داخل خبدمات الكرتونية، و 

 ة لتحقيق هذا اهلدف حديثة ومهمنظامه لتحسني عملية التعلم فقد وجدت طرائق متقدمة بوصفها أدوات 

 ، ملام هبا وال اإلشارة إليها كلهان يف هذا املقام اإلالوسائل التعليمية احلديثة كثرية متعددة، وال ميكو      

ف احلاسواإ وملحقاته وبراجمه     املرتلفة، إضافة إىل اهلات سنركز يف اقرتاحاتنا على جانب حمدد منها  لدى

 هتما.االذكي واجلهاز اللوحي وتطبيق

يستعمل حتفاظ هبا ومعاجلتها بسرعة عالية، كما يقدم إمكانيات لعرض املعلومات واال فاحلاسوا مثال    

 من االطالع على ملفات معدة من خالل احلاسوا  همإذ ميّكن للتالميذبوصفه مصدرًا من مصادر التعلم 

                                                 
 .102مرجع سابق ، ص  قدور نبيلة : - 1
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هلذا أولت الدولة اجلزائرية أمهية   1.تقدم هلم خربات تعليمية متعددة ا شكال ومكتوبة، مصورة ، فيديو( 

                  كبرية له وأدخلت مقياس يف كل مرحلة لتدريسه وتعلمه.

اجملتمع يف  ،ا جهزة والربامج احلديثة أضحت متاحة منتشرة إىل حد كبري ضف إىل ذلك أن         

عاصرة مبا يتيحه من إمكانيات احلاسوا الذي أضحى ميثل جزءا من حياتنا امل  جهزةفمن ا اجلزائري 

، وال نغايل إذا قلنا أن وسيلة احلاسب هي أهم الوسائل يسري العملية التعلمية بشكل كبريتسهم يف ت

فالم ، وا ربامج التعليمية التفاعليةجتسدت يف الانات تعليمية هائلة التعليمية احلديثة .حيث يوفر إمك

وللحاسب  النصية ، وإجراء البحوث يف أزمنة قياسية وغريها .والتسجيالت الصوتية ، والصور واملستندات 

ف أجهزة  ملحقة به تسهم يف إدخال املعلومات إليه وإخراجها منه وله كذلك برامج تشتغل فيه  داء وظائ

العربية مثل   جهاز العرض جهزة ميكن توظيفها يف تعليم نشاطات اللغة وأغراض متعددة، وكثريا من هذه ا 

 الذي يعمل على عرض معلومات احلاسوا املرتلفة .، الضوئي

 الالقط   وهو جهاز مهم جدا يف أنشطة التعبري الشفوي .، املاسح الضوئي ، الطابعة*

وا جهزة اللوحية يف  انتشر اهلاتف الذكي  Tablet)واجلهاز اللوحيو(Smartphoneاهلاتف الذكيو*

املتعلمني يف الطور  ن  الكثري من ول أبسط الناس، حا   إ، وأضحت يف متناا السنوات ا خرية انتشارا كبري 

ث القدرات واهلاتف الذكي واجلهاز اللوحي ال خيتلفانً  عن احلاسوا، من حي اميلكون هاتفا ذكي املتوسط

دمي الدروس والنشاطات ، يف تقاجلهازين إمكانات تعليمية كبرية والوظائف واالستردامات ، يتيح كل من

قراءة الكتب، وتصويرها وعرضها، وميكن إنتاج ا فالم وعرضها، وتسجيل الدروس كن مياملرتلفة، 

إليها، وميكن تصفح اإلنرتنت عن طريقهما، إىل غري ذلك من النشاطات اليت ميكن أن تدخل ع  واالستما 

 2 حيز التعليم وتوظف له .يف

                                                 
 292 ص:(2012)، دار صفاء للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن  1عليان ، ربحي مصطفى: البيئة االلكترونية ، ط .1
جسور ،  نور الدين مصطفى : الوسائل التعليمية الحديثة وأهميتها في تدريس اللغة العربية في الطور الثانوي/ مجلة 2

 .555، ص 2017العدد العاشر، جوان 
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تعليمية معينة ومن مث عرضها  ووهو برنامج ميكننا من إدخال مادة Power Pointالعروض التقدميية *

على شكل شرائح مرتابطة وشيقة هبدف نقل املادة التعليمية ، وميكن مزج الن، بالرسم مما يعطي بعداً 

   1إضافياً يف عملية إيصال املادة التعليمية(( . 

ووهي شرائح يتم إعدادها حول موضوع معدددددددني بالصورة والصوت والكلمة حبيث يكون جذابا أو 

             2 للمستمعني(( .

 'كتاا ' لنشاطات الكتاا املدرسي إعداد حمتوى تعليمي  ويعرف الباحث العروض التقدميية إجرائياً   

( Power Pointوبرجمته حاسوبيا  ليتم تقدميه بشكل عروض تقدميية مصممة بربنامج و 'املتوسطالرابعة 

 ء التدريس .يف أثنا للتالميذويتم عرضها من خالل احلاسوا 

 باستعمال الوسائل الحديثة : تدريس نشاط البالغة  المبحث الثالث : 

 : تدريس نشاط البالغة: 1     

فنجددددد علددددم القواعددددد متعلددددق بعلددددم الصددددرف و علددددوم املدددد  مددددثال  ،للغددددة العربيددددة بعلددددوم شددددا  متداخلددددةتزخددددر ا   

، لكددددددن هددددددذا ال مينددددددع مددددددن لمدددددداء بالفصددددداحةعيتدددددداخل وعلددددددوم الفقدددددده كمددددددا جنددددددد أن البالغدددددة كثددددددريا مددددددا يربطهددددددا ال

خصوصدددددية كدددددل علدددددم علدددددى حددددددا فكدددددل علدددددم مدددددن هدددددذه العلدددددوم لددددده مجالياتددددده و اصدددددطالحيته و هدددددذا مدددددا جعدددددل 

العلمدددداء و املفكددددرين يف اجملددددال اللغددددوي البحددددث عددددن معددددىن كددددل كلمددددة والفصددددل بددددني العلددددوم ،وفيمددددا خيدددد، حبثنددددا 

 املعاجم العربية القدمية و احلديثة.سنحاول البحث يف معىن البالغة معتمدين يف ذلك على 

 مفهوم البالغة:-2

 لغة:-أ

                                                 
 55 ص:(2010)، دار المسيرة ، عمان ،األردن 2عيسى ، عبد الحكيم وآخرون: مهارات الحاسوب ، ط.1
:  2010)، زمزم ، األردن  1حمدان ، موسى عبد هللا(: المنهاج التدريبي األساسي في الكومبيوتر واألنترنت ، ط.2

 199ص.
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بلغددددده هدددددو بلدددددم بلوغدددددا وبالغدددددا   وصدددددل وانتهدددددى وأيف مدددددادة بلدددددم  إ بلدددددم الشددددديء ي لســـــان العـــــربجددددداء يف       

إبالغددددددا وبلغدددددده تبليغددددددا ،وبلغددددددت املكددددددان بلوغددددددا أي وصددددددلت إليدددددده وكددددددذلك إذا شددددددارفت عليدددددده ومندددددده قولدددددده تعدددددداىل 

ـــــلغا بلغـــــن ا ل ـــــن"   البليدددددم  البلدددددم و البلدددددم و الفصددددداحة البالغدددددة و إ  أي قاربنددددده ، وبلدددددم النبدددددت  انتهدددددتفـ

 و قلبدددددده يف مددددددا كندددددده  لسددددددانه بعبددددددارة يبلددددددم فصدددددديحه الكددددددالم حسددددددن   بلددددددم و بلددددددم و بليددددددم ،ورجددددددل الرجددددددال مددددددن

 .1إ.بلغاء اجلمع

 2.تعاطى البالغة و ليس من أهلها ،وتبالم يف كالمه         

 ثة مفهوم البالغة:وورد في المعاجم الحدي

 بلم   يبلم بلوغا وبالغا ،فهو بالم ا مهية و املفعول ، مبلوغ وللمتعدي(.     

بلددددم الغددددالم /بلدددددم أشددددده  أدرك سدددددن الرشددددد و التكليدددددف ،قددددوي ونضددددج عقلددددده ،إبلددددم العلدددددمإ، بلددددم الشدددددجر     

صدددددددل إىل علمددددددده حدددددددان قطدددددددف مثددددددداره، بلدددددددم أشدددددددده   وصدددددددل مرحلدددددددة االكتمدددددددال و القدددددددوة ،وبلدددددددم فالندددددددا النبدددددددأ  و 

وانتهددددددى إليدددددده ،وبلددددددم الكددددددالم مندددددده كددددددل مبلددددددم   اجهددددددده و اثددددددر فيدددددده أو عليدددددده تددددددأثريا شددددددديدا إبلددددددم اجلددددددوع مندددددده 

مبلغدددددددهإ  أي اشدددددددتد عليددددددده، بلدددددددم الكاتدددددددب  صدددددددار فصددددددديحا و حسدددددددن بيانددددددده ،حسدددددددن عندددددددده تركيدددددددب الكدددددددالم و 

 .3استردامه مع فصاحة و بيان أثر بأسلوبهإ

بالغدددددددة يف املعددددددداجم القدميدددددددة و احلديثدددددددة ، نالحدددددددظ تشدددددددابه واضدددددددح يف مدددددددن خدددددددالل املعدددددددىن اللغدددددددوي لكلمدددددددة     

 املعاين. فمن الناحية اللغوية إذن تع  الفصاحة  كما تع  أيضا وصول الشيء هنايته او غايته.

 اصطالحا:-ب
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 إىل التعريدددددددف هددددددذا يف فيشددددددريإ  فهدددددداماإل حسددددددن يف اللفددددددظ ختددددددريإ  هددددددي البالغددددددة أن "الجــــــاحظ" يددددددرى         

 للمدددددددتكلم بالنسدددددددبة االختيددددددار حتقدددددددق إذا املددددددتكلم، لكدددددددالم السددددددامع وفهدددددددم املددددددتكلم، طدددددددرف مددددددن لفددددددداظا  ختددددددري

 1.الكالم ببالغة حنكم للسامع بالنسبة الفهم وحتقق

 يف كتابه الصناعتني بقوله إ هي كل ما تبلم به املعىن  قلب أبو الهالل العسكري وعرفها           

 2نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن إ السامع فتمكنه منفي نفسه كتمكنه يف

 يع  كل كالم يفي فغرضه دون تصنع او تكلف يف صورة توضيحية مجيلة .      

 هددددددي صددددددورة يف تربجهددددددا مث ومتامهددددددا الداللددددددة حبسددددددن الكددددددالم وصددددددف أهنددددددا علددددددى إ لجرجــــــانيا وعرفهددددددا         

       3..إ   قواال ميل من ا وفر احلظ تنال و النفس هوى على تستويل... وأزين أهبى

 .النفس على تؤثر منظمة واضحة مجيلة صورة يف تام دال كالم  كل  هي رأيه يف البالغة       

البالغدددددددة يف الكددددددالم مطابقتددددددده ملقتضدددددددى احلددددددال مدددددددع فصدددددداحته ...فالبالغدددددددة راجعدددددددة إىل  القدددددددزوي  بأهنددددددا إ يددددددرىو 

 4اللفظ باعتبار إفادته املعىن بالرتكيبإ

 ملقتضدددددى الكدددددالم مطابقدددددة و التدددددأثري قدددددوة و البيدددددان حسدددددن هدددددي  د مختـــــار عمـــــرأحمـــــوعدددددرف البالغدددددة        

 بعبدددددارة واضدددددحا اجلليدددددل املعدددددىن تأديدددددة أيضدددددا وهددددديإ بيانددددده وقدددددوة اخلطيدددددب ببالغدددددة ،أعجبدددددت فصددددداحته مدددددع احلدددددال

 ،و فيددددددده يقددددددال الددددددذي للمددددددواطن كددددددالم  كددددددل  مالءمددددددة مدددددددع ، خددددددالا أثددددددر الددددددنفس يف هلددددددا ، فصدددددديحة صددددددحيحة

                                                 
 ، 7ط ، القاهرة ، المدني مطبعة ،1ج  ، الجاحظ مكتبة سلسلة ، هارون السالم عبد تح: لتبيينوا البيان الجاحظ 1

 .144 ص/  م 1998
 12،ص:2على احمد البجاوي /محمد أبو الفضل ابراهيم دار الفكر العربي ط تح،أبوالهالل العسكري الصناعتين ، 2
 39:ص مصر، التجارية، ،الجمهورية المراغي صطفىم أحمد تحقيق االعجاز، دالئل:  الجرجاني القادر عبد   3
 .59،ص1997،دار الفرقان للطباعة و التوزيع و النشر ،1طالبالغة فنونها و أفنانها :  فضل حسن عباس: 4
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 صدددددددفاء علدددددددى يعتمدددددددد ، الفندددددددون مدددددددن فندددددددا شددددددديء كدددددددل  قبدددددددل البالغدددددددة وليسدددددددت. نخيددددددداطبو  الدددددددذين ا شدددددددراص

 1.للمرانة ا ساليب صنوف بني احلفية الفروق تبني و اجلمال ادراك ودقة الفطري االستعداد

،  علددددددم البالغددددددة هددددددو العلددددددم الددددددذي يدددددددرس وجددددددوه حسددددددن البيددددددان وهددددددو م مصــــــطفىالجــــــار علــــــي وعرفهددددددا     

 2انيشمل علوم املعاين و البديع والبي

الفكددددددري فهددددددي ال تنفصددددددل  ل قندددددداعإوالبالغددددددة وسدددددديلة عقالنيدددددة  ســــــعاد عبــــــد الكــــــريم الــــــوائليوعرفتهدددددا       

 بني العقل و الذوق، وال بني الفكرة والكلمة، وال بني الشكل واملضمون ،فالكالم كائن حي روحه

  3املعىن وجسمه اللفظإ. 

 . 4راطب مع فصاحتهإوعرفت أيضا على أهنا  إمطابقة الكالم ملقتضى حال امل 

 ن عناصر البالغة هي املعاين وا لفاظ وأساسها الذوق .إذن تتفق التعاريف يف أ           

 أهداف تدريس البالغة:-3

تددددددرس املبدددددادئ ا وليدددددة يف السدددددنة الرابعدددددة مدددددن التعلددددديم املتوسدددددط متهيددددددا لدراسدددددة االدا وفنونددددده يف ا قسدددددام     

لبالغيدددددددة يف شدددددددكل معلومدددددددات مبسدددددددطة تسدددددددمح للمدددددددتعلم باكتشددددددداف الالحقدددددددة ،حيدددددددث تقددددددددم املصدددددددطلحات ا

ا سددددداليب الفنيددددددة املرتلفددددددة اإلمكاندددددات الدددددديت توفرهددددددا يف جمدددددال التعبددددددري ،وعليدددددده يرمدددددي هددددددذا النشدددددداط إىل حتقيددددددق 

 ا هداف اآلتية 

. فهم املقروء وتذوقه 

.انتقاء ا ساليب و ا دوات املناسبة وتوظيفها يف وضعيات خمتلفة 
                                                 

 243صمرجع سابق ، ، المعاصرة العربية اللغة معجم عمر مختار أحمد 1
 9:،ص2010، لبشرىا مكتبة ،1،ط الواضحة البالغة:  مينأ مصطفى الجارم علي 2
،دار الشروق، 1سعاد عبد الكريم الوائلي :طرائق تدريس األدب والبالغة و التعبير بين التنظير والتطبيق ط 3

 46،ص :2004
 113،ص:2007، 1محسن علي عطية :تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات االدائية دار المناهج عمان،ط 4



 نشاط البالغةالكتاب المدرسي وأهمية الوسائل التعليمية الحديثة في تدريس         ......ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ..........  الفصل الثاني  :         

 
126 

ت التعبري عن املشاعر وامتالكها.اكتشاف أدوا 

. 1تنمية اخليال وتوسيعه 

 متكدددددني الطددددددالا مدددددن القدددددددرة علدددددى اجددددددادة املفاضدددددلة بددددددني ا دبددددداء وعلددددددى تقدددددومي إنتدددددداجهم ا ديب تقدددددددميا

 .2فنيا سديدا 

.هتيئة التالميذ وإعدادهم للتعرف إىل أسرار اإلعجاز يف القرهن الكرمي 

للنصوص . متكني التالميذ من التذوق اجلمايل 

3تذوق ألوان الفن فيما يقرأ من نصوص أدبية جيدة خمتارة 

.إملامه بالبيان العريب وقدرته على كشف مواطنه يف النصوص ا دبية 

.4قدرته على تبيني العالقة بني الرتكيب اللغوي و املعىن 

 

 5يعرف مجال الكالم املعاين اليت منهااالستمتاع جبمال الكالم  ن البالغة هي 

 أقسام البالغة:-4

  علم البيان: :أوال

 مفهوم علم البيان:-4-1-1

 لغة:-أ

                                                 
 .27ص متوسط ، منهاج اللغة العربية للسنة الرابعة 1
 254،ص 2002،دار الكتاب ،2طرائق تدريس اللغة العربية في المدارس  المتوسطة و الثانوية ،ط :حسن مال عثمان 2
 109،ص2011دار غريب ،القاهرة ، ،1االتجاهات الحديثة في تدريس البالغة و النقد ،ط :وجيه المرسي أبو لين 3
 التنظير بين التعبير و والبالغة األدب تدريس طرائق سين الدليمي:طه علي ح ،سعاد عبد الكريم عباس الوائلي 4

 .242ص :، مرجع سابق، والتطبيق
 484،ص:2000،دار الفكر، القاهرة، 1صالح الدين مجاور تدريس اللغة العربية ، ط 5
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بأندددده إ ابــــن منظــــور علــــم البيــــان  عرفدددده يعددددد علددددم البيددددان القسددددم ا ول مددددن أقسددددام علددددم البالغددددة،    

، اتضدددددح ، فهدددددو بدددددني ،و اجلمدددددع أبينددددداء و بدددددأن الشددددديء بياندددددا ،  بددددده الشددددديء مدددددن الداللدددددة وغدددددريهمدددددا بدددددنّي 

 1كذلك أبان الشيء فهو مبني. مثل هني و أهيناء ،

 اصطالحا: -ب

أصددددددول وقواعددددددد يعددددددرف هبددددددا إيددددددراد املعددددددىن الواحددددددد بطددددددرق خيتلددددددف بعضددددددها عددددددن عرفــــــه البلغــــــاء :"    

بعدددددددض يف وضدددددددو  الداللدددددددة علدددددددى نفدددددددس ذلدددددددك املعدددددددىن ،والبدددددددد مدددددددن اعتبدددددددار املطابقدددددددة ملقتضدددددددى احلدددددددال 

 2"دائما

اء و الشدددددددعراء يف التعبدددددددري عنهدددددددا بطدددددددرق دبدددددددل أنددددددده توجدددددددد مواضدددددددع كثدددددددرية اشدددددددرتك ا ن نقدددددددو ميكنندددددددا أ   

 وأساليب خمتلفة  .

 واضع هذا العلم : -2

أول مددددن دون مسدددددائل هددددذا العلدددددم أبددددو عبيددددددة معمددددر بدددددن املثددددىن يف كتابددددده إجمدددداز القدددددرهن ، وتبعددددده       

،ومدددازال يشدددددو شددديئا فشدددديئا  وابـــن المعتــــز  وقدامـــة بــــن جعفــــر  وأبـــو الهــــالل العســـكرياجلددداحظ 

 3فأحكم أساسه و شيد بناءه. القاهر الجرجانيبد حا جاء الغمام ع

 ثانيا :علم المعاني:

 تعريف علم المعاني:  -2-1

مصــــــطفى محمــــــد الفكــــــي يعتددددددرب علددددددم املعدددددداين الددددددركن الثدددددداين مددددددن أركددددددان البالغددددددة ،حيددددددث عرفدددددده 

 إهدددددو علددددم تعدددددرف بدددده أحددددوال اللفدددددظ العددددريب الددددديت يطددددابق هبدددددا مقتضددددى احلدددددال مددددع فصددددداحته بــــابكر

                                                 
،كورنيش النيل 1119معارف حمد حسب هللا ،هاشم محمد الشاذلي ،دار اللعرب ،تح عبد هللا الكبير ،محمد ألسان ا :ابن منظور 1

 406،القاهرة،ص
يوسف الهميلي ،المكتبة العصرية صيدا ،بيروت  السيد احمد الهاشمي : جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،دط،تح: 2

 216،ص:
 207،ص:1993دار الكتب العلمية بيروت لبنان،3أحمد مصطفى المراغي :علوم البالغة البيان و المعاني والبديع ،ط 3
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يب يشدددددمل اجلملدددددة وا جدددددزاء الددددديت ترتكدددددب منهدددددا ، فعلدددددم املعددددداين يعلمندددددا كيدددددف نبددددد  ،فدددددالكالم العدددددر 

 1اجلمل لنعرب عن املعىن املضمر يف النفس وكيف ننظم ا لفاظ لتكون وافية باملعىن املراد

   واضعه: 2-2

أول مدددددن دون قواعدددددد هدددددذا العلدددددم هدددددو عبدددددد القددددداهر اجلرجددددداين ،حيدددددث هددددددا مسدددددائله وأوضدددددح قواعدددددده ،وقدددددد 

فيدددددده بعددددددض ا دبدددددداء و النقدددددداد قبلدددددده كاجلدددددداحظ وأيب اهلددددددالل العسددددددكري إال مل يصددددددلوا إىل مددددددا وصددددددل إليدددددده وضددددددع 

 2اجلرجاينإ.

 : علم البديع:ثالثا

عرفندددددا يف مدددددا سدددددبق أن علدددددم البيدددددان وسددددديلة إىل تأديدددددة املعدددددىن بأسددددداليب عددددددة بدددددني تشدددددبيه و جمددددداز وكنايدددددة،      

الكدددددالم مطابقدددددا مبقتضدددددى احلدددددال مدددددع وفائددددده بغدددددرض بالغدددددي وعرفندددددا أن دراسدددددة علدددددم املعددددداين تعدددددني علدددددى تأديدددددة 

 يفهم ضمنا من سياقه و ما حييط يه من قرائن ، هناك قسم هخر هو علم البديع.

 تعريف البديع: -4-2-1   

  يف مدددددددادة بددددددددع  إاجلديدددددددد املردددددددرتع ال علدددددددى مثدددددددال ال علدددددددى مثدددددددال سدددددددابق وال  ابـــــــن منظـــــــورعرفددددددده  لغـــــــة:-أ
 3يء و أبدعه فهو مبدع.إاحتذاء متقدم ، نقول  بدع الش

  اصطالحا-ب

هددددددو علددددددم تعددددددرف بدددددده الوجددددددوه و املزايددددددا الدددددديت تزيددددددد الكددددددالم حسددددددنا ،وتكسددددددوه هبدددددداء ورونقددددددا بعددددددد مطابقتدددددده     

  4ملقتضى احلال ،مع وضو  داللته على املراد لفظا ومعىنإ

                                                 
 11،ص: 2013، جامعة العلوم و التكنولوجيا ،صنعاء ،3علمالمعاني ط2مصطفى محمد الفكي بابكر :البالغة ،ج  1
 53،ص:2007،دار المسيرة ،1يوسف أبو العدوس : مدخل إلى البالغة العربية علم المعاني علم البيان علم البديع ط 2
 7/ص8جمرجع سابق ، ابن منظور :لسان العرب مادة بدع  3
 20جامعة العلوم و التكنولوجيا للكتاب الجامعي .ص:، 3ط 3عبده محمد الحكيمي :البالغة علم البديع ،ج 4
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مددددن اجلمدددددال اللفظدددددي  أنددددده دراسددددة ال تتعددددددى تددددزيني ا لفددددداظ أو املعددددداين بددددألوان بديعيدددددة  علـــــي الجـــــارمعرفدددده    

 1أو املعنوي ،و يسمى العلم اجلامع هلذه املباحث بعلم إالبديعإإ

 واضع هذا العلم : 

أول مدددددددن دون قواعدددددددد البدددددددديع ووضدددددددع أصدددددددوله هدددددددو عبدددددددد ا  بدددددددن املعتدددددددز وهدددددددو أحدددددددد الشدددددددعراء املطبدددددددوعني و    

 البلغاء الوصوفيون.

يف كتدددداا مسدددداه إالبددددديعإ وذكددددر فيدددده سدددددبعة  مددددا يف الشددددعر مددددن احملسددددنات ومجعهددددا 'ابــــن المعتــــز'استقصددددى    

مجددددددع قبلددددددي فنددددددون البددددددديع أحددددددد ،وال سددددددبق  إىل تأليفدددددده مؤلددددددف ، ومددددددن رأى إضددددددافة  عشدددددر نوعددددددا ،وقددددددال   مددددددا

 2من احملاسن فله اختيارهإ

 أسس تدريس البالغة:-5
 إأن هددددذه ا سدددددس أمددددور هامدددددة  دددددر باملددددددرس ان يفطددددن إليهدددددا عبـــــد العلـــــي إبـــــراهيمذكددددر ا سددددتاذ إ    

وان يددددددؤمن هبددددددا ، و يضددددددعها يف بئددددددرة اهتمامدددددده ليكددددددون سددددددبيله إىل درس البالغددددددة ممهدددددددا وطريقددددددة سددددددديدة و 
  3رشيدة ومن هذه ا سس 

 البالغة الفطرية في الكالم:-5-1

، إمندددددددا هلدددددددا أشدددددددكال وأمنددددددداط يف لغتندددددددا صدددددددورة علدددددددى كدددددددالم ا دبددددددداء و البلغددددددداءإن البالغدددددددة ليسدددددددت مق      

دة املددددددددرس مدددددددن بعدددددددض ا مثلدددددددة البالغيدددددددة املتداولدددددددة لغتندددددددا مدددددددثال لدراسدددددددة اليوميدددددددة وهدددددددذا يسدددددددتدعي اسدددددددتفا

-القدددددددددرن ا بددددددددديض ينفدددددددددع يف اليدددددددددوم ا سدددددددددود (ا بددددددددديض واملوضدددددددددوع البالغدددددددددي املطدددددددددرو  للدراسدددددددددة . مثدددددددددل

 ا سود(طباق ، ومن هذه ا مثلة الكثري يف الرتاث الشعيب.

 البالغة فن أدبي ينضج الذوق ويذكى الحس:-5-2
                                                 

 244:صم.2010، 1، مكتبة البشرل ط1علي جازم مصطفى أمين : البالغة الواضحة ،ط• 1
 241،ص:1،ط2003القزويني :االيضاح في علوم البالغة ،دار الكتب العلمية، 2
 259،ص:2002،دار الكتب ،2ال عثمان : طرق تدريس اللغة العربية في المدارس المتوسطة و الثانوية ،ط:حسين م 3
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درس اللغدددددة العربيدددددة أن يددددددرك أن البالغدددددة فدددددن ال علدددددم ،وهدددددذا يسدددددتدعي عددددددم سدددددعي  دددددب علدددددى مددددد      

املدددددددرس إىل حشددددددو أذهددددددان الطلبددددددة بالقواعددددددد و التعريفددددددات واملفدددددداهيم البالغيددددددة ، غنمددددددا  ددددددب أن يتعامددددددل 

مدددددددع البالغدددددددة علدددددددى أسددددددداس غايتهدددددددا وصدددددددلتها بدددددددا دا الددددددديت هدددددددي التدددددددذوق ا ديب و حتسدددددددس اجلمدددددددال يف 

ذا  دددددددددب أن  عدددددددددل النصدددددددددوص ا دبيدددددددددة اجليددددددددددة أساسدددددددددا جلميدددددددددع الدراسدددددددددات ا دا وتأسيسدددددددددا علدددددددددى هددددددددد

، ويشدددددددددد علددددددددى فهددددددددم معناهددددددددا قبددددددددل كددددددددل شدددددددديء مث تددددددددذوقها وتبيددددددددان مميزاهتددددددددا ،أي يددددددددربط دالس البالغيددددددددة

 1البالغة ربطا وثيقا با دا.

 الطابع الفني الوجداني:-5-3

جداين فإن اجلهد املبذول يف هذا الدرس يقوم ملا كان الطابع الغالب على درس البالغة هو الطابع الف  الو     

أوبني أديب وأديب ، و التذوق ا ديب بالنظر ملا ميتعنا به ا دباء من ألوان  ،نقد واملفاضلة بني تعبري وتعبريعلى ال

القول اجلميل ، و ينتهي ذلك بأحكام فنية تقضي بالقبح أو اجلمال و ليست أحكاما عقلية تقضي باخلطأ أو 

إذ من السهل أن حنكم باخلطأ أو الصواا 7وهلذا كان احلكم الف  صعبا ، واحلكم العقلي أيسر منه ،الصواا 

 2يف معادلة رياضية وحنوها من القضايا العقلية ،و ال يتسىن مثل ذلك يف القضايا الفنية.

م الفدددددد  كدددددديعددددد  يف احلكددددددم الفددددد  نعتمددددددد علددددددى احلدددددس والددددددذوق و النددددداس خمتلفددددددون يف هددددددذا و لتيسدددددري احل     

فقددددرة أو بيددددت مددددن الشددددعر و بيددددت هخددددر مث نتبددددني مددددا  ،وعبددددارة ، جنمددددع بددددني عبددددارةجنمددددع بددددني وحدددددتني أدبيتددددني

بينهمدددددددددا مدددددددددن وجدددددددددوه االتفددددددددداق أو االخدددددددددتالف ،حمتكمدددددددددني يف هدددددددددذا إىل الدددددددددذوق و احلدددددددددس الفددددددددد  ،و بدددددددددذلك 

 .نستطيع تقدير القيمة الفنية

 تي تؤثر في الذوق والحاجة الفنية:العوامل ال-5-6

                                                 
 .316،ص:2002،دار المناهج ،عمان،1محسن علي عطية :تدريس اللغة العربية في ضوء الكفايات األدائية ،ط 1
 316.1:،ص نفس المرجع: 2
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إن خضدددددددددوع ا فدددددددددراد لتطدددددددددور احليددددددددداة احلديثدددددددددة جعدددددددددل ذلدددددددددك يدددددددددنعكس يف الدددددددددذوق واحلاجدددددددددة الفنيدددددددددة و     

أصدددددددبحت الناحيدددددددة الفنيدددددددة متدددددددأثرة بدددددددالنظر ة الشددددددداملة وعددددددددم استصددددددداغة الوقدددددددوف طدددددددويال عندددددددد اجلزئيدددددددات 

،فهدددددي تشدددددمل مجيدددددع مكوناتددددده و التقدددددف عندددددد اجلزئيدددددات و 1،وهلدددددذا  دددددب أن تسددددداير البالغدددددة هدددددذا التطدددددور

ذا ا سدددداس  دددددب أتكدددددون املوازنددددات بدددددني النصدددددوص شدددداملة أبياتدددددا كاندددددت ام قصددددائد أم قطعدددددا نثريدددددة علددددى هددددد

يف تكددددددوين الددددددذوق ا ديب لدددددددى املددددددتعلم و  اإلسددددددراعذات أغددددددراض حمددددددددة  ن تلددددددك املوازنددددددات مددددددن شددددددأهنا 

 2انضاجه.

 البالغة العربية نشاط دور الصورة في تدريس  :نموذج تطبيقي /2

 السنة الرابعة متوسط أنموذجا  كمالية حمودي السعيد قسنطينةدراسة ميدانية : بإ

البالغة فهي أقوى من الكالم يف املنظومة الرتبوية ،وتعد وسيط من الوسائط  يف تدريسللصورة أثر فّعال     

 بليغة التعليمية لكوهنا وسيلة بصرية يف التواصل ،الصورة تغذي خميلة التلميذ ،و حتفز إبداعه ،بالتايل ينتج مجال

موجزة ترتك أثرا يف النفس فهدف هذا املقال هو التعريف هبذه ا داة الرتبوية اليت غابت عن تعليم اللغة العربية 

وتيسريها و الكشف عن دورها  يف ظل املقاربات التواصلية التفاعلية يف ترسيخ  اخلالصة البالغية وتنشيط خميلة 

 و ابداع التلميذ.

مهما يف فتح مغاليق النصوص ا دبية ،و تندرج ضمن نشاطات اللغة العربية املقدمة  تلعب البالغة دورا     

للتالميذ يف أطوار خمتلفة منها الطور التكميلي ،قصد إثراء جانبهم املفاهيمي لبلوغ املعىن ومعىن املعىن ،وتطر  

 صعوبة تدريس هذا النشاط مشكلة يف املقاربات الوظيفية احلديثة.

ت عدة أسباا لدراسة هذا املوضوع منها الرغبة الذاتية يف كوين مهتمة هبذا اجملال ذلك  ن  قريبة وقد انبثق    

من امليدان لعدة سنوات .و السبب املوضوعي إثراء  البحث العلمي ،وتكمن أمهية املوضوع يف كونه يعاجل طريقة 
                                                 

 261:صمرجع سابق ،، الثانوية و المتوسطة المدارس في العربية اللغة تدريس طرق:  عثمان مال حسين:   1
 .316:صمرجع سابق، ،  األدائية الكفايات ضوء في العربية اللغة تدريس: عطية علي محسن   2
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نطمح الوصول إليه أال وهو دور الصورة  تعليمية تسهل نشاط البالغة . وحنن نعد هذه ا مهية كاشفة عن هدف 

كأداة يف تسهيل تدريس البالغة وتعليمها  ، من هنا نطر  سؤال رئيسي يعترب مشكلة للدراسة وهو   ما دور 

 الصورة يف تدريس البالغة؟

  مفهوم الصورة:-1-

   :لغة  -أ      

وقد صوره  ،واجلمع صور  ،الشكل  الصورة يف« جاء يف لسان العرا البن منظور , مادة و ص .و. ر(      

  .والتصاوير   التماثيل ،فتصور يل ،وتصورت الشيء تومهت صورته ،فتصور 

 ،وعلى معىن حقيقة الشيء وهيئته  ،قال إ ابن ا ثري إ   الصورة ترد يف لسان العرا ولغتهم( على ظاهرها 

 إ1إكذا وكذا أي صفتهوصورة   ،يقال  صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته  ،وعلى معىن صفته 

و أما التصوُّر فهو  مرور الفكر بالصورة الطبيعية اليت سبق أن شاهدها وانفعل هبا مث اختزهنا يف خميلته مروره - 

  إ2إهبا يتصفحها

    اصطالحا -ب

 املعريف و العقلي و احلسي اجلانب يشمل الذي و المركب" المكتمل الكل "ذلك   هي الصورة           

 إ3إحسية أكثر احملسوس جتعل و املعىن، تشر، و املفهوم جتسد فهي اإلبداعي، و        

 مفهوم البالغة : -2

                                                 

 2/492-مرجع سابق  د.ت-مادة ص.و.ر- -ابن منظور :لسان العرب - 1

الجزائر  -المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  – صالح عبد الفتاح الهالدي : نظرية التصوير الفني عند سيد قطب- -2 

 .74ص 1988–

 49 : العدد التربية"، "علوم مجلة االبتدائي(، بالتعليم اإلدماجة الوضعيات كراسة في )الصورة :الكبداني أحمد .3
 150 : ص (2011 )أكتوبر
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 إيضا  مبا أننا سقنا وحددنا مفهوم البالغة يف بداية هذا املبحث هلذا سنعمل على وضع مفاهيم إجرائية قصد  

 الصات ال غري  .اخل

الوصول و االنتهاء، يقال بلم الشيء يبلم بلوغا وبالغا وصل وانتهى،  البالغة يف اللغة العربية هي فكما سبق       

 1ويقال بليم بلم حسن الكالم وفصيحه ، يبلم بعبارة لسانه كنه ما يف قلبه.

 ومن المعنى اللغوي تجلت معاني اصطالحية نسوق أبرزها : 

شري يف هذا التعريف إىل ختري ا لفاظ في2أن البالغة هي إ ختري اللفظ يف حسن اإلفهامإ إالجاحظإيرى           

من طرف املتكلم و فهم السامع لكالم املتكلم إذا حتقق االختيار بالنسبة للمتكلم وحتقق الفهم بالنسبة للسامع 

 حنكم ببالغة الكالم

نها ما  إالبالغة اسم ملعان جتري يف أمور كثرية منها فمنها ما يكون يف السكوت وم فيقول إابن المقفع"و يعرفها 

يكون يف االستماع ومنها ما يكون يف االحتجاج ومنها ما يكون جوابا ومنها ما يكون ابتداء ومنها ما يكون 

شعرا ومنها ما يكون سجعا ومنها ما يكون خطبا ومنها ما يكون رسائل، فعامة يكون يف هذه االبواا الوحي 

 3فيها و االشارة إىل املعىن و اإل از هو البالغةإ

ياق الكالم أثناء عملية الكالم، أما بالغة ماكن يفرضها سصود ببالغة السكوت أي السكوت يف أفاملق          

ن تنصت جيدا وتفهم املعىن ليستطيع الرد على املتكلم وإذا كان الرد مناسبا يف اللحظة املناسبة االستماع هي أ

، و جج للوصول إىل السجال وهي إفحامهعه حبفتتحقق بالغة اجلواا وبالغة االحتجاج هي الوصول هي اقنا

                                                 

 .346ص  1هرة مصر ، مادة بلغ جزءخرون دار المعارف ، القاآعلي الكبير و  ابن منظور لسان العرب نح عبد هللا1 

،  7، مطبعة المدني ، القاهرة ، ط1تح عبد السالم هارون ، سلسلة مكتبة الجاحظ ،  ج :الجاحظ البيان والتبيين-2 
 144ص  1ج /م 1998

 116-115ص  ، المرجع السابق ،  البيان والتبين : الجاحظ- 3 
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ن تكون البالغة شعرا وخطبا ورسائل فهذه صنوف الكالم عرفتها العرا منذ القدمي. و البالغة حسن البيان أما أ

 .وقوة التأثري

امهية وتنقسم البالغة إىل ثالثة أقسام   علم املعاين وعلم البيان وعلم البديع ونوجزها يف اخلريطة املف              

 اآلتية 
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 الدراسة التطبيقية الميدانية:

حمودي ، من خالل درس أجريناه مع تالميذ السنة الرابعة متوسط مبتوسطة و فيما يلي، سنحاول أن نبني         

إلى غاية  12/12/2016والية قسنطينة بلدية قسنطينة منطقة سيدي مبروك األعلى بتاريخ  السعيد 

15/12/2016. 

خالله دور الصورة يف تدريس البالغة وكيف ميكن للصورة أن تكون مصدر إهلام يغذي خميلة املتعلم وحيفزه نربز من 

 على إنتاج كالم بليم ومؤثر.

 :التطبيقيالدرس 

 .لموضوع : المجاز المرسل و بالغتها
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                 س                                            

    س            س                          

                                           

     س 

          

           

                        

                                                                       

     

                                                       -                  

               

                            س                        س 

                                                        
                                    

 س      

       

 

الفرق الكامن بني االستعارة و اجملاز املرسل بدقة ،حيث أيقنوا عرضت الشرحية على التالميذ فاستوعبوا              

أن االستعارة فيها لفظ مذكور ولفظ حمذوف والعالقة بينهما هي املشاهبة مع وجود قرينة الزمة ،بينما اجملاز 

ادة املرسل فيه لفظ مذكور و لفظ حمذوف والعالقة بني اللفظني هي غري املشاهبة مع وجود قرينة مانعة من إر 

 املعىن احلقيقي.

 إ دورا مهما يف اكتشاف هذه العالقات. الكلمة و الخطبةوإ 'األسد والجندي'فلعبت صورة              
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مح و  م كور

     س  

       

                         

اللفظ المح و  الم كور اللفظ

          

         

 

 

 يكتشف التالميذ مفهوم العالقة اجلزئية ومفهوم العالقة الكلية ، وأهنما متضادتان 
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                                        س                

                  

ما يحل في  البحر

           

                

الجنة النعيم

           

           

                  

 
 

                                      س                                       

         س                 س                            س                    

                      

و ال يلد  ال فاجرا كفار

راشد بال   اليتيم

           

         س                  

المولود وح   فاجر كافر

           

                      

ماضي

مستقبل

 

 

للتالميذ و استعمالنا للصورة استوعب التالميذ الفرق اجلوهري بني االستعارة واجملاز  الشرائحبعد تقدمينا -       
 املرسل

 .خميلة التالميذ لقد أثارت الصور 
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 اكتشف التالميذ أن لكل عالقة من اجملاز املرسل هلا ضد-

 لعالقة.ا نوع عالقة اجملاز يسر هلم حتديدحتديد نوع لجدول يف نا لدااعتم-

 . اكتشف التالميذ أن العالقة تسمى حبسب اللفظ املذكور يف العبارة-

 . العالقاتميز التالميذ الفرق اجلوهري بني -

 استطاع التالميذ تركيب مجل حتتوي على جماز.-

 تدريبات على المجاز المرسل

 : عالقتهعني اجملاز املرسل فيما يلي وبنّي 

 " واسأل القرية اليت كنا فيها. إقرهن كرمي-1- 

 " فليدع ناديه سندع الزبانية. إقرهن كرمي-2- 

 " ِإن َك ِإن َتَذْره ْم ي ِضلُّوا ِعَباَدَك َواَل يَِلد وا ِإال  فَاِجًرا َكف اًرا. إ سورة نو -3- 

 " إن الفجار لفي جحيم. إقرهن كرمي-4- 

 .  كل صبا نشرا القهوة يف-5- 

  واَل ظَامل ِإال  سي ْبلى بَأْظَلمِ … …وما ِمْن يٍد إال َيد  اِ  فَدْوَقها -6- 

 . سكن ا مري عبد القادر دمشق-7- 

ند َها َواَل حَتَْزَن. إ سورة طده-8-   " فَدَرَجْعَناَك ِإىَل أ م َك َكْي تَدَقر  َعيدْ

 " سورة البقرةإ َفَمن َشِهَد ِمنك م  الش ْهَر فَدْلَيص ْمه  -9- 

 " قرهن كرميَوأَِقيم وا الص اَلَة َوهت وا الز َكاَة َوارَْكع وا َمَع الر اِكِعنَي إ-10- 

 " قرهن كرميفَدَبش ْرنَاه  ِبغ اَلٍم َحِليٍم إ-11- 

 . أرسل العدو عيونه يف كل مكان2-1- 

 . ال تكن أذنا تتقبل كل كالم-13- 
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 .سرق الل، املنزل14- 

 :الجواب

 يةر جماز مرسل عالقته احمللية املقصود سكان الق القرية-1- 

 جماز مرسل عالقته احمللية املقصود اجملتمعون يف النادي ناديه-2- 

 جماز مرسل عالقته اعتبار ما يكون املقصود ولدا يكرب ويصري فاجرا كافرا َفاِجًرا َكف اًرا-3- 

 م حمل اجلحيمجماز مرسل عالقته احلالّية املقصود جهن جحيم-4- 

 جماز مرسل عالقته اعتبار ما كان املقصود مغلى القهوة القهوة-5- 

 جماز مرسل عالقته السببية املقصود القوة يَد   و يدٍ -6- 

 جماز مرسل عالقته الكلية املقصود منزل يف دمشق دمشق-7- 

 جماز مرسل عالقته اجلزئية املقصود اجلاسوس َعنْي  -8- 

 سل عالقته اجلزئية املقصود بداية الشهر اهلاللجماز مر  الش ْهرَ -9- 

 جماز مرسل عالقته اجلزئية املقصود صلوا  ارَْكع وا-10- 

 جماز مرسل عالقته اعتبار ما يكون املقصود ولد يصري غالما غ اَلمٍ -11- 

 جماز مرسل عالقته اجلزئية املقصود اجلواسيس عيون-12-

 صود الواشيجماز مرسل عالقته اجلزئية املق أذنا-13-

 جماز مرسل عالقته احمللية املقصود حمتوى املنزل املنزل-14- 

 الرئيسي وهي كاآليت  للسؤالمما سبق تبحثه يف هذا املقال خلصنا إىل جمموعة من النتائج تعترب إجابة 

 للصورة دور هام لتقريب البالغة للتالميذ.-

 .الصورة جةالنمدعلم البالغة يف مستواه املفاهيمي املصطلحي قريب إىل -
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 .املقاربات التواصلية التفاعلية تدرج الصورة ضمن أدواهتا -

 ن التالميذ قد استوعبوا نشاط البالغة املوسوم باجملاز املرسل وبالغته بسالسة .أيظهر  -

 ةسهولة تقدمي النشاط البالغي بالصور -

 خرى.سهولة ربط النشاط مع الكفاءات ا 

 . و الوقت هداجلوفر لنا تقدمي نشاط البالغة بالصور -

 .تنشيط خميلة التلميذ حبيث امكنه اجناز مجل حتتوي على اجملاز املرسل-

 اخلتامي. جنا  الدرس بعد خضوعه للتقومي-

 

 
نظرية االتصال بني املعلم واملتعلم واليت  إعمال مفاهيمعلى  قامتتكنولوجيا التعليم واخلالصة هي أن       

و املرسل( وهو املعلم ؛ واملستقبل( وهو الطالب ؛ والرسالة( وهي احملتوى الذي  تتكون من أربعة عناصر هي

، وحنن هنا نعطي االهتمام ريقة اليت يتم عربها نقل الرسالةبوساطته حتقق ا هداف ؛ ووسيلة االتصال( وهي الط

دان تدريس العلوم حتتل ا كرب للعنصر الرابع ووسيلة االتصال( إذ يتفق املربون على أن وسائل االتصال يف مي

يف ظل منهاج املقاربة بالكفاءات ، وقد اتضح من خالل هذه الدراسة أن املقاربة  1مكانة مهمة ومتميزة .

 بالكفاءات تقوم على ركائز الوسائل التعليمية لتقريب الكفاءة من املتعلم و جتسيدها واقعيا .

                                                 
 413، دار المسيرة ، عمان ، األردن .:  1دريس العلوم ، ط(: طرق وأساليب ت2001عطا هللا ، ميشيل كامل ).1



 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الفصل الثالث 
 

 
 
 
 
 

يف كتاب اللغة  نشاط  القراءة والقواعدتدريس 
 العربية للسنة الرابعة متوسط

 .يف ظل املقاربة بالكفاءات
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 المبحث األول :  تدريس نشاط القراءة

 المبحث الثاني : تدريس نشاط القواعد

المبحث الثالث: تحليل المنهج المتبع )الطريقة المنتهجة في تدريس قواعد اللغة العربية في  

 .(كتاب السنة الرابعة متوسط
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 تمهيد :

 ر الرابط بني املرحلة االبتدائية واملرحلة الثانوية ومبوجب هذه  تعترب املرحلة املتوسطة مبثابة اجلس   

العالقة املتينة فقد أوليت اهتماما كبريا من طرف وزارة الرتبية وكبقية األطوار الدراسية فقد مستها اإلصالحات 

ربة باألهداف والذي مت مبوجبه انتقال نظام التعليم يف اجلزائر من املقا 2004/  2003الرتبوية وأخرها موسم 

 هدا التغري :  بة بالكفاءات واجلدول التايل يوضحإىل املقار 

 األطوار  ــــــــــــــــــــــــواتــــــــــــــــــــــــــــــــــالسنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         امتحان نهاية الطور

 الطور االبتدائي األولى ابتدائي الثانية ابتدائي الثالثة ابتدائي  الرابعة ابتدائي  الخامسة ابتدائي شهادة التعليم االبتدائي

ـــــــــــــــــعة الرابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شهادة التعليم المتوسط

 متوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

 الطور المتوسط األولى متوسط الثانية متوسط الثالثة متوسط

 2004يوضح األطوار الدراسية يف سنة -7-جدول رقم  

االصالحات إال أنه مل يشرع يف تنصيب السنة الرابعة متوسط كانت بداية   2003بالرغم من أن سنة       

 . 2007/  2006إال يف موسم 

إن األمهية اليت تكتسيها السنة الرابعة متوسط ليس فقط يف أهنا آخر سنة يف املرحلة املتوسطة وبوابة للمرحلة   

تعليم املتوسط وتعبد هلم الطريق الثانوية بل ألهنا حامسة يف مسار التالميذ حيث يتوجون يف آخرها بشهادة ال

 حنو مواصلة التعليم .

 اللغة العربية في المرحلة المتوسطة:أنشطة  تدريس  من  أهدافهناك عدة  

ن األهننننننداف النننننيت نسننننننعر إليهنننننا مننننننن خنننننالل تننننندريس اللغننننننة العربينننننة و كننننننني املنننننتعلم مننننننن أمنننننن الواضنننننح ف    

 ذه األهداف نذكر:اكتساب املهارات اللغوية تساعده علر االتصال ومن ه
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أن يقنننننننرأ الطلبنننننننة نصوصنننننننا ينننننننرتبط رصنننننننيدها الثقنننننننايف و املع مننننننن  واألسنننننننلو  با اجنننننننات اللغوينننننننة و الثقافيننننننننة 

 وخصوصا املواقف التواصلية.

 أن يقدر التلميذ علر تتبع ما يسمعه وعلر فهمه واستخالص األفكار اجلوهرية.

 متنوعة أن حياور ويعرب شفويا عن مشاهدته وحاجاته مستعمال مجال

 أن يكتسب جمموعة جديدة من الرتاكيب واألساليب اللغوية.

أن تنمننننننننو قنننننننندرة الطلبننننننننة يف التعبننننننننري الننننننننوتيف  واإلبننننننننداع   ننننننننن  اد ننننننننة ومناقشننننننننة وتعليننننننننق وكتابننننننننة الرسننننننننائل 

 .1بأسلوب يتسم بوضوح األفكار وصحتها وتنظيمها 

الفننننننرد علننننننر القنننننندرة يف التعبننننننري و فمننننننا نستخلصننننننه مننننننن أهننننننداف تنننننندريس اللغننننننة العربيننننننة أهنننننننا تسنننننناعد         

التحصنننننيل و الفهنننننم يف متلنننننف العلنننننوم  نننننا تنشنننننأ للمنننننتعلم ملكنننننة لغوينننننة تسننننناعده علنننننر اتقنننننان اللغنننننة و تذوقنننننه 

 إياها من حيث إدراك مجال األسلوب ودقته وروعته و كنه من التعبري السليم.

 لتالميذ السنة رابعة متوسط القراءة تدريس نشاط المبحث األول:   

 تعريف القراءة :-1

 لغة: -أ

ال شنننننن  يف أن القننننننراءة مننننننن أكننننننرب النننننننعم الننننننيت أنعهمننننننا ا  علننننننر خلقننننننه وحسننننننبها شننننننرف أهنننننننا كانننننننت        

الْْْْ      بْْْْ   بسْْْْ  ر    رأ  اق ْْْْأول لفننننل نننننزل مننننن عننننند ا  سننننبحانه وتعنننناىل علننننر نبيننننه الكننننر  لقننننول ا  تعنننناىل : 

ْْْْْ   4*الْْْْْ   علْْْْْ  بْْْْْالقْل  *3*إقْْْْْراء و ربْْْْْ  األكْْْْْر  *2*حلْْْْْ  ا نسْْْْْا  مْْْْْ  علْْْْْ *1*  لْْْْْ   خ   * عل

 5-1سورة العل     ا نسا  مال  يعل  *
                                                 

 .80ص،  م2012،  1أحمد ابراهيم صومان :أساليب تدريس اللغة العربية ،دار زهران،ط -1
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ومننننن هنننننا لكننننن القننننول بننننأن القننننراءة مل يكننننن القصنننند منهننننا تكننننرار مننننا قالننننه جربيننننل بنننناللفل فقننننط و إ ننننا      

فنننننا  جنننننل شنننننأنه أننننننزل سنننننكينته علنننننر الرسنننننول  ،سنننننرار النننننناموي األعظنننننم و يتنننننأ ر  نننننان يفهنننننم أأ مننننننهالقصننننند 

ه وسنننننلم فأينننننده بنننننروح منننننن عننننننده فهنننننذا منننننن روعنننننه ففهنننننم منننننا يقنننننرأ منننننن القنننننرآن الكنننننر  وأدرك صنننننلر ا  عليننننن

 .عقيدة وإلانا وقد تهر ذل  جليا يف سلوكه 

جاء يف لسان العرب يف مادة "قرأ":" قرأ : القرآن : التنزيل العزيز ، وإ ا قدم علر ما هو أبسط منه         

عن الزجاج قرءا وقراءة وقرآنا ، األوىل عن اللحياين ، فهو مقروء . أبو لشرفه . قرأه يقرؤه ، ويقرؤه األخرية 

إسحاق النحوي : يسمر كالم ا  تعاىل الذي أنزله علر نبيه صلر ا  عليه وسلم كتابا وقرآنا وفرقانا ، ومعىن 

، أي :  "ه وقرآنها جمع  علينْ    اإنْ  "؛ وقوله تعاىل :   قرآنا ألنه مجمع السور فيممهاالقرآن معىن اجلمع ومس

 1مجعه وقراءته فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ، أي : قراءته . 

 اصطالحا:-ب

وصنننننفت القنننننراءة بأهننننننا :" ا صنننننول علنننننر فكنننننرة منننننن الصنننننفحة املكتوبنننننة أو بصنننننورة أفمنننننل "التفكنننننري فيمنننننا    

 2يقرأ أي التفكري يف الرموز اليت يست ب هلا الفرد بصريا"

ن القنننننراءة :"عملينننننة ينننننراد  ننننا الصنننننلة بنننننني لغننننة الكنننننالم و الرمنننننوز الكتابينننننة أ 'عبـــــد العلـــــيم  بـــــراهيم'ويننننر     

 3و تتألف لغة الكالم من املعاين و األلفاظ اليت تؤدي هذه املعاين ".

 :" القراءة ه  أنه" تعرف "الرموز املطبوعة و"فهم" هلذه الرموز 'علي أحمد مذكور'وعرفها     

 
                                                 

 128ص: ، مرجع سابق ،ابن منظور لسان العرب مادة قرأ  -1
كندرية مراد علي عيسى سعد ،الضعف في القراءة و أساليب التعلم ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،االس -2

 .79،ص:2006،سنة 1،ط
سعد علوان حسن القراءة و أثرها في التحصيل و التذوق األدبي ، دار غيداء للنشر والتوزيع ،عمان  3

 40ص 2012،سنة1،ط
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 2إذ القراء :" ه  عملية تعرف ا روف وجتميعها.1ملوضوع "املكونة لل ملة والفقرة و الفكرة و ا

كننننننان مفهننننننوم القننننننراءة يف العقنننننند األول مننننننن القننننننرن العشننننننرين معرفننننننة ا ننننننروف والكلمننننننات والنطننننننق  ننننننا.         

تطنننننننور مفهنننننننوم القنننننننراءة و فأصنننننننبحت عملينننننننة معقننننننندة تسنننننننتلزم النننننننربط و االسنننننننتنتاج وغريهنننننننا منننننننن العملينننننننات 

 العقلية .

 3 ا أومل ينطق سواء نطق ،:قرأ مبعىن تتبع كلمات الكتاب يطويف املع م الوس

مبعىن تتبع كلماته نظرا نطق  ا أومل ينطق ، وقرأ عليه  ،'قرأ الكتاب'يف املع م الوجيز وأضاف صاحب 

ويف ترتيب قاموي احمليط مبعىن  5و يف متار الصحاح :قرأ القرآن مبعىن مجعه وضمه"4أبلغه إياه. ، السالم

 6و اجلمع والمم.التالوة 

وامتننننند مفهنننننوم القنننننراءة يف اجتننننناه الفهنننننم حنننننف ولنننننت النقننننند و املوازننننننة   تطنننننور مفهنننننوم القنننننراءة إىل أن         

 7أصبحت القراءة أسلوبا من أساليب النشاط الفكري يف حل املشكالت .

 لقننننننراءة بأهننننننناإىل ا ينظننننننرالكثننننننري مننننننن املفكننننننرين أن تعريفننننننات هننننننذه الضننننننوء  يفومننننننن هنننننننا لكننننننن القننننننول        

عملينننننة عقليننننننة تشنننننتمل علننننننر تفسنننننري الرمننننننوز النننننيت يتلقاهننننننا القنننننار  عننننننن طرينننننق عينيننننننه و تتطلنننننب الننننننربط بننننننني 

فنننننالقراءة أسنننننلوب منننننن أسننننناليب النشننننناط الفكنننننري وهننننن  عملينننننة ينننننراد  ،خلنننننربة الشخصنننننية ومعننننناين هنننننذه الرمنننننوزا

و األلفنننناظ الننننيت تننننؤدي هننننذه عنننناين  ننننا إمجنننناد الصننننلة بننننني لغننننة الكننننالم و الرمننننوز الكتابيننننة و الننننيت تتننننألف مننننن امل

                                                 
 2007علي أحمد مذكور، تدريس فنون اللغة العربية ، تدريس فنون اللغة العربية ،دار الفكر العربي ،د ط سنة  1

 129،ص:
،الرباط ،دار الخطابي 1ط 10-09الفاربي وآخرون ، معجم علوم التربية ،سلسلة علوم التربية ،عدد عبد اللطيف  2

 182ص:1994
 722،ص2،،ج1989مجمع اللغة العربية ،المعجم الوسيط ،اسطنبول: اإلدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث ، 3
 .393،ص:1991المطابع األميرية،مجمع اللغة العربية ن المعجم الوجيز ،الهيئة العامة لشؤون  4
 ..272،ص:1993، الكويت ،دار الكتاب الحديثة ،1محمد بن أبي بكر الرازي :مختار الصحاح نط5
الزاوي الطاهر أحمد ،ترتيب القاموس المحيط على طريقة اساس البالغة والمصباح المنير بيروت لبنان ،دار  6

 578،ص3المعرفة،د.ت،ج
 197، ص 2004، 1الرحمان محمود  ،طرق تدريس اللغة العربية ،القاهرة مصر، ط، عبد الرحمان كامل عبد - 7



 في كتاب اللغة العربية  نشاط القراءة والقواعد  تدريس                                              الفصل الثالث:         
 

 
148 

اغم ذلننننن  أن القنننننراءة هنننن  أحننننند مفننننناتيح املعرفنننننة وهنننن  أيمنننننا وسنننننيلة الكتسنننناب خنننننربات جديننننندة تتنننننن ،املعنننناين

 نسان املزيد من املعرفة.مع طبيعة العصر وتتطلب من اإل

 : في كتاب اللغة العربية رابعة متوسط طبيعة عملية القراءة-2

عننننننندد مننننننننن النظرينننننننات والنمنننننننناذج والشنننننننروح للسننننننننلوك  وضننننننننح لننننننننا أن هننننننننناكتطبيعنننننننة عمليننننننننة القنننننننراءة         

قراءة اللغنننننوي القرائنننننن   تلننننننف بنننننناختالف النظننننننر إىل طبيعننننننة عمليننننننة القننننننراءة ومفهومهننننننا و كيفيننننننة حنننننندو ها فننننننال

تفاعليننننننننة تأمليننننننننة  نننننننندد يف شننننننننكل عمليننننننننات مرحليننننننننة متداخلننننننننة تسننننننننتهدف  ينظننننننننرون إليهننننننننا أهنننننننننا عمليننننننننة 

فهنننن  عمليننننة دائريننننة تبنننندأ بننننالرتكيز علننننر الكلمننننة املكتوبننننة و تنتهنننن  ة املكتوبننننة لننننر املعنننناين مننننن املننننادا صننننول ع

با صننننننول علننننننر املعننننننىن ويف هننننننذه العمليننننننة يقننننننوم القننننننار  بتحرينننننن  عينيننننننه عننننننرب السننننننطور  يننننننث يرمننننننز بصننننننره 

علننننننر نقنننننناط  ننننننددة مبثابننننننة مفنننننناتيح ألهننننننم املعنننننناين املتمننننننمنة يف الننننننن  ويقننننننوم القننننننار  بالتفاعننننننل معهننننننا مننننننن 

يتقنننننننارب منننننننع كفاءاتنننننننه – ومفاهيمنننننننه السنننننننابقة ليكنننننننون صنننننننورة ذهنينننننننة واضنننننننحة عنننننننن املقنننننننروء خنننننننالل خرباتنننننننه

 1. -السابقة

لنننننيت تشنننننبه يف شنننننكلها مننننندلول إن اللغنننننة املكتوبنننننة منننننرت مبنننننرحلتني مهنننننا: التعبنننننري عنننننن األفكنننننار بالصنننننور ا      

تعبنننننري عنننننن األفكنننننار كمنننننا كنننننان حنننننال اللغنننننة املصنننننرة القدلنننننة و اللغنننننة الصنننننينية القدلنننننة  انينننننا مرحلنننننة ال  ،األفكنننننار

 بالرموز ا رفية و ه  املتبعة اآلن يف أغلب لغات العامل ، فإن عملية القراءة أصبحت عملية شاقة

ومت نننننننددة الصنننننننعوبات ألهننننننننا تتطلنننننننب عملينننننننة مسنننننننتمرة منننننننن بنننننننناء النننننننروابط العقلينننننننة اجلديننننننندة بنننننننني الرمنننننننوز و 

هلننننننذا جعننننننل نشنننننناط القننننننراءة هننننننو   2.و نطقهننننننا وبننننننني الرمننننننوز املسننننننتحد ة ونطقهننننننا و معانيهننننننا وهكننننننذا معانيها

    األول.

                                                 
 .80،ص: مرجع سابقمراد علي عيسى سعد ،الضعف في القراءة و أساليب التعلم ، 1
 127: ، مرجع سابقعلي أحمد مذكور ،تدريس )فنون اللغة العربية (ص - 2
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 لكن القول بأن القراءة عملية تتطلب بناء روابط عقلية بني الرموز ومعانيها و نطقها .هلذا   

 : في كتاب السنة رابعة متوسط أهمية القراءة-3  

ات الطريننننننننق تنننننننؤدي القننننننننراءة دوريا رئيسننننننننييا يف ا يننننننناة اليوميننننننننة لكثننننننننري منننننننن الننننننننناي. فالننننننننناي يقنننننننرؤون لوحنننننننن    

واخلننننننننرائط ووصننننننننفات صنننننننننع األطعمننننننننة والبطاقننننننننات امللصننننننننقة علننننننننر زجاجننننننننات النننننننندواء واإلرشننننننننادات املرفقننننننننة 

بننننننننناألدوات املنزلينننننننننة اجلديننننننننندة، كمنننننننننا يقنننننننننرؤون اسنننننننننتمارات ضنننننننننرائب الننننننننندخل وطلنننننننننب الوتنننننننننائف واالقنننننننننرتا  

أو النننننننتعلم  ويقومنننننننون مبلسهنننننننا. وتسنننننننمر القننننننندرة علنننننننر القينننننننام مبثنننننننل هنننننننذه األنشنننننننطة املفيننننننندة القنننننننراءة الوتيفينننننننة

 الوتيف .

 فما أمهية القراءة علر مستو  الفرد و اجملتمع ؟

 : للتلميذ كفردأهمية القراءة بالنسبة -3-1

 يتننننننذوق الرتاكينننننننب العربينننننننة ويتعننننننرف علنننننننر كتابنننننننة التلمينننننننذإن القننننننراءة هننننننن  مفتنننننناح املعرفنننننننة فهننننننن  جتعننننننل منننننننن 

علننننننر خيننننننال جدينننننند  و كتننننننابتهمعلننننننيهم مننننننن خننننننالل أفكنننننارهم دون اللقنننننناء  ننننننم و يتعنننننرف  فيعننننننرفهم العلمننننناء

، فننننننالقراءة تسننننننناعد الفنننننننرد علنننننننر الن نننننناح يف الدراسنننننننة ألهننننننننا غنننننننذاء عقلننننننن  و فتقننننننو  ميلتنننننننه وتسنننننننيح أفكننننننناره

 نفسنننننننن  وتسنننننننناعد علننننننننر تنميننننننننة التفكننننننننري و تكننننننننوين االجتاهننننننننات و امليننننننننول حنننننننننو األشننننننننياء و املوضنننننننننوعات .

 التلميذوكتاب السنة رابعة متوسط برمج لذل . فهو يعمل علر تش يع كفاءات 

رد الكتسنننننناب املعلومننننننات و املهننننننارات و اخلننننننربات فهننننننو ينتقننننننل بواسننننننطة القننننننراءة مننننننن القراءة وسننننننيلة الفننننننفنننننن    

مكنننننننان مبعنننننننىن أن حيطنننننننم قينننننننود الزمنننننننان واملكنننننننان ،و أخنننننننريا تسننننننناعد علنننننننر الرقننننننن  يف السنننننننلم االجتمننننننناع  ألن 

 1الوع  مبشاكل اجملتمع و العامل يتم عن طريق القراءة

                                                 
 .108،ص:2005لمعرفة الجامعية ، دط سنة زكريا إسماعيل ،طرق تدريس الغة العربية ،دار ا- 1
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فقننننننط أيمننننننا ال ننسننننننر دور اجملتمننننننع ومننننننا لننننننه مننننننن دور  التلميننننننذق أن القننننننراءة مهمننننننة ولننننننيس معننننننىن مننننننا سننننننب   

 مهم يف تطوير عملية القراءة.

 أهمية القراءة بالنسبة للمجتمع :-3-2

بأيننننندي أبنائهنننننا وترتقننننن  بتقننننندمهم  تبنننننىن اجملتمعننننناتينظنننننر كتننننناب السننننننة رابعنننننة متوسنننننط للغنننننة العربينننننة علنننننر أن 

إذ أهنننننننا ترفننننننع مننننننن املسننننننتو  الثقننننننايف ل فننننننراد الننننننذين  ،النسننننننبة للم تمننننننعب أمهيننننننة القننننننراءة  أنطلننننننق مننننننن لننننننذل  

يشننننكلون اجملتمنننننع الواحننننند أيمنننننا ال ننسننننن  أهننننننا وسنننننيلة تنننننربط أفكنننننار النننننناي ببعمنننننهم النننننبع  و تعمنننننل أيمنننننا 

علننننننر تنظننننننيم أفكننننننار اجملتمننننننع وتقننننننار م بينننننننهم وأخننننننريا  نننننند بننننننأن القننننننراءة وسننننننيلة هامننننننة مننننننن وسننننننائل اتصننننننال 

القرائنننننن  حننننننول مننننننادة مننننننا تننننننربط أفننننننراد اجملتمننننننع حننننننول املقننننننروء ويتعرفننننننون بواسننننننطته علننننننر  اجملتمعننننننات فاإلمجنننننناع

 . 1طبيعة البالد األخر 

ومنننننننننه للنننننننن  أن القننننننننراءة سننننننننواء كانننننننننت للفننننننننرد أو اجملتمننننننننع هلننننننننا دور فعننننننننال يف متلننننننننف ا ينننننننناة اليوميننننننننة     

جنننننند خطننننننري  يننننننث و عنننننندم تعلمهننننننا لننننننه انعكنننننناي سننننننل  أملينننننندان التعليمنننننن  كمننننننا أن إمهاهلننننننا وخصوصننننننا يف ا

يتسننننبب ذلنننن  يف  لفهننننا علننننر حنننند سننننواء  ننننا يؤكنننند أمهيننننة تعلمهننننا واكتسنننناب مهار ننننا وتنميتهننننا عننننرب متلننننف 

 العصور.

 القراءة في الطور القديم :-4

كانت القراءة قدلا تعين جمرد النطق باأللفاظ أو العبارات سواء فهم القار  أم مل يفهم و سواء أحس       

فما دام الفرد ينظر إىل الرموز الكتابية فيرتمجها ألفاتا و يركب منها  ،ملعىن أم مل حيسامع من قراءته باالس

بنطقه مجال أو عبارات وخيرج ا روف من مارجها الصحيحة و حيافل علر سالمة بنية الكلمات حني ينطق 

                                                 
 .109ص:المرجع السابق ، ،زكرياء إسماعيل- 1
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ة كلمات املوضوع    ا فهو قار  هلذا كان الدري القرائ  قدلا يعين عندهم ان يكلف املعلم تلميذا قراء

تلميذا  انيا و  الثا إىل أن تنته  ا صة ،فالطفل يف املاض  يتعلم ليقرأ ومن هنا يتبني لنا أن اهلدف من تعلم 

 .1القراءة هو تربية املتعلم الذي يقدي الكلمة املكتوبة وال يستطيع مناقشتها

ة من حروف وكلمات ومجل و النطق  ا وهذا هو الرموز املكتوب معرفةا أهنإليها قدلا علر  نُظرفالقراءة     

 2املفهوم امليكانيك  أو البسيط للقراءة حيث يركز علر هذه الرموز دون االهتمام بالفهم.

فما نستخلصه من مفهومنا للقراءة قدلا أهنا عبارة عن عملية بسيطة  اما أي أهنا نطق األلفاظ سواء         

ستطيع نقد ومناقشة ما فهم، فالقراءة كانت تقوم علر تربية املتعلم الذي كان فهم القار  أو مل يفهم أي ال ي

يركز علر الكلمات أو الرموز املكتوبة و خيرج ا روف من مارجها بطريقة صحيحة دون تركيز أو وع  املتعلم 

 علر املوضوع الذي يقرأه .

 القراءة في الطور الحديث :-5

يف العقد األول من القرن العشرين النواح  الفسيولوجية وبعد ذل  جاء  تناولت األ اد اليت أجريت       

العقد الثاين وأ بتت األ اد بأن عملية القراءة ليست عملية بسيطة كما كان يظن وإ ا ه  عملية معقدة 

تستلزم مجاع شخصية اإلنسان فه  تشمل فمال عن معرفة ا روف و الكلمات و النطق  ا صحيحة الفهم 

 3ربط و االستنتاجو ال

ونتي نننننننة التقننننننندم النننننننذي طنننننننرأ علنننننننر اجملتمعنننننننات و البحنننننننود النننننننيت أجرينننننننت ،تطنننننننور هنننننننذا املفهنننننننوم بنننننننأن      

أضنننننيف إلينننننه عنصنننننر آخنننننر هنننننو تفاعنننننل القنننننار  منننننع النننننن  املقنننننروء  ينننننث يسنننننتطيع أن يتذوقنننننه  و ينقنننننده أي 
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أهنننننننا:" عمليننننننة عقليننننننة يصنننننندر حكمننننننا عليننننننه سننننننواء أكننننننان إمجابيننننننا أو سننننننلبا وبالتننننننايل لكننننننن تعريننننننف القننننننراءة ب

انفعاليننننننننة تشننننننننتمل علننننننننر الرمننننننننوز املكتوبننننننننة والنطننننننننق  ننننننننا وفهمهننننننننا ونقنننننننندها وحننننننننل املشننننننننكالت مننننننننن خالهلننننننننا 

 .1واالستنتاج باملادة املقروءة"

ومنننننننه نسننننننتنتج أن القننننننراءة يف الطننننننور ا ننننننديث غننننننري القننننننراءة يف القنننننند  ألن مفهومهننننننا تطننننننور مننننننن البسننننننيط    

ا تعتمننننننند علنننننننر الكلمنننننننات والنطنننننننق  نننننننا دون فهمهنننننننا أمنننننننا اآلن فقننننننند إىل املعقننننننند حينننننننث كاننننننننت القنننننننراءة قننننننندل

أصنننننبحت تعتمننننند علنننننر الرمنننننوز املكتوبنننننة و النطنننننق وفهمهنننننا ونقننننندها وتنننننذوقها ويعنننننين هنننننذا أن املنننننتعلم يتفاعنننننل 

اسننننتنتاجات مننننن املوضننننوع الننننذي قننننام بقراءتننننه ملننننا لننننه فائنننندة كبننننرية لنننند   حيننننث يقننننوم باسننننتخراجمننننع األسننننتاذ 

 .الطالب و صيله املعريف

 : في الطور المتوسط أهداف تدريس القراءة-6

إن ا ينننناة تنننننزداد تعقننننندا يومنننننا بعننننند ينننننوم وال أدل علنننننر ذلننننن   نننننا نسنننننمعه عنننننن تبنننننادالت و تطنننننورات و         

إذا أراد أن حيننننننيط علمننننننا ملننننننا حنننننندد مننننننن تطننننننورات  فالتلميننننننذ، رد إىل تغيننننننري تبعننننننا هلننننننذه التطننننننوراتحاجننننننة الفنننننن

لينننننه ذلننننن  لنننننذا وجنننننب علينننننه أن ينننننتعلم القنننننراءة ليننننندرك منننننا مجنننننري منننننن دون االسنننننتفادة منننننن القنننننراء اسنننننتحال ع

منننننننن بنننننننناء  النننننننيت  كنننننننن الوسنننننننائلحولنننننننه و يفيننننننند ويسنننننننتفيد هنننننننو  أيمنننننننا ،وهكنننننننذا أصنننننننبحت القنننننننراءة احننننننند  

    و شنننننعوره علنننننر منننننر العصنننننور  العنننننر  تفكنننننري االنسنننننان حينننننث يسنننننتفيد منننننن  شخصنننننية اللغنننننة العربينننننة للتلمينننننذ

ر  حنننننني يقننننننرأ أو معنننننني منننننن هننننننذه القنننننراءة فهنننننو يتحننننندد باجتننننناه القنننننا إن االنسنننننان يرمننننن  إىل  قينننننق هننننندفو 

هنننننننداف مننننننننهج القنننننننراءة أن يصنننننننل بننننننناملتعلمني إىل املسنننننننتو  النننننننذي يتمكننننننننون معنننننننه أن أرمبنننننننا كنننننننان منننننننن أهنننننننم 

يقننننننرؤوا عدينننننندا مننننننن املوضننننننوعات الننننننيت تكفننننننل هلننننننم  ننننننو عننننننادات القننننننراءة ومهارا ننننننا و القنننننندرات األساسننننننية يف 

 ذكر:تعلمها ومن هذه األهداف ن

                                                 
 .142،ص:2006،سنة1في ،القراءة و تنمية التفكير ،عالم الكتب للنشر والتوزيع و الطباعة ،طسعيد عبد هللا ال 1
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 تدريب التالميذ علر فهم األفكار الرئيسية و التفصيلية بطرق منها :-1

. التصنيف بني ا قائق 

. تتبع األدلة 

.االستنتاج 

.تكوين بع  اآلراء 

 تدريب التالميذ علر املوازنة والنقد بطرق منها :-2

.توضيح أوجه التشابه واالختالف بني بع  األفكار املقروءة 

 يف املقروء مبا لد  من التالميذ بع  اخلربات .ربط العالقة الفكرية 

 1تدريب التالميذ علر القراءة   ل بع  املشكالت-3

 تزود القار  مبا سبقه به غريه من معارف ومفاهيم وحقائق -4

  بب القار  يف القراءة ودوام  ارستها واالهتمام  ا .-5

 2ة.تعد وسيلة من وسائل التهذيب و تكوين اخللق بطريقة غري مباشر -6

هنننننم أدوات التثقيننننف الننننيت يقنننننف  ننننا اإلنسنننننان أداة مننننن أالقنننننراءة هنننن  احنننند  نوافنننننذ املعرفننننة و لكننننن القننننول أن 

علنننننر نتننننننائج الفكننننننر البشننننننري  يننننننث ترتقننننن  لغننننننة التعبننننننري لديننننننه و هلننننننذا يعننننند إمهاهلننننننا وعنننننندم تعلمهننننننا انعكاسننننننا 

 علر مستو  القار  العلم  و املعريف .

 : ة متوسطفي كتاب السنة رابع أنواع القراءة-7

للقنننننراءة أننننننواع وتقسنننننيمات متلفنننننة تقتمنننننيها أسنننننباب واعتبنننننارات  تلنننننف بننننناختالف الغنننننر  منهنننننا ومنننننن هنننننذه 

 : األنواع نذكر
                                                 

 .200ص: م.2004، 1عبد الرحمان كامل عبد الرحمان محمود  :طرق تدريس اللغة العربية ،القاهرة مصر، ط،  -  1
 .48ص:،مرجع سابق سعد علوان حسن ،القراءة وأثرها في التحصيل و التذوق األدبي ،- 2
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 القراءة الصامتة :-7-1

 1عرفها جابر :"أن القراءة الصامتة تستبعد عنصر التصويت نهائيا استبعادا تاما "

ا بطريقنننننة فكرينننننة وتتسنننننم بالسنننننهولة والدقنننننة ال دخنننننل هننننن  عملينننننة فننننن  الرمنننننوز املكتوبنننننة وفهنننننم مننننندلوال "     

 للفل فيها إال إذا رفع القار  نربات صوته ووتف حاسة النظر توتيفا مركزا".

:" القننننننار  ينننننندرك ا ننننننروف والكلمننننننات املطبوعننننننة أمامننننننه ويفهمهننننننا  دون  أحمــــــد مــــــذكورعرفهننننننا علنننننن       

 2أن مجهر بنطقها . "

اسنننننننتقبال الرمنننننننوز املطبوعنننننننة وإعطاؤهنننننننا املعنننننننىن املناسنننننننب  :"هننننننن مـــــــراد علـــــــي عيســـــــى ســـــــعدوعرفهننننننا        

املتكامننننننل يف حننننننندود خننننننربات القنننننننار  السننننننابقة منننننننع تفاعلهننننننا باملعننننننناين اجلدينننننندة املقنننننننروءة و تكننننننوين خنننننننربات 

 .3جديدة و فهمها دون استخدام أعماء النطق "

يولوجية الفسنننننننن-االجتماعيننننننننة-السننننننننيكولوجيةصننننننننامتة تسننننننننتند إىل طائفننننننننة مننننننننن األسننننننننس كمننننننننا  نننننننند القننننننننراءة ال

 وهذه األسس تؤكد ا اجة إىل استخدام القراءة الصامتة.

 األسس السيكولوجية:-أ

هنننننو منننننا يستشنننننعره بعننننن  النننننناي منننننن حنننننرج إذا كنننننانوا يعنننننانون منننننن قصنننننور يف أجهنننننزة الكنننننالم وأعمننننناء  

 النطق وبالتايل فإن القراءة الصامتة جاءت تفاديا هلذا ا رج.

 األسس االجتماعية:-ج-ب

                                                 
 43،ص: 1981جابر عبد الحميد وآخرون ،الطرق الخاصة بتدريس اللغة العربية و أدب األطفال ، د ط ،القاهرة  1
 139علي أحمد مذكور فنون تدريس اللغة العربية ،ص 2
 86ص:  مرجع سابق ، مراد علي  عيسى سعد ، الضعف في القراءة وأساليب التعلم ، 3
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النننننذوق االجتمننننناع  منننننن احنننننرتام شنننننعور اآلخنننننرين بعننننندم ازعننننناجهم باألصنننننوات العالينننننة هنننننو منننننا يسنننننتوجبه 

 ويكون يف قاعة املطالعة واملكتبات.

 األسس الفيسيولوجية :-ج

هنننن  ا اجنننننة إىل إراحنننننة أعمننننناء النطنننننق وعننننندم تعننننري  الصنننننوت ل جهننننناد  تمنننننل قننننند حيننننندد يف القنننننراءة 

 1اجلهرية.

، فهنننننن  سننننننرية لننننننيس هلننننننا صننننننوت وال متة تكننننننون بننننننالعني فقننننننطالقننننننراءة الصنننننناوعلننننننر حسننننننب رأينننننننا أن         

مهنننننس وال  ريننننن  لسنننننان أو الشنننننفة ذلننننن  أن القنننننار  يعتمننننند فيهنننننا علنننننر عينينننننه وعقلنننننه وحينننننرص أيمنننننا علنننننر 

التأمننننننل اجلينننننند وحصننننننر الننننننذهن يف املقننننننروء و االنتبنننننناه علننننننر ترتيننننننب األفكننننننار كمننننننا هلننننننا القنننننندرة علننننننر التعننننننرف 

 دة بسرعة وفهمها و القدرة علر تنظيم ما يقرأ.علر الكلمة اجلديدة و ا صول علر املا

 فوائد ومزايا القراءة الصامتة:-7-1-1

.تساعد علر سرعة استيعاب املوضوعات و فهم مدلوال ا ومعانيها 

 اجليد وتنم  دقة الفهم واملالحظة لد  القار . االنتباهالعناية البالغة علر الرتكيز و 

 ية.زيادة حصيلة القار  اللغوية و الفكر 

 تسنننناعد علننننر تعلننننم اللغننننة بشننننكل أسننننرع وخصوصننننا لغننننري العننننرب ألهنننننا توجننننه االهتمننننام إىل الرتكيننننز  ننننا

 2يساعد يف السرعة علر القراءة و الفهم.

،3أهنا أسوب القراءة الطبيعية اليت لارسها االنسان يف مواقف ا ياة املختلفة يوميا 

                                                 
 .16ص: مرجع سابق ، اءة و تنمية التفكيرسعيد عبد هللا الفي القر 1
 .111ص:مرجع سابق ، اللغة العربية ، تدريسطرق  :زكريا إسماعيل 2
 149ص : مرجع سابق / فنون تدريس اللغة العربية :علي أحمد مذكور 3
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سنننناعد القننننار  علننننر اكتسنننناب اللغننننة بشننننكل سننننريع و وعليننننه فننننإن الفائنننندة مننننن هننننذه القننننراءة يتمننننح بأهنننننا ت   

هننننننذا نتي ننننننة اجلننننننو املالئننننننم و اهلننننننندوء التننننننام وكننننننل ذلنننننن  ينننننندفع القنننننننار  إىل تكننننننوين ملكننننننة وحننننننب االطنننننننالع 

،كمننننننننا اتفنننننننننق البننننننننناحثون علنننننننننر ضنننننننننرورة األخنننننننننذ  نننننننننذا الننننننننننوع يف تعلنننننننننيم التالمينننننننننذ وتكنننننننننوين عنننننننننادة القنننننننننراءة 

هننننننار و التقننننندم يف ا ينننننناة و بننننننالرغم منننننن ذكرنننننننا لفوائنننننند الصنننننحيحة لننننننديهم و التنننننزود باملعرفننننننة  ننننننا ينننننؤدي االزد

 هذه القراءة أيما ال ننسر ان هلا عيوب ومآخذ .

 مآخذ وعيوب القراءة الصامتة:-7-1-2

بننننننالرغم مننننننن األمهيننننننة الكننننننرب  للقننننننراءة الصننننننامتة ودورهننننننا املهننننننم يف حينننننناة اجملتمننننننع إال أن هلننننننا عيننننننوب ومآخننننننذ 

 منها :

المينننننذ و عينننننو م يف النطنننننق كمنننننا أهننننننا ال  ننننننح هلنننننم فرصنننننة التننننندرب ال تتنننننيح للمعلنننننم معرفنننننة أخطننننناء الت

 علر صحة القراءة و جودة اإللقاء.

 تكلنننننف للمعلنننننم معرفنننننة أخطننننناء التالمينننننذ و عينننننو م يف النطنننننق كمنننننا أهننننننا ال  ننننننح هلنننننم فرصنننننة التننننندرب

 علر صحة القراءة و جودة اإللقاء.

رأة الكافينننننة للتعبنننننري عمنننننا يقنننننرأ بشنننننكل إذا ادمنننننن التلمينننننذ علنننننر القنننننراءة الصنننننامتة فقطننننندون وجنننننود اجلننننن

 جهري فإنه ال لكن التعرف علر عيوب النطق لديه.

 اسننننننتغراق القننننننار  يف املوضننننننوع يدفعننننننه إىل الشننننننروذ الننننننذهين واخليننننننال يف أمننننننور غننننننري واقعيننننننة وهننننننو امننننننر

 .1خطري بالنسبة للتلميذ يف مرحلة املتوسطة علر وجه اخلصوص

                                                 
 .40،ص: : مرجع سابق سعد علوان حسن ،القراءة و أثرها في التحصيل و التذوق األدبي 1
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بعنننننننننند هننننننننننذا التطننننننننننور االجتمنننننننننناع  الننننننننننذي نننننننننننراه و تقنننننننننندم  إن الننننننننننناي  بنننننننننناختالف مننننننننننذاهبهم  و خصوصننننننننننا

ا منننننارات النننننيت  ينننننز العصنننننر ا نننننديث ،فهنننننم  اجنننننة ماسنننننة هلنننننذا الننننننوع منننننن القنننننراءة فنننننإن األخنننننذ  نننننذا الننننننوع 

 يف تعليم التالميذ ليس كافيا فال بد من توفر القراءة اجلهرية وذل  الكتشاف عيوب النطق لديهم.

 القراءة الجهرية:-7-2

:"هنننننن  عمليننننننة يقننننننوم القننننننار  فيهننننننا برتمجننننننة الرمننننننوز الكتابيننننننة إىل  مــــــراد علــــــي عيســــــىهريننننننة عننننننند القننننننراءة اجل

ألفننننناظ منطوقنننننة و أصنننننوات مسنننننموعة متبايننننننة الداللنننننة حسنننننب منننننا  ملنننننه منننننن معنننننىن و تعتمننننند علنننننر عناصنننننر 

النننننتلفل بالصنننننوت عمنننننا يننننندل ذلننننن  –نشننننناط النننننذهن يف إدراك الرمنننننز – نننننالد هننننن  وهننننن  :رؤينننننة العنننننني للرمنننننز 

 .1الرمز "

"القنننننراءة اجلهرينننننة هننننن  التعنننننرف علنننننر الرمنننننوز املطبوعنننننة ،و فهمهنننننا و نطقهنننننا علـــــي أحمـــــد مـــــذكورويعرفهنننننا    

 .2بصوت مسموع ،مع الدقة و الطالقة وجتسيد املعاين"

:"هننننن  التقننننناط الرمنننننوز املكتوبنننننة بواسنننننطة العنننننني وترمجنننننة العقنننننل هلنننننا وللقنننننراءة  ســـــعيد عبـــــد ا  الفـــــيوعنننننند   

 النسبة للمتعلم فه   سن نطقه و تساعده علر ضبط الكلمات وإخراج اجلهرية أمهيتها وضرور ا ب

 .3ا روف من مارجها الصحيحة"

هننننن  :" تعتمننننند علنننننر فننننن  الرمنننننوز املكتوبنننننة وتوتنننننف هلنننننذه املهمنننننة حاسنننننة النظنننننر  زكريـــــا  ســـــماعي عنننننند      

دلوالت و ويعمننننننل جهنننننناز النطننننننق علننننننر تصننننننديق الرؤيننننننا الننننننيت تنقننننننل هننننننذه الرمننننننوز إىل العقننننننل الننننننذي حيلننننننل املنننننن

                                                 
 87ص: ، مرجع سابق ،الضعف في القراءة وأساليب التعلم مراد علي عيسى  1
 141ص: ، مرجع سابقحمد مذكور فنون تدريس اللغة العربيةأعلي  2
 17-18ص :مرجع سابق ، سعيد عبد هللا الفي ، القراءة و تنمية التفكير ، 3
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املعنننننننناين ويسننننننننتمر القننننننننار  يف قراءتننننننننه مننننننننا دامننننننننت األلفنننننننناظ مألوفننننننننة لديننننننننه ومننننننننا دام العقننننننننل يرسننننننننل إشننننننننارات 

 .1املدلوالت واملعاين باستمرار ويكون رد القار  علر هذه اإلشارات إمجابيا"

ن القنننننننراءة اجلهرينننننننة يقصننننننند  نننننننا نطنننننننق الكنننننننالم بصنننننننوت مسنننننننموع أومنننننننن خنننننننالل هنننننننذه التعريفنننننننات  ننننننند     

و إخنننننراج ا نننننروف منننننن مارجهنننننا  عننننند اللغنننننة العربينننننة منننننع مراعننننناة صنننننحة النطنننننق وسنننننالمة الكلمنننننات سنننننب قوا

هنننننننننا تتطلننننننننب مهننننننننارات للصننننننننوت و اإللقنننننننناء و اإلحسنننننننناي باملشنننننننناعر الننننننننيت قصنننننننندها الكاتننننننننب ألهنننننننننا أذلنننننننن  

 أصعب من القراءة الصامتة فه  تستغرق أطول وقت  كن .

 فوائد ومزايا القراءة الجهرية:-7-2-1

 لغوية:الناحية ال-أ

 تعنننننند وسننننننيلة للتنننننندرب علننننننر صننننننحة القننننننراءة وجننننننودة النطننننننق وحسننننننن األداء مننننننن خالهلننننننا تكتشننننننف

 األخطاء يف النطق.

.معاجلة األخطاء الشائعة املوجودة فيها  ا يؤدي إىل النطق السليم 

 الناحية االنفعالية :-ب
.تعد جماال مناسبا للقماء علر اخل ل والرتدد 
بالتايل  القدرة علر مواجهة اآلخرين  .  نح املتعلم الثقة يف نفسه الو 
  .ترفع معنويات املتعلم وسط أقرانه مبنحه فرصة إ بات ذاته 
 الناحية االجتماعية:-ت

. تشعر املتعلم باملسؤولية االجتماعية 
.2تدريب التلميذ علر مشاركة اآلخرين ا وار واحاديثهم 

                                                 
 113ص:مرجع سابق ، زكريا إسماعيل ،طرق تدريس اللغة العربية ، 1
 17ص :مرجع سابق ، في ، القراءة و تنمية التفكير ،سعيد عبد هللا ال 2
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فنننننة األخطننننناء النننننيت تنننننن م عننننننه وتصنننننحيحها  نننننا إن التقيننننند التنننننام  نننننذه املزاينننننا  كنننننن القنننننار  منننننن معر     

 تكسبه خربة تماف إىل رصيده اللغوي.

يف رأينننننننا هننننننذا النننننننوع مننننننن القننننننراء أصننننننبح مهمننننننا يف ا ينننننناة اإلنسننننننانية مجعنننننناء و خصوصننننننا يف املرحلننننننة      

املتوسنننننننطة الننننننننيت تعننننننننود التالميننننننننذ علننننننننر الطالقننننننننة يف اللفننننننننل والتعبننننننننري شننننننننفاهة فاللغننننننننة العربيننننننننة  تنننننننناج إىل 

 ة اجلهرية ألهنا صعبة األداء مقارنة بالقراءة الصامتة.القراء

 مآخذ القراءة الجهرية:-7-2-2

 أهنننننننننا تشننننننننتغل التالميننننننننذ بننننننننا رص علننننننننر إتقننننننننان النطننننننننق و  إذ أأبطننننننننتسننننننننتغرق وقتننننننننا أطننننننننول ألهنننننننننا

 سالمته.

.1 د من حرية القار  ، كما قد تنم  قابلية التلميذ السرعة يف القراءة 

القنننننراءة لنننننيس سنننننببا كافينننننا ووجيهنننننا يف تطنننننوير قننننندرات التالمينننننذ ذلننننن  أهننننننا ال إن األخنننننذ  نننننذا الننننننوع يف 

 تتسع ا صة لقراءة مجيع التالميذ.

 القراءة االستماعية:-7-3

هننننننن  النننننننيت ال يسنننننننتقبل فيهنننننننا االنسنننننننان املعننننننناين و األفكنننننننار الكامننننننننة وراء منننننننا يسنننننننمعه منننننننن األلفننننننناظ    

ني ،فهننننننن   تننننننناج إىل حسنننننننن اإلنصنننننننات وعبنننننننارات يتطنننننننرق هلنننننننا القنننننننار   أو املتحننننننندد يف موضنننننننوع معننننننن

ومراعننننناة آداب االسنننننتماع و مالحظننننننة ننننننربات الصنننننوت املنبعننننننث وطريقنننننة األداء اللفظننننن  ملننننننا يقنننننرأ ،وهننننننذا 

 النوع يبدو واضح األ ر جليل الشأن.
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فمنننننا نالحظننننننه علنننننر هننننننذه القننننننراءة أن التقيننننند  ننننننا جتعنننننل مننننننن القننننننار  مسنننننتمعا جينننننندا ملنننننا يقولننننننه املعلننننننم   

 ش واالنتباه للدري فقط.كاالبتعاد عن التشوي

 فوائد ومزايا القراءة االستماعية :-7-3-1  

ن القنننننراءة بننننناألذن اسنننننبق منننننن القنننننراءة ج ، ألر لالسنننننتقبال اخلنننننا الطبيعننننن إن االسنننننتماع هنننننو الطرينننننق       

بنننننالعني فالبشنننننرية بننننندأت القنننننراءة حنننننني اسنننننتخدمت ألفننننناظ اللغنننننة وتراكيبهنننننا ألهننننننا تعتنننننرب عمننننناد كثنننننري منننننن 

الحاديننننننننننث أيمننننننننننا جوبننننننننننة واملناقشننننننننننات وااإلصننننننننننغاء واالنتبنننننننننناه كاألسننننننننننسلة واأل تسننننننننننتدع املواقننننننننننف الننننننننننيت 

 1صغاء وحصر الذهن ومتابعة املتكلم وسرعة الفهم .التدريب علر حسن اإل

 عيوب ومآخذ القراءة االستماعية -7-3-2   

 سننننننننن التالميننننننننذ أن لصننننننننفوف االبتدائيننننننننة، إذلمننننننننا يؤخننننننننذ علننننننننر هننننننننذه القننننننننراءة أهنننننننننا غننننننننري صننننننننا ة       

 ثوقنننند تكننننون هننننذه القننننراءة منننندعاة لعبنننن ومرحلننننة  ننننوهم ال تسنننناعدهم علننننر االسننننتماع ملنننندة زمنيننننة كافيننننة

ال بفطرتننننه للعنننننب فنننننال يسنننننتطيع أن حيصنننننر مي ننننن فالطفنننننلبعنننن  التالمينننننذ وانصنننننرافهم عنننننن موضننننوع الننننندري 

 انتباهه مدة طويلة .

 مراح  تعليم القراءة :-8

عوبة بالقنننننننننندر الننننننننننذي يتناسننننننننننب مننننننننننع قنننننننننندرات الصنننننننننن إىلمجننننننننننب أن تننننننننننندرج كتننننننننننب القننننننننننراءة مننننننننننن السننننننننننهولة 

 و هذه املراحل كما يل : القرائ التالميذ يف كل مرحلة من مراحل النمو 

 مرحلة االستعداد للقراءة:)تخص المرحلة االبتدائية(-أ

 مرحلة التوسع في القراءة: )تخص المرحلة االبتدائية(-ب
                                                 

 .80، ص 2009،  األردنأحمد إبراهيم ، أساليب تدريس اللغة العربية ، دار زهران للنشر التوزيع ، عمان - 1
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 مرحلة القراءة الواسعة:-ج

ت األخننننننننننننرية مننننننننننننن املرحلننننننننننننة االبتدائيننننننننننننة إىل هنايننننننننننننة مرحلننننننننننننة وهننننننننننننذه املرحلننننننننننننة  تنننننننننننند مننننننننننننن السنننننننننننننوا -1

التعلنننننننننننيم الثنننننننننننانوي حينننننننننننث تتسنننننننننننع جمننننننننننناالت القنننننننننننراءة عنننننننننننند االطفنننننننننننال و تشنننننننننننمل بعننننننننننن  املنننننننننننواد 

الشنننننننننننننائعة بنننننننننننننني الكبنننننننننننننار و بعننننننننننننن  املشنننننننننننننكالت االجتماعينننننننننننننة النننننننننننننيت يننننننننننننندركها تالمينننننننننننننذ هنننننننننننننذه 

 .1املرحلة

كتسنننننننننننناب العننننننننننننادات قنننننننننننندم السننننننننننننريع يف ا فمننننننننننننا نالحظننننننننننننه علننننننننننننر هننننننننننننذه املرحلننننننننننننة أهنننننننننننننا مرحلننننننننننننة الت    

إذ يبننننننننننننننننندأ املنننننننننننننننننتعلم يف قنننننننننننننننننراءة النصنننننننننننننننننوص األدبينننننننننننننننننة السنننننننننننننننننهلة و قنننننننننننننننننراءة  ،ساسنننننننننننننننننية يف القنننننننننننننننننراءةاأل

 القص  ، كما تزوده برصيد كبري من املفردات اليت تعينه علر الفهم.

 مرحلة توسيع الخبرات و القدرات و الكفايات : -2

لنننننننننيت تزيننننننننند منننننننننن خنننننننننربات وتشنننننننننمل هنننننننننذه املرحلنننننننننة سننننننننننوات الدراسنننننننننة اإلعدادينننننننننة و تتمينننننننننز بنننننننننالقراءة ا

 .2القار  و تنمية  روته اللغوية واللفظية و الثقافية 

منننننننننن أخطننننننننناء  يفنننننننننرت  أن تكنننننننننون هنننننننننناك إذ، يف  ثننننننننننا هنننننننننذا تعنينننننننننناالنننننننننيت هننننننننن  املرحلنننننننننة وهنننننننننذه     

كمنننننننننا تتمينننننننننز قراءتنننننننننه بالسنننننننننرعة و الطالقنننننننننة يف الفنننننننننل منننننننننع فهنننننننننم املعنننننننننىن ،   التالمينننننننننذ لفظينننننننننة ولغوينننننننننة،

عينننننننننننق التالمينننننننننننذ و البننننننننننند منننننننننننن تعويننننننننننندهم علنننننننننننر اسنننننننننننتخدام لكنننننننننننن هنننننننننننناك بعننننننننننن  األلفننننننننننناظ النننننننننننيت ت

 القواميس اللغوية.

 مهارات القراءة: وتتمث  في ثالث مراح  و هي:-9

 المهارات الفسيولوجية:-9-1

                                                 
 .48صيل والتذوق األدبي ،ص :علي أحمد مذكور ،القراءة و أثرها في التح- 1
 .140-139زكريا اسماعيل ،طرق تدريس اللغة العربية ، ص،- 2
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 . تشمل املهارات اخلاصة بأعماء النطق و السمع و اإلبصار 

 المهارات الوجدانية:-9-2

وجننننننننننننننداين بنننننننننننننالتغريات و الصنننننننننننننور اجلميلننننننننننننننة وتتمثنننننننننننننل يف مهنننننننننننننارة التننننننننننننننذوق اجلمنننننننننننننايل و االنفعنننننننننننننال ال 

 .الرائعة و الرغبة وامليل حنو القراءة اهلادفة

 المهارات العقلية:-9-3

 لكن أن نطلق عليها مهارات الفهم و تشمل املهارات الفرعية ا الية:

.التعرف علر ا روف و علر الكلمة و علر اجلملة 

 الصحيح للكلمة. الربط بني األفكار و االستنتاج ،اإلدراك اهل ائ 

.تقو  املادة املقروءة 

 املتوقعنننننننننننة ،و فهنننننننننننم الكلمنننننننننننات غنننننننننننري املألوفنننننننننننة  النتنننننننننننائجتنننننننننننذكر و تلخننننننننننني  املقنننننننننننروء و تصنننننننننننور

 1والسرعة يف القراءة مع الفهم.

شنننننننننننننار البننننننننننننناحثني يف  لنننننننننننننيلهم للقنننننننننننننراءة أهننننننننننننننا تتطلنننننننننننننب تسلسنننننننننننننال منننننننننننننن املهنننننننننننننارات و أن أي وقنننننننننننند أ

هــــــــــــو الفهــــــــــــم  عوبة املسننننننننننننتو  األعلننننننننننننرمشننننننننننننكلة يقابلهننننننننننننا الفننننننننننننرد علننننننننننننر أي مسننننننننننننتو   لننننننننننننق صنننننننننننن

، لكننننننننننن قبننننننننننل  ذلنننننننننن  مجننننننننننب علننننننننننر القننننننننننار  أن ينننننننننندرك رمننننننننننوز باعتبننننننننناره اهلنننننننننندف األساسنننننننننن  للقننننننننننراءة

سنننننننننباب فننننننننناءة واحننننننننندة منننننننننن هنننننننننذه تكنننننننننون سنننننننننببا منننننننننن أ، فالفشنننننننننل يف اكتسننننننننناب كالقطعنننننننننة املكتوبنننننننننة

 2صعوبة القراءة و صعوبة الفهم.

                                                 
 .92ص: مرجع سابق ، ساليب التعلم ،ي عيسى سعد ،الضعف في القراءة و أمراد عل 1
 .92ص: نفس المرجع، 2
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احملنننننيط للفنننننرد و العنننننامل بأكملنننننه كمنننننا تعتنننننرب وسنننننيلة  ومننننننه فنننننالقراءة بأنواعهنننننا هننننن  النافنننننذة املفتوحنننننة علنننننر      

 إىلالكتسننننننناب العلنننننننوم و املعلومنننننننات و اخلنننننننربات املتنوعنننننننة ،ذلننننننن  أن القنننننننراءة توسنننننننع مننننننندارك الفنننننننرد و تنقلنننننننه 

 والقراءة ه  اخلطوة األوىل لتعلم نشاطات اللغة العربية ومنها نشاط القواعد. آفاق أوسع و أرحب.

 عة متوسط درس أنموذجي:تدريس القراءة للسنة الراب-10

 السنة الرابعة متوسط             المدة الزمنية :ساعة المستوى:

 الوحدة التعلمية األولى : الدين معاملة     النشاط قراءة و دراسة نص

 الموضوع من شمائ  الرسول صلى ا  عليه وسلم.

ع، وحسننننننننننننن القنننننننننننندرة علننننننننننننر االسرتسننننننننننننال القرائنننننننننننن  املناسننننننننننننب للموضننننننننننننو -: الكفــــــــــــاءة المســــــــــــتهدفة
و فهمننننننننننننننننه و ليلننننننننننننننننه و  مننننننننننننننننع مراعنننننننننننننننناة مواضننننننننننننننننع الوقننننننننننننننننف الصننننننننننننننننحيحة، األداء و  ثيننننننننننننننننل املعننننننننننننننننىن،

 استنباطه لدراسة األفكار و األساليب البالغية املتنوعة.

 مؤشر الكفاءة :

.ينبغ  علر املتعلم أن يقرأ الن  قراءة إعرابية مع مراعة تقنياته و حسن األداء 

هنننننننننننننو املثنننننننننننننل  علينننننننننننننه الصنننننننننننننالة ن رسنننننننننننننول ا و أ بعننننننننننننن  اخلصنننننننننننننال احملمدينننننننننننننة ا ميننننننننننننندة يبنننننننننننننني
 األعلر الذي يقتد  به.

.يدرك امهية حسن املعاملة و االلتزام 

:السبورة 46الوسائل :الكتاب املدرس  ،ص، 

أهننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننداف  سري الدري الوضعيات

 التعلم

يعنننننننننر  أعمالنننننننننه مراقبننننننننننننننننة التحمننننننننننننننننري :تراقننننننننننننننننب أعمننننننننننننننننال التالميننننننننننننننننذ املن ننننننننننننننننزة يف وضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننعية 
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 البيت. االنطالق

يننننننننننع متنننننننننندين يصننننننننننل  هننننننننننل جتنننننننننند أخالقنننننننننننا تقنننننننننند  الوحنننننننننندة: اجلم

اخننننننننننننالق مصننننننننننننلني ؟هننننننننننننل ديننننننننننننننا يبنننننننننننندأ و ينتهنننننننننننن  عننننننننننننند بنننننننننننناب 

 املس د؟

تقننننننننننننند  الننننننننننننندري: اإلسنننننننننننننالم دينننننننننننننن اخنننننننننننننوة و تسنننننننننننننامح وحسنننننننننننننن 

معاملنننننننننننننة ، و يف سنننننننننننننرية النننننننننننننن  صنننننننننننننلر ا  علينننننننننننننه وسنننننننننننننلم دروي 

وعننننننننننننننرب مجنننننننننننننندر بنننننننننننننننا االقتننننننننننننننداء  ننننننننننننننا و إحياؤهننننننننننننننا يف تعامالتنننننننننننننننا 

 اليومية.

املن نننننننننننننننننننننننننننننننننننننزة يف 

 بيتال

الوضنننننننننننننننننننننننننننننننننننعية 

 البنائية

 

 

 

 

 

 

 

 البناء الفكري    

 القننننننننننننننننننراءات : دعننننننننننننننننننوة التالميننننننننننننننننننذ إىل فننننننننننننننننننتح الكتنننننننننننننننننناب

 و قراءة الن  قراءة صامتة. 46صفحة 

: مراقبة فهم الن 

 امننننننننننننننا سننننننننننننننبب حننننننننننننننب الننننننننننننننناي لرسننننننننننننننول ا ؟ اسننننننننننننننتخرجو 

ملتننننننننننننننننه معابعننننننننننننننن  خصنننننننننننننننناله مننننننننننننننننن الننننننننننننننننن .  تتسننننننننننننننننم 

  ر حسن املعاملة يف حياتنا؟للناي؟ما أ

الفكرة العامة؟ 

 "حسننننننننننننن املعاملننننننننننننة و كننننننننننننرم االخننننننننننننالق عننننننننننننند الننننننننننننن  "ص

يقننننننننننننننننننرأ الننننننننننننننننننن  

قنننننننننننننراءة صنننننننننننننامتة 

م منننننننننننننننننا و يفهننننننننننننننننن

 ورد فيه.

 

 

يسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتنتج 

 الفكرة العامة
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 أسس يقتد   ا.

  بينننننننننان الكاتنننننننننب جلواننننننننننب ممنننننننننيسة منننننننننن سنننننننننرية رسنننننننننول ا

 و ا ث علر االقتداء  ا.

 اءة أحسننننننننننننننننن قننننننننننننننننراءة  وذجيننننننننننننننننة مننننننننننننننننن األسننننننننننننننننتاذ   قننننننننننننننننر

ات فردينننننننننننننة منننننننننننننن ،   قنننننننننننننراء التالمينننننننننننننذ و أجنننننننننننننودهم أداءي 

 التالميذ

:املناقشة و التحليل و استخالص املعطيات 

 الفقنننننننننننننننرة االوىل : مننقننننننننننننننننول الكاتننننننننننننننننب : إن املعننننننننننننننننامالت

 ....إىل قوله...من حوله( قراء ا.

 صننننننننننف الكاتنننننننننب النننننننننناي بنننننننننني  بنننننننننوب و منننننننننذموم ..منننننننننا

صنننننننننننلر ا  علينننننننننننه أسننننننننننناي ذلننننننننننن ؟أذكر سننننننننننن ايا النننننننننننن  "

 "؟هل كان يدعيها أو يتصنعها؟وسلم

 ة األساسننننننننننية :تعننننننننننداد وائننننننننننل رسننننننننننول ا  و بينننننننننننان الفكننننننننننر

 أ رها يف التفاف الناي حوله.

من قنننننننننننننننول الكاتنننننننننننننننب: و لقننننننننننننننند كنننننننننننننننان :الفقنننننننننننننننرة الثانينننننننننننننننة

.....إىل قوله:...السنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننلف ا مننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننند و 

 األداء(قراء ا.

 

يتنننننننننننننابع القنننننننننننننراءة 

اجلهريننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة   

يقننننننننننننننننننننرأ قننننننننننننننننننننراءة 

إعرابينننننننننننة مننننننننننندجما 

معارفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه 

النحوينننننننننننننننننننننننننننننننننننننة و 

الصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننرفية و 

يصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننحح 

خطنننننننننننأه بنفسنننننننننننه 

أو مبسنننننننننننننننننننننننننننناعدة 

 زميله

 

يتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندخل 

املنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتعلم يف 

النقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا  و 

التحلينننننننننننننننننننننننننننننننننننل و 

اسنننننننننننننننننننننننننننننننتخالص 
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منننننننننننا النننننننننننذي أع نننننننننننب البننننننننننناحثني و الدارسنننننننننننني يف الننننننننننننن  

"ص" ؟ أليسننننننننننننننننننننت األمننننننننننننننننننننوال اليننننننننننننننننننننوم كننننننننننننننننننننل سننننننننننننننننننننبب 

 ن ؟أكانت كذل  مع ال الباليا؟

 الفكنننننننننننننننننرة االساسنننننننننننننننننية :إع ننننننننننننننننناب املفكنننننننننننننننننرين و

 الدارسني  سن سرية رسول ا .

 الفقنننننننننننننننرة الثالثنننننننننننننننة: نمننننننننننننننننن قنننننننننننننننول الكاتننننننننننننننننب : و

يف دينننننننننننننننننن ا  الينننننننننننننننننوم..إىل قولنننننننننننننننننه؟... ا اجنننننننننننننننننة

 (قراء ا.أفواجا

 ملنننننننننننننننننناذا يرانننننننننننننننننننا الكاتننننننننننننننننننب يف حاجننننننننننننننننننة دائمننننننننننننننننننة

للتننننننننننننننننننذكري  سننننننننننننننننننن املعاملننننننننننننننننننة ؟ هننننننننننننننننننل ترانننننننننننننننننننا 

 متحمرين.

كاتنننننننننننننب حاجتنننننننننننننننا الفكنننننننننننننرة األساسنننننننننننننية بيننننننننننننننان ال

إىل حسننننننننننننننننن املعاملننننننننننننننننة يف مجيننننننننننننننننع اجملنننننننننننننننناالت و 

 أ رها يف ترقية اجملتمع.

 الفقننننننننننننننننرة الرابعننننننننننننننننة: مننننننننننننننننن قننننننننننننننننول الكاتننننننننننننننننب : و

اخلالصننننننننننننننننننننة... إىل قولننننننننننننننننننننه...و لكننننننننننننننننننننل أمننننننننننننننننننننر 

 شريف" قراء ا 

    فكنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننناراأل

 األساسية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 في كتاب اللغة العربية  نشاط القراءة والقواعد  تدريس                                              الفصل الثالث:         
 

 
167 

 

 

 

 

الوضنننننننننننننننننننننننننننننننننننعية 

 اخلتامية

 

 

 

 

-إالم يدعو الكاتب يف هذه الفقرة ؟ 

 الفكنننننننننننننننننننرة االساسنننننننننننننننننننية الننننننننننننننننننندعوة إىل االقتنننننننننننننننننننداء

 بسرية رسول ا .

 النننننننننن  :رسنننننننننول ا  احسنننننننننن املغنننننننننز  العنننننننننام منننننننننن

قننننننندوة مجنننننننب السنننننننري علننننننننر هن هنننننننا لكننننننن   مننننننننع 

 خريي الدنيا و اآلخرة.

 قنننننننننننننال علينننننننننننننه الصنننننننننننننالة و السنننننننننننننالم :أكثنننننننننننننر منننننننننننننا

يننننننننننندخل النننننننننننناي اجلننننننننننننة ، تقنننننننننننو  ا  و حسنننننننننننن 

 اخللق."

 وقننننننننننننال عليننننننننننننه الصننننننننننننالة و السننننننننننننالم: إن اقننننننننننننربكم

منننننننننننننننننننين جملسنننننننننننننننننننا ينننننننننننننننننننوم القيامنننننننننننننننننننة أحسننننننننننننننننننننكم 

 أخالقا".

يتوصننننننننننننننننننننننننننننننننل إىل 

 املغز  العام 

 

 
من خالل هذه املذكرة الرتبوية و حمور سري ا ص  للقراءة و الوقوف علر مراحلها توصلنا إىل النقاط     

 التالية :

 ر ن  القراءة من قبل املتعلمني ك  يسهل استيعاب الن  بشكل جيد.ن حيم  مجب أ  -

، وه  ما يسعر إىل ريديد الكفاءات املستهدفة من الدقبل البدء يف تقد  الدري، مجدر باملعلم     -

و الكفاءة املستهدفة من هذا الن  "من وائل الرسول  وه   تلف من ن  آلخر. ، هناية الدري قيقه يف
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، إضافة إىل إدراك املتعلمني ملكانة الرسول علر  اكاة الن  مشافهة و كتابة عليه وسلم ه  القدرة .صلر ا 

 صلر ا  عليه وسلم وواجب االقتداء به.

 الدري يسري وفق مراحل و أول مرحلة ه  التمهيد .  -

      ، وخيتلف التمهيد من دري آلخر  سب نوععلم املتعلمني يف اجلو العام للدرييف التمهيد يمع امل-

، لتتمح الصورة أكثر للمتعلمني، وعموما فالتمهيد هو ذ أن يكون من الواقع املعيش  أو متصل به، وحيبالن 

 ري، وهو مبثابة تقو  أويل ملكتسبات القبلية للمتعلمني.وضعية انطالق الد

يت قراءة الن  قراءة صامتة من طرف املتعلمني يف وقت وجيز ليحدد من خالهلا تأ بعد مرحلة التمهيد -

 الفكرة العامة .

ن املدري ، مع توجيه و تصويب معلم األ وذجية من أجل  اكا ا، فالقراءة اجلهرية لبع  الطلبة  قراءة امل-

 يف حالة وقوع االخطاء مع السالمة اللغوية.

 و يتم خالل هذه املرحلة  ديد الكلمات الغاممة و شرحها مبساعدة من املدري .-

وبعدها تبدأ مرحلة الفهم و التحليل و االستخراج و الرتكيب فيحدد التلميذ الفكرة االساسية ووضع عنوان -

 هلا.

، فف  هذه يف استنتاج املغز  العام للن  ااسس، تتم أمرحلة تقييمية شاملة فه  خريةأما املرحلة األ      

املرحلة ينقد املتعلم بع  أفكار الن  و حيكم عليها باإلجاب أو السلب و يف األخري يتحقق من صحتها أي 

 يصدر حكما تقييميا علر هذه االفكار و هذا مبثابة تقييم  صيل .
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يف البيداغوجيا  اط النصوص يف تل املقاربة بالكفاءات خيتلف عما كان عليهن سريورة نشخالصة القول أو     

، كما أهنا أعطت أمهية للتحليل و ء و الشرح اللغوي الكتشاف املعىندااليت كانت تركز علر اآل ، والقدلة

 االستنتاج و تزويد املتعلم برصيد لغوي  ري و جديد.

ن يكون قادرا علر  ديد طبيعة النصوص و حياته اليومية، و أمكتسبا ا يف  كما جتعل املتعلم يوتف      

  ييز أنواعها .

هداف يف امليدان من بينها ضعف تأهيل املعلمني لتسيري الدروي وفق لكن توجد عقبات لتحقيق هذه األ    

 هذه الطريقة .

 عكس .الفوقة و أخر  تزيد من توسيع الفروق الفردية بني التالميذ خاصة إذا كان هناك يف القسم فسة مت

 قواعد اللغة العربية نشاط المبحث الثاني: تدريس

وكان  ،الكتب والشروحات واملتون واملنظومات القد أوىل العرب اهتمام منقطع النظري بالنحو فألفو        

ل متعلم هدفهم من وراء ذل  صيانة اللغة العربية والقرآن الكر  من اللحن بوضع قواعد وقوانني يسري عليها ك

للغة، وبالرغم من أن تدريسهم هلا ال يعدو أن يكون يف جممله طريقة تقليدية تقوم علر اإللقاء تتخللها أحيانا 

:" إن كثري  ن درسوا القواعد وتعمقوا يف أصوهلا وفروعها، وأفنوا أعمارهم يف ابن خلدونمناقشات يقول 

فابن . 1للسانية ال يستطيعون التعبري اللغوي الصحيح"البحث عن مسائلها ومشاكلها ومل مجيدوا هده امللكة ا

 يفرق بني اكتساب اللغة الذي يعترب اهلدف من تدريس القواعد أو علم صناعة االعراب. خلدون

                                                 

  1  - مذكور أحمد علي، تدريس فنون اللغة العربية دار المعارف 1991 ص343، بتصرف
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ىل تعلم لغا م وتعلم لغات غريهم جعلت لزاما عليهم معرفة قواعد هده اللغة إإن حاجة الشعوب امللحة    

يسها والسؤال املطروح: ما املقصود بقواعد اللغة؟ وما ه  طرق تدريسها؟ والبحث عن أفمل الطرق لتدر 

 . والصعوبات اليت تواجه الطلبة يف تعلمها

                                                  قواعد اللغة وأهميتها: -1

ف العني وه  مجع مفردة يف اللغة نأخذ كلمة قواعد ماد ا من الفعل املزيد قعد بتمعي        لغة:  -أ  

لية اليت تتيح ل نسان أن القواعد مبثابة األداء أو اآل . لكن القول1 قاعدة أي األساي وقواعد البيت أساساته"

 أن يتكلم اللغة واليت  دد شروط التواصل والتفاهم وضوابطها بني أبناء اللغة الواحدة.

يست القواعد إال قوانني مستنبطة من طائفة من كالم بقوله:" ل سعيد األفغانييعرفها        :اصطالحا-ب

. "قواعد اللغة العربية هو مصطلح يطلق علر العلمني نعلم النحو وعلم 2 العرب الذين مل تفسد سالئقهم"

الصرف( وه  أحكام مجري عليها الكالم العر  يف نظامه اجلمل  ونظامه اإلعرا  ونظام أبنية الكلم فه  

رئيسية من مطالب العلم باللغة العربية: أوهلا نظام اجلملة  انيها االعراب  الثها خي  علم  تتناول  الد جوانب

 . 3 الصرف وهو نظام أبنية الكالم"

:" القواعد قوانني اللغة وأنظمتها ابتدعها أهل اللغة وتعارفوا عليها وطبقوها يف استعماال م 'فض  ا 'ويعرفها 

 .  4" لر صحة هذا االستعمال من عدمهاللغوية، وأصبحت معيار ا كم ع

 وعلر هذا فيمكن القول أن:

                                                 

  1 - ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق ،ح40 ص3689

  2- األفغاني سعيد: الموجز في قواعد اللغة العربية: دار الفكر: 1424 ص14

  3- المناصرة عباس،أطلس النحو العربي دار عمان األردن دت، ص6.
ة التربية جامعة االمارات محمد رجب فضل هللا، مداخل تدريس القواعد اللغوية بالمرحلة االبتدائية، مجلة كلي - 4

  65ص 2001، 18العربية المتحدة العدد 
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قة القواعد وسيلة لمبط الكالم وصحة النطق والكتابة وليست غاية مقصودة لذا ا فالنحو يهتم بتحديد العال

ا  ديد صلتها ببعمها هلذا فالنحو يمبط أواخر الكلمات بينما يهتم ذبني الكلمات داخل اجلملة، وك

 دراسة التغريات اليت تطرأ علر بنية الكلمة وه  مستقلة.الصرف ب

بوضع و ث وتعليم ضوابط االستخدام اللغوي الصحيح ألبنية إذن واعد اللغة العربية هو املخت  علم ق

 املفردات وصيغتها وأبنية اجلملة وتراكيبها. 

تعني املتعلم علر التعبري الصحيح فنا يف آن واحد. فن من حيث إهنا وسيلة  لكن اعتبار قواعد اللغة علما و

ا قصدت لذا ا و روع  يف دراستها  كني ذكالم بوضوح وه  علم قائم بنفسه إوضبط األساليب وفهم ال

 قائقها ومباحثها يف األلفاظ املفردة واملركبة. داملتعلم من فلسفتها و 

وسع املدارك واللغة ال ي   اخليال وقواعد اللغة العربية ه  املقياي الذي ينظم التفكري ويمبط اللسان وينم

ال بالتدرب إتصلح وال تفهم قواعدها إال بإتباع مناه ها، وتطبيق مقاييسها وال يستقيم لسان وال ينمو خيال 

 الطويل علر استعمال مبادئها وقواعدها يف التعبري عن حاجات االنسان.

 أهمية قواعد اللغة والهدف من تدريسها: -2

 :1 أو قواعد اللغة يف النقاط اآلتيةتكمن أمهية النحو 

لذاته ، وإ ا هو االنتفاع  ذه القاعدة يف التطبيق و استخدام اللغة  ن تعلم القواعد النحوية ليس مقصوداإ-

 2استخداما صحيحا.

                                                 
  بتصرف 3ص، المرجع السابق .المناصرة عباس، – 1
بو الفتح التوانسي ، األصول الحديثة لتدريس اللغة العربية .مصر ،دار النهضة علي الجمبالطي ،أ 2

 .317،ص:1971،
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النحو نظام علم  حيم  اللغة من فوضر التعبري واختالط املقاصد ومجعلها سهلة مجيلة وميسرة وبذل   -أ 

بناء اجملتمع لغة موحدة يتفامهون  ا وتتوحد من خالهلا عقوهلم وتتألف قلو م وتتقارب أساليبهم يممن أل

 . فيكون هلم أهداف مشرتكة وبذل  تتم هلم وحدة التواصل بني املاض  وا اضر واألصالة املعاصرة

بدقة وأمانة اىل التعلمني ىل مقاصدها التعبريية  يف نقل العلوم إو علم خيدم العلوم كلها ويوصلها النح -ب 

 واملخاطبني ومجيع أبناء اجملتمع.

 النحو محاية للمعىن من فوضر املقاصد و ريف الكلم عن مواضعه. -ج 

اإلعراب معىن قبل أن يكون حركة إعرابية   جاءت ا ركة اإلعرابية لتمبط املعىن و افل عليه و رسه من  -د 

 العبث.

 ل اللغة يف التفكري والتعبري والتأليف واخلطاب وهو الذي يكشف املعىن.هو الرشد العلم  الستعما -ه 

 هو العلم الذي يعلم اإلنسان التحليل املنطق  السليم لفهم اللغة ويساعده علر الفهم والتحدد. -و 

 يف النقاط اآلتية: أهداف تدريس قواعد اللغة العربيةلكن اختصار    

ما يدرسونه من نصوص وشواهد أدبية تنم  أذواقهم وتساعدهم علر  تعميق  رو م اللغوية عن طريق -أ 

 التعبري السليم كالما وكتابة.

زيادة مقدرة التالميذ علر تنظيم معلوما م وزيادة قدر م أيما علر املالحظة واملوازنة وا كم وترقية  –ب 

 .1 ذوقهم األد 

وتفكري وتعبري وتثقيف و و فكري إضافة إىل  تدريس قواعد اللغة يف  قيق وتائف اللغة من اتصال –ج 

 إتقان مهارات اللغة من كتابة وقراءة...

 يساهم يف حسن االتصال بالقرآن الكر  والسنة النبوية واحملافظة علر اللغة العربية. –د 

                                                 
  254 ص 2010،  2ر المسيرة عمان األردن طكور أحمد علي، طرق تدريس اللغة العربية داذم – 1
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يف  عصمة األلسن من اخلطأ يف الكالم وصون األقالم من الزلل يف الكتابة، وتعويد التالميذ التدقيق –ه 

 . 1صياغة العبارات واألساليب حف  ا يشينها ويذهب جبماهلا

يساهم يف تعويد التالميذ علر التفكري وإدراك الفروق الدقيقة بني الرتاكيب واجلمل والعبارات وحف األبنية 

 املفردة.

 :2 ا أمر من األمهية مبكان  وتكمن أمهيته يفذفتحديد األهداف إ

 عملية التدريس. تعترب كدليل للمعلم يف – 1
 تسهل عملية التدريس، حيث يعرف التلميذ ما هو املطلوب منه. – 2
 تساعد علر صياغة األهداف صياغة واضحة وعلر صياغة أسسلة التقو  بطريقة سهلة وبسيطة. – 3
لية األهداف التعليمية التعلمية إىل أبسط مكونا ا وهو ما مجعلها واضحة ولكن من تقدلها بفاع أجتز  – 4

 ونشاط.
 .3 يرتجم مبدأ النية املعرب عنها بوضوح صريح ومعلن للتلميذ ليربهن علر تعلمه – 5

فتحديد األهداف لكن املعلم من اختيار  تو  املادة وتنظيمها واألساليب والطرق املتبعة يف إيصال املادة 

 .للمتعلم

      :وأساليبها المتعددة طرق تدريس قواعد اللغة العربية - 3

 يل علر هذه القواعد إال بالتعليم،، وال يتم التحصلنحوية من أبرز مراحل تعلم اللغةتعد القواعد ا        

، ملا واعد النحويةوحف حيقق املعلم أهدافه التعليمية ال بد أن نستخدم أكثر من طريقة يف تدريس الق

 ين اهل ري .توصف به من صعوبة عند الكثري من املتخصصني العرب منذ القرن الثا

                                                 

 2000، 2فخر الدين عامر، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية اإلسالمية عالم الكتب القاهرة مصر ط – 1 

  202ص
  23-22محمد بن يحي زكريا وعباس مسعود، التدريس عن طريق المقاربة باألهداف والمقاربة بالكفاءات، ص – 2

  3 – النظام التربوي والمناهج التعليمية، 2004 ص 143
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وقد حق لنا أن نتساءل عن هذه الطرق، هل توجد طريقة واحدة لتدريس القواعد النحوية ؟ أم هناك        

 طرق متعددة ؟

 كر منها:ذ يف تدريس قواعد اللغة العربية ن هناك العديد من الطرق املتبعةالظاهر أن            

أقدم طرق التدريس اليت عرفتها حلقات التدريس : تعد طريقة احملاضرة من  1طريقة المحاضرة -1 -3

يف االستعمال وأكثرها شيوعا بني املدرسني السيما يف املستويات املتقدمة، وتكاد تكون الطريقة األكثر حظا 

ا ال يعين أهنا مل تعد ذطرق التدريس التقليدية غري أن ه ا. وتصنف طريقة احملاضرة من بنيذاجلامع  يف يومنا ه

  فعالة يف التدريس.مهمة أو غري

 :2 *خطوات طريقة المحاضرة

ضوع مادة احملاضرة وه  ي يطل منه املدري علر مو ذد اخلطوة األساسية فه  املدخل الاملقدمة: تع - 1

هان الطلبة لتلق  املعلومات ملا هلا من دور يف إ ارة الطلبة و فيزهم ذي يسلكه املدري لتهيسة أذالسبيل ال

 ويدخل فيها:

 ط موضوع احملاضرة باملعلومات السابقة اليت هلا صلة باملوضوع اجلديد.رب -أ 

 طرح أسسلة مثرية تكمن إجابتها يف موضوع احملاضرة وتوتيف احملاضرة ل جابة عليها. -ب 

 عر  حدد جاري أو تارخي  أو علم  والربط بينه وبني موضوع احملاضرة. -ج 

 ىل حلها.طرح بع  املشكالت اليت تشعر با اجة إ -د 

اضرة، وتعد ه اخلطوة أغلب زمن ا صة يف احملذناوله بالشرح والتوضيح: تستغرق هو تأعر  املوضوع  - 2

 ه الطريقة.ذاخلطوة الرئيسية يف ه

 الربط بني أجزاء املادة: إن املدري مجب أن حيرص حرصا تاما علر الربط بني أجزاء مادة احملاضرة - 3

                                                 

  1 - عطية محسن علي، المناهج الحديثة وطرائق التدريس، دار المناهج عمان األردن دط، 2009 ص379

  2  - نفس المرجع، ص384 بتصرف
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 نتائج: ويعط  املدري دورا للطلبة يف االستخالص واالستنتاج.االستنتاجات واستخالص ال - 4
التقو : ويكون التقو  عن طريق أسسلة أعدت مسبقا حول املوضوع قد تكون عامة أو تفصيلية بغر   - 5

                                                معرفة استيعاب الطلبة وفهم املوضوع فهما جيدا.
 اضرة: تنته  احملاضرة الالصة تكتب علر الصبورة تشمل زبدة احملاضرة بدقة وإمجاز. خالصة احمل - 6  

 عيوب طريقة احملاضرة: لكن  إمجاهلا يف اآليت:
 غالبا ما يكون الطالب فيها سلبيا ومشاركته فيها  دودة. -أ 
 ال تراع  الفروق الفردية. -ب 
 منه.جمهدة للمدري وتتطلب مهارات وقدرات عالية  -ج 
 تسمح للشرود الذهين، ال تالئم الطلبة قليل  النمج.  -د 

 القواعد القياسية في تدريس النحو:-3/2
قدموها " الطريقة القياسية  اليتلقد ذكر الكثري من املهتمني بالتعليم هذه الطريقة ، ومن أهم التعريفات     

 لشواهد املؤكدة هلا "  فل القاعدة ،   اتباعها باألمثلة وا أاليت تقوم علر البد
وما يستنتج من هذا التعريف أن الطريقة القياسية ه  االنطالق من العام إىل اخلاص ، ومن الكل إىل    

وه  احد  طرق  (، 1)اجلزء ، أي من القاعدة النحوية املقصودة إىل األمثلة اليت توضح هذه القاعدة  
إىل اجملهول ، هذه الطريقة ال تصلح للمراحل األوىل من  التفكري اليت يتبعها العقل يف الوصول من املعلوم

 ( 2)التعليم األساس  العتمادها علر الت ريد بينما يعتمد التالميذ علر احملسوي أكثر من اجملرد 

 (3ن كاآليت :  خطوات تدريس الطريقة القياسية فه أما 
األسسلة اليت كر بع  ذ ه القاعدة بهذ  يوضحكر القاعدة أو التعريف أو املبدأ العام  ذ يستهل فيها املعلم ب   

 4 ل  التطبيق علر القاعدة.ذتنطبق عليها ليعقب 

 : 5 ر الطريقة القياسية باخلطوات األتية

                                                 
ي مرباح بلخير شنين ن طرق تدريس القواعد النحوية وعالقتها بفكر ابن خلدون ، مجلة األثير ، جامعة قاصد - 1

 .117ص  2012، مارس  13العدد 
 .55ربيعة بابلحاج ، مرجع سابق ن ص  - 2
 .118-117بلخير شنين ن مرجع سابق ن ص  - 3

  4 - فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلعالنية دار اليازوري العلمية عمان 2006 ص72
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 هنيا للتعامل مع الدري اجلديد.ذالتمهيد إ ارة الطلبة و يستهم  التمهيد: الغر  من -أ 

 ه اخلطوة يشرتط اآليت:ذعر  القاعدة: يف ه -ب 

 تابة القاعدة علر السبورة الط واضح يراه اجلميع.ك  -

 أن تقرأ من املدري   الطالب أكثر من مرة. -

 أن تكون متكاملة ال نق  فيها. -

 .أن مجري تنبيه الطالب علر جزئيات القعدة أو عناصرها  -

طبق عليها اصة تنه اخلطوة يطلب املدري من الطلبة تقد  أمثلة من مالحظا م اخلذعر  األمثلة: يف ه -ج 
ه األمثلة واضحة وتكتب علر السبورة مرتبة ترتيبا يسهل علر الطلبة إعادة تشكيل ذالقاعدة علر أن تكون ه

                                                                            القاعدة من خالل استقراء األمثلة. 
ية والكثرية وصحة القاعدة لكن التطبيق عليها بأمثلة أو التمثيل جبمل التطبيق: نتي ة ل مثلة التفصيل -د 

 .1 مفيدة. تقد   اذج ألمثلة تطبيقية تبيني استخدام تل  القواعد
  :2مميزات الطريقة القياسية: تتميز الطريقة القياسية ب

                                                                                                       :ومن مزايا الطريقة القياسية

لقد  د ت املراجع املختصة علر فوائد هذه الطريقة بأهنا سهلة التقد  وال تأخذ الوقت الكثري، فقال 

أحدهم  " طريقة سهلة ال  تاج لوقت أو جهد" ، وقال آخر " إن الطريقة القياسية  تاز بسهولة السري 

وتوصف  أيما  (3)طويال ."  طريقة سريعة ألهنا ال تستغرق وقتاطوا ا املقررة ...." وه  أيما فيها وفق خ

 (4نسهلت العر  حف أن بع  الرتبويني أطلق عليها طريقة ن ضرب زيد عمرا ( ""أهنا ب

                                                 

  1 - صالح  نصيرات، طرق تدريس العربية دار الشؤون عمان األردن ط1، 2006 ص197

  2  _عطية  محسن علي، المناهج الحديثة وطرائق التدريس ص412
والتوزيع ، طه حسين الدليمي وكامل محمود الدليمي ن أساليب حديثة في تدريس العربية ن دار الشروق للنسر  - 3

 .63،  2004عمان االردن ، 
، ص  2005طرق تدريس اللغة العربية ، لزكريا إسماعيل ، دار المعرفة الجامعية ، قنال السويس الشاطبي ،  - 4

224. 
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 : 1ومن عيو ا ما يأيت 

لبا صعبة الفهم واإلدراك      من مساو  هذه الطريقة أهنا تبدأ باألحكام العامة الكلية اليت تكون غا-
 تنته  باجلزئيات ، أي أهنا عكس قوانني اإلدراك حيث تبدأ بالصعب وتنته  إىل السهل ."

ومن عيو ا أهنا ال تؤدي إىل اكتشاف التلميذ للقوانني النحوية أي ال يساهم يف الفهم اجليد ، رغم -
 حفل القاعدة  ، وهذا ما يعيق التطبيق اجليد .

قة جتلب امللل ، وال تكسب التلميذ معلومات مفهومة ، وتؤدي إىل النفور من دراسة القواعد ه  طري-
 النحوية .

 تنم  عادات التفكري. -
 ال تالئم عادات التفكري اجليد. -
 ال تالئم املستويات الدنيا من مراحل التعليم. -
 وافر لد  اجلميع.تتطلب قدرة علر التحليل و ديد اخلصائ  والقياي عليها قد ال تت -

 الطريقة االستنباطية ) االستقراء(/3/3

، وفيها يتم لكوهنا األنسب للمرحلة األساسية طلبا للحقيقة لطريقة جتعل املتعلم يبحث ويستقرأهذه ا     

 (2نتعويد املتعلم علر التفكري السليم واملنطق  بالفح  واملقارنة   استنباط القاعدة .

قة السابقة نشأت مع قدوم أعماء البعثات التعليمية من أروبا فقد نشأ هؤالء يف تل ه الطريقة عكس الطريذه
" يف   فريديريك هاربرتالطريقة القياسية إال اهنم تأ روا أ ناء وجودهم بأروبا بالثورة اليت قام  ا املر  األملاين "

( إىل طرق تدريسهم للمواد هاربرتنا  م ينقلون مباد  ذاسع عشر وبداية القرن العشرين فإهناية القرن الت
خطوات الدري وه  املقدمة،  'هاربرت'ومنها القواعد النحوية حيث يرتب الدري يف عدة نقاط يسميها 

 . 3العر ، الربط، القاعدة أو االستنباط ، التطبيق

 اآلتية : اخلطواتمن اجلزء للوصول إىل الكل ، وتت لر معاملها  يف هذه الطريقةيبدأ       

                                                 

  1  - نفس المرجع ص412
 .54ربيعة بابلحاج ، مرجع سابق ، ص  - 2

  3 - فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واالمالئية ص 271 
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اخلمس الشكلية  'هاربرت'ومن تبعه خطوات الطريقة االستقرائية وأطلقوا عليها خطوات  'هاربرت' حدد*
 :1 وه 

تعد هذه اخلطوة يف الطريقة االستقرائية علر مستو  عال من األمهية ألهنا اخلطوة  التمهيد )المقدمة(: -أ 
فاهيم  والتعميمات، و ا يثري املعلم انتباه اليت  يئ الطلبة ذهنيا لعملية املشاركة يف الدري واستقراء امل

املتعلمني، ويشدهم إىل الدري ويعرفهم القصد من الدري ويتم التمهيد بأساليب متلفة تبعا لنوع املادة وطبيعة 
 (2) املوضوع وخصائ  املتعلم واملتعلمني.

كون هذه األمثلة مقدمات يف هذه اخلطوة مجري عر  اجلزئيات أو األمثلة اجلزئية علر من ت العرض: -ب 
صا ة لالستقراء ذات صلة بالدري ولكن أن تقود إىل التعميم املطلوب الحتوائها علر جزئيات أو عناصر 

ويفمل أن تؤخذ األمثلة من  (3)  يث يكون كل جزء أو مثال متصال بالقاعدة ويشكل جزءا  ا تستند إليها.
مثلة ويقوم املدري برتتيب هذه شارك اجلميع يف طرح هذه األالطلبة وتعرب عن مالحظا م وجتار م، وأن ي

 . 4 مثلة علر السبورة ترتيبا منطقيا يسهل استنتاج القاعدةاأل
يعد عر  األمثلة أو ا قائق اجلزئية يقوم املدري مبشاركة الطلبة  الربط أو المقارنة بين األسئلة:-ج 

ل دقيق   مجري عملية مقارنة  بني خصائ  األمثلة بالبحث عن اخلصائ  اخلاصة بكل مثال و ديدها بشك
 .5 إلتهار نقاط التشابه و ديد العالقة بني هذه األمثلة لغر  التوصل إىل القاعدة

يف ضوء عملية الربط بني ا قائق أو األمثلة اجلزئية و ديد العالقات بينها  استنتاج القاعدة أو التعميم:-د 

ج القاعدة وكتابتها علر السبورة الط واضح مصوغة بدقة ولغة واضحة فيقرأها يطلب املدري من الطلبة استنتا 

 .6 ويطلب من الطلبة قراء ا   كتابتها يف دفاترهم

                                                 

  1 -  المرجع السابق ، عطية محسن علي، المناهج الحديثة وطرائق التدريس ص407 
،ص 2005،1سعدون محمد الساموك ، مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها ، دار وائل للنشر ، عمان االردن ،ط، - 2

228. 
 .119ص  بلخير شنين ، مرجع سابق ، - 3

  4 - عطية  محسن علي، المناهج الحديثة وطرائق التدريس، مرجع سابق  ص407- 408

  5 -  نفس المرجع ص408.
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يت أوه  خطوة أخرية و ثل الثمرة اللغوية للدري وله األمهية الكرب  ألن دراسة القواعد ال ت التطبيق: –ه 
التالميذ تدريبا كافيا علر األبواب اليت يدرسوهنا، فالتطبيقات  ثل مثارها إال بكثرة التطبيق عليها وتدرب 

 1 اجلانب العمل 
ما نستخلصه عن هذه الطريقة : أهنا تبدأ بالتدرج يف بناء القاعدة ، وقد كتبت يف عصرنا ا ديث     

جلزائر ، كتب وفق هذه الطريقة ، مثل كتاب النحو الواضح لعل  اجلارم ، وكذل  الكتب املدرسية يف ا
 خاصة للمدرسة األساسية يف مثانينات القرن املاض  .

مزايا الطريقة االستنباطية ما يأتي : ومن 
ويعمل ،  ذا فالطريقة تعمل علر حفز ،، يسل  طريقا للفهم ، ينتبه ، ويفكر التلميذ فيها إمجا -أ

 تفكري التالميذ .
والتتبع واملوازنة واالستنتاج والتطبيق ، هذه  " تنطلق من الواقع اللغوي نفسه ، وتعتمد علر املالحظة-ب

ه  طريقة البحث العلم  اليت تتبع يف تدريس املواد العلمية اآلنية ، وذل  ألهنا تساير طبيعة 
 الدري .

 املعلم  ذه الطريقة حيفز تالميذه ، ويشارهم يف بناء الدري .-ت
علر جهودهم ، كما تعلمهم الصرب  قالوا عن هذه الطريقة "  لق رجاال يتقون بأنفسهم ويعتمدون-د

 واألناة يف تفكريهم " 
وقيل عنها أهنا بطيسة يف التدريس ، وأمثلتها مبتورة  ،رغم هذه املزايا إال أهنا انتقدت من بع  الباحثني

 (2).عن النصوص .
 :3 *عيوب الطريقة االستقرائية

 تتطلب جهدا كبريا وخربة عالية من املدري. -أ 
 مجيع الطلبة إىل االستنتاج الصحيح بأنفسهم. قد ال يتوصل -ب 
 تستغرق وقتا ليس بالقصري. -ج 
 4 . بع  املوضوعات أو املواد التعليمية ال تصلح ألن تدري بطريقة االستقراء -د 

                                                 

  1 - فهد خليل زايد، األخطاء النحوية والصرفية واالمالئية، مرجع سابق  ص272
 .120بلخير شنين ، مرجع سابق ، ص - 2

  3 - المرجع السابق ، عطية محسن علي، المناهج الحديثة وطرائق التدريس ص409 

  4 - عطية محسن علي، المناهج الحديثة وطرائق التدريس ص409 
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 /طريقة النص األدبي ) الطريقة المعدلة ( :3/4
لر النصوص األدبية ، وأهنا تعديل نالحل من خالل التسمية أهنا تعتمد يف تدريس القواعد النحوية ع     

 للطريقة االستنباطية ، إذ اهنا تشرتك معها بعد استخراج األمثلة من الن  ولقد عرفها الباحثون ب :
" تقوم علر عر  الن  األد  املرتابط األفكار، و تعمل علر كتابة الن  األد  أمام  التالميذ ، مع  -أ

ز ، أو وضع مطوطة  تها ن وبعد أن يقرأها التالميذ يناقشهم األمثلة املرغوبة يف دراستها الط   ي

 (1)املعلم باألمثلة املميزة حف يمل اىل استنباط القاعدة "
" إن عر  األمثلة من خالل ن  أد  عر  يف اطار كل  ال يف شتات متفرق ال روابط بني افكاره -ب

الطبيع  لدراستها إ ا يكون يف تل     واجتاهاته " الن " القواعد النحوية تواهر لغوية وأن الوضع
 اللغة ".

" يف هذه الطريقة يعر  املعلم نصا متكامال يشتمل علر األساليب املتصلة بالدري واألساي -ت
 العلم  والرتبوي من هذه الطريقة أن القواعد النحوية تواهر لغوية " 

طارها الطبيع  الذي استخرجت ة يف إعد النحويعلر هذه الطريقة ك أهنا ترتكز علر تدريس القوا ما يالحل
منه ، وهو الن  اللغوي ، فمن خالل فهم الن  بعد قراءته و ليله نستخرج األمثلة املقصودة وبعد ترسيخها 

صبح يف ذاكرته ، و ذا يسهل ية أي نعلم التلميذ القواعد  ا أهان التالميذ يستنبط منها القاعدة النحو ذيف أ
 عليه فهم هذه القواعد .

 من مزايا طريقة النص األدبي :
 لقد ذكر الباحثون هلذه الطريقة جمموعة من املزايا منها : 

ذه القواعد ، وال هه حيب ياة اليت يتكلمها  ، هذا ما مجعلالتلميذ يشعر باتصال القواعد النحوية بلغة ا -
 ينفر منها :

 عاجل القواعد النحوية يف سياق لغوي علم  وأدائ  متكامل .ت-
 عل القراءة مدخل للنحو .جت-
 جتعل الطريقة من  تذوق الن  جماال لفهم القواعد النحوية .-

 اآلتي:عيوب النص األدبي ومن 

 رغم كل هذه املزايا إال أن هلا عيوب ،  وال  لوا أي طريقة من مآخذ نوجزها يف اآليت :
                                                 

 .228سعدون محمد الساموك ، مرجع سابق ، ص  - 1
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 بط منها القاعدة كاملة .يصعب ا صول علر ن  متكامل ، حيمل كل األمثلة املطلوبة اليت تستن-
 يماع الوقت يف القراءة والتحليل ، ويشغل املعلم هن اهلدف األساي .-
يتصف الن  املخص  لتدريس القواعد عادة بالتكلف ، واالصطناع وهلذا ال يؤذي إىل جلب انتباه -

 التالميذ ألهنم ال مجدون متعة وهم يدرسونه .
وطريقة الن  األد  ال  د بينهما فروقا كثرية إال يف استخراج     ئيةاالستقراوإذا قارنا بني الطريقة       

املعلم هو الذي خيتار األمثلة من نصوص متلفة لكن طريقة الن  األد  األمثلة  االستقرائيةاألمثلة ، فالطريقة 
 موجودة يف الن  املدروي من الكتاب املدرس  مثال املقرر يف حصة القراءة .

 ريقة الن  األد  :            خطوات تدريس ط*
التمهيد : يتطرق إىل الدري السابق الذي له عالقة بالدري عن طريق طرح أسسلة حول قاعدة الدري -1

 السابق 
العر  : كتابة الن  علر السبورة ،   قراءته من طرف املعلم وتالميذه ،    ليل الن  مبناقشته مع -2

 .  استخراج أفكار الن  حف يرتسخ يف أذهان التالميذ  –بعد شرح املفردات الصعبة –التالميذ 
مناقشة الن  مع التالميذ الستخراج األمثلة ، وتس يلها علر السبورة مرتبة حسب  استخراج األمثلة :-3

 أجزاء القاعدة .
ىل يتوصل التالميذ إ ثاال مثاال مع مراعاة الرتتيب حفمناقشة األمثلة مع التالميذ م استنتاج القاعدة :-4

 استخراج القاعدة كاملة   تدون علر السبورة الط واضح .
 (1.)األلفاظ بأمثلة من إنشائهم ،و إعراب بع  مطالبة التالميذ بتطبيق القاعدة ، وذل  باإلتيان التطبيق :-5

 /الطريقة الحوارية :3/5
بادل داخل الصف تقوم هذه الطريقة علر ا وار بني املعلم واملتعلم ، مبعىن أنه هناك تفاعل مت    

الدراس  من جراء املناقشة وا وار باألسسلة واألجوبة ، للوصول إىل حقيقة من ا قائق ، كما تساعد هذه 
 هين لتنمية اجلوانب العقلية . التدريب علر التخمني وا دي الذالطريقة يف

  اسن هذه الطريقة :ومن 

 دافعية التعلم ، كما أهنا تفسح اجملال للمعلم حنو تشيع جو من ا يوية يف الصف فتكسر وتدفع امللل وتثري-
 .تنمية انتباه التالميذ 
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 تستخدم يف مجيع املواد ومتلف الصفوف الدراسية.-
 االعتماد علر األسسلة واألجوبة جتعل التالميذ يشعرون بأهنم قد سامهوا يف تسيري الدري .-
 (1نتثبت املعلومات يف دهن املتعلم .-

 المشكالت :/ طريقة ح  3/6
يتمح من خالل التسمية أن هذه الطريقة  اول أن جتعل التلميذ يشعر باملشكلة اليت تواجهه فيحاول        

أن يتخل  منها بالرجوع إىل قواعد اللغة ، ولقد عرفت ب " تقوم هذه الطريقة علر دروي التعبري أو القراءة 
ت نقطة بدء ، ل  ارة املشكلة اليت تدور حول ، والنصوص حف يتخذ املعلم هذه النصوص ، واملوضوعا

تاهرة ، أو قاعدة حنو .   يلفت نظرهم إىل مجيع األمثلة املرتبطة  ذه املشكلة من املوضوعات اليت بني 
 يديهم ، أو من غريها ، ومناقشتها حف يستنبط القاعدة " أ

 للتلميذ ، وذل  من خالل أعماله اللغوية ويعرفها آخر فيقول : " وتعتمد هذه الطريقة علر النشاط الذايت   
من قراءة و كتابة وتعبري حيث يالحل املعلم األخطاء املشرتكة بني التالميذ في معها ويناقش تالميذه حوهلا ، 
من حيث طبيعتها ، وأسباب الوقوع فيها ، فيتبني هلم جهلهم بالقاعدة النحوية ، تل  اليت سبق أن درسوها 

مره ، وال يستطيع اإلجابة ل  مجد التلميذ نفسه يف حرية من أسبق أن مرت الربا م ، كذواألخر  اليت مل ي
عن اخلطأ أو تصحيحه ، حيث يعتمد علر التحيز بالصدفة  ا ال يؤدي إىل الفهم الصحيح للقاعدة ، فيدرك 

دون أنفسهم  اجة إىل التالميذ أهنم  اجة إىل مساعدة املعلم ، ك  خيرجهم من الورطة اليت وقعوا فيها أو مج
 مراجعة القاعدة  النحوية " 

 مزايا طريقة ح  المشكالت :من  
لقد وصف أحد  الباحثني هذه الطريقة بأهنا " تعلم التالميذ كيفية اكتشاف األخطاء ، والوقوف علر 
 املشكالت اللغوية ا قيقية ، ومعاجلتها بأسلوب علم  سليم ، كما تعودهم علر استخدام خطوات 

 التفكري العلم  ." 
وما يستنتج من هذا أن الطريقة التطبيق ألهنا تؤدي إىل تمييع الكثري من الوقت حف تدري القواعد     

ضمن كل علوم اللغة العربية ، وال يستطيع املعلم أن يكمل برامج القواعد ، وال يشعر املتعلم مبشكلة 
 (2)القواعد اليت يعاين منها .
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 وبات التي تواجه عملية تدريس قواعد اللغة العربية :المشاك  والصع - 4
 ترجع املشاكل والصعوبات اليت تواجه عملية تدريس قواعد اللغة العربية إىل  ال ة أسباب:

صعوبة تتعلق مبادة القواعد يف حد ذا ا: إن كل من له عالقة بالتدريس من قريب أو من بعيد يعلم  -4-1
 ية وما يعانيه التالميذ اجتاه هذه املادة بالتحديد وترجع صعوبة اللغة العربية إىل : صعوبة تعلم فواعد اللغة العرب

طبيعة القواعد يف كوهنا مادة جافة خالية من التشويق و تاج إىل نمج عقل  ناتج عن احتكاك النحو  -أ 
 مبختلف العلوم العقلية  من بينها الفلسفة والنطق وحف الرياضيات.

القوانني اجملردة والتحليل والتقسيم واالستبدال  ا يتطلب جهود فكرية قد يع ز كثري من  اعتمادها علر -ب 
 .1 التالميذ يف الوصول إليها

كثرة األوجه االعرابية املختلفة والتعاريف املتعددة والشواهد والنوادر واملصطلحات وما فيها من أقوال   -ج 
 وأوجه جائزة وشاذة.

علر اجلوانب الشكلية  يف بناء بنية الكلمة أو ضبط آخرها وعدم معاجلتها مبا االقتصاد يف التدريس  -د 
 2 يربطها باملعىن

اعتمادها علر التعليل النطق  والتحليل الفلسف  للغة واملالحظة واملوازنة والتعميم يف استنباط األحكام  -ه 
 العامة.

 :صعوبة ترجع  لى المعلمين وطرائق التدريس - 4-2
ري اجليد من األساتذة لدروي القواعد فبعمهم يعتمد علر مذكرات وزارية وكتب قدلة يرددها عدم التحم -

ترديد الببغاء وال يل أ إىل البحث والنقد واالختيار واإلبداع واالطالع علر املست دات البيداغوجية اليت 
 . يشهدها العامل الرتبوي

ية فيدخلون العامة يف دروسهم وال يقتصرون علر  د كثري من األساتذة يعانون من االزدواجية اللغو  -
 الفصحر وبذل  فهم ال يراعون قواعد اللغة العربية عند استعماهلم للعامية. 

اعتماد بع  األساتذة علر طريقة جافة وآلية يف تدريس قواعد اللغة ال تستثري اهتمام الطالب باإلضافة  -
 علر التنويع والتشويق. إىل تكاسلهم عن البحث عن أفمل الطرق واالعتماد

                                                 

  1 - فهد خليل زايد، األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واالمالئية، مرجع سابق  ص88

  2 - راتب قاسم عاشور، محمد فؤاد الحوامدة : اساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق ص106
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 عدم فهم التالميذ لوتيفة القواعد فالدافع من تعلمها هو مساعد م علر التعبري الصحيح والفهم السليم. -
 األهم. دعدم انتفاع التالميذ بدروي القواعد فهم يدرسوهنا مبعزل عن اجلانب التطبيق  الذي يع -
واقف ا ياة فيبعد النحو وأمهل ربط القواعد  ا دفع التالميذ عدم تدريس أو ربط املعلم املواقف التعليمية مب -

 ، وألجل االمتحان. 1يتعلمون النحو ألجل النحو من إىل عدم االنتفاع بالقاعدة وفهمها فهم
عدم مراجعة التالميذ لدروسهم يصعب عليهم فهمها وإ از التطبيقات والواجبات املنزلية، والنشاطات اليت -

 فهام.تسهل عملية اإل
فيها والذي يتطلب جمهودا كبريا  خيتربونإن الكم اهلائل من الدروي املفروضة علر التالميذ اليوم واليت 

 باإلضافة إىل عدم امتالك بع  األساتذة للمؤهالت واملهارات اليت  كنهم من تدريسها بصورة صحيحة.
 يعد من أهم األسباب املؤدية إىل تعلم القواعد وتعليمها.

 ي  الترتيب المعتمد : تحل-4-3

قدمت دروي النحو علر دروي الصرف ودروي الصيغ اللغوية وهدا الرتتيب غري منطق  يؤ ر سلبا علر     
العملية التعليمية ويزرع امللل يف نفوي املتعلمني فاملزج بني دروي النحو و دروي الصرف ودروي الصيغ 

 ويع والتغيري ش ء مطلوب لتحقيق نتائج أفمل .اللغوية بالتناوب يكون أفمل يكفل دفع امللل فالتن

 لكن تصنيف دروي القواعد كاآليت : 

 تقد  املبتدأ وجوبا وجوازا  أ _ ترتيب عناصر اجلملة الفعلية واجلملة االمسية :

 تقد  اخلرب وجوبا وجوازا 

 تقد  املفعول به 

 اجلملة البسيطة _اجلملة املركبة

 ب _ حذف عناصر اجلملة : 

 املبتدأ وجوبا وجوازا حذف

                                                 

  1 - محسن  صالح سمك، فن التدريس للتربية اللغوية، مرجع سابق  ص524



 في كتاب اللغة العربية  نشاط القراءة والقواعد  تدريس                                              الفصل الثالث:         
 

 
185 

 حذف اخلرب وجوبا وجوازا

 اجلملة الواقعة مفعوال به جن _ الوتيفة النحوية لل ملة: 

 اجلملة الواقعة حاال

 اجلملة الواقعة نعتا  

 اجلملة الواقعة ممافا إليه

 الواقعة جواب الشرط اجلملة الواقعة خربا ملبتدأ 

 اجلملة الواقعة خربا لناسخ  

 لةاجلملة املوصو 

 الصرف : التصغري_ اإلدغام _ صيغ املبالغة _ اسم التفميل 

 الصيغ اللغوية : التع ب _ اإلغراء والتحدير _ املدح والدم .

ا املوضوع يف ألحد عناصرها وبرجمة هذ وا ذفإن البدء بدراسة اجلملة االمسية ومواطن التقد  والتأخري    
ي طاملا نادت به الطرق الرتبوية التدرج من السهل إىل الصعب الذبداية املقرر خطأ كبري ألنه يتناىف ومبدأ 

القدلة وا ديثة فقد كان من األحسن االنطالق من اجلملة الفعلية ملا فيها من سهولة وكثرة استعماهلا يف 
وبات ه االنطالقة غري املوفقة من شأهنا أن  لق صعة مقارنة باجلملة االمسية ، إن هذمتلف املواقف التواصلي

ف القبلية وعدم  يسة يف طريق  قيقه للكفاءات املستهدفة فصعوبة املوضوع وتشعبه وقلة املوارد واملعار  للمتعلم
ا املوضوع ال لكن أن يهمم إال ملن كانت لديه كفاءات قبلية املوضوع تقف ح رة عثرة أمامه فهذ ااملتعلم هلذ
 راسخة 

ه ة ومناسبة ملستو  املتعلمني يف هذل األخري فه  مقبولة ومفهومأما دروي النحو واليت برجمت يف الفص    
املرحلة فقط ينغ  التنبيه إمهال جانب التحويل يف الصرف سواء يف الدروي العادية أو يف التمارين علر غرار  

 كتب السنوات السابقة .
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العربية في كتاب في تدريس قواعد اللغة الطريقة المنتهجة )المنهج المتبع  تحلي : المبحث الثالث
 : (السنة الرابعة متوسط

 :إن القار  لكتاب اللغة العربية السنة الرابعة متوسط ومن خالل مقدمة الكتاب والو ائق املرافقة يتبني 

 األهداف :-أ

 :  1بعد دراسة قواعد اللغة العربية أن يكون قادرا علر يتوقع من التلميذ 

 يت  كم عناصر اللغة وضبطها يف سياق لغوي مناسب .ننننن التعرف علر القواعد العملية ال 1

 ه العناصر يف الن  .اآلليات اللغوية من خالل وتائف هذنننن  ديد  2

 نننن ربط القواعد باستعماهلا الفعل  من خالل توتيفها يف مواقف تعبريية متنوعة . 3

 تحلي  األهداف :-ب

عربية توح  أن هناك منه ا جديدا وغاية سامية فلم يعد إن األهداف املعلنة يف تدريس قواعد اللغة ال    
قة منها فهام النصوص  املنطو ا بل وسيلة للنطق الصحيح وفهم وإا اعد اللغة العربية غاية مقصودة لذتدريس قو 

عن اخلطأ واللحن  قراءة صحيحة ويعرب عن خواطره وأفكاره بأسلوب مجيل بعيد واملكتوبة  فيقرأ التلميذ
للملكة اللغوية واإلدراكية  والتبليغية يعد هدفا هنائيا لكن املتعلم من التكلم باللغة العربية  تلميذفاكتساب ال

بفصاحة وطالقة من غري  ن وال خطأ واليت تعينه علر ربط القواعد باستعماهلا الفعل  من خالل توتيفها يف 
 مواقف تعبريية متنوعة  .

ربية أهدافا خاصة به يتوقع من املتعلم بعد هناية الدري أن يتمكن إن لكل دري من دروي قواعد اللغة الع  

 منها ويصل إىل األهداف املرجوة وتنقسم أهداف التعلم إىل  الد أقسام  ه  : 

 واليت تكون قبل التعلم أو الدري واليت يتبعها تقو  تشخيص   . _ أهداف المكتسبات القبلية :

 أو الدري ويتبعها تقو  تكويين  . : وتكون أ ناء التعلم _ أهداف وسطية

                                                 

 .  27اج السنة الرابعة متوسط لمادة اللغة العربية ، ص _ وزارة التربية الوطنية ، منه 1 
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 : وتكون بعد هناية التعلم أو الدري ويتبعها تقو   صيل  .  _ أهداف نهائية

ه السنة وتتمثل يف  املقاربة يف تدريس قواعد اللغة العربية هلذ:  إن هناك طريقة  منته ة   الطريقة المتبعة
كري بأن سط " وعليه فإنه ال حاجة إىل التذ نة الرابعة متو النصية  كما جاء يف مقدمة كتاب اللغة العربية الس

 حنوها و يف تناول املادة اللغوية يف بالغتها و وفق منهج املقاربة بالكفاءات الكتاب يعتمد املقاربة النصية
 فما املقاربة النصية؟ وكيف تدري قواعد اللغة العربية وفقها ضمن هدا الكتاب ؟ 1تركيبها "  وصرفها و

ون مصطلح املقاربة النصية من جزأين املقاربة والنصية فاملقاربة عبارة عن جمموعة التصورات و املباد  يتك  
 واالسرتاتي يات اليت يتم من خالهلا تصور منهاج دراس  و طيطه وتقييمه .

عد : كلمة مشتقة من الن  ، والن  : نسيج من الكلمات أو املفاهيم والتصورات والقواأما النصية  فهي 
املرتبطة بالن  باعتباره وحدة أساسية للفهم واإلفهام والتأويل والتحليل واإلنتاج خالفا أو موازاة للتصورات 

 املرتبطة باجلملة اليت فرضت نفسها علر الدراسات اللغوية إبان عهود طويلة . 

الن  بنية كرب   اعتبارب، ع اللغة العربية من جانبها النص فاملقاربة النصية خطة عملية موجهة لتنشيط فرو 
  . 2تظهر فيه متلف املستويات اللغوية والبنائية والفكرية واألدبية واالجتماعية 

راسة الظواهر اللغوية يف ا املفهوم هو املنطلق األساس  يف الفهم واإلفهام وهو مصدر دفالن  حسب هذ    
 أو العرو  . ، سواء أكانت يف النحو أو الصرف أو اإلمالء أو البالغةاملنهاج

يف مظهرها الطبيع  بالظواهر اليت يوفرها الن  حف تظهر اللغة  ن يتقيد األستاذاملقاربة النصية أواألصل يف   
علر اكتشافها وتفكيكها والتعرف علر وتائفها وأحكامها   يعربون  ا عن وضعيات  ، ويساعد تالميذه

      يا تنطلق منه تقية االنشطة وتستخل  منه قواعد اللغة أخر  يف شف األغرا  ويعد موضوع القراءة نصا  ور 
   .3املقررة 

                                                 

، كتاب اللعة العربية للسنة الرابعة من التعليم المتوسط ، الجزائر : الديوان الوطني  2مدونة البحث رقم _  1 

 . 3، ص   2006للمطبوعات المدرسية 
من دروسا نمودجية موجهة ألساتدة أحمد الزبير ، سند تربوي تكويني على أساس المقاربة بالكفاءات يتض  _2

 . 5السنة الرابعة من التعليم المتوسط مادة اللغة  العربية ، ص 

 .  6ص  مرجع سابق: ، أحمد الزبير_   3 
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التطرق ملراحل تدريس قواعد اللغة  قبل ه الطريقة :ذوفق همراح  تدريس قواعد اللغة العربية -1
 كري أن منهاج السنة الرابعة متوسط يقسم الدري إىل حصتني ا صةذ العربية وفق املقاربة النصية البد من الت

األوىل مصصة للقراءة ودراسة الن  أما ا صة الثانية فتخص  لنشاط قواعد اللغة العربية كما يوص  املنهاج 
بتناول موضوعات القواعد النحوية عقب االنتهاء من دراسة ن  القراءة من حيث معانيه ومفرداته وتراكيبه 

لقواعد وبمرورة دفع املتعلمني إىل توتيف وفق طريقة ال يشعر فيها املتعلمون أن مثت حاجز بني القراءة وا
معارفهم النحوية والصرفية املكتسبة يف إنتاجهم الشفوي والكتا  بل وحف يف القراءة عندما يتعلق األمر 

 بالنصوص املشكولة جزئيا . 

لغة وإدا مل وفق هده املقاربة إىل  الن   الستخراج األمثلة اليت  دم الدري أو نشاط قواعد ال ذيعود األستا   
الستكمال  (الن   )يوفر الن  األمثلة الالزمة قد يمطر االستاد إىل البحث عن أمثلة أخر  خارج املنهاج 

األوجه الناقصة ، أو يل أ إىل تقنية التحويل ، والتصرف يف الن  بتبديل بع  مفرداته ومجله وهده العملية 
دات وتغيري يف بناء الن  فتبعده عن سياقه وتشوهه إن ليست ميسرة وغري  كنة أحيانا وتؤدي إىل اقحام مفر 

 مجلة من الشروط منها : ذمل يراع األستا

  نننن أن يكون معىن الن  احملول منس ما مع معاين الن  و أفكاره .   

 ات داللة طبيعية غري مصطنعة .ذنننن أن تكون الكلمات واجلمل احملولة   

 .1باراته ننننن أن تنس م مع تراكيب الن  وع  

ه الطريقة يف تدريس قواعد اللغة العربية واالنطالق من الن  يلزم علر املعلم أن يويل إن استخدام هذ      
 اهتماما كبريا بالن  .

 ⁾: يأيت نشاط قواعد اللغة العربية يف ا صة األوىل عقب تناول الن  احملوري 2طريقة تناول قواعد اللغة العربية 
من حيث مفرداته وتراكيبه ومعانيه سواء أكان أدبيا أم تواصليا يتممن نشاط اللغة و    القراءة ودراسة الن

 الصرف . تنشط حصة الظواهر اللغوية وفق اخلطوات التالية :

                                                 

 . 22_ المرجع السابق ، ص  1 

 ألساتذةموجهة  نموذجية_ أحمد الزبير ، سند تربوي تكويني على أساس المقاربة بالكفاءات يتضمن دروسا  2 

 . 22_ 21السنة الرابعة من التعليم المتوسط مادة اللغة  العربية ، ص 
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ويكون التمهيد بقصة أو عر  مشكلة  ن  املختار بإ ارة أدهان التالميذملوضوع ال لهد األستاذ التمهيد :  
  أو بأسسلة تتناول بع  القواعد اليت هلا عالقة مبوضوع الدري اجلديد ...ا خ .تتطلب حال

د تناوهلا ،   توجه أسسلة تكون إجابتها أمثلة صا ة يعر  الن  املتممن ل مثلة املرا عرض النص :  
خر  علر أن ألة ن كانت األمثلة غري كافية من حيث ووليتها للحاالت املراد معاجلتها، يعززها بأمثللدري، فإ

تكون تامة املعىن واضحة املقصد وليست من اجلمل اجلافة ، أو العبارات املتكلفة والبد أن تدون مصنفة 
 حسب الموابط اليت  كمها ، وأن تمبط الكلمات املقصودة بالشكل التام.

تتممنها كل  اليتر اجلزئية : مناقشة األمثلة املعروضة و ليلها ملعرفة العناصر املكونة هلا والعناصالمناقشة   
طائفة من األمثلة، واملوازنة بينها للوقوف علر ما تتممنه من صفات مشرتكة وما مجمع بينها من خصائ  

 .1تعبريية وتشمل املوازنة نوع الكلمة ونوع إعرا ا ووتيفتها املعنوية وموقعها بالنسبة إىل غريها 

 :2مقرتح  صة تعليمية / تعلمية  وذجوهدا    

 الوحدة : .......

 املستو  : ........ املادة : ......

 الزمن : .......... املوضوع : .....

 الوسائل : ...... الكفاءة القاعدية : .....

 املرجع : .......... مؤشر الكفاءة : .....

 و التقننننننننننننننننننننننننننننننن   وضعيات وأنشطة التعلم  أهداف التعلم  سري ا صة 

 وضعية االنطالق 
 

.................. 

.................. 
.................... 
.................... 

 تشخيص       

 مرحلة بناء التعلم 
 

.................. 

.................. 
.................... 
................... 

 تكويين      

 استثمار املكتسبات 
 

.................. 
................... 

................... 

................... 
  صيل      

                                                 

 .  22_ المرجع السابق ، ص  1 

   2 _ حثروبي محمد صالح ، المدخل إلى التدريس بالكفاءات ، د ط ن دار الهدى عين مليلة ، الجزائر ، 2000ص 84
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 يوضح  وذج مقرتح  صة تعليمية -8-جدول رقم 

 : 1تنشيط ا صة 

 . لقراءة واستثمار مكتسبات التالميذ_وضعية االنطالق : وتكون بالعودة إىل ن  ا

 الدري السابق .  باستذكار_ مراجعة : 

 من خالل طرح بع  األسسلة املتعلقة بالن  .  تشخيص _ تقو  مبدئ  

 ه الطريقة علر النحو اآليت : ويتم تقد  الدري وفق هذ

 _ تقد  الدري اجلديد .

 _عر  األمثلة املناسبة وتدوينها علر السبورة .

 .  ميذالتالل  من خالل قراءة األمثلة ومناقشتها مع _وضعية بناء التعلمات : ويكون ذ

 _ تقو  تكويين : وتتدرج عملية التقو  كاآليت : 

      _ يستنتج .     _ حيلل .   _ يفهم .      _يقرأ .  

 ثم يتبعه تقويم تحصيلي :  

 _ يربهن .       _ يثبت .     _ يؤكد .

 خالصة الدري أو القاعدة . ويف األخري يعط  األستاذ مبساعدة التالميذ

ومد  اكتسا م  اليت من خالهلا حيكم علر التالميذن الدري تأيت مرحلة التطبيقات و _ بعد االنتهاء م
 للكفاءة .

                                                 

 ألساتذةموجهة  نموذجيةفاءات يتضمن دروسا أحمد الزبير ، سند تربوي تكويني على أساس المقاربة بالك  _1 

 بتصرف  . 41السنة الرابعة من التعليم المتوسط مادة اللغة  العربية ، ص 
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 ي يالحل من خالل الكتاب أن تقد  دروي قواعد اللغة العربية ال تتفق مع املنهج العلم ذ_ال
 ا الكتاب تقدم يف مستهل الدري من دون توجيه الداري إىلاملوضوع  فالقواعد النحوية يف هذ

 ج اللغوية واستخالص ما تنطوي عليه من أنساق حنوية .النماذ  مالحظة األمثلة و

 التطبيق :-2

يستدرج األستاذ املتعلمني إىل استخراج أحكام الدري باستخدام املنهج الوصف   ، عن طريق أسسلة مناسبة _ 
 املبين علر املالحظة .

الدري لكن ل ستاذ االستعانة بأمثلة خارجية كل  وإذا مل تف األمثلة املستخرجة من الن  جبميع أحكام 
 حكم يستخرج , يشفع بتطبيقات شفوية .

يتم استخراج أحكام القاعدة مدعومة بأمثلة من إنشاء املتعلمني . يف هذه    _. صوغ أحكام القاعدة :
 ة .املرحلة يتدرج األستاذ باملتعلمني إىل استخراج أحكام القاعدة عن طريق أسسلة استكشافي

_ إحكام موارد املتعلمني و ضبطها . صوغ أسسلة دقيقة  دف إىل تقييم جزئ  للموارد اليت اكتسبها املتعلم 
 من خالل الدري  هيدا الستخدامها يف مواقف أكثر تعقيدا .

خلطاب وأداء العر  _ يتناول دري النحو والصرف من حيث املستو  الوتيف  النافع لتقو  اللسان وسالمة ا

كقواعد نظرية  فل عن تهر ليس   ، فهو جد ضروري يف تعليم اللغة واكتساب السليقة ولكنرمجة ا اجةوت

 قلب ولكن كمثل وأ اط علمية تكتسب بالتدريب واملران .

هذا من ناحية الو ائق املكتوبة نالكتب املدرسية(، أما علر مستو  املمارسة الصف ية نداخل القسم( 

اك فقريا كبرييا وع زيا مهوالي يف إنتاج األمثلة، و اكاة النماذج املقدمة يف مرحليت العر  فإن الواقع يثبت أن هن

والشرح، ال سيما عند التالميذ. فالكثرة املطلقة منن األمثلنة اليت يوتفها املعلمون غرضها األول واألخري 

  أمثلة ال تعني التلميذ علر االستشهاد وخدمة القاعدة وليس خدمة التعبري بشكليه الشفوي والكتا . فه

ا  الي يف أغلب حص  القواعد، يعوزها  إ راء رصيده اللغوي، وترقية تعبريه. يرددها التالميذ واملعلمون ترديدي
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مجال التعبري وشرف املعىن، ال  رج يف كثري من األحيان عن : ضرب موسر عيسر، وزيد يف الدار، و يف 

 أكل الولد التفاحة، وشرح املعلم الدري... الدار زيد، و قتل الرُجل الولد، و

فهذه أمثلة تقليدية جافة، و غري توجيهية، تفتقر إىل التنوع يف املممون الثقايف و ا ماري، اُختريت         

يف عصر خيتلف عن عصرنا و ألهداف  الف أهدافنا و عليه فمن اإلساءة إىل النحو، و إىل اللغة العربية أن 

 معلمون ومتعلمون متمسكني بتل  النماذج املصطنعة اجلوفاء، و معتمدين عليها يف التعليم.   يظل الدارسون ؛

ومجتهد بع  املدرسني يف تنويع األمثلة وإ رائها، فيحاولون التحرر من قيود النماذج اليت تممنتها         

ر منه، أسري األمثلة التقليدية املورو ة، الكتب املقررة، ولكن كثرييا ما مجد معلم اللغة العربية نفسه، ودون ما شعو 

فال يستطيع التخل  منها، واخلروج عنها، وحف إن اجتهد و حاول ذل  أتر بعمهم بأمثلة غري 

 ، و هذا دليل واضح علر قلة الزاد اللغوي و املعريف و الثقايف لبع  املعلمني.(1نمستقيمة

 إن مراحل سري ا صة  

 الوسائل التعليمية :  سط .املستو  : السنة الرابعة متو 

 ننننننننن املنهاج . ا صة : قراءة ودراسة الن  .

 ننننننننن الو يقة املرافقة . نشاط : البناء اللغوي .

  الموضوع : الجملة البسيطة.

 ننننننننن القاموي اجلديد .          ننننننننن الكتاب املدرس  .        . األستاذنننننننن دليل 

 . 56ربوي : كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط ، ص السند الت

 األهداف التعليمية : تبني اجلملة البسيطة  . 
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  . ذا مد  ام فنان ف

 برع  مد  ام يف التصوير . 

 تعلم  ام القواعد األوىل لفن الزخرفة واملنمنمات علر يدي معلمه األول عمر راسم .

 كان مجيد العزف علر العود .

 ميز اجلمل الفعلية عن اجلمل االمسية يف العبارات السابقة . _

  ، مفردة أم مركبة ؟  ذا_ كيف جاءت عناصر اجلملة االمسية :  مد  ام فنان ف

_ وكيف جاءت عناصر اجلملة الفعلية : تعلم  ام القواعد األوىل لفن الزخرفة واملنمنمات علر يدي معلمه 
 األول عمر راسم . 

 صر اجلملة اآلتية :  ام مجيد العزف علر العود . الحل عنا 

 ا تستنتج ؟ذ_ ما      _ كيف جاء اخلرب ؟    _ كيف جاء املبتدأ ؟

نستنتج أن اجلملة الفعلية أو االمسية ، قد تأيت مفردة يف لفل واحد أو مجلة كما هو ا ال بالنسبة خلرب املبتدأ 
 مجيد العزف .

 نسميها مجلة بسيطة .   ل عنصر من عناصرها يف لفل واحد ؟  ا جاء كذ_ كيف نسم  اجلملة إ

 اجلملة البسيطة ه  مجلة فعلية أو امسية ، يأيت كل عنصر من عناصرها يف لفل واحد .   كر :ذ ت   

 تطبيقات : 

 النص اآلتي ثم أجب عن األسئلة التي بعده :   اقرأ_  1

الرتف واملال والسلطان ، بل كان منكبا انكبابا منقطع النظري ... كان ابن اهليثم عيوفا عن الصغائر ، زاهدا يف 
أموال  بأسرها فأنت  ذي دفع له أجرة تعليمه ، فردها  قائال : خذعلر العمل ، وقصته مشهورة مع األمري ال

 أحوج إليها مين عندما تعود إىل ملك  ومسقط رأس  .... 
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 اصرها ._ استخرج من الفقرة السابقة الجم  البسيطة وبين عن

 الوسائل التعليمية :  املستو  : السنة الرابعة متوسط .

 ننننننننن املنهاج . ا صة : قراءة ودراسة الن  .

 ننننننننن الو يقة املرافقة . نشاط : البناء اللغوي :

 . نننننننن دليل األستاذ املوضوع :  اجلملة الواقعة حاال.

 ننننننننن القاموي اجلديد .             ننننننننن الكتاب املدرس  .

 . 83_  82السند التربوي : كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط ، ص 

 األهداف التعليمية :  ديد اجلملة الواقعة حاال . 

 ا  عنت يف العبارتني : إذ

 " تر  أشعة الشمس وه  تتسلل ..." .

 " وقد تقصد الطبيب تشكو ... " .

ف حال الشمس يف اجلملة األوىل وحال املخاطب يف اجلملة الثانية ، وأن هده ا ال أدركت أن الكاتب يص  
جاءت يف املثال األول مجلة امسية "وه  تتسلل " ، مسبوقة بواو تسمر واو ا ال ، أما يف لبمثال الثاين ، 

 1ف اءت فعلية " تشكو " .

وقد تكون امسية ، البد لل ملة ا الية من رابط  اجلملة الواقعة حاال و لها النصب ، قد تكون فعلية   كر :تذ 

تهر السم   ⁾يربطها بصاحب ا ال وهو الواو او الممري أو مها معا ، صاحب ا ال يكون عادة فاعال 

زاروا البالد وقد اطمأن  ⁾أو مفعوال به  ⁽ س ن الطري وهو ضعيف ⁾أو نائب فاعل   ⁽يطفو علر سطح املاء  

  . ⁽أهلها 

                                                 

  1 _كتاب اللغة العربية السنة الرابعة متوسط ، ص 82 . 
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 تطبيقات :

_ يستفيد الناي من كثري الثروات وهم ال يشعرون بدل  ألهنم ال يكرت ون مبعرفة مصادر األشياء اليت    1 
يستعملوهنا ، ومن دل  مياه البحر تنطلق فيها البواخر  خر عبا ا لتنقل املسافرين والبمائع ، ورغم امللوحة 

 ان وهو يتغد   ا بلدة كبرية . معتربة يشعر االنس غذائيةالشديدة إال أهنا تشتمل علر  روة 

 _ استخرج من الن  مجلتني واقعتني حاال ، وبني صاحب ا ال يف كل منهما . 

ا كماء : ال _ استخرج  ا يأيت اجلمل ا الية ، وبني كيف ارتبطت مبا قبلها وعلل دل  : قال أحد  2
بة ، وال تطلبها إىل األمحق فإنه يريد ان اب فإنه يقر ا وه  بعيدة ، ويبعدها وه  قريتطلب حاجت  إىل الكذ
    ينفع  وهو يمرك . 

_ إيت بثالد مجل مركبة تشتمل كل واحدة منها علر مجلة حالية تكون  يف األوىل والثانية فعلية ،  3      
 . 1ويف الثالثة والرابعة امسية 

 . المستوى : السنة الرابعة متوسط                                                                    

 الوسائل التعليمية :  الوحدة : املرافق العامة .

 ننننننننن املنهاج .   ا صة : قراءة ودراسة الن  .

 ننننننننن الو يقة املرافقة . نشاط : البناء اللغوي .

 . األستاذنننننننن دليل  املوضوع : صيغ املبالغة

 ننننننننن القاموي اجلديد .   ننننننننن الكتاب املدرس  .

 . 183_  182السند التربوي : كتاب اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط ، ص 

 : معرفة صيغ املبالغة وأوزاهنا .  األهداف التعليمية*

 صيغ المبالغة : 

                                                 

  1 _ المدونة رقم 2 ، كتاب اللغة العربية السنة الرابعة متوسط ، ص 83 .
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 ا املنظر الفاتن الفتان .ذ: وأي منظر لل  الطرف كه اآلتيةالحل اجلملة 

اردة فيها اسم معىن مشتق من الفعل الثال   املتصرف فنت علر وزن " فعال " ليدل إن كلمة الفتان الو 
ي ال تؤدي صياغته معىن ذاشتقاقها علر املبالغة يف االتصاف ب " الفنت " بدل اسم الفاعل " فاتن " ال

 املبالغة .

ها غري دالة علر كثرة ا تأملت كلمة " مقدام " يف املثال اآليت : الباسل مقدام علر نصرة ا ق . جتدذوإ
االنصاف بالفعل بل علر كثرة القيام به وه  صيغة مبالغة أيما علر وزن مفعال وتأيت صيغ املبالغة علر أوزان 

 أخر  ه  : فعال ، فعول ، فعيل .

: صيغ املبالغة أمساء مشتقة من األفعال الثال ية غالبا ، لتدل علر من يتصف اتصافا شديدا ، أو علر  كرذ ت
  قوم بالفعل بكثرة . وتأيت علر أوزان مخسة ه  : فعال ، مفعال ، فعول ، فعيل ، فعيل .  من ي

 تدريب :

 اشتق من األفعال اآلتية صيغ املبالغة : شكر ، عام، جلس ، فهم ، صدق.

 تطبيقات :

 _ حول كل اسم فاعل  ا يأيت إىل صيغة مبالغة : سامح، قائم ، ناصح ، صابر ،عاطف . 1

" وال تطع  : قال تعاىل : اقرأ قول اخلنساء يف ر اء أخيها، وأجب عن األسسلة املوالية اآليات اآلتية   _ اقرأ 2
 12-10القلم آية " .ثي   أز مشاء بنمي  ، مناع للخير معتد  كل حالف مهي  ، هما

 وقالت اخلنساء : 

 ا لعقار ا جاعو ذا ركبوا                          وإن صخرا إذوإن صخرا ملقدام إ

 جلد مجيل احمليا كامل ورع                          وللحروب غداة الروع مسعار 

 محال ألوية ، هباط أودية                           شهاد أندية ، لل يش جرار 

 _ ا ث يف القاموي عن معاين الكلمات : مهني ، مهاز ، النميم ، العقر ، جلد ، ورع .
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 الغة من اآليات الكرلة ، ومن أبيات اخلنساء ._استخرج صيغ املب

 ل  يف صخر .ذ_ تدل صيغ املبالغة يف اآليات علر صفات حقيقية يف بع  الناي ، هل ه  ك

 ه الصيغ لد  اخلنساء ؟ذ_ما العاطفة اليت دلت عليها ه

استعارتني  _ صف مشهد الزهرية املوضوعة علر طاولة املطبخ بأسلوب أد  يف حدود ستة أسطر مستعمال
 وف األداة و الد مجل مس وعة .ذعلر األقل وتشبيهني أحدمها  

 ج المقترحة : تحلي  النماذ  -3

فعلر الرغم من   وذجيةمل تطبق بطريقة  املذكورةاملختارة تظهر أن املنهج املتبع والطريقة  النماذجه إن هذ  
للمنهاج الدي أقرته وزارة الرتبية وأن الطريقة  قرار  واضع  الكتاب علر أن الكتاب  عبارة عن ترمجة وافيةإ

املتبعة يف التدريس ه  املقاربة النصية إال أن الكتاب ما هو إال وسيلة من الوسائل التعليمية لكن للمعلم 
 .عليه  االعتمادواملتعلم 

لكتاب قد أولوا السابقة وغريها لكن أن نقول أن مؤلف  ا النماذج: من خالل  التمارين اللغوية والتطبيقات
عناية كبرية للتمارين ملا تكتسيه من أمهية بالغة يف ترسيخ املكتسبات ، وهلدا ديل كل ن   وري بتطبيقات 

وفق منهج  باملقاربة النصية وأخذاعلر فقرات قصرية مناسبة للغر   االعتمادمتنوعة ، ويف غالب األحيان مت 
متلف البناءات املدروسة فكرا ، لغة وفنا ، لكن الدي يالحل  أتبعت بأسسلة متنوعة ولت املقاربة بالكفاءات
 قلة التطبيقات .

إن األمهية الكبرية للتمارين اللغوية والتطبيقات داخل العملية التعليمية أمر مفروغ منه فبها تعرف قدرة    
هده التمارين السالمة  املتعلم علر تطبيق القاعدة و ثلها يف انتاجاته وتعابريه اخلاصة ويعد اهلدف من وراء

اللغوية والنحوية كتابة ومشافهة وحف يتحقق هدا اهلدف البد أن تتسم هده التمارين والتطبيقات بالتنوع 
 والتدرج والوضوح .

 وقد جاءت التمارين يف قوالب وأشكال لكن تصنيفها كاآليت : 

لم اكمال النق  ا اصل علر مستو  _  ارين م  الفراغ : ويف هدا النوع من التمارين يطلب من املتع1
 اجلمل بالكلمات املناسبة : 
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 مثال : ام  الفراغ باملبتدأ املناسب :

 _ ما ناجح إال ........  _ يف الدار ......   _ ما يف املكتبة .......           _ للحق .............

من التمارين أن خيتار جوابا واحدا من ا النوع : يطلب من املتعلم يف هذ _ تمارين االختيار من متعدد 2
 جمموعة من األجوبة املقرتحة .مثال : اخرت اجلواب الصحيح : 

 1_ لن أفعله .             _ ما أفعله .                _ مل أفعله .  _ صيغة التعجب : 

ول كلمة أو مجلة أو ا النوع من التمارين يطلب من املتعلم أن حيارين التحويل أو التصريف : ويف هذ_   3
 عبارة من صيغة إىل أخر  .

 2: حول كل اسم فاعل  ا يأيت إىل صيغة مبالغة : سامح ، قائم ، ناصح ، صابر عاطف .  ذل مثال علر 

 _ تمارين األسئلة المباشرة : ومن أمثلتها :  4

 3" وما  مد إال رسول "  ،  سبب تقد  املبتدأ فيما يل  : قال تعاىل : "واآلخرة خري ل  من األوىل " أذكر

_  ارين اإلعراب : يطلب من املتعلم إعراب كلمات معينة داخل مجلة أو تبني وتيفة مجلة ما ، ومن أمثلة  5
 دل  : أعرب : " فإ ا علر رسولنا البالغ املبني " 

 النحت [هائل  وكم من سوار ] ينطح اجلو هامها [              ] تنم علر فن من   قال  مد العيد : 

 ومن فسيفساء بالتصاوير ]مجلت [                  مبا مل   لا له   اخليال   اخلائل.                                     

 4_ بني وتيفة اجلمل اليت بني قوسني يف البيتني السابقني 

اج عنصر لغوي ما من مجلة أو فقرة _  ارين االستخراج أو التعيني : وفيها يطلب من املتعلم تعني أو استخر 6
 أو ن  معني ، مثال : 

 رتبة كل منهما :  ذكر_ عني املبتدأ واخلرب  ا يأيت مع 

                                                 

 . 192، ص  المدونة_  1 
 .  183_ المرجع نفسه ، ص  2

 . 14، ص  السابق_ المرجع  3 

 . 99، كتاب اللغة العربية ، ص  2_ المدونة رقم  4 



 في كتاب اللغة العربية  نشاط القراءة والقواعد  تدريس                                              الفصل الثالث:         
 

 
199 

السيارات كثرية يف املدن وهلا منافع وممار والسبب يف كثرة حواد ها جهل السائقني و اوهنم ، وقد        
، ويف كل مكان  ىل رشده ، فف  كل يوم حاد ةتاب إكتبت الصحف كثريا عن دل  فما أحد مسع وال جمازف 

 :كار ة 

 في ظ  المقاربة بالكفاءات يختلف والقواعد اللغوية  القراءةأن نشاط  هذا الفص  هي:وخالصة       

و الحشو  القديمة، التي كانت تركز على  الشرح اللغوي تعما كان عليه في البيداغوجيا اجذري ااختالف

المتعلم برصيد لغوي  زودتاالستنتاج و كما أنها أعطت أهمية للتحلي  و    ؛الكتشاف المعنى المعرفي 

تنطلق من نص وفق هذه المقاربة  الظاهرة اللغوية الوصول  لى مغزى النص ، كما أن سّه   ثري و جديد

كتابي، لكن هذه الخطوة األخيرة لألسف ال نجدها ال في   شفهي أو منتج جديد القراءة  للخروج بنص

 المدرسي وال في الحصة. الكتاب
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لمطالعةا  :لمبحث األولا  
الثاني: التعبيرالمبحث    

العروضالمبحث الثالث :    
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 : المطالعة الموجهة .األولالمبحث 

و  ،وتنميرة الريريا اللير   ،األخرر  ألارا ولريلة ليق ارة الر  نال تقل املطالعة أمهية عن الفروع       

ة على اليعبري ،وجتنب األخطاء ، يف القرراءة و التياةرة نوراررا ألمهيي را إثرائه إضافة إىل اكيساب القار 

فما  ي املطالعة وما ي أ ااف ا يف   ه  رتة اة متان وزمان كاف لياراس ا خصصت هلا املنا مة ال

 املرحلة ؟

 تعريف المطالعة:/1

 لغة:-أ

طلعرت المرم   الياليرة   "يف مادة "طلر"" الصريو و املعرا   في لسان العرب البن منظورجاء      

و القمر و الفجر و النج م تطل" طل عا ومطلعا و مطلعا ةتسر الالم ف ي طالعة ،و اطل" رأله  إذا 

طلر" الرجرل علرى القر م وتطلر"  جعرع  جر  علري   أترا   ،، ومطلر" المرم   ر  " شيءاشرف على 

ارررراه أ  راررررر مررررا يف امل ضرررر" الرررر   تطلرررر" عليرررره المررررم  ،و أطلعيرررر  طلعرررره أ  أعلميرررر ، وطالعرررره إ

مرر ،و ر  ،االطرالع جعرع اطلر" علرى ةراطن األةترر الرراز   ، ويف خميار الصراا  ممرا ةرن أي1عناه"

،وجاء يف قام س املصبا  املنري للفي مي  " طال" اطل" على افيعل ،أ  أشرف عليه 2افيعل ،أ  علمه

 3و عل  ةهن

 نء مطالعة  اطل" عليه ةإدامة النار فيه طال" الميو  ،4اطل" جعع اظ ر"ويف القام س اميط  

 

                                                 
 133:،ص2005، 4لسان العرب المجلد التاسع دار صادر بيروت ط:ابن منظور   1
 .272،ص:1993،الكويت دار الكتاب الحديثة 1محمد بن أبي بكر الرازي :مختار الصحاح ،ط 2
 195:،ص6199العصرية، ،المكتبة ، بيروت1الفيومي احمد بن محمد بن علي المقرئ المصباح المنير نط 3
 61،ص:3الفيروز أبادي القاموس المحيط ،بيروت دار الجيل ،دـت ج 4
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 1و التياب قرأه فالرا  رار ما فيه واطل" عليه ن 

و يف قام س اميط قرأ 2قرأ الميء جعع اطل" عليه و ادام النار فيه ،وطال" التياب قرأه ،الوجيزو يف املعج  

 3الميء  جعع تاله و تاارلهن

  ال ميتن تص ر مطالعة أ ،القراءة مرحلة أوىل من املطالعة أو ،القراءةجعل املطالعة جعع  منومن املعاج    

 4وطال" التياب قرأه ،يث طال" جعع اطل" أ  علما ألمرح الوسيطكال   وجا يف املعج    ،دون قراءة

 و حماولة ذل ناليعمق يف ةاطن األمر للعل  ةه، أ إذن فاملطالعة  ي

 اصطالحا :-ب

 عن ةنارة ختيلف املطالعة إىل وانار إال، الرتةية علماء من واحا فتل، ةاملطالعة صخا حماد تعراف مثة لي   

 عقلية عملية" كما  ي   5"رماط عقلي جيم" ةني ر عي اليفتري   أاا على ةعض   عرف ا وقا، غريه رارة

ن املعا  و  ه الساةقة اخلربة ةني والرةط املعا  وف   القارئ اليت ايلقا ا الرم ز تفسري تميمل واقعية ارفعالية

 6ملمتالت وحل ،والي وق واحلت  والنقا االلينياج وك ل 

 " ي عملية عقلية ارفعالية واقعية تممل تفسري الرم ز اليت ايلقا ا القارئ طه حسين علي الديلميو ارا ا   

بة تيألف من عمليات واف   معنا ا ، من خالل الرةط ةني اخلربة الساةقة و  ه املعا  ،فاملطالعة عملية مرك

 ميماةتة اق م هبا القارئ وي ال إىل املعع ال   اقصاه التاتب" 

                                                 
 562،دار الفكر مكتبة النوري دمشق ص:2مصطفى إبراهيم وآخرون : المعجم الوسيط، ط 1
 .393مجمع اللغة العربية المعجم الوجيز ،ص- 2
 .25نصك1بادي القاموس المحيط ،جالفيروزأ- 3
 562،ص:1معجم الوسيط ،جمجمع اللغة العربية ، ال- 4
األردن ،عالم الكتب الحديث  اربد، فرانس السيليني فنون اللغة )المفهوم ، االهمية المعوقات ، البرامج التعليمية( 5

 03مص:1،2008،ط
، الشروق دار، تدريسها وطرق مناهجها العربية اللغة، الوائلي عباس الكريم سعاد عبد، الدليمي حسين طه علي -6

 227  ص 2003 ،1ط،
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 "على أاا عملية عقلية و عض اة و ارفعالية منامة تيضمن اليخالص املعا  وف   لنعيمي وأشار إلي ا ا   

 ن1األفتار 

ل إىل العقل ليعرف ا العقل و اق م و ي عملية عض اة وعقلية ورفسية تباأ ةاليقبال رمز  للرم ز و تنيق     

 2ج ازري ا أو ةاجم ا م" األفتار امل ج دة لاةقا مما امري يف رفسه ميعة أو ش قا او فرحا او حزرا ن

كما تعا وليلة اق م هبا االرسان الكيساب معرفة وخربات جاااة تيناغ  م" الطبيعة اليت تيطلب املزاا من     

  3و حتقيق غااةناملعرفة احلااثة و امليجادة ا

فالقررارئ ا رراف مررن القررراءة ةمررتل عررام إىل ف رر   ،ا عمليررة تفاعررل ةررني القررارئ و الررن وعرفررت كرر ل  علررى أارر           

 ن4مقصا أو مقايا التياب 

ما يف من اج اللية العرةية املطالعة  " ي القراءة البصراة الصامية أطلقت ايطالحا على مطالعة النص ص أ

  5من الصفاات أو مطالعة مؤلف ةتامله"الط الة ذات عاد 

فعمل القارئ أو املطال"    الينياج املعع من الن  واسيفيا منه يف م اقف معينة اليت تيطلب إدماج و      

 تسخري اخلربات و املعارف املخيلفة  ، و هل ا تعا أجن" وليلة لليسلح ةاملعارف يف شىت اجملاالت ن

رغ ةا و مطل ةا جيب عام االلي ارة ةه من طرف املعل  و امليعل ، إذ ميتن أن م   تعرافهيف  أنطوانجعل ا  و

ايخ ه ةعض املعلمني مينفسا هل  من عناء إلقاء الارس، كما أره قا ايلب عن امليعل  شيء من امللل و اخلم ل 

                                                 
: أثر ثالث استراتيجيات قبلية لتدريس المطالعة في االستيعاب القرائي واألداء النعيمي طارق اسماعيل خليل- 1

 56ص:2001التعبيري لدى طلبة الرابع اإلعداد بأطروحة دكتوراه جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد.  
التفكير العة في األداء التعبيري وتنمية عند تدريس المط أثر االستماع الناقد :الجميلي زينب عبد الحسين حمدان -2

 30:ص2004وحة دكتوراه جامعة بغداد ابن رشد، الناقد لطالبات المرحلة اإلعدادية أطر
محمد صالح الدين مجاور ، تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية ، القاهرة ، مصر، دار الفكر العربي  3

 291م،ص:2000،دط،
 119ص:2006دار الشروق عمان.  ت صالح طرائق تدريس العربية دط،نصيرا -4
 181،ص 1993منهاج اللغة العربي السنة او والثانية متوسط الجزائر ،وزارة التربية الوطنية ، -5
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رفسه للسنة اليت  اء قيام املعل  حبصة املطالعة، من قراءة يامية أو االقيصار على كياب القراءةو التسل جر  

 1  .املطالعة ليعلمية أمهيةن ال وج د و ال أ األخريل ن و من  نا قا ار    ا امليع في ا اارس

أ  ترمجة  ،ملية فتراة عقلية ترمي إىل الف  وة ل  جعل من ا ع ؛الياارس والن ااة ،ن الباااة اليالوةاعين أ     

ت ميتاريتية ةل عملية معقاة تسيلزم الف   ،الرةط، اليناي  الرم ز على مال هلا من األفتار ،وة ل  ف ي ليس

  ،اليق مي، االلينياج ،و ي كل ا عمليات عقلية تسا   يف ترليخ ما قرأراه ،وتس يل الرتجاعهن

املعل مات و  وحتصيلةق له "املطالعة  ي وليلة للف   و اكيساب األفتار،  محمد صالح سمكعرف ا     

ملتة االريباه و اإلدراك لا   لرتةية ،الثروة اللية، و  ي من أعا  ال لائل  تنميةخيلفة و اليزود من الثقافات امل

 ،"2اليالمي 

وجعع آخر "املطالعة منف  رئي  إىل املعرفة ، ت ل" مااركنا و متا ما  حمي   ح النا ،فالتلمة مناار      

 3اقرب األةعاد و خييصر املسافات أمام ملتاتنا املخيلفة

ف ي عملية تيطلب إحسالا لليما ووجاارا مطمئنا وعقال  وليلة من ولائل اليمي" و اليسلية، و ي

 كل   ه المروط وجب ت فر ا ليت ن املطالعة اجياةية،  4فاعال و رطقا ياياا

 ،أو العاملي الق مي األدي الرتاث من خميارة قط" أاا على تعراف ا ميتن امل ج ة املطالعة فإن اتن، وم ما    

 نحن  ا أو فتراة أو أدةية أو فنية، قضية تعاجل

 منها: نذكركتاب اللغة للسنة رابعة متوسط   المطالعة في والقراءة  بين مشتركةنقاط هناك     

                                                 
   .2/103م، ص: 2008لبنان  -أنطوان صياح، تعليمية اللغة العربية، دار النهظة العربية، بيروت األردن- 1
  263/262. ص  م،1998صر القاهرة، ط جديدة مح سمك، فن التدريس للتربية اللغوية، دار الفكر العربي، مدينة محمد صال  2
حروش )موهوب (،المطالعة األدبية الموجهة ، السنة الثالثة ثانوي ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية ،  3

 .05الجزائر ص:
عبد الكريم عباس الوائلي ، اللغة العربية مناهجها و طرائق تدريسها ، دار الشروق، عمان طه حسين علي الديلمي ، سعاد  4

  م1،2005،األردن،ط  
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 نالقراءة و املطالعة رص ص متي ةة-

 ليا ال املتي ب إىل مسم ع وإدراك حمي اه ن ت ظيف ملتات عقلية وخربات لاةقة -

 أداة لرتمجة الرلالة ةني املرلل و املرلل إليه نالعة القراءة واملط -

االطررالع علررى املرر ارد  ليسررت املطالعررةفيف عصررر احلالرر ب فقررا طيررت االررتريررت علررى كررل مصررادر املعرفررة  -
املطب عرة فاسررب ، و إنررا رعرين هبررا االطررالع علررى خميلرف مصررادر املعل مررات م مررا كران شررتل ا لرر اء كارررت 

 لترتوريةنمطب عة ،مسعية ةصراة ،إ

 اخيالف مصادر املعرفة تمرتك كل ا يف حماولة ف   الفرد للمادة اليت اطالع ا وتفاعله مع ان -

 :في ضوء المقاربة بالكفاءات أهمية المطالعة-2

 خايرة الارالرات وت يرلت والبارث؛ الارالرة من كبري  ةنصيب والنف  الرتةية علماء عنا املطالعة حايت    

 ما الي   يف أمهيي ا تباو  املطالعة أن إىل ه املرحلة   يف أجرات اليت تل 

 ننن الطالب لا  الف   وحسن اللي  ، القام س لعة 

   الياراث يف وامل رارة واضرح، ةصر ت علرى القرراءة والقرارة القرراءة يف والسررعة العراي املسي   ذات التيب ف 

 والتياةةن

املطالعة متتن امليعل  من املمارلة العملية لية ن 

ن و الصرف وحىت البالغة املطالعة كنماط تعليمي ةاال مينح اجملال لي ظيف الق اعا 

 رماط املطالعة ا فر اإلةااع" ألن املعرفة أاا كان ر ع ا  ي ولريلة لبنراء اإلرسران و ري ةر ل  ولريلة لينميرة قرارة

 1الفرد على اإلةااع

ي  ناملطالعة تتمف وتباث عن العالقات امل ج دة داخل الناام الل 

                                                 
 206،ص 1995،القاهرة عالم الكتاب،1تطوير مناهج التعليم ،ط :ةأحمد حسين اللقاني 1
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  املالةسات املسيجاةناة تسيجيب لتل امل اقف اللي اة و املطالعة تتسب اليلمي  ملتة لي 

ر  املطالعة جيسا وحاة البالغة امليتاملة ةني الرتكيب و املعع ن 

"ةعياة وأمتنة أزمنة يف حياث ما ومعرفة اآلخران ومعرفة أرفس   ملعرفة الناف" االليطالع حب في   تمب 

1ل  فن ن البالغة ةعف اة يف م اقف االليعمال اجملازاة و احلقيقية واارك ألرار ا ايمرس امليع 

ف   و حيقرق اإلريراج رص ص املطالعة األرسب ليعلي  اللية العرةية الفصاى من كل ج ارب ا ،ألن الن  ااع  ال

مرن ترارابات ير تية إىل ن ايخ  من أحا فن ن اللية حم را تراور ح لره األرمرطة اللي ارة املخيلفرة فعلى املعل  أ

حن اة إىل داللية إىل معجميرة ،إىل أدةيرة ،و ر ا مرا اؤكرا ان الليرة وحراة واحراة وكرل ميتامرل، وتعليم را جيرب 

 ن2أن ات ن على   ا األلاس

 ولترن اليررض القرراءة، جمررد لري  املطالعة من اليرض أن اارك ا أن اليالمي  على جيب األلاس،   ا وعلى    

 ن والعقل الفتر وتنمية املعرفة، لتسب واألفتار اآلراء عن والباث اقرأ، ما  ف  املطالعة من

 أهداف المطالعة :      -3

 3  ر كر املي لط مرحلة يف امل ج ة املطالعة مادة تارا  من املرة ن إلي ا اسعى اليت األ ااف أ   من  

 ن ورقا ا اطالع ا اليت الرئيسية األفتار حتليل على الطالب قارة 1ن

 ن األلل ب حتسني قصا، والرتاكيب العبارات من منالبة ذخرية الطالب اكيساب 2ن

 (ن التاتب ألل ب رقا)  النقا على الطالب قارةن 3

 ن اطالعه ال   األدي للفن اليجاةة، والفتراة الفنية اجلارب تنمية على الطالب قارة تنميةن 4

                                                 
 .73،ص:1992ط،،الربا 1نخبة من المؤلفين التربويين ،أهداف و طرق تدريس مواد اللغة العربية،ط 1
 .4،ص:1998القاهرة دار الفكر العربي ، 1رشدي طعيمة ،األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية ،ط 2
 174، . ص، تدريسها وطرق مناهجها العربية اللغة، الوائلي عباس الكريم سعاد عبد ،الدليمي حسين  طه علي 3 3
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 :1 جنا من أ ااف ا األلياذ وما جاء يف دليلمن خالل مالحاينا  أ ااف املطالعة امل ج ةف   

  جاءت التفاءة القاعااة للسنة الثارية مي لط على النا  الياي التفاءات القاعااة ا ااف اليعل  

 ناقرأ رص ص مين عة واارك ما تممل عليه من معطيات -

 نرص يا ممت لة جزئيا قراءة إعراةية مسرتللة وياياة ةأداء معرب  أاقر  -

ياف، جمالت، إعالرات إش ار  ويفة اليعمال )ل" رص يا على لن ات غري التياب املارلي اطا -
 ندواء، تمييل ج از المرائط املرل مة

اارك ةعض مميزات الن   -دةية داة وويفية وحجاجيه من النص ص األاصنف النص ص اىل إخباراة ولر  -
 مييز شعر اليفعيلة من المعر وأفتاره االلالية  -االدي 

 -مييز املعع اللي   واملعع الاالي  -اارك مال ل املفا ي  اجملردة  -مييز املعع اجملار  عن املعع احلقيقي   -
 اسيعمل الرتاتيجية القراءة السراعة القراءة االريقائية و   اطال" التيب وال ثائق حبثا عن ا

 على حتسني القارة يف وامليمثلة، ةالطالب ايةاخل اجل ارب على تركز وجارا ا، األ ااف   ه تأملنا إذا     
 واليت  جيب النص ص حتمل ا اليت املضم رية اجل ارب فيه أمهلت وقا والنقا املناقمة على والقارة، الفين مسي اه
 لل كهن يف وااجم ا، من ا اسيفيا أن اليلمي  على

 لماذا ندرس المطالعة في السنة الرابعة متوسط:-4

و تعلي  املطالعة ال انبيي أن اناصر يف إكساب امليعل  القارة على ف  الرمر ز اللي ارة أ إن اهلاف من      

، و ري مرحلرة امليصرافة ن ايعا    ه املرحلة البسيطة إىل مرحلرة أرقرىالنطق هبا ةص ت ج  ر  ،ةل جيب أ

هبرا اقرف م قرف امليعمرق  نرت مؤ التره القرائيرة و تطر رت ،  و الليما يف املرحلة اليتميليةألن امليعل ،الناقاة

لي ضيح املعا  واألفتار واكيماف  ،اليتماف ظ ا ر اللي اة والبالغيةيف الن  املقرر ومعاريه ةي ظيف آلية 

، ألن رمراط املطالعرة ال جيرب لريعماالته اللي ارة ممراف ة وكياةرةمتامن الص ر اجلمالية وتر وق ا وحماكي را يف ا

                                                 
 23ستا،، صفحة: المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية، دليل اال 1
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ةاعيبراره اسر   يف إثرراء املعرفرة 1 رااف و غاارات كثررية"يلة لياقيرق أذاتره ةرل ولر "ك اف يف حرا النار إليه 

اجلمرال و  فيبث فيه الر وق السرلي  و احلر  الر يرف وحمبرة ،   و ت ظيف اللية شفا يا وكياةياوالياصيل اللي

ألن هلرررا ةرررالو  وجدنةةةة المعةةةارفحسالررره وتررر كي فيررره رو  اإلرسرررارية و ررر ا إشرررارة إىل الفنررر ن النبيلرررة و ررر ب إ

 ةل أكثر من   ا ف   اس   يف تق اة امليعل  يف امل اد األخر  غري مادة األدب العرين 2ثر،األ

 :كانة المطالعة في المنظومة التربويةم-5

للمتيبررررة  األخرررريةةاملتاررررة الررريت ختصصرررر ا  ررر ه  وثيررررقةمرررتل  الرتة ارررةتررررتبط متاررررة املطالعرررة يف املنا مررررة     

الرريت تسررا    الرتة اررة اهلياكررل، ومررن أ رر  احلااثررةللمارلررة  املميررزةليقررام ةاعيبار ررا مررن أ رر  ماررا ر ا املارلررية

أ ررااف ا، ولقررا ةرراأ اال يمررام ةإرمرراء ودعرر  املتيبررات مررن خررالل  حتقيررقمسررامهة فعالررة إىل جارررب املارلررة يف 

املرلرل إىل رسلراء أقسرام الريثمار املر ارد  1989فيفرر   28الصرادر ةيراراخ  89/ننتنر/67املنم ر رقر   

 املارلرريةاملتيبررة  أمهيررةعرضررا حرر ل  األخررريحيررث تضررمن  رر ا  واليترر ان الرتةيررةمفيمرري  و ةال الاررات بمررراةال

، خررالل تعليمررةمررا الرري  "جيررب العمررل يف كررل مؤلسررة  هعررادة حررب املطالعررة، وقررا جرراء فيرر ودور ررا يف غرررس

والررتدد  علب رامن اإلقبرال  اجلمي" كل المروط اليت متتن  وت فري، مي تلالسنة الارالية على فيح األة اب لتل 

وت/ أخ حيرث اؤكرا فيره  131مث ترال  ر ا املنمر ر عراة مناشرري أخرر  أمه را منمر ر رقر   ".علي را ةالريمرار

 املؤدارةعلى دور املطالعة وأمهيي ا ةالنسبة لليالمي ، كمرا تنراول م ضر ع تعمري  املطالعرة وضررورة تر فري المرروط 

لررررنة للمطالعررررة، فترررران  1998املارلررررة، لرررر ل  تقرررررر أن تترررر ن لررررنة ليطرررر ار امرررريط الرتةرررر   والثقافررررات يف 

 01األخرر  املنمر ر رقر   املناشرريومرن أ ر   ."حترت شرعار" املطالعرة مفيرا  املعرفرة 1998الراخ ل املارلري 

و  ا األمر ةفضله  املارليةوكان م ض عه ح ل املتيبات  1996مارس  08/ونت/ أنخند الصادر ةياراخ 

                                                 
 .111زكريا اسماعيل :طرق تدريس اللغة العربية ،االسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ند،ت ـص: -1
اقتراح  -مصطفى بن عبد هللا بوشوك، تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتها، دراسة نظرية وميدانية في تشخيص الصعوبات -2

، 1991الثي األبعاد في األهداف اللسانية، الهالل العربية للطباعة والنشر، الرباط، بناء تصنيف ث -مقاربات ومناهج ديداكتيكية

 229ص:
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ودور رررا يف  ةقيمي رررا ووعرررب  يف النارررام الرتةررر   اجلزائرررر ،  املسرررؤولنيحتارررى ةا يمرررام  رلررريةاملاةررراأت املتيبرررة 

 .ال لط املارلي ويف خامة منا جه

 في السنة الرابعة متوسط : طوات تدريس المطالعة الموجهةخ-6

يش أمهية كبرية يف حياة امليمارلني ك اا تيعامل م" فئة حسالرة تعر يتميليةالتتيسي املرحلة      

متيرز   عرن ةقيرة مراحرل النمر  خايرة فيمرا  ميرزاتأفرراد  ر ه الفئرة ج صرفاملرا قرة، حيرث ايمرحلة 

ايعلرررررق ةرررررالنم  اجلسرررررمي العقلررررري واالرفعررررراي واالجيمررررراعي، را يررررر  عرررررن ميررررر هل  ورغبرررررا   وحرررررىت 

مررات طم حرا   فرإذا رارررا إىل اجلاررب املعررريف فرإن العمليرة الرتة ارة تررزداد تعقيراا حسرب تيرري ا يما

 اليالمي ، ذل  مما اتسب املطالعة أمهيي ا ودور ا اخلاص يف   ه املرحلرة لر ا وجرب اال يمرام هبر ا

املطالعرة إىل اتبراع خطر ات عااراة   ا ترار اي جره املعلر  يف  ه،النمراط وحماولرة حتسرني طررق تاراسر

  جنمل ا يف ما الي

  :التمهيد أو التهيئة-6-1

ليالميرر  و يئررة أذ رراا  وعقرر هل  للم ضرر ع املررراد درالرريه، وا   اترر ن اليرررض منرره ت جيرره أفتررار ا    

دمرراج   ضررمن اجلرر  النفسرري للررارس، حررىت ارري  ال يرر ل إىل الررارس ةطراقررة ممرر قة، اعررين تمرر اق 

اليلميرر  إىل خلفيررات العنرر ان ومقايرراه، واليم يررا يف درس املطالعررة اترر ن ةطررر  املعلرر  جلملررة مررن 

  .لارساأللئلة هلا يلة وطياة ج ض ع ا

 للمعلم:  القراءة الجهرية-6-2

اقرأ املارس امل ضر ع قرراءة ج رارة ن ذجيرة اراعري في را كرل مسريلزمات  ر ا النر ع مرن القرراءة مرن   

 وض   الص ت ولالمة النطق وضبط احلركات
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  :القراءة الصامتة-6-3

ملعلر  لطالةره ةرأن  رر ه اقرر أ اليلمير  امل ضر ع قرراءة يرامية لفررتة زمنيرة منالربة، مر" ضررورة تنبيره ا  

القرررراءة تترررر ن ةررررالعني دون مهرررر  أو حترارررر  المررررفيني، والرررريت مررررن خالهلررررا اسرررريطي" اليلميرررر  حتااررررا 

 .املفردات والرتاكيب الصعبة

  :القراءة الجهرية للتالميذ-6-4 

 وتت ن   ه اخلطر ة ةقرراءة اليالمير  املميرازان الر ان ميراثل ن املعلر  يف قراءتره والر ان امرتل ن حرافزا

لآلخررران للممرراركة يف القررراءة اجل راررة، مث تلي ررا قررراءة اليالميرر  اآلخررران، مرر" مراعرراة إعطرراء ال قررت 

  نالتايف للقراءة اجل راة لليالمي  ألره يف ال اق" الارس    درس مطالعة ولي  غري ذل 

 :المناقشة العامة-6-5

وءة، فييضرررح لررره مرررا  الرررييعاب اسرررييل املعلررر  ال قرررت امليبقررري ةإثرررارة ألرررئلة حررر ل املرررادة املقرررر     

اليالمي  ملا قرأوه، إذ أن القراءة هلا ارتباط وثيرق ةف ر  املعرا  امليضرمنة يف الرن  املطرال" ولري  جملررد 

وجتار اإلشارة إىل أن اليالمي  ا اج  ن أخطراء معينرة خرالل قرراء   اجل رارة واعمرا املعلر   .القراءة

اليلميرر  زميلرره ةطلررب مررن املعلرر  ويف حالررة عجررز إىل تصررايح  رر ه األخطرراء، واأليررح أن اصرر ب 

اليلميرر  عررن ذلرر  ايرراخل املعلرر  لليصررايح ةنفسرره، والةررا علررى املعلرر  أن ال اتثررر مررن اليصرر ابات 

 خرررالل قررررراءة اليلميرررر  إال مررررا كررران اخلطررررأ فيرررره ةررررارزا، ألن الرتلرررال اليلميرررر  يف القررررراءة ضرررررورة مررررن

معل  أن اررةط املطالعرة ةفرروع الليرة األخرر  كرأن ضرورات تارابه على القراءة الصاياة، وميتن لل

 1نمالئيةإاسأل خالل الارس ال احا من لؤال إىل ثالثة ألئلة حن اة أو 

                                                 
 .145الديلمي و الوائلي مرجع سابق ص: 1 1
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للسةةةنة رابعةةةة متوسةةةط فةةةي ضةةةوء المقاربةةةة  درس أنمةةةوذجي لنشةةةاط المطالعةةةة الموجهةةةة -7

 :بالكفاءات

راءة  ويررقل فتررر اليلميرر  وتثررر  ريررياه للمطالعررة أمهيررة كبرررية ةالنسرربة لليلميرر  لت اررا تسرراعا علررى حررب القرر 

للسرررنة الراةعرررة  املعرررريف ،لرررنااول تقرررامي درس أنررر ذجي ابرررني خطررر ات  ررر ا النمررراط يف ظرررل املقارةرررة ةالتفررراءات

  مي لط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةعة مي لطالسنة الراالمستوى   الاان معاملة                                     الوحدة التعليمية االولى
  46التياب املارلي ص السند:مطالعة م ج ة                                                      النشاط 
   لاعة المدة الزمنيةخلق املسل                                                        الموضوع

 يف املناقمة ةيقامي وج ة رار أو رقا فترة أو ت ليع ان قارة امليعل  من أخ  التلمة و الياخلالكفاة المستهدفة :
  أن اعرف اليلمي  أن الصاق و األمارة دليالن على ياة االميان وخلي مضم ن الن  ةالييالل ةطاقة  مؤشر الكفاءة

 القراءةن
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خطر ات ترارا   جنرااملطالعرة امل ج رة  من خالل   ه املر كرة النم ذجيرة وحضر ررا حلصرة رمراط  

 كارت كاآليت   ج ةاملطالعة امل  

أن امرج"  وعليرهالراائ  واملثمرر،  الياضرريعلرى  وتع ارا  ، الياضررياة اليالمير مراقبة أعمال *    

ايمتن ةعا  ،اجملي اان، إثر ذل  امرع يف مراقبة الف   و  ا عن طراق ألئلة خميارة  ادفة يالمي ال

وىل متتنره مررن ن  ر ه املرحلرة األوممرا ال شر  أ ،إجاةرات اليالمير  علي را مرن معرفرة مرا  الررييعاهب 

ن فاأللررياذ الريت ترر اج    أثنرراء املطالعرة فيعمررا اىل معاجلي ررا 1 واليعبريارةمعرفرة الصررع ةات اللي اررة 

سرريعني ةرر ل  علررى ا ، ولررئلة الرريت تليررهجاةررة عررن األواإل املطالعررة اليالميرر  قررراءة ررر   اطلررب مررن

 .  اعااد عرض شف   ح ل امل ض ع

 ه علرى ةعرض فنيرات القرراءة خايررة يف  ر ه السرنة، كمرا ميتنره الرييالل فقرررة تالمير مث ارارب *   

فترار أو يعليرق علرى فتررة مرن األمن الن  ملراجعة ظرفية لربعض الرتاكيرب والصريو واأللراليب أو ال

للي لرر" يف احلررااث عررن شخصررية مررن شخصرريات الررن  واحلصررة كرر ل  فريررة للممارلررة اليعبررري 

ة من شخصيات الن  أو ةيلخي  مقيطف وميترن لسلرياذ المف   وذل  ةاليااث عن شخصي

 أن اعرض على تالمي ه قائمة ةأمساء ةعض

 

                                                 
 18، 2014-2013ساسي، اللجنة الوطنية للمنهاج، الوثيقة المرافقة لمناهج التعليم المتوسط، مديرية التعليم األ 1

 21صفحة:
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تعيرني جمم عرة مرن  - :قرا اري   ر ا االجنراز جرا الري .املؤلفات خييارون من ا ما انالرب   يف إطرار ممرروع لرن  

 تقنية للمؤلفتعيني جمم عة أخر  إلجناز ةطاقة  . .1- اليالمي  ليلخي  املؤلف اعرض شف اا

 :ونخلص إلى

فرالربغ  مرا  ،يره رمراطا اعيمرا علرى القرراءة فاسربيف تأدا االكيفراءرماط املطالعة يف   ه املرحلة ال جيب  إن

لنماط القراءة من دور وظيفري اؤداره يف تراعي  املعرارف العلميرة لرا  املريعل  يف خميلرف مراحرل اليعلري  الريت 

أداة ت ايل من الضرور  جرا   ن اللية ةاعيبار اإذ أ ،لقينية ال ايين فييالده اليمير هبا إال أن الي قف عنا حاو 

 ن تت ن النماطات اليعليمية املقررة و الريت هلرا يرلة ةالليرة العرةيرة خادمرة هلر ه الليرة حرىت ترقرى هبرا يفكان أ

و رمراط املطالعررة الجررأ مسريعمل الليرة كلمرا دفعيرره احلاجرة إىل اليعبرري  فإلي را ،األخرري إىل االلريعمال الير مي

جا اضمه من رص ص وظيفية و طراقة فاعلة حييت  إلي را يف إجنرازه مؤ رل و ال شر  ليتر ن رمراطا تعليميرا 

ارررؤد  ال ظيفرررة املرجررر ة واللررريما إذا تررر فر علرررى مرررا جيعلررره رقطرررة تالقررري جرررل النمررراطات اليعليميرررة املقرررررة يف 

 مسي   تعليمي معنين

يعل  العمررل ةطراقررة العررروض الرريت تقرر م علررى احلرر ار و املناقمررة ةياقيررق حررىت تترر ن املطالعررة حمب ةررة فعلررى املرر

املقارةة الي ايلية يف تعلري  الفصراى ودعم را ةيمراران ةني ارة تعرزز اليضرمار النارار الصر يت و الصرريف و 

 السيميائي وتثر  القارة املعجمية للميعل ن

النمرراط املسرريقل عررن ةقيررة اره ة جرر د  رر ا ن  رر ا النمرراط ميررنح فريررة اليقرر مي املسرريمر للمرريعل  وإشررعكمررا أ

، واللررريما إذا كررران املررريعل  ميررريان فيررره علرررى غررررار النمررراطات األخرررر  مرررن رفررر  املرررادة و ررر  النمررراطات

 الميئ اليائب كإجراء ترة   يف املارلة اجلزائراة ن

                                                 
 19. 21م االساسي، اللجنة الوطنية للمنهاج، الوثيقة المرافقة لمناهج التعليم المتوسط، صفحة: مديرية التعلي -  1
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 :التعبير الشفوي والكتابي: الثانيالمبحث 

ة يرررررف ا ولرررررائل لياقيرررررق  و ترررررأيت فرررررروع اللي ارررررات األخرررررر  إن اليعبرررررري غاارررررة مجيررررر" الارالرررررات اللي ارررررة،     

النارررررر  ميتنرررررره مررررررن  وفررررررإن كارررررررت القررررررراءة متررررررا املرررررريعل   جررررررادة اليعبررررررري ،و أفترررررراره و ألرررررراليبه ،  ، رررررر ه اليااررررررة

النصررررر ص األدةيرررررة تزارررررا ثرررررروة املررررريعل  اللي ارررررة ،و إذا كررررران اإلمرررررالء اسررررراعا  واألداء ةليرررررة لرررررليمة يررررراياة ،

فرررررإن اليعبرررررري  ررررر  احلصررررريلة الن ائيرررررة لاللررررريعمال  ررررر ه الفرررررروع قررررر ال وكياةرررررة " 1ن علرررررى يررررراة رلررررر  التلمرررررات

وجررررراء اليعبرررررري يف كيررررراب الليرررررة للسرررررنة راةعرررررة مي لرررررط لياقيرررررق غاارررررات من رررررا تنميرررررة قرررررارات اليلميررررر  اخلياليرررررة 

 والرتكيبية ، وإعمال كل املسي اات اللي اة ن

 تعريف التعبير :-1
 لغة:-أ

 الرساررررررا عرررررررب   يف مررررررادة عرررررررب الصرررررريو و املعررررررا  الياليررررررة  عرررررررب 'ن منظةةةةةةورالبةةةةةة'جرررررراء يف لسرررررران العرررررررب       

إن كنتتتتتتتت   "  العزارررررررز الينزارررررررل ويف أمر رررررررا، إليررررررره ارررررررؤول جرررررررا وأخررررررررب ، فسرررررررر ا   وعرب رررررررا وعبرررررررارة عرررررررربا اعرب رررررررا

قتتتتتتتأ   تتتتتت   ن  "   تعرررررراىل قررررررال كمررررررا  ، ةررررررالالم فعرررررراا ا الرساررررررا تعررررررربون كنرررررري   إن   أ  ، "للرؤيتتتتتتا  عبتتتتتترون

 ، لليبيرررررررني املفعررررررر ل علرررررررى أدخلرررررررت الرررررررالم  ررررررر ه   الزجةةةةةةةا  قرررررررال ، ردفتررررررر    أ  ، "يكتتتتتتتلن     لكتتتتتتت 

 الم الررررررالم  رررررر ه وتسررررررمى   قررررررال ، للرساررررررا   فقررررررال ، ةررررررالالم ةررررررني مث ، وعرررررراةران تعررررررربون كنرررررري   إن   واملعررررررع

 كنررررررت  إن   اقررررررال كمررررررا  ، ةررررررالالم الفعررررررل أويررررررل   'الجةةةةةةوهري قةةةةةةال' ، اإلضررررررافة عقبررررررت ألاررررررا;  اليعقيررررررب

   أ  ، فيعرررررررربه التيررررررراب يف انارررررررر الررررررر     والعررررررراةر ، تعبري رررررررا لرررررررأله   إاا رررررررا و الررررررريعربه ، جامعرررررررا للمرررررررال

 أخررررر    وقيررررل ، كرررر ا  فررررالن واعيرررررب الرسارررررا عرررررب   قيررررل ولرررر ل  ، عليرررره ف مررررره اقرررر" حررررىت ةرررربعض ةعضرررره اعيرررررب

                                                 
 265ص: مرجع سابق ، طه علي حسين الديلمي ،سعاد عبد الكريم الوائلي اللغة العربية مناهجها و طرق تدريسها، 1
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 قررررال ، وراحييرررره شرررراطئه   كررررراع  عررررن األخرررررية وعررررربه الرررر اد  وعرررررب الن ررررر جارررررب و رررر  ، العرررررب مررررن كلرررره   رررر ا

    النعمان ميا  ال ةيا  الناةية

 1بالزبد العبرين يهذأوا ترمي غواربه      جاشت إذا الفرات وما    

إذن فاليعبري    ذل  ال عاء اليت تصب فيه األفتار و املماعر وكل ما خييلج يف النف  البمراة ة الطة       

 اللية ، او كل كالم اصار من الفرد ل اء متي ب أو منط ق ن

 اصطالحا: -ب 

تعرافا مارليا  "اليعبري على الصعيا املارلي ف   ذل  العمل ال    راتب قاسم عاشور ليعبرياوعرف      

اسري وفق خطة ميتاملة لل ي ل ةالطالب إىل مسي   ميتنه من ترمجة أفتاره وأحاليسه مماعره ومما ااته 

  2وخرباته شفا ا وكياةة ، ةلية للمية وفق رسق فتر  معني"

، أو عما ا يف رفسه من م ض عات تلقى عليهو اعرب عماليعبري جف  مه العام ف   أن ايااث اإلرسان أ  

 3حي     ةاحلاجة إىل احلااث عنه اليجاةة ملؤثرات يف اجمليم" أو يف الطبيعة

خلياي يف ه احلقيقي وافاليعبري    ارطالق من خطة حمتمة ترتج  كل أفتار اليالمي  و مماعره وواقع        
 ةلية للمت من األخطاء ن ،قالب معني

 :  للسنة رابعة متوسط في الكتاب المدرسي أنواع التعبير-2
 يقسم التعبير من حيث المضمون )الموضوع( إلى قسمين:  -2-1

 التعبير الوظيفي:-2-1-1

                                                 
 13،ص 4لسان العرب ،دار صادر بيروت ،المجلد العاشر ، ط، ،ابن منظور 1
 ؤاد الحوامدة أساليب تدريس اللغة العربية بين النظري و التطبيقي ،دار المسيرةراتب قاسم عاشور ـمحمود ف 2

 .197،ص: 2007ط
 .174،دار المسيرة ،ص 1،2010: تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرائق التربوية ططاهر عليوي عبد هللا 3
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 ابرجةةةةةةوعرفررررره  ،1 ررررر  الررررر   ا جررررره التلمرررررة املنط قرررررة أو املتي ةرررررة إىل م اقررررررف احليررررراة لي ظرررررف يف اليعبرررررري     
 ،2على أره  " اؤد  وظيفة خاية يف حياة الفرد واجلماعة من مثل الف   و اإلف ام "

ررررررره الرررررريعمال يف ح ائجنررررررا الي ميررررررة كالنمرررررررات و كياةررررررة االلرررررريمارات و اليعليمررررررات و أ أبةةةةةةو الهيجةةةةةةاءواررررررراه 

 3االرشادات و اإلعالرات و كياةة الرلائل الرمسية

 التعبير اإلبداعي :-2-1-2

اليعبررررررررري عررررررررن األفتررررررررار واملمرررررررراعر  هوغرضرررررررر4اليعبررررررررري اإلةررررررررااعي و اسررررررررمى كرررررررر ل  اليعبررررررررري اإلرمررررررررائي ،     

ورقل ررررررا لآلخررررررران ةألررررررل ب أدي عررررررال ،ةقصررررررا اليررررررأثري يف رفرررررر س السررررررامعني أو القررررررارئني ، إذ تصررررررل درجررررررة 

 "5ارفعاهل  هبا إىل مسي   ارفعال التاتب رفسه 

ة األدةيرررررررة مرررررررن مقالرررررررة وقصرررررررة وترمجرررررررة و متثيليرررررررات وخطرررررررب وامرررررررمل اليعبرررررررري اإلةرررررررااعي كرررررررل أرررررررر اع النثراررررررر  

 6ورلائل وغري ا واممل المعر ك ل  

 التعبير من حيث الوسيلة أو)الشكل(الذي يؤدى يه يقسم إلى قسمين: -2-2

اقسرررررر  اليعبررررررري اىل قسررررررمني مهررررررا   اليعبررررررري المررررررف   واليعبررررررري التيرررررراي  ،و رررررر ا اليقسرررررري   رررررر  رفسرررررره يف      

 ليةنمجي" املراحل الارا

 التعبير الشفوي :-2-2-1

                                                 
يد ،تعليمية التعبير الشفوي مؤسسة المؤطران ،ندوة تربوية يوم بياز ،بلمامون و الهاشمي ،الزبير الهاشمي 1

 5ص: 2011جانفي ، 25
 8ص:  2008 مصر، ،رق تدريسه مكتبة المدرسة العربيةجابر وليد: التعبير ماهيته و ط 2
ن ، ،دار المناهج عما3،فؤاد حسن الحسين  ، أساليب وطرق تدريس اللغة العربية وإعدادها ودروسها اليومية ،ط  3

 113ص: 2008
 1:12ص:1988مصر،  ،المدارس االبتدائية المنتصر د ط تدريس التعبير في :شريف ازهر جواد 4
 ،2المهارات القرائية و الكتابية و طرائق تدريسها و استراتيجياتها ط :شور راتب قاسم ومقدادي محمد فخريعا 5

 220،ص: 2009دار الميسرة عمان  
 261،جهينة عمان ،ص:2002 1، طفي التعليمالمرشد  خلف هللا سليمان: 6



 .والعروض والتعبري املطالعةس نشاط تدري                                                                      :الرابعالفصل         
 

 
220 

واسيخام يف  ،ماف ة واسيقبله املسيقبل اليماعاعرف اليعبري المف   على أره " كالم اصاره املرلل م  

 ن1م اقف امل اج ة أومن خالل ولائل االتصال الص يت املخيلفة "

 راكيب لي اة منط قة امليعل  ة الطة مفردات وت   اعا وليلة اتصال ةني املعل  و فاليعبري المف       

وعرف أاضا أره  "وليلة من ولائل االتصال املباشر للفرد م" غريه فينقل األفتار و اآلراء و املعل مات 

ةاليعمال اللية املنط قة إره رماط دعاميه املطالعة امل ج ة و القراءة و   حقل تطبيقي لتثري من امل ارات 

 2 افة عاااة و مين عة نومقامة لليعبري التياي وخادم ل ضعيات مسي

وتباو أمهييه يف أره أداة االتصال السرا" ةني الفرد وغريه ،والنجا  فيه حيقق التثري من األغراض احلي اة يف 

 3ميادان خميلفة 

وعليه فإن يفات االرسان اره ايتل  أكثر مما اتيب فتان لزاما أن ال امل   ا الن ع من اليعبري       

مادة تنميط حصة  -السنة الراةعة املي لط-اليعليمية اليعلمية حيث اسيما املارس خاية خالل العملية 

 اليعبري المف   من م اضي" املطالعة  امل ج ة و القراءة ن

 أهداف التعبير الشفوي : -2-2-2

 4واي خى من رماط اليعبري المف   حتقيق األ ااف اآلتية  

جيان ممارلة اللية وت ظيف املتيسبات اللي اة ةمتل 

حتسني األداء المف ي وتنمية القارة على االرجتال ن 

                                                 
 .198:،ص التطبيقي و النظري بين العربية اللغة تدريس أساليب الحوامدة قؤاد ـمحمود عاشور قاسم راتب 1
 .28منهاج اللغة العربية  السنة الرابعة متوسط ،ص: 2
،دار عمان 1وية ،طابراهيم  عبد الخالق التصاميم التجريبية في الدراسات النفسية و الترب رؤوف3

 150،ص:2001،عمان،
 .28:،ص متوسط الرابعة السنة  العربية اللغة منهاج   4
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الياراب على املناقمة الفاعلة ال ظيفيةن 

اكيساب اجلرأة والقارة على امل اج ة واالقناع ن 

تفعيل رو  املبادرة و الثقة ةالنف  ن 

 حتقيق الي ايل األفقي 

 خطوات التعبير الشفهي :-2-2-3

 ما الي   اراعي يف حصة اليعبري المف ي  

احلرص على دف" اليالمي  حتضري امل ض ع يف املنزل ن 
 ت جي    حبااث قصري إىل لبب اخييار امل ض ع أثناء املناقمة م" الياخل ةألئلة حمفرزة مل ايرلة املناقمرة

 أو اللينياج ميز  أوحت  عام ن إلقفاهلاأو ت جي  ا أو 
احلررر ار واملناقمرررة وتمرررجي" السررراكيني مرررن   علرررى  ت زاررر" األدوار ةرررني اليالميررر  إلشرررراك عررراد ممترررن مرررن يف

 الاخ ل يف املماركة ، حىت ال اقيصر النماط على فئة معينة من  ن
اليمجي" على تقامي إجاةات مين عة ح ل امل ض عن 
 تأكيرررا اإلجاةرررات ذات األفترررار الصررراياة و العبرررارات الصررراياة و العبرررارات الفصرررياة ترلررريخا هلرررا يف

 األذ ان ن
إلجاةررات الصرراياة تمررجيعا أليررااهبا ،و اليعامررل مرر" اإلجاةررات اخلاطئررة ةألررل ب ال جيررر  اإلشررادة ةا

 1املماعرن
، ومررن مثررة اكيسرراب المررف ي لرريؤد  حيمررا لنجررا  لنجاحرره إن اتبرراع  رر ه اخلطرر ات يف تررارا  اليعبررري       

قرف كياةيرة ةصرفة خايررة اليلمير  لي ارة لرليمة معرربة متتنرره مرن الريخاام ا يف م اقرف خميلفرة  ةصررفة عامرة وم ا

 ألن اليعبري المف   رافا ق   لليعبري التياي ن

 تعريف التعبير الكتابي :-2-3

                                                 
 35الوثيقة المرافقة لمنهاج السنة الرابعة المتوسط ،ص : 1
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اعرف اليعبري التياي على أره  "كالم متي ب اصاره  ،و1اي  عن طراق التياةة ول ا مسي ةالتياي  و    

اره امليعل  و ايلقاه املعل  من أجل ،فاليعبري    كالم متي ب واص2املرلل كياةة و اسيقبله املسيقبل قراءة"

تق ميه ف   اعا "ضرب من تقيي  قارة امليعل  على إدماج متيسباته القبلية من ج ة  رار املقارةة ةالتفاءات 

نفامليعل  التفء    ال   اسيطي" إدماج وت ظيف جممل املعارف و اخلربات الساةقة و امليعلقة ةالفروع 3"

ف و ةالغة ، و أق ال مأث رة وآاات قرآرية ،حىت ايمتن من م اج ة ال ضعيات اللي اة األخر  من حن  وير 

 املخيلفة يف احلياة الارالية أو امل نية ن

اليعلمي داخل –كياي ميارله امليعل  ةمتل فرد  أو زمر  ،يف أثناء امل قف اليعليمي     كل رماط      

 4غرفة الصف أو اخارج ا ةياقيق  اف تعليمي معني 

على العم م فإن اليعبري يف ض ء املقارةة ةالتفاءات لي  رماطا معزوال عن ةقية األرمطة ،ةل    ميماة  و   

وميااخل مل اراته اللي اة م" رماطات اللي اة األخر  إىل حا كبري ،و   اعا غااة و  ه الفروع ولائل 

ق اعا و البالغة مثال اؤد  حيما مساعاة ومعينة عليه ، وما اؤكا   ا اليااخل و اليماة  ان الضعف يف ال

وميثل اليعبري التياي رماط إدماج  ام للمعارف اللي اة املخيلفة ،و  ن 5إىل ضعف أثناء عملية اليعبري التياي 

مؤشرا داال على ما  قارة امليعل  على حت ال   ه املعارف ةي ظيف ا يف وضعيات جاااة و   ة ل  اعيرب 

 6قق اليعبري التياي ة الطة ال ضعيات املمتلة و املمارا" ن جتنياا للتفاءة املسي افة حي

 أهداف التعبير الكتابي :-2-3-1

  تحقيق األهداف اآلتية إلى ويرمي هذا النشاط في السنة الرابعة المتوسط  
                                                 

 178ص: 2008دار الفكر عمان ، 1زكريا اسماعيل :طرائق تدريس اللغة العربية ط 1
 227ء الكفايات األدائية ،ص:محسن علي عطية  تدريس اللغة العربية في ضو 2
 35: ،ص المتوسط الرابعة السنة لمنهاج المرافقة الوثيقة   3
 139،ص 2008،دار المسيرة عمان،1قطاوي محمد ابراهيم :طرق تدريس الدراسات االجتماعية ط 4
 .672:ص تدريسها، طرق و مناهجها العربية اللغة الوائلي الكريم عبد ،سعاد الديلمي حسين علي طه   5
 29منهاج السنة الرابعة المتوسط ص: 6
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 كياةة أناط رصية )لرد ويف حجاج اخبار  ح ار( ةاليعمال السناات املخيلفة يف اليعبري )رلالة خطبرة

 ية ويية( نمسرح

مراعاة ق اعا اللية و راام كياةي ا ن 

تاراب امليعل  على إجادة العرض  إجادة اخلط واليعمال عالمات الرتقي  وتناي  شتل ال رقةن 

 اليعبري عن األحالي  و املماعر واألفتار ةألل ب واضح و مؤثر اي افر على اليخيل و اإلةااع م" احلرص

 ن 1نالبة على تأداة اآلراء ةالم ا ا امل

 خطوات التعبير الكتابي :-2-3-2

 2لياقيق أ ااف السالفة ال كر انبيي على املارس اتباع   ه اخلط ات  

مت يا خيام امل ض ع ن 

حتااا الفترة العامة واألفتار األلالية عن طراق طر  ألئلة دقيقة تق د   إىل ف   عمق امل ض ع وأةعاده ن 

ترتيب أفتار امل ض ع ن 

ت ن ح يلة و الينياج ةعبارة مجيلة ورشيقة األلل ب ناخلامتة ت 

مرحلة حترار امل ض ع وتت ن داخل القس  وجيم" األلياذ األوراق ليصاا ان 

ارجاع األوراق لليالمي  ةعا تصايا ا واليأشري على األخطاء ة كر ر ع اخلطأ ةرم ز ميفق علي ا ن 

  ل طرق تناول اليالمي  للم ض عناق م األلياذ قبل ارجاع األوراق ةيقامي مالحاات ح 

تصايح األخطاء املمرتكة ةعا أن أحصا ا األلياذ يف م كرة خاية ةه ن 

دع ة اليالمي  ليصايح األخطاء ن 

االعيناء ةأحسن امل اضي" وذل  ةنمر ا نيف اجمللة احلائطية تمجيعا أليااهبا 
                                                 

 266ص:، تدريسها طرق و مناهجها العربية اللغة الوائلي الكريم عبد سعاد، الديلمي حسين علي طه   1
 30منهاج السنة الرابعة متوسط ص 2
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 الكتابي التعبير تعليم أسس-2-3-3

  الياي النا  على وذل  تاراسه، ةعملية تيعلق وأخر  ض عاته،ج   تيعلق أل  اجليا لليعبري

 التعبير بموضوعات تتعلق أسس: أوالا 

 تيصل أو حياته واق" مت  أون اليلمي  ذاتية عن تعرب اليت امل ض عات من املخيار امل ض ع ات ن أن جيب"     

 وشرحه امل ض ع   ا عرض من اليلمي  ايمتن أن ةمرط العامة ةاملمتالت أو كفرد  ةه خاية جمتالت

 1نتفاييله وذكر

 على األلياذ أن خييار م اضي" مت  واق" حياة اليلمي  او اعاجل ممتلة تعرضت له  ن      

 أطر من حيي اه وما وتقاليا، وعادات قي  من اجمليم" ايضمنه ما ض ء يف اليعبري م ض عات تاور أن جيب"    

 مث الرفاق، جميم" مث األلرة، من اةيااء   االل  هب ا اسمى ما جمليم"ا حتت وانارج ثقافية، وناذج حضاراة

 ملعاامة اليلمي  إعااد يف مسامهة وذل  والق مي، ال طين املسي   على اجمليم" مث ةه، اميطة البيئة مث املارلة،

  2" اجمليم"

 ل طنية و العرةية اإللالمية فاأللياذ خييار م اضي" ختام عادات وتقاليا اليلمي  وترليخ مق مات   ايه ا  

  هل  ومنالبة وا يماما   ملي هل  ومراعية اليالمي  حاجات من وراةعة مين عة تت ن أن جيب اليعبري م ض عات
  3"نواجمليم" للفرد اليعبري أمهية حتقق أاا كما

 على األلياذ مراعاة مي ل و ا يمامات اليالمي 

                                                 
 تأهيل مجبرنا( 2) العربية اللغة تعليم طرق(: 1987) طعيمة أحمد رشدي الناقة، كامل محمود يونس، علي فتحي. 1

 الجامعات مع باالشتراك والتعليم التربية وزارة القاهرة، الجامعي، للمستوى االبتدائية المرحلة معلمي
 102ص:.المصرية

 النهضة مكتبة القاهرة، ،2طـ ،1جـ الدينية، والتربية العربية اللغة تدريس طرق: عطا محمد إبراهيم. 2
 182.183ص:.1990المصرية

 المرحلة لطالب العربية اللغة في اإلبداعية الكتابة فنون بعض مهارات لتنمية برنامج" : مسلم أحمد حسن. 3
 105ص:.2000التربية كلية الزقازيق، جامعة دكتوراه، ،"الثانوية
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 واملعل مات ةاملصادر ايصل أن العرةية اللية ملارس ةالنسبة مار" وال ،األخر  الارالية ةامل اد اليعبري رةط  
 1ن واملناقمة امل كرات وكياةة واليعليق لليلخي  جاا   كثرية  فرص ففي ا االجيماعية امل اد وخاية األخر 

 أن ات ن اليعبري مهزة ويل ةني امل اد الارالية األخر  املقررة ن

 مقب ل غري اهل اء عن فم ض ع واليلمي ، املارس من كل  أمام أفتاره وا ضح اربزه دقيقا   حتاااا   امل ض ع حتااا

  2نفيه حتااا ال ألره

 و واضاة ودقيقةن ناملعل  من إجبار دون رأاه عن ومعربة اليلمي  من راةعة املتي ةة األفتار تت ن أن

 التعبير تدريس بعملية تتعلق أسس: ثانياا 

 أو اتيبه ما لااه لي  ةأن امليعل  امعر ما فتثريا   فتر  ، وتنمية تط ار على مي اليال جساعاة املعل  اق م   

 واعمق النضج، حن  وا ج ه   ، حيث من اليعبري يف ةياه اأخ  أن املعل  على جيب احلالة   ه ويف عنه، اعرب

 ن3 يعبريوال للتياةة من ا واالرطالق هبا، وال عي وف م ا، خربا   تزواا على واساعا   مي هل 

  اليعبري يف وخاية كاتب ا،  على والثناء لليالمي  اجلياة امل ض عات ةقراءة وذل  اليالمي  املعل  امج" أن

 4 واألدةية الفتراة اليالمي  م ا ب واربز امل ض ع، اثقل مما اإلةااعي

 اللي اة ةالثروة وتزواا   من  ، املعل  اي قعه ما ليعرف ا التياةة عملية قبل التياةة ج ارات الطالب تزواا" *

 نامل ارات   ه إلتقان الالزمة

                                                 
 للطبع أسامة دار. القاهرة ،6ط الدينية، والتربية العربية اللغة تعليم)(:  وآخرون شحاتة حسن. 1

 133ص:.1986والنشر

 تأهيل برنامج ، العربية اللغة تعليم طرق(: 1987) طعيمة أحمد رشدي الناقة، كامل محمود يونس، ليع فتحي. -3
 الجامعات مع باالشتراك والتعليم التربية وزارة القاهرة، الجامعي، للمستوى االبتدائية المرحلة معلمي

 103:ص.المصرية
 103:ص.  العربية اللغة تعليم قطر) طعيمة أحمد رشدي الناقة، كامل محمود يونس، علي فتحي 3
 
 134ص:1975.المصرية األنجلو القاهرة، والدين، العربية اللغة لتدريس الخاصة الطرق: اإلبراشي عطية محمد. 4
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 تل  متاثل م اقف ويف خالهلا، من اإلةااعية امل ارات ممارلة للطالب ميتن اليت احلي اة امل اقف ت فري*     

 املارلة، داخل متارس اليت اللي   النماط أل ان من اإلفادة ميتن و نا املارلة، خارج ا اج  اا ل ف اليت

 شائق مثمر تاراب امليادان   ه ففي املارلية، واإلذاعة األدةية، اجلماعة ورماط املارلية، الصاافة مثل

 منيقاة ناذج تقامي طراق عن والياراب اليعلي  ات ن أن جيب كما  وم ارا ا، التياةة فن ن على للطالب

 1" وحماكا ا من ا لإلفادة ةالطالب، ميطةا والبيئة واألدةية االجيماعية احلياة متثل وحبيث جياا ، هلا وخمطط

 عن ا، وتعرب الفترة ختام اليت األلفاظ قبل ةاألفتار ا ي  أن ةا ال فاملارس  اللفظ قبل ةاملعع "اال يمام  *   

 نة ل  الطالب امعر أن ةا وال

 اجل اةة املقامة كياةة  ج ارة الطالب ايزود حبيثن وخامتة وعرض مقامة إىل وتقسيمه امل ض ع ختطيط  * 

 النقالت ولالمة األفتار، وتناي  العرض، لالمة من الطالب ايمتن كما  القارئ، اريباه جت ب اليت املم قة

 تيضمن اليت امل جزة اخلامتة وكياةة امل ض ع، إااء كيفية  الطالب ايعرف كما  الفقرات، راام واليخاام الفتراة،

 اسيثري حبيث املخطط ن،    والطالب وم ج ا ، مرشاا   ارسامل فيه ات ن امل ض ع وختطيط املقرتحات،

 اجملال جت رات األوىل ةالارجة تعين واليت للطالب امل ج ة األلئلة اليخاام طراق عن طالةه املارس

 ن 2ن"التياي

 نموذجي:أ تدريس التعبير في السنة الرابعة متوسط درس-3
 
اطات اللية العرةية ، فيه تا ر التفاءات ن وة الطيه اياقق امتل اليعبري التياي والمف ي مركز ثقل رم    

اإلدماج الفعلي للمعارف و القارات ،وةه تياقق وظيفة الي ايل المف ية و التياةية لتن اليالمي  اعار ن 
النا  و الصرف، الق اعا اإلمالئية، ضعف القارة املعجمية،  ضعفا كبريا منه ، ةسبب قلة اليات  يف ق اعا

ليه املنا ج الرتة اة احلااثة و املنية وفق املقارةة  ةالتفاءات عنااة كبرية ةإحااث تييري ر عي يف منا ج ل ا أو 
                                                 

 المرحلة لطالب العربية اللغة في اإلبداعية الكتابة فنون بعض مهارات لتنمية برنامج: "مسلم أحمد حسن 1
 134ص:2000.التربية كلية زقازيق،ال جامعة دكتوراه، ،"الثانوية

 244ص:.1992اللبنانية المصرية الدار والتطبيق، النظرية بين العربية اللغة تعليم:  شحاتة حسن. 2
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اللية العرةية من حيث طرق و ألاليب تاراسه ، كما غريت كيفية تقاميه ، ةيبين املقارةة النصية الين  اف إىل 
 عبريناعيماد النص ص االدةية كمنطلق ألالي لينمية م ارات الي

 نن ذجيا ليقنية اليلخي  وفق املقارةة ةالتفاءات ي تيضح  الطراقة أكثر رقام درلا أولت
 

 املذكرة اخلاصة بنشاط التعبري الكتايب
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 السالفة ال كر انبيي للمارس اتباع جمم عة من املراحل و اخلط ات و  ي   التفاءاتلياقيق 

 :االنطالق*وضعية 

 ي نمت يا خيام م ض ع اليلم 

، واسيلزم ذل  الياعاء خربا   الساةقة  اي  فيه اليثارة اريباه اليالمي ، و ج هب  إىل امل ض ع و تم اق     

 1و   ا اعين أن اق م املعل  ة ض" اليالمي  يف ج  رفسي اؤد  امل ض ع الارس و ا ائ أذ اا ن"

                                                 
حسن عبد الهادي عصر ، االتجاهات الحديثة لتدريس اللغة العربية في المرحلتين اإلعدادية و الثانوية،المكتب  1

 .464العربي الحديث، االسكندرية ،ص:
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، ملا هلا من أمهية ل ض" امليعل  ةاااة لارله طةننناخل خييار ا يفو تت ن عبارة عن وليلة و تعليمية "ي ر، أشر 

 .يف ج  الارس

 *وضعية بنائية: 

 بسط الموضوع:-أ

حتااا الفترة االلالية للم ض ع و أفتاره الفرعية و ذل  عن طراق فيح ح ار وال" م" اليالمي  تيضمنه     

القراءة ، يف إطار اسمى الئلة دقيقة تق د   إىل ف   عمق امل ض ع و أةعاده، وتت ن ةالع دة إىل ر  

ةاملقارةة النصية، ةاليخراج االمثلة اليت مت  اليقنية اليعبرياة املسي افة من الارالة، حيث اتلف تلمي  ةقراءة 

 ، مث تسيخرج االمثلة اليت تضمنت اليقنية ، ةعا ا تاون مث قراء انشالن  قراءة لراعة 

 تحليل التقنية:  -ب

طراقة االليقرائية ،م" اعيماد املناقمة و احل ار و احلرص على إشراك فئة والعة من حتلل اليقنية ةاعيماد ال   

 المدرس قصد تحديد خصائصها.امليعلمني ةي جيه من 

 التطبيق الكتابي:- 

   آخر خط ة يف تارا  رماط اليعبري وفي ا اطلب املارس من امليعلمني تاوان و ت ظيف اليقنية يف    

ن خالل ر  السؤال ال   ا ج ه لليلمي ، قصا القيام ةيارار م ض ع ما ميعلق وضعيات خميلفة دالة م

ت عامة ح ل طرق ةاليقنية املارولة ةعا ا اق م جبم" امل اضي" ليق مي ا وريا االخطاء ةيقامي مالحاا

 امل اضي" ليق مي ا ةإشراك اليالمي  و ذل  ةاتباع ما الي  ، م" قراءة ةعضاليالمي  للم ض ع

 األخطاء املمرتكة اليت ات ن األلياذ قا أحصا ا ووضع ا يف م كرة خاية ةهنتصايح -

دع ة ةعض اليالمي  إىل السب رة ال احا تل   اآلخر ليصايح االخطاء اليت وقع ا في ا ةاليارج حتت مراقبة -

 األلياذن
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 .ااهبا، وذل  ةنمر ا يف اجمللة احلائطية أليياذ ةامل اضي" اجلياة عنااة خايةاعيين األل-

 و نخلص من هذا المبحث إلى جملة من النتائج كانت كاآلتي:
 
أ   اغراض الارالة اللي اة و   اداة للي ايل ةني االفراد و اجمليمعات، و   عملية معقاة،  اليعبري التياي-   

ي اة ل ا وجب على اليلمي  الييلب ذاتيا على الصع ةات اللي اة نو ال عي ةقيمي ا الكيساب امللتة الل

 الي ايليةن

 جيب اال يمام ةنماط اليعبري ألره اؤثر على مسيقبل الفرد االكادميي و امل ين و حىت االجيماعي ن-   

تمجي" اليالمي  على الباث يف الق امي  و املعاج  امليخصصة للية العرةية ألن القارة املعجمية ألاس -

املعجمية متثل احلجر األلاس لقيام أاة عملية قاعا  يف حتقيق اكيساب لنم  تعل  اللية ألن ال حاات 

 ت ايلية ن

جيب وض" ل ائح للصع ةات اللي اة ، الفرداة و اجلماعية ، على مسي   القس  ، م" تمخي  ألباةه ، -    

 خطاء نج ا على ض ء حتليل النيائج و األو الباث عن أرسب الطرق لعال

  العروض:  الثالثالمبحث 
 :تعريف العروض -1     

 لغة: -أ

"العروض ، متة و املاانة  تعارف كثرية للفاة "العروض ر رد من ا  البن منظورجاء يف لسان العرب             

و اليمن و ما جاور ا نننو العروض   الناحية ن اقال  أخ  فالن يف عروض ت افقي ،أ  يف طراق أو راحيةن و 

 1المعر نننو اسمى عروضا ألن المعر اعرض عليهن عروض العروض   الطراق يف عرض اجلبل نننو العروض 

                                                 
 7/194،مادة "عرض"1،2003ابن منظور ليان العرب ، دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط 1
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 اصطالحا:-ب

واعرف أاضا جيزان الماعر وميزان     العل  ال   اباث عن أي ل و ق اعا أوزان المعر العري ن         

المعر وةعل  اوزان المعر لي فره على ةيان ق اعا را  المعر و أي ل معرفة التالم املنا م من غريه ، 

 1اليفرقة ةني المعر و النثرنومقااي   

ح ال زن المعر العري من فالا ا أو    عل  ميزان رف هبا يايالعروض عل  ةأي ل و ق اعا اععل  و      
؛ و قيل أره مش  عروضا ن المعر العري هب  كس ره من م زوره و الصايح من السقي  و املعيل من السلي أوزا

 2ياياا و ما خالف كان فالاان ، فما وافقه كانألن المعر معروض عليه

 3" متس رة، ةه اعرف ياياه من  " اعل  أن العروض ميزان المعر 'التبريزي'قال عنه    

و قا وضعه  ،ما اعرتا ا من الزحافات و العلل و   عل  اعرف ةه يايح أوزان المعر العري و فالا ا و   
 4"يف القرن الثا  من اهلجرة الخليل بن أحمد الفراهيدي 

، وك ا ما اطرأ علي ا من يايا ا من فالا ا ،عل  تعرف من خالله أوزان المعر فعل  العروضإذن     

 الييرياتن

 نرافاا من روافا ف   النص ص حيث أاا تعيرب ،سنة الراةعة من املي لط لليالمي س العروض يف التار  و     

 ر اع انأوزان المعر العري و القافية و أتعين ةارالة 

و أضاف  األخفش ءوةعاه جا  ،حبرا 15   ه"170-100" الخليل بن احمد الفراهيدي" لقا وض"    

 ءأو القارئ من ال ق ع يف الزلل أثنا ،فاور   ه البا ر ايمثل ألالا يف جتنيب الماعر ،اه امليااركحبرا مس  

 الاه نو اعيربت م ازان لصيارة التالم و متييز ياياه من ف ،ءةعملية النا  أو القرا
                                                 

 11عبد الهادي فضلي : تلخيص العروض،دار البيان العربي ،جدة ،دت ـدط، ص: 1
 219راتب قاسم عاشور و زميليه . أساليب تدريس اللغة العربية بين النظري و التطبيق،ص: 2
 .13،ص:2011في العروض و القوافي ، المكتبة العصرية ،لبنان ،دط، الخطيب التبريزي :الكافي 3
 17، ص:2008 1عبد الرضا علي :موسيقى الشعر العربي قديمه و حديثه ،دار الشروق ،األردن ،ط، 4
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 :السنة الرابعة متوسطأهداف تدريس العروض في -2

 إىل حتقيق مجلة من األغراض من ا  –يف   ا املسي    –ا اف تارا  العروض 

 ت وق م ليقى المعرن-

 ن1اليتمال األوزان  -

 امهية عل  العروض 

 مهية عل  العروض تتمن أ

 اس   يف ةنا حمي   اللية العرةية من خالل مصطلااتهن 

مل على تنمية الرييا املصطلاايت عنا امليعل ناع 

ل  املمارلة النقااة للن  المعر  ف"ننن تاراب امليلقي على تف   أوزان المعر العري اعا ألالا من أ

 و اإلملام ةيل  االوزان إملاما عاما ، وي ال الكيساب قارة متييز المعر امل زون من غريه"ن

2القراءة المعراة السليمةن 

 رو  االعيزاز ةالرتاث املعريف العري املين ع ، إذ ميثل عل  العروض تراثا معرفيا مين عا من خالل ثرائه تنمية

 ةاألوزان المعراةن

تنمية ال وق االدي عنا اليلمي ن 

يئة التثري من الطالب ليصبا ا شعرا املسيقبل ، و اتسب   ال وق امل ليقين  
                                                 

 .28منهاج السنة الرابعة متوسط ،ص: 1
 .17ص: 1،2008،طعبد الرضا علي ،:موسيقى الشعر العربي قديمه و حديثه، دار الشروق ، األردن  2
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 1نتنمية ال ائقة االاقاعية عنا امليعل 

 :2العروض تدريس ومشاكل صعوبات-3

 الن احي، من راحية أو واحا طرف يف حصر ا ميتن ال مجة ومماكل يع ةات العروض ليارا  رماط

  ج ارب ثالثة خالل من رريا ا أن ميتن الارس،   ا تعرت  اليت املماكل يف تتمن يع ةاته ولعل

  :المدرسي بالكتاب مرتبطة مشاكل-3-1

 عم ائي ةمتل املادة   ه دروس اقام ن املارلية التيب واضعي أن جنا إذ :ضالعرو  دروس ترتيب 

 كل  اريماء حيث من املعيماة البا ر ترتيب مسي   على ال ،-يف ةعض األحيان-منا   وغري

 معينةن لاائرة حبر

علررى تفاعيلرره يف انبررين ألررره المررتل، علررى ألالرره يف انبررين العررروض درس :والشةةكل بةةاإلمالء االسةةتهانة 

 البارن اليخراج أجل من اليقطي" عملية أثناء والس اكن احلركات

 : بالمدرس مرتبطة مشاكل-3-2

 الرر   ةالمررتل الف رر  عمليررة ترري  مل حررال يف الارالررية املقررررات أو امليعلمررني علررى ةررالل م رلقرري مررا عررادة

 عمليرة يف كبرريا  دورا رسللمرا أن العلر  مر" الاوامرة،   ه من وخنرجه املارس رنزه حني يف عليه، تت ن أن جيب

ومرا  معرريف  ر  مرا إىل تقسرمي ا ألرباب، ميترن لعراة اإلف رام علرى قارتره عرام إرجراع وميتن عامه، اإلف ام من

 نداااكييتي   

معرفي هو ما 

ماهوديداكتيكي 

                                                 
 25،ص :1998فيصل حسن العلي كالمرشد الفني لتدريس اللغة العربية ك،دار الثقافة ،األردن ، 1
 .2017-09-13شبكة األلوكية : يوم  2
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  :بالمتعلم مرتبطة مشاكل - -3-3

 ولفقر أوال، مادته وغزارة  ةيهيع لارجة العروض، درس يف امليعلم ن من ا اعا  اليت املماكل  ي كثرية

 الرريت والصررع ةات املمرراكل أ رر  إمجررال وميتررن ةرره ثالثررا، وااللرري ارة ثاريررا، العلرر  ةثنااررا  رر ا وج ل رر  امليعلمررني

  ارطالقا من جترةيت املياارية يف- امليعلم ن ا اج  ا

والنا ن واإلمالء النطق يف مماكل 

 ت االشرررييال، مرررن تفعررريالت، وألرررباب، وتقطيررر" عروضررري،  ررر ا العلررر  وج ل ررر  ة ليرررا أوليررراتافيقرررار   إىل

 وترميز، وحب رننن

  نخاية العروض ودرس عامة المعر من اميعاض 

 

 

 :وفق المقاربة بالكفاءات للسنة رابعة متوسط العروض لتدريس نشاطدرس أنموذجي -4

 
 النماط  عروضن ال حاة اليعليمية  امل اطنة املسي   السنة الراةعة مي لطن

    ض ع  حبر الط النامل
 التفاءات املسي افة 

 أن اي ك ر امليعل   التياةة العروضيةن 
 أن ايعر ف امليعل   على تفعيالت حبر الط الن 
 أن ايمت ن امليعل   من تعراف حبر الط ال وحتااا مفياحهن 
 أن حيا د امليعل   اليييريات اليت تطرأ عليهن 

 ال لائل الي عليمي ة 
 ب املارلينالتيا 
 السب رةن 
 األقالمن 
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 أرمطة اليعل   املراحل
 أرمطة الي علي 

 اليقيي 

وضعي ة 
 االرطالق

 أن اي كر التياةة العروضية؟  
 
 

 

اليقيي  
 اليمخيصي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضعي ة ةناء 
 اليعل مات

  اكيماف أحتام الا رس 
 الحظ ق ل معروف الريايف  

 ن الق م أضيان ****فيبع على أس املؤاخاة ةنيانأما آن تنسى م
 أما أا  ن تنسى من لق   م أضيار ****فيبع على أل  ملؤاخا ة ةنيار ن

 فع لن مفاعيلن فع لن   مفاعيلن    **فع لن  مفاعيلن    فع لن  مفاعيلن
 اقرأ البيت الس اةق وحاول أن تف   مضم رهن 
 كياةة عروضي ةن  اريقل ةعا   ا إىل كياةة البيت 
 إذا وضعنا له الر م ز العروضي ة، كيف جنا ا؟ 
 ماذا ةقي لنا ةعا   ا؟ 
 الينيج حبر   ا البيت؟ 
 ماذا تالحظ يف   ه اليفاعيل؟ 
 ما    الم تل الي ام هل ا البار؟ 
 ما    مفياحه؟ 
 َي هب ا االل ؟  ملاذا مسم
 الته دون أن الاق ا تييري؟تمر   ل ابقى حبر الط ال حمافاا على تفعي 
  اآليتلإلجاةة عن ذل  تأم ل البيت  

 قال حس ان ةن ثاةت يف رثاء الرل ل )ص( 
َر الرَّلم ِل َوةم رَِكتْ   فَربم رِْكَت اَا قَربرْ

َ ا الرَِّشْيام اْلممَساَّدم   ِةاَلٌد، ثَرَ   ِفيرْ
 تف    البيت، مث  اكيبه كياةة عروضي ةن 
 يالتنيو الر م ز وض" اليفع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اليقيي  البنائي



 .والعروض والتعبري املطالعةس نشاط تدري                                                                      :الرابعالفصل         
 

 
236 

 ماذا تالحظ؟ 
 أل   األغراض اصلح حبر الط  ال؟ 
 ملاذا؟ 
 
  الينياج اخلالية 
 ما  ي اليفعيالت اليت ايت  ن من ا حبر الط ال؟ ما    عاد أحرف كل  تفعيلة؟ 
  ك  تيتر ر كل  ت فعيلة من ما يف البيت ال احا؟ 
 من كل  ما لبق الينيج تعراف حبر الط الن 
 حه؟ما    مفيا 
 ما  ي اليييريات اليت تطرأ عليه؟ 
 
  التياةة العروضي ة 

 أمرَالمْن  هِبِْمَعْزَزْت  قرمرَْاممْن َفَأْيَبام 
َنبم   َوِفْيِ ْ   ِخَباءم ْلَمْ   رمَماِتْل   ممطَنرْ

  وض" الر م ز 
//0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0   

//0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0   
 اث عن اليفاعيل املنالبة هل ه الر م ز مسيعينني ةإرماد البيت والي يين ةقي لنا أن رب
 ةهن

لمْن فَرعم لمْن َمَفاِعلمنْ   فَرعم لمْن  َمَفاِعيرْ
لمْن فَرعم لمْن َمَفاِعلمنْ   فَرعم لمْن  َمَفاِعيرْ

 حبر   ا البيت    حبر الط الن 
  لمْن( يف آخر الصَّار، وآخر العجزن لعل    تبي نت أن  )الياء( حمِ َفْت من )َمَفاِعيرْ

ورنب    إىل أن    ا المتل    ال   عمرف هبا   ا البار، يف الم طر األو ل أةاا، 
 والم طر الثا  أحياران

     أم ا الم تل الي ام ال   وضعه اخلليل هل ا البار 
لمنْ  لمْن فَرعم لمْن َمَفاِعيرْ  فَرعم لمْن  َمَفاِعيرْ
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لمْن فَرعم  لمنْ فَرعم لمْن  َمَفاِعيرْ   لمْن َمَفاِعيرْ
   املفيا 

 َطِ ْاٌل َلهم دموَن البمام ِر َفَضائِلم 
لمْن فَرعم لمْن َمَفاِعلم   فَرعم لمْن  َمَفاِعيرْ

  اليسمية 
َي هب ا االل ؛ ألر ه طال ةيمام أجزائه ف   ال امسيعمل جمزوءا وال ممط را وال من  كان  مسم

 ال اسيعمل   ا البار إال  تامان
 افاا على تفعيالته، ةل الاق ا الي ييرينال ابقى حم 
 
  التياةة العروضي ة 

َر ْر/ َرلم ِل/ َوةم رَِكتْ   فَربم رِْك/ َت اَا قَربرْ
َ ْر/  َرِشْيامْل/  ممَسْاَددموْ   ِةالدمْن/ ثَرَ   ِفيرْ

  وض" الر م ز 
//0/0  //0/0/0  //0//  /0//0   

//0/0  //0/0/0  //0/0  //0//0   
 نالبة اليفاعيل امل 

لمْن فَرعم ْل َمَفاِعلمنْ   فَرعم لمْن  َمَفاِعيرْ
لمْن فَرعم لمْن َمَفاِعلمْن   فَرعم لمْن  َمَفاِعيرْ

   رالحظ أن 
 فَرعم ْلن تفعيلة فَرعم لمْن 

 اصلح لتل  األغراضن 
  ألر ه اي س" جلمي" املعا  يف أ   غرض، ل ا ف   أكثر البا ر اليعماال يف الم عر

 العرين
 
 لة تفعي  فَرعم لمْن مخسة أحرفن 
لمْن  تفعيلة         لبعة أحرفن َمَفاِعيرْ
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  تيتر ر تفعيلة فَرعم لمْن مر تني يف كل  شطرن 
لمْن        مر تني يف كل  شطرن تيتر ر تفعيلة َمَفاِعيرْ
  حبر الط ال 

 من البا ر املرك بة ايت  ن من تفعيليني مها  
لمْن م  تر رتني أرة" مر ات البيت، وتت ن م ز عة كاآليت فَرعم لمْن وَمَفاِعيرْ

لمنْ  لمْن فَرعم لمْن َمَفاِعيرْ  فَرعم لمْن  َمَفاِعيرْ
لمنْ  لمْن فَرعم لمْن َمَفاِعيرْ  فَرعم لمْن  َمَفاِعيرْ

 مفيا  حبر الط ال     
 َطِ ْاٌل َلهم دموَن البمام ِر َفَضائِلم 

لمْن فَرعم لمْن َمَفاِعلم   فَرعم لمْن  َمَفاِعيرْ
 يريات اليت تطرأ عليه اليي
  فَرعم لمْن ن  فَرعم لم
  لمْن ْ  )فَرعم لمْن(ن  َمَفاِعيرْ ِِ  َمَفاِع
  لمْن  َمَفاِعلمْنن    َمَفاِعيرْ

 مالحاة 
حبر الط ال أكثر البا ر اليعماال يف الم عر العري القامي؛ إذ جاء ثلثه تقرابا على   ا 

 البارن

ال ضعي ة 
 اخليامي ة

  اخيبار املعرفة الفعلي ة 
  قط " األةيات اآلتية، واليخرج

حبر ا، مربزا ما طرأ على تفعيالته من 
 تييري 

 قال طرفة ةن العبا يف معلقيه ن 1
 َليمْبِا  َلَ  األَاَّامم َما كمْنَت َجاِ ال  

 َواَْأتِْيَ  ةِاأَلْخَباِر َمْن ملَْ ترمَزوِّدِ 
 
 
 

 
 
 
 
 قال طرفة ةن العبا يف معلقيه ن 1

 َليمْبِا  َلَ  األَاَّامم َما كمْنَت َجاِ ال  
 َواَْأتِْيَ  ةِاأَلْخَباِر َمْن ملَْ ترمَزوِّدِ 

ْنرر  َت  َجْاِ َلنْ   َليمْبِاْ   َلَ  أْلَاْرَيْا   مم َمْا كم
//0/0  //0/0/0  //0/0    //0//0 
لمْن     فَرعم ْل      َمَفاِعلمنْ    فَرعم لمْن    َمَفاِعيرْ

 اليقيي  اخليامي
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ال أة  فراس احلماا  يف مطل" ن ق2
 إحا  رومياته 

ْيلم   ممَصاِيْ َجِلْيٌل َواْلَعزَاءم مجَِ
 َوَظينِّ ِةَأنَّ اهلَل َلْ َف امِاْالم 

 
 
 
 
 
 

ن قال أة  فراس احلماا  و   يف 3
 األلر 

 َوَأْلٌر أمقَاِليِه َولَْيٌل جنمم ممهم 
َر منَّ اَرزمولم   أََر  كملَّ َشْيٍء َغيرْ

 
 
 
 
 
 
 
 

رَةٌ تَ   طم لم ِيَ السَّاَعاتم َوْ َي َقِصيرْ
 َويِف كملِّ َدْ ٍر ال َاسمرَُّك طم لم 

 َواَْأتِْيَ  ِةْسَْخَبْا  ِر َمْن ملَْ  ترمَزْوِوِد ْ 
//0/0  //0/0/0  //0/0    //0//0 

لمْن     فَرعم ْل      َمَفاِعلمنْ   فَرعم لمْن    َمَفاِعيرْ
 ن قال أة  فراس احلماا  يف مطل" إحا 2

 رومياته 
ْيلم   ممَصاِيْ َجِلْيٌل َواْلَعزَاءم مجَِ

 َوَظينِّ ِةَأنَّ اهلَل َلْ َف امِاْالم 
لم ْ  يرْ لمْن َوْلرر   َعزَْاءم     مجَِ  ممَصْاِيْ   َجِليرْ

//0/0  //0/0/0   //0//   /0/0 
لمْن     فَرعم ْل      فَرعم لمْن       فَرعم لمْن    َمَفاِعيرْ

 رْرنرَْلاَلْ    َه َلْ َف     امِااْرلم ْ َوظَْنيِنْ      ِةأَ 
//0/0  //0/0/0   //0//    /0/0 

لمْن     فَرعم ْل      فَرعم لمْن      فَرعم لمْن    َمَفاِعيرْ
 ن قال أة  فراس احلماا  و   يف األلر 3

 َوَأْلٌر أمقَاِليِه َولَْيٌل جنمم ممهم 
َر منَّ اَرزمولم   أََر  كملَّ َشْيٍء َغيرْ

لمْن       جنممْ مم م ْ  َوَأْلرمْن   أمقَْاِلْيِ ْي     َولَيرْ
//0/0  //0/0/0  //0/0    //0//0 
لمْن     فَرعم ْل      َمَفاِعلمنْ    فَرعم لمْن    َمَفاِعيرْ

ْلررر    َل َشْيِئْن َغْيرر   َر مْنَن   اَرزمْولمْ     أََر  كم
//0/0  //0/0/0  //0//  /0/0 

لمْن   فَرعم ْل   َمَفاِعيْ     فَرعم لمْن    َمَفاِعيرْ
 )فَرعم لمْن(    

رَةٌ   َتطم لم ِيَ السَّاَعاتم َوْ َي َقِصيرْ
 َويِف كملِّ َدْ ٍر ال َاسمرَُّك طم لم 

رَتمنْ    َتطمْ لم   ِيَ ْلَسْاَعْا  تم َوْ َي   َقِصيرْ
//0/0  //0/0/0  //0/0    //0//0 
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 ن قال األمري عبا القادر يف اليزل 4
 َوَقْا َ اَليِن، ةَْل َقْا أَفَاَض َمَااِمِعي

 َوَأْضَع فرمَؤاِدْ  َةْل تَرَعاَّ  َعِن احلَْاِّ 
 
 
 
 
 

 اَاِفع اِفرَاقم ال ِ   أَْ َ اهم، َكْ ال  وَ 
 َوقَرْلِب َخِليٌّ ِمْن لمَعاٍد َوِمْن ِ ْناٍ 

لمْن     فَرعم ْل      َمفَ    اِعلمنْ فَرعم لمْن    َمَفاِعيرْ
 َويِفْ كمْلرر  ِل َدْ رِْن اَلْ    َاسمْررم   َك طمْ لم ْ 

   //0/0     //0/0/0    //0//   /0/0 
لمْن     فَرعم ْل   َمَفاِعيْ   فَرعم لمْن    َمَفاِعيرْ

 )فَرعم لمْن(    
 ن قال األمري عبا القادر يف اليزل 4

 َوَقْا َ اَليِن، ةَْل َقْا أَفَاَض َمَااِمِعي
 َع فرمَؤاِدْ  َةْل تَرَعاَّ  َعِن احلَْاِّ َوَأضْ 

 َوَقْا َ ْا  َليِنْ، ةَْل َقْا  أَفَاَض    َمَااِمِعيْ 
//0/0    //0/0/0  //0/0  //0//0 
لمْن     فَرعم ْل    َمَفاِعلمنْ    فَرعم لمْن    َمَفاِعيرْ

 َوَأْضَع  فرمَؤاِدْ  َةْل   تَرَعْاَدْ    َعِن حلَْْاِد ْ 
//0/0  //0/0/0  //0/0    //0/0/0 
لمنْ    لمْن    فَرعم ْل      َمَفاِعيرْ  فَرعم لمْن    َمَفاِعيرْ

 ِفرَاقم ال ِ   أَْ َ اهم، َكْ ال  َواَاِفع ا
 َوقَرْلِب َخِليٌّ ِمْن لمَعاٍد َوِمْن ِ ْناٍ 

، َكْ َلْن   َواَاِْفَعنْ   ِفرَْاقم ْلررر  َلِ ْ  أَْ َ ْا   هم
//0/0   /0/0/0    //0/0    //0//0 
لمْن     فَرعم لمْن      َمَفاِعلمنْ    فَرعم لمْن    َمَفاِعيرْ

ْ  ِمْن  لمَعاِدْن   َوِمْن ِ ْنِانْ   َوقَرْلِبْ  َخِليرْنيم
  //0/0  //0/0/0 //0/0    //0/0/0 
لمنْ    لمْن    فَرعم ْل      َمَفاِعيرْ  فَرعم لمْن    َمَفاِعيرْ

 

  كرة الرتة اة وحض ررا حلصة رماط العروض ما الي رالحظ من خالل   ه امل

 املرج ة من   ا الارسن قبل ةاااة ارطالق الارس العروضي، حتاد التفاءات إن املييب" هل ه امل كرة ليجا أره -



 .والعروض والتعبري املطالعةس نشاط تدري                                                                      :الرابعالفصل         
 

 
241 

 ناء اليعلمات، و املرحلة اخلياميةو مرحلة ةن ، و ي مرحلة االرطالق،اي  تارا  العروض وفق ثالث مراحل-

، واعرض    نا ايمثل يف التياةة العروضية  اعمل املارس على رةط الارس اجلااا ةالساةق و االنطالقوضعية  -

 ذل  ةطراقة ح اراة للسة و ةسيطة ن

، ودع    إىل مالحاة البيت األول املارس ةالع دة إىل الن  املاروس  حيث  اطالب    مرحلة بنا ء التعلمات-

ة إرماد مراعيا املقاط" الص تية لتل تفعيلة م" حماولة ءقرأ االلياذ البيت قرا، مث الياليل و االلينياج حيث ا

ليسيخرج قاعية لبار الط ال مث كياةيه على السب رة ،مث كياةيه كياةة عروضية ووض" الرم ز اإظ ار املميزات اإل

 الينياج اخلاليةن و على البارن الطارءةمثلة على السب رة في ا أ   الييريات تفعيالت البار، مث تاون أ

، حبيث اق م ةيقطي" البيت المعر  بار معرفيه الفعلية اليت اكيسب اوفي ا تطبيق الخي الوضعية الختامية -

  ن   الييريات اليت طرأت عليهاا اليفعيالت و اليخراج البار و أعروضيا و حتا

المي  راج" ةاأللاس إىل ما  إن درجة تعقيا الارس العروضي عنا الي  من   ا املباث  ي  اليةواخل    

مر لسي ةاهلني ف   ر ني ةالطراقة اليت متت معاجليه اد   على تقبله و دراليه من عامه، و   أقار   و اليعا

هبا يف التيب املارلية را ي  عن الطراقة الناجعة اليت ار  في ا املارس خري معني له يف تارا    ا الارس 

اة كما أللفنا ال كر تالئ  رو  العصر وميطلباته و يف رف  ال قت تساار لاليب وولائل جاااةيتار أوجيب 

 اليط رات السراعة اليت اعرف ا العامل يف   ه األلفية الثالثةن

ةعاد ا اجلمالية ةل حىت اجل ارب الرتكيبية البني اة جبمي" لعروض يف ت وق اللية ال ق ف على أةالرغ  من أمهية ا و   

 خر ن ف رس التياب كبقية النماطات األإال أرنا ال جنا ف رلا لاروس العروض يف ،يةمسي اا ا و اليااول
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أن امي   العروضي جاء مين عا اينالب و تن ع األ ااف ف   حيي   على مصطلاات عروضية و م ارات وقي  -

 وجااريةن

  نوليا الن  المعر  ن املقارةة النصية اخييار منالب ليعلي  عروض المعر العري ذل  أن عل  العروضإ

 

 



 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس
 

 التقويم 
  واستقراء النتائج امليدانية

 للسنة رابعة متوسط 
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 التقويمول :المبحث األ

 عرض البياناتجراءات المنهجية و ال   المبحث الثاني :

 المبحث الثالث: تحليل ومناقشة النتائج
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 وىل بواقع التقومي للسنة الرابعةتني ميدانيتني تعلقت الدراسة األلقد قمنا خالل هذا الفصل بدراس    

ة من احملاور املتعلقة راسة الثانية فشملت االستمارة واستمارة املقابلة ضمت جمموعما الدمتوسط أ

 نشطة باملقاربة بالكفاءات .بتدريس األ

 المبحث األول : التقويم 
على  أهم املصطلحات املفامهية اليت تشوب مصطلح التقومي   والكشف عن  للتعرف املبحث اهذ يهدف      

كيزة رئيسية يف النظام الرتبوي اجلديد يف اجلزائر ،كونه يقّوم كل مراحل العملية التعليمية ، واقع التقومي الذي يعد ر 

ذلك بامتحان مدى انسجام األهداف املسطرة و فاعلية النشاط التعليمي .معتمدين على الدراسة امليدانية املتمثلة 

نطينة، للتعرف على  مراحل و أنواع التقومي يف حضور حصص مادة اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط  يف مدينة قس

ة على تكييفها خالل الشفهية والكتابية ، واخلصائص املميزة للطريقة احلديثة للتقومي ،وقدرة أساتذة اللغة العربي

 .،  ومدى جتاوب التلميذ معها .مث الوصول إىل مجلة من النتائج سريورة الدرس

عوامل الثقافية ، و االجتماعية و السياسية و حىت الفلسفية و النفسية النظام الرتبوي هو حمصلة جمموعة من الف

،تظهر هذه العوامل بشكل أو بآخر يف األفراد  ، وترتجم يف جمموعة من اآلليات اليت متس الفرد املتعلم كاملناهج 

تعليمية ،وطرائق اخلاصة بكل أطوار التعليم ،ويتجسد يف املواضيع املقررة والكتب املدرسية اخلاصة بكل مادة 

التدريس و وسائله و املباين واملدارس املخصصة لكل طور و األسرة الرتبوية ،وكل مكوناهتا البيداغوجية و اإلدارية، 

 والتقومي .

يف بيان مفهوم التقومي وأنواعه ؟ وما هي أدواته املستعملة اليوم يف   طبيقيتاملبحث الهذا تتمثل إشكالية       

 باألخص يف السنة الرابعة متوسط؟ ، ومعرفة مدى فاعلية التقومي يف العملية التعليمية الرتبوية؟ مرحلة املتوسط و

 فهذا املبحث يهدف إىل :

 بيان مفهوم التقومي يف النظام الرتبوي.-1
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 بيان أنواع التقومي.-2

 بيان أدوات التقومي املستعملة يف السنة الرابعة املتوسط.-3

 طريق حتليل تقومي فصلي حتصيلي ملادة اللغة العربية. بيان واقع التقومي عن -4

 تمحورت في اآلتي :  بمتوسطة حمودي السعيد إلجراء هذا المبحث قمنا بدراسة ميدانية تطبيقية 

 مشكلة الدراسة:   -1       

فلسفية و النفسية ، و االجتماعية و السياسية و حىت الصلة جمموعة من العوامل الثقافيةالنظام الرتبوي هو حم       

،تظهر هذه العوامل بشكل أو بآخر يف األفراد  ، وترتجم يف جمموعة من اآلليات اليت متس الفرد املتعلم كاملناهج 

اخلاصة بكل أطوار التعليم ،ويتجسد يف املواضيع املقررة والكتب املدرسية اخلاصة بكل مادة تعليمية ،وطرائق 

رس املخصصة لكل طور و األسرة الرتبوية ،وكل مكوناهتا البيداغوجية و اإلدارية، التدريس و وسائله و املباين واملدا

 والتقومي .

تتمثل إشكالية الدراسة  يف بيان مفهوم التقومي وأنواعه ؟ وما هي أدواته املستعملة اليوم يف مرحلة املتوسط و       

  العملية التعليمية الرتبوية؟باألخص يف السنة الرابعة متوسط؟ ، ومعرفة مدى فاعلية التقومي يف

 أهداف الدراسة :-2      

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية :      

 بيان مفهوم التقومي يف النظام الرتبوي.-1

 بيان أنواع التقومي.-2

 بيان أدوات التقومي املستعملة يف السنة الرابعة املتوسط.-3

 تقومي فصلي حتصيلي ملادة اللغة العربية.ل بيان واقع التقومي عن طريق حتلي -4

 أهمية الدراسة:-3      
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تتمثل أمهية الدراسة يف الوقوف على  أهم املصطلحات املفامهية اليت تشوب مصطلح التقومي و الكشف عن       

حان مدى انسجام واقع التقومي الذي يعد ركيزة رئيسية  ،ألنه يقّوم كل املراحل يف العملية التعليمية    وذلك بامت

   األهداف  املسطرة اليت نريد الوصول إليها و فاعلية النشاط التعليمي يف السنة الرابعة متوسط

 حدود الدراسة :-4   

 :أ المجال البشري 

 قمنا باختيار عينيتني:

: أساتذة . 06تتكون من   عينة األساتذة 

ى أستاذ واحد  يف التقومي الفصلي التحصيلي ،وذلك حضرنا حلصص اللغة العربية لكل األساتذة، لكن اقتصرنا عل

 .  لعدم توحيد شبكة التقومي بني األساتذة

 :تلميذا 76تتكون منعينة التالميذ. 

 عينة الدراسة :-ب  

. اختبار  الثالثي الثاين يف  مادة اللغة العربية يف متوسطة محودي السعيد 

ورقة اختبار ملتوسطة ( 76و عددها اإلجمالي ) اللغة العربية جمموعة من أوراق اختبار الثالثي الثاين يف مادة

 محودي السعيد .

 المجال المكاني:-ج    

.متوسطة :حمودي السعيد بقسنطينة سيدي مبروك األعلى 

:2م4-1م 4قسم 

 المجال الزماني:-د    
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، ومتكنا 2015-2014قمنا برتبص ميداين بني أشهر )جانفي و فيفري ،مارس ،أفريل( للسنة الدراسية 

 باالحتكاك بالتالميذ و األساتذة بسهولة يف هذه الفرتة، للوقوف على واقع التقومي .

 منهج الدراسة :-5      

تتخذ الدراسة املنهج الوصفي ،ألنه منهج لغوي خالص نصف من خالله مراحل وأنواع وأدوات التقومي هذا       

ل و اإلحصاء فجل التقنيات واملهام اليت أردنا الكشف عنها  من جهة ،ومن جهة أخرى اعتمدنا على آلية التحلي

يكون استعماهلا مع األستاذ و التالميذ، فهو حبث مت على املالحظة و االستكشاف املستمر للموقفني التعليمي و 

 التعلمي.

ره مكتب ظهر مفهوم التقومي ألول مرة يف كتاب "تقييم االنسان " الذي أصدمفهوم التقويم:     - 6       

م ،النتقاء األفراد الذين يصلحون للقيام  1948اخلدمات االسرتاتيجية بالواليات املتحدة األمريكية عام 

 .يف شىت اجملاالت م1953مبهام خاصة فيما وراء البحر يف احلرب العاملية الثانية وانتشر املفهوم عام 

ة والتعليم ، فتعددت جماالته و تنوعت أصنافه ، وقد استخدم مفهوم التقومي بشكل كبري يف جمال الرتبي       

 واختلفت أدواته .

 لغة: 1- 6       

وقد جاء يف لسان العرب يف مادة: "ق.و.م":"قوم أي بتسكني العني  درأه عوجه ، و قوم السلعة ،        

: لو قومت لنا ، فقال : اهلل واستقامها قدرها ، والقيمة : مثن الشيء بالتقومي ، و يف احلديث قالوا : يا رسول اهلل 

 .1هو املقوم ،أي لو سعرت لنا ،وهو من قيمة الشيء أي حددت لنا قيمتها "

أما يف املعاجم احلديثة فنجده يف مادة "ق.ي.م"، إذ جاء يف املنجد يف اللغة العربية املعاصرة: "قيم حدد         

زيتية"، "قيم بضاعة"، قيم: استعرض نتائج أمر، وما  قيمة الشيء، أي مثنا يعادله: قيم حجرا كرميا"، قيم لوحة

                                                 
-224،ص 12، ج / 2001، بيروت، 1ابن منظور )جمال الدين بن محمد بن مكرم(:  لسان العرب، دار الصادر ، ط - 1

 .مادة ق.و.م225
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، إذا فالتقومي 1حققه من تقدم، وقرر قيمة تلك النتائج الواقعية: "قيم وضعا"،... تقييم: حتديد الثمن، تقدير القيمة"

 لغة هو إعطاء قيمة، أو هو التقدير.

 اصطالحا: 6-2

ل الرتبية و التعليم ، فتعددت جماالته و تنوعت أصنافه لقد استخدم مفهوم التقومي بشكل كبري يف جما         

مقاربة ناتج التعليم الفعلي : "سلمان خلف اهلل واختلفت أدواته وهلذا اجتهد الباحثون يف وضح تعريف له فعرفه:

باألهداف الموضوعية ، أي التأكد من فهم التالميذ للدرس ، وذلك بتكليف التالميذ بنشاطات من الكتاب 

و مراقبتهم أثناء الحل ، و توجيه من يحتاج منهم إلى ذلك ، و يتم )مترينات الكتاب املدرسي(،   المدرسي

 2ذلك جماعيا أو فرديا"

 )و يقصد به عمل التالميذ(. 

 3"قوم المعلم آراء التالميذ، أي أعطاه قيمة و وزنا ".(،  محمد عبد العليمكما عرفه )         

التالميذ اإلفادة من عملية التعليم املدرسية؟، و إىل أي مدى أدت هذه اإلفادة يقصد معرفة إىل أي حد استطاع 

 إىل إحداث تغري يف سلوكهم أي ما اكتسبوه من مهارات ملواجهة مشكالت احلياة.

وعرفه حممد عثمان: "هو تلك العملية اليت تستهدف الوقوف على مدى حتقيق األهداف الرتبوية، ومدى        

، وذلك بإصدار أحكام قيمية 4مج الرتبوي بأكمله، من ختطيط، تنفيذ وأساليب، ووسائل تعليمية"فاعلية الربنا

لعمليات النظام التعليمي بقصد حتسني وتطوير العملية التعليمية التعلمية، إذا فهذه األحكام هي اليت حتدد جودة أو 

 سومة سلفا.رداءة املنظومة الرتبوية بشكل عام، وتعكس مدى حتقيق األهداف املر 
                                                 

 .1199، ص 2000،  1ي اللغة العربية المعاصرة،  دار المشرق، بيروت،ط أنطوان نعمة وآخرون:  المنجد ف - 1

 –صياغة أهداف ،طرائق التدريس ،د ط جهينة للنشر و التوزيع ، عمان –سلمان خلف اهلل :المرشد في التدريس  -2
 30.ص:2000األردن ،

 28ص  ، الرياض ، د ت.محمد عبد العليم : المعلم و المفاهيم و طرق التدريس ، د،ط، عالم الكتب  - 3

 .07، ص 2005د ط ،  محمد عثمان: أساليب التقويم التربوي، دار أسامة ،  عمان، -3
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التقومي هو العملية الرتبوية املصاحبة للتطبيق امليداين لقياس و تقدير مدى حتقيق األهداف املراد الوصول إليها يف كل 

 1مرحلة من مراحل املنهج

فالتقومي يسمح للمتعلم معرفة مستواه احلقيقي ،وبالتقومي العملي تعزز العالقة بني األستاذ و املتعلم من جهة ،      

 وبني األستاذ و األولياء من جهة أخرى.

ولقد أحدثت بيداغوجيا الكفاءات تغريا جوهريا يف مفهوم التقومي ووظيفته ، فلم يعد الرتكيز على قياس      

مكتسبات التالميذ ، ومدى حفظهم للدروس ، و استظهارها بقدر اهتمامه مبدى حتقيق الكفاءة املستهدفة .و 

  مرحلة اهائية يتعلق بإعطاء العالمات ، ومنح التقديرات و الشهادات.خيطئ من يعتقد أن التقومي

 الفرق بين التقييم والتقويم والقياس:-6-3   

كثريا ما حيدث خلط بني مفاهيم التقييم، التقومي والقياس، فتستعمل أحيانا بشكل تباديل، وكأاها مرتادفات،         

 انيها.وهذا رغم االختالفات املوجودة فيما بني مع

" يف اللغة العربية، هو اختالف Evaluation أول شيء نصطدم به عند حماولة استخدام مصطلح "    

الباحثني يف ترمجة هذا املصطلح، فالبعض يستخدم كلمة التقييم، يف حني أن البعض اآلخر يفضل استخدام كلمة 

 تقومي.

ة أساس للتخطيط، وتتضمن هذه العملية بناء عملية إصدار األحكام اليت تستخدم مبثاب التقييم : "      

األهداف، ومجع األدلة اليت تثبت وجود أو انعدام التقدم حنو هذه األهداف وإصدار احلكم على تلك األدلة، 

 .2ومراجعة اإلجراءات واألهداف على ضوء هذه األحكام"

                                                 

 35،ص:1988،،5رائق تدريسها ،دار النفائس بيروت لبنان الطبعة ف خرما :خصائص اللغة العربية وطناي -1
،  1ي تنمية القيادة المدرسية، دار الثقافة ، عمان،ط طارق عبد الحميد البدري: االتجاهات الحديثة لإلدارة المدرسية ف - 2

 .273، ص 2005
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مها، فاحلكم عليها، فالشروع باختاذ يف حني أن التقومي: "عملية منظمة جلمع البيانات مث تفسريها فتقيي      

، ومن مثة فالتقومي يتضمن عملية التقييم، فهو أعم وأمشل،  1"إجراءات عملية يف شأاها، هبدف التغيري فالتطوير

فباإلضافة إىل كونه "فحص يؤدي إىل احلكم على قيمة الشيء، فإنه يشمل أيضا اختاذ القرارات العالجية 

 عادلة:، ومنثل ذلك بامل2املالئمة"

 التقويم = تقييم + تغيير أو إصالح أو تعديل...

 3أما القياس يقال: قايست بني شيئني، إذا قادرت بنيهما، واملقياس: املقدار"

 ، 4إىل األشياء أو األحداث وفق قواعد منطقية" -أرقام –أما اصطالحا، فهو "نسب مقادير عددية 

 وي بالنظر إىل توقيته إىل ثالثة أنواع :ينقسم التقومي الرتبأنواع التقويم:  -7      

 : التقويم التشخيصي -7-1     

هو :"عملية مرتبطة بوضعية يقصد هبا فحص معامل هذه الوضعية و تشخيصها هبدف احلصول على        

 5معلومات عن معارف و قدرات التالميذ ، و يقصد به عملية التشخيص قبل بداية عملية التعلم"

 أهداف التقويم التشخيصي ووظائفه:    -7-1-1      

 ومن أهدافه التي يسعى إليها:

 حتديد املستوى و القدرات و االستعدادات . – 1
 .6حتديد الفروق الفردية بني التالميذ – 2

                                                 
 .31، ص 2005،  1أفنان نظير دروزة: األسئلة التعليمية والتقييم المدرسي، دار  الشروق ،  األردن،ط - 1
.مادة 62 ،ص 3م، ج /2001،  1ابن منظور )جمال الدين بن محمد بن مكرم(: لسان العرب، دار الصادر ، بيروت ،ط - 2

 ق.ي.س"
بوسنة محمود ومصطفى حداب: التقويم و البيداغوجيا في النسق التربوي ، منشورات مخبر التربية و التكوين و العمل  - 3

 .47، ص 2، د ت، العدد  1، الجزائر،ط 
 .34أفنان نظير دروزة : األسئلة التعليمية والتقييم المدرسي ، ص  - 4
 .46،الجزائر ص  2033بوية ، الدريدي خليفة : الكتاب السنوي ، المركز الوطني للوثائق التر- 5
 .125، ص 2000الجزائر ، –دار الهدى ، عين مليلة  ، محمد صالح حثروبي : المدخل إلى التدريس بالكفاءات ،د.ط- 6
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 حتديد وضعية االنطالق بناء على املعرفة الدقيقة ملستوى املتعلمني. – 4
 1ناء على املكتسبات السابقة.حتديد األهداف  من الدرس ، و اختيارها ب – 5

 يبىن التقومي التشخيصي على األدوات و الوسائل اآلتية :        

 
 

     

 التقويم التكويني :  -7-2   

يسمى بالتقومي البنائي ، ويقصد به العملية اليت حترك عملية التدريس يف املدارس هبدف حتديد إذا          

طيط له ، فهو يتم أثناء تطبيق برنامج مهين ، و يهدف إىل معرفة مدى كان التعلم يسري وفق ما مت التخ

 .2إتقان عمل تعليمي/تعلمي ما ، و االستفادة من ذلك يف تطوير عملية التعلم

 :.أهداف التقويم التكويني-7-2-1            

                                                 
 20أحمد الزبير : سند تربوي تكويني على أساس المقاربة بالكفاءات ، ص، - 1
( 1.2المقاربة بالكفاءات ، المعالم النظرية للتطبيق ، د.ط، ج )سونات : إستراتيجية التعلم بمد حرمضان إرزيل : مح- 2

 . 265، ص 2002مدينة جديدة تيزي وزو ، الجزائر ، 

 مفاهيمية: أدوات التقويم التشخيصيخريطة 

 شكل من إعداد الباحثة
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 يسعى هذا التقومي إىل حتقيق مجلة من األهداف منها:      

 معرفة أوجه القوة و الضعف يف حتصيلهم الدراسي. مساعدة التالميذ على – 1
 اكتشاف الفروق الفردية لدى املتعلمني لعالجها قبل أن يشرعوا يف خطوة جديدة و هامة من التعلم. – 2
 1يسمح للمعلم و املتعلم بتقومي أدائه مع سد الثغرات و النقائص املالحظة. – 3
 2لكفاءات و األهداف املنشودة.يهدف إىل حتديد مدى تقدم التالميذ حنو ا – 4

 من أبرز أدوات و وسائل التقومي التكويين ما يعرف باسم :" االختبارات البنائية"،      

 التقويم التحصيلي:-7-3      

يسمى بالتقومي اخلتامي ، أو النهائي الذي يستخدم يف اهاية فصل أو عام دراسي ، أو اهاية برنامج ،      

وى معني ، و كذلك ينطبق مفهومه على جمموعة من الدروس ، أو الدرس حيث أو مقرر دراسي ملست

يساعد املعلم على قياس مدى حتصيل التالميذ يف اهاية الفرتة يف اهاية الفرتة أو احلصة بإجناز جمموعة من 

 التطبيقات يف اهاية حصة التدريس ، أي أنه حيدث يف آخر مرحلة التعليم أو التدريس 

 التقويم التحصيلي: أهداف  -7-3-1

 3التحقق من النتائج النهائية للتعلم. – 1
 حتديد مقدار ما مت حتقيقه من أهداف و كفاءات تعليمية اليت يسعى إليها املعلم         و املتعلم -  2
 السماح النتقال إىل مقرر آخر أو درس آخر . -3
 التنبؤ بالنجاح يف الربامج الدراسية الالحقة. – 4
 4ز أدواته ما يعرف باالختبارات اخلتامية ، اليت تكون من النوع معيارية املرجع.من أبر   

 

 

                                                 
 20أحمد الزيبر : سند تربوي على أساس المقاربة بالكفاءات ، ص   - 1
 263ة بالكفاءات ، المعالم النظرية للتطبيق، ص  المقاربمد حسونات : إستراتيجية التعلم برمضان إرزيل : مح - 2
 21أحمد الزيبر : سند تربوي على أساس المقاربة بالكفاءات ، ص   - 3

 .264، ص  1ج  المقاربة بالكفاءات ، المعالم النظرية للتطبيق،التعلم برمضان إرزيل : محمد حسونات : إستراتيجية  - 4
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 1وميكن أن نقارن بني هذه األنواع الثالثة للتقييم، يف اجلدول التايل: 

 يوضح األنواع الثالثة للتقييم  -4-جدول رقم 

 

                                                 
االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية )خطوات إعدادها  صالح أحمد مراد وأمين علي سليمان: - 1

 96ص . 2002دار الكتب الحديث ، مصر د ط ،  وخصائصها (، 

 تقييم نهائي تقييم بنائي تقييم تمهيدي وجه المقارنة

 
موعد 
 اإلجراء

عند بدء تدريس مقرر  -
 جديد.

عند البدء بوحدة تعليمية  -
 جديدة

 طوال عملية التدريس. -
بعد االنتهاء من دراسة مهارة  -

 ينة.مع

عند االنتهاء من دراسة  -
 مقرر أو وحدة.

عند االنتهاء من تنفيذ  -
 برنامج تعليمي.

في نهاية الفصل  -
 الدراسي.

 
الهدف من 

 اإلجراء

تحديد نقطة البداية  -
 الصحيحة للمتعلم.

تشخيص صعوبات التعلم  -
 السابق.

 تعرف درجة التحصيل. -
 زيادة دافعية الطالب للتعلم. -
 ار العملية التعليمية.تعديل مس -

التحكم في قياس  -
 األهداف.

تحديد نقطة بداية  -
 لتعلم مقرر تالي.

اتخاذ بعض القرارات  -
 اإلدارية والفنية.

 
 األدوات

اختبارات تحصيلية، شفوية  -
 وتحريرية.

اختبارات موضوعية وغير  -
 موضوعية.

اختبارات تحصيلية، شفوية  -
 وتحريرية.

موضوعية  اختبارات تحصيلية -
 وغير موضوعية.

اختبارات تحصيلية،  -
 موضوعية وغير موضوعية.
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 أدوات التقويم.           -8

، إال أن الشائع و املستخدم يف مؤسساتنا من مستوى إىل آخرسسات التعليمية ختتلف أدوات التقومي يف املؤ         

 التعليمية هو ما سنتحدث عنه.

 التقويم المستمر:      1 -8       

هو تقييم التحصيل الدراسي للمتعلمني ألداء مهارة ما أو نشاط معني بصورة متقنة ، و باألساليب       

تمرة من املعلم ، أي خالل فرتة تطبيق الربامج املختلفة و اإلجراءات املالئمة و احملددة حتت متابعة مس

تقيم معارف املتعلمني و أدءاهتم بصورة مستمرة ، و استمرارية التقييم تعد حافزا للطالب على االهتمام 

 1بدروسه أوال بأول ، و توجه اهتمامه هلا من بداية العام الدراسي حىت اهايته.

واجبات اليت تؤدي عادة يف البيت بطلب من املعلم ، كأن حيل املتعلم ومن أشكال هذا التقييم تلك ال     

متارين القواعد العربية ، حتضري الدروس،....و هذه التمارين جيب أن تعكس أهداف التعلم املرغوبة للمقرر  

 2كجزء من تعلم الطالب.

 الفروض:-8-2

ها هو نصف معامل االختبار ، تكون فجائية و هي إحدى طرائق التقييم الدوري ، تسبق االختبارات و معامل      

 حمروسة ، وجيب توفري الوقت الكايف.

يتم من خالل الفروض ، تقييم املعلم لكمية معتربة من املعلومات و املعارف و األداءات لدى املتعلمني ، بشرط مراعاته 

 ملستوياهتم املختلفة.

، أي أنه عملية مقننة تعتمد على قواعد و  3ينة من السلوك""االختبار طريقة منظمة لقياس عاالختبارات:  8-3     

أو املدرسة ، وتقيس أسس منطقية، هتدف إىل قياس بعض سلوكات املتعلمني ، أو قياس أهداف خاصة بالفصل 

                                                 
 .50، ص  2003، 1عبد الرحمان العيسوي : سيكولوجية التعلم و التعليم ، دار أسامة ، عمان ، ط- 1
 .303،ص 2002و التعليم ، دار الكتاب الحديث ، القاهرة ، د ط  قاسم علي الصراف : القياس و التقويم في التربية- 2
، ص 2006، 1عبد هللا زيد الكيالني و فاروق فارع الروسان : التقويم في التربية الخاصة ، دار المسيرة ، األردن ، ط - 3

20. 
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أجزاء حمددة من احملتوى أي تتناول معلومات و مهارات معينة ،يكون يف شكل جمموعة من األسئلة اليت 

م ، وعند اإلجابة حنصل على مقياس عددي كدرجة للصفة أو السلوك الذي اختربناه تطرح على املتعل

 لدى املتعلم.

 

لدراسة الميدانية   :  ا -9 

املؤسسة : محودي السعيد            2015-2014الوالية قسنطينة :سطح املنصورة      السنة الدراسية   
املدة ساعتان                                    املستوى : الرابعة متوسط                            

 
 اختبار الثالثي الثاني في اللغة العربية

 :    الّنص       
، فمىت كان لشخص حّق كان هناك واجب، بل الواقع أم كّل حّق متالزماناحلّق والواجب »       

ضوا له أثناء فعله، وواجبا على ذي احلّق يستلزم واجبني: واجبا على الّناس أن حيرتموا حّق ذي احلّق وال يعرت 

نفسه، وهو أن يستعمل حّقه يف خريه وخري النّاس، فمثال إذا )كان يل بيت( فهو حق يل، وذلك يستلزم 

بضرر، وأن حيرتموا حّقي يف ملكيته، وواجبا عليَّ وهو أن  البيتواجبني: واجبا على الّناس أاّل يعتدوا على هذا 

ي وخري الّناس، فإذا أشعلت فيه نار أريد إحراقه، أو آذيت الّناس بإجيازه لعمل مقلق أستعمل البيت يف خري 

 للرّاحة مل أكن أّديت ما وجب عليَّ، وهكذا.

 –ولكّن جّهة الّتنفيذ يف الواجبني ليست واحدة، فاّلذي )ينّفذ الواجب( األّول هو القانون الوضعّي 

 كان القانون الوضعّي هو اّلذي حيميين، فأستطيع أن أرفع األمر فإذا تعّدى أحد على بييت فغضبه ميّن  –غالبا 

وهو الواجب علّي يف  –إىل احملاكم، والقاضي يلزمه مبراعاة حّقي وينفذ ما جيب عليه، أّما الواجب الثّاين 

وإمّنا يأمر  –غالبا  –فليس اّلذي ينفذه هو القانون الوضعّي  –استعمال حّقي على أحسن وجه 
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األخالقي، ويرتك تنفيذه إىل ذي احلّق نفسه، وإىل الرّأي العام، فلو أيّن هدمت بييت )وهو عامر(، أو القانون 

أتلفت هندسته، أو تركته مهجورا ال أسكنه وال أُسكنه مل يتدّخل القانون الوضعّي يف ذلك وإمّنا يتدخل القانون 

ي وخري : "لكّل مالك أن يتصّرف يف ملكه كيف بييت خلري األخالقي، فيأمرين أن أعمل الواجب علّي من استعمال 

 . «يشاء" فإّن األخالق تقول: "ليس للمالك أن يتصّرف يف ملكه إالّ مبا فيه اخلري له وللنّاس"

 أحمد أمين

 األسئلة: 

. البناء الفكري:1  
 ؟ما العالقة بني احلّق والواجب كما وردت يف الّنص 
 اتب؟ما مها واجبا احلّق كما بيّنهما الك 
 .استخرج من الّنص مثاال عّزز به الكاتب وجهة نظره 
 إىل من تعود مسؤولية تنفيذ الواجب يف نظر أمحد أمني؟ 
  .ما الّنمط الّتعبريي الغالب على الّنص؟ عّلل 

. البناء اللغوي:2  
 .أعرب ما حتته سطر إعراب مفردات، وما بني قوسني إعراب مجل 

. البناء الفين:3  
 الّنص خيلو من اخليال مب تعّلل ذلك؟يكاد  -1
 ما نوع األسلوب الغالب يف النص؟ -2

.الوضعية اإلدماجية :4  
 الوضعية:

عماله جزاه خري الوقت هو عدّو اإلنسان الّلدود، وصديقه الويّف، إذا أساء التصّرف به أساء إليه، وإذا أحسن است»
«. اجلزاء  

 التعليمة: 

عن صفة/ومبتدأ  لوقت يف حياة الفرد واجملتمع، موظفا استعارة/ كنايةِاشرح هذا القول، وبنّي قيمة ا
 مؤخرا عن اخلرب.
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تحليل االختبار:- -9-1        
من ناحية الشكل الظاهــر :أوال :         

.االختبارات كانت من إخراج جيد ولكل تلميذ ورقته 

ر النص حمورا لكل األسئلة املدرجة إعداد االختبار بشكل علمي دقيق كما هو يف الكتاب املدرسي باعتبا

 يف االختبار.

.تطبيق االختبار بنفس الوقت على مجيع األفراد الفئة املستهدفة يف وقت الئق 

.) إتاحة الفرصة الكافية من الوقت الزمين املقرتح لتقدمي االختبار ) ساعتني 

ء من الوقت احملدد لالختبار بطريقة إبقاء األوراق اخلاصة باالختبار مع التالميذ، مثّ مجعها بعد االنتها

 منظمة. 

من ناحية المضمون :ثانيا :         

.األسئلة مرتبطة باملنهاج الدراسي التعليمي والكتاب املدرسي 

. توزيع األسئلة على جمموعة دروس وليس على درس واحد وإدراج موضوعات خمتلفة من املقرر 

االختبار تضمن ما يلي : -  

كرية واألدبية، تضمن أسئلة هتدف إىل معرفة مدى استيعاب التلميذ ألبعاد النص الفلفكــري : أ/ البـــناء ا  

 والتفكري املنطقي اليت جتعله قادرا على الفهم واالنتقاد املوضوعي ملا يقرأه أو يسمعه.

  تضمن ظواهر لغوية حنوية وصرفية )اإلعراب اللفظي واحمللي(.   ب/ البنـــاء اللــغوي :      

اشتمل على علم  اليبان وعلم املعاين املتمثل يف نوع األسلوب،والتعليل على عدم ج/ البنــاء الفـــني :      

 استعمال الكاتب للخيال.
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ومتثلت يف وضع التلميذ أمام صعوبة معينة تتحداه حىّت يشعر بأاّها فعال مشكلته، د/ الوضعية اإلدماجية :       

والتدابري الالزمة، حيث ميكن للتلميذ فيها إبراز كفاءته الفكرية واللغوية بتوظيف تعليماته  ويتعني عليه إجياد احللّ 

 ومكتسباته القبلية.

نقاط (،  8دماجية ) مّت إعالن املمتحنني بسلم التنقيط على ورقة السؤال. ومما يالحظ عليها أّن الوضعية اإل       

ذ واملنهج املتبع من األكرب من التنقيط، ملا هلما من أمهية كبرية عند التلمي نقاط ( هلما احلظ الوافر 6والبناء الفكري )

ليمية جديدة، وإعطاء حيث اهلدف يكمن يف تقدير إدماجي جلملة من املكتسبات وتوجيهها حنو القيام بعملية تع

يدة .اجلد فرصة للمتعلمني ملمارسة كفاءاهتم القبلية وتوفري أفضل الفرص هلم الكتساب الكفاءات  

 الوضعية اإلدماجية تعترب حقال تطبيقيا لألنشطة اليت تناوهلا التلميذ للمكتسبات القبلية املعرفية السابقة، وهلا

أمهية قصوى يف حياة املتعلم باعتباره أداة تواصل وإيداع يف شىت املواقف اليت تتطلبها احلياة، حيتاج إليه كّل 

 ه وانفعاالته..... تلميذ للتعبري عن أفكاره وحاجاته وعواطف

  ...تتميز عن بقية األنشطة اللغوية بكواها غاية، واألنشطة تعترب وسائل ختدمه وتساهم يف تصحيحه وترقيته 

لرسم الكلمات رمسا  وقواعد اللغة من حنو وصرف يف فهم التعبري املكتوب، وتصون القلم من اخلطأ، وقواعد اإلمالء

ة الذوق واإلحساس ية املهارات وتطوير القدرات وهتذيب الوجدان، وترقيصحيحا، ومعطيات النص تساعد على تنم

 باجلمال، مّث الدفاع عنه وعن القيم الفضلى.

 من ناحية استخدام االختبارات للتعليم الصفي فهي اختبارات التقومي الفصلي ) التحصيلي ( للثالثي األول

ربية للسنة الرابعة متوسط من جهة، ولعدم متيزها غري رمسية، ألنّه مّت إعدادها من قبل أساتذة اللغة الع

 بأساليب معيارية من جهة أخرى.

 فاهلدف منها قياس قدرات املتعلمني أو التالميذ يف مقررات دراسية حمددة .

. هي اختبارات مرحلية عالجية ألاّها هتدف إىل حتديد مدى تقدم وتعلم التلميذ ومعاجلة أخطائه 
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 مع األخذ بعني االعتبار إجابات التالميذ احملتملة مع اجتناب األسئلة اليت تعتمد ضبط اإلجابات النموذجية

 أجوبتها على بعضها البعض.

.رتبت األسئلة من الصعب  إىل السهل 

 وفرت الشروط الضرورية ألداء االختبار ) الوقت املناسب، احلجرة، الوسائل...( وتقدمي التعليمات املناسبة

 ر ) تنظيم الورقة، اخلط، اللغة..( قبل الشروع يف االختبا

 يعّد االختبار عملية تقوميية من طرف املدرس لتالمذته ليتعلم ما حفظوه وما استوعبوه باإلضافة إىل معرفة

 هؤالء التالمذة للمادة وكشف الفوارق بينهم، وينتهي األمر تقليديا بوضع العالمة والتقدير.

 

شبكــة التــــقويــم :    -9-3  

 
 



 التقويم واستقراء النتائج الميدانية                                                                          :الخامسالفصل      
 

 
261 

 
        



 التقويم واستقراء النتائج الميدانية                                                                          :الخامسالفصل      
 

 
262 

 



 التقويم واستقراء النتائج الميدانية                                                                          :الخامسالفصل      
 

 
263 

 



 التقويم واستقراء النتائج الميدانية                                                                          :الخامسالفصل      
 

 
264 

 
: عرض النتائج ومناقشتها ) إجابة التالميذ ( :     -9-4   

ن السنة الرابعة انطالقا من طبيعة البحث وتوخيا للموضوعية عمدنا يف هذه الدراسة إىل اختيار قسمني م        

ة العربية ة اللغ( ستة و سبعون تلميذا، واالقتصار على نفس األستاذ واختبار ماد76متوسط، جمموع التالميذ )

صد األخطاء املتكررة للفصل الثاين، حيث مّت تصحيح أوراق التالميذ بكل دقة وعناية من طرف األستاذ، وقمنا بر 

تخرجة من أوراق املمتحنني، وحتديدها بتصنيف فئات التالميذ مّث نقاط الضعف والقوة وحتليل النتائج ومقارنتها مس

 ونوضح ذلك يف اجلداول اآلتية : 

: تصنيف فئات التالميذ ) الفروق الفردية ( .         يبين -5-رقم  جدول     
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الفصل األول للسنة  من خالل النتائج املتحصل عليها من طرف التالميذ يف اختبارهم ملادة اللغة العربية يف     

ديد الفروق الفردية ، حيث ني، متوسطني، ضعاف( لتحالرابعة متوسط مّت تصنيف التالميذ إىل ثالث فئات ) متفوق

ى أكثر من باملائة( من نتائج التالميذ الناجحني واملتحصلني عل 43.42و  34.21باملائة )أي 77.63متثل نسبة 

نقطة  يف مادة اللغة العربية عامة. وهذا ال مينع أن نقول أّن هلم بعض النقائص.  10/20  

ناء الفكري و البناء روعها ونشاطها من حيث أسئلة االختبار وأجوبتهم هلا يف : البوالضعف يف خمتلف ف         

عرفية القبلية اليت متثل الفين و البناء اللغوي، والوضعية اإلدماجية ، معتمدين على النص كسند إلدماج مكتسباهتم امل

 ضعف التالميذ ورسوهبم يف املادة .

لشائعة فيما ذ ) مدونة البحث (، واستخراج مناذج عن األخطاء املتكررة وامن خالل تصفحنا ألوراق التالمي       

 تتكرر لدى الفئة بينهم، والغرض من االختبار حتديد نقاط القوة والضعف يف فروع املادة، وحتديد األخطاء اليت

 املستهدفة لدى التالميذ ومتثلت يف :

 تصنيف الفئات

 جمموع التالميذ

المة متفوقني )أكثر من ع

 :13/20 )  

 10متوسطني )ما بني 

13/20  

لى ضعاف )مل يتحصلوا ع

(10/20معدل   

 37: )  1أ4قسم 

 تلميذ (

6 16 11 

تلميذ( 39) 2أ 4قسم   20 18 6 

 76التالميذ )  جمموع

 تلميذ (

26 33 17 

 22.36% 43.42% 34.21% النسبة املئوية 

ناجح    راسب  %77.63 %22.36 
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سئلة املدرجة ضمن البناء الفكري ومن خالل إجابات اإلجابة النموذجية لألستاذ عن األ/ البناء الفكري : أ

التالميذ يف أوراق االختبار فهي قريبة من حيث املعىن، صحيحة ألاّهم توصلوا للفكرة اليت يراد الوصول إليها، 

 واعتمدت على فهم أفكار النص ومعانيه، وجاءت مرتبطة، متسلسلة ومتدرجة من بداية النص إىل اهايته.

للتالميذ اليت اعتربت إجاباهتم خاطئة، ومل ينقط األستاذ عليها فهي عفوية وخلط بني األفكار. وعلى أما بالنسبة  -

الرغم من أاّها مستمدة من النص، وهذا يفّسر عدم قراءة النص جّيدا وتكرار القراءة الستيعاب معانيه وأفكاره، 

 واإلجابة ال خترج عن إطار مضمون النص. 

التالميذ من ناحية اإلعراب اللفظي واحمللي، وهذا راجع إىل عدم استخدام واستيعاب  ضعف/ البناء اللغوي : ب

القاعدة النحوية، وعدم مراجعتها بعمليات اإلعراب مبا له من أثر فعال يف تثبيت املعلومات، وعدم التدرب عليها 

 جّيدا، ممّا يوقع التالميذ يف اخلطأ.

تالميذ عدم إدراك الفروق املوجودة بني املصطلحات البالغية، واكتشاف ممّا يالحظ عن ضعف ال/ البناء الفني : ج

األساليب الفنية املختلفة ملعاين النص، وعدم استثمار مكتسباهتم املعرفية القبلية ،من حيث تعليل غياب اخليال يف 

وحمسنات بديعية  النص وتدعيم اإلجابة، فهناك خلط يف املفاهيم : استعارة مكنية، جماز، تشبيهات، كناية ...

 كالطباق، السجع، اجلناس...إخل.   

 فالنص مل حيقق هدفه عند بعض التالميذ يف فهم املقروء وتذوقه.

تعىن بتوظيف مجيع جوانب اللغة، وهلا أمهية يف تكوين شخصية املتعلم، حيث يتطلب / الوضعية اإلدماجية : د

 اليت تناولوها يف تعبريهم. منهم استعمال اللغة استعماال صحيحا وقواعدها والظواهر

وال نبالغ إذا قلنا أّن التعبري بتوظيف القواعد النحوية يف الوضعية اإلدماجية هو مقياس النجاح بني األنشطة  -

 اللغوية ،ألنّه فيه يتحقق اإلدماج الفعلي للمعارف والقدرات واملهارات ،وتظهر قدرة املتعلم وكفايته من عدمها.
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عف التالميذ يف عدم توظيفهم لقواعد اللغة العربية و األساليب الفنية: استعارة مكنية، كناية وهنا يكمن ض        

.  ألّن جودة التعبري ال تؤتى من املكتسبات النظرية املختلفة بقدر ما تؤتى من املمارسة العملية والتدريب واملران 

لى استخدام قواعد اللغة بالتعبري عن حاجاهتم  على الكتابة، فهي نشاط لغوي تربوي يهدف إىل تدريب املتعلمني ع

 وإحساساهتم.

كما هو مطلوب يف الوضعية املشكلة اليت تستهدف إثارة دافعية املتعلم وجتسيدها، ألنّه من احملتمل أن يعيش         

 الفرد نفس الوضعية يف يوم ما.

ذا أساء التصّرف به أساء إليه، وإذا أحسن الوقت هو عدّو اإلنسان الّلدود، وصديقه الويّف، إالوضعية :        

 «.استعماله جزاه خري اجلزاء

ِاشرح هذا القول، وبنّي قيمة الوقت يف حياة الفرد واجملتمع، موظفا استعارة/ كناية عن التعليمة :         

 عن اخلرب. صفة/ومبتدأ مؤخر

  : تصنيف نقاط ضعف التالميذ في مادة اللغة العربية. يبين -6- جدول

 

 التالميذ
 فروع اللغة

تلميذ ( 37)  1أ 4قسم  تلميذ ( 39)  2أ4قسم    المجموع 
 

 التكرار
 
 

ية النسبة المئو   
 
 

 التكرار
 

النسبة 
 المئوية

 

البناء     
 الفكري 

14 %37.83 13 %33.33 %31.10 

يالبناء اللغو   6 %16.21 8 %20.51 %16.12 
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% 25.64% 10 21.62% 8  البناء الفني .1521  

الوضعية 
 اإلدماجية

9 %24.32 8 %20.51 %19.52 

 

من خالل نتائج التالميذ يف أوراق االختبار ملادة اللغة العربية بعد تصحيحها مجيعها من طرف األستاذ         

ة وحتليل النتائج ودراستها وتصنيفها، حيث حصرنا األخطاء الشائعة واملتكررة يف إجابات التالميذ معتمدة على نسب

باملائة و  21.15باملائة و البناء الفين  16.12باملائة، و البناء اللغوي  31.01شيوع اخلطأ يف البناء الفكري 

 باملائة. 19.52أخريا الوضعية اإلدماجية 

إّن نتائج التقومي التحصيلي )الفصلي( املنبثقة عن االختبار الفصلي ملادة اللغة العربية غري كافية، وال ميكن        

االعتماد عليها وحدها يف حتديد مستوى املتعلم و متدرسه ،وال ميكن استغالل معطياهتا لضيق الوقت ألاها تأيت 

متأخرة .ولذا فإّن التقومي يف رحاب املقاربة بالكفاءات يرتكز على نظام املراقبة املستمرة لسهولة استغالل معطياهتا 

 ونتائجها يف الوقت املناسب لتصحيح املسار.

شف االختبارات املدرسية عن بعض النقاط اليت مل يشرحها املعّلم جّيدا، واليت مل يستوعبها التالميذ، وعلى وتك

املعلم هنا أن يعيد النظر يف طريقة شرح هذه املسألة والرتكيز عليها، وعدم تركها بعد التأكد من فهم التالميذ هلا ، 

 طرائقهم التدريسية املعتمدة. وبذلك تكشف للمدرسني مواقف الضعف ونقاط القوة يف

- ( ال ينبغي أن يكون التقومي حمصورا على عالمة الكشف، بل أّن تسجيل مدى تقدم التلميذ وطريقته يف التعلم

التقومي التكويين (، بعده جيب قياس إجنازات التالميذ يف أوقات حمددة ) التقومي اخلتامي (، فبهذه الطريقة فقط 

علومات صحيحة وبيانات موثوق هبا عن مواطن القوة والضعف لتالميذه، والنتائج اليت ميكن للمعلم أن ميتلك م

 جيب على املعلم أن خيرب عنها كال من التلميذ وولّيه.
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 لذا ينبغي على املعلم أن يفتح ملفا حيتوي على شبكات تقومي فردية، ولكن كيف سيتم ذلك واملعلم مكلف

 يزيد بكثري عن الثالثني عنصرا؟   أحيانا بتدريس سبعة أقسام وكّل واحد

 وعالمة التقومي املستمر يف الكشوف  يستعملون يف الواقع سوى عالمة واحدة، أي تلك اليت هلا عالقة جبانب

 واحد سهل املالحظة عند التلميذ يف القسم : 

.السلوك 

.مراقبة النشاط لكل تلميذ 

.مراقبة التحضري الدروس 

 

الل هذه الدراسة األمهية الكربى للتقومي بالنسبة للمعلم واملتعلم وقد خلصنا تبني من خ قدالخالصة أنه   

 يف هذا البحث إىل جمموعة من النتائج نذكر منها :

 التقومي التشخيصي يعرف به مستوى املتعلم وهو يشكل نقطة االنطالق .-

 التقومي يشكل جزء مهم يف املقاربة بالكفاءات .-

مي التكويين يبين معارف ويرسخها يف الذهن أثناء الدرس ، مبعىن تشكيل كفاءة يظهر من خالل البحث أن التقو -

 مرحلية .

 التقومي اخلتامي يبين كفاءة ختامية تكون بداية لكفاءة أخرى .-

 االختبار يعكس مستوى التالميذ ويعاجل النقائص ، ويبىن على أساس الكفاءة.-

 

 

 



 التقويم واستقراء النتائج الميدانية                                                                          :الخامسالفصل      
 

 
270 

     يانات: اإلجراءات المنهجية وعرض الب الثانيالمبحث 

، ساليب والطرق واألدوات املستخدمة، يف دراسة ظاهرة من الظواهراملقصود باإلجراءات املنهجية جمموع األ      

، وتقودنا هذه املرحلة من البحث إىل حماولة جتسيد ةالنظري السابق للفصولة هي امتداد وميكن القول أن هذه اخلطو 

 وإحصائيا . جتريبياقضايا جتسيدا متعلقات دراستنا الراهنة وما تتضمنه من 

ويتضمن هذا الفصل جمموعة من اإلجراءات املنهجية الضرورية اليت مث استخدامها أثناء مرحلة إجناز الدراسة ،       

الدراسة واملنهج املستخدم فيها وخمتلف األدوات  حماور، باإلضافة إىل اسة اجلغرافية والزمنية والبشريةمنها جماالت الدر 

، وكذا العينة اليت مث اختبارها على ضوء متطلبات يانات املتعلقة بالدراسة الراهنةتخدمة أثناء مرحلة مجع الباملس

 البحث و طبيعته  امليدانية ، وأخريا أسلوب التحليل املناسب .

 جراءات الميدانية للدراسة :اإل-أوال  

 مجاالت الدراسة :- 1    

 المجال المكاني   :-1-1

 البحث امليداين على مستوى والية قسنطينة ،دائرة قسنطينة ودائرة حامة بوزيان مث إجراء 

 المجال الزمني :-1-1

ات هلذه الدراسة امليدانية باملؤسس واملقصود باجملال الزمين املدة أو الفرتة الزمنية اليت استغرقها العمل امليداين

املدة اليت استغرقتها الدراسة امليدانية أكثر منن ، حيث نشري يف هذا الصدد إىل أن  -املتوسطات–الرتبوية 

 ، وقد توزعت هذه الفرتة على مراحل وهي : 2017 /04/  09إىل  2016/  04/  09من  سنة

ـــة األولـــى :     ، وقننند خصصنننت هنننذه املرحلنننة إىل  2016 ديسنننمرب 18إىل  سنننبتمرب  09امتننندت منننن المرحل

تلننف الوحنندات التابعننة للمؤسسننة ، وزيننادة خمتلننف األقسننام اكتشنناف اجملننال اجلغننرايف ، حيننث مت التعننرف علننى خم

وخمتلف النشناطات النيت متارسنها والوثنائق  املؤسساتمعلومات ممكنة حول تاريخ  أكربالتابعة لكل وحدة ، ومجع 
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قهنا ، وقد قادتنا هذه احملاولة إىل استكشاف الكثنري منن احلقنائق املتعلقنة بتطنوير املؤسسنة واتسناع نطااملتوفرة لديها

،  مبديرية الرتبيةاجلغرايف واالقتصادي والبشري ، وقد ساعدنا يف القيام هبذه املهمة جمموعة من اإلطارات املسؤولة 

 والذين قاموا بتقدمي كل التسهيالت إلمتام املهمة واإلجابة على كل تساؤالتنا  إدارة املوارد البشريةوالتابعني خاصة 

، وقد خصصت هنذه املرحلنة لالتصنال  2017 مارس 15إىل  ديسمرب 18وقد امتدت من المرحلة الثانية :  

باملسؤولني يف كل األقسام ، ولقد مت لنا توزيع عشر  استمارات  جتريبية ، عدلت مبوجبها بعض العبارات ، وحىت 

 نياملشنرف  دارينني والرتبنوينياملفتشنني اإلشكل االستمارة مث تعديلنه  ، وقند أتيحنت لننا الفرصنة ملقابلنة جمموعنة منن 

ساسنننية التوضنننيحات ، إال أن املقنننابالت األوالنننذين أفادوننننا بكثنننري منننن  املتوسنننطاتيف كنننل  اتإدارة املؤسسننن علنننى

 .  يف خمتلف املتوسطات   ، التالميذاملربجمة قد متت مع 

وهنني املرحلنننة املخصصننة لتطبينننق  2017منناي  30إىل  منننارس 15امتنندت هننذه املرحلنننة مننن المرحلــة الثالثـــة : 

راءات املنهجيننة املتعلقننة بالدراسننة موضننوع البحننث ، وفيهننا مت لنننا اختيننار عينننة البحننث ، واختبننار االسننتبيان اإلجنن

، وبعند التأكند منن سنالمة أداة مجنع البياننات وصنالحيتها ، شنرعنا يف توزينع  املقصنودة حيث قمننا بعملينة العيننة 

 .رة حبسب العينة املختا 40وعددها  ساتذةاألباقي االستمارات على 

 المجال البشري :-1-3

بوزينننننان مقاطعنننننة حامنننننة جمنننننال الدراسنننننة تضنننننم  باملتوسنننننطاتيقصننننند باجملنننننال البشنننننري عننننندد األفنننننراد املوجنننننودين       

أسننتاذا وجممننوع التالميننذ  يف مسننتوى  20أسننتاذا للغننة العربيننة أخننذنا منننهم  107متوسننطات يف كننل متوسننطة (10)

أخنننذنا عشنننر متوسنننطات يف كنننل  يف مقاطعنننة قسننننطينةو   تلمينننذ  100تلمينننذ أخرتننننا مننننهم  800الرابعنننة متوسنننط 

الدارسنننني يف سننننة رابعنننة متوسنننط  لتالمينننذأسنننتاذا  وكنننان عننندد ا 20اخرتننننا مننننهم  أسنننتاذ للغنننة العربينننة 107متوسنننطة 

 .األساتذة الدائمني  و األساتذة املؤقتنيتلميذ  ونشري إىل أنه مل نفرق بني  100تلميذ أخذنا منهم  900



 التقويم واستقراء النتائج الميدانية                                                                          :الخامسالفصل      
 

 
272 

عشنر  مت اختينارمقاطعنة قسننطينة و  ،بوزيان كل املتوسطات التابعة هلاالدراسة على مستوى مقاطعة حامة  أجريت  

 متوسطات. 

 

 عدد أساتذة اللغة العربة يف السنة رابعة متوسط عدد املتوسطات  الدائرة 

 107 59 قسنطينة 

 23 10 حامة بوزيان

 217 109 اجملموع

 سطات يف مقاطعة قسنطينة وحامة بوزيان يوضح عدد املتو  -9-جدول رقم 

 حتديد املتوسطات املدروسة ملقاطعة قسنطينة مع عينة البحث

 عينة الدراسة من التالميذ عينة الدراسة من االساتذة جمتمع البحث

 10 02 محودي السعيد الواقعة بسيدي مربوك األعلى

 10 02 خوالدية صاحل سطح املنصورة 

 10 02 النصورةعالوة بن بعطوش سطح 

 10 02 الصادق محاين االخوة عباس

 10 02 املكي بن حيي حي األخوة عباس

 10 02 االخوة بوسامل حي الدقسي عبد السالم

 10 02 ابن زيدون حي الدقسي عبد السالم

 10 02 خالد بن الوليد حي الدقسي عبد السالم

 10 02 معزوزي إبراهيم حي التوت
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 10 02 عبد القادرابن باديس حي األمري 

 100 20 اجملموع

 حتديد املتوسطات املدروسة ملقاطعة قسنطينة مع عينة البحثيوضح  -10-جدول رقم 

 حتديد املتوسطات املدروسة ملقاطعة حامة بوزيان مع عينة البحث

 عينة الدراسة من التالميذ عينة الدراسة من االساتذة جمتمع البحث

 10 02 سني األخوة رمرم شارع بودهان ح

 10 02  قاسي حسني شارع بوذهان حسني 

 10 02 137بوخش عمار الطريق الوطين 

 10 02 طويهرات علي حي الشراكات 

 10 02 حي ابكرية  158فياليل حممود 

 10 02 عبد احلفيظ بوالصوف حي ابكرية اجلديدة

 10 02 مهدادي رابح عني بن سبع

 10 02 بوقندورة الطاهر حي ابكرية 

 10 02 منوشي فرحات حي بن شاوي

 10 02 اجلديدة حي برقلي حي دغبوج املانع

 100 20 اجملموع

 مع عينة البحث حامة بوزيانيوضح حتديد املتوسطات املدروسة ملقاطعة  -11-جدول رقم 
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 من جمتمع البحث املئويةالنسب يوضح  -12-جدول رقم 

 

 االستطالعية: الدراسة-2

 و البحث أهداف ضبط أساسها يتم على إذ العلمي البحث يف ضرورية مرحلة االستطالعية الدراسة تعد         

 حتديد و امليدان يف البحث إجراء إمكانية من خالهلا التحقق من يتم كما  ،املوضوع تساؤالتسالمة  من التحقق

توافر  مدى و دراستها، املراد العينة جمتمع على التعرف للباحث تتيح كما ،األكثر مالئم البيانات مجع أدوات نوع

 . إجرائه على يساعدون الذين األشخاص و الظروف

 حماور حتديد إىل ،باإلضافة ة والتالميذساتذاأل من التقرب هو االستطالعية الدراسة إجراء من اهلدف كان وملا   

 .التساؤالت املالئمة وحتديد اليت حتتويها البنود وضبط البحث استمارة

 على بعد احلصول م،2015 أفريل 25 إىل2015 أفريل15 بني املمتدة الفرتة يف االستطالعية الدراسة متت وقد

غري  مقابالت بإجراء البداية يف وقمت ، ات رهن الدراساملتوسط على بالرتدد قمت البحث، إلجراء املبدئية املوافقة

 العمل تنظيم وطرق البحث ختص اليت باملعلومات التزود ،قصد املتوسطات املختارةيف   االساتذة خمتلف مربجمة مع

 من التقرب مت فقد االساتذة  خيص فيما أما ،لنا عينة الدراسة حتصي  اليت الوثائق ببعض مت  تزويدي كما هبا،

 األساتذة 
 

 التالميذ

 1700 130 جمتمع البحث
 200 40 عدد  املبحوثني

  املئويةالنسبة 
 ع البحثمن جمتم

30.76 11.76 
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 على للمساعدة مجيعا قبلهم من استعدادا التمسنا البحث وقد موضوع حول آرائهم وأخذ مناقشتهم قصد بعضهم

 . البحث إجراء

 المنهج المستخدم : - 3

املنننهج هننو الطريقننة العلميننة أو املوضننوعية الننيت يتبعهننا الباحننث يف دراسننة الظنناهرة أو تتبننع مشننكلة مننن أجننل إن       

 بأنه الطريق الذي حيتوي على جمموعة منظمة من القواعند النيت  ً عبد الرحمان بدوياهتا ويعرفهً  معرفة أسباهبا ومؤشر 

  1.    يتبعها الباحث للوصول إىل املعرفة

ينندرج حتنت ، ومثنل هنذا املوضنوع تدريس أنشطة اللغة العربية يف ضوء املقاربة بالكفاءاتوألن موضوع دراستنا هو   

علنى أننه السنبيل أو " كمنا عرفنه عبند الرمحنان بندوي  فه، والذي نعرّ  هذا املنهجعتمدنا على ا ، هلذاالدراسات الوصفية

الطرينق لوصننف الظنناهرة املدروسنة وتصننويرها كميننا عننن طرينق مجننع معلومننات مقننننة عنن املشننكلة وتصنننيفها وحتليلهننا ، 

 ."وإخضاعها للدراسة الدقيقة 

ص واقننع اجملتمننع حتننت ضننوء مجلننة مننن األسننئلة الننيت تصننا  يف فعننن طريننق هننذا املنننهج الوصننفي التحليلنني يننتم تشننخي  

شكل استبيان ) استمارة حبث ( وذلك بغرض احلصول على معلومات منن أعنداد كبنرية منن املبحنوثني ميثلنون جمتمعنا 

 معينا .

 ال فهو البحث، موضوع وبني بينه قوية عالقة لوجود نظرا الدراسة هلذه األنسب هو الوصفي التحليل فمنهج وعليه

 يف سببا تكون اليت و منها تتألف اليت العناصر حتليل إىل يتعداها بل فقط، البحث موضوع الظاهرة بوصف يكتفي

 ال بل كايف غري الظاهرة فوصف األخرى بالظواهر ارتباطها و الظاهرة عوامل عن الكشف لنا يسهل كما حدوثها،

 .عليها املتحصل لنتائجا و البحث قيمة من يزيد الذي املنطقي التحليل من بد

 

                                                 
 . 115، ص 9771عبد الرحمان بدوي ، مناهج البحث االجتماعي ، وكالة المطبوعات الجامعية الكويت ، - 1



 التقويم واستقراء النتائج الميدانية                                                                          :الخامسالفصل      
 

 
276 

 أدوات جمع البيانات : – 4

وهي على العمنوم جمموعنة الوسنائل واألدوات الفنينة النيت تسنتخدم يف مجنع البياننات املتعلقنة مبوضنوع الدراسنة  ،      

د ركزنا ونظرا ألن موضوع دراستنا يتعلق ببحث يف أثر العقود احملددة على دافعية االجناز يف املؤسسة االقتصادية ، فق

 على كل وسيلة تساعدنا على مجع البيانات ونذكر منها .

ولعل هذه األداة هي أول ما يستخدمه الباحث ألاها هني املرحلنة األوىل منن مراحنل املننهج  المالحظة :-4-1

 العلمي التجرييب ، ورمبا هي أقدم الطرق يف مجيع البيانات خاصة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية .

يننند هننننذه الطريقننننة يف مالحظننننة ظننننروف العامنننل ، وكننننذا  تسننننتعمل يف اخلرجننننات االسننننتطالعية  ومالحظننننة  وتف    

سنننلوك الفنننرد مالحظنننة واقعينننة أثنننناء إجنننراء املقنننابالت ، وتسنننجيل الكثنننري منننن املعلومنننات النننيت ال نسنننتطيع بلوغهنننا 

لدراسنننة بنننالتعرف علنننى باسنننتخدام االسنننتمارة ، وقننند سننناعدتنا هنننذه الوسنننيلة يف التعنننرف عنننن كتنننب علنننى ميننندان ا

،  التالمينذاستخدمنا هذه األداة عند إجراء املقابالت املباشرة منع  أنه قدإىل  ونشري،  األستاذ والتلميذ عن قرب

 . فيها تدريس بعض االنشطة وحضور بعض احلصص اليت مت

 :ونشري إىل استخدامات املالحظة يف اآليت                    

 . نشاطات اللغة العربية تدريستابعة  وم  املتوسطات إىلخرجات -

 . كيفية جتاوب التالميذ مع املدرسالتعرف على  -

 . ميارسها األساتذة يف التدريس اليت الطريقةمالحظة -

 مبهامهم. سلوك التالميذ واألساتذة أثناء القياممراقبة -
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 المقابلة : - 4-2

مستوى استخدمنا هذه األداة يف الدراسة الراهنة على وتعترب واحدة من األدوات اهلامة يف البحث العلمي وقد   

و بطريقننة أسننوآءا بطريقننة عفويننة  التالميننذ مننن كننل متوسننطة هنني رهننن الدراسننة مقابلننة بعننض  جتسنند يف :  واحنند

واهلنندف مننن الننذين مت اختيننارهم كننأفراد لعينننة البحننث  بالتالميننذ واملقابلننة يف أغلبهننا تعلقننت خمطننط هلننا مسننبقا ، 

ميذ معرفنة جتناوهبم منع الطريقنة املتبعنة يف التندريس منن جهنة وكنون التلمينذ يتعامنل بالشنفهي أكثنر منن مقابلة التال

 -أي باملقابلة أفضل من االستمارة–الكتايب 

فقند مت إعنداد دلينل مقابلنة يضنم جمموعنة منن األسنئلة تتعلنق مبوضنوع الدراسنة منهنا  التالمينذفيما خيص مقابلة    

 على وجه اخلصوص :

 ؟  استيعابك ملا يقدم من نشاطات اللغة العربية ما مدى-1

  ؟حتاول حلها والنشاط مبشكلة  تبدأ أنهل حتبذ -2

   ؟هل أنت مطالب بتحضري الدروس-3

  ؟هل برنامج اللغة العربية مكثف يف هذه السنة -4

 بة بالنسبة لك؟و صعفيها  تواجهكاليت األنشطة ما هي -5

 ؟تقيم  ختضع هل تنجز الواجبات املنزلية ؟وهل-6

  ؟تناسب قدراتك الفردية التدريس طريقةهل  -7

 ؟ فرديا أوتنجز املشاريع مجاعيا هل -8

 الوسائل التعليمية احلديثة ؟ األستاذ يستعمل أن  ترغبهل -9

لكننرتوين الننذي جيسنند أفكننار النننص بفيننديو وصننور الكتنناب اإلبهننل تفهننم نشنناط القننراءة إذا اسننتعان األسننتاذ -10

 متحركة؟
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 ية بواسطة الصورة؟هل تستوعب القاعدة النحو -11

 هل تكشف عن البحر وحتفظ وزن البحر إذا استعمل أستاذك املوسيقى ؟-12

 هل تفهم اخلالصة البالغية بواسطة الصورة ؟ -13

 هل تستطيع التعبري مشافهة عن ما شاهدت؟إذا شاهدت مقطع فيديو حول موضوع معني، -14

 ؟ جلماعية ؟ هل هي الطريقة الفردية أو ااملشروع إلجنازفضل طريقة ماهي أ -15

 هل تستطيع توظيف مكتسباتك يف فقرة ؟-16

 : االستبيان-4-3

الدراسة ، كما تعترب االستمارة  ساسية اليت  اعتمدنا عليها يف قياس متغرياتتعترب االستمارة من الوسائل األ    

سئلة ذات يضا من أهم وسائل االتصال بني الباحث واملبحوث  وقد تضمن هذا االستبيان على جمموعة من ، األأ

 ،وقد قسمت اىل : واملفتوحالطابع املغلق 

 . مخسة أسئلة: ويضم  محور البيانات الشخصية. 

 خترج منها  . اليتمتعلقة باخلربة والتكوين واألخرى متعلقة باجلنس ذكر أو أنثى واملعهد أو اجلامعة 

 بنود7وعدد بنوده هو  : املقاربة بالكفاءات وطرق التدريس المحور الثاني

 بند 11وعدد بنوده هو المحور الثالث : األنشطة والكتاب والمدرسي 

 بنود  6تعلق بالوسائل التعليمية احلديثة ، وعدد بنوده هو  : الرابعالمحور -

  . بنود 9وعدد بنوده  المحور الرابع خاص بالتقويم -

العبارات الغري مفهومة  واملبهمة ، ملعرفة بعض  األساتذةوقد وزعت  يف بادئ االمر عشر استمارات جتريبية على 

، أو اليت ال ختدم البحث ،  وهذا ما دفعننا اىل تغينري بعنض  صنيغ العبنارات ، وكنذا حنذف بعنض منهنا، واضنافة 
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سننهل يف أصننبحت  مفهومننة أكثننر و أ، حيننث جننم الكتابننة وتنظننيم الورقننةبعننض العبننارات املهمننة ، مننع تغيننري يف ح

 التعامل معها .

السننتمارة  علننى  جمموعننة مننن احملكمننني ، قنند القننت قبننوهلم وسنننقوم بننذكر امسننائهم يف قائمننة وقنند قمنننا بعننرض هننذه ا

 املالحق .

 أهداف صياغة أسئلة االستبيان:-4-3-1

.معرفة مدى استيعاب التالميذ لدروس اللغة العربية 

.تقييم الكتاب املدرسي من حيث الطبعة و األنشطة 

كفاءات و استعدادات و إمكانيات تطبيقها.معرفة مدى تطبيق بيداغوجيا التدريس بال 

. معرفة الطرق و األساليب لتدريس اللغة العربية يف مرحلة متوسط 

.ميل التالميذ ألنشطة معينة يف مادة اللغة العربية 

 .تفضيل التالميذ ألسلوب أو طريقة تعليمية معينة فيما خيص تدريس أنشطة اللغة العربية 

 املتبعة يف السنة الرابعة توسط أثناء احلصص التدريسية و خارجهالوقوف على مراحل التقييم 

 السجالت والوثائق :-4-4

 ، خاصننة تلنك الننيت تتعلننقلننى تننوفري الكثنري مننن اجلهند والوقننتسناعدت السننجالت والوثنائق الننيت سننلمت إليننا ع  

 عدد املتوسطات وغريها .و باملناهج وعدد التالميذ واألساتذة 

 العينة : – 5

، لنذلك فقند اتبعننا يف قية األجوبة على أسئلة االستمارةإن اختيار العينة بشكل علمي هو الذي حيدد مصدا        

دراستنا طريقة العينة العشوائية ، وتتطلب هذه الطريقة حصنر ومعرفنة كامنل العناصنر النيت يتكنون منهنا جمتمنع الدراسنة 

 األصلي .
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لنيت تكنون ممثلنة جملتمنع الدراسنة األصنلي يف البداينة قمننا بتقسنيم بعد أن قمنا بتحديد العينة املطلوبة للدراسة وا-

عشنننر مؤسسننات منننن كننل مقاطعنننة  فشننملت مقاطعنننة حامننة بوزينننان بكاملهننا أي مسنننح جمتمننع الدراسننة إىل 

 . شامل

للغننة العربيننة سنننة رابعننة متوسننط وعشننر تالميننذ مننن  ( مننن األسنناتذة املدرسننني02مث اختينار مننن كننل  متوسننطة )-

 من كل متوسطة  متوسط الطور الرابع

األسناتذة فكنان عنددهم أربعنني أسنتاذ منن اجملتمنع أما  ،للتالميذفرد من اجملتمع الكلي  200ولقد كان أفراد العينة   

 مت تسليم االستمارة لألساتذة وإجراء مقابالت مع التالميذ  الكلي 
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 والجداولعرض البيانات -ثانيا 

 تمهيــد

عملية حتليل البيانات و تفسنري النتنائج منن املراحنل األساسنية النيت يشنتمل عليهنا البحنث العلمني، فهني تعترب         

التحلينننل يهننندف أساسننننا إىل تلخنننيص كننننل  إنحيننننث  ،خطنننوة تلننني عمليننننة مجنننع البيانننننات منننن أفنننراد العينننننة املدروسنننة

كلينة، مسنتعينا يف ذلنك بناألدوات   البيانات، اليت عمل الباحنث علنى مجعهنا و حتويلهنا منن معطينات جزئينة إىل نتنائج

 واألساليب املناسبة للبحث خاصة اإلحصائية منها، وقد مت يف حبثنا هذا اعتماد اخلطوات التالية

 يف عرض و حتليل البيانات:

 ترميز البيانات اخلام . -

  جدولة البيانات .-

 استخالص النتائج و العالقات بني متغريات الدراسة.•

 

 وسائل الدراسة:-أ

 :الستبيانا-1

.بنود االستبيان 

االستبيان. أسئلة 

.أهداف صياغة أسئلة االستبيان 

 المقابالت الشخصية-ب

 حدود الدراسة:-ب
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.اجملال البشري 

.اجملال املكاين 

.اجملال الزمين 

 يف جداول. االستبيانإفرا  نتائج  -ج

 .التعليق على نتائج االستبيان -د

عرض البيانات إحصائيا وتفسيرها.-1  

ور األول : المعلومات الشخصية.المح  

 ( يوضح البيانات الشخصية الخاصة بالجنس13جدول )

 

 التكرار اجلنس
 

 النسبة
 

 17.50 7 ذكر
 أنثى

 
33 82.50 

 %100 40 اجملموع
وهذا  اثإنلعينة أفراد امن إمجايل  %82.5( واملتعلقة باجلنس أن نسبة 13تؤكد الشواهد اإلحصائية الواردة يف اجلدول رقم )   

من إمجايل  %17.5يتطلب اجلهد العضلي املرتفع ، والقدرات اجلسمانية القوية ، ، وأن نسبة ال الذي  الرتبويراجع لطبيعة العمل  

 . ذكورأفراد العينة 
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سنة التخرجيوضح البيانات الشخصية  الخاصة ب (14)رقم  جدول-  

 التكرار سنة التخرج
 

 النسبة
 

 75 30 ونازال 2014من 
 2014ن م

 وصاعدا
 

10 25 

 %100 40 اجملموع
يف سنوات ما  خترجوا،  املعلمنيمن  %75( تبني أن نسبة 14يف اجلدول رقم ) بسنة التخرجمن خالل تكميم البيانات املتعلقة     

تهم ب الذين قدرت نسب  2014أكرب من الذين خترجوا يف سنوات ما فوق وهذا يوضح أن هلم خربة وتكوينا  2014قبل سنة 

  باملئة . 25

 يوضح مؤسسة التخرج . (15)جدول رقم 

 التكرار مؤسسة التخرج
 

 النسبة
 

 87.50 35 اجلامعة

املدرسة العليا 
 لتكوين االساتذة

 

5 
 

12.50 

 %100 40 اجملموع
 %12.50من املعلمني خترجوا من جامعات عادية  ، ونسبة  %87.50لشواهد اإلحصائية سجلنا نسبة لوفقا 

 األساتذة خترجوا من مدارس عليا وهذا يظهر جليا عند النظر لطريقة التعليم .من 

 سنة االلتحاق بمنصب العمليوضح  (16)جدول رقم -
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 التكرار مؤسسة التخرج
 

 النسبة
 

 12.50 5 سنة 3سنة إىل  1من  
 25 10 سنة     6سنة إىل 4
 25 10 سنة 9إىل  7من 
 37.50 15 فما فوق 10

 %100 40 اجملموع
هلم خربة عالية إذ أن هلم خربة تفوق  37.5تبني أن نسبة   16من خالل البيانات املتمثلة يف اجلدول رقم 

باملئة  25سنوات و  أن نسبة  9إىل  7باملئة هلم خربة متوسطة إذ أن هلم ما بني  25عشر سنوات وأن نسبة 

باملئة متثل  12.50املتوسطة وأن نسبة  سنوات عمل يدرجون ضمن اخلربة 06سنوات إىل  04متثل من هلم 

سنة إىل ثالث سنوات عمل من ذوي اخلربة القليلة . وهذه النسب تثبت إمكانية األستاذ على  01من هلم من 

 التعامل مع منهاج املقاربة بالكفاءات .

 المحور الثاني : المقاربة بالكفاءات وطرق التدريس

      المقاربة بالكفاءات  على طالع اال يوضح نسبة  (19)جدول رقم -

 التكرار االطالع على املقاربة بالكفاءات
 

 النسبة
 

 75 30 نعم
 ال

 
10 25 

 %100 40 اجملموع
 التكوين يف املقاربة بالكفاءات

 33.33 10 نعم
 66.66 20 ال

 %100 30 اجملموع
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األساتذة على منهاج املقاربة  الذي يوضح نسبة اطالع 11باجلدول رقم  من خالل تكميم البيانات املتعلقة

باملئة مل يطلعوا على  25باملئة  أجابوا بنعم هذا كواهم ذوو خربة واطالع أما نسبة  75بالكفاءات جند أن نسبة 

 هذا املناهج وهذا دليل على فشل تطبيق هذه املقاربة وتدين املستويات .

  يوضح طريقة تقديم الدروس  (18)جدول رقم -

 التكرار م هبا دروسكالطريقة اليت تقد
 

 النسبة
 

 62.50 25 تلقني
 17.50 7 حوار

 12.5 5 حل املشكالت
 7.5 3 طرق أخرى
 %100 40 اجملموع

أن الطريقة اليت يلقي هبا األساتذة دروسهم هي طريقة  18تثبت الشواهد اإلحصائية يف اجلدول 

باملئة مث طريقة حل  17.50سبة متدنية وهي باملئة تليها  الطريقة احلوارية بن 62.5التلقني وذلك بنسبه 

باملئة وجند أن جمموعة من األساتذة قد ابتكروا طرقا أو مزجوا بني الطرق وذلك  12.5املشكالت ب 

 باملئة  7.5بنسبة 

 النشاطات المقررة في المنهاج بواقع المتعلميوضح  مدى ارتباط  (19)جدول رقم -

 التكرار موالتعليالنشاطات املقررة يف املنهاج 
 

 النسبة
 

 25 10 مرتبطة

 بعضها
 

20 50 

 25 10 غري مرتبطة
 %100 40 اجملموع
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باملئة ، وأن  50أن بعض النشاطات  املقررة يف املنهاج مرتبطة بواقع املتعلم وذلك بنسبة  19يظهر من البيانات اليت على اجلدول 

 باملئة وهذا نفسه عند الذين قالوا بارتباطها  25الذي قالوا بعدم ارتباطها قدرت نسبتهم ب  املبحوثني 

 يوضح  خدمة أهداف المنهاج للمقاربة بالكفاءات  (20)جدول رقم -

 التكرار أهداف املنهاج واملقاربة بالكفاءات
 

 النسبة
 

 12.5 5 مرتبطة
 بعضها

 
20 50 

 37.50 15 غري مرتبطة
 %100 40 اجملموع

نسبة أن بعض أهداف املنهاج ختدم طريقة املقاربة بالكفاءات وذلك ب 02تظهر الشواهد اإلحصائية يف اجلدول 

 12.50سبة فقد أدلوا بأاها غري مرتبطة وغري خادمة للمقاربة بالكفاءات يف حني ن 37.50باملئة أما نسبة  50

 قالوا بأاها مرتبطة وختدم طريقة املقاربة بالكفاءات .

  المشكالت أثناء الدرس يوضح تعاون المتعلمين على حل  21جدول رقم 

 التكرار أثناء الدرس التعاون على حل املشكالت 
 

 النسبة
 

 12.5 5 نعم
 أحيانا

 
2 5 

 82.50 33 ال
 %100 40 اجملموع
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بينوا أنه   82.5املتعلق بتعاون املتعلمني يف حل املشكالت أثناء الدرس أن نسبة  21تربز االحصائيات يف اجلدول 

باملئة  5، أما املتعلمني الذين شكلوا نسبة باملئة اقروا بوجود تعاون أثناء الدرس  12.5ني أن ال يوجد تعاون يف ح

 فقد قالوا أنه أحيانا يوجدا تعاون .

 طريقة التدريس من صف إلى صف  يوضح اختالف  22جدول رقم -

 التكرار اختالف طريقة التدريس          
 

 النسبة
 

 75 30 نعم
 أحيانا

 
7 17.50 

 7.5 3 ال
 %100 40 اجملموع

أن طريقة التدريس ختتلف من صف إىل صف وذلك بنسبة  22توضح الشواهد اإلحصائية للجدول 

من آراء املعلمني  أظهروا أاها أحيانا ما يكون اختالف وهناك  17.50باملئة يف حني أن نسبة  75

 أظهروا أنه ال يوجد اختالف . 7.5نسبة من املعلمني قدرت ب 

 ور الثالث : األنشطة والكتاب والمدرسي المح

 يف حمتوى الكتاب املدرسي ي املعلم يوضح رأ 23جدول رقم -

 التكرار الراي يف الكتاب املدرسي
 

 النسبة
 

 75 30 األنشطة متقاربة
 األنشطة غري متقاربة

 
10 25 

 %100 40 اجملموع
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 75توى الكتاب املدرسي بلغت أن نسبة تقارب األنشطة مع حم 23تبني اإلحصاءات يف اجلدول 
 باملئة  25باملئة يف حني أن الذين اقروا بعدم تقارهبا كانت نسبتهم 

 في أسئلة الكتاب المدرسييوضح رأي المعلم  24جدول رقم -

 التكرار يف أسئلة الكتاب املدرسي الرأي           
 

 النسبة
 

 50 20 تنطلق من مكتسبات قبلية   
 20 8 متدرجة   

 30 12 كن التعامل معها مبرونةمي
 %100 40 اجملموع
باملئة من املعلمني أظهروا أاها  50املتعلقة بأسئلة الكتاب املدرسي أن نسبة   24توضح البيانات الكمية  للجدول 

ئة بامل 20باملئة أقروا  أنه  ميكن التعامل معها مبرونة كما أن نسبة  30تنطلق من مكتسبات قبلية يف حني أن نسبة 

 أوضحوا بأن أسئلة الكتاب املدرسي متدرجة .

 في الحجم الساعي المخصص لتدريس أنشطة اللغة العربية يوضح رأي المعلم  25جدول -

 التكرار الرأي يف احلجم الساعي 
 

 النسبة
 

 17.50 7 كاف
 غري كاف

 
33 82.50 

 %100 40 اجملموع
الساعي املخصص لتدريس أنشطة اللغة العربية أن احلجم  25توضح الشواهد اإلحصائية يف اجلدول 

باملئة مثلت رأي املعلمني الذين اقروا  17.50باملئة يف حني أن نسبة  82.5غري كاف وذلك بنسبة 

 بأنه كاف.
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 محتوى الكتاب المدرسي في تعزيز القدرات التواصلية  المعرفية للتلميذ يوضح مساهمة   26جدول 

 
 التكرار عرفية للتلميذتعزيز القدرات التواصلية  امل

 
 النسبة

 

 62.50 25 نعم
 ال

 
15 37.50 

 %100 40 اجملموع
املتعلق مبسامهة حمتوى الكتاب املدرسي يف تعزيز القدرات التواصلية املعرفية للتلميذ أن نسبة  26يظهر اجلدول 

 ذلك . أقروا عكس 37.50باملئة  من املعلمني كانت إجاباهتم بنعم يف حني أن نسبة  62.5

 نصوص الكتاب والصور في تقريب النشاط اللغوي  من التلميذ يوضح مساهمة 27جدول 

 النسبة التكرار نصوص الكتاب والصور  مسامهة
 

 55 22 نعم
 45 18 ال

 %100 40 اجملموع
ة من باملئ 55املتعلق مبسامهة نصوص الكتاب وصوره يف تقريب النشاط اللغوي أن نسبة    27من خالل اجلدول 

وبطبيعة احلال أكدوا على باملئة أجابوا بال  45املعلمني كانت إجابتهم بنعم أما البقية والذين قدرت نسبتهم ب 
 الطريقة .

    طريقة التدريس بين نشاط وآخر يوضح  امكانية اختالف 29جدول 

 التكرار طريقة التدريس  اختالف -3
 

 النسبة
 

 80 32 نعم

 ال
 

8 20 

 %100 40 اجملموع
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الذي يهتم بإمكانية اختالف طريقة التدريس بني نشاط  29تظهر الشواهد اإلحصائية يف اجلدول 

باملئة اقروا بعكس  20باملئة من أفراد العينة أدلوا بإمكانية االختالف يف حني أن  80وآخر  أن نسبة 

 ذلك .

 يوضح الدعم النفسي من المعلم للتلميذ لإلقبال على النشاطات  30جدول 

 النسبة التكرار دعم املتعلم نفسيا 

 30 12 نعم

 70 28 ال
 %100 40 اجملموع

أن الدعم النفسي من املعلم للتالميذ ال يؤثر يف دافعيتهم  30تبني البيانات الكمية يف اجلدول 

باملئة ألن األستاذ ليس له وقت لذلك هذا حسب  70وإقباهلم على تعلم النشاطات وذلك بنسبة 

باملئة فقالوا يؤثر وهي نسبة معتربة إذ نظرنا إىل أن األستاذ ليس له تكوين  30ما نسبة إجاباهتم أ

 نفسي أصال .

 

 نشاط القراءة وظيفيا مع بقية األنشطة يوضح تقارب   31جدول 

 النسبة التكرار تقارب نشاط القراءة 3

 17.50 7 نعم
 82.50 33 ال

 %100 40 اجملموع
املتعلقة ب تقارب نشاط القراءة وظيفيا مع بقية األنشطة أن   31ئج الكمية يف اجلدول من خالل النظر إىل النتا

 اقروا بأنه ال يوجد تقارب . 17.50صرحوا بأن هناك تقارب يف حني أن نسبة  82.50نسبة 
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يوضح إمكانية استخدام نص رديف إذا لم يتوفر نص القراءة على قواعد اللغة العربية رهن  – 32جدول 

 . سة  الدرا

 النسبة التكرار إمكانية استخدام نص رديف 

 12.50 5 استخدم نص رديف نعم
 اعتمد على أمثلة عادية  ال

 
35 87.5 

 %100 40 اجملموع
املتعلق بإمكانية عمل نص رديف إذا مل يتوفر نص للقراءة أن  32تظهر اإلحصاءات يف اجلدول   

 12.50ادية وال يستعملون نص رديف يف حني أن أقروا أاهم يعتمدون على أمثلة ع 87.50نسبة 

 باستخدام نص رديف وذلك خلرباهتم السابقة واطالعهم على املقاربة بالكفاءات.باملئة أقروا 

 يوضح األسباب المعيقة على صنع نص رديف  33جدول رقم 

 التكرار صنع نص رديف
 

 النسبة
 

 77.50 31 قلة الوقت
 22.50 9 كثرة الدروس    

 %100 40 موعاجمل
أكدت على أن  77.50األسباب املعيقة على صنع نصف رديف أن نسبة  33تبني النتائج اإلحصائية يف اجلدول 

أن كثرة  22.50وقدرت نسبتهم ب الوقت هو  املعيق األول على ذلك يف حني أكدت جمموعة من املعلمني 

 الدروس هي السبب .
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 ود في الكتاب المدرسيبما هو موجيوضح االلتزام  34جدول رقم 

 التكرار االلتزام مبا يف الكتاب املدرسي
 

 النسبة
 

 82.5 37 نعم
 7.5 3 ال

 %100 40 اجملموع
باملئة من املعلمني يلتزمون مبا هو موجود  82.5أن نسبة  34أظهرت النتائج اإلحصائية يف اجلدول 

  نصوص خمتارة.يتعدون الكتاب املدرسي إىل 7.5يف الكتاب املدرسي يف حني أن 

 المحور الرابع : الوسائل التعليمية الحديثة 

 تكوين يف استعمال الوسائل التعليمية احلديثة :يوضح نسبة ال 35جدول رقم       

 التكرار تكوين يف استعمال الوسائل التعليميةال
 

 النسبة
 

 10 4 نعم
 ال

 
36 90 

 %100 40 اجملموع
 تعلمك كان شخصي 

 100 4 نعم
 0 0 ال

 100 4 اجملموع 
باملئة مل تتح هلم الفرصة يف أن يأخذوا تكوين يف الوسائل  90أن نسبة  35تبني النتائج الكمية يف اجلدول 

حساهبم باملئة سنحت هلم الفرصة ألخذ تكوين يف ذلك وكان ذلك على  10التعليمية احلديثة يف حني أن 

 بذلك .املائة من املقرين اخلاص الشخصي بنسبة مائة ب
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الوسائل التعليمية الحديثة كالصور والخرائط المفاهيمية في دعم   يوضح  مساهمة 36جدول 

 النشاطات اللغوية ؟

 التكرار  الوسائل التعليمية احلديثةمسامهة 
 

 النسبة
 

 80 32 نعم
 20 8 ال

 %100 40 اجملموع
مبسامهة الوسائل التعليمية احلديثة يف دعم  باملئة اقروا 80أن نسبة  36تظهر الشواهد اإلحصائية يف اجلدول 

باملئة مل يقروا بذلك  وهذا راجع لضعف تكوينهم يف مثل هذه التقانة  20النشاطات اللغوية يف حني أن نسبة 

 والوسائل احلديثة .

 على الكتاب المدرسي يوضح االقتصار  37جدول 

 النسبة التكرار االقتصار على الكتاب املدرسي

 75 30 نعم
 25 10 ال

 %100 40 اجملموع
باملئة يف حني أن جمموعة  75اقتصار املعلم على الكتاب املدرسي بنسبة  37أظهرت نتائج اجلدول 

 باملئة . 25من األساتذة اصبحوا  يطعمون معلومات الكتاب املدرسي وقد قدرت نسبتهم ب 
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 عليم النشاطات لت وكفايتهانوع الوسائل المتوفرة في المدرسة يوضح  38جدول رقم 

 التكرار نوع الوسائل املتوفرة يف املدرسة
 

 النسبة
 

 70 28 نعم
 30 12 ال

 %100 40 اجملموع
باملئة يف حني أن الذين قالوا بأاها   70أن الوسائل التعليمية غري كافية وذلك بنسبة  38تربز إحصاءات اجلدول 

 باملئة . 30كافية لتعليم النشاطات قدرت نسبتهم ب 

 -يوضح احتياج كل نشاط لوسائل تعليمية خاصة  39جدول 

 التكرار حيتاج كل نشاط لوسائل تعليمية خاصة
 

 النسبة
 

 82.5 37 نعم
 7.5 3 ال

 %100 40 اجملموع
باملئة يف  82.5أن كل نشاط حيتاج لوسيلة تعليمية خاصة وذلك بسنبة  39تظهر بيانات اجلدول 

 أدلوا بعكس ذلك . من املتعلمني 7.5حني أن نسبة 

 خاص بالتقويم :  :المحور الرابع

 تحقق التقويم التكويني أثناء الدرس يوضح  40جدول رقم 

 التكرار التقومي التكويين أثناء الدرس
 

 النسبة
 

 7.5 7 نعم
 82.5 33 ال

 %100 40 اجملموع
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 إذا استعملت التقومي التكويين وجتد التالميذ مل يستوعبوا العنصر

 42.85 3 يد مناقشة العنصرهل تع
 42.85 3 هل تشرح انت العنصر

 14.28 1 هل تستغين عن سؤال التقومي التكويين
 100 7 اجملموع
من األساتذة ال حيققون التقومي التكويين أثناء الدرس  82.50أن نسبة  40توضح الشواهد اإلحصائية يف اجلدول 

باملئة  42يقومون بذلك ويعيدون مناقشة العنصر وشرحه بنسبة  7.5 ألاهم يقومون بطريقة اإللقاء يف حني أن نسبة

 يستغنون عن السؤال التقوميي . 14.28يف حني أن 

 واستنتاج التلميذ للخالصة الختامي  التقويم -يوضح  41جدول رقم 

 النسبة التكرار واخلالصة اخلتامي التقومي

 62.5 25 نعم
 37.50 15 ال

 %100 40 اجملموع
باملئة يعتمدون على التقومي اخلتامي الذي  62.5أن نسبة  41هر البيانات الكمية يف الدول تظ   

باملئة ال يعتمدون عليه وهذه نسبة عالية وخمالفة  5. 37يستنتج فيه التلميذ اخلالصة يف حني أن 

 لطريقة املقاربة بالكفاءات.

 اعدة في ذهن التلميذعلى التمارين البنيوية لترسيخ الق االعتماد-يوضح  42جدول 

 النسبة التكرار وترسيخ القاعدةالتمارين البنيوية 

 20 8 نعم
 80 32 ال

 %100 40 اجملموع
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باملئة من املعلمني ال يعتمدون على التمارين  80أن نسبة  42تشري النتائج اإلحصائية يف اجلدول 

ئة من األساتذة يعتمدون وهذه بامل 20البنيوية لرتسيخ القاعدة يف ذهن التلميذ يف حني أن نسبة 

 تشكل نسبة ال باس هبا .

من وضعية تحددها طبيعة الوحدة التعلمية  أو االنطالقفي فقرة صغيرة  المكتسبات القبليةتوظيف يوضح  43جدول 
 المقررة في المنهاج

 

 التكرار  كتسباتاملتوظيف 
 

 النسبة
 

 10 4 نعم

 90 36 ال
 %100 40 اجملموع

أن املعلمني ال يوظفون املكتسبات القبلية يف فقرة صغرية وال  43لشواهد اإلحصائية يف اجلدول اتظهر      

باملئة يف حني أن القلة تقوم بذلك  90ينطلقون من وضعية حتددها طبيعة الوحدة املقررة يف املنهاج وذلك بنسبة 

 باملئة وهم أصحاب اخلربة فوق عشر سنوات . 10وذلك بنسبة 

 لكل إجابات التالميذ ح استماع المعلم يوض 44جدول 

 

 التكرار تستمع إىل كل إجابات التالميذ
 

 النسبة
 

 15 6 نعم
 85 34 ال

 %100 40 اجملموع
أن املعلم ال يستمع لكل نتائج املتعلمني وذلك بنسبة قدرت  44بينت الشواهد اإلحصائية يف اجلدول      

 انت للمعلمني الذين يستمعون إلجابات التالميذ . باملئة ك 15باملئة يف حني أن نسبة  85ب 
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 معايير اختيار فقرة الوضعية اإلدماجة  يوضح- 45جدول : 

 التكرار معايري اختيار فقرة الوضعية اإلدماجة
 

 النسبة
 

 7.5 7 اإلجياز
 82.5 33 توظيف املكتسبات      

 %100 40 اجملموع
معيار اختيار فقرة الوضعية اإلدماجة هو توظيف املكتسبات وكان  أن 45أظهرت الشواهد اإلحصائية يف اجلدول 

 باملئة كانت لإلجياز . 7.5باملئة يف حني أن  نسبة  82.5ذلك بنسبة 

 أهم المعايير المعتمدة في التقويم المستمر يوضح  46جدول 

 النسبة التكرار املعايري املعتمدة يف التقومي املستمر

 25 10 املواظبة
 75 30 داخل الصف          التفاعل 

 %100 40 اجملموع
أن أهم معيار معتمد يف التقومي املستمر عند املعلمني هو التفاعل داخل  46تبني النتائج املرسومة على اجلدول 

 باملئة . 25باملئة يف حني أن املواظبة جاءت يف املرتبة الثانية وكانت بنسبة  75القسم وذلك بنسبة قدرت ب 

 يوضح رسم أهداف للتقويم  47جدول 

 النسبة التكرار ترسم أهدافا  للتقومي

 77.5 31 نعم
 22.5 9 ال

 %100 40 اجملموع
 

من املعلمني يرمسون أهدافا للتقومي يف حني  77.5أن نسبة  46تظهر الشواهد اإلحصائية يف اجلدول 

 ال يقومون بوضع هدف للتقومي . 22.5أن نسبة 
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 ومناقشة النتائج :تحليل  المبحث الثالث:

،  الفصول  امليدانيةاليت تتضمن الرتاث النظري وفق متغريات البحث، وكذا  بعد إجناز الفصول النظرية        

، أن حيمل ذلك نية  والبشرية ، فإنه من املفرتضي البحث  خصوصية عرب  جماالت  الدراسة  الزمكااليت تعط

، و يأيت فيما بعد عنصر ساند بني متغريات البحث وأبعادهال والتالتقسيم النظري وامليداين نوعا من التفاع

أفراد من إمجايل  %82.5أن نسبة ظهر  ،الدراسة تساؤالتوذلك يف ضوء   جتريبياحتليل النتائج املستقاة 

يتطلب اجلهد العضلي املرتفع، والقدرات اجلسمانية ال الذي  الرتبويوهذا راجع لطبيعة العمل   إناثلعينة ا

ومن أسباب ارتفاع نسبة اإلناث على الذكور يف  . ذكورمن إمجايل أفراد العينة  %17.5وأن نسبة  قوية،ال

على التعليم كون املقاربة  هجمال التعليم هو أن ختصصات التعليم تتجه إليها فئة معتربة من اإلناث، وهلذا تأثري 

، ضف إىل ذلك عدم ده اجلانب النسويلنصوص وهذا يفتقا بالكفاءات تتطلب وقت للتحضري ووقت ملعاجلة

 االهتمام باجلانب التكويين وجانب الرسكلة اليت تعين إعادة تكوين اخلربات.وقد وجدنا أن نسبة 

وهذا يوضح أن هلم خربة وتكوينا أكرب من  2014خترجوا يف سنوات ما قبل سنة ، املعلمنيمن  75%

فالذي خترج يف السنوات ما  باملئة . 25بتهم ب الذين قدرت نس 2014ين خترجوا يف سنوات ما فوق الذ

  2014، وتبقى امليزة للمتخرج اجلديد أي فوق سنة مهارات وطرق جديدةكان له الوقت لتعلم   2014قبل 

، كما أن الذين فتشكلت له خربات سابقة هو اآلخر كونه تعرض لنموذج التدريس بواسطة املقاربة بالكفاءات

لتكوين األساتذة كان هلم تكوين ميكنهم من التعامل مع املقاربة بالكفاءات مبرونة خترجوا من املدارس العليا 

ئة بامل 12.50وسهولة أوضحتها تساؤالت املقابلة فربغم أن نسبة الذين خترجوا من املدارس العليا قدرت ب 

خربة عالية إذ أن هلم  37.5أن نسبة  يف 16، ولقد لعبت اخلربة حسب اجلدول  إال أاهم أحدثوا األثر البارز

فتدريسهم وفق مقاربات خمتلفة منها املقاربة باألهداف يسر عليهم تطبيق طريقة  هلم خربة تفوق عشر سنوات

 املقاربة بالكفاءات واإلحاطة بنشاطات السنة رابعة  متوسط فهم يشكلون اإلطارات يف املؤسسات الرتبوية .
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ل على املقاربة بالكفاءات وطرق التدريس وحاولت اإلجابة لقد ركزت تساؤالت الدراسة يف احملور األو      

 أن  17رقم على أثر املقاربة بالكفاءات على تدريس أنشطة اللغة العربية فقد أوضحت املؤشرات يف اجلدول  

باملئة وهذا راجع النتشار املعلومات 75كانت عالية إذ قدرت ب املقاربة بالكفاءات  على   طالع اال نسبة 

احلديثة وأمناط التكوين واستقبال املعلومة وعمليات التفتيش املستمرة إال أن نسبة الغري مطلعني تعد  والتقانة

باملئة وهذا النعدام الدورات التكوينية حسب ما بينته الشواهد اإلحصائية  25عالية هي األخرى حيث بلغت 

وقد نتج عن قاربة وتدين املستويات .وهذا دليل على فشل تطبيق هذه املأقروا بغياب التكوين  66.66إذ أن 

ذلك حيث أن  تثبتذلك أن غالبية األساتذة حيبذون تقدمي دروسهم وفق طريقة التلقني إذ أن اإلحصائيات 

باملئة ، والسبب الرئيس يف ذلك كما يراه األساتذة هو  62.50نسبة املعتمدين على الطريقة التلقينية بلغت 

، وطول سيمتحن يف آخر السنة امتحان شاملألن التلميذ  .ي مع إلزامية إاهائهقلة الوقت وطول املنهاج الدراس

ومن خالل  باملئة . 7.5املنهاج قد أدى ببعض األساتذة إىل مزج طرق خمتلفة من أجل إمتامه وبلغت نسبتهم 

باملئة  50ة الدراسة ظهر مشكل آخر وهو قلة ارتباط النشاطات املقررة يف املنهاج بواقع املتعلم حيث أن نسب

، وهذا يشكل تضارب بني املقاربة بالكفاءات اليت تعتمد على أن البعض فقط من النشاطات مرتبطةاقروا ب

، والذين صرحوا بأاها غري مرتابطة بلغت نسبتهم علم فهي تواصلية بالدرجة األوىلالواقع وعلى حالة التلميذ وامل

هذا التباعد هو خدمة أهداف  يثبتمجايل للمبحوثني .وما باملئة وهذه نسبة عالية إذا قورنت بالعدد اإل 25

باملئة صرحوا بأن بعضها فقط خيدم منهاج املقاربة بالكفاءات  50املنهاج للمقاربة بالكفاءات حيث أن نسبة 

قالوا بأاها غري  37.50أن نسبة  جيد والكثري سطر ليدرس وفق طرق تقليدية قدمية بعيدة عن التواصلية والناظر

طة متاما وهذا أثر على املتعلم حيث أن الطريقة ال تتيح له فرصة التعاون يف حل املشكالت أثناء الدرس مرتب

باملئة كما أن اختالف طريقة التدريس من صف إىل صف حسب تصريح األساتذة  82.50وذلك بنسبة 
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رتكزة على ما هو قدمي أي باملئة تثبت أن خربة املعلم تلعب دور كبري يف ذلك إال أن الطرق م 75واليت بلغت 

 غري تواصلي حديث . 

عند معاجلتنا للمحور الذي اهتم باألنشطة والكتاب املدرسي وأخذنا رأي املعلم يف حمتوى الكتاب      

املدرسي اتضح أن األنشطة غري متقاربة مع املقاربة بالكفاءات وال مع حمتوى الكتاب وغري متصلة وظيفيا يف 

وهبذا جند أن أسئلة الكتاب املدرسي ال تنطلق مجيعها من مكتسبات قبلية ألن باملئة  75غالبيتها وذلك بنسبة 

باملئة وكان عامل التدرج وإمكانية التعامل مع أنشطة الكتاب  50الكتاب مل يبىن على ذلك فكانت النسبة 

بقوة وهو احلجم مبرونة متدين وهذا راجع خلربة واضعني املنهاج الدراسي . وهناك عامل آخر يدفع نفسه 

الساعي املخصص لتدريس نشاطات اللغة العربية يف أقسام بلغ عدد التالميذ فيها أكثر من أربعني تلميذ 

حسب ما بينته املقابالت الشخصية مع التالميذ فغالبية األساتذة صرحوا بأن احلجم الساعي غري كايف وذلك 

اخلربات املتدنية فالتحكم يف الوقت يرجع للخربة باملئة وأكثر هؤالء األساتذة هم من ذوي  82.50بنسبة 

ومن أسباب عدم تطابق املنهاج مع احلجم الساعي هو وإلمكانية التحكم يف أفواج املتمدرسني هو اآلخر 

 62.50حمتوى الكتاب املدرسي ومدى مسامهته يف تعزيز القدرات التواصلية وحىت املعرفية للتلميذ فنسبة 

املقابالت أتبثث أن هناك أسباب متنع ذلك منها كثرة عدد املتعلمني وحىت نسبة  صرحوا بأنه يعزز إال أن

باملئة فقد أشاروا إىل أسباب كثرية من خالل  37.50املعلمني الذين اقروا بأاها ال تعزز والذين كانت نسبتهم 

لصورة واليت هلا دور  وكذلك نصوص الكتاب وا تضارب املادة العلمية وطريقة التدريس .األسئلة املفتوحة منها 

باملئة أاها تساهم ولكن النسبة تعد قليلة إذا  55كبري يف تقريب األنشطة اللغوية من التلميذ حيث أقرت نسبة 

 ما قورنت بالنتائج املرجوة .

 جتسيدامكانية  وملا كانت نصوص الكتب ووسائله ال تتعزز التواصل بالشكل املطلوب أصبح املعلم أمام 

، وملا  باملئة 80فكانت نسبة الذين صرحوا باختالف طرق التدريس  نشاط وآخر لفة بنيطرق تدريس خمت
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لتقدميها بطرق تواصلية أصبح الزما على املعلم أن يدعم  قابلةالنشاطات ال تقدم بطرق تواصلية أو غري  كانت

باملئة  30تتجاوز العاملني على دعم التلميذ نفسيا ال التالميذ نفسيا ليقبل على النشاطات فكانت نسبة 

يف بناء النصوص  لتعليمية، واألصل هو أن يراعوهذا راجع لقلة التكوين يف النواحي النفسية أو لقلة اخلربة ا

أن نسبة  جنداجلوانب النفسية والفزيولوجيا للتلميذ فلو نظرنا إىل تقارب نشاط القراءة وظيفيا إىل بقية األنشطة 

ستوجب على املعلم استخدام نص رديف إن أمكن إال أن املعلم من خالل أقروا بعدم تقارهبا   مما ي 82.50

باملئة  77.50والسبب قلة الوقت بنسبة  87.5ة بأوضح أنه يعتمد على أمثلة عادية وذللك بنس 32اجلدول 

 ما باملئة. وقد صرح األساتذة بأاهم كي يكملوا املنهاج يعتمدون على22.50وكثرة الدروس يف املنهاج  بنسبة 

 باملئة .  82.50يف الكتاب وذلك بنسبة  هو موجود

لقد لعبت الوسائل التعليمية احلديثة دورا مهما يف جناح املقاربة بالكفاءات قد عاجلناها يف حمور كامل   

باملئة بعدم  90فصرح تضمن جمموعة من األسئلة استهللناها بنسبة التكوين يف استعمال الوسائل التعلمية 

ن يف تعلم الوسائل التعليمية احلديثة مما أثر عليهم بالسلب يف تدريس نشاطات اللغة العربية تلقيهم أي تكوي

وفق املقاربة بالكفاءات وممن صرح بأنه تلقى تكوينا يف الوسائل التعليمية احلديثة كان تعلمه شخصيا بنسبة 

النشاطات وفق املقاربة بالكفاءات  مئة باملئة . واملالحظ هو أن الوسائل التعليمية تلعب دورا هاما يف تعليم

باملئة من أفراد العينة بأاها تدعم النشاطات وتوفر الوقت الكثري يف التعليم والشرح والتواصل .  80وقد صرّح 

باملئة وهذا ألن الوزارة تفرض ذلك  75واملالحظ أن أغلب األساتذة يقتصرون على الكتاب املدرسي بنسبة 

ة نصوص أخرى وإن كانت أفضل من نصوص الكتاب بكثري وتساهم يف إفهام وأن الوقت غري كايف ملعاجل

التلميذ بشكل أفضل . وقد توصلنا من خالل هذا البحث إىل أن الوسائل املتوفرة يف املتوسطات وما تتيحه 

إذ  إمكانات الدولة ووزارة الرتبية غري كايف لتغطية نشاطات اللغة العربية وهذا حسب تصريح األساتذة أنفسهم
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هذا برغم أن كل نشاط  حيتاج لوسائل خاصة به  قروا بذلك .باملئة من مفردات العينة أ 70تهم بلغت نسب

 باملئة . 82.50فقد كانت نسبة املصرحني بذلك 

يعد التكوين من أهم ركائز املقاربة بالكفاءات وقد سبق تبيني ذلك يف الفصل الرابع وقد طرحنا بعض     

ة البحث على شكل تساؤالت خمتلفة توضح دعائم ومشاكل املقاربة بالكفاءات من ناحي املؤشرات يف استمارة

، وقد كان السؤال األول يف حمور التقومي حول مدى حتقيق التقومي التكويين أثناء الدرس فالناظر أن التقومي

وهذا راجع لصعوبته  باملئة 82.50املعلمني يكادون جيمعون على أنه ال يوجد حتقيق للتقومي التكويين بنسبة 

ولدخول عدة متطلبات فيه منها إعادة مناقشة العنصر إذا مل يستوعب التلميذ مع إعادة شرحه . وهلذا جند أن 

باملئة ،  وهنا طرحنا سؤال  62.50املعلم جلأ إىل التقومي اخلتامي ومراعاته الستنتاج التلميذ للخالصة بنسبة 

باملئة من أفراد  80بنيوية فكانت اإلجابات يف غالبيتها سلبية حيث أن آخر هل يعتمد املعلم على التمارين ال

 العينة صرحوا بأاهم ال يستعملون التمارين البنيوية يف التقومي لقلتها يف الكتاب وكواها من الطرق التلقينية القدمية 

ة حتددها طبيعة إن مما احتوت عليه املقاربة بالكفاءات توظيف املكتسبات القبلية واالنطالق من وضعي

باملئة أاهم ال يفعلون ذلك لضيق الوقت فاألقل عند األستاذ  90الوحدة التعليمية وقد صرّح املعلمون بنسبة 

.وعند التعليم ال يستمع املعلم لكل ، وأحيانا التطبيقات تعاجل يف املنزل  القاعدة وتطبيق التمارين عليهاتلقني

املئة هذا راجع لكثرة التالميذ فاحلجرة يصل فيها عدد التالميذ ب 85اإلجابات كما وضح وكان ذلك بنسبة 

ألكثر من أربعني تلميذا ، وقد أظهرت النتائج أن  من بني معايري اختيار فقرة الوضعية اإلدماجية توظيف 

 باملئة، هذا حىت يتعرف األستاذ على أن التالميذ استوعبوا النشاط أو ال . 82.50املكتسبات القبلية بنسبة 

  .فمن تقنيات املقاربة بالكفاءات االنطالق من نص مث انتاج نص

ومما وبالنظر إىل املقابالت مع التالميذ اتضح أاهم ال جييدون انتاج نص قصري موظفا القاعدة أو اخلالصة . 

ميذ يدعم الوضعية اإلدماجية التفاعل دخل القسم فالوضعية اإلدماجية هي معيار تقييم الدرس فعند اجناز التل
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باملئة من مفردات العينة أاهم يعتمدون على  75لوضعية إدماجية نتأكد من حتقيق أهداف الدرس ولقد صرح 

. وإن مما يدفع املقاربة بالكفاءات أهداف التقومي اليت يرمسها املعلم ويف هذا البحث  التفاعل داخل الصف 

إىل رسم أهداف للتقومي وهذا رجع لكون باملئة تشري  77.50كانت إجابات  غالبية املبحوثني املقدرة ب 

 أهداف التقومي مرتبطة بأهداف الدرس ، وأهداف الدرس تعترب كفاءة مستهدفة .
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 الذي تتجاذبه -عليميةالت-التطبيقي الّلساين املستوىتوّصلنا من خالل قراءتنا املتأنّية هلذا  البحثيف ختام هذا      

لى الوظيفة التواصلية ع ط وفق املقاربة بالكفاءات قد ركزتدريس األنشطة اللغوية للسنة الرابعة متوس أّن  إىل  ،علوم كثرية

من  وقد خلصنا إىل جمموعة ،وأن التعليم من خالل هذه املقاربة  مير عرب مراحل وتلزمه مناهج وبرامج معدة لذلك

 النتائج جنملها يف اآليت :

البالغية و  ما هي إال نقطة انطالق لدراسة الظواهر اللغوية ،األدبية والتواصلية الواردة يف الكتابإن النصوص  .1

يفها توظيفا صحيحا ومباشرا مث توظ ،لتتبع فيما بعد بتطبيقات لتثبيت وترسيخ املعارف النحوية والعروضية ،

 يف عملييت التواصل الشفوي والكتايب .

دراسة  فبعد الفراغ من دراسة النص ،انطالقا من النص ،الكتاب على املباشرة يف عرض الظاهرة اللغوية حثّ  .2
ية خالل ساعة أو الصرفيأيت الدور على الظاهرة اللغوية النحوية  ،أدبية وفنية وبالغية خالل ساعة من الزمن

جيايب إ ل فروع اللغة وأنشطتها أمريها كوعليه فدراسة اللغة دراسة يف شكل وحدات متتزج ف ؛زمنية أخرى
ر ،  حيث يستمد كل نشاط فاعليته من اآلخ ،جيعل املتعلم قادرا على فهم النظام اللغوي بشكل متكامل

ويفتح روافده للتعلم  ،من النص وسيلة للتعبري و التواصلكما أن تطبيق املقاربة النصية يف دراسة اللغة جيعل 
 الكتساب امللكة اللغوية .

ملية ، وهذا الرتتيب غري منطقي يؤثر على العودروس الصيغ اللغوية ،دروس النحو على دروس الصرفقدمت  .3
 التعليمية فاملزج بني هذه الدروس يكون أفضل .

ني نشاطات ب إمهال جانب التحويل يف الصرف سواء يف الدروس أو يف التمارين يؤثر على التساند الوظيفي .4
 . الكتاب

ء الرأي ، وإبدا، إذ أن املشاركة والتواصل مفقودأمهل فيها العمل اجلماعيأغلب متارين الكتاب املدرسي  .5

 غائب.
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 ال، و المات الوقفغياب دروس اإلمالء على الرغم من أن املنهاج برمج موضوعي اهلمزة بكل أنواعها وع .6

 .أثر هلذين املوضوعني يف الكتاب املدرسي

لى الرغم أهنا حاديث النبوية عب شبه التام للنصوص القرآنية واأللتطبيقات الغيااملالحظ على التمارين وا .7

 تعترب أعلى مراتب احلجاج النحوي والبيان البالغي.

 . ةأنشطة اللغة العربيكطريقة متبعة يف تدريس تقرتن املقاربة النصية باملقاربة بالكفاءات   .8

أداة لفهم  البنية السطحيةاعتمد على املقاربة النصية اليت جتعل  ،الظاهر أن كتاب السنة رابعة متوسط .9

 . أنشطة اللغة العربيةالنصوص والنصوص أداوت لتعلم 

فكلما أمعنا  ،داخل القسمظهر اجلانب التطبيقي أن املدرس بعيد عن االستعمال اللغوي للقواعد والبالغة أ .10

ريب خطاب يركز على املعرفة النظرية .وال يعطي للتدنه الحظنا أالنظر على اخلطاب الذي ينتجه املدرسون 

 مارسة . كما ال يعطي للتلميذ فرصة كافية للتدريب وامل  ، بقسميه الشفوي والكتايب ما يستحقه من عناية

 . جدايناملهاري يف حني يغيب تقومي اجلانب الو  اقتصر تقومي مادة العروض على تقومي اجلانب املعريف و .11

اليت  فق الدرس حيث يقع املعلم يف مشكلة قلة األمثلةاأن النصوص املختارة ليست منتقاه بشكل يو  ويبد .12

  ختدم النشاط .

تعليم العروض ل الوظيفية ومناسبة الطرق ،وضية ووضوحها وكذا تنوع حمتواهاهداف العر األعلى الرغم من تنوع  .13

 م استيعابالعروض، وكذلك املدرس يشكو عدل الواقع تذمر املتعلمني من مادة الأننا نلمس من خ الإ

 . الرافد اذاملتعلم هل

 البأس به كأساس من أسس املمارسة النقدية إ الك املتعلم لرصيد مصطلحايت عروضي العلى الرغم من امت .14

 . ا اجلانب يغيب بشكل واضحذأن تقومي ه
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لتعليمية بل الظاهر من املعاجلة امليدانية أن الوسائل ا ،ليست الطريقة لوحدها تعمل على رفع مستوى التلميذ .15

 .أنشطة اللغةدريس جانب تألساتذة هي العامل األساس يف تدهور لاحلديثة اليت جيب أن تتبع بتكوين مستمر 

 هارات التلميذ. تنمية م اجيابيا يفاللغة العربية  أنشطةخالل تدريس  ،الوسائل التعليمية احلديثةتؤثر  .16

اعد تسبق بطريقة منطقية فالقراءة تسبق القواعد والقو  ،الكتاب املدرسي تتقارب فيما بينها وظيفياأنشطة  .17

 .أن املنهج السائد يف الكتاب املدرسي هو منهج املقاربة النصية  أثبت، وهذا جرا وهلمالبالغة 

تعديل السلوك  د علىنشطة الصفية التعليمية و الالصفية تعزز التعلم و وتثري اخلربة و تساعار األاختي .18

 .فيا فيما بينهاافئ وظيلكن ال تتك،واكتساب االجتاهات االجيابية ،و تشبع احلاجات و تنمي امليول و اهلوايات 

فات علمية ألساليب توفر مواص يوجب ،احلديثةناهج حدثته املأ يف ضوء ماساليب تقومي تعلم املتعلمني، حتديد أ .19

التقومي كاالرتباط باألهداف و االستمرار و الوضوح و الصدق و الثبات و املوضوعية و الشمول و االقتصاد يف 

  . الوقت واجلهد و التكلفة وغريها

 خلتامي.ايالزم التقومي كل مراحل العملية التعليمية التعلمية بداية من التقومي التشخيصي إىل التكويين مث  .20

جتعل املتعلم  فهي ،أغلب التمارين اليت تضمنها الكتاب املدرسي إن مل نقل كلها أمهل فيها العمل اجلماعي .21

وغياب تام للتمارين اجلماعية اليت من شأهنا أن تبث روح املشاركة والتواصل مع باقي  ،يتعلم بطريقة فردية

 .بكل حرية الرأيالتالميذ وإبداء 

كتسابته التعلمية يدمج املتعلم م -باحلياة-التعليمي بالواقع   الكفاءات تسعى جاهدة لربط الواقعاملقاربة ب   .22

 . يف مواقف تعليمية عديدة ومتنوعة

بني خلربات وتبادل ا ،ق املشاريع و يكتسب سلوكات جديدةعن طري ،يتفاعل املتعلم مع التعلم اجلماعي .23

 من اخلجل. تزيد الثقة بالنفس و التخلصاملتعلمني 
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 إالنقدية املمارسة ال بأس به كأساس من أسس الاملتعلم لرصيد مصطلحايت عروضي  امتالكعلى الرغم من  -24

 أن تقومي هدا اجلانب يغيب بشكل واضح .

بكل تعلقة ، واملصطلحات امللكل نشاطمتنوعة، حيث يتعرف املتعلم على املفاهيم األولية  نشطةاأل جاءت -25

 فن.

االستعمال  ةيدولنشاطات اللغة ،ذلك أن  أنشطة اللغة العربيةاملقاربة النصية اختيار مناسب لتعليم  تعد -26

 . اللغوي

 

 

 سأ ل هللا عز وجل أ ن جيعل هذا البحث يف مزيان حس ناتنا وامحلد هلل ريب العاملني.ن              
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 حفصبرواية  **القرآن الكريم

 :املعاجم 
 . م2008.،1، م1ط، ، القاهرة عامل الكتب معجم اللغة العربية املعاصرة ، :أحمد مختار عمر .1
 .2000،  1 ط ،بريوت، املشرق دار،  املعاصرة العربية اللغة يف املنجد:  وآخرون نعمة أنطوان- .2
 عياااااا  مناااا ر تاااار،  اللسااااا  لعلاااا م اجلدياااااد امل ساااا ع  القااااام  :  سشددددايفر مدددددار  وجددددان،  ديكددددرو إزوالددددد .3

 م2007 ، 2ط،  العريب الثقايف املركز،  البيضاء الدار،  بريوت، 
مراجعااااااااااة  امااااااااااد ع ااااااااااار، دار صااااااااااادر ، معجاااااااااام املرتاااااااااانلسات  ال ب يااااااااااة  و الن سااااااااااية:حسدددددددددد   دددددددددد ا ة  .4

 م.2010،  1طمرتر،
 اجلياااا  دار هااااارو  حم ااااد الساااا م عبااااد:  بتسقياااا  اللغااااة مقااااايي :  زكريددددا بدددد  فددددار  بدددد  أحمددددد ال سدددد   .5

 .م1979،  ،2،ج1ط ،بريوت
دار  ترتيااااااب القااااااام   اةاااااايل علااااااب حريقااااااة  سااااااا  الب  ااااااة واملرتاااااابا  املنااااااري، :حمددددددد أالددددددلاو  الطددددددا ر    .6

 . م1979 ،،دط 3،جبريوت لبنا  املعرفة ،
دار اخلنااااااايب ،الرباااااااط ،  معجاااااام علاااااا م ال بيااااااة ،سلساااااالة علاااااا م ال بيااااااة ،:عبددددددد اللط ددددددخ الفددددددارب  وآخددددددرون  .7
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ياااااب ومراجعاااااة داوود و سااااال م و ناااااارو ، مكتباااااة لبناااااا  ترت،كتااااااني العااااا   :الفرا  دددددد  الخل ددددد  بددددد  أحمدددددد .8

 م.2001 ،1طبريوت لبنا  
حتقياااا  حم ااااد رعاااايم العر س ساااا   :مجددددد الدددددي  م مددددد بدددد  يعقددددوا الف ددددروز آبدددداد  :القددددامو  الم دددد    .9

 .م2005ه.1426 ،8النبعة  .الرسالة ،مؤسسة
 م.2004،  4، ط املعجم ال سيل ، مكتبة الشروق ، الدولية ، مرتر :مجمع اللغة العرب ة    .10
 الاااااااااااا ا  وإ ياااااااااااااء لل عج ااااااااااااات العامااااااااااااة الغاااااااااااادارة ،املعجاااااااااااام ال ساااااااااااايل:مجمددددددددددددع اللغددددددددددددة العرب ددددددددددددة    .11
 م .1989، 2اسننب ل،ج،
 م.1991املعجم ال جيز ،اهليئة العامة لشؤو  املنابع األمريية، :مجمع اللغة العرب ة    .12
 م.1993، 1،طالرتسا  ، الك يت ،دار الكتاني احلديثة  خمتارم مد ب  أب  بكر الراز  : .13
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 م. 1995.   ،2ط ،مكتبة  بريوت ،لبنا  ، الرتسا  خمتار: الراز  بكر أب  ب  م مد . .14
 .2،ج2دمش ،ط الن ري مكتبة ال كر دار، ،ال سيل املعجم:  وآخرون إبرا  م مصطفى .15
 .2003العرني، ، دار صادر، بريوت، لبنا ، حبعة  حم د بن مكرم بن منظ ر االفريق :لسا  .16
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 م.1990
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 م.2000، 1اجلزائر ،ط
 م.1995، 1عامل الكتاني القاهرةط، التعليم مناهج تن ير:اللقان  حس   أحمد -  
 . م 1988،  دط،  ،القاهرة  ريب دار،  وال ا  املعاصرة ب  األسل ني يف دراسة: درويش أحمد -
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 م.1993، 3لبنا ،ط
 .م1972، ،دط ال ب ي ،النهضة املرترية ،القاهرة الن   :علم صالح أحمد ز ك -11  
الت اصااااااا  ال بااااااا ي و اللغااااااا ي دراساااااااة حتليلياااااااة، منبعاااااااة الربااااااااط راااااااات املغااااااارني، املغااااااارني، أحمدددددددد فريقددددددد :  -12  

  م2011
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، 2الكتاااااااب اجلديااااااادة املتسااااااادة ، طال ظي ياااااااة مااااااادا  رظاااااااري ، لبناااااااا  ، دار  :أحمدددددددد المتوكددددددد  ،اللسدددددددان ا   -
 . م2010

 .م1958 املرترية، النهضة، القاهرة، النشاط حري  عن ال بية: القبان  اسماع   -
 م2003ه.1424، 1، دار ال كر ، بريوت لبنا ،طالعربيةامل جز يف   اعد اللغة  :األفغان  سع د - 
  م.2005،  1ط،األرد ،   الشروق  دار، املدرس  والتقييم التعلي ية األسئلة: دروزة نظ ر أفنان -  
 دت.مبادئ يف اللساريات العامة ، تر ، سعيد زبري ، اجلزائر ، دار اآلفاق أندر  مار  ن  : -  
  .2006،  1دار النهضة العربية ،بريوت، ط،  تعلي ية اللغة العربيةأنطوان طعمة وآخرون : -
باااااول  ااااش رعاااا م تش مسااااك  ، تاااار سااااعيد  ساااان  ااااريي ، مناااااهج علاااام اللغااااة ماااان هرمااااا   :برجب تدددده بار شدددد  -

 م.2004، 1مرتر ، مؤسسة املختار للنشر والت زيع ، ط
  م2007عامل الكتب احلديث ، إربد األرد  ، ،  تعلي ية النرت ص ب  النظرية والتنبي بش ر  إبرير : -
  م2009لنشر، اجلزائر، دار القرتبة ل-رهارات واجنازات-إص   ال بية يف اجلزائربوبكر ب  بوزيد: -
 القااااااااهرة، ط د،  األح اااااااال  دني و العربياااااااة اللغاااااااة بتااااااادري  اخلاصاااااااة :النااااااارق وآخدددددددرون ال م دددددددد عبدددددددد جدددددددابر-
 . م1981،

 .  م2008 ،  مرتر، العربية املدرسة مكتبة تدريسه حرق و ماهيته التعبري: ول د جابر -

، منبعاااااة املااااادي ، 1سلسااااالة مكتباااااة اجلاااااا   ،  ج تااااا  عباااااد السااااا م هاااااارو  ، ،البياااااا  والتبيااااا  :الجددددداح   -
 .م 1998،  7القاهرة ، ط

 م.1992، 3املعجم الرائد، دار العلم لل  ي ، بريوت، لبنا ، اجمللد  :جبران مسعود -
 .م1996، 3ط،منبعة عز الدين األرد ،التدري  ال ّعال  :آخرونجرادا  علة وعب دا  ذويقان  -
والدياااااداكتيك  ، تااااا ن كتاااااااني  الت اصاااااا  الل ظااااا  و اااااري الل ظااااا  يف اجملااااااال البيااااادا  ج   :  جم ددددد  حمدددددداو  -

 م. 2008،  1اللغة والت اص  ال ب ي الثقايف ، مقاربة ر سية ترب ية ، منبعة النجا  اجلديدة ، ط
ناااااابع ترمجاااااة حم اااااد زيااااااد كباااااة ،النشااااار العل ااااا  و املاملااااادار  اللساااااارية التسااااااب  والتنااااا ر ، ج فدددددر  سامسدددددون :-  

 م.1994،جامعة امللك سع د،
مااااااااادا  إا اللسااااااااااريات التداولياااااااااة ، تااااااااار حم اااااااااد  يااااااااااتن ، اجلزائااااااااار ديااااااااا ا  املنب عاااااااااات الج اللددددددددد  د   ،   - 

 م.1992اجلامعية ، 
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 م. 2005املقاربة بالك اءات،املركز ال حين لل ثائ  ال ب ية، اجلزائر، دط، :حاج  فريد -
 م.2003،سنة 1ر لة التدري  عامل الكتب ،القاهرة ،ط :من ذج حس  حس   زيتون   -
،  1الااااتعلم والتاااادري  ماااان منظاااا ر النظريااااة البنائيااااة ، ط :حسدددد  حسدددد   زيتددددون ، وكمدددداو عبددددد ال لدددد م زيتددددون   -

 م. 2003
 م. 1992اللبنارية  املرترية الدار، والتنبي  النظرية ب  العربية اللغة تعليم:    ا ة حس   -
 7، طالنشااااااااااط املدرساااااااا  وظائ اااااااااه ولااااااااا ت تنبيقاااااااااه ،الاااااااادار املرتااااااااارية اللبنارياااااااااة، لبناااااااااا حسددددددددد   ددددددددد ا ة:  -

 . م 2007،
منهجياااااة وتقنياااااة حتليااااا  الكتااااااني املدرسااااا . املاااااؤلر العل ااااا  التاساع كتااااااب تعلااااايم القاااااراءة يف حسددددد   ددددد ا ة:  -

 م.2009العاامل العربا  با  االرقرائياة واإلااراج(.اجل عياة املرتارية للقاراءة،
  1986،  6،القااااااااهرة،ط  ساااااااامة دار، الدينياااااااة وال بياااااااة العربياااااااة اللغاااااااة تعلااااااايم: وآخدددددددرون  ددددددد ا ة حسددددددد .  -

 م.
 ،2ط حرائااااا  تااااادري  اللغاااااة العربياااااة يف املااااادار   املت سااااانة و الثار ياااااة ، دار الكتاااااانيحسددددد  مدددددال ع مدددددان : -

 . م2002،
املااااااار لت  االعداديااااااااة االجتاهاااااااات احلديثاااااااة يف تااااااادري  اللغاااااااة العربياااااااة يف  :حسدددددددن  عبدددددددد البدددددددار  عصدددددددر  -

 م.2000والثار ية ، مرتر ، مركز االسكندرية للكتاني ، 

 م.2001 ،، األرد احلديثة، ع ا  ال بية دارتقييم الكتاني املدرس . حمدان، م مد:  -
املنهاااااااااااااج التاااااااااااادريأل األساساااااااااااا  يف الك مبياااااااااااا تر واألر راااااااااااات ، زماااااااااااازم ، حمدددددددددددددان ، موسددددددددددددى عبددددددددددددد ا :  -

 م.2010  ، 1،طاألرد 

املرشاااااد املعاااااا  للساااااادة املعل اااااا ، علاااااب تعلاااااايم اللغاااااة  ااااااراءة وتعباااااريا، دار اهلااااااد  ، عااااا  مليلااااااة،  :البشدددددد رال مدددددلة 
 .م2006اجلزائر، 

  م.2002، 1طاألرد ،جهينة ،ع ا ،،  التعليم يف املرشد :سل مان ا  خلخ -
 ،التاااااادري  العامااااااة اجل ه ريااااااة الي نيااااااة وزارة ال بيااااااة التعلاااااايم حرائاااااا خددددددرون :آالخوالدددددددة م مددددددد م مددددددود و  -

 م.1997
 .م2005، 1، اجلزائر، طبن عكن  مقاربة التدري  بالك اءات، خ ر الدي   ن ،   -
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 حم اااااا د،  السااااااعيد م سااااااب عائشااااااة ترمجااااااة ساااااااليب ومبااااااادئ يف تاااااادري  اللغااااااة ، دايددددددان  رسدددددد  ف رمددددددان :  -
 م.1997. صاحل مكتبة ملك فهد ال حنية امساعي 

دار وائاااااا  تكن ل جيااااااا التعلاااااايم والااااااتعلم ، اإللك وريااااااة ،  :د و مل ددددددت إسددددددت ت ة وعمددددددر موسددددددى سددددددرحان  -
 .م2007، 1األرد  ، ع ا  ، ط،
 م.1972القاهرة ،دار العل م للنباعة ،املناهج الدمردا  سرحان ومن ر كام  : -

 ساااااا  تعلاااااام اللغااااااة وتعلي هااااااا ، تاااااار عباااااادن الراجساااااا  ، وعلاااااا    ااااااد شااااااعبا   ، دار النهضااااااة  :دوجددددددال  بددددددراون  -
 م.1994مرتر،العربية ، 

 ع اااااااااا  دار ، ال ب ياااااااااة و الن ساااااااااية الدراساااااااااات يف التجريبياااااااااة الترتااااااااااميم الخدددددددددال : عبدددددددددد  ابدددددددددرا  م رؤوف -
 م.2001، 1ط،
 التنبيقاااا  و النظااااري باااا  العربيااااة اللغااااة تاااادري   ساااااليب ال وامدددددة: فدددد اد دم مود عا ددددور قاسددددم را دددد  -

 .م2014،  4املسرية،ط دار،
إعااااادادن ،منااااا ن العل ااااا  واملهاااااين ،القااااااهرة األجنلااااا  ،  سااااااليب ع لاااااه معلااااام العلااااا م :مسااااات ياته،ر دددددد  لب ددددد  : -

 م.1973،مرتر،املرترية 
 للتنبيااااا  النظرياااااة املعاااااامل،  بالك ااااااءات باملقارباااااة الاااااتعلم اسااااا اتيجية:  حسدددددونا  م مدددددد:  إرزيددددد  رمضدددددان -

  م.2002،  اجلزائر،  وزو تيزي جديدة مدينة، ط.د، 
  .دت،   دط،  اإلدارة املدرسية، القاهرة  :رياض منقر بوسو م مد و بة عوض -

ساااااااانة  ، الشاااااااااحأل الساااااااا ي   نااااااااال غااااااااة العربيااااااااة ،دار املعرفااااااااة اجلامعيااااااااة ،لحاااااااارق تاااااااادري  ال:زكريددددددددا إسددددددددماع   -  
 .م2005

 .                                                                                   م2008انة االس اتيجيات التعليم والتعلم، د ط ، الل  ر ، ابرا  م عبا ،  -
 والتنبياااااا ، التنظاااااري بااااا  والتعبااااااري والب  اااااة األدني تااااادري  حرائااااا :الددددددوا ل  عبدددددا  الكددددددريم عبدددددد سدددددعاد - -

 م.2004 ،1ط األرد ، ع ا ، ، الشروق دار
 سااااااااااااان القاااااااااااااراءة و  ثرهاااااااااااااا يف التسرتاااااااااااااي  و التااااااااااااا وق األديب ، دار  ياااااااااااااداء ،ع اااااااااااااا   :سدددددددددددددعد علدددددددددددددوان -

 م. 2012،سنة1،ط
منااااااااهج اللغااااااااة العربياااااااة وحااااااارق تدريساااااااها ، دار وائااااااا  للنشااااااار ، ع ااااااااا  االرد   :سدددددددعدون م مدددددددد السدددددددامو   -

 م.2005،1،ط،
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ر والت زيااااااااااااع و النباعااااااااااااة القااااااااااااراءة و تن يااااااااااااة الت كااااااااااااري ،عااااااااااااامل الكتااااااااااااب للنشاااااااااااا:سددددددددددددع د عبددددددددددددد ا   فدددددددددددد    -
 .م2006،سنة1،ط
 1القاااااااراءة و ثرهاااااااا يف التسرتاااااااي  والتااااااا وق األديب، دار  ياااااااداء، ع اااااااا ، األرد ، طسدددددددع د علدددددددوان حسددددددد :  -   
 م.  2012،
 للعلااااااا م الساااااااع دية ،اجل عياااااااة وظائ اااااااه-لاالتاااااااه-ماهيتاااااااه املدرسااااااا ، النشااااااااط: الطدددددددويرق  اا  عبدددددددد بددددددد  سدددددددالم-

 .م2001، السع دية الرياض، ، والن سية ال ب ية
،  ع اااااااا    والت زياااااااع لنشااااااار ال كااااااار دار،  التعلااااااايم تكن ل جياااااااا إا مااااااادا  م مدددددددد: ال ددددددداف  عبدددددددد سدددددددالمة -

 .م1992
 الت زياااااع و للنشااااار جهيناااااة ط د، التااااادري  حرائااااا ،  هااااادا  صااااايا ة– التااااادري  يف املرشاااااد: ا  خلدددددخ سدددددلمان -
 م.2000، األرد  – ع ا ، 
مناااااهج اللغااااة العربيااااة وحرائاااا  تدريسااااها. ، الااااي ن:  :أمددددة ونصددددر، حمدددددانسددددم ر  ددددريخ اسددددت ت ة وال ددددور ،  -

 م. 1996، 1طمنش رات وزارة ال بية والتعليم.
 ،1ط  ، احلااااااديث  ، الكتااااااب عااااااامل ، األرد  ، واملاااااانهج وال ظي ااااااة اجملااااااال اللساااااااريات: أسددددددت ت ة ،  ددددددريخ سددددددم ر
 .م 2005

ياااااااااادول ج   النظريااااااااااة و التعلي ااااااااا  و اإل املنهاااااااااااج:سددددددددد  لة م سدددددددددد  كددددددددددا م الفددددددددددتالو  و أحمددددددددددد  اللددددددددد  -
 م.1،2006التنبي (دار الشروق للنشر و الت زيع ،مرتر،ط

اهل يلاااااا  ،املكتبااااااة  ي ساااااا   جاااااا اهر الب  ااااااة يف املعاااااااي والبيااااااا  والبااااااديع ، ،تاااااا :حمددددددد ال ا ددددددم  : أالسدددددد د  -
 م.1999،  1طالعرترية صيدا ،بريوت 

،  واساااااا اتيجيات الااااااتعلم و مناااااااط الااااااتعلم املتقدماااااةاساااااا اتيجيات التاااااادري   ددددددا    عبددددددد ال م ددددددد حسدددددد    : -
 .  م2010كلية ال بية بد منه ر االسكندرية 

 م.1988، مرتر، ط د املنترتر االبتدائية املدار  يف التعبري تدري : جواد أز ر  ريخ  -
( . تااااااا اء البياااااااا  يف إيضاااااااا  126ص 2هاااااااا ج1413 :الشدددددددنق ط  ، م مدددددددد األمددددددد   بددددددد  م مدددددددد المختدددددددار

 .2م،ج1998بالقرن  .القاهرة :مكتبة ابن تي ية.القرا  
  م.2009، 5،ط درو  يف اللساريات التنبيقية ، دار ه مة ، اجلزائر  :صالح بلع د  -  
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ع اااااا  مجعيااااة ع اااااال ،دراساااااات يف املناااااهج و األسااااااليب العامااااة صددددالح ذيددددداا ال ندددددد  و شدددددام عددددامر عل دددددان :
 .م1973 ،املنابع التعاورية

   م. 2006، 1األرد  ط،ع ا  ،دار الشؤو  ،تدري  العربية  حرق:صالح  نص را  -
 انااااا ات  وال ب ياااااة الن ساااااية العلااااا م يف واملقاااااايي  االاتباااااارات: سدددددل مان علددددد  وأمددددد   مدددددراد أحمدددددد صدددددال  -

 م.2002،  ط ،د مرتر،  احلديث الكتب دار(،   وارتائرتها إعدادها
 م.2000ال كر، القاهرة، ،دار 1تدري  اللغة العربية ،ط: صال  الدي  مجاور 

املؤسساااااة ال حنياااااة لل نااااا   املنبعياااااة  –رظرياااااة الترتااااا ير ال اااااين عناااااد سااااايد  ناااااب صدددددال  عبدددددد الفتدددددا  الخالدددددد  : 
 . 1988–اجلزائر  -

 دار، املدرسااااااية القيااااااادة تن يااااااة يف املدرسااااااية لاااااا دارة احلديثااااااة االجتاهااااااات: البدددددددر  ال م ددددددد عبددددددد طددددددار  -
 .م2005،  1 ط،ع ا ،  الثقافة

، لبنااااااا  الاااااادار  الت اصااااا  اللساااااااي  والشااااااعرية مقارباااااة حتليلااااااة لنظريااااااة روماااااا  جاكبساااااا   :الطددددددا ر بددددددوملبر  -
 .العربية للعل م ، ، اجلزائر 

،دار امليسااااارة ،ع اااااا ،  ال ب ياااااة النرائااااا  أل اااااد  وفقاااااا العربياااااة اللغاااااة تااااادري :  ا  عبدددددد عل دددددو  طدددددا ر -
 م2010، 1ط

اساااااااتخدامه. القااااااااهرة: دار  – سساااااااه –اةتااااااا   يف العلااااااا م اإلرساااااااارية: م ه ماااااااه  حتليااااااا : طع مددددددده ر دددددددد  -
 . م2004ال كر العريب 

 1،ط العااااااااريب ال كاااااااار دار القاااااااااهرة ، العربيااااااااة اللغااااااااة تعلاااااااايم ملناااااااااهج العامااااااااة ألساااااااا :ا طع مددددددددة ر ددددددددد  -
 .م1998،

دار الشااااااروق ،  ، ساااااااليب  ديثااااااة يف تاااااادري  العربيااااااة  :طدددددده حسدددددد   الدددددددل م  وكامدددددد  م مددددددود الدددددددل م   -
 . م2004رد  ، األ،ع ا  

اللغااااااة العربيااااااة مناهجهااااااا و حرائاااااا  طدددددده علدددددد  حسدددددد   الدل م ،د.سددددددعاد عبددددددد الكددددددريم عبددددددا  الددددددوا ل  :  -
 2005،  2. األرد  ،ط-.  ع اتدريسها ،دار الشروق: 

 املعاااااار  منبعاااااة،  العاشااااار الااااادر  ، االفتتا ياااااة الاااادرو  سلسااااالة،  احلجااااااج و الت اصااااا : الرحمدددددان عبدددددد طددددده -
 م.1994،دط، الرباط،  اجلديدة
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اللغااااااة العربيااااااة:مناهجها ،وحرائااااااا  لدددددد  حسدددددد   الددددددديلم  ،سددددددعاد عبدددددددد الكددددددريم عبددددددا  الددددددوا ل  :عطدددددده  -
 م.  2005، 1 تدريسها ،دار الشروق رام اهلل  زة ،ط

، 1بياااااادا  جيا املقاربااااااة بالك اااااااءات، دار األماااااا ، تياااااازي وزو، اجلزائاااااار، ط: ط دددددد  نايدددددد  سددددددل مان وآخددددددرون -
 .م2004

 و تدريسااااااها حرائاااااا  و الكتابيااااااة و القرائيااااااة املهااااااارات : فخددددددر  م مددددددد ومقددددددداد  قاسددددددم را دددددد  عا ددددددور  -
 م. 2009  ع ا  امليسرة دار،2ط اس اتيجياهتا

،  املساااااارية دار،  اخلاصااااااة ال بيااااااة يف التقاااااا م:  الروسددددددان فددددددار  فددددددارو  و الك الندددددد  زيددددددد ا  عبددددددد-    -
 .م2006، 1 ط،  األرد 

، 1ط،  ع اااااااااااا ،   ساااااااااااامة دار،  التعلااااااااااايم و الاااااااااااتعلم سااااااااااايك ل جية:  العسددددددددددد و  الرحمدددددددددددان عبدددددددددددد-   -
 م.2003

 1حاااارق تاااادري  اللغااااة العربيااااة ،القاااااهرة مرتاااار، ط، :عبددددد الرحمددددان كامدددد  عبددددد الرحمددددان م مددددود  -   -
 م.2004،

 م2004،  2،ط، بيروت ،لبنان علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية ، ، دار النهضة العربيةعبده الراجحي : -
 ، 1،طاالجتاهااااااات احلديثااااااة يف تاااااادري  العلاااااا م ، دار ال كاااااار العااااااريب ، القاااااااهرةعبددددددد السددددددالم مصددددددطفى:  -

 .م2001
 .م2014، 1،مرتر،ط احلك ة دار ، املدرس  النشاط: الفق ر  العليل عبد -
 م.2013اجلزائر، مليلة ،ع  اهلد  ،دار والتعليم ال بية يف الرافد: مسعود ع مان -

  م.2001، 1،ط األرد  ، ع ا  ، املسرية دار ، العل م تدري  و ساليب حرق : كام   ميشي  ، ا  عطا -
 .،منش رات اجلامعة 2 ساسيات حرق التدري ،طعلم الدي   الخط  :  -
الرتااااااسة الن سااااااية  سسااااااها ومشااااااك هتا ووسااااااائ  حتقيقهااااااا ،مكتبااااااة جامعااااااة عاااااا  الشاااااا   حمددددددد :أعلدددددد   -

 م.1986مرتر ،،القاهرة 
 م.2010، 1ط، مكتبة البشر  1الب  ة ال اتسة ،طم   : أمصطفى  الجارمعل   -
اللغاااااة العربياااااة مناهجهاااااا  :حسددددد   الددددددل م ، .د عبدددددد سدددددعاد الكدددددريم عبدددددا  الدددددوا ل    2علددددد  طددددده     -

 م. 2003 ،ط1وحرق تدريسها، دار الشروق، ،
 م.2011، 1،ط املعار  دار القاهرة،، العرب ة اللغة لمدرس  الفن  الموجه: إبرا  م العل م عبد -



    املصادر واملراجع

 

 

318 

 ،دالئ  االعجاز، حتقي    د مرتن ب املرا   ،اجل ه رية التجارية، مرتر، عبد القادر الجرجان   -
مرشاااااااد لااااااارين املااااااادر ، القااااااااهرة ،مرتااااااار :م مدددددددد إبدددددددرا  م كدددددددا م  عبدددددددد اللط دددددددخ فددددددد اد ابدددددددرا  م، -

 .م1966،
   

علددددم البددددديع ، جامعددددة العلددددوم و التكنولوج ددددا للكتدددداا الجددددامع   عبدددددم م مددددد ال ك مدددد  :البالغددددة -
 . 3ط،

، ،2،ط   ثاااااه ،مكتباااااة ال ااااا   ،الك يااااات-ل تاااااه-النشااااااط املدرسااااا ، م اهي اااااهعبدددددد الو ددددداا جدددددالو:  -
 م.1987

تااااادري  ال بيااااااة البدرياااااة والرياتاااااية يف تاااااا ء األهااااادا  اإلجرائياااااة واملقاربااااااة  :عطددددداأ ا  أحمدددددد وآخددددددرون  -
 .بالك اءات ،دي ا  املنب عات اجلامعية ، بن عكن   اجلزائر ،دط 

 األرد ،  ع اااااااا ،  املسااااااارية دار،  1ط،  العلااااااا م تااااااادري  و سااااااااليب حااااااارق : كامددددددد   م شددددددد  ،  ا  عطدددددددا -
 م. 2001، 1ط

تااااادري  فنااااا   اللغاااااة العربياااااة ، تااااادري  فنااااا   اللغاااااة العربياااااة ،دار ال كااااار العاااااريب ،د  :علددددد  أحمدددددد مددددد كور -
 م. 2007ط سنة 

: امل جااااااه ال باااااا ي لل عل اااااا   يف األهاااااادا  اإلجرائيااااااة وفنيااااااات التاااااادري  ،منبعااااااة ع ااااااار علدددددد  أوح دددددددة  -
 م.1997، 1  ريف ،باتنة اجلزائر ،ط

  2007الشهاني، باتنة، اجلزائر، دط،التدري  ال عال ب اسنة الك اءات، منبعة عل  أوح دة:  -
،ابااااااا  ال اااااااات  الت ارساااااااا  ، األصااااااا ل احلديثااااااااة لتاااااااادري  اللغاااااااة العربيااااااااة  ،دار النهضااااااااة علدددددددد  الجمبالطدددددددد   -

 م.1971،مرتر،
، 1ط: البيئااااااااة االلك ورياااااااة ، دار صااااااا اء للنشاااااااار والت زياااااااع ، ع ااااااااا  ، األرد  عل دددددددان  رب دددددددد  مصدددددددطفى -

 م.212
ال سااااال املدرسااااا ، اجلزائااااار، املعهاااااد الااااا حين لتكااااا ين مساااااتخدم  الت اصااااا  و الت اعااااا  يف علددددد   عويندددددا :  -

 م2009ال بية و حتس  مست اهم، 
 2،ط، دار املسااااااارية ، ع اااااااا  ،األرد  2مهاااااااارات احلاسااااااا ني ، طع سدددددددى ، عبدددددددد ال كددددددد م وآخدددددددرون:  -

 م.2010،
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احلديثاااااااة ، وزارة ال بياااااااة امل لكاااااااة العربياااااااة املغربياااااااة ،  البيااااااادا  جيات املقارباااااااات و :فدددددددا لة الطدددددددرار  وآخدددددددرون  -
 . م 2006 بري  

 املناااااااهج دار، الي مياااااة ودروساااااها وإعااااادادها العربياااااة اللغاااااة تااااادري  وحااااارق  سااااااليب،   ال سددددد   حسددددد  فددددد اد -
 م. 2008،  3ع ا ، ط

 ،1،ط اجتاهاااااات جديااااادة يف املنااااااهج حااااارق التااااادري  ،دار ال فااااااء ،االساااااكندرية ،مرتااااارفدددددايل مدددددراد دندددددد  : -
 م. 2003

 م.1980،،القاهرة،مرترمنهج التعليم العام دراسة حتليلية ،دار الثقافة فايل مراد م تا :  -
 برراااااامج العربياااااة اللغاااااة تعلااااايم حااااارق: طع مدددددة أحمدددددد ر دددددد ، الناقدددددة كامددددد   م مدددددود، يدددددونت علددددد  فت ددددد  -

 ماااااااااع باالشااااااااا ا  والتعلااااااااايم ال بياااااااااة وزارة، القااااااااااهرة، اجلاااااااااامع  لل سااااااااات   االبتدائياااااااااة املر لاااااااااة معل ااااااااا  تأهيااااااااا 
 م1987، 2ط.املرترية اجلامعات

الك ايااااااات التدريسااااااية امل هاااااا م، التاااااادريب، األداء، دار الشااااااروق ع ااااااا  الفددددددتالو  سدددددد  لة م سدددددد  كددددددا م : -
 م.2003، 1األرد ، ط

 ،، حااااارق التااااادري  اخلاصاااااة باللغاااااة العربياااااة وال بياااااة اإلسااااا مية عاااااامل الكتاااااب القااااااهرة مرتااااارفخدددددر الددددددي  عدددددامر -
 م. 2000، 2ط

 .م1997، 1طالب  ة فن هنا و  فناهنا ،دار ال ر ا  للنباعة و الت زيع و النشر فض  حس  عبا : -
 م1973:ال بية و املناهج القاهرة .مكتبة االهرام فرنس ت عبد النور  -
 2006، األاناااااااء الشااااااائعة النس يااااااة والرتاااااارفية واإلع ريااااااة دار اليااااااازوري العل يااااااة ع ااااااا  ف ددددددد خل دددددد  زايددددددد -

   72ص
، 1طاملرتااااااابا  املناااااااري ، باااااااريوت ،املكتباااااااة العرتااااااارية،:حمدددددددد بددددددد  م مدددددددد بددددددد  علددددددد  المقدددددددر  أالف دددددددوم     -

 م.1996
  سااااااااا  الب  ااااااااة ،تاااااااا  حم ااااااااد باساااااااا  عياااااااا   الساااااااا د ، ،دار الكتااااااااب العل يااااااااة،أبدددددددد  القاسددددددددم اللمخر دددددددد  : - 

 .م1998، 1ط،2ج
 ط د،  القاااااااهرة،  احلااااااديث الكتاااااااني دار،  التعلاااااايم و ال بيااااااة يف التقاااااا م و القيااااااا :  الصددددددراف علدددددد  قاسددددددم-  

 .م 2002
 م.2003، 1،طااليضا  يف عل م الب  ة ،دار الكتب العل يةالقلوين  : - 
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 م.2008، 1ع ا ،ط املسرية دار،1ط االجت اعية الدراسات تدري  حرق: ابرا  م م مد قطاو   
تن ياااااع التااااادري  يف ال رتااااا  دليااااا  املعلااااام لتسسااااا  حااااارق التعلااااايم و الاااااتعلم كدددددوير حسددددد   كوجددددد  و أخدددددرون  :-

 .م 2008يف مدار  ال حن العريب، الي رسك  اال لي   بريوت لبنا ، 
داني واللغاااااااات ل  عاااااااة حماتااااااارات  اااااادمت يف معهاااااااد اآل حماتااااااارات يف اللسااااااااريات التنبيقيااااااة ، :لطفدددددد  بدددددددوقرة -

 ، جامعة بشار .بدو  سنة.
، التاااااادري  عاااااان حرياااااا  املقاربااااااة باألهاااااادا  واملقاربااااااة بالك اااااااءات ، وعبددددددا  مسددددددعود  م مددددددد بدددددد  زكريددددددا ، -

 2006املعهد ال حين ملستخدم  ال بية وحتس  مست اهم ،
 980ص: 1996،  3مجان  الطالا ،دار المجان  ب رو  لبنان ،،ط   -
 1ط،األرد  ع ااااااااااااا  املناااااااااااااهج دار، التاااااااااااادريب وحرائاااااااااااا  احلديثااااااااااااة املناااااااااااااهج: علدددددددددددد  عط ددددددددددددة م سدددددددددددد  •
 .م2009،
الكااااااايف يف  ساااااااليب تاااااادري  اللغااااااة العربيااااااة، دار الشااااااروق للنشاااااار والت زيااااااع، ع ااااااا  ، م سدددددد  علدددددد  عط ددددددة : -

 .م2006، 1األرد ، ط 
تاااادري  اللغااااة العربيااااة يف تاااا ء الك ايااااات األدائيااااة دار املناااااهج للنشاااار والت زيااااع ع ااااا  م سدددد  علدددد  عط ددددة ،  -

 .م 2007 1ط
س :م ه ماه، الكتاني املدر مكت  الترب ة العرب  لدوو الخل ج :، ال ارث منصور ب  سلمة، )و( إبرا  م  - 

2003/1/22اردة ، الكتااني املدرسا  واملا اد التعلي ياة املسا حتس  م اصا ات مهيتاه، تارخياه، مشك ته.مشروع   : 
التاااااادري  عاااااان حرياااااا  املقاربااااااة باألهاااااادا  واملقاربااااااة بالك اااااااءات ، :م مددددددد بدددددد  زكريددددددا ، وعبددددددا  مسددددددعود  -

 م. 2006املعهد ال حين ملستخدم  ال بية وحتس  مست اهم ،
مقاربااااااااة الك اااااااااءات باااااااا  النظريااااااااة والتنبياااااااا  يف النظااااااااام التعلي اااااااا  اجلزائااااااااري ، الر ايااااااااة ، م مددددددددد بددددددددوعال  :  -

 .م2014املؤسسة ال حنية لل ن   املنبعية  ، 
سااااااي  العل اااااا  لن اااااا دج التاااااادري  باالهاااااا ا  ال ب يااااااة أالتاااااادري  اهلاااااااد  ، مسااااااامهة يف الت :م مددددددد الدددددددريح  -

 م.2000،  رتر الكتاني ، البليدة ، اجلزائر ،  2، ط
النشااااااط املدرسااااا  وع  اااااة املدرساااااة بااااااجملت ع، دار اخلر ااااا  م مدددددد بددددد  عبدددددد الرحمدددددان بددددد  ف دددددد الددددددخ  :  -

 . 2003للنشر والت زيع ، الرياض، السع دية،
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التاااااااادري  عاااااااان حرياااااااا  املقاربااااااااة باألهاااااااادا  واملقاربااااااااة م مددددددددد بدددددددد  ي دددددددد  زكريددددددددا وعبددددددددا  مسددددددددعود،  –   -
 .بالك اءات

ماااااداا  تااااادري  الق اعاااااد اللغ ياااااة باملر لاااااة االبتدائياااااة، للاااااة كلياااااة ال بياااااة جامعاااااة م مدددددد رجددددد  فضددددد  ا ،  -
   65ص 2001، 18االمارات العربية املتسدة العدد 

البياااااااااااادا  ج  ملر لااااااااااااة التلعاااااااااااايم االبتاااااااااااادائ ،دار اهلااااااااااااد  ،عاااااااااااا  الاااااااااااادلي  م مددددددددددددد الصددددددددددددالح ح روبدددددددددددد  ،  -
 . 2012، 1مليلة،،اجلزائر،ط

ارنباعتهاااااا السااااال كية و  مناحهاااااا الع لياااااة ،دار ال كااااار –فااااان التااااادري  لل بياااااة اللغ ياااااة م مدددددد صدددددالح سدددددم  : -
 .1998العريب ،مرتر ،حبعة جديدة ،

وتنبيقاتااااااه ال ب يااااااة ،،الك يااااااا املاااااانهج املدرساااااا  ، سسااااااه م مددددددد صددددددال  الدددددددي  مجدددددداور ،وفت دددددد  الدددددددي  : -
 .1977،دار القلم

 . 2006م مد الطا ر وعل  ، ب داغوج ا الكفاأا  ، دط ، الجلا ر ،  -
 .املرتاااااااارية األجنلااااااا ، القااااااااهرة، والااااااادين العربياااااااة اللغاااااااة لتاااااااادري  اخلاصاااااااة النااااااارق(: اإلبرا ددددددد  عط دددددددة م مدددددددد -

1975. 
 .1998لبنا ، فن التدري ، دار ال كر للنشر والت زيع، م مد عبد الرح م،  -
 .ت د،  الرياض،  الكتب عامل، ط،د،  التدري  حرق و امل اهيم و املعلم:  العل م عبد م مد -   -
 2005،  ط د،ع ا ،    سامة دار، ال ب ي التق م  ساليب: ع مان م مد -
 1978النشاط املدرس  يف إحارن اجلديد صسي ة ال بية، العدد الثاي ،م مد النبو  الشاو :  -
 ضاااااايا الشاااااعرية ، سلسااااالة املعرفاااااة األدبياااااة، املغااااارني ، دار ت بقاااااال للنشااااار ، م مدددددد الدددددوال  ومبدددددار  حندددددون ،  -

 1988، 1ط
  1999،دار األردل  للنشر،السع دية،1النشاط املدرس ،طم مود حمد   اكر: -
يف القاااااااراءة و  سااااااااليب الاااااااتعلم ،دار ال فااااااااء لااااااادريا النباعاااااااة والنشااااااار  الضاااااااع مدددددددراد علددددددد  ع سدددددددى سدددددددعد ، -

   2006،سنة 1،االسكندرية ،ط
حم ااااااااد:املناهج ال ب ياااااااااة احلديثاااااااااة: م اهي هاااااااااا وعناصااااااااارها و سسااااااااها وع لياهتااااااااا،  وف دددددددد  وال  لددددددددة،  ،مرعدددددددد  -

 م.2004، 1ط ع ا : دار املسرية
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 تشاااااخي  يف وميدارياااااة رظرياااااة دراساااااة، وثقافتهاااااا العربياااااة اللغاااااة وتعلااااام تعلااااايم، بو دددددو  ا  عبدددددد بددددد  مصدددددطفى -
، اللسااااااارية األهاااااادا  يف األبعاااااااد ث ثاااااا  ترتااااااني  بناااااااء -ديداكتيكيااااااة ومناااااااهج مقاربااااااات ا اااااا ا  -الرتااااااع بات

 1991، الرباط، والنشر للنباعة العربية اهل ل
والاااااتعلم ، االرد  مهاااااارات االترتاااااال والت اعااااا  يف ع ليااااا  التعلااااايم مصدددددطفى عبدددددد السدددددم ع م مدددددد ،  - -

 2003،  1دار ال كر ، ط
لاااااااا م و التكن ل جيااااااااا ، جامعااااااااة الع3علاااااااام املعاااااااااي ط2الب  ااااااااة ،جمصددددددددطفى م مددددددددد الفكدددددددد  بددددددددابكر : -

  2013،صنعاء ،
   حل  النس  العريب دار ع ا  األرد  دتالمناصرة عبا ، - -
تنظي اهتااااااااا ، وتنبيقاهتااااااااا ال ب يااااااااة  املناااااااااههج الدراسااااااااية  سسااااااااها ،مك راهتااااااااام ددددددددا بندددددددد  م مددددددددد العجمدددددددد   -

 مكتبة امللك فهد الرياض  1،2001،ط
االترتااااااال ال باااااا ي و تاااااادري  األدني دراسااااااة وصاااااا ية ترتااااااني ية للن اااااااذج و األرساااااااق ،النبعااااااة م لددددددود حب بدددددد  : -

 .1993االوا ،املركز الثقايف الدار البيضاء املغرني 
 ن

ياااااااة الغرتااااااا   االجت ااااااااع  وال بااااااا ي ،اجلزائااااااار حااااااارق التااااااادري  يف  اااااااراءات حااااااارق التااااااادري  ،مجعنددددددداج  عمدددددددار :
 .1994،دط،
 .1988،،5 النبعة لبنا  بريوت الن ائ  دار، تدريسها رائ وح العربية اللغة ارتائ : خرما نايخ
 .1992،الرباط، 1ط،العربية اللغة م اد تدري  حرق و  هدا ، التربوي   لف  الم   م  نخبة
 .2006. ع ا  الشروق دار،دط العربية تدري  حرائ  صالح نص را   

 ثاااااار ثاااااا   اساااااا اتيجيات  بليااااااة لتاااااادري  املنالعااااااة يف االسااااااتيعاني القرائاااااا  النع مدددددد  طددددددار  اسددددددماع   خل دددددد  : 
 .2001واألداء التعبريي لد  حلبة الرابع اإلعداد بأحرو ة دكت ران جامعة بغداد كلية ال بية ابن رشد.  

بااااااراهيم دار ال كاااااار العااااااريب علااااااب ا ااااااد البجاااااااوي /حم ااااااد  باااااا  ال ضاااااا  ا العسااااااكري الرتااااااناعت  ،حتقياااااا أبددددددوال الو 
 2ط

،دار  رياااااب للنباعاااااة و الااااان  1االجتاهاااااات احلديثاااااة يف تااااادري  الب  اااااة و النقاااااد ،طوج ددددده المرسددددد  أبدددددو لددددد   :
 2011،القاهرة ،
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خمتاااااغ اللغاااااات  تقاااا م النرائااااا  التعلي ياااااة ، يف التعلااااايم الثاااااار ي بااااا  النظرياااااة والتنبيااااا  ،ي ددددد  بع طددددد ش وآخدددددرون ، 
 .2014،اجلزائر  ،وال مجة ،مؤسسة الرجاء للنباعة والنشر

و امااااد عبااااد احل يااااد جااااابر :املناااااهج  سسااااها وةنينهااااا و تق  هااااا ، القاااااهرة ،دار النهضااااة ي دددد  حامددددد  ندددددام ، 
 .1980العربية ،

،دار 1ط ماااااادا  إا الب  ااااااة العربيااااااة علاااااام املعاااااااي علاااااام البيااااااا  علاااااام البااااااديعيوسددددددخ أبددددددو العدددددددو  :  -
 .،2007املسرية ،

حماتااااارات يف اللسااااااريات العاماااااة ، تااااار وحم اااااد النرتااااار ، اجلزائااااار ، املؤسساااااة اجلزائرياااااة للنباعاااااة يوسدددددخ غددددداز :  -
 ،1996.   

 الرسائل اجلامعية:
 

 التعلاااااايم معل اااااا  رظاااااار وجهااااااة ماااااان اجلزائريااااااة املدرسااااااة يف بالك اااااااءات املقاربااااااة تنبياااااا  صااااااع بات،  العطددددددو  آسدددددد ا
،  بشاااااارية مااااا ارد ةرتااااا ،  الااااان   علاااااام  سااااام يف ماجساااااتري رساااااالة( سااااااني  ب الياااااة ميدارياااااة دراساااااة،   االبتااااادائ 
 2010، 2009،  عبا  فر ات،  سني  جامعة

 التعبااااااريي األداء يف املنالعااااااة تاااااادري  عنااااااد النا ااااااد االساااااات اع  ثاااااار: حمدددددددان ال سدددددد   عبددددددد زيندددددد  الجم لدددددد -
 2004،  رشد ابن بغداد جامعة دكت ران  حرو ة اإلعدادية املر لة لنالبات النا د الت كري  وتن ية

،جامعة  اصاااااادي املاجسااااااتري درجااااااة لياااااا  ماااااا كرة،  الاااااادو  اباااااان عنااااااد اللغااااااة تعلي يااااااة م ماااااا :  بابل ددددددا  رب عددددددة  
 م2009-2008 مربا  ،ور لة، اجلزائر،

 املر لااااة لناااا ني العربيااااة اللغااااة يف اإلبداعيااااة الكتابااااة فناااا   بعاااا  مهااااارات لتن يااااة بررااااامج: مسددددلم أحمددددد حسدددد -
 م2000.ال بية كلية،  الز ازي  جامعة، دكت ران، الثار ية

 لاااااد  اإلباااااداع  الت كاااااري تعلااااايم ك اياااااات  لتن ياااااة مقااااا   برراااااامج فاعلياااااة ، المشدددددرف  م مدددددد إبدددددرا  م انشدددددرا  دددددد
 ،  دط ال بياااااااة، يف ال لسااااااا ة الااااااادكت ران شاااااااهادة لنيااااااا  مقااااااادم ، اااااااث األح اااااااال ريااااااااض بكلياااااااة املعل اااااااات النالباااااااات
2003  

 لنااااااا ني العربياااااااة اللغاااااااة يف اإلبداعيااااااة الكتاباااااااة فنااااااا   بعاااااا  مهاااااااارات لتن ياااااااة بررااااااامج: "مسدددددددلم أحمدددددددد حسددددددد   
 2000.ال بية كلية،  الز ازي  جامعة، دكت ران"، الثار ية املر لة
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 ابريااااار بشاااااري عااااان رقااااا  2011، 2010 .باتناااااة ، ماجساااااتري،  اللغ ياااااة الت اااااارين تعلي ياااااةزهوووووور ،وووووتو  ،  -
 . احلديثة اللسارية والدراسات ال اثية ب  التعلي ية م اهيم،  ونارو 

 واسااااا اتيجيات و ساااااليب حرائااااا  باااا  ال اصااااالة للساااادود املعلااااام النالااااب ادرا   ثااااار، م مددددد بددددد  ممددددددو  سددددل مان
                                                                                                                          . 1988(، 24 8، العريب اخلليج رسالة، الرت  داا  فعالة تعلي ية بيئة تن ية يف التدري 

 األدني يف اليسااااااار  شاااااهادة لنيااااا  مااااا كرة، العربيااااااة اللغاااااة لتااااادري  العاماااااة النااااارق:  جددددددادل  نجددددداة، رؤوم عا شدددددة
 .،2007،  سننينة– منت ري جامعة، اللغات و األداني كلية  العريب

،  ماجساااااااتري مااااااادكرة ال ررساااااااية اللغاااااااة تعلي ياااااااة يف و ثااااااارن وال ررساااااااية العربياااااااة بااااااا  اللغااااااا ي التاااااااداا ،  نب لدددددددة قددددددددور
 . 2006،  2005،  اجلزائر سننينة، ، منت ري جامعة،  ادي  صاحل اشرا 

 ت ميااااا  لاااااد  تقااااا م دراساااااة، الرتااااا    اااااري املدرسااااا  النشااااااط اااااا ل مااااان العربياااااة اللغاااااة تعلي ياااااة، م سدددددة بددددد  ل لدددددى
 سااااااني  عبااااااا  فر ااااااات جامعااااااة املاجسااااااتري شااااااهادة رياااااا  ماااااا كرة  من ذجااااااا جيجاااااا  مدينااااااة مت ساااااال الثالثااااااة الساااااانة
 . 2010-2009 ونداهبا العربية اللغة  سم

 .2011 ماي،   سننينة جامعة،   اللغات تعلي ية يف و ثرها البن ية اللساريات. ج رة بورويسة  -
 التعلااااايم مااااان الثالاااااث باااااالن ر العربياااااة اللغاااااة تااااادري  يف واثااااارن،  اللغااااا ي الت اصااااا ،  الصدددددب    ا خضدددددر م مدددددد  

 .1988،   سننينة منت ري جامعة،  ماجستري  ث،  االساس 

 اجملالت العلمية

بعوووال ابعتبوووارات اللاوووايية التوووي عنبغوووي و وووعها عنوووم رراعووواو يتووو  الن وووو ال مر وووية ،  وليوووات بااا عي عي ااار  :  - -

 .3، العمد1988،1989الجزائر ، دعوان ال طبوعات الجارعية ، جارعة 

التقاااااا م و البياااااادا  جيا يف النساااااا  ال باااااا ي ، منشاااااا رات خمااااااغ ال بيااااااة و : بوسددددددنة م مددددددود ومصددددددطفى حددددددداا -
 .2، د ت، العدد  1التك ين و الع   ، اجلزائر،ط 

اجلزائااااار مقارباااااة تداولياااااة ،األكاد ياااااة للدراساااااات االجت اعياااااة واإلرساااااارية  : تعلي ياااااة اللغاااااة  يفعبدددددد ا  بدددددو قصدددددة-
 .2014ج ا   12،  سم اآلداني و ال لس ة:العدد 
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:فاعليااااااااة تااااااادري  اللغااااااااة العربيااااااااة وفااااااا  املقاربااااااااة بالك ااااااااءات ، للاااااااة األثااااااار ، عااااااادد  ضددددددد اأ الددددددددي  بددددددد  فرديدددددددة-
 ،جامعة  اصدي مربا  ور لة  اجلزائر(  25

، حاااارق تاااادري  الق اعااااد النس يااااة وع  تهااااا ب كاااار اباااان الاااادو  ، للااااة األثااااري ، جامعااااة  اصاااادي  بلخ ددددر  ددددن  -
 . 2012، مار   13مربا  العدد 

:  الرتاااااااا رة يف كراسااااااااة ال تااااااااعيات اإلدماجااااااااة بااااااااالتعليم االبتاااااااادائ (، للااااااااة "علاااااااا م ال بيااااااااة"،      أحمددددددددد الكبدددددددددان -
 150( ص : 2011  كت بر  49العدد : 

بعاااا  االعتبااااارات اللسااااارية الاااا  ينبغاااا  وتااااعها عنااااد مراعاااااة كتااااب النساااا  املدرسااااية ،   ليااااات  : بددددان  عم ددددر -
 . 3، العدد1988،1989جامعة اجلزائر ، دي ا  املنب عات اجلامعية ، 

مقاربااااااة التاااااادري  بالك ايااااااات، وك ايااااااات التاااااادري  من امل هاااااا م إا التقاااااا م( ، جامعااااااة الشاااااال   حل مددددددة عمددددددارة-
-http://www.univ-chlef.dz/djossour/wp اجلامعااااااااااااااااااااااة منشاااااااااااااااااااااا ر علااااااااااااااااااااااب م  ااااااااااااااااااااااع مقااااااااااااااااااااااال

content/uploads/2016/06/v2016_03_12.pdf 

وا ااااااع اساااااااتخدام ال ساااااااائ  التعلي يااااااة يف تااااااادري  اللغاااااااة العربيااااااة ،يف مر لاااااااة الّتعلااااااايم االبتااااااادائ   و  سدددددددم رة رجدددددددم ،
 .امعة منت ري  سننينة ، ج ا  ، ج 45وع  تها  بتنشيل الّت اص  الرت   ، للة العل م اإلرسارية ،عدد 

: بيدا  جياااااة املقارباااااة بالك اااااااءات يف امل ارساااااة التعلي ياااااة، للاااااة العلااااا م اإلرساااااارية و االجت اعيااااااة ،   دددددرق  رح مدددددة
     .عدد ااص ، ملتقب التك ين بالك ايات يف ال بية ، جامعة  اصدي مربا  ، بسكرة ، اجلزائر  

مرتاااااااانلسا االترتااااااااال والت اصاااااااا  ، للاااااااااة اللغااااااااة واالترتااااااااال ، يرتاااااااادرها خمتااااااااغ اللغااااااااة العربياااااااااة  ، غددددددددلاو مختاريددددددددة
 . 2006،  فري  ،  02واالترتال ، جامعة وهرا  اجلزائر ، العدد 

، تعلي ياااااة اللغاااااة العربياااااة يف اجلزائااااار ، مقارباااااة تداولياااااة ، للاااااة األكاد ياااااة للدراساااااات االجت اعياااااة  عبدددددد ا  بوقصدددددة
 .  2014، ج ا    جامعة الشل  ، اجلزائر ،  12 واإلرسارية ، عدد

، املقارباااااااة بالك ااااااااءات :اجلااااااا ور والتنبي ،عااااااادد اااااااااص  لتقاااااااب التكااااااا ين بالك اياااااااات يف ال بياااااااة، ك ددددددد  لخضدددددددر
 .للة العل م اإلرسارية واالجت اعية ، جامعة  اصدي مربا  ور لة 
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ة العربياااااة للعلااااا م ورشااااار األ اااااا  ، العاااااادد ، ع لياااااة الت اصاااااا  اللغااااا ي عناااااد روماااااا  جاكبسااااا   ، اجمللاااااا ل لدددددى زيدددددان
 . 2016، مار  ،  يليزا   اجلزائر ،   01

، ماااااداا  تااااادري  الق اعاااااد اللغ ياااااة باملر لاااااة االبتدائياااااة، للاااااة كلياااااة ال بياااااة جامعاااااة م مدددددد رجددددد  فضددددد  ا  -  
 . 2001، 18االمارات العربية املتسدة العدد 

حمتااااا   كتاااااب اللغاااااة العربياااااة باملر لاااااة الثار ياااااة بدولاااااة الك يااااات يف تااااا ء م ااااااهيم  قااااا ق  ،حتليااااا   ددددداف  الم بدددددوا
 .2009االرسا  ال زمة.للة دراسات ترب ية واجت اعية،اجمللد اخلام  عشار،العدد األول ،

لاااااااة ، ال ساااااااائ  التعلي يثاااااااة احلديثاااااااة و مهيثتهاااااااا يف تااااااادري  اللغاااااااة العربياااااااة يف النااااااا ر الثاااااااار ي، لنورالددددددددي  مصدددددددطفى
 . 2017جس ر املعرفة ، العدد العاشر ، ج ا 

 املنشورات :الوثائق:

 .2004دلي  األستاذ ، الدي ا  ال حين لل نب عات املدرسية ، اجلزائر الطا ر عمور وآخرون: •

ساااااااند تربااااااا ي تكااااااا يين علاااااااب  ساااااااا  املقارباااااااة بالك ااااااااءات يتضااااااا ن دروساااااااا من دجياااااااة م جهاااااااة أحمدددددددد اللب دددددددر : -
 السنة الرابعة من التعليم املت سل مادة اللغة  العربية . ألساتدة

، كتاااااني اللعاااااة العربياااااة للسااااانة الرابعااااة مااااان التعلااااايم املت ساااال ، اجلزائااااار : الااااادي ا  الااااا حين  2 مدوندددددة الب ددددد  رقدددددم-
 .   2006لل نب عات املدرسية 

 م2004الدي ا  ال حين لل نب عات املدرسية ، اجلزائر  : دلي  األستاذ ،الطا ر عمور وآخرون-

ساااااااند تربااااااا ي تكااااااا يين علاااااااب  ساااااااا  املقارباااااااة بالك ااااااااءات يتضااااااا ن دروساااااااا من دجياااااااة م جهاااااااة  _ أحمدددددددد اللب دددددددر ،
 .ألساتدة السنة الرابعة من التعليم املت سل مادة اللغة  العربية 

 .ك اءات : سند ترب ي تك يين علب  سا  املقاربة بال أحمد اللب ر-  

 .ال ثيقة املرافقة ملنهاج السنة الرابعة املت سل -
/وت/ ع/ ااااااا ل تنرتااااااايب السااااااانة  وا مااااااان التعلااااااايم 147ر ااااااام : وزارة الترب دددددددة الوطن دددددددة كالمنشدددددددور الدددددددوزار  -

 -2006ماي 23املت سل املؤرخ يف 
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 . 2003ر، : مديرية التعليم األساس  ، ال ثيقة املرافقة لل نهاج ، اجلزائوزارة الترب ة الوطن ة- -
 1:دلياااا  األسااااتاذ مااااادة اللغااااة العربيااااة الساااانة الرابعااااة مت ساااال ط ر دددد دة آيدددد  قاسددددم عبددددد السددددالم وآخددددرون -

 .2005اجلزائر،
 .، منهاج السنة الرابعة مت سل ملادة اللغة العربية  وزارة الترب ة الوطن ة -
 . 2004واملناهج التعلي ية،  النظام التربو  -
/وت/ ع/ ااااااا ل تنرتااااااايب السااااااانة  وا مااااااان التعلااااااايم 147ر ااااااام : كالمنشدددددددور الدددددددوزار وزارة الترب دددددددة الوطن دددددددة   -

 .2003ج ا  4املت سل املؤرخ يف 
 . 2006دلي  األستاذ،مديرية الت جيه والتق م،اجلزائر، وزارة الترب ة الوطن ة: -
 . 2006: دلي  األستاذ، مديرية الت جيه والتق م،اجلزائر،.وزارة الترب ة الوطن ة -
،  منهاااااااااااج اللغااااااااااة العربيااااااااااة للساااااااااانة الرابعااااااااااة مت ساااااااااال ، اجلزائاااااااااار ، الاااااااااادي ا  الاااااااااا حين  ب ددددددددددة الوطن ددددددددددةوزارة التر  -

 . 2005لل نب عات املدرسية ، ج يلية 
،اجلزائااااااار 2003،و الضاااااااب حم اااااااد :املركاااااااز الااااااا حين لل ثاااااااائ  ال ب ياااااااة ،الكتااااااااني السااااااان ي ، صدددددددوالح عبدددددددد ا  -

 م2004،
ة الرابعاااااااة ماااااان التعلاااااايم املت سااااااال ، اجلزائاااااار : الااااااادي ا  ، كتاااااااني اللعاااااااة العربيااااااة للساااااان 2مدونددددددة الب ددددددد  رقددددددم  -

 . 2006ال حين لل نب عات املدرسية 
، املاااااادا  إا التاااااادري  بالك اااااااءات ، د ط   دار اهلااااااد  عاااااا  مليلااااااة ، اجلزائاااااار ،  ح روبدددددد  م مددددددد صددددددالح -

2000. 
 حماتاااااااارات  اااااااادمت يف تعلي ياااااااااة اللساااااااااريات ، لنلبااااااااة السااااااااانة الثاريااااااااة ماساااااااا  ةرتااااااااا   : بدددددددددو  م مدددددددددود -

 .2013/2014بتاريخ – 1لساريات تنبيقية ، جبامعة  سننينة 
 .، الك اءات ،سلسلة ومعد  ال ب ي ، العدد اخلام  المركل الوطن  للويا   التربوية - -
وظائ ااااااه ،الرياض،للااااااة اجل عيااااااة  -لاالتااااااه-النشاااااااط املدرساااااا ،ماهيتهناديددددددة سددددددل م بدددددد  عبددددددد اا  الليتدددددد :  -

 . 2001والن سية،الرياض، السع دية،السع دية للعل م ال ب ية 
( 24الن اااااااذج الساااااال كية و فعاليااااااة ع ليااااااة الااااااتعلم /التعلاااااايم للااااااة العلاااااا م اإلرسااااااارية  العااااااددناديددددددة بو ددددددالل ،  -

 .2006جامعة منت ري  سننينة ، 
 .إ 3مديرية التعليم األساس  ردلي  املعلم  وزارة الترب ة الوطن ة ،  -
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   . الك اءات ،سلسلة ومعد  ال ب ي ، العدد اخلام المركل الوطن  للويا   التربوية ،  -
ملنهاااااااج الساااااانة الثاريااااااة ماااااان التعلاااااايم الثااااااار ي العااااااام والتكن لاااااا ج  ،اللغااااااة العربيااااااة ونداهبااااااا ، الوي قددددددة المرافقددددددة  -

 . 2006جار   
 نااااااهج  ملنهااااااج السااااانة  األوا مااااان التعلااااايم الثاااااار ي العاااااام والتكن لااااا ج  ، اللجناااااة ال حنياااااة للالوي قدددددة المرافقدددددة  -

 .، جار   
 .1993اللغة العريب السنة او والثارية مت سل اجلزائر ،وزارة الترب ة الوطن ة من ا     -

م2004الدي ا  ال حين لل نب عات املدرسية ، اجلزائر الطا ر عمور وآخرون: دل   األستاذ ،  - . 

 ملتقيات: -
بياااااادا  جيا املقاربااااااة بالك اااااااءات يف تاااااادري  مااااااادة اللغااااااة العربيااااااة ، ملتقااااااب تكاااااا يين والئاااااا  بوحددددددو  مرجانددددددة ،  -

 .  2005/ 2004ألساتدة املادة  
بل ااااااام   و اهلااااااات  ،بيازيااااااد ،تعلي يااااااة التعبااااااري الشاااااا  ي مؤسسااااااة املااااااؤحرا  ،راااااادوة ترب يااااااة اللب ددددددر ال ا ددددددم  ، -

 . 2011جار   ، 25ي م 
ع احااااا  ساااااهام   دور ال ساااااائ  التعلي ياااااة يف اثاااااراء امل  ااااا  التعلي ااااا  باجلامعاااااة ، امللتقاااااب يامندددددة اسدددددماع ل  ،  -

، م  اااااااااع  09/10/2011الااااااااا حين احلاسااااااااا ني وتكن ل جياااااااااا املعل ماااااااااات يف التعلااااااااايم العاااااااااا  ، ور لاااااااااة ، اياااااااااام 
manfifest.univ.ourgla.dz 

 :ةاملواقع االلكرتوني 

 /www.alukah.netوال ب ي ، شبكة األل كة ،  الت اص  اللساي  والس يائ جم   حمداو  : 

http://www.abegs.org 

  https://www.arabia2.com/vb/showthread.php?t=43027 

 -  http://www.alukah.net/social/0/91438/ 

  http://www.alukah.net/social/0/75605/ 
-            https://uqu.edu.sa/page/ar/2236 

https://www.arabia2.com/vb/showthread.php?t=43027
http://www.alukah.net/social/0/91438/
http://www.alukah.net/social/0/75605/
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  - https://uqu.edu.sa/ 

  - https://uqu.edu.sa/page/ar/) 
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 وزارة التعليم العالي 
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 أمنوذجا.

 ة:مقدم

يندرج هذا االستبيان ضمن حبث يف تعليمية اللغة تقوم به الطالبة دراجي شيماء و اهلدف منه هو      
سنة  وهو موجه إىل أساتذة اللغة العربية ؛الوقوف على واقع تدريس اللغة العربية يف مرحلة التعليم املتوسط

 .رابعة متوسط

و لن تستعمل إال يف  ستكون غاية يف السرية حصل عليهاحيطكم علما أن املعلومات املتذ أو إ    
 أغراض علمية حبثة.
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 :الملخص

"تدريس أنشطة اللغة العربية في السنة الرابعة من التعليم المتوسط في ظل يطرح هذا البحث املعنون           

ستهللت اقضية تدريس أنشطة اللغة العربية يف املتوسطات اجلزائرية، حيث المقاربة بالكفاءات قسنطينة  أنموذجا" 

ة املقاربات التعليمية السابقة للمقاربة بالكفاءات، مث انتقلت إىل الفصل األول فومسته باملقارب البحث مبدخل يعاجل 

مبرجعياهتا  مع التعريف -التدريس و النشاط واملقاربة بالكفاءات-املصطلحية تناولت فيه أهم مصطلحات الدراسة 

مية احلديثة، اب املدرسي وأهم الوسائل التعليومسامهتها يف حقل تعليمية اللغات ؛ألتطرق بعدها إىل التعريف بالكت

متخذين من نشاط البالغة أمنوذجا للتطبيق  ،مث أردفنا أنشطة اللغة العربية بالتوايل، وذلك حسب ترتيبها يف الكتاب 

املدرسي، وطريقة إسنادها للمعلم مث ختمت البحث بدراسة تطبيقية ميدانية استعملت خالهلا استبيان خاص للمعلمني 

 التالميذ وحضور حصص اللغة العربية بغية الكشف عن واقع التدريس ومدى جناعة هذه الطرق احلديثة .و 

وقد أجاب البحث عن اإلشكالية املطروحة، املتمحورة حول ما واقع تدريس أنشطة اللغة العربية يف السنة الرابعة           

لغوية للسنة الرابعة تدريس األنشطة ال أّن النتائج املتمثلة يف   متوسط يف ظل املقاربة بالكفاءات؟ .لنصل خالهلا إىل أهم

متوسط وفق املقاربة بالكفاءات قد ركزت على الوظيفة التواصلية و إنتاج النصوص؛  وأن التعليم من خالل هذه املقاربة  

مير عرب مراحل وتلزمه مناهج وبرامج معدة ،و أن النص هو نقطة انطالق باقي األنشطة، وكذلك نقطة وصول؛ كما أثبتنا 

 .ه ال ميكن ألي دراسة أن تقوم بدراسة نشاط واحد بعيدا عن التساند والتقارب الوظيفي مع األنشطة األخرىأن

 

 

 

 

 

 



Summary: 

     This study, entitled "Teaching Arabic Language Activities in the Fourth 

Year of Middle Education under the Approach of Competencies, The Case 

of Constantine", represents the teaching of Arabic language activities in 

the Algerian middle schools. I started the research with an introduction that 

tackles the previous educational approaches before competency approach, 

and then moved on to the first chapter, entitled Terminological approach, 

In which I addressed the most important terms of the study - teaching, 

activity and competency approach - with the definition of reference and its 

contribution in the field of language education; then I addressed the 

definition of the textbook and the most modern educational methods, 

taking the activity of eloquence as model to apply. Then I talked about the 

activities of the Arabic language, successively, as arranged in the textbook, 

and the way it’s assigned to the teacher. 

     The study ended with a practical field study, during which a 

questionnaire was used for teachers and students, in addition to the 

attendance of Arabic language classes in order to reveal the reality of 

teaching and the effectiveness of these modern methods. The research has 

answered the problem posed by what is the reality of the teaching of Arabic 

language activities in the fourth year of middle school under the approach 

of competencies? In order to reach the most important results that the 

teaching of language activities for the fourth year according to the 

competency approach has focused on the function of communication and 

the production of texts; and that education through this approach passes 

through stages and binding curricula and programs prepared, and that the 

text is the starting point of the rest of the activities, As well as an arrival 

point. We also proved that no study can examine one activity away from 

support and functional convergence with other activities. 
 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

      Cette étude, sous le titre "l'Enseignement d'Activités de Langue arabe 

en Quatrième Année d’Enseignement Moyen dans l'Approche de 

Compétences, le Cas de Constantine", représente l'enseignement d'activités 

de langue arabe dans les collèges algériens. J'ai commencé la recherche 

avec une introduction qui aborde les approches éducatives précédentes 

avant l'approche de compétence et ensuite passé au premier chapitre, sous-

titré à l'approche Terminologique, dans lequel  j'ai abordé  les termes les 

plus importants de l'étude -, l'activité et l'approche de compétence - avec la 

définition de référence et sa contribution dans le domaine de 

l'enseignement de langue; ensuite j'ai abordé la définition du manuel et les 

méthodes éducatives les plus modernes, prenant l'activité d'éloquence 

comme le modèle à appliquer. Alors j'ai parlé des activités de la langue 

arabe, successivement, comme arrangé dans le manuel et la façon qu'il est 

assigné au professeur. 

       L'étude se termine avec une enquête sur le terrain pratique, pendant 

lequel un questionnaire a été utilisé pour des professeurs et des étudiants, 

J’ai aussi assisté des classes de langue arabes pour révéler la réalité 

d'enseignement et l'efficacité de ces méthodes modernes. La recherche a 

répondu le problème posé par ce qui est la réalité de l'enseignement 

d'activités de langue arabe en quatrième année de collège dans l'approche 

de compétences ? Pour atteindre les résultats les plus importants que 

l'enseignement d'activités de langue pendant la quatrième année selon 

l'approche de compétence s'est concentré sur la fonction de communication 

et la production de textes; et cet enseignement par cette approche passe par 

des étapes et des programmes d'études obligatoires et un programme 

préparé et que le texte est le point de départ de reste des activités, Aussi 

bien qu'un point d'arrivée. Nous avons aussi prouvé qu'aucune étude ne 

peut examiner une activité loin du de l'assistance et la convergence 

fonctionnelle des autres activités. 

 


