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اللهم علمنا أن نحب كما نحب أنفسنا وعلمنا أن نسامح الناس كما نسامح أنفسنا وعلمنا أن التسامح هو  
أكبر مراتب القوة وأن االنتقـام هو أول مظاهر الضعف اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا  

علما

ليأس إذا أخفقنا وذكرنا أن اإلخفـاق هو التجربة التي  اللهم ال تجعلنا  نصاب بالغرور إذا نجحنا وال با
تسبق النجاح

اللهم إذا أعطيتنا نجاحا فـال تأخذ تواضعنا وإذا أعطيتنا تواضعا فـال تأخذ اعتزازنا بكرامتنا

يا رب إذا أسأنا إلى الناس فـامنحنا شجاعة االعتذار وإذا أساء الناس إلينا فـامنحنا شجاعة العفو

ربنا تقبل دعاءنا



الحمد هللا كثيرا وهو المستحق للحمد والثناء نشكره تعالى على نعمة العلم والصبر التي أنعم بها  
علينها إلتمام هذا العمل وعلى فضله ورحمته التي وسعتا كل شيء فـلوال فضله ومنه وعطائه لما  

.خرج هذا العمل إلى النور
الذي تفضل  " بوزيد مومني"بالتحية والشكر والتقدير إلى أستاذنا الدكتور الفـاضل  نتوجه  

علينا في هذا البحث فـأحاطه بالمساعدة الصادقة والتشجيع المتواصل لكل ما  بقبول اإلشراف
يملك من آراء سديدة ومالحظات بناءة، واقتراحات وجيهة جزاه اهللا  عنا خير الجزاء، وأبقـاه لكل  

.طالب جاد وأنار به درب لغتنا العربية الخالدة، فـلك منا أطيب المنى
:فـان بالجميلكما نتقدم بالشكر الجزيل وكلمة عر 

مسعودة  "إلى كل من قدم لنا يد المساعدة ونخص بالذكر األستاذة والدكتورة الفـاضلة  _ 
"بالل لعفيون    "واألستاذ الفـاضل  " شكور

.إلى كل أساتذة كلية اآلداب قسم اللغة واألدب العربي_ 
.المكتبةإلى كل األسرة التربوية بجامعة محمد الصديق بن يحي بتاسوست، وكافة عمال  _ 
بالل  "إلى كل من أسهم من قريب أو من بعيد في إنجاز هذا البحث ، ونخص بالذكر  _

"بوميمز
غلى كل هؤالء الشكر الجزيل وأسمى معاني االحترام والتقدير_ 



مقدمـــة
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ملعارف والعلوم، وأداة للتفكري ، ومفتاًحا الكتساب االعريبللغة العربية وسيلة التواصل بني أتعد ا
صالحات إهذه األخرية جبهود و بعناية  كبرية يف منظومتنا الرتبويّة، حيث قامت بداع و هذا ما جعلها حتظى اإلو 

مبا يسهم يف حتقيق وتفعيل العملّية التعليّمية ا فيها املتعّلموطرق تعليمها، مب
.التعلمّية

وتعليم الّلغة العربية يف املرحلة االبتدائية حيظى هو األخر بأمهية بالغة، فهي تعّد من املواد الرئيسية املهّمة 
ابتدائي باعتبارها سنة حامسة يف املسار الدراسي الذي يتوج فيها بشهادة فيها، وباألخص يف السنة اخلامسة 

، لينتقل إىل املرحلة اليت تليها،وبالتايل فأّي ضعف أو تقصري يف اكتساب الكفاءات احملددة ملادة االبتدائيالتعليم
.اللغة العربية يف هذه السنة سيؤثر حتًما يف حتصيل التالميذ هلذه الشهادة

:تعليمها يف هذه املرحلة يثري مجلة من االشكاالت منهاو 
ـ ما مدى تجسيد المعّلمين للطرائق التعليمية الحديثة في تعليم اللغة العربية التي تبّنتها المنظومة التربوية 
في المدرسة االبتدائية وفق المقاربة بالكفاءات؟ وما هي األهداف والكفاءات المنشودة التي يأمل تحقيقها 

ن تعليم اللغة العربية في السنة الخامسة ابتدائي؟ وهل تحققت تلك األهداف والكفاءات لدى التالميذ م
على أرض الواقع؟ أو لم تتحقق؟ وإذا كانت قد تحققت فما هي نسبة التحقق؟

في ظل طرائق تعليم اللغة العربية" اختيار املوضوع الذي عنوانه إىلوأّما عن األسباب اليت دفعتنا
صالحات اليت  تتبنها ، فهي رغبتنا يف معرفة مدى جناح اإل)"الصف الخامس ابتدائي( بالكفاءاتالمقاربة

الرتبوية يف السنوات األخرية، ومعرفة طبيعة اجتاهات معلمي التعليم االبتدائي حنو التعليم املنظومةاجلزائر يف
بالكفاءات، على اعتبار أن رأي املدرس يكون أساسيً 

.؛ وهو أول من يسأل عن جناحها أو فشلهاهذه املقاربة
عرض فيما يلي خمتلف امتة ونستقدمة و أردفناهم خبمهم تمدخل وفصلني سبقإىلوقد قسمنا هذا البحث

:
من الدراسة تعرضنا فيه إىل ياجلانب التمهيدفيمثل"العملية التعليمية التعلمية"وكان عنوانه:ـ المدخل

.مث قمنا بتحديد حماورها وأمهية التعليمعاوموضو ماالتعليمية مفهو 
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ميثل هذا الفصل اجلانب النظري للدارسة، "الطرائق الحديثة في تعليم اللغة العربية" عنوانه و:األولـ الفصل 
جاء فيه مناهج تعليم اللغة العربية، "طرائق تعليم اللغة العربية " فاألول كان بعنوان : قسمنيوره إىلوقد قّسم بد

لنتقل بعد ذلك إىل أهداف و أهم الطرائق املتبعة يف تعليمها، كما حتدثنا بعد ذلك على وسائل تعليم اللغة 
.العربية

فيه إىل مت التطرق"في المنظومة التربوية الجزائريةالمقاربة بالكفاءات" الثاين فكان بعنوان القسماأم
تعد من ومتغريًا أساسًيا يف البحث، ملقاربة بالكفاءات باعتبارها مقاربات التعليم يف اجلزائر لنفّصل بعد ذلك يف ا

ية يف ظل كما مشلت الدراسة على أهم الطرائق و السندات املعتمدة يف تعليم اللغة العرب.أهم املستجدات الرتبوية
.هذه املقاربة

كان مزًجيا وهذا األخري  "واقع طرائق تعليم اللغة العربية في السنة الخامسة  ابتدائي" عنوانه :الفصل الثانيـ 
اشتمل على تقدمي أنشطة اللغة العربية يف هذه السنة و طريقة تناول كل نشاط مث  وقد، و التطبيقةبني النظري

.السنة
.البحثيف صلنا إليها لنختم يف األخري حبثنا خبامتة تضمنت أهم النتائج اليت تو 

:وال جناز هذا البحث اتبعنا املنهجية التالية
مناهج السنة اخلامسة من ( للوثائق الرمسية املتمثلة يف مناهج اللغة العربية املقررة للتعليم االبتدائيمسحية ـ دراسة 

)التعليم االبتدائي
يف اللغة العربية وقد عززنا هذه املنهجية باملشاهدة ـ درسنا الوثيقة املرافقة للمناهج اخلاص بالصف اخلامس ابتدائي 

امليدانية و املباشرة يف األقسام مع املعلمني أثناء احلصص التعليمية ملعرفة مدى تفاعل املعلم مع الربامج التعليمية 
.اجلديدة

يف تطبيق مناهج اللغة كما قابلنا املعلمني و املفتشني يف التعليم االبتدائي ملعرفة الصعوبات اليت تواجههم
.العربية اجلديدة

التحليلي كونه األنسب لدراسة املواضيع اليت و املنهجوقد اقتضت طبيعة املوضوع االستعانة باملنهج الوصفي
.ذلك فقد وظفنا املنهج اإلحصائي أيًضا لتحليل االستبيانضافة إىلإلباهلا عالقة بالتعليمية، و

يف إجناز هذا البحث على جمموعة من املصادر و املراجع، اليت خدمت موضوع البحث واليت  ومت االعتماد 
:كانت أّمهها
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.تدريس اللغة العربية بني طرائق التقليدية و االسرتاتيجيات التجديدية:حسني الدليميعلي طه ـ
.غة العربيةاجتاهات حديثة يف تدريس الل:طه علي حسني الدليمي،سعاد عبد الكرمي الوائليـ
.مناهج اللغة العربية و طرائق تدريسها:هدى جواد علي الشمري،سعدون حممود الساموكـ

:كما اعتمدنا أيًضا على بعض الدراسات السابقة و اليت كانت أمهها
.امللكة اللغوية لدى طلبة املرحلة الثانويةتثبيتدور املقاربة بالكفاءات ويف :نور الدين بوخنوفةـ
.املمارسات التدريسية للمعلمني يف ضوء املقاربة بالكفاءات:رة بوعيشةنو ـ
.التدريس الفعال بواسطة الكفاءات:أوحيدة عليـ

ضافة إىل صعوبة الدراسة ما يتعلق بالوقت، باإلقد واجهتنا صعوبات منها ما يتعلق بالكتب، ومنها و
.امليدانية، وما تتطلب من مالحظة وتدقيق و حتليل

يف األخري إال أن أمحد اهللا العلي القدير و أشكره الذي وفقين يف امتام هذا البحث املتواضع، كما ومل يبق
."بوزيد مومني" أتقدم بكلمة شكر وعرفان إىل الدكتور الفاضل 

.نتمىن أن نفيد ولو بالقدر القليل من ذاك الكثريو 



مدخــــل 
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طراره إىل املعرفة و إدراك األشياء على ماضتعلم الالطر إىل ضاإلنسان م
اليت تشكل مرتكزًا جوهريًا يف إدراك ة املتجددةألن ذلك سيفقدها طابعهما املميز ويبعدها عن حقل اخلرب 

. اإلنسان حلقيقة سلوكه من جهة، وسلوك اآلخرين من جهة أخرى
نشاط يؤديه املتعلم بإشراف املعلم أو من دونه يهدف إىل اكتساب معرفة أو مهارة أو تغيري " فالتعلم هو

1"سلوك

اخلربات اليت تساعد املعلم على إجناز التغيري املرغوب التصميم املنظم املقصود للخربة أو" أما  التعليم فهو
.2"م الطالب بالتوجيهات

بصفة عامة، و التعليم بصفة خاصة أهم ما يف احلياة، فهو األساس و األصل، كما أنه ك يعد التعلموبذل
و اإلدراك لدى اإلنسان، كما 

.الوسيلة األوىل يف بناء األمة وارتقائها ومنوها وتقدمهايعد
تعليم و طرائق تدريسه، باإلضافة إىل اجلهود املكثفة اليت بدلت يف ميادين التعليم، و اليت هذا التطور يف ال

التعلمية و إىل معرفة سارت بوترية متسارعة بغية حتسني الفعل الرتبوي، انتهت إىل ضرورة فهم العملية التعليمية
وإىل العالقة اليت تربط كل عنصر بالعناصر "يميةاملادة التعل" ، و"و املتعلم" ، و"املعلم" حقه بأقطا

األخرى، ونظرًا للدور الفعال الذي حيتله كل عنصر من هذه العناصر الثالثة يف العلمية التعليمية و األثر الذي 
هي ، فما املقصود بالتعليمية؟ وما

.هي أمهية التعليم؟حماورها؟ وماهيا؟ وماوضوعم
العلوم اللغوية و الرتبوية يف تهنتيجة التطور الذي شهد" ديداكتيكال"ظهر مصطلح التعليمية أو ما يعرف ب

غة الفنية اليت باملواد التعليمية من الصعليموكتخصص جديد يعمل على نقد تالنص الثاين من القرن العشرين،
.م ليكسبه طابًعا علمًيا حتليلًيادتعتمد على مواهب املدرسني واجتها

1،2009تب احلديث، إربد، األردن،طدية و االسرتاجتيات التجديدية، عامل الكيتدريس اللغة العربية بني الطرائق التقل: ميـ طه علي حسني الدلي1
.5ص،
.5ـ املرجع نفسه، ص2
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:مفهوم التعليمية- /1
ق سيبويه علمه العلم وأْعَلَم إياه متعلمه، وفرّ :علم" كلمة التعليمية، كما جاء يف لسان العرب مبعىن:لغة- /1- 1

تعلم يف موضع :فتعلم، وليس التشديد هنا للتكثري،ويقالكآَذْنت، وعلمته الشيءَعِلْمُت كآِذْنت: بينهما فقال
.1..."اْعَلمْ 

شعر و : و علم به، كسمع... فتعلهاا وعالًما، ككذاب و أعلمه إياه علمه العلم تعليمً " ويف القاموس احمليط
2..."أتقنه، كتعلمهُ : األمر

األخرية مشتقة من عّلم أي وضع  عالمة أو مسة وكلمة تعليمية يف العربية مصدر صناعي لكلمة تعليم، وهذه
.3من السمات للداللة على الشيء دون إحضاره

:اصطالًحا-/2- 1
ا بعًضا و نيعّلم بعض: فلنتعلم، أي: ومعناهاDidacticos)(الديداكتيك يف اللغات األروبية مشتقة من

:وقد حصر  تعريفها يف اجتاهنيالتعليم،: ومعناها) Didaskein(املشتقة من الكلمة اإلغريقية
 "

الذي جيعل من الديداكتيك هو: و االجتاه الثاين... النشاط التعليمي، الذي حيدث أساًسا داخل حجرات الدرس
.4"ة علًما مستقًال من علوم الرتبي

ديداكتيك " بعنوان1973ا سنةالتعليمية يف دراسة له أصدره) J.C Gnon(وعرف جان كلود غانيون
"مادة

)une dixipline'La didactique d (تتضمن" إشكالية دينامية : " كما يلي:
.تفكريًا يف طبيعة املادة الدراسية و كذا يف طبيعة وغايات تدريسهاتأمال و- 

، 9،2009القاضي، دار صبح، بريوت، لبنان، جخالد رشيد : أبو الفضل مجال الذين حممد بن مكرم األنصاري، لسان العرب،تح : ـ  ابن منظور1
).علم(مادة

مكتب حتقيق الرتاث بإشراف حممد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، : ، القاموس احمليط،تح|يعقوببنجمد الدين حممد:ـ الفريوز آبادي2
).علم(مادة،8،2005ط
بن خلدون، تيارت، اجلزائر،اإلنسانية و اإلجتماعية، جامعة االعلوم، دراسات )مقارنة لسانية بيذاغوجية( حتليل الفعل الديداكتيكي،: ـ عابد بوهادي3

.368ص،2،2012ع،39
.13/01/2011بتاريخ www.educpess.com:عودة إىل الديداكتيك، مقالة منشورة يف: ـ حممد الدريج4
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 -
.إخل...وعلم االجتماع

.1دراسة نظرية و تطبيقية للفعل البيداغوجي املتعلق بتدريسها- 
إىل األهداف املسطرة من خالل كيفية قه بغية الوصول ائمنه فالتعليمية دارسة علمية حملتويات التعليم وطر و

.تنظيم العملية التعليمية
الدراسة العملية لطرق التدريس وتقنياته ألشكال تنظيم مواقف التعلم اليت خيضع هلا " يقول حممد الدريج 

.2"احلركي-توى العقلي أو الوجداين أو احلس ساملالتلميذ قصد بلوغ األهداف املنشودة سواء على 
: " ويشرتك يف هذا الفرايب يف قوله

3"لبلوغ هدف عقلى أو وجداين أو حسي حركي

: ويقابل هذا املصطلح يف العربية عدة ألفاظ منها
.والتدريسيةتعليمية، تعليميات، الديداكتيك، علم التدريس، علم التعليم، 

" ديداكتيك: " وهذه املصطلحات تتفاوت من حيث االستعمال، فهناك من الباحثني من يفضل استعمال
، وقلة "علم التعليم" ، و"علم التدريس" جتنًبا ألي لبس يف مفهوم املصطلح، يف حني يستعمل باحثون آخرون 

فهو استعمال عراقي مل يشع استعماله، "تدريسية" ، أما مصطلح "تعليميات" منهم يستعمل مصطلح 
.4"تعليمية" واملصطلح الذي شاع أكثر من غريه يف االستعمال هو 

ائق التعلم ا تدل على معىن واحد وهو الدراسة العلمية لطر ما نالحظهو
.م بغية الوصول إىل أهداف معينةاليت خيضع هلا املتعل

:موضوع التعليمية- /1-3
وضوعات املطروحة إذ ميكن أن يهتم املتخصص الباحث يف حقل التعليمية جيد نفسه أمام العديد من املإنّ 

العملية التعليمية يف خمتلف وإمنا متتد لتشمل كل ما يتعلق ب؛اهتمامات ال تنحصر يف مادة واحدةفيها بعدة 

.39، ص1991، 1من الديداكتيك إىل البيداغوجيا، احلوار األكادميي و اجلامعي، الدار البيضاء، اجلزائر، ط: ـ رشيد بناين1
.3، ص1994، 1، دار عامل الكتب، الرياض، ط)مدخل إىل التدريس(حتليل العملية التعليمية : ـ حممد الدريج2
،2، سلسلة علوم الرتبية، دار اخلطايب للطباعة والنشر، املغرب، ط)مصطلحات البيداغوجية والديداكتيك( م علوم الرتبية معج:ـ الفرايب و آخرون3

.63ص،1999
.9،ص2007تعليمية النصوص بني النظرية و التطبيق، عامل الكتب احلديث، األردن،: ـ بشري إبرير4
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االنسجام بني خمتلف عناصرها املكونة لنظام التعلم و التعليم، الذي ميكن دأبعا
1:تفصيله كمايلي

:عينة المتعلمين-/1-3-1
ظروفهم هو مستواهم املعريف و الفكري؟ وما؟ ماكبارأممن هم؟ صغار؟

.االجتماعية؟
الباحث من حتديد الدوافع املختلفة و املساعدة على توطيد عالقة املتعلم اإلجابة عن هذه األسئلة متكن و

.بالتعليم وموقفه من املادة

:المعلم-/1-3-2
من حيث هويته وتكوينه وطرق و أساليبه يف التدريس، ومستواه املعريف و خصائصه النفسية وظروفه 

.االجتماعية

:المحتوى-/1-3-3
املعارف العلمية و الفنية و املكونة حملتوى املقرر الدراسي و دراسته دارسة وصفية حتليلية ويتمثل يف مجلة 

.إلبراز نوعية املوضوعات اليت تتطلبها العملية التعليمية و تناسبها مع مستوى املتعلمني

:معرفة األهداف-/1-3-4
أهي عامة أم خاصة أم إجرائية؟وهل تتعلق النظام الرتبوي لتحقيقها؟ معرفة نوعية األهداف اليت يصبو

مبهارات عامة؟ أم مبعارف معينة؟

:المؤسسة التعليمية-/1-3-5
ذلك من حيث املوقع و البيئة االجتماعية اليت توجد فيها أم هي مدينة أم ريفية؟ باإلضافة إىل القوانني اليت و

.حتكمها وتسريها

:األنشطة-/1-3-6
هي النشاطات و التمارين اليت يعتمدها املعلم من أجل تبليغ املعلومات إىل التلميذ مبهارات السمع أي ما

.9ص ،2007تعليمية النصوص بني النظرية و التطبيق،عامل الكتب احلديث،األردن،:بشري إبريرـ1
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.وقد تكون النشاطات شفوية كتابية1و الكالم والقراءة و التصحيح،

:الوسائل-/1-3-7
.إخل...سبورة، األشرطةالكتاب، الصورة، ال: 

:النتائج-/1-3-8
وذلك من حيث حتقيق النتائج احملددة وفًقا لألهداف املسطرة، ومدى مشاركة املتعلمني يف هذه النتائج 

2.املتوصل إليها، وما هي الصعوبات اليت تواجه كال من املعلمني و املتعليمن يف التعليم؟

3:إن ما ميكن أن يبحثه املتخصص يف التعليمية نلخصه كما يلييف األخري

:متعلمون يف عالقة مع
.معلم لكي يتعلموا- 
.حمتويات داخل إطار- 
.مؤسسة من أجل حتقيق- 
.أهداف عن طريق- 
.وسائل متكن من بلوغ- 
نتائج- 

:محاور العملية التعليمية- /1-4
.املعارف و املعلم و املتعلمني: التعليمية يف قلب مثلث يتألف من" إيف شوفاالر" يضع 

المعارف

علم  المتالعملية التعليميةمحاورالمعلم  

.10ص، 2007بني النظرية و التطبيق،عامل الكتب احلديث،األردن،تعليمية النصوص :بشري إبريرـ  1

.12ص املرجع نفسه،ـ  2

.17ص ، 1،1989باألهداف،طعبد اللطيف الفرايب،عبد العزيز الغرضاف،كيف تدرس بواسطة ـ  3

التعليمية
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:المعارف/ 1-4-1

.م
د و املعارف الواجب تعلمها هي معارف أكادميية تنتجها مراكز األحباث و اجلامعات و لكنها ختضع لتحدي" 

كل ما "وبتعبري أمشل فهي 1"إعداد املعلمني ومؤلفي الكتب املدرسيةزياس من قبل واضعي املناهج، ومراكوق
ما يتمكنه من مهارات و ما يستثمره من ه من مكتسبات و ما يوظفه من موارد ويتعلمه املتعلم و ما حيصل

.2وباستثمارها يف مواقف احلياة املتنوعةوكفاءات يف علمية تعلمه اليت تقوم فيها ببناء معرفته قدرات 
صعوبات، حوافز، تصورات، : التعاطي مع املعارف الواجب تعلمهايفولكل متعلم خصوصياته 

...مكتسبات
عن آلأما املعلم فيتعاطى هو ا

.مستواهمرفعاألساليب لتقعأجن

:المعلم-/1-4-2
ة، وخربته، و تقديره، ويعترب املسري والناقل للمعرفة يف تالكائن الوسيط بني املتعلم و املعرفة، له معرف" هو

جتاوب املتعلمني ملتطلبات العلمية التعليمية، كما أنه مهندس التعلم و مربمج ومعدل العمل فيه انطالقًا من مدى 
3".هذه العملية

:المتعلم/ 1-4-3
من ، متفاعل مع حميطه، له مواقفه من النشاطات التعليمية كماله موقفه من العلم،كائن حي نام" هو

ما حيفزه، وما مينعه عن ه و إخفاقاته، وله تصوراته ملا يتعلمه ولهاتالوجود ومن العامل، وله تارخيه التعليمي بنجاح
على التعلم إن له مشروًعا تعلمًيا حتصل عليه خبالصة خربته يف العائلة و املدرسة يف من عاش معهم ومن لاإلقبا

4"رافقهم ومن تعلم  معرفته معتمًدا يف ذلك على نشاطه الذايت

.15، ص1،2006، ط1، لبنان، جتعليمية اللغة العربية، دار النهضة العربية،  بريوت: ة وآخرونـ أنطون طعم1
.20،ص2008، 1،ط2،بريوت،لبنان،جتعليمية اللغة العربية،دار النهضة العربية:ـ أنطوان صياح 2
.19، صاملرجع نفسهـ  3
.411-373،ص1998تعليم اللغة العربية من منظار معريف،يف العربية يف لبنان ،منشورات جامعة البلمند،:ـ حناس جورج4
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:التعليم و أهمية- /1-5
إنّ 

) امللقي و املتلقي( أساسيني مها املعلم و املتعلم 
التكلم عنه هو تعليم كل املواد دون استثناء، لكن القواعد اللغوية و الكالمية عامة، والتعليم الذي حنن بصدد 

ألنشطة اومجيعبداية دراسته مث ال يرتكها مبجرد ختطيه أسوار املدرسة، فهي تتبعه يف بيته و يف حديثه مع رفقائه،
.1اليت ميارسها يف حياته اليومية باعتبارها اللغة اليت نشأ عليها منذ أن كان يف املهد

فازرع القمح، عامسس لؤ تإذا أردت أن:" حني قال) كونفوشيوس( حكمه عن احلكيم الصيينتوقد ورد" 
2"الناسسس للعمر كله فعلم ؤ تأردت أنيل فشجر األرض، وإذات أن تؤسس جلردوإذا أ

)كونفوشيوس( من خالل هذه احلكمة يتبني لنا أن التعليم أهم ما يف احلياة، ويظهر ذلك جلًيا يف قول 
، وهذا ليس باألمر السهل فهوـ التعليم ـ الصعب احلساس يف أي "إذا أردت أن تؤسس للعمر كله فعلم الناس":

فة خاصة و األمة بصفة عامة، وبواسطته يتمكن الفرد 
.من جتاوز شىت العقبات اليت تواجهه يف حياته بطريقة حضارية

ب تدريس اللغة العربية يف املرحلة الثانوية بني املناهج املستعملة و اللسانيات التداولية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجيسرت يف األد: ـ لطفي محدان1
.07، ص )2007-2008(

.70النصوص بني النطرية و التطبيق، مرجع سابق ،صتعليمية : ـ بشري إبرير2



الفصل 
األول 
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األجنبية، وذلك اللغةأوشّك فيه أن التعليمية هي العلم الذي خيتص بتعليم اللغات، سواء اللغة األوىلال مما 
ذلك يم، ليف علمية التعللطرائق واملساعدةمن خالل بناء املناهج وإعداد املقررات الدراسية وحتديد الوسائل و ا

من خالله إىل مناهج وطرائق ووسائل تعليم اللغة العربية و األهداف املرجوة من أردناها أن تكون طريًقا نعرب
تعليمها

إىل التفاعل مع املعلم داخل تخدام الطرائق اليت تدفع املتعلمكما نصت املقاربة بالكفاءات إىل ضرورة اس
مية ييتجزأ من عناصر تفعيل العملية التعلعنصرًا الباعتبارها اعًال لدى املتعلمني، القسم واليت ختلف تف

.يف ضوء املنظومة الرتبوية اجلديدة.التعلمية

.سنحاول معرفته من خالل هذا الفصلو هذا ما
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:طرائق تعليم اللغة العربية- 1
لقد أوىل العرب عناية كبرية  باللغة العربية، بعدّ 

يقل أمهية عما كان يف  القدمي، فقد وضعوا مناهج القدمي، وتعليمها اآلن الذفحرصوا على تعليمها ألبنائهم من
.لتعليمها وحددوا جمموعة من الطرائق والوسائل اليت تساعد يف عملية تعلمها، ورمسوا هلا األهداف

:مناهج تعليم اللغة العربية- /1-1
املناهج الرتبوية الركيزة األساسية ألي عملية تعليمية، وعملية تعليم اللغة العربية تقوم هي األخرى على تعدّ 

باملناهج الرتبوية؟أواملقصود باملنهاج الرتبوي؟تعليمها، فما هوعمليةيمتنظعلىمنهاج تربوي يعمل

:المناهج التربوية-/1-1-1
عليه، لذلك يعمل الباحثون املناهج الرتبوية هي القلب النابض للعملية التعليمية وأساسها الذي ترتكزإنّ 

.باستمرار على إعادة بنائها و تطويرها، حىت تتماشى مع التطورات احلاصلة يف جمال التعليم
مفهومه عنفهوم املنهاج، مث ث باحلديث عن مونظرًا التساع موضوع املناهج الرتبوية، سنكتفي يف هذا البح

.التقليدي و احلديث مث ننتقل بعد ذلك إىل احلديث عن مكوناته األساسية

:مفاهيم تتعلق بالمنهاج التربوي-/1- 1-1-1
للمنهاج الرتبوي تعريفات عديدة وهو خيتلف يف مفهومه القدمي عن مفهومه احلديث، فما هو املقصود

مفهومه قدميًا؟ وماذا يقصد باملنهاج يف املفهوم احلديث؟؟ وكيف كان باملنهاج

:مفهوم المنهاج- /1- 1—1- 1- 1
:للمنهاج تعريفات عديدة نذكر منها

كد احتكا ات واألنشطة اللغوية اليت تقدمها املدرسة للمتعلمني بقصجمموع اخلرب " ملنهاج هوا
تعديل سلوك املتعلم اللغوي، و حتقيق النمو يف فنون اللغأن وو تفاعلهم معهاواألنشطة

.1"اليت حيصل عليها املتعلم يف املدرسةالتفاعل مع اخلربات و األنشطةحتكاك والمن نتائج ا

روحي و لتحقيق منو شامل، منذللتالميتقدمه املدرسةماكل:"أنهومن التعريفات املقدمة للمنهاج أيضا
2."اجتماعيووعقلي وجسمي، ونفسي

.واملنهاج وثيقة بيداغوجية رمسية تصدر عن وزارة الرتبية الوطنية لتحديد اإلطار اإلجباري لتعليم مادة دراسية ما- 

.117،ص2005، 1دون حممود الساموك، مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها، دار وائل، طعس: ـ هدى علي جواد الشمري1
.132املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية،النظام الرتبوي واملناهج التعليمية، صـ  2
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:المفهوم التقليدي للمنهاج التربوي-/1-2- 1-1-1
جمموعة من التعريفات للمنهاج سعدون حممود الساموك قدمت كل من هدي علي جواد الشمري، و

1:يليمبفهومه التقليدي، و اليت تتمثل فيما

.كل املفردات اليت تقدمها املدرسة للتالميذ- 
.و مناهج اإلعداد للحياة أو العمل،مناهج اإلعداد للجامعة تنظيم معني ملفردات دراسية مثل كل- 
.علومات واحلقائقاملادة الدراسية تتناول أكرب قدر ممكن من املعرفة و امل- 
.متحاناتنهاج إىل الطالب بغرض إعدادهم لالعملية نقل املعلم للمعلومات اليت حيويها امل- 
جتماعي و دراته و ميوله بعيدا عن الوسط االالنظر عن حاجاته و قكل ما تقدره املدرسة و تراه ضروريا بغض - 

.الوسائل املتاحة لهاحلياة اليت تنتظره،وعلى الطالب أن حيفظ املقررات بشىت 
من خالل التعريفات املقدمة يتضح لنا أن املنهاج يف املفهوم التقليدي عبارة عن جمموعة من املعلومات و 

عتبار حاجيات املتعلمنياالخد بعنيأيالواملفردات اليت تقدمها املدرسة للتالميذ،فهو يركز على املادة الدراسية،
.و 

دوره يف هذا املنهاج ثابت ال عتماد فيه على املعلم باعتباره املرجع الوحيدة للمعرفة، و ج يقع االوهذا املنه
متحانات لتحصيل العالمات يتغري، أما دور املتعلم فهو حفظ املعلومات اليت يتلقاها من املعلم واستحضارها يف اال

.فقط

:التربويالمفهوم الحديث للمناهج - / 1-3- 1-1-1
نية اليت جتماعية و الفلرتبوية الثقافية و الرياضة و االجمموع اخلربات ا" أما املنهاج يف مفهومه احلديث فهو

يع النواحي اجلسمية بداخل املدرسة وخارجها، ذ
2".تعديل سلوكهم طبقا لألهدافنفعالية، و واالجتماعيةوالعقلية واال

درسة للتالميذ ،و يهتم جبميع أبعاد النموفاملنهاج يف مفهومه احلديث يشمل مجيع اخلربات اليت تقدمها املذاً إ
،فاملتعلم يف املنهاجالذي يدور حوله املنهاجالعقلي فقط ،باعتبارهم احملورلدى التالميذ و ال يركز على النمو

.احلديث مل يعد متلقيا للمعلومات حافظا هلا فقط،و إمنا أصبح يشارك املعلم يف بناء تعلمه

.103سابق، صمنهاج اللغة العربية و طرق تدريسها، مرجع: ـ هدى علي جواد الشمري، سعدون حممود الساموك1
.117،صاملرجع نفسهـ 2
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:التربويعناصر المناهج-/1-1-2
ز املناهج الرتبوي احلديث على جمموعة من العناصر األساسية، وهي األهداف الرتبوية، واحملتوى وطرائق رتكي
.، والتقوميالتعليم

:األهداف التربوية-/ 1- 1-1-2
.1"هالذي يسعى التعليم إىل حتقيقيءالش" ف اهلدف بأنهيعرّ 

" واهلدف أيضا هو
2."معني

يسعى التعليم إىل حتقيقها من خالل العملية انطالقا مما سبق نصل إىل أن األهداف الرتبوية هي الغاية اليت 

تتطلبه احلياة فيه من إعداد "من
.3"ةخاص للقوى البشري

:4يليعملية اختيار األهداف الرتبوية جيب أن تراعي ماوإنّ 
.نفعالية و احلركيةالمع قدرات املتعلمني العقلية و اـ جيب أن تتالءم

فيه من جهة ويتمكن املعلم أيًضا من معرفة ع  املتعلم إجناز السلوك املرغوبـ جيب صياغتها بوضوح حىت يستطي
.السلوكالنشاط املؤدي إىل ذلك

مما سبق نستنتج أن األهداف الرتبوية متثل الركيزة األساسية للعملية التعليمية وال ميكننا أن نتصّور عملية 
.

:المحتوى الدراسي-/1-2-2- 1
5"واملبادئ و القيم و املثل... املضمون الذي يبىن على األهداف ويشمل على املعلومات" احملتوى هو

جتاهات والقيم و املعلومات واملهارات اليت يتم اختيارها مث االوهذا احملتوى يعكس لنا نوعية املعارف و

.117ص،مناهج اللغة العربية و طرق تدريسها،مرجع سابق:هدى علي جواد الشمري،سعدون حممود الساموكـ 1
.143الرتبوي واملناهج التعليمية،صالنظامـ املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية، 2
.102،ص6،2011دروس يف اللسانيات التطبيقية، دار هومة، اجلزائر، ط: ـ صاحل بلعيد3
التحديد االصطالحي و املفهوم للتقومي، يف ضوء احلصيلة اللسانية و الرتبوية احلديثة، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة حممد خيضر، : ـ رضا جوامع4

.6- 5،ص 2،2011بسكرة،ع
. 106مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها ،مرجع سابق ،ص :،سعدون حممود الساموك هدى على جواد الشمريـ5
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1.تنظيمها وفق نسق معني

2:يلياعي يف اختيار احملتوى ماجيب أن ير 

الدراسي يف ضوء األهداف جتاهات و املعلومات و املفاهيم، اليت تدخل يف بناء احملتوى اختيار املعارف و اال- 
.الرتبوية احملددة

.الرجوع إىل الرتاث العريب يف اختيار احملتوى الدراسي، مع وجوب مواكبته للحداثة و مستجدات العلم و املعرفة- 
.جتماعية و الثقافيةمراعاة بيئة املتعلم اال- 
.املناهج الدراسية األخرىتنظيم حمتوى اللغة العربية حبيث يراعي العالقة بني حمتويات - 

فاحملتوى إًذا هو جمموع املعارف و املعلومات والقيم اليت يتم تنظيمها وفق نسق معني، مث تقدميها إىل املتعلم 
.يتم بناؤه على جمموعة من األهداف احملددة، واليت يتم جتسدها يف الواقع من خالل احملتوى

:طرائق التدريس-/3- 1-1-2
، 3"أذهان التالميذاملدرس يف توصيل املعلومات إىلاألساليب اليت يتبعها :" مل هذه الطرائق علىتوتش

حيث أصبحت هذه األخرية من أهم العناصر الداخلة يف الرتبية احلديثة، وجيب أن تالئم األهداف الرتبوية 
وقت وأقل جهد يبذله املعلم و املتعلم، مع مراعاة الفروق الفردية بني رأقصاملنشودة، وتأدية هذه األهداف يف 
.املتعلمني، وإثارة اهتمامهم و حتفيزهم

:التقويم-/4- 1-1-2
القسم أو خارجه، وذلك التقومي من أهم يعدّ 
ختبارات، أو طرح أسئلةبإجراء اال

.املرجوة
املنهاج يقوم بدوره على جمموعة من العناصرـ  عملية تعليم اللغة العربية تقوم على منهاج تربوي، وهذامبا أنّ 

.؟و الوسائل املعتمدة يف تعليمهاقهي أهم الطرائكما سبق الذكر ـ فما هي إًذا أهداف تعليم اللغة العربية؟ وما

.6ص،التحديد االصطالحي و املفهوم للتقومي يف ضوء احلصيلة اللسانية و الرتبوية احلديثة،مرجع سابق: ضا جوامعر ـ1
.6املرجع نفسه، صـ2
.102دروس يف اللسانيات التطبيقية، مرجع سابق،ص: ـ صاحل بلعيد3
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:أهداف تعليم اللغة العربية- /1-2
يهدف تعليم اللغة العربية يف خمتلف مراحل التعليم إىل حتقيق نوعني من األهداف، أهداف عامة و أخرى 

.خاصة

:تعليم اللغة العربيةاألهداف العامة ل-/ 1-2-1
بعثة عن مرامي التوجه القومي الوطين نتلك األهداف والغايات امل" املقصود باألهداف العامة هيإنّ 

جتماعية و السياسية لألمة العربية اإلسالمية و اليت  يرتتب عليها تكوين املواطن الصاحل الاملسايرة املقاصد
شرتاك مع غريها من املواد بية باالعن طريق تدريس اللغة العر املتفاعل مع جمتمعه، وهذه  األهداف تتحقق 

:، وهذه األهداف هي1"األخرى
الذي تبين عليه شخصية املواطن، وهي مقوًما من إشعار التالميذ بأمهية اللغة العربية باعتبارها األساس- 1

مواد وص، وباشرتاك مقومات األمة العربية واإلسالمية، وهذا اهلدف يتحقق يف دروس القراءة و التعبري و النص
2...ات والرتبية املدنيةيجتماعاال: أخرى، مثل

2 -
3".قوة الدفاع عنها، والعمل على إبراز فكرة حب الوطن

ا ربطهم بالقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف باعتبارمهبتعزيز متسك التالميذ - 3
4.منبًعا للعقيدة اإلسالمية وقمة البيان اللغوي و اإلعجاز البالغي

تعريف التالميذ بوطنهم العريب و اإلسالمي وما يعرتضها من أحداث تارخيية وسياسية من خالل ما يعرض - 4
5.ريمن مواضيع القراءة و األدب و النصوص و التعب

.ضمن التواصل بني األجيالربط حاضر األمة مباضيها مما ي- 5

اجتاهادس األساسي يف فلسطني و عالقته بمعلمي اللغة العربية لكتاب لغتنا اجلميلة املقرر للصف الساتقومي: رجاء الدين حسن زهدي طموسـ 1
.22،ص2002املناهج و طرق التدريس، اجلامعة اإلسالمية، غزة،غري منشورة، كلية الرتبية، قسم ريستحنو التحديث، رسالة ماج

.103ص،دروس يف اللسانيات التطبيقية، مرجع سابق: ـ صاحل بلعيد2
.104،ـ املرجع نفسه ص3
م حنو وعالقة باجتاهتقومي معلمي اللغة العربية لكتاب لغتنا اجلميلة املقرر للصف السادس األساسي يف فلسطني : ـ رجاء الدين حسن زهدي طموس4

.103التحديث، مرجع السابق، ص
.23،املرجع نفسه صـ5
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6 -
ل، فعالو السري على خطاهم يف القول و 

1.والسيما سرية الرسول صلى اهللا عليه وسلم والصحابة و التابعني

:ا تسعى إىلوما نالحظه على األهداف
.ترسيخ العقيدة اإلسالمية- 1
.توحيد األمة العربية- 2
.احلفاظ على اللغة العربية- 3
.بث روح الوطنية يف نفوس التالميذ- 4

:األهداف الخاصة لتعليم اللغة العربية-/ 1-2-3
أما األهداف اخلاصة فتختص باللغة العربية فقط، وتعمل املدرسة على حتقيقها من خالل موضوعات 

2.اللغة املختلفة

:وميكن إجياز هذه األهداف فيما يلي
إكساب التالميذ القدرة على استعمال اللغة العربية استعماًال صحيًحا، نطًقا وقراءة وكتابة، وتشجيع التالميذ - 1

بتكار، وتكوين عادات االعلى فهم املادة املقروءة و التعبري عنها بلغتهم اخلاصة حبيث يشجع ذلك على التفكري و 
فة كالفهم و السرعة وجودة اإللقاء و التلخيص والتعبري عن قرائية لدى التالميذ و تدريبهم على املهارات املختل

3.املقروء بأساليبهم اخلاصة

اجلهرية، وفهم الفكرة العامة للمقروء و األفكار القدرة على القراءة السريعة الصامتة وأيضاساب التالميذإك- 2
عون تركيز انتباههم على املسموع ييستطستماع، حبيثاجلزئية وتذوق املقروء، وا

4.وفهمه

.ستماع و الكتابةيت تتمثل يف التحدث والقراءة واالالوهذه األهداف ترتكز على مهارات اللغة، و

.55،ص1،2007طرائق تدريس اللغة العربية، دار الفكر، عمان،ط: زكريا إمساعيل أبو الصبعاتـ1
.55، صاملرجع نفسهـ 2
.56، صاملرجع نفسهـ 3
.104ص السابق،رجع مدروس يف اللسانيات التطبيقية،:ـ صاحل بلعيد4
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:تعليم اللغة العربيةالمتبعة فيطرائقأهم ال-/ 1-3
أساسًيا يف بناء املناهج التعليمية يف الرتبية احلديثة، ونظرًا لكثرة هذه الطرائق وتنوعها اعنصر تعليمطرائق التعدّ 

على حتقيق األهداف و الغايات دراسي و قدرات املتعلمني، وتساعديالئم احملتوى العلى املعلم أن خيتار منها ما
.جوة من عملية التعليمر امل

.على مفهوم الطريقة، وعلى أهم الطرق املعتمدة يف تعليم اللغة العربيةوسنحاول يف  هذا العنصر التعرف 

:مفهوم الطريقة-/ 1-3-1
:لغة-/ 1- 1-3-1

مذهبه يقال مازال فالن على طريقة : السرية، و طريقة الرجل:و الطريقة"ريقة لغة كما جاء يف لسان العربالط
طريقة  وذحسنة هو على طريقة : يقال. يقة احلالالطر و أي على حالة واحدة، وفالن حسن الطريقة، واحدة
1."سيئة

:" ويف التنزيل العزيز يف قصة فرعون-املذهب-و- الّسرية- و. الطريق): الطريقة"(عجم الوسيطجاء يف امل
2."ـ وـ الطريقة ـ ج طرائق" كُم املثَلىويَذهبا بطريقتِ 

].11اجلن اآلية"[ًدادَ قِ قَ ائِ ا َطرَ نَّ كُ كَ لِ ذَ ونَ دُ ّناَ ومِ ونَ احلُ الصَّ ا نَّ ا مِ وأنَّ "ويف التنزيل الكرمي
.فالطريقة إذا يف معناها اللغوي تعين السرية و املذهب ومجعها هو طرائق

:إصطالًحا-/2- 1-3-1
ممكن من املادة اخلطوات اليت يتبعها املعلم إليصال أكرب قدر " يف االةف الطريقوتعرّ 

كتساب املهارة داة الناقلة للمعرفة وامليسرة ال األ"، وهي أيًضا 3"...هاذفهي الوسيلة لوضع اخلطط و تنفي؛الدراسية
والطريقة متثل اجلزء األساسي يف املنهج التعليمي، وهي من أهم أهداف العملية التعليمية ،4..."و حدوث التعلم

5."بالطريقة اجليدة

.)طرق(، مادة8العرب، مرجع سابق، جلسان : ـ ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري1
).طرق(،مادة 4املعجم الوسيط،مكتبة الشروق الدولية،مصر،ط:جممع اللغة العربيةـ2
.99ص،14،2012العربية، جملة األثر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر،عيم اللغة علاملنهج اللساين يف ت: ـ بومجلني لبوخ، بن قطاية بلقاسم3
.28ص،1،2013طاء، عمان،فطرائق تدريس اللغة العربية و أساليب تدريسها، دار ص: ـ فاضل ناهي عبد عون4
.12ديدية، مرجع،سابق،صجالتتدريس اللغة العربية بني الطرائق التقليدية اإلسرتاتيجيات: حسني الدليميعلي ـ طه 5
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ساب املتعلمني أكرب ألداة اليت تساعد املعلم يف إكالطريقة هي امن خالل التعريفات السابقة يتضح لنا أن 
قدر ممكن من املعلومات و املهارات و املعارف و القيم، وهي تلعب دورًا مهًما يف املنهج التعليمي، وجيب أن 

.تتالءم مع املوقف التعليمي و األهداف التعليمية املرجوة من عملية التعليم

:بعة في تعليم اللغة العربيةق المتائأهم الطر 1-3-2
طرائق تعليم اللغة العربية كثرية ومتنوعة بتنوع فروعها، فهناك طرائق يتم اإلعتماد عليها يف تعليم القواعد إنّ 

:يليوالنصوص األدبية، و القراءة و التعبري، ولعل أمهها ما

:الطريقة القياسية-/1- 1-3-2
.ئق املعتمدة يف التعليم، ويطلق عليها أيًضا طريقة القاعدة مث األمثلةاالطريقة من أقدم الطر هذةتعدّ 

ى البداية مث اإلتيان بشواهد و أمثلةذعلى حفظ القاعدة من" هذه الطريقةوتقوم 
األمثلة اليت توضح القاعدة أي أن الذهن يبدأ ملزم حبفظ القواعد أوال مث تعرض عليه) التلميذ(فالطالباحلفظ،

1."من الكل إىل اجلزء

من خالل هذا التعريف يتبني لنا أن الطريقة القياسية تبدأ حبفظ املتعلمني للقاعدة مث تعرض بعدها األمثلة و
.إىل اجلزءق من العام إىل اخلاص ومن الكللاملتعلمني، فهذه الطريقة تنطنلتوضيح هذه القاعدة يف أذها

2":يلي

.وهي اخلطوة اليت يتهيأ فيها التالميذ إىل الدرس اجلديد ويكون ذلك بالتطرق إىل الدرس السابق: التمهيد- 
تكتب القاعدة كاملة وخبط واضح على السبورة، ويلعب املعلم دورًا مهما يف التوصل إىل احلل : عرض القاعدة- 

.تالميذهمع 
بعد أن يشعر التالميذ باملشكلة يطلب املعلم منهم اإلتيان بأمثلة تنطبق على القاعدة انطباقا: القاعدةتفصيل - 

.تاما، ألن ذلك يساعد على تثبت القاعدة و رسوخها يف أذهان التالميذ
القاعدة قياًسا على األمثلة بعد شعور التالميذ بصحة القاعدة يطلب املعلم منهم التطبيق على : التطبيق- 

.السابقة
…ةر بسهولة السري فيها وفق " ومتتاز الطريقة القياسية

.228ص مناهج اللغة العربية و طرق تدريسها،مرجع سابق،:ي،سعدون حممود الساموكهدى علي جواد الشمر ـ  1

.64-63طرائق تدريس اللغة العربية و أساليب تدريسها،مرجع سابق، ص :فاضل ناهي عبد عونـ  2
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بوتوزيعه على مدار السنة رللمعلم التحكم يف املنهج املقر تتيح:"وهي1"وقًتا طويال
د املتعلمني على احلفظ و و2" التالميذ على اإلملام بقواعد اللغة إملاًما تاًما

.و النصوص األدبيةالبالغةيف تدريس قة تستعمل أيًضا، وهذه الطري"الصعب إىل السهل

):االستنباطية( ستقرائيةالطريقة اال-/3-2-2- 1
على األمثلة اليت يشرحها املعلم و يناقشها مث يستنبط القاعدة، وهذا يعين أنه يبدأ من" وتقوم هذه الطريقة 
بفحص اجلزئيات أي األمثلة مث اخلروج من دراستها ستقراء أسلوب يشجع التفكري،و يبدأاجلزء إىل الكل،و اال

بقاعدة 
.فهذه الطريقة تنتقل من اجلزء إىل الكل، وهي عكس الطريقة القياسة، وبذلك3"عامة

هلا مخس عالذي وض) فريدريك هربارت( ملاينستقراء إىل طريقة للتدريس على يد العامل األوقد حتول اال
4:"خطوات، وهي كما يلي

تتضمن هذه اخلطوات إعداد التالميذ و حتفيزهم للدرس، ويكون ذلك من خالل طرح أسئلة تتعلق : التمهيد- 
.بالدرس السابق

يقدم املعلم أمثلة عن الدرس اجلديد، وتكون هذه األمثلة عادة من إنتاج التالميذ، : العرض- 
.وتثبت هذه األمثلة على السبورة

ثلة يقوم املعلم باالشرتاك مع التالميذ باملوازنة و املقارنة بعد عرض األم: الربط و املوازنة- 
.وإظهار العالقات اليت تربط بينهابني األمثلة، 

م أمثلة لعيتوصلوا إىل استنتاجها، يقدم امليستنتج التالميذ القاعدة مبساعدة املعلم، و إذا مل : استتناج القاعدة-
.

ميذ عن صحة القاعدة، وذلك بالتطبيق على لاخلطوة األخرية، وفيها يكشف التوهي: التطبيق- 
.أمثلة أخرى

.219، ص 1،2009اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية،عامل الكتب احلديث،األردن،ط:الوائليطه علي حسني الدليمي،سعاد عبد الكرمي ـ 1
.265ص ، 1،2009فنون اللغة العربية و أساليب تدريسها،عامل الكتب احلديث،إربد،األردن،ط:راتب قاسم عاشور،حممد فؤاد احلوامدةـ2
.228سابق،صمناهج اللغة العربية و طرق تدريسها،مرجع:هدى علي جواد الشمري ،سعدون حممود الساموكـ 3
.213_212، ص 2010ومها،  املؤسسة احلديثة للكتاب، لبنان، تدريس مهارات اللغة العربية و علمرجع يف : ـ علي سامي احلالق4
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ق من لول إىل احلقيقة تدرجيًيا فهي تنط
العام تدرجيًيا، .1"حكامألاملفهوم، أي من اللغة إىل ا

تنظيم املعلومات اجلديدة " ،وهي أيًضا تساعد يف2وذلك جبعل معناه واضًحا جلًيا فيصري التطبيق عليه سهالً 
يبقى على تواصل )يذالتلم(وترتيب حقائقها ترتيًبا منطقًيا وربطها باملعلومات السابقة، باالضافة إىل أن الطالب

و تعود الطالب )التالميذ(بني املعلم و الطالب. ا تقوم على أسلوب احلوار واملناقشةدائم مع 
.3"على دقة املالحظةعلى 

فتثري م و التالميذ علعلى احلوار و املناقشة بني املنستنتج من كل هذا أن الطريقة االستقرائية، هي طريقة تقوم
.تفكريهم و تساعدهم على الوصول إىل القاعدة

و االكتفاء يف بعض)التالميذ(البطء يف إيصال املعلومات إىل ذهن الطلبة" هلذه الطريقة مآخد منها إال أنّ 
و أيًضا تركيزها على العقل دون اجلوانب األخرى و تعطيلها ". 4األحيان مبثالني أو ثالثة الستنباط القاعدة 

5.اراإلبتكلقدرات املتعلمني يف التجديد و 

.وباإلضافة إىل تدريس قواعد النحو و فق هذه الطريقة يتم االعتماد عليها أيًضا يف تعليم النصوص األدبية

:)الطريقة المعدلة(: طريقة النص-/ 1-3-2-3
عرض النص على " ةوتقوم هذه الطريقطريقة االستقرائية، الن ومسيت هذ

األديب املرتابط األفكار وهي تسري بكتابة النص األديب أمام التالميذ مع كتابة األمثلة املرغوب يف دراستها خبط 
يزة حىت يصل إىل استنباط مميز، أو بوضع خطوط حتتها، وبعد أن يقرأها التالميذ يناقشهم املعلم باألمثلة املم

6".القاعدة

عمن خالل األساليب املتصلة ال األمثلة املنقط" فعرض األمثلة فيها يكون
7".)أو التالميذ(وال متثل معىن يشعر الطلبة 

.128مرجع سابق، ص / 1تعليمية اللغة العربية، ج: ـ أنطوان صياح وآخرون1
.261أساليب تدريس اللغة العربية،  مرجع سابق، ص : صومانـ أمحد إبراهيم 2
.268مرجع سابق، صفنون اللغة العربية و أساليب تدريسها،: ـ راتب قاسم عاشور، حممد فؤاد احلوامدة3
.268،صاملرجع نفسهـ4

.262أساليب تدريس اللغة العربية،مرجع سابق، ص :براهيمإأمحد ـ5
232مناهج اللغة العربية و طرق تدريسها،مرجع سابق، ص :الشمري،سعدون حممود الساموكهدى علي جواد ـ 6

232فنون اللغة العربية و أساليب تدريسها،مرجع سابق، ص:راتب قاسم عاشور،حممود فؤاد احلوامدةـ 7
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املتصلة، و طريقة وأطلق على هذه الطريقة تسميات عديدة منها، طريقة السياق املتواصل، وطريقة األساليب 
.النصوص املتكاملة

ألمثلة من النص بعد قراءته ووتركز هذه األخرية يف تدريسها للقواعد النحوية، وباقي األنشطة على استخراج ا
.استنباط القاعدة منها،و فهمه

1:ومتر باخلطوات التالية

.اجلديدوالغاية منه هو جلب انتباه التالميذ إىل الدرس : التمهيد- 
يكتب املعلم النص على السبورة خبط واضح، مث يقرأ من طرفه قراءة منوذجية، يركز يف قراءته على : عرض النص- 

.حوهلا موضوع النصاملفردات اليت يدور
األمثلة من النص، مث يسجل املعلم هذه األمثلة على السبورة، مث يوازن بني تلك يتم استخالص: حتليل النص- 

.الستنباط القاعدة العامةحيث الصفات املشرتكة بني اجلمل األمثلة من
بعد حتليل األمثلة وبيان ما ختتلف فيه من الظواهر اللغوية، يدفع املعلم التالميذ على استنباط : استنباط القاعدة- 

.القاعدة، وبعد ذلك يسجلها على السبورة
كلًيا بعد تناول القاعدة، أو كلًيا بعد تناول القاعدة كاملة، أو  , ويكون جزئًيا بعد أن يتم جتزئة القاعدة: التطبيق- 

.وهذا يثبت القاعدة
تعليم القواعد وفق هذه  الطريقة جياري تعليم اللغة نفسها، ألن تعليم اللغة " هذه القاعدة أن أنصار ويرى

.2"يأيت عن طريق معاجلة اللغة نفسها 
.3"غة، وأساليبها رسوًخا مقرونًا خبصائصها اإلعرابية يؤدي إىل رسوخ اللمزج النحو بالتعيري الصحيح " كما أن 

مناسبة يف حتقيق األهداف املرسومة للقواعد النحوية، عن طريق مزج هذه " طريقة كما يرى أنصارها أيًضا
4".القواعد بالرتاكيب و التعبري السليم الذي يؤدي إىل رسوخ اللغة و أساليبها 

5:رغم هذه املزايا إال أن هلا بعض العيوب، واليت نوجزها فيما يليولكن 

.يصعب احلصول على نص متكامل خيدم الغرض الذي وضع من أجله، يف استنباط القاعدة- 
.يتصف النص عادة بالتكلف و االصطناع- 

.232صق، مناهج اللغة العربية و طرق تدريسها،مرجع ساب:هدى علي جواد الشمري،سعدون حممود الساموكـ 1

.68طرائق تدريس اللغة العربية و أساليب تدريسها، مرجع سابق، ص: ـ فاضل ناهي عبد عون2
.68ـ املرجع نفسه،ص3

.269فنون اللغة العربية و أساليب تدريسها،مرجع سابق،ص:راتب قاسم عاشور،حممد فؤاد احلوامدةـ4
.69و أساليب تدريسها،مرجع سابق،صطرائق تدريس اللغة العربية:فاضل ناهي عبد عونـ5
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الوقت وال يصل املعلم قد ال يستويف املعلم مجيع خطوات هذه الطريقة، خاصة إذا كان النص مطوًال، فيضيع- 
.إىل القاعدة

طريقة النص تتيح للمعلم فرصة تعليم القواعد النحوية من خالل نستنتج أن الطريقة املعدلة أو ومما تقدم
تعليم القواعد فقط، وإمنا يتعدى  إىل يقتصر على 

.اللغة العربيةباقي أنشطة 

:الطريقة التكاملية-/4- 1-3-2
لقد جرت بعض احملاوالت الناجحة يف بعض الدول العربية كاجلزائر، واألردن والكويت يف تدريس اللغة و 

تدريس اللغة أصبح أساسه نص العربية كوحدة متكاملة، وهذا األسلوب على ما يبدو ومضمون على اعتبار أن
ف األوىل، والنص األديب يف الصفوف املتقدمة، فيمكن تدريس اللغة العربية وحدة متكاملة من املطالعة يف الصفو 

1.حمور الدراسات البالغية و النقدية يف الصفوف الثانوية

ه ذ، ويعتمد يف ختطيطه و طريقة تنفيأسلوب التكامل ثورة على أساليب التلقني واحلفظ واالستظهاريعد و
أمام اكتساب املفاهيم اليت ،اليت تفصل بني خمتلف جوانب املعرفة، وتزيل احلواجز التقليديةعلى إزالة احلواجز

2.توضح وحدة املعرفة، ودورها يف احلياة اليومية

األسلوب التكاملي أن النص وحدة متكاملة يدرب من خالله على القراءة و التعبري و القواعد وويرى مؤيد
وغري ذلك،  ويف ذلك إدراك للحقائق يف االنتقال من الكل إىل اجلزء، وتعمل هذه الطريقة على بعث النشاط و 

3.احليوية لدى التالميذ، وتوطيد العالقة بني خمتلف فنون اللغة

تتجاوزه إىل تعلم اللغة بأنشطتها املختلفة، ويتم بواسطتها "هذه الطريقة ال ختتص بتدريس القواعد فقط وإمنا و
4".س القراءة و اإلمالء و التعبريإىل جانب تدري،تدريس القواعد من خالل النصوص األدبية، شعرًا ونثرًا 

. 269، ص اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية،مرجع سابق:طه علي حسني الدليمي،سعاد عبد الكرمي الوائليـ 1

.90-89تدريس اللغة العربية بني الطرائق التقليدية و االسرتاتيجيات التجديدية،مرجع سابق، ص:طه حسني الدليميـ2
.263ـ املرجع نفسه، ص3
.130،مرجع سابق، ص1تعليمية اللغة العربية،ج:ـ أنطوان صياح و آخرون4
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إىل تدريس اللغة العربية كوحدة متكاملة، من خالل بعد هذا الطرح يتبني لنا أن األسلوب التكاملي يهدف 
.النصوص األدبية و نصوص املطالعة

لكن رغم ما يتضمنه هذا األسلوب من مزايا قد تساعدنا يف تعليم اللغة العربية، إال أنه قد وجه إليه بعض و
النقد، فهو ال يساعد على معاجلة األخطاء الفرعية الدقيقة، و يصعب على املريبني من خالله التوصل إىل خمتلف 
الفروق الفردية بني  التالميذ، كما أنه يصعب إعداد الكتاب املدرسي احمليط بكل فروع اللغة العربية إحاطة كاملة، 

1.دى املعلمني و التالميذ من الصعب توفرهاوهذا األسلوب يتطلب أيًضا وجود قدرات وكفايات ل

:وسائل تعليم اللغة العربية- /1-4
أي علمية تعليمية تقتضي وجود جمموعة من الوسائل اليت تساعد يف إيصال املعلومات للتعليم، فما هو إنّ 

هو دورها يف املادة التعليمية؟ وماهي أنواعها؟ وكيف تؤثر يف املعلم و املتعلم و ؟ ومااملقصود بالوسائل التعلمية
تعليم اللغة العربية؟

:مفهوم الوسائل التعليمية-/1-4-1
جمموعة أجهزة و أدوات ومواد يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم و " تعرّ 

"2.
كل أداة يستخدمها األستاذ لتحسني عملية التعليم وترقيتها، وذلك بتدريب املتعلمني " 

من شخص املعلومات و املهارات املختلفة كل ما يساعد على انتقال املعرفة و" وهي .3"على اكتساب املهارات
.4"ة أكرب عدد من احلواسإىل آخر، مما يعزز القدرة على اكتساب املهارة وذلك مبخاطب

من التعريفات السابقة ميكننا القول أن الوسائل التعليمية تشمل كل ما ميكنه مساعدة املعلم على حتقيق 
.األهداف التعليمية أثناء تقدميه للمادة التعليمية إىل املتعلم

املعينة، والوسائل السمعية كما وردت تسميات أخرى للوسائل التعليمية، كوسائل اإليضاح، والوسائل 
" ولكن االسم األكثر شيوًعا هلا من هذه التسميات هو" تكنولوجيا التعليم" البصرية، وأحدث تسمية هلا هي 

".الوسائل التعليمية

.267العربية،مرجع سابق، ص اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة :طه علي حسني الدليمي، سعاد عبد الكرمي الوائليـ  1

.181ص،1،2010مدخل إىل تدريس مهارات اللغة العربية، دار البلدية، األردن ،ط: ليغـ مسيح أبو م2
.152، ص 1،2009زائر ،طدراسات يف اللسانيات التطبيقية حقل تعليمية اللغات، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجل: ـ أمحد حساين3
.401اللغة العربية و علومها، مرجع سابق، صاملرجع يف تدريس مهارات: احلالقـ علي سامي 4
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:أنواع الوسائل التعليمية-/ 1-4-2
اليت تناسب مع املادة التعليمية إن الوسائل التعليمية كثرية ومتنوعة، وعلى املعلم أن حيسن اختيار الوسيلة 

:ومستوى املتعلمني، وهي كما يلي

:الوسائل الحسية-/1- 1-4-2
أو منوذجية أو يءواسطة احلواس، وذلك بغرض ذات الشجمموع الوسائل اليت تؤثر يف القوى العقلية بوهيّ 

.1صورته أو حنو ذلك وهذه احلواس قد تكون حاسة السمع أو البصر
2:وهي كما يلي: الوسائل الحسيةأمثلة عن 

ميكن االستفادة من هذه الوسيلة يف درس التعبري كاستحضار زهرة، أو مثرة، أو علم، أو : ذوات األشياء- 1
...ساعة

.ج طائرة، أو سفينةذ : مناذج جمسمة- 2
، وقد تدخل يف حصص النصوص األدبية، وتستعمل التعبريلوهي كا: الصور- 3

.لتوضيح األفكار اليت يتضمنها النص
:علىوهي وسيلة أساسية اليت ال يستغين عنها املعلم، وهي تشمل أيًضا: السبورات- 4
.البطاقات واللوحات- 
...األشرطة املسجلة و اليت تسجل فيها مناذج جيدة للقراءة، أو احلوارات- 
.أشرطة األفالم و الفيديو- 
3.اعة واملعارض املدرسيةذاإل- 

:الوسائل اللغوية- /1-4-2-2
أوتشبيه، أو الضد،الوهي تشمل الوسائل اليت تؤثر يف القوى العقلية بواسطة األلفاظ، كذكر مثال، أو 

.4املرادف
:أمثلة عن الوسائل اللغوية

.األمثلة"- 1

.432ص،11املوجه الفين املدرسي للغة العربية دار املعارف، مصر، ط: ـ عبد العليم إبراهيم1
.46التطبيقية ، معهد األدب واللغة، جامعة بشار، صحماضرات يف اللسانيات: ـ لطفي بوقربة2
.46ص ،نفسهاملرجع ـ 3
.432املوجه الفين املدرسي للغة العربية، مرجع سابق، ص: ـ عبد العليم إبراهيم4
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.التشبيه واملوازنة- 2
.الشرح والوصف- 3
.1"القصص و احلكايات- 4

مما تقدم ميكننا القول أن الوسائل التعليمية، عبارة عن مؤثرات تساعد يف حتسني و تسهيل عملية التعليم، 
سواء أكانت هذه الوسائل حسية تؤثر يف احلواس، أو

.الدروسيف تقدمي 
لغوي ولكن رغم أمهية هذه الوسائل يف علمية التعليم، فإن الكتاب املدرسي أمهها، فهو من وسائط املنهاج ال

أبرز الوسائط البصرية املعتمدة  يف التعليم فهو املعجم الذي " و أيًضا من ،2ج و تبليغها هله أمهية كبرية يف محل املن
ويقدم املواد الدراسية بشكل مبسط وفق منهاج حمدد، ويقدم احلد األدىن من حيوي املادة التعليمية املطلوبة 

.3املعارف املطلوبة

:ـ أهمية الوسائل التعليمية/1-4-3
املعلم، املتعلم، واملادة (ليميةتعى تأثريها على عناصر العملية التكمن أمهية الوسائل التعليمية يف مد

:على النحو التايل)التعليمية

:ـ أهميتها للمعلم/1-4-3-1
:4استخدام الوسائل التعليمية يف علمية التعليم تساعد املعلم يف حتسني أداءه، وذلك يظهر من خاللإنّ 

.تغري دور املعلم من ناقل للمعلومات وملقي هلا إىل املخطط و املنفذ و املقوم للتعلم- 
.فيهااملساعدة يف حسن عرض املادة و تقوميها والتحكم- 
.توفري وقت املعلم وجهده- 

:أهميتها للمتعلم-/2- 1-4-3
:استخدام الوسائل التعليمية يعود بفائدة كبرية على املتعلم، ويثري تعليمه، فهي

.همتثري انتباه التالميذ حنو الدروس واهتمام" - 1
.تنمي يف املتعلمني حب االستطالع، وختلق يف نفوسهم الرغبة يف التعلم- 2

.47حماضرات يف اللسانيات للغة العربية، مرجع سابق، ص: ـ لطفي بوقربة1
.43، ص1،2010اللسانيات التطبيقية و تعليم اللغة العربية، منشورات االختالف، ط: يغار ـ حممد األو 2
.208، ص2012دار الكتاب احلديث، القاهرة، مصر،  ، : ـ3
.407املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها، مرجع سابق، ص: ـ على سامي احلالق4
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.جتعل التعليم أكثر عمًقا وثباتًا يف أذهان التالميذ- 3
.1"تعاجل مشكلة الفروق الفردية بني التالميذ- 4

ًضا املتعلم على 
املشاركة و التفاعل مع خمتلف املواقف التعليمية، وقد أثبتت بعض التجارب العلمية أن التعلم بالوسائل التعليمية 

.2)%40(الوقت، و اجلهد عند املتعلم بنسبةيساهم يف توفري

:أهميتها للمادة التعليمية-/3- 1-4-3
3:يليمية فيما يتكمن أمهيتها للمادة التعل

.تساعد يف توصيل املعلومات واملواقف واملهارات املتضمنة يف املادة التعليمية- 1
2 -.
.تساعد يف تبسيط املعلومات و األفكار وتوضيحها- 3

:دور الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية-/1-4-4
إن علمية تعليم اللغة العربية تقتضي وجود املعلم و املتعلم،واملادة التعليمية، وهذه العناصر كما سبق الذكر 

للوسائل التعليمية دورًا مهًما يف عملية تعليم فإنّ دمة يف عملية التعليم، و بالتايلتتأثر بالوسائل التعليمية املستخ

.االبتكار
:4اللغة العربيةخلصت بعض الدراسات إىل دور الوسائل التعليمية يف تعليموقد

إىل أن الفيلم التعليمي وسيلة جيدة يف تعليم اللغة العربية من خال مترين التالميذ )1978(خلصت دراسة يف
.الكتابةثعلى املهارات اللغوية، االستماع و القراءة و التحد

: مهارة االستماع تنشط من خالل استخدام الوسائل التعليمية، مثل: خلصت دراسة أخرى إىل أنو
عاب اللغوية ومتثيل األدوار وغريها، فهذه الوسائل تشجع املتعلم على االستماع و التسجيالت الصوتية، و األل

.الربط بني ما يستمع إليه وواقع احلياة، كما تساعد أيًضا على فهم املعىن

ب الصف الثامن األساسي،فاعلية برنامج بالوسائل املتعددة يف : ـ يوسف سعيد حممود املصري1
.18، ص2006، غري منشورة، كلية الرتبية، قسم املناهج وتكنولوجيا التعليم، اجلامعة اإلسالمية، غزة، فلسطني،ريسترسالة ماج

.409-408مرجع سابق، ص،املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومها : ـ علي سامي احلالق2
.409ـ املرجع نفسه، ص  3

.419-418ومها، مرجع سابق، ص تدريس مهارات اللغة العربية و علاملرجع يف : ـ علي سامي احلالق4
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من خالل األلعاب اللغوية و الصور، و األفالمطتنشفأما مهارة التحدث
.ى ابتكار السياق الذي جيعل لكالمه معىنلاملتعلم على التحدث، وتساعده ع

أما مهارة الكتابة فيمكن تنشيطها باستخدام السبورات مبختلف أنواعها، أما مهارة القراء فيمكن تفعيلها 
1.

 :
.

.420املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية و علومها،مرجع سابق،ص:علي سامي احلالقـ1
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:ةة بالكفاءات في المنظومة التربوية  الجزائريبالمقار تطبيق-/2
تحسني  العمل الرتبوي وجعله أكثر فعالية، قامت اجلزائر  بإصالحات شاملة نطالقًا من حتمية التجديد لا

الدراسية على ، وبنت املناهج الكتب و احملتويات التعليمية وفق  األهداف املسطرةللنظام الرتبوي، فجّددت  
".الكفاءاتبة المقارب" داغوجي جديد يعتمد أساس بينظور م

و من حتصيل املعارف بنجاعة،متكني املتعلمالثاين من األهداف، وتسعى إىل ة بالكفاءات متثل اجليلواملقارب
.بات وجتنيد التعليمات لتنمية القدرات و املهاراتاملناسبة  لتوظيف املكتسخلق الفرص و الوضعيات

، ولذلك سنتعرف ة بالكفاءات بغية حتسني الفعل الرتبوياملقاربلقد بنيت مناهج اإلصالح الرتبوي وفق و
ة الرتبوية مع الرتكيز على املقاربتها اجلزائر يف مناهجهاهجات اليت انتلى املقاربأوًال ع

.املعتمدة حالًيا يف املنظومة الرتبوية اجلزائرية

:مقاربات التعليم في الجزائر-/2-1
صالح و إعادة بناء اجلزائر يف السنوات األخرية يف إقبل بدء احلديث عن املقاربة اجلديدة اليت انتهجتها

املقاربة باملضامني واملقاربة " إىل املقاربتني السابقتني هلا ومهاأوًال ولو بإجيازوتطوير مناهجها الرتبوية، جيب اإلشارة 
"ة األوىل تقوم على أساس احملتويات، فاملقارب"باألهداف

تلقًيا، يستمع وحيفظ ويتدّرب، هو مالك املعرفة ويكون التلميذ مالدرس، ينظم املسار، وينجز املذكرات، فاملعلم 
، فهذه املقاربة جعلت من التلميذ جمّرد وعاء يتلقى املعلومات واملعارف فقط ويسرتجعها يف 1..."يعيد ما حفظه

عملية االمتحانات لتحصيل العالمات، أما املعلم فيها فهو املالك الوحيد للمعرفة، فهو الذي يلقى الدرس ويسّري 
هتمام فيها ة األوىل فتحول مركز االك النقائص اليت وقعت فيها املقاربالثانية فقد جاءت لتدار التعليم، أما املقاربة

ه يف بؤرة الفعل التعليمي، وتكون األهداف ضمن هذه املقاربة عبارة عن سلوكيات تفوضع" من احملتوى إىل املتعلم
، فعملية 2"ملرامي و األهداف العامة للمناهججمزأة ميكن مالحظتها وقياسها آنًيا وحتدد هذه السلوكيات الغايات وا

له يف ذلك، أما األهداف هي علم فيسري الدرس مبشاركة املتعلمالتعليم وفق هذه املقاربة ترتكز على التعّلم، وأما امل
عبارة عن سلوكيات جمزأة غري مرتابطة املدى

ريستاللغوية، رسالة ماجتثبيت امللكة دور املقاربة بالكفاءات ىف : ـ نور الدين بوخنوفة1
.13،ص 2010/2011جامعة احلاج خلضر،باتنة،

وية حسب معلمي ومفتشي املرحلة صالحات الرتبهداف املناهج اجلديدة يف إطار اإلتقييم مدى حتقيق املقاربة بالكفاءات أل: ـ حرقاس وسيلة2
نساية والعلوم االجتماعية، قسم علم النفس وعلوم الرتبية، جامعة منتوري، راه، غري منشورة، كلية العلوم اإلئية، رسالة دكتو بتدااال

.158،ص2009/2010قسنطينة،
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املنظومة الرتبوية اجلزائرية إىل تغيريها وتبين غري أن هذه املقاربة تعرضت أيًضا جلملة من االنتقادات دفعت 
األخرية مع مطلع املوسم املقاربة بالكفاءات كبديل للمقاربة باألهداف، حيث شرعت يف تطبيق هذه

.؟م، يف خمتلف مراحلها التعليمية، فما هذه املقاربة2004/م2003الدراسي

:المقاربة بالكفاءات- /2-2
ة بالكفاءات كمنهجية جديدة املقاربناهج اجلزائرية اجلديدة اعتمادالبيداغوجية يف املات من بني املستجد

.و حتقيق األهداف املسطرة، فما مفهوم املقاربة بالكفاءات؟لتنفيذ

:مفهوم المقاربة بالكفاءات-/2-2-1

" فها فريد حاجي يف كتابهملقاييس حمددة، ويف هذا الشأن يعرّ االتقومي وفقوميكن أن تكون قابلة للمالحظة 
:" بيداغوجيا التدريس بالكفاءات

تعمل على التحكم يف جمريات احلياة بكل ما حتمله من تشابك يف العالقات وتعقيد يف ةيبيداغوجيا وظيف"

1."فة وجتسيدها يف الواقعبالسعي إىل تثمني املعارف الدراسية وجعلها صاحلة لالستعمال يف مواقف احلياة املختل

.على مصطلحني مها املقاربة والكفاءة" المقاربة بالكفاءات" وتشمل
.هو مفهوم الكفاءة؟ما مفهوم املقاربة؟ وما: وهنا نطرح السؤال التايل

:ةالمقارب- /1- 2-2-1
:لغة-/1

البن لسان العربة يف اللغة من قرب وقارب واقرتب مبعىن وصل إىل مستوى معني أو حمّدد، وجاء يف املقارب
:منظور
رب، القرب نقيض البعد، قرب الشيء بالضم، يقرتب قربا وقربانًا أي ذنا فهو قريب، قارب الشيء دناه، قَ "

.2"والتقارب ضّد التباعد
البعيد، أي ومأخوذة من مصدر الفعل قارب وهي تعين خالف باعدمعجم الطالبكما وردت يف قاموس 

أنه أمٌر قريب، دنا الشيء إليه أي قرب منه، كما تعين كذلك ترك املبالغة 

.21م، ص 2005بيداغوجيا التدريس بالكفاءات، األبعاد و املتطلبات، دار اخللدونية، القبة، اجلزائر،: ـ فريد حاجي1
).قرب(، مادة 11لسان العرب، مرجع سابق، ج: منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األنصاريـ ابن 2
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.1وقصد االعتدال واالستقامة

:اصطالًحا-/2
" :على" عبد اهللا القلي" الناحية االصطالحية فقد تعددت تعاريف املؤلفني للمقاربة، حيث عرّفهامنأما

.2"معينةا الطريقة املتبعة يف تناول موضوع ما، ومتثل اإلطار النظري الذي يعاجل فيه قضية
جناز يف ضوء خطة لإلتعد املقاربة تصور بناء مشروع عمل قابل "فيعرف املقاربة بقوله" فريد حاجي" أما

تأخد يف احلسبان كل العوامل املتداخلة يف حتقيق األداء الفعال و املردود  املناسب من طريقة ووسائل ومكان 
.3"وزمان وخصائص املتعلم والوسط والنظريات

مشل من سابقة فإذا كان األول قد أقر بأن املقاربة هي تصّور ومشروع فقط، فإن الثاين بني أوهذا التعريف 
عرفها من خالهلا أال وهو ميدان لتصور اخلطة أو املشروع،كما أنّه خصص الزاوية اليت الضروريّةالشروط والعوامل
.الرتبية و التعليم

ات يفتفقد عرّ " جنة الوطنية للبرامجالل" أّما
، صوصية أكثر من سابقيههذا التعريف يتميز خبو.4اليت من خالهلا تصور منهاج دراسي والتخطيط له وتقييمه

هج وختطيطيف عناصر وهي املنها ال املقاربة وهو الرتبية والتعليم وخصصها حيث حدد جم
.التعريف قد حدد املقاربة يف خطة لبناء مناهج تربوية وتقوميها

املقاربة هي : ة بني التعاريف السابقة نستخلص مفهوم شامل للمقاربة وهو أنكمن خالل النقاط املشرت 
جلعل املخرجات التعليمية ذات ات اليت تعتمد يف بناء مناهج املنظومة الرتبويةيالتصورات واخلطط واالسرتاتيج

.
.يةو معاجلة أو بلوغ غاوهي أيضا كيفية دراسة مشكل أ

.هذا عن املقاربة فما هي الكفاءة؟

.614،ص1986،)لبنان(، بريوت،11منجد الطالب قاموس عريب ـ عريب، دار املشرق، ط: ـ إفرام عبد اهللا  البستاين1
.59،ص1990طبعة مزيدة ،بريوت،معجم الوايف وسيط اللغة العربية ،مكتبة بريوت:ـ عبد اهللا القلي2
.11بيداغوجيا التدريس بالكفاءات، مرجع سابق، ص: ـ فريد حاجي3
.08،ص2003فقة ملناهج السنة الثانية من التعليم املتوسطة،االوثيقة املر : ـ اللجنة الوطنية للربامج4
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:الكفاءة-/2- 2-2-1
افأه كفأ، ك" البن منظورالعربلسان الكفاءة يف اللغة من كفأ مكافأة و تعين التماثل و التناظر، وجاء يف 

املصدر الكفاءة والكفء النظري املساوي، ومنه الكفء النظري، ومنها الكفء و على الشيء مكافأة جازاه و
1"متاثالً : وتكافأ الشيئان... الكفاءة على النكاح هو أن يكون الزوج مساوي للمرأة يف حسبها ودينها ونسبها

.عليه وحسن تصرفه، وهي كلمة موّلدةالقدرة : والكفاءة للعمل
:مفهوم الكفاءة نذكر منهااآلراء والتعريفات اليت تناولت أما اصطالًحا فلقد تعّددت

ة، وهن املهارات ")louis dhainault(فها لويس دينوعرّ - 
.2"نشاط مامبمارسة الئقة لدورها أو وظيفة ما أو، اليت تسمح - حركية - النفسية، واحلس 

" pierre gillet)(فها بيار جيليويعرّ - 
.3"ذهبية عملية تسمح إزاء عائلة من األوضاع بالتعرف على مهمة مشكلة، وحّلها بعمل ناجع) خطط(صور

طار أصناف من اات منظمة تظهر من خالل نشاطات يقومجمموعة قدر :" وهي أيضا
.4"الوضعيات بغية حّل مشكل مطروح

واملعرفة واملهاراتاملقدرة املتكاملة اليت تشمل جممل مفردات" " سهيلة حمسن الفتالوي" فهاعرّ وت
مرتابطة بنجاح وفعالية، وهي قدرة املعّلم على إجناز النتائج عدة مهام زمة ألداء مهمة ما أواالجتاهات الال

5"املرغوب فيها مع اقتصاد اجلهد والوقت والنفقات

:ا) andrée gettet"(أندري جييت" فهاويعرّ 
إجراء نتاج لذلك العمل بعد وتكون مرتطبة باخلربة السابقة كتوظيف املهارات واخلربات من أجل القيام بعمل ما"
6."ية تقوميية لنتيجة ذلك األداءلمع

).كفأ(، مادة12مرجع سابق، جلسان العرب، : ـ ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري1
.11بيداغوجيا التدريس بالكفاءات ، مرجع سابق، ص: ـ فريد حاجي2
تدريس الرتبية البدنية والرياضية يف ضوء األهداف اال جرائية واملقاربة بالكفاءات، ديوان : ـ عطا اهللا أمحد، زيتوين عبد القادر، بن قناب احلاج3

.56،ص2009املطبوعات املدرسية، اجلزائر،
أمهية اسرتاتيجية املقاربة بالكفاءات، جملة الدراسات و البحوث االجتماعية، جامعة : وشي، أمحد عز الدين بوعامرـ عبد الرزاق باللم4

.26،ص2013الوادي،
.21ص، 2003، )األردن( مان، ع1الكفايات التدريسة ـ املفهوم ـ التدريب األداء، دار الشروق للنشر والتوزيع، ط: الويـ سهيلة حمسن كاظم الفت5

6 - Andree Géttet : devllepper les compétences. E. S ,F éditeur. 2em edition
Paris( france).1998 .p19.
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من خالل هذه التعاريف نستنتج أن الكفاءة هي اإلحاطة بكل اجلوانب و اإلمكانيات املمنوحة للمتعّلم من 
استعمال و توظيف مجلة من املعارف و أجل القدرة على التكّيف يف الوضعيات الصعبة وحّلها عن طريق

كتسبة واالعتماد على القياس واملالحظة من أجل حّل هذه املشكلة وبالتايل فإن الكفاءة املعلومات واملهارات امل
.

:عناصر الكفاءة-/3- 2-2-1
:للكفاءة عناصر ثالثة هي

:ستعداداتاال- /أ
هي الطاقة الكامنة للفرد يف جمال معني أو أكثر من جمال، وعن طريق االستعداد يصل إىل مستوى معني و

.مًعات طاقة فطرية أو مكتسبة أومهااستعداداالمن الكفاءة، أي يبلغ اهلدف املقصود من علمية التعلم و 
:قلي واالجتماعي وهيت اليت تصاحب النضج اجلسمي والعاهي االستعداد:االستعدادات الفطرية- /1
.إخل... ويشمل القدرة العامة، أي الذكاء والذاكرة، و االنتباه، والتصّور، والتخيل، واإلدراك: العقلياالستعداد- 
ويتمثل يف النمو اجلسمي من طول، ووزن، واحلواس اخلمس إىل جانب النطق السليم، : االستعداد اجلسمي- 

.والصحة العامة
واملدرسة، امليل والرغبة يف الشارعالجتماعي يف عالقات الطفل بأقرانهيظهر االستعداد ا: ماعياالستعداد االجت- 

ا عن غريه أو غريها  من السمات اليت متيز تلميذً ... ة غريه، أو االنزواء والقلق االنطواء واللجوء للوحدةكر يف مشا
.1من التالميذ

اليت اكتسبها الطفل من حميطة االجتماعي واملدرسي، هي اخلربات والقدرات :" المكتسبةتالستعدادا- /2
:وهذه اخلربات تتمثل يف

سمية يف مستواه ز أنشطة يدوية أو القيام بأعمال جالقدرة على الكالم، واجلري، التسلق، وإجنا: سميةخربات ج- 
.إخل...وحسب طاقاته

به الوضعيات اليت لغريه حسب ما تتطن نفسه أو عن من التعبري ماب ثروة لغوية متكنهاكتس: خربات عقلية- 
2"يتعرض هلا، كما تساعدُه هذه الثروة على التعلم، ولذلك تعتمد عليها مناهج السنوات األوىل من التعليم

.12ـ أوحيدة علي، التدريس الفّعال بواسطة الكفاءات، ، مرجع سابق،ص 1
.12ـ املرجع نفسه ،ص2
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ها عندما السلوكات اليت يسلكتظهر يف عالقاته مع إخوانه وأقرانه، والتصرف معهم، و" خربات اجتماعية
1"سة، والشارع والبيتتصادفه مواقف اجتماعية يف املدر 

إذا كانت لديه استعدادات فطرية، و أخرى مكتسبة  نستطيع تعليم الطفل إّال إننا ال: وممّا سبق ميكن القول
و مراعتهما أثناء التدريس، وهلذا السبب تعتمد مناهج السنة األوىل يف مجيع األنشطة على احملسوس، وشبه 

وتؤجل .وتنطلق من مكتسبات  الطفل اليت اكتسبها من بيئة قبل الدخول إىل املدرسة.
أّجلت إىل السنة القواعد اليت:إىل مستويات أخرى مثل- اليت تعتمد على القدرات العقلية -ة د

.الرابعة، وكذلك التاريخ واجلغرافيا اللذان أّجال إىل السنة الثالثة

:اتالقدر -/ب
أو ) حسية-جسمية ( اهنة من أعمال عقلية، أوهي كل ما يستطيع الفرد أداءه يف اللحظة الر : القدرات

.و مكتسبة أو مها مًعاتماعية، وقد تكون القدرات فطرية أاج
، والعقلي، )اجلسمي ـ واحلسي(اليت ترجع إىل الوراثة وتصاحب النضجهي القدرات: الفطريةالقدرات - /1

.والوجداين
وتتوسع أكثر فأكثر عن تلك القدرات اليت يكتسبها الفرد من حميطه، وهذه األخرية تنمو: القدرات املكتسبة- /2

رابعة، وتلميذ السنة يم ولذلك نالحظ أن قدرات تلميذ السنة األوىل أقل من قدرات تلميذ السنة الطريق التعل
.2وهكذا...اخلامسة أكرب من قدرات تلميذ السنة الثانية

أن مستوى القدرات متباين من مستوى إىل آخر، : انطالقًا من هذا ميكن الوصول إىل نتيجة مفادهاو
احللقات وهذه لدرجات حبيث يعتمد الالحق منها على السابق هلا مشكلة يف النهاية سلسلة متتابعة اومتتايل 

:
: القدرات العقلية- 

.القدرة على تذكر املعلومات واسرتجاعها عند احلاجة-
.القدرة  على ختزين املعلومات وحفظها يف الذاكرة-
.القدرة على  الفهم واالستيعاب-
.القدرة على التحليل والرتكيب والتجريد والتعميم-
.القدرة على العد-

.13الكفاءات،مرجع سابق، ص التدريس الفعال بواسطة :ـ أوحيدة علي 1

.13، صنفسهعجر ـامل2
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.القدرة على الربط بني الرمز واملعىن-
.القدرة على االنتباه ومتابعة املعلم-
.إخل...القدرة على-

:القدرات اجلسمية- 
.ألشياء معاجلة يدويةلعاجلة الدقيقة املالقدرة على - 
.القدرة على الرسم، والكتابة، واألشغال اليدوية- 
.القدرة على أداء األناشيد أداء جيد- 
.القدرة على القفز واجلري والتسلق- 
.القدرة على النطق الصحيح للحروف والكلمات واجلمل- 
.القدرة الّلفظية، والقدرة على القراءة- 
1إخل...القدرة على- 

:القدرات االجتماعية
.فعاالتاالنطالقدرة على ضب- 
.القدرة على التصرف املناسب يف الوضعيات اليت تصادفه-
.القدرة على التكيف مع زمالئه يف املدرسة وخارجها-
.القدرة على تعديل السلوك حبيث يتالئم مع تغيري املواقف-
.القدرة على تعديل االستجابة-
.القدرة على التمييز بني الفضيلة و الرذيلة-
.القدرة على بناء عالقات مع زمالئه يف املدرسة وخارجها-
2إخل... القدرة على- 

:بناًءا على ما سبق من معلومات نستخلص فكرة مفادها
ات سواء  أساسًيا الكتساب املهار استعدادات والقدرات تشكل عامًال رئيسًيا يف عملية التعليم، وشرطالاإنّ 

وهلذا ينبغي للمعلم أن يراعي .، أو مهارات عقلية، أو مهارات اجتماعية)حسّية- جسمية(كانت هذه املهارات
.الكفاءات اليت حددهاقومي الدروس ليحقق استعدادات وقدرات تالميذه أثناء إعداد وتقدمي وت

.14التدريس الفعال بواسطة الكفاءات، مرجع سابق، ص: ـ أوحيدة على1
.15، صاملرجع نفسهـ 2
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:المهارات-/ جــ
:"املهارات هي

1".دقيقة ومتناسقة وناجعة

:
:احلسي- - 

.مهارات بصرية، مسعية، حركية، تعبريية-
.مهارات الكتابة، والقراءة،والكالم-
.مهارات حركية مرتبطة بالنشاط احلركي-
.مهارات يدوية يف معاجلة األشياء الدقيقة بدقة-
.إخل...مهارات-

 -:
.مهارات الفهم واالستيعاب-
.مهارات التحليل والرتكيب والتلخيص، وحترير مواضيع-
.مهارات تركيب مجل، أو ترتيب فقرة أو إمتام حوار-
.مهارات الربط بني الكلمة ومعناها-
.إدراك العالقة بني اإلشكال والصور والرسوممهارات -
.مهارات حل متارين، ومسائل حسابية-
.إخل...مهارات-

 -:
.مهارات التفاعل مع اآلخرين-
.مهارات بناء عالقات اجتماعية- 
.مهارات التعبري عن رأي بصورة مالئمة- 
.مهارات تفاعلية كمبادرة إلقاء التحية على اآلخرين- 
.بصديقكمهارات االستجابة التفاعلية كاإلصغاء املتكلم، أو االبتسامة عندما تلتقي- 

.15التدريس الفعال بواسطة الكفاءات،مرجع سابق، ص:ـ أوحيدة علي1
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1.إخل...مهارات- 

:كفاءةمستويات ال-/ جـ
كفاءة ثالث مستويات يتدرج مستوى الكفاءة فيها من الكفاءة القاعدية إىل الكفاءة املرحلية، وأخريًا لل

.الكفاءة اخلتامية
وهي  كفاءات تتحقق بصفة مستمرّة غري منقطعة يف الوحدة التعلمية والفصل الدراسي والسنة الدراسية وهي  

:كالتايل
تم حتقيقها خالل مرحلة تعليمية ومتثل جمموع نواتج التعلم األساسية املرتبطة وهي اليت ي: الكفاءة القاعدية- 

بالوحدات التعليمية اليت توضح بدقة ما سيفعله املتعلم، أوما سيكون قادًرا على أدائه أو القيام به يف ظروف 
اس الذي يبىن عليه معينة، وكلما حتكم فيها تسىن له الدخول دون مشاكل يف تعليميات جديدة والحقة فهي األس

.2التعلم
وهي اليت يتم حتقيقها خالل جمموع الوحدات التعليمية، أي جمموع الكفاءات اليت يضعها : الكفاءة المرحلية- 

.املعلم ويسعى إىل حتقيقها
3.: الكفاءة الختامية- 

املرحلية تتشكل من جمموع الكفاءات القاعدية والكفاءة اخلتامية هي بدورها ميكننا أن نستنتج أن الكفاءة و
.تشكل من جمموع الكفاءات املرحلية

.الكفاءة املستعرضة: وهناك من يضيق مستوى آخر من الكفاءة أال وهو
قيقها بواسطة إدماج وهي تلك الكفاءة املتقاطعة واليت تشرتك يف تكوينها بعض املواد أو مواد كثرية واليت ميكن حت"

.4"نواتج تعليمات معينة لبعض املواد
ما

.تعليمات هذه املواد مع بعضها البعض

.16سابق، صالتدريس الفّعال بواسطة الكفاءات، مرجع : ـ أوحيدة علي1
.12ييداغوجيا التدريس بالكفاءات، مرجع سابق،ص: ـ فريد حاجي2
ـ 44،ص2005اربة بالكفاءات،البدر للنشر،بيداغوجيا املق: صاحل بوشاقورـ3
الرتبية، اجلزائر، دت، املقاربة بالكفاءات، اجلذور والتطبيقات، جملة العلوم اإلنسانية، عدد خاص، ملتقى التكوين بالكفاءات يف : ـ خلضر لكحل4
.81ص
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:مبادئ المقارنة بالكفاءات-/2-2-2
:1بالكفاءات على مجلة من املبادئ نذكر منهاوتقوم بيداغوجيا التعليم 

.اسرتجاع التلميذ ملعلوماته السابقة قصد ربطها مبكتسباته اجلديدة وحفظها يف ذاكرته: مبدأ البناء- 
اليعين ممارسة الكفاءة بغرض التحكم فيها، مبا أن الكفاءات تعرف عند : مبدأ التطبيق- 

.ما، حيث يكون التلميذ نشط يف تعلمهالتصرف يف وضعية 
أي تكليف املتعلم بنفس املهام اإلدماجية عدة مرات قصد الوصول به إىل االكتساب العميق : مبدأ التكرار- 

.للكفاءات واحملتويات
يسمح اإلدماج مبمارسة كفاءة عندما تقارن بأخرى، كما تتيح للمتعلم التمييز بني مكونات : مبدأ اإلدماج- 

.اءات واحملتويات، وذلك ليدرك الغرض من تعلمهالكف
يسمح هذا املبدأ لكل من املعلم واملتعلم بالربط بني أنشطة التعليم وأنشطة التعلم وأنشطة التقييم : مبدأ الرتابط- 

.اليت ترمي كلها إىل تنمية الكفاءات

:ة بالكفاءاتخصائص المقارب/ 2-2-3
:املقاربة بالكفاءات جبملة من اخلصائص نذكر منهايزتتم

توظيف مجلة من املوارد واإلمكانيات، مثل املعارف والقدرات واملهارات، ويتم توظيفها حسب املواقف - 
.والوضعيات ومتطلبات التوظيف

.جتعل من املتعلم حمورًا أساسًيا وتعمل على إشراكه يف تنفيذ عملية التعلم- 
تقوم باختبار الوضعيات التعليمية من احلياة وصياغتها على شكل مشكالت تتطلب من املتعلم استخدام - 

.مهاراته ومعارفه حللها
أو - 

.القيام بعمل أو حل إشكال
ا البعض وقريبة من الكفاءات ال تتحقق إال مبمارستها ضمن وضعيات، وهذه الوضعيات تكون قريبة من بعضه- 

.لتنمية كفاءاتهحياة املتعلم 

بيداغوجيا املقاربة بالكفاءات يف املمارسة التعليمية، جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية، عدد خاص، ملتقى التكوين بالكفاءات يف : ـ شرقي رمحة1
.59الرتبية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، اجلزائر، دت، ص

درجة معرفة معلمي : عبد احلميد معوش ـ2
.55-ـ54، ص 2011/2012معمري ،تيزي وزو،العلوم االنسانية و االجتماعية،قسم علم النفس،جامعة مولودماجستري ،غري منشورة ،كلية
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النشاط الواحد، وحىت لو ارتبطت بأكثر من مادة ترتبط الكفاءة مبجاالت ووضعيات ختص املادة الدراسية أو- 
.كل مادة على حدى

يتضح لنا من خالل هذه اخلصائص أن املقاربة بالكفاءات، ترتكز على التعلم أكثر من التعليم، وذلك من 
تعلمه، فهي تقدم له جمموعة من الوضعيات تأخد عملية التعلم، وجعله مسؤوًال عنخالل إشراكها املتعلم يف

ارفه ومهاراته وقدراته حللها، وهذه الوضعيات تكون غالًبا شكل مشكالت أو مشاريع تستوجب منة توظيف مع
.من واقعه املعيشي

:أهداف المقاربة بالكفاءات-/2-2-4
1:هذه املقاربة تعمل على حتقيق مجلة من األهداف نذكر منهاإنّ 

عن طريق تكوين اجتاه - 
.اجيايب عن التعلم لدى املتعلم

الشتقاق من احلقول املعرفية املختلفة عند ا- 
.سعيه إىل حل مشكلة أو مناقشة قضية أو مواجهة وضعية

.جتسيد الكفاءات املتنوعة اليت يكتسبها املتعلم يف سياقات واقعية- 
ندماج بني احلقول املعرفية، وتكوين نظرة االزيادة قدرات املتعلم على إدراك تكامل املعرفة والتبّصر بالتداخل و- 

.شاملة لألمور والظواهر اليت حتيط به
.ربط التعليم بالواقع- 
.النظرية إىل معرفة نفعية تطبيقية ذات معىنالعمل على حتويل املعرفة- 
.الوعي بدون العلم والتعليم يف تغيري الواقع- 

على إحداث تغريات يف النظرة ملا ينبغي أن يكون عليه املتعلم لمإن هذا التوجه اجلديد للتعليم يعوعليه، ف
وعالقته باملعرفة وبالغري حىت يكون منوذًجا صاًحلا ملواطن قادر ع

زدهار، باإلضافة إىل تفعيل وتوظيف معارفه وخرباته ومهاراته اليت اكتسبها سابًقا يف مواقف االو الرقي و
.ووضعيات طارئة يف حياته اليومية

.23بالكفاءات، مرجع سابق، صبيداغوجيا التدريس : ـ فريد حاجي1
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:التعليم بواسطة الكفاءات-/2-2-4
والطرائق والظروف اليت حيّضرها املعلم ملوقف معني أو لوضعية من وضعيات يقصد بالتعليم األنشطة والوسائل 

الدرس وكذلك اإلجراءات اليت يتبعها أثناء تقدمي احلصة ملساعدة تالميذه على التعلم والوصول بأنفسهم إىل 
.الكفاءة املقصودة من النشاط

.والتقوميالتنفيذمعني أثناء التحضري، و) نشاط(وللتعليم مهارات تظهر يف قدرة املعلم على أداء عمل
والتعليم بواسطة الكفاءات ليس ذلك التعليم الروتيين الذي يقوم به املعلم خبطاء عشواء ينتهج خالله طريقة 

وشكله والتصرف هو، دون تكييف مراحلهمعيًنا كمااخلطأ والصواب، فتارة خيطئ، وتارة يصيب، أو يقلد منوذًجا
.1يتبع من سبقه دون نقد أو حتويريف حمتواه، أو

بل التعليم بواسطة الكفاءات هو ذلك التعليم الذي يتم عن دراية، ويرتكز على أسس، ومبادئ، ومنهجية 
:مضبوطة، وعناصر متكاملة فيما بينها ومن هذه العناصر املتكاملة نذكر منها

:التحضير الجّيد للحصة- /أ
:التحضري اجلّيد هو ذلك التحضري الذي يتوفر على شروط متكاملة، نذكر منهاإنّ 

:والتوظيفة على التحليل والتركيبالقدر - 
ة اليت هلا عالقة إنّ 

.2، العقلي، والوجداين)اجلسمي ـ احلسي( هيبشخصية املتعلم
:الحصةالقدرة على تكييف- 

لقصد هو التوسيع والتنويع والتدرّج مبا يالئم طبيعة ال، بل ااالستبدأومن التكييف ال يعين احلذفويقصد 
.التالميذ ومستواهم اجلسمي ـ احلسي، والعقلي، واالجتماعي

ستعانة بالوسائل ام حواسهم ويف بيئتهم، فينبغي االعن إدراكهم، وغري موجود أمأما إذا كان املضمون بعيًدا 
)إخل...املرادف، الضد، املشابه، األمثلة، التبسيط: (أو وسائل لفظية مثل...) صور، رسومات، أشياء(الالزمة 

ها يف الوقت 
.3املناسب

.21التدريس الفّعال بواسطة الكفاءات، مرجع سابق، ص: ـ أوحيدة علي1
.21ـ املرجع  نفسه، ص2
.22،صـ املرجع نفسه3
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:القدرة على توظيف مبادئ التعليم- 
البدء باحملسوس أو شبه -االنتقال من البسيط إىل املركب- هي التدرّج من الّسهل إىل الصعب وهذه املبادئ 

أو إىل اجلزء حسب ما يتطلبه موضوع الدرسمن اجلزء إىل الكل، أو من الكل االنتقال-
.إخل...طبيعة النشاط

:القدرة على تحديد كفاءة الحصة- 
املعلم الذي ال يستطيع حتديد الكفاءة من كل حصة ال ينجح يف دروسه، ألن األنشطة وما تتضمنه من إنّ 

.هي إال وسائل تستغل للوصول إىل الكفاءة املقصودةمعلومات ومهارات ومواقف ما
:الترتيبالتنظيم والقدرة على الربط و- 

البد من تنظيم املعلومات اجلديدة وربطها باملكتسبات السابقة، وترتيبها يف مراحل متسلسلة ومتناسية مع 
.1التوقيت املخصص

:القدرة على صياغة األسئلة-/ب 
ة يصوغون أسئلقد يظّن بعض املعلّمني أن صياغة األسئلة بسيطة، والدليل على هذا هو أن مجيع املعلمني 

ألشكال معينة، وأهداف غري هذا الظن، ألن الصياغة ختضع ولكن احلقيقة .الدروس بسهولة تامة، ودون عناء
.شكلية وعشوائية وغري جمديةروتينية و صياغتهصبحالعنصرين تكل من جيهل هذين حمددة و 

:والربهان على هذا القول تؤكده احلقائق التالية
صياغة عامة، وصياغة خاصة، وصياغة األسئلة اهلرمية، وكل نوع : ضع إىل ثالثة أنواع هيصياغة األسئلة ختإنّ - 

.يتفرّع إىل عّدة مستويات
:األمثلة التاليةوغولتوضيح هذه الفكرة أص

: مة لألسئلةاالصياغة الع-/جـ
علمني اللكن بعض املومزايا، و , متباينة، ولكل شكل مواصفات، وعيوبهذه الصياغة هلا ثالثة أشكال 

يبذل التالميذ جهوًدا الون أسئلة بسيطة ال تتطلب جهًدا من املعلم أثناء الصياغة، ومييزون بينها، ولذلك يصغ
فكرية قبل اإلجابة عنها، وهلذا تكون الدروس ممّلة، وجافّة، وفارغة احملتوى إذا اعتمد املعلّم على الصياغة املعلقة 

.2املفتوحةأو املوجهة دون الصياغة
:أشكال الصياغة العامة لألسئلة

.22، صالتدريس الفعال بواسطة الكفاءات،مرجع سابق :أوحيدة عليـ1
.23، صـ املرجع نفسه2
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أسئلة مفتوحةأسئلة موّجهةأسئلة مغلقةاألشكال م
ــوع

ل نـــ
 كــــــ

ات
صفــــ

ـــــوا

حتتاج هذه األسئلة إىل - 
.جواب واحد

تشجع هذه األسئلة ال- 
.التلميذ على التعبري حبرية

جواب التلميذ مقّيد، - 
يستطيع إضافة ولذلك ال

.ما عنده
ال تدفع التلميذ إىل - 

التفكري والبحث عن 
.اجلواب

ال تنمي قدرات التلميذ - 
.ومهاراته العقلية

ـ هذه األسئلة هلا عالقة 
بالطريقة التقليدية 

.التلقينية

هذه األسئلة توحي - 
.باجلواب

التلميذ يعرف السائل، - 
ولذا جييب إجابة توافق 

.رأي السائل ال رأيه
حيتاج التلميذ إىل ال- 

التفكري طويل قبل 
.اإلجابة

هذا النوع من األسئلة - 
.يلغي مبادرة التلميذ

تنمي شخصية ال- 
تسمح له املتعلم، ال

.باستغالل قدراته العقلية

ترتك هذه األسئلة احلرية - 
عن أفكاره للتلميذ ليعّرب 

.ورأيه
تكشف هذه األسئلة - 

.قدراته ومهارات التلميذ
تساعد على توظيف - 

.مكتسباته السابقة
تتضمن أجوبة ال- 

مباشرة،أو غري مباشرة 
ولذلك يعتمد التلميذ على 
قدراته العقلية ليتمكن من 

.اإلجابة

:صوغ األسئلة التاليةيليتضح هذا اإلشكال أكثر للمعلم،و 
أسئلة مفتوحةأسئلة موّجهةأسئلة املغلقة

يف أي فصل حنن؟- 
من حيب املدرسة؟- 
على ماذا تكتب بالطبشور؟- 
ماذا تأكل يف الصباح؟- 

هل حنن يف فصل اخلريف؟- 
هل أنت حتب املدرسة؟- 
من له لوحة؟- 
هل تأكل اخلبز يف الصباح؟- 

ملاذ؟عندك؟ ولفصل املفّضل ما- 
ملاذا حتب املدرسة؟- 
جابات عن أين تكتب اإل- 

األسئلة؟
ماذا تفعل يف الصباح قبل أن - 

.تذهب إىل املدرسة

نستنتج من هذين الشكلني أن الصياغة 
.وتساعد املعلمني.وأفكارهم وآرائهم
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.إن التالميذ حمور العملية التعليمية ـ التعلمية: وهلذا نستطيع القول
:صياغة الخاصة لألسئلةال-/د

ية وغري جمدية، غغة على الكفاءة املقصودة من السؤال، ألن عشوائية التدريس أصبحت التركز هذه الصيا
ولذلك البد من حتديد هدف كل مرحلة من مراحل الدرس، وهدف كل وضعية من الوضعيات اليت تتخلل 

.1الدرس
يتم خالهلا استخدام كاّفة يق، هو إّال خطة حمكمة البناء مرنة التطبوعليه فإّن التعليم بواسطة الكفاءات ما

.كفاءة أو جمموعة كفاءات مرجوةلتحقيقمكانيات والوسائل املتاحة بطريقة مثلىاإل

:التقويم في المقاربة بالكفاءات-/2-2-5
عملية التقومي يف املقاربة بالكفاءات مل تعد مرتبطة مبدى حفظ الدروس، واستظهارها يف االمتحانات إنّ 

حتقق الكفاءات املستهدفة يف خمتلف األنشطة التعليمية، فما هو ، بل أصبحت مرتبطة مبدىوحتصيل العالمات
هي أهدافه؟ماهي  وسائله؟ ومااملقصود بالتقومي؟ وفيما تتمثل أهم أنواعه؟ و

:تعريف التقويم/1- 2-2-5
:لغة-/1

تعين ) larousse(لفرنسيةاة ويف معجم اللغévaluation)(كلمة التقومي تعادهلا يف اللغة الفرنسية كلمة
.2تقدير قيمة الشيء، كما تعين كذلك تقدير أمهية شيء ما وتثمينه ومنحه القيمة اليت تليق به

:اصطالًحا-/2
:من الناحية االصطالحية تعّددت التعاريف املنصبة حول ماهية التقومي ومن بينها نذكر

التقومي علمية منظمة تنتج عنها معلومات تفيد يف اختاذ قرار أو إصدار أحكام على : 3"حممد عثمان"تعريف
.قيمة األشخاص أو األشياء أو املوضوعات واألفكار

.ية إصدار أحكام على قيمة شيء مالهذا التعريف يعترب التقومي عم
( العملّية املنهجّية اليت تتضمن مجيع املعلومات عن مسة معينة: " ومي على أنّهالتق" عزيز مسارة" ف يعرّ 

مثّ استخدام هذه املعلومات يف إصدار حكم على هذه السمة يف ضوء أهداف حمّددة ) بالقياس الكمي أو غريه

.25بواسطة،مرجع سابق، صالتدريس الفعال :ـ أوحيدة علي1
2 Dictionnaire de LAROUSSE, libaire deLAROUSSE,édition de1989. Paris( Fra nce). p/21.

.12، ص2005،)األردن( ، عماني، دار أسامة للنشر والتوزيع،دطأساليب التقومي الرتبو : ـ حممد عثمان3
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.1"يلزم من تعديل وتصحيح يف العمل الرتبويلنعرف مدى كفايتها و إجراء ما
.توفر من معلومات عنهاالتعريف يرى بأّن التقومي عملّية إصدار على مسة أو شيء ما من خالل ماهذا و

عملّية تؤدي إىل معرفة فهم التلميذ لربنامج معّني من التعليم لفرتة وذلك عن طريق وضع :" كما يعّرف التقومي بأنه
2."دذ عنبه التلمييتمتعاللفظي الذي أصبحاختبار يقيس السلوك الفكري و

:" يعرف أيًضا بأنهو
3".الضعف لتداركها عن طريق حصص التدعيم أو العالج للضعف الذي يالحظه عند مجاعة من التالميذ

عملية تربوية فالتقومي إذاً 
.

:أنواع التقويم-/2- 2-2-5
:ينقسم التقومي إىل ثالثة أنواع، وهي كما يلي

:التقويم التشخيصي-/ أ
ويرتبط هذا التقومي بوضعية االنطالق، ويكون فيها يف بداية السنة الدراسية، أو بداية احلصة أو قبل بدء 

4:عملية التعلم ويهدف إىل

.الكشف عن ميول التالميذ، و- 
.الكشف عن مدى جوانب القوة والضعف لدى التالميذ- 
.الكشف عن مدى استعداد التالميذ للمرحلة الّالحقة- 
.توضيح العناصر اليت مل يستوعبها التالميذ- 
.يوضح الصعوبات اليت يعاين منها التالميذ- 
.قياس املكتسبات واحملصالت العلمية- 
.يساعد املعلم على حتديد أهداف التعّلم- 

التقومي يسمح للمعلم بتقييم مستوى التالميذ ومدى سبق أن هذا النوع من نالحظة من خالل ماما
عليها يف السنوات السابقة وتقييمها، كما ا

.18،ص)األردن(، عمان2مبادئ القياس والتقومي يف الرتبية، دار الفكر، ط: عبد القادرـ عزيز مسارة، صايف حممد عبد القادر، إبراهيم حممد 1
ستري،غري منشورة،كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية،قسم علم وء املقاربة بالكفاءات،رسالة ماجاملمارسات التدريسية للمعلمني يف ض:نورة بوعيشةـ 2

.58- 57،ص2008مرباح،ورقلة،اجلزائر،النفس و علوم الرتبية،جامعة قاصد ي 
.58صاملرجع نفسه،ـ3
.10- 9ـ املعهد الوطين لتكوين املستخدمني وحتسني مستواهم، سند تربوي تكويين على أساس املقاربة بالكفاءات، ص4
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يسمح له أيضا مبعرفة اخلصائص العقلية واجلسمية لتالميذه وحتديد نقاط القوة والضعف لديهم، وذلك من خالل 
.ااألسئلة هلم، من إجابتوجيه بعض

:التقويم التكويني-/ ب 
وهذا التقومي يكون خالل مراحل تقدمي الدرس، فهو يقيم مسار الدرس، ومدى تفاعل التالميذ معه، ويكون 

األخطاء اليت يقعون يفت املعلّم لتصحيحعن طريق تدخال
1:يسعى هذا التقومي إىلو 

.الكشف عن عوائق التعلم- 
.يسمح للمعلم و املتعلم بتقومي أدائه- 
.علمـ يدفع التالميذ إىل الت.ميكن من سد الثغرات والنقائص املالحظة- 
.ميكن من اكتشاف مواطن القوة والضعف- 
.الفردية بني املتعلمنييسمح باكتشاف الفروق -

.ميكن املعلم من مدى فهم املتعلمني للدروس، أو أجزائه-ـ 
ح بالوقوف على وعليه، فإّن هذا النوع من التقومي يتم خالل التعلم ويالزمه بصفته أداة تداركية ألنه يسم

على أمناطها املخو م بالرتكيز على مصدر األخطاء الصعوبات يف التعل
.املعاجلة والدعمأنشطة

:التقويم التحصيلي-/ ـج
قرر الدراسي ملستوى معني، وينصب يف املقاربة اجلديدة على قياس يأيت هذا التقوميو

.ماكفاءةالكفاءة القاعدية، أو الكفاءة املرحلية واخلتامية، وقد ينصب على مؤشرات  
2:ويهدف هذا التقومي التحصيلي إىل

.التحقيق من النهائية للتعلم- 
.يكشف عن مدى التحكم يف الكفاءة- 
.يسمح باالنتقال إىل مقرر آخر، أو درس آخر- 
.حيدد مقدار ما مت حتقيقه من األهداف- 
.يسمح بإعطاء التالميذ درجات وتقديرات- 
.10ص،بالكفاءات،مرجع سابقاملعهد الوطين لتكوين املستخدمني و حتسني مستواهم،سند تربوي تكويين على أساس املقاربة ــ 1

.10، صـ املرجع نفسه2
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تقومي تشخيصي، : التعلم يف ظل املقاربة بالكفاءات متر بثالثة أنواع من التقوميوخالصة القول أن عملية 
وتقومي تكويين

ت املقدمة هلم، ويكون يف 
حملققة، وهو الذي يفصل يف انتقال 
املتعلمني من مرحلة إىل أخرى، فالتقومي إًذا عمل يقوم به املعلم باستمرار، ويكون مالزم لعملية التعلم من بدايتها 

.

:وسائل التقويم-/3- 2-2-5
1:يعتمد املعلم يف عملية تقوميه للتالميذ على جمموعة من الوسائل نذكر منها

:المالحظة-/ أ 
تكون من خالل تفقد املعلم لتالميذه ومراقبتهم أثناء القيام بأنشطة الدرس، فهذا يساعد على معرفة و

.مث يقوم بتسجيل تلك املالحظة يف دفرت خاصمستوى أدائهم، وبيان نقاط الضعف والقوة لديهم، 

:االختبارات-/ ب 
تساعد االختبارات على اختالفها شفوية أو كتابية املعلم يف مجع املعلومات عن حتصيل التالميذ للمادة 

.التعليمية كما تساعد أيًضا يف معرفة مدى حتقق األهداف التعليمية
املتعلم فيها يشارك يف إنتاج املعارف أكثر من التعليم، ألنّ التعّلمفاملقاربة بالكفاءات ترتكز على منطقإذاً 

يف عملية التعلم والذي املعلم فيكون مرشًدا وموجًها له فقط، كما مت فيها دمج عملية التقييماوال يتلقاها، أم
.

:نة التقويم في التعليم بالكفاءاتمكا-/2-2-5
يعتمد تقومي الكفاءات على تقومي كل املواد املدجمة املكونة للكفاءة من معلومات ومهارات وقدرات واليت 

.حتدد يف أشكال أهداف ملستويات خمتلفة، بعد أن يكون املتعلم قد اكتسبها بعد قطعه ملسار تكويين معّني 
البسطية، بل تتأسس على عملية ختصيص للكفاءات املستهدفة، بلكفاءات عملية ليست بالسهلة وال اميوتقو 

.تقان و التحكم املرغوب فيهاملستوى اإلاوحتديد معاملها وحدودها حبيث يكون التقومي موضوعًيا ودقيًقا جمسد
مرحلة من املراحل التعليمية أو على تقدير يف 

، )تعلميالالتعليم( ن عناصر الفعل الرتبويعتباره عنصر م، إّمنا يتم يف شكل نسق متواصل باالكشف املدرسي

.60_59سابق، صـ نورة بوعيشة، املمارسات التدريسية يف ضوء مقاربة التدريس بالكفاءات، مرجع1
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قدرات أوة اليت تكون على شكل أهداف عامة وحمددة يف صورة مهارات أووذلك ألن األهداف املنشود
تكون فيه عملية التقومي أحد عناصره املنسجمة رتاتيجية التعليم والتعلم يف شكلسصاغ داخل إكفاءات، 

مع البنية الكلية فيكون بذلك عنصر التقومي مندًجما داخل البنية الكلية لسريورة التعليم والتعلم غري معزول عنها، 
1.فهو بذلك يغلب عليه طابع التكوين

اعها، فإن تقومي إجناز احملتوى التعليمي وقياس مدى ختزينها واسرتجمحور حولتذا كان تقومي املعارف يإ
املوضوع اجلودة والبحث عن درجة اإلتقان والتحكم اليت متكن املتعلم من إجنازها على الكفاءة يصيب يف صلب

أرض الواقع، باالعتماد على مؤشرات موضوعية واضحة حول درجة اإلتقان ملستوى اإلجناز خالل مقطع من 
واهلدف هنا هو تقومي الكفاءات كاملة " مؤشرات الكفاءة" قاطع التعليم والتكوين حيث تسمى هذه املؤشراتم

.وجمزأة إمنا مدجمة وجمّسدة
ابة تقومي شيء مركب وهلذا جيب األخد بعني االعتبار األبعاد واملعارف الضرورية  تقومي الكفاءة هو مبثإنّ 

ذلك مساعي التحليل والبناء اليت يبديها التلميذ مع مطالبته بتربير قراراته واختياراته وإظهار ككعناصر مكونة هلا،و 
.العالقات املوجودة بني خمتلف العناصر املدجمة واملكونة للكفاءة

:أهداف التقويم المبني على الكفاءات-/ 4- 2-2-5
ختتلف أهداف التقومي باختالف أهداف وغايات املناهج التعليمية، اليت ختتلف بدورها باختالف التوجيهات 

.العامة االقتصادية، السياسية واالجتماعية لكل جمتمع
احملتويات وختزينها لدى التالميذ ومنها ماومن التوجيهات البيداغوجية ما يبين املخططات التعليمية على أمهية 

مرتبطة باحلياة،  تكون معزولة عن استخدامات
ة للمقاربة باألهداف وعلى أنقاض نقائص املقاربة البيداغوجية اليت مل تعد حتقق أهدافًا بكما هو الشأن بالنس

ترضي جهات ك
:أهداف التقومي وتتمثل أهداف التقومي املبين على الكفاءات يف أهم النقاط التالية

لطبيعة اويكون ذلك من خالل تكييف املعارف والطرائق والوسائل واألهداف : االهتمام بنمو الطفل املتكامل- 
نموه وخصائصه يف كل مرحلة مما جيعلل

.217،ص3،2003اسرتاتيجية الكفاءات وأساليب تقومي جودة تكوينها، منشورات دار الرتبية، ط: ـ عبد الكرمي غريب1
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املهارات وقومي اجلانب املعريف بقياسختلفة، يكون توالصعوبات اليت تواجهها من أجل اختاذ تدابري التدخل امل
.1األداءات، يف حني يهتم تقومي اجلانب الوجداين بقياس االجتاهات وامليول واملواقف

التقومي مركز على الكفاءات يضع الفرد يف وضعيات واقعية يف مواجهة مشكالت حقيقية يسمح له بتحديد - 
.املسؤوليةدوره حتديًدا دقيًقا مما يساعده ويدربه على حتمل

ذاتية تستحق أن يفتخر يدرك شيًئا فشيًئا أنه ميلك قدرات وإمكانياتبني الكفاءة والقدرة جيعل التلميذالربط - 
.

التعرف على القدرات واإلمكانيات الذاتية تسمح للمتعلم بتقدير ذاته وتساهم يف تكوين صورة إجيابية إنّ - 
.للذات
claude" " رلوبياليفي كلود " يقول levy- leboyer " ّصورة الذات هي اليت تقدم لكل فرد هويته إن

" التقدير الذايت" تتوقف عن  التطور مما يساعد على ومعىن استمرارها فيدرك مواقفه وأذواقه وتارخيه العائلي، ال
.2وهو يعد أساسي لتشكيل صورة الذات

يعرب عند بعبارةميكن له القيام به وإجنازه وهذا ماتعترب مقايس تثمني الفرد ومكانته مبعرفة ما- 
"je suis ce que je sais faire:"أنا ما أعرف فعله وتوضحchantal pacteau أن البطالني يرون

أنفسهم وبذلك افتقاد كل أنفسهم عاجزين على التكيف مع احلاالت اجلديدة للعمل، وهلم ميل إىل احتقار 
يستطعون يف فرنسا مع شبان يعانون صعوبات أن املراهقني األكثر فقرًا الlyleتقدير للذات مما يعود يف مدينة

.3إدراك أنفسهم كمالك للمعارف وحسن األداء
هو أن جيري هذا بالتايل تتطلب املقاربة بالكفاءات اللجوء إىل طرق تقومي فعالة، واملبدأ األساسي يف ذلكو

:مبعىن) التقومي السياقي( التقومي يف إطار سياق معني
.ة تنفذأن متثل وضعية التقومي اليت يقرتحها املقوم مبهم- 
.وضعية التقومي شاملة قدر اإلمكان، أن تستدعي عدًدا معتربًا من جماالت املعرفة املقررة على التالميذأن - 

من أهم أغراض ممارسة التقومي يف القسم هو توجيه تدرج كل تلميذ يف تعلماته وتسهيلها له، فاملعارف الفعلية 
.واملعارف السلوكية اليت جيب على املتعلم أن يستعملها بالشكل املناسب تكون أيًضا موضوع تقومي

بتدائية، مرجع ية حسب معّلمي ومفتشي املرحلة االصالحات الرتبو هداف املناهج اجلديدة يف إطار اإلتقييم املقاربة بالكفاءات أل: وسيلةـ حرقاس 1
.173_172سابق، ص 

2 ـ  chental pacteau: Edupuer et former )بدون تاريخ )
3 ـ Giller tremblay: apropos des compétence comme principe d' organisation d'une formation,
bulletin d' information, vol-6N°9.avril1990.
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.ملمارسة تقوميية يف القسموهكذا متثل الكفاءة والوضعية وكذا التدرج واحلكم عناصر أساسية
فمن منظور املقاربة بالكفاءات ينص التقومي على اقرتاح وضعية معقدة أو عدة وضعيات تنتمي إىل نفس 

معينة حبيث ) كفاءة قاعدية أو مرحلية( من الوضعيات اليت حتددها كفاءة) ،الوحدة ( العائلة
.مركًبا حللهاتتطلب من التالميذ إنتاًجا 

ة الرتبية يف ظّل اعتمادها مقاربة التعليم بالكفاءات، قدر وضعت تصّورًا جديًدا ار سبق فإن وز ومن خالل ما
لعملّية التقومي الرتبوي، إذا أن هذا األخري يتبىن عملّية تقوميه على أسس حديثة متماشية مع معايري هذه املقاربة 

املنتهجة يف ظلها، فقد وضعت إصالح نظام التقومي الرتبوي من حيث مبادئه وأهدافها وطرق ووسائل التعليم 
تطبيقه، واألهداف املنتظرة منُه، من أوىل  األولويات ومن أسس جناح هذه املقاربة إىل جانب طرق ومنهجّية

.1التعليم

:الطرائق المعتمدة في تعليم اللغة العربية في ظل المقاربة بالكفاءاتأهم- /2-3
ستخدام الطرائق اليت تدفع املتعلم إىل التفاعل مع املعلم داخل القسم، املقاربة بالكفاءات  إىل ضرورة اتدعو

يتعزز استخدامها باعتماد بيداغوجيا املشروع وو
كتسبات املتعلم املدرسية باحلياة وذلك بإثارة مشكالت من واقعه " وذلك يعود

األمر الذي سيولد لديه الرغبة يف حلها باستخدام الوسائل الّالزمة ومجع املعلومات املناسبة وتقدمي النتائج املتوصل 
تعلمني وتقويتها فاملتعلم إذا يف ظل املقاربة بالكفاءات يقتضي توظيف الطرائق ختلق تفاعًال لدى امل2"إليها

باستخدام بيداغوجيا املشروع و
:

:بيداغوجيا المشروع-/ 1-3-1
فعاًال وحمقًقا للكفاءات املستهدفة من خالل تكليف املتعّلم سبق وأشرنا إىل أّن التعليم بالكفاءات يكون 

خمتلفة ويف خمتلف املواد الدراسية، وينطق هذا التوجه ضمن ممارسة جتاوز احلدود الفاصلة بني املواد بإجناز مشاريع
نة تكون نشطة  اهلادفة إىل اكتساب املتعّلم كفاءات معياألالدراسية، حيث تتداخل هذه املواد لتتمحور حول 

.3املعارف وسيلة لتحقيقها

.20، ص2009التقييم عن طريق املقاربة بالكفاءات، املركز الوطين للوثائق الرتبوية، اجلزائر،: ـ حممد تيعشادين1
.19متوسط، صالرابعةاللغة العربية للسنةية الوطنية، منهاجـ وزارة الرتب2
.155اسرتاتيجيات الكفايات، مرجع سابق، ص: ـ عبد الكرمي غريب3
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:مفهوم المشروع- / 1-1- 2-3-3
: " ، اليت تؤمن بأنj.deweyجلون ديون"تعتمد طريقة املشروع على مبادئ الفلسفة الرتبوية الربغماتية

طريق اكتساب خربات جديدة، بواسطة نشاط املتعلم نفسه يف البيئة اليت يعيش فيها عنالرتبية هي عملية منو
.سواء كانت بيئة طبيعية أم اجتماعية

هو موقف تعليمي وخطة عمل الكتساب املعارف من مصادرها، بواسطة النشاط " جون ديون"يقول "املشروع"و
:فر فيه الشروط التاليةالذايت، وحىت يكون املوقف التعليمي مشروًعا، جيب أن تتو 

أن ينبع موضوع الدراسة من حاجة حقيقية يعرب عنها التالميذ أو مشكلة حقيقية مييلون لبحثها وتفسريها، -
.واملسامهة يف حّلها

.وجود أهداف حمددة واضحة يعملون على حتقيقها من خالل تنفيذ املشروع- 
.املخربنفذ املشروع يف ظروف طبيعية وليست مصطلحة كأن ي- 
1.أن يسري التلميذ يف إجنازه إىل النهاية أي استكمال كل مراحله- 

:عاريأنواع المش/2- 2-3-1
للمشروعات اليت " كلبا ترك" حىت نعطي فكرة واضحة لكن موجزة عن أنواع املشاريع سنكتفي بتقسيمو

:ميكن أن يعتمد عليها املعّلم واملتعّلم، وهي كاأليت
.إجناز دارة كهربائية: اإلنتاجي املادي مثلجنازي وهي مشاريع ذات الطابع اإل: بنائيةاملشاريع ال- 
.الرحالت والزيارات التعليمية: ويغلب عليها الطابع الرتفيهي يف حتقيق اهلدف، مثل: املشاريع االستماعية- 
.ا واملسامهة يف حّلهاتتمّيز بدراسة مشكلة علمية، اجتماعية، اقتصادية، أو غريه: مشاريع املشكالت- 
يكون اهلدف األساسي منها اكساب التالميذ مهارات يدوية حركية معينة، كمهارة : مشاريع كسب املهارة- 

.لعبة الشطرنجالعزف أو
يقوم كل تلميذ باختبار مشروع لوحده، ويقوم حتت اشراف املعلم بتحديد أهدافه وتنفيذه، مث : املشاريع الفردية- 

2.يقوم يف النهاية بعملّية تقومي ذايت ملا أجنزه كإجناز حبوث أو حتقيقات

:خطوات المشروع-/ 3- 2-3-1
:حتدد سريورة املشروع عادة يف اخلطوات التالية

.167، ص 1999طرق تدريس العلوم،دار الفرقان،عمان،: الناشفسلمى زكيـ 1
.168املرجع نفسه، ص ـ2
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رغباألحسن يكون من اختيار املتعّلمني، موافًقا مليوهلم و: املشروعاختيار - 
.يلفت انتباه التالميذ إليهااملقّررة، وميكن أن يقرتح املعّلم مواضيع مشاريع أو

اليت يعملون على حتقيقها يقوم التلميذ بإشراف من املعّلم بتحديد األهداف احملتملة: ختطيط املشروع وتنظيمه- 
حتديد ميدان : مع توقع الصعوبات واألخطار احملتملة وحتديد كيفّية جتاوزها، وتشمل عملّية التخطيط أيًضا

التنفيذ،إسرتاتيجية العمل، توزيع األدوار على التالميذ، ضبط املسؤوليات، حتديد الوسائل املستخدمة ومصادرة 
.ال ضبط تكاليفه واملدة الزمنية لتنفيذهون أعقنات وكيفية احلصول عليها، دالبيا
يتم تنفيذه ميدانًيا بقيام كّل تلميذه بدوره وحتّمله مسؤولياته حسب ما اتفق عليه أثناء عملّية : تنفيذ املشروع- 

.التخطيط
وهو عملية الوقوف على مدى حتقيق أهدافه وتشخيص مواطن القوة ومواطن الضعف يف كّل : تقومي املشروع- 

.1املراحل لتفاديها مستقبالً 

:كفاءات بيداغوجيا لمشروع-/ 4- 2-3-1
: يهدف العمل وفق بيداغوجيا املشروع إكساب املتعّلمني كفاءات خمتلفة أّمهها

.الربط بني الفكر والعمل حيث الفكر بدون عمل وال عمل بدون فكر- 
 -.
.تأسيس التعلم الذايت وكذلك النقد والتقومي الذايت- 
.ربط التعلم مبواقف احلياة االجتماعية والتكيف معها- 
.تعويدهم على التفكري العلمي يف مواجهة املشكالت- 
.االعتماد على النفسوادف مع حتّمل املسؤوليةتكوين مواقف التهاون والعمل اجلماعي اهل- 
.التدريب على التخطيط والتنظيم حلياة ناجحة- 

إّن املعطيات السابقة تبني أّن املشروع ميثل يف واقعه، أرضية خصبة ومالئمة لتكوين الكفاءات املؤسسة على 
بني خمتلف املصادر الشخصية ) (combinaisonعلى حّد تعبري الكرمي غريب( عملية الدمج والتوليف

أّن أهم وظيفة لبيداغوجيا املشروع هّي الوظيفة not et butللمتعلم ومصادر احمليط الذي يتفاعل معه ويرى
2.العالجية اليت حتّدد اهتمام املتعّلمني باملدرسة، وتتيح هلم مباشرة نشاط ذى داللة ومرغوب فيه

.169، صسابقطرق تدريس العلوم،مرجع :سلمى زكي الناشفـ1
.168، ص 2003,البنائية و التعليم بواسطة الكفاءات و بيداغوجية املشروع،الورشة التكوينية حول املناهج اجلديدة،اجلزائر:نور الدين بن تريديـ 2
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:المقاربة النصية-/ 2-3-2
عملّية التعليم من النص الذي يعّد منطلًقا وحمورًا أساسًيا يقصد و

.تدور حوله نشاطات التعّلم
إّن النّص ليس غاية يف حد ذاته وإّمنا هو وسيلة الكتساب املهارات، وهو وسيلة أيًضا لالندماج داخل القسم 

، وكذلك توجه هذه املقاربة التالميذ إىل اكتشاف القيم 1له الكفاءة النصيةواحمليط املدرسي، حيث تنمي
.واألفكار، والعواطف اليت يتوفر عليها، ويطلب منهم التعامل معها

:ومن مميزات املقاربة النصية
.أن يكون النص مناسًبا للمستوى العقلي للمتعّلم- 
.أن يثري اهتمام املتعّلم وحترك مشاعره- 
.يبعث لدى املتعّلم الّرغبة يف االكتشافأن- 
.أن يتيح للمتعلم تنمية أفكاره والتعبري عن مشاعره- 

:ن لدى املتعلم قدرتنيونستنتج أّن تطبيق هذه املقاربة تكوّ 
.منهوتتعّلق بفهم حمتويات النّص وإدراك املقصد: قدرة التلقي*
.مبحتويات النصوص اليت تلقاهانتاج نصوص شبيهة وتتعّلق بإ: قدرة اإلنتاج* 

:الوضعية المشكلة-/ 2-3-3
.املشكل هو العائق واملانع الذي حيول دون حتقيق احلاجة

.أو جمموعة من األفراد يف سياق معني
ريقة مدجمة من طرف املعروضة يف سياق معّني، توظف بطويقصد بالوضعية املشكلة جمموعة من املعلومات 

ا من قبل وتستعمل لزعزعة املتعّلمني ووضعهم يف ل حّلهمني من أجل إجناز مهمة جيهفوج من املتعلّ املتعّلم أو 
:حالة صراع عقلي ومعريف وخللق روح التحّدي للواقع لديهم وهّي نوعان

: الديداكتيكيةالوضعية المشكلة- 1
.منها إرساء موارد جديدةواهلدف

:الوضعية المشكلة الهدف- 2
.بات أو تقوميهاا تدريب التالميذ على دمج املكتسواهلدف منه

.05مادة الّلغة العربية، ص: ـ املعهد الوطين لتكوين مستخدمي الرتبية1
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1:وتعترب الوضعية مشكلة عندما

.التكون حبوزة التلميذ بعض املوارد اليت تساعد على بلوغ احللّ - 
يف بعضها ويبىن أخرى، ومن هنا تبدي العقبة نوًعا من املقاربة تدفع بالتالميذ إىل تسخري تصّوراته فيعيد النظر - 

الستنباط املعلومات السندلى املشكل والوضعية املشكلة وهو إمكانية الرجوع بالنسبة للوضعية املشكلة إىليتج
.الناقصة

.يدرك التلميذ بأن العقبة ميكن ختطّيها- 

الزمة والوسائل لأمام صعوبة ويتعني عليه حّلها بتوظيف كّل قدراته واختاذ كل التدابري ا" على وضع املتعلم
سؤال حمّري يشعر فيها املتعّلم بأنه أمام موقف مشكل أوحالة " ، فهذه الوضعية عبارة عن2"واملعلومات لذلك

ميلك تصورًا مسبًقا عنه وجيهل اإلجابة عنه، مما حيفزه على البحث والتقّصي من خالل عملّيات معّينة حلّل 
3".مشكالت

عليهّم سبق أّن هذه الطريقة تضع املتعلم أمام عقبة أو جمموعة من الصعوبات، وحتتماليتضح من خال
4:د التعّلم وفق هذه الوضعية يف املراحل اآلتيةراته، ويتحدّ حلها بتوظيف مهاراته وقد

.موضوع الدرس السابق متهيًدا للدرس اجلديدويتّم فيها طرح أسئلة حول : كلةمرحلة عرض املش- 
.النص أو األمثلةتثار فيها جمموعة من األسئلة حول موضوع الدرس اجلديد، باالعتماد على : مرحلة التهيئة- 
.يتّم فيها مناقشة الدرس اجلديد مث استنتاج القاعدة: مرحلة الدراسة والتعّلم- 
.ويتم فيها التطبيق على القاعدة: مرحلة التقومي- 

5:أّما عن خصائص الوضعية املشكلة، فيمكن تلخيصها فيما يلي

).للمتعّلمأي وجود الدافع ( وجود رهان يربّر حّل الوضعية املشكلة- 
عرض الوضعية املشكلة بأسلوب سردي، قصصي لتحفيز املتعّلم على تقمص دور الشخص الذي يطرح - 

.املشكلة
.ضرورة أن تتضمن الوضعية املشكلة جمموعة من القيم- 

.39، صة، نوميديا للطباعة والنشر، دتاالسرتاتيجية والواقعية بالكفاءات بني املقارب: ـ حممد مشري1
.409ص,املعّلم واملتعّلم بني متطلبات املقاربة بالكفاءات وحتديات الراهن، مرجع سابق: ـ كمال جعفر2
.51ابق، صدور املقاربة بالكفاءات يف تثبيت امللكة اللغوية لدى طلبة املرحلة الثانوية، مرجع س: ـ نور الدين بوخنوفة3
.53_52ـ املرجع نفسه، ص4
.40املقاربة بالكفاءات بني االسرتاتيجية والواقعية، مرجع سابق، ص: ـ حممد مشري5
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.صياغة الوضعية املشكلة بشكل مفتوح إلتاحة الفرصة للنقاش و تبادل اآلراء بني املتعّلمني- 
.من األحسن إرفاق الوضعية املشكلة بسندات ووثائق حقيقية- 
.عدم اإلفصاح عن املوارد املقّررة توظيفها- 
...".طلب إليك فالن أن تساعده على:"ك: إسناد أفعال نص الوضعية املشكلة إىل صيغة املخاطب- 
ات وبيانات حيتاج إليها إدراج معلومات مشّوشة كأن تعرض على املتعّلمني سندات ووثائق تتضمن معلوم- 

.حيتاج إليهااملتعّلم يف حّل الوضعية وأخرى ال
لتجاوز األسلوب االستقرائي الذي جاء أسلوب الوضعية املشكلة يف التعليمجتدر اإلشارة إىل أن استعمال و

:من عيوبه
.وضع التلميذ يف سياق اصطناعي بعيًدا عن واقعه- 
.إعداد خطوات غري قابلة للنقاش لفائدة التلميذ دون إشراكه يف وضعها- 

:السندات المعتمدة في تعليم اللغة العربية في ظل المقاربة بالكفاءات- /2-4
املقاربة بالكفاءات، االعتماد على جمموعة من الوسائل والسندات إعداد أنشطة اللغة العربية يف ظل يتطلب 

:الرتبوية

:كتاب التلميذالكتاب المدرسي أو -/ 2-4-1
الكتاب املدرسي من أهم الوسائل اليت يتم االعتماد عليها يف عملية التعّلم، فيلجأ إليها كل من التلميذيعدّ 

سية معينة،ار ة تتضمن الربنامج الدراسي لسنة درة الرتبية الوطنياواملعلم، فهو عبارة عن وثيقة تربوية صادرة عن وز 
بتدائي هو اب اللغة العربية للسنة اخلامسة ا

الية ويتبىن يف تقدميها توجه املنهاج تتميز بالتنوّع واالنفتاح واجلماآلخر يتضمن جمموعة من احملاور والنصوص اليت 
النص حمور كل التعلمات يف تفاعل وتواصل وانسجام إلرشاد الكفاءات الذي يعتمد املقاربة النصية اليت جتعل من

األساسية وباستغالله منهجًيا ومفيًدا يساعد على متّثل الظواهر اللغوية وحتليلها وحماكاة املصطلح والنحوي للوصول 
.

مية حتتوي كل وحدة منها على جمموعة من ظم هذه النصوص يف حماور ثقافية تتفرّع إىل وحدات تعلتتن
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وتتوسط الوحدة التعليمية حمطة اللغة بظواهرها الثالث، النحو، الصرف، اإلمالء، وختتتم بإجناز املشروع لوالتواص
.1والقيام بنشاطات اإلدماج

:دليل المعلم-/ 2-4-2
ميكن أن يساعد املعّلم يف تيسر ممارسة عملية التعّلم وذلك من خالل ما حيتويه هو وثيقة رمسية تتضّمن كل ماو 

وإرشادات وسندات، ويقوم بتحديد الوسائط اليت يستعملها املعلّم يف موقف تعليمي لتوصيل من توجيهات 
.احلقائق واألفكار للتالميذ لتحقيق الكفاءات املستهدفة

.2مع الكتاب وتقدمي أنشطة اللغة العربيةتساعد املعّلم يف التعامل اجلّيدفهذه الوثيقة إذ
تضمنه املنهاج الرمسي طبعة ني وحتديث السندات الرتبوية ويف ماسإطار حتولقد مت إجناز هذا الدليل يف

:يليوقد رعي فيه ما2011جوان
ها من نصوص متاشًيا مع املنهاج الرمسي طبعة لبقايماو ف دروس النحو، الصرف واإلمالء حذ- 1

.2011جوان
تعديل مضمون بعض الدروس يف النحو والصرف متاشًيا مع الشكل اليت وردت عليه يف مضامني املناهج - 2

.تقدميًا جديًدا أو مراجعة ملا سبق
والتقدمي تسهيل استعمال كتاب التلميذ وكراس النشاطات اللغوية واحملافظة قدر اإلمكان على طبيعة العرض- 3

.فيها
.لدعم واإلاتنصيب أسابيع - 4
".نصوص من اقرتاح املعلم" إضافة احملاور الثقافية املدرجة يف املنهاج بعناوين- 5
ترك فرصة التصرف للمعلم يف البحث عن الظواهر اللغوية غري املتضمنة يف كتاب التلميذ من النصوص املقررة - 6

.يف نصوص أخرى ذات صلة باحملور املقررإن أمكن أو البحث عنها 
ة واالكتفاء بدعمه بكيفية تسيري وحدة تعلمية واحدة كمثال ومنوال يعتمد عدم تقييد املعلم مبذكرات جاهز - 7

.3يف حتضريه و إعداده

.10، ص 2012دليل املعلم للسنة اخلامسة ابتدائي، جوان: ـ وزارة الرتبية الوطنية1
.123،ص2011ومكوناته مبرحلة التعليم املتوسط، جمّلة العلوم اإلنسانية ، اجلزائر، اجتاهات مدرسي اللغة العربية حنو املنهاج : ـ عبد اهللا لبوز2
.8بتدائي، مرجع سابق، ص دليل املعلم للسنة اخلامسة ا: نيةـ وزارة الرتبية الوط3
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:الوثيقة المرافقة للمنهاج- /2-4-3
يف ظل املقاربة داغوجية اليت تقوم عليها املناهج

.1تواجههم
يبنيها املتعلم بتدائي إىل كشف اجلوانب التعلمية اليت هاج السنة اخلامسة من التعليم اال

.لالنتقال إىل مرحلة التعليم املتوسطايف هذا املستوى استعداد

ة حمورين أساسني، تتضمن هذه الوثيق)احلواري، اإلخباري، السردي والوصفي(ونصوص كتابية متنوعة األمناط
بيداغوجيا املشروع، والثاين، وهو اجلانب ة بالكفاءات واملقاربة النصية ونها نظري يذكر ببعض معامل املقارباألول م

العملي الذي يفصل ببعض املمارسات العملية املتمثلة يف تقدمي 
.2نشاطات الوحدة التعلمية داخل القسم
السبل لتحقيق التغيري املناسب يف أجنحيف البحث عن أحدث الكيفيات و وتبقى املساعي واجلهود مبذولة 

التعلمي ومسايرة التطورات السياسية و_ العمل البيداغوجي، من أجل النهوض بالفعل الديداكتيكي التعليمي 
ع وحتقيق االاإلجتماعية احلاصلة على الصعيد الداخلي واخلارجي، و اإلقتصادية و

.الكفاءات اليت تتناسب مع هذه املعطيات

.123سابق، صاجتاهات مدرسي اللغة العربية حنو املناهج ومكوناته مبرحلة التعليم املتوسط، مرجع : وزعبد اهللا لبـ1
.11،ص2011بتدائي، جوان،هاج السنة اخلامسة من التعليم االالوثيقة املرافقة للمن: وزراة الرتبية الوطنيةـ2



الفصل 
الثاني 
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ملكتسبات املتعّلم السابقة وترسيًخا ة يف السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي تعزيزا تعد طرائق تعليم اللغة العربيّ 
نتقاله إىل اللمبادئ الّلغوية األساسّية اليت تسمح له بالتحكم يف القراءة والتواصل يف وضعيات خمتلفة، وذلك قبل 

.مرحلة التعليم املتوّسط

مات حقة على التعلاللفإذا حّل املتعّلم أكرب املشكالت املتعلقة بالتواصل الكتايب والشفوي أقبل يف املرحلة ا
.املختلفة برصيد من املعارف الّلغوية والثقافية يؤهله ملزاولة الدراسة وهذا ما سنحاول معرفته على أرض الواقع

:بتدائي وطرائق تناولهااالتقديم أنشطة اللغة العربية في السنة الخامسة من التعليم- /-1

بتدائي جمموعة من األنشطة التعليمية وهذه األنشطة مكّملة لبعضها الّلغة العربّية للسنة اخلامسة ايتضمن كتاب
1:د أسبوعًيا وهي موّزعة حسب اجلدول التايل15ســا و 8البعض، وفق احلجم الزمين املخصص هلا واملقدر ب

احلجم الساعي عدد احلصص األنشطة
.د30سا و1 02 تعبري شفوي وتواصل)أداء، فهم، إثراء(قراءة 

.د30سا و1 02 ةقواعد حنويّ / قراءة
.د30سا و1 02 قواعد صرفية وإمالئّية/ قراءة
د45 01 تعبري كتايب
د45 01 حمفوظات
د45 01 مطالعة موجهة
.د30سا و1 02 تصحيح التعبري/ إجناز مشاريع/نشاطات إدماجّية 
.د15سا و8

:نشاط القراءة/ 1-1

بني خمتلف أنشطة اللغة العربية يف السنة اخلامسة ابتدائي،حيث يتم ختصيص ل نشاط القراءة مكانة مهمةحيت
ساعة ونصف له يف األسبوع باعتباره منطلًقا هلا يف ظل املقاربة النصية اليت تبنتها املقاربة بالكفاءات يف تعليم اللغة 

.رىبوع وتدور حوله بقّية األنشطة األخالعربية، وتتم القراءة بنص واحد يف األس

.10، ص2011للمطبوعات املدرسّية، جوانمناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي، الديوان الوطين : ـ وزارة الرتبية الوطنية1
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ة، ونشاط عقلي مركب، إذا تتآلف فيه قدرات الفرد املختلفة كالقدرة على هنية تأمليّ ذعملية " القراءة هيو
، فالقراءة إًذا هي نشاط عقلي يقوم به املتعّلم، وتشرتك فيه 1"التعّرف والفهم والتمييز والتحليل والرتكيب واإلدراك

...تمييزالعديد من القدرات، كالقدرة على الفهم وال

يتدربمية، حيث يتناول املتعّلم فيها نًصا نثريًا أو شعريًايوتعّد حّصة القراءة الرّكيزة األساسية للوحدة التعل
.الكامنة أثناء قراءته وبعدهاوطاق املعاين الظاهرةاستنفيه على القراءة املسرتسلة باحرتام عالمات الوقف، و

املعّلم على فهم النص ومقارنته بفهم زمالئه للتعديل أو التحقق، كما جيتهد املعّلم ويسعى املتعّلم مبساعدة
ألخد بيده يف حتديد عقبات األداء والفهم، واقرتاح حول عملّية مناسبة هلا لتجاوزها، ويكون ذلك بتكرار القراءة 

عىن النص، وجتاوز املعىن السطحي للتعرف على نوع اخلطأ، أو استظهار قاعدة أو أسئلة متدّرجة للتأكد من فهم م
2.إىل العميق

3:ري املعّلم بالتوجيهات اآلتيةولنجاح احلّصة ميكن أن يستن

إعداد احلّصة إعداًدا جيًدا بتوّقع العوائق املانعة لنجاح العمل، والّتفكري ـ ما أمكن يف وضعيات مشكلة تكون - 
.منطلًقا يساعد املتعّلم على الرتكيز واملتابعة

.أداء النص بطريقة منوذجية ليقتدي به املتعّلم- 

.هتمام بالقراءات الفرديّة والرتكيز عليها باملتابعة املستمرّة، والتوجيه السليماال- 

.ة لتحريك التفكري اإلجيايب عند املتعّلمختّري األسئلة الوجيه- 

.تشجيع املتعّلم على أداء الرّأي وتقبل أراء الغري- 

.بتوجيه الفهم والشرح، حسن تأويل املعاين...) املعرفية، الثقافية، القيمية( استثمار معطيات النصّ - 

.16، ص2011مناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي،الديوان الوطين للمطبوعات املدرسية، جوان : ـ  وزارة الرتبية الوطنية1
.16منهاج اللغة العربية للسنة الرابعة متوسط، ص:ـ وزارة الرتبية الوطنية2
.16السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي، مرجع سابق، صالوثيقة املرافقة ملناهج: ـ وزارة الرتبية الوطنية3
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بتدائية، وينجز بالكيفّية املعروفة اليت تعّود عليها ر حمو و اط هام فنشاط القراءة هو نش
1:علىاملعّلم واملتعّلم من خالل نص يقرؤه املتعلم ليتمرن

األداء احلسن، واجلودة البيانية، وحسن استنطاق عالمات الوقف، واستجالء املعاين وتبيني وظائف األساليب : أوالً 
.املختلفة

اكتشاف الرتاكيب النحويّة، والّصيغ الصرفية والقواعد اإلمالئية وتلمس فوائدها، مث التطبيق على منواهلا، : ثانًيا
.حسب ما متليه املقاربة النصية

بعض مبادئ التذوق األديب ليحقق املتعّلم وجه القراءة بشقيه األدائي واالستثماري، انطالقًا من األهداف : ثالثًا
:اآلتية

.ودة القراءة املعربة عن الفهمج- 

.الوقف واالسرتسالالقراءة احملرتمة لقواعد اإلمالء و- 

.فهم املقروء والتقرب من معانيه- 

.ئن  الّلغوية وغري اللغويةجتاوز املعىن السطحي والوصول إىل املعاين الداخلية باالستعانة بالقرا- 

.اكتشاف املعىن السياقي للمفردة والعبارة- 

.توظيف الرتاكيب النحويّة املختلفة- 

معىن اجلملة وشكلها وإّن نشاط القراءة يف هذه فهم أثر التصريف والتحويل يف تغريتناول صّيغ الكلمة، و - 
السنةـ فرصة يتدّرب فيها املتعلم على قراءة النصوص األدبية والتواصلية ذات األمناط واألنواع املختلفة، ويكتسب 

.2داللة حنًوا، صرفًا، إمالء، حبسن استثمارها واستغالل مضامينها" ويةمنها الفوائد اللغ

فاهلدف األساسي من القراءة هو تدريب التالميذ على األداء السليم والنطق الصحيح، واحرتام عالمات 
!الوقف، وليس اهلدف هو قراءة النص وإمتام احلّصة

.16منهاج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي،مرجع سابق،ص: ـ وزارة الرتبية الوطنية1
.16، صنفسهع املرجـ2
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وتصحيح األخطاء، وسوف تقّل هذه األخطاء تدرجيًيا حىت ختتفي وهلذا ينبغي الرتكيز على األداء السليم، 
.أثناء حصص القراءة، وباختفائها يصل املعّلم بتالميذه إىل القراءة املسرتسلة

:إًذا، فالقراءة كفاءتان مها

.مكنوا من القراءةعى إىل تعليم القراءة للتالميذ ليتفاملدرسة تس: غاية- 1

خرى، ولذلك جند التلميذ الضعيف يف القراءة، ضعيف يف األنشطة األميذ األنشطة: وسيلة- 2
.األخرى

يتعلم القراءة إّال إذا قرأ، أي مارس ة، والتلميذ الالتعلميالعملّية التعليمّيةومن هنا ندرك أمهية القراءة يف 
.وتصحيح أخطائه أثناء القراءةالقراءة نفسه ممارسة فعلّية وحتت إشراف املعّلم ليتمكن من توجيه

1:من خالل اإلطالع على مناهج اللغة العربية للسنة اخلامسة جند أن احملاور املقّررة لنشاط القراءة كاأليت

....)أرًضا وتارخيًا واقتصاًدا: االعتزاز بالوطن( اهلوية الوطنية- /1

.)...التربع، التكافل االجتماعي، املصاحلة( القيم اإلنسانية- /2

يف سوق يف املسجد، يف احلدائق العاّمة، يف املؤسسات العامة، عيادة املريض، " املعامالت( احلياة االجتماعية- /3
."...)التويزة" التطوّع

....)نادي اإلعالم اآليل، املعارض، املهرجانات( احلياة الثقافية- /4

.)يوم املعلم، يوم الشجرة، يوم الشركة، يوم العلم، اليوم العاملي للمرأة( األيام الوطنية والعاملية- /5

....)احرتام القانون، اخلدمة الوطنية( احلقوق والواجبات- /6

....)غزو الفضاء، اكتشاف دواء( عامل اإلبداع واالبتكار- /7

....)املوسيقى، النحت( الفنون- /8

....)صناعيةاحملطات األرضية، األقمار ال( ثةمنظومة االتصال احلدي- /9

.21سابق، صمناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي مرجع : ـ وزارة  الرتبية الوطنية1
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....)اإلسعاف، احلماية املدينة( اخلدمات االجتماعية-/10

.)...طبقة األوزون، تلوث املياه(التوازن الطبيعي-/11

....)السباحة، التطعيم(والصحة الرياضة-/12

....)الفخار، الزرايبصنع الكتب، صناعة ( الصناعات واحلرف -/13

....)املخيم الصيفي، األلعاب االلكرتونية( األسعار واهلويات -/14

أسئلة الستخراج معلومات ويصاحب كل نص عدد من األسئلة متدرجة منظاهرة التنوع واختالف األساليب
.بسيطة إىل أسئلة جتعله يربط بني خمتلف املعلومات للوصول إىل مقاعد النص من خالل أسئلة الفهم

:مذكرة في نشاط القراءة-/ 1-1-1

.السنة اخلامسة ابتدائي: املستوى.                                                       رسالة سالم: املوضوع

.10كتايب يف اللغة العربية ص: املرجع.                                  ـ قراءة مسرتسلةـ فهم النص:كفاءة احلصة

.التوجيه و التقويم
مؤشرات ( نتائج التعلم

)الكفاءة
وضعيات التعليم سير الحصة

افة
إض

ع ـ 
تنوي

 ـ  
رار

 تك
ح ـ

صحي
ت

...ـ أكون معهم مؤّدبًا
... متساًحما... بشوًشا

... متعاونًنا معهم... أميًنا
مساعًدا...صادقًا
ـ نعم

... النحل... ـ تعاون النمل
.األسود أثناء الصيد

ـ ماذا تفعل إذا أردت أن 
تكون حمبوبًا من طرف 

زمالئك يف املدرسة؟

ـ هل الحظت تعاونا بني 
احليوانات؟

ـ أذكر أمثلة عن ذلك؟

الق
النط

ية ا
ضع

و
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ح ـ 
صحي

ت
افة

إض
ة ـ 

سئل
 األ

ت ـ
جابا

 اإل
رار

تك
..........................
..........................

...متثل أطفال العامل
...األمم... الشعوب

...ـ يدل على التعاون
...احملبة... التعايش
...االتفاق... االحتاد

...الدعوة  إىل اإلسالم
...عند ما يكون فرًحا... ـ

...مبتهًجا

:ـ لالجتماع واحلوار حول
...ترك اخلصومات...

العيش يف ... اخلالفات
.سالم

ـ مل تتحقق ألن االجتماع 
انتهى بارسال رسالة إىل 

.اإلنسان

:ـ الحظوا صورة احملور
ـ من يعرب جبملة عن صورة 

هذا احملور؟

ـ ماذا متثل صورة األطفال 
الثالثة؟

التفاف ( ـ ماذا يدل
رة األطفال حول الك

؟)األرضية

ـ ماذا نستنتج من مالمح 
.وجوه هؤالء

ـ ملاذا أرسل الثعلب دعوة 
إىل احليوانات؟

ـ هل حتققت رغبة 
الثعلب؟ وملاذا؟

علم
والت

يم 
لتعل

اء ا
ة بن

ضعي
و

ـ تأخد وقًتا أطول 

القواعد النموذجية

القراءة الفردية
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نشعر...تكلم... ـ حنيا

ـ هذا التلميذ ثرثار
.ـ استأذنت معلمي ألخرج

وقع املدير على الشهادة ـ 
املدرسية

.ـ بالطيبة وحمبة العدل

ـ أريد أن تكون صفايت طيبة، 
وحمبة للعدل واحلق والصدق 

...واألمانة
:...ـ نعم ألنه قال

...فاعل....

.ـ تعابري متنوعة

:وتتخللها األنشطة التالية
ـ نطق ـ نعيش: ـ الشرح1

.حتس
ـ ضع املفردات التالية 2

ثرثرة ـ أستأذن ـ : يف مجل
وّقع 

ـ يسجل شرح املفردات 
.واجلمل على السبورة

ـ مباذا يتصف الثور؟3

ـ كيف تريد أن تكون 4
.صفاتك أنت

ـ هل اعرتف الثعلب 5
بأخطائه؟

)دعوة( من يعرب 

عن الصور؟ـ من يعّرب 

اإلعراب

التعبري عن الصور
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:توضيح لطريقة تقديم نشاط القراءة-/1-1-2

ة عن هذه املرحلة، وهلذا ميكن إىل ثالثة أسئلة لتكون لديه فكر ) نطالقوضعية اال( رحلةيتطّرق املعلم يف م- 1
.سؤالنيكتفاء بسؤال أواال 

م يف ذلك، وإذا وجدوا صعوبة عليه أن ذ التعبري عن صعوبة احملور، ويساعدهم من التالمييطلب املعل- 2
.مناسبةعدهم بأسئلةيسا

إلجابة لئلة التابعة للقراءة النموذجية ينبغي أن تكون صياغتها غري مباشرة، وإذا مل يتوصل التالميذإّن األس- 3
الصحيحة ،فيطلب منهم االنتباه جيدا

ة ثانية إىل القراءة النموذجية، أو يطالبهم بقراءة النص ثانية لإلجابة عليه، وإذا مل يتوصلوا يطالبهم باالستماع مرّ 
.االنصات أثناء القراءة النموذجيةمن جديد قراءة صامتة وهذه التقنية تدفعهم إىل االنتباه و

ويم
ـ تق

ح 
صحي

ت
...النملة…

...احلصان... ـ الكلب

ـ على إرسال رسالة سالم إىل 
.اإلنسان

.ـ يوافق على السالم

ـ يشرتط ترك العداوة من 
...بعض احليوانات كالنمر

ـ نرسل إليهم رسائل
إخل...حناورهم... 

ـ اذكر احليوانات اليت 
ذكرت يف النص ومل تظهر 

.الصورةيف 
ـ اذكر احليوانات املخلصة 

.لإلنسان؟

ـ على ماذا اتفقت 
.احليوانات؟

ـ كيف يكون رّد 
.اإلنسان؟

ـ إذا أردت أن يعم السالم 
.أطفال العامل ماذا تفعل؟

ص
 الن

ات
تسب

مك
ار 

تثم
اس

الربط بني النص والواقع
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شرح مفردات الكتاب، ها إىل شرح مفردات جديدة، أي ال تيرّكز املعلم على القراءات الفردية، ويتطرق أثناء-4
وللتأكد من فهمها ينبغي للمعلم أن يطالب التالميذ بوضعها يف مجل مفيدة، وكذلك األسئلة، 

أي يقرأ أربعة تالميذ أو مخسة تكون متتابعة،الوالتعرض إىل القواعد النحوية والصرفية تتخلل القراءات الفردية و
.هكذاو... تشرح كلمة، أو تعرب مفردةمثّ 

يتوصل إليها التلميذ إال إذا كانت قراءته خالية من األخطاء املتكّررة ومسموعة من املسرتسلة الالقراءة- 5
خل، وحاكى شخصيات ا...قطة، وفاصلة، وتعجب، واستفهامواحُرتِمت عالمات الوقف من نطرف زمالئه،

.النص

خطأ فيها التلميذ مرّة ومرّة إّن التوصل إىل القراءة املسرتسلة يكون بالتدريب، والتدريب هو تكرار اجلملة اليت أ- 6
يكون يف حركات املباين، أو زمالءه أيًضا، واخلطأ يف القراءةحّىت يؤّديها أداًء سليًما، وهذا التكرار يفيده ويفيد

.حركات اإلعراب، أو عالمات الوقف، أو األداء، أو الصوت، أو عدم حماكاة شخصيات النص

ة الثور إىل  ولذلك انتقلت صيغة السؤال من صف،نتقال من النص إىل الواقعإّن السؤال الرّابع يهدف إىل اال- 7
.صفة التلميذ، وهلذا ينبغي دائًما ربط النصوص بالواقع ليحقق اهلدف املقصود منها

.التعبري- 8

جيًدا إذا أشار إليها إشارة جزئية اداءاملعلم على أداء حّصته أتساعد ) اءةمؤشرات الكف( إّن نتائج التعّلم- 9
.ْجتَعله غري مضطرب أثناء تقدمي الدروس

.إخل...إّن التقومي يهدف إىل التصحيح واإلثراء والتنويع و اإلضافة-10

دات واجلمل اليت يتوصل أي يسجل فيها املتعّلم شرح املفر ) حصة القراءة( استغالل السبورة أثناء احلّصة-11
.السلوكات الفاضلةإليها التالميذ، وكذلك يسجل فيها األفكار اجلزئّية، و

:نشاط التعبير الشفهي والتواصل- /1-2

يعد نشاط التعبري الشفهي والتواصل من أهم وسائل التخاطب واالتصال بالغري وتبادل وجهات النظر وإبراز 
1:ويرتكز التعبري على ثالثة أركان أساسيةما خيامر الوجدان واألحاسيس،

.16مناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي، مرجع سابق، ص: ـ وزارة الرتبية الوطنية1
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.األفكار واملعاين اليت تراود الفكر و اليت يسعى املتعلم إىل جتسيدها لنقلها إىل املرسل إليه- 

.األلفاظ والعبارات، وهي اإلطار املادي الذي تصاغ فيه املعاين واألفكار- 

.ترتيب األفكار واملعاين وحسن تنسيقها- 

وهو الذي يزوده باأللفاظ , حبث تفكري املتعّلمويستقى املتعلم كل هذا من نص القراءة، فهو املنطلق يف 
تعرضه بنيته من االنسجام ومتاسك يف األفكار، وهلذا ميارس التعبري والعبارات وطريقة تنظيمها من خالل ما

املتعّلم قد تزّود برصيد لغوي وظيفي ميكنه الشفهي والتواصل على إثر حصص القراءة وانطالقًا منها، حيث يكون 
من التعبري عن جتاربه ومشاعره، فالتعبري يتيح للمتعّلم أن يستثمر كّل مكتسباته من النص استثمارًا ينصب على 
اهليكل العام مبا يربطه من أساليب، وعلى الرتاكيب البارزة يف النص وعلى الّصيغ الصرفية وما ختضع له من 

.يغين رصيده الوظيفي فيوسع جمال تعبريه، وبذلك يتأتى له إنتاج منوذجه اخلاصحتويالت ممّا 

1:ميكن للمعّلم أن ينجز هذا النشاط بــو

طرح أسئلة توجيهية دقيقة تتعلق بنّص القراءة تدفع املتعّلم إىل التعبري فيحلل ويعلق ويستخلص مامل يصرح به - 
.النص

.إبداء الراي فيما يطرحه النص من أحداث وقضايا- 

 -
احلر دومنا مقاطعة شركة يعرب بكل حرية ساير تعبريه النّص أو خالفه، ألن دوره يف حتفيز املتعلم ودفعه إىل التعبري

يراه متوافر يف النص ونقذه وخمالفة إتاحة
.بغرض احلجج

2:ولبلوغ هذا املسعى يتوقع من املتعّلم أن

.يعرب عن مشاعره ودواخله وذكرياته وجتاربه- 

.ستماع إىل غريه ويتدخل يف النقاش حمرتًما آداب احلديثحيسن اال- 

.16الوثيقة املرافقة ملناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي، مرجع سابق، ص: وزارة الرتبية الوطنيةـ 1
.17_16التعليم االبتدائي، مرجع سابق، صمناهج السنة اخلامسة من : ة الرتبية الوطنيةار ـ وز 2
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.يشرح ردود فعله ويدافع عن أفكاره- 

.خرين وحيتفظ مبربراته لإلفصاح عنها يف حينهاينصت إىل اآل- 

.يربر حكمه ويعلق على حكم اآلخرين- 

.بات منهاينمي ثروته اللغوية ويوظف املكتس- 

.املقاميقتضيه يتحلى بالشجاعة األدبية أمام أقرانه عند النقاش و إلقاء الكلمة حسب ما- 

لذلك يعّد نشاط التعبري الشفهي والتواصل هو جمال تربز فعالية املتعّلم ومدى قدرته على توظيف حصيلته و
اللغوية والتصرف فيها ليعرب تعبريًا دقيًقا عّما خيتلج يف نفسه وما يفكر فيه ويراه بطريقة اخلاصة فهو عملية إبداع 

.بالقراءة واإلطالعزتتعزّ 

:ي والتواصلمذكرة في التعبير الشفو -/1-2-1

.السنة اخلامسة ابتدائي: املستوى.                                    تعبري شفوي وتواصل: املادة

كتايب يف اللغة العربية للسنة         : املرجع.                                         رسالة سالم: املوضوع

.10ابتدائي صفحة5لى التعبري الشفوي املنظم مبين ومعىن            القدرة ع: كفاءة احلصة

.نص القراءة: الوسائل
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.التوجيه و التقويم)مؤشرات الكفاءة( نتائج التعلموضعيات التعليمسير الحصة

عية 
وض

اال
الق

نط

بعض احليوانات ـ أذكر 
اليت تعيش مع 

.اإلنسان
ـ أذكر بعض احليوانات 

اليت ال
.تعيش مع اإلنسان؟

ـ كيف تعيش هذه 
احليوانات مع بعضها؟
ـ من أين عرفت ذلك؟

...ـ احلصان ـ الكلب

ـ النمر ـ األسد ـ الثعلب
....

ـ نعيش يف حرب وعداوة
........

...ـ من نص القراءة
...الثعلبـ من خطاب 

-تكرار-تصحيح
- إضافة-إثراء

رأي-تعليق

ـ عن ماذا تكلم 
الثعلب؟

ـ ماذا اقرتح الثعلب 
على احليوان؟

ـ ختيل مباذا يرد اإلنسان 
على الرسالة؟

ـ ماذا يقول اإلنسان 
يف الرسالة إذا وافق 

.احليوانات
ـ ماذا يقول اإلنسان 
يف الرسالة إذا مل يوافق 

احليوانات؟

ـ عن احلروب بني احليوانات
ـ

...ترك اخلالفات
...نسيان املاضي

...احملّبة... التسامح
بدء حياة جديدة

يؤيد... يوافق...
.يرفض اقرتاح احليوانات... 

ـ يقول أنا أيًضا أريد العيش يف 
أنا أحّب السالم واألمن... سالم

سأقاتل... وافقكمأل...ـ أنا ضدكم
...كل واحد منكم

احليوانات هي اليت تعتدي على 
...اإلنسان

علم
 الت

م و
تعلي

ء ال
 بنا

عية
وض

حيح
تص

-
رار

تك
-

ثراء
إ

 -
ات

ضاف
إ

-
رأي

ء ال
بدا

إ
...

إلخ



الفصل الثاني                           واقع طرائق تعلیم اللغة العربیة في السنة الخامسة ابتدائي

71

ـ ماذا تفعل إذا أردت 
أن تعيش يف أمن 
وسالم بني زمالئك يف 

املدرسة؟
يف البيت؟

يف الشارع؟

ـ ماذا تقول يف اقرتاح 
احليوانات؟

ـ ماذا تقرتح على 
أطفال العامل؟

ـ ماذا تقرتح على رجال 
العامل؟

تنصح زمالئك ـ مباذا 
يف املدرسة؟

ـ

أكون ...أحّب اجلميع.
...صادقًا...أميًنا...متساًحما

أسّب ال... أنسى اخلالفات
...أستهزئ بأحدال...أحد
.إخل...ال أكذب...

..وجيه...اقرتاح سليمـ 

احملبة...ـ السالم
...ماتترك اخلصو ...

نشر ...حماربة الظلم...ـ التعاون
نشر ...حماربة الظامل...التعاون
...السالم

االبتعاد عن الشّرـ

برتك ...ـ باحملبة
...بالتسامح...بالتعاون...باخلالفات
باألمانة...بالصدق

ربط النص  بالواقع
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:نشاط التعبير الشفوي والتواصلتوضيح لطريقة تقديم-/1-2-2

يستطيع املعلم ربط كل موضوع مهما كان حمتواه بيئة التالميذ و- 1
السلوكات جاءت يف النص، ويدعو تالميذه إىل جتسيد األخالق الفاضلة، واالبتعاد عن التصرّفات السّيئة و

الرتبية : يوّجههم توجيها سليًما اعتماًدا على األنشطة املقررة إضافة إىل نشاطي
.اإلسالمية، والرتبية املدنية، وهذا هو الربط بني األنشطة بطريقة عملية ال بألفاظ جافة جامدة ال معىن هلا

راعاة سالمة وصحة التعبري يتحقق من احلصص املقررة، بل ينبغي مإّن النجاح يف التعبري الشفوي والتواصل ال- 2
الشفوي والتواصل يف مجيع األنشطة اليت يقدمها املعلم داخل القسم وخارجه، أي تكون لغته ولغة التالميذ كاملة 
وشاملة و صحيحة وخالية من األخطاء من جهة،وال تتخللها العامية من جهة أخرى، ألن هناك عالقة الصقة 

.بني التعبري الشفوي ومجيع األنشطة

.البد من االبتعاد عن التوقف على السكون ألن التوقف على السكون حلن يف اللغة العربية- 3

ثمار املكتسبات اجلديدة ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالنشاط واهلدف املقصود منه، ولذلك خيتلف من نشاط إن است- 4
.إىل آخر

قراءة، والتعبري الشفوي والكتايب، واحملفوظات، إن استثمار املكتسبات اجلديدة يف ال: وعلى سبيل املثال أقول- 5
فاته يف البيت سلوكاته وتصرّ املعيش، وأخالق التلميذ وواملطالعة يرتكز على املضمون الذي جيب ربطه بالواقع

.والشارع

:نشاط القواعد النحويّة والصرفّية-/ 1-3

االبتدائية جماال لتعزيز املهارات املكتسبة، وتدريًبا على تعد هذه احلصة، ويف هذه السنة اخلتامّية للمرحلة 

ح من موضوعات حنوية، وتراكيب لغوية خمتلفة تساعد املتعّلم على فهم املقروء، وحتسني أدائه من جهة، وترش
عنده تلك القوالب اللغوية والنماذج الرتكيبية من جهة أخرى، ليتخذ أسلوبه طابًعا متميزًا شفويًا كان أو كتابًيا 
فيستقيم لسانه ألن القواعد النحوية وسيلة لضبط الكالم، وسالمة النطق، وصّحة الكتابة، وليست غاية مقصودة 

.
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اط القواعد النحوية لسنة اخلامسة جند أّن املوضوعات املقّررة لنشعند اإلطالع على مناهج اللغة العربية لو
1:يتوالصرفية كاآل

:التراكيب النحوية-1

)ليس ، صار، أصبح، أمس، أضحى، ظّل، بات( : أخوات كان- 1

)أن، كأن، ليت، لعل، لكن( : أخوات إنّ - 2

).يف احلاالت الثالثة( األفعال اخلمسة- 3

.احلال املفردة- 4

).يف احلاالت الثالث( إعراب الفعل املعتل اآلخر- 5

).أفعلهما( التعّجب- 6

).بسوى وغري( االستثناء- 7

.األمساء اخلمسة- 8

.االسم املوصول- 9

.أمساء اإلشارة-10

).مراجعة(الصفة واملوصوف -11

2:والتحويلالصرف - /2

1 -.

.مجع التكسري- 2

.عالمات التأنيث- 3

.22سابق، صدائي، مرجعناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتم: ـ وزارة  الرتبية الوطنية1
.22، صاملرجع نفسهـ 2
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).املثال و األجوف( لأنواع الفعل املعت- 4

).الناقص واللفيف( أنواع الفعل املعتلّ - 5

.االسم املمدود- 6

.االسم املنقوص- 7

.االسم املقصور- 8

:مذكرة في القواعد-/1-3-1

كتايب يف اللغة العربية للسنة اخلامسة   : املرجعالنحو         : النشاط
.20ابتدائي صفحة 

اجلملة وأنواعها: املوضوع

.ـ اكتشاف الظاهرة النحوية: 

.ـ القدرة على تطبيقها

.ـ القدرة على اإلتيان بأمثلة

سير 
الحصة

و التقويمالتوجه )مؤشرات الكفاءة(نتائج التعلموضعيات التعليم

الق
النط

ية ا
ضع

ـ من يذكر فعًال؟و
...ـ ضغه يف مجلة
؟...ـ من يذكر امسًا
...ـ ضغه يف مجلة

...ـ كتب
.ـ كتب التلميذ الدرس

...ـ الثعلب
 ـ ـ الثعلب ثرثار

ثراء
 إ

ح ـ
صحي

ت
افة

إض
...

يم 
لتعل

 ا
بناء

 
ات

ضعي
و

ليم
التع

و
.

.ـ الكشف عن الفقرة

هل تريدون : جاء الثعلب وجلس مث بدأ كالمه بالقول
ماأصعب االجتماع مع  : الصلح؟فتعجبت احليوانات وقالت

الثعلب!

لثعلب يف إجتماعا
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علم
لمت

م وا
تعلي

ء ال
 بنا

ات
ضعي

قراءةـ و
.الفقرة قراءة منوذجية

.ـ قراءة الفقرة من تلميذ أو أكثر
ـ أسئلة

ـ من يستخرج مجلة من نص؟
ـ كيف نسمي هذه اجلملة؟ملاذا؟

؟ ملاذا؟)الثعلب ثرثار( ـ كيف نسمي مجلة
ـ من يأيت جبملة فعلية؟
ـ من يأيت جبملة امسية؟

هل تريدون الصلح؟: الحظ
ـ مباذا بدأت هذه اجلملة؟

ـ كيف تسّمى هذه اجلملة؟
ـ ايت جبملة استفهامية

!ـ ما أصعب االجتماع مع الثعلب
ـ مباذا بدأت هذه اجلملة وانتهت؟

.ـ كيف تسمى هذه اجلملة

.ـ جاء الثعلب

.ـ مجل
.

......................
.......................

؟)هل(ـ بدأت بأداة استفهام 
.ـ مجلة استفهام

...................

وانتهت) ما(ـ بدأت بـ 
)!(بعالمة التعجب

.ـ مجلة تعجبّية

افة
إض

ء ـ 
إثرا

ح ـ 
صحي

ت
...
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عية 
وض

علم
والت

يم 
لتعل

اء ا
بن

ـ ايت جبمل تعجبية؟
ـ ما هي أنواع اجلمل؟

هيـ أنواع اجلمل 

....................

....................

....................

ميها
تقو

ة و
ديد

 اجل
ات

تسب
املك

ارة 
ستم

ا

عني نوع اجلملة-1
!ما أصعب احلياة يف الشتاء.          ـ التلميذ مهذب

هل تذهب معي إىل السوق؟.    ـ كتب التلميذ الدرس
:ضع العالمة املناسبة أو احلرف املناسب يف مكان الفراغ- 2

أمجل كالم ... ،...أصعب احلياة مع الثعلب... ،...حضر اجلميع:...قال الثعلب
....نرسل رسالة إىل اإلنسان... ،...احلصان

.تعجبية... استفهامية... فعلية... امسية: آيت جبمل- 3

ويم
ـ تق

ح 
صحي

زـ ت
نجا

إ

:توضيح لطريقة تقديم نشاط القواعد النحوية والصرفية-/2-3-1

.إن األسئلة املذكورة يف وضعية االنطالق هلا عالقة مباشرة باملعلومات اجلديدة- 1

مطالبة التلميذ بذكر مجل مماثلة بعد التوصل إىل اجلملة األوىل تتضح الظاهرة النحوية عيو نتقصد بالت- 2
.وتستوعب من خالل االستعمال وتنويع اجلمل

أنواع الجملة

.جاء الثعلب: ـ اجلملة الفعلية تبدأ بفعل مثل

.الثعلب ثرثار: ـاجلملة االمسية تبدأ باسم مثل

هل ذهبت؟: ـ اجلملة االستفهامية مثل

التعجب بعالمةوتنتهي ) ما(ـ اجلملة التعجبية هي اليت تبدأ ب ! ما أصعب : مثل
احلياة مع الثعلب 

أتدرب
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.ميكن للمعلم أن يسري يف إعداد مذكرة للصرف على ضوء هذه املذكرة- 3

.يكتب املعلم القاعدة على السبورة لتنقل  يف كراريس القواعد- 4

التمارين، مث تصّحح تصحيًحا مجاعًيا على السبورة يتبعها التصحيح الفردي، أي يصحح كل خمطئ تنجز - 5
.خطأه بنفسه

:نشاط اإلمالء-/ 1-4

اإلمالء وسيلة من الوسائل الرامية إىل صيانة الّلغة من التحريف، وحفظ القلم من اخلطأ، ونقل الرتاث 
دقة املالحظة، وحاسة السمع على اإلصغاء، ولنشاط اإلمالء عالقة مباشرة لثقايف، وتربّية حاّسة البصر علىا

.والقراءة ومجيع األنشطة املقّررة يف املنهاج) اخلط(بالكتابة

بتدائي، وتطبيق بعض خطاء اإلمالئية خالل التعليم االكتابة الصحيحة اخلالية من األالفاملتعّلم يسعى إىل 
درًكا وظيفة عالمات الوقف، ومواطن استخدامها، فدرس اإلمالء نشاط وظيفي مرتبط قواعد اإلمالء تلقائًيا، م

باألنشطة التحريرية حيقق املنفعة للمتعّلم، إذ يتناول ظاهرة واحدة يتدّرب عليها حّىت يستوعبها يتعّود على كتابتها 
1:بتدائي إىل

...).املد والتنوين، األلف اللّينة( ئيةإتقان أغلب املهارات اإلمال- 

.التحّكم يف استخدام عالمات الوقف- 

2:وعند اإلّطالع على مناهج اللغة العربية للسنة اخلامسة جند املواضيع املقّررة لنشاط اإلمالء كاآليت

.مهزة القطع- 1

..اهلمزة املتوسطة على الواو- 2

.اهلمزة املتوسطة على النربة- 3

.االستفهامية" ما"اتصال حرف اجلر ب- 4

.18مناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي، مرجع سابق، ص: ـ وزارة الرتبية الوطنية1
.22ـ املرجع نفسه، ص2
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.لالم اجلّر على األمساء املعرفة بادخول - 5

.األلف اللّينة يف األمساء- 6

:توضيح لطريقة تقديم نشاط اإلمالء-/1-4-1

:لإلمالء حّصتني

:احلّصة األوىل

.إخل...التاء املفتوحة، اهلمزةالتاء املربوطة، : حصة تستنبط فيها القاعدة اإلمالئية مبشاركة التالميذ مثل

:احلّصة الثانية

حصة تطبيقية، حيث ميلي املعّلم يف هذه احلصة قطعة مناسبة ملستوى التالميذ، وهلا عالقة بالقاعدة اليت قّدمت 
إليهم يف احلّصة األوىل، وميكن للمعّلم أ، جيمع احلّصتني يف حّصة واحدة إن كانت القاعدة سهلة وبسيطة، 

:احملّضر يف حّصتني يهدف إىل تدريب التالميذ على املهارات التاليةفاإلمالء 

 -.

.مهارة تثبيت القاعدة استخرجت يف احلصة األوىل- 

.البصرية و السمعية واللفظية واحلركّية: تيب التالميذ على الربط بني الذاكرامهارة تدر - 

:نشاط التعبير الكتابي- /1-5

يأيت التعبري الكتايب تتوًجيا للوحدة التعلمية حيث جيد فيه املتعلم مكتسباته جمسًدا أفكاره، ومعربًا عن أحاسيسه 
.يف إطار يربز شخصيته

.فنشاط التعبري الكتايب هو املرتع اخلصب الذي يدمج فيه املتعلم ما اكتسبه يف احلصص املاضية

بتدائي، يتطرقالسنة اخلامسة من التعليم االويف
:حياته واهتماماته،فيسهم يف تنمية إبداعاته وتوسيع خياله، مبمارسة التعبري الكتايب بشقيه
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الرسالة، ( الذي يكتب فيه موضوعات تتصل مبطالب احلياة، لتلبية حاجاته احلياتية اليومية: الوظيفي- 
...).البطاقة

( الذي يعرب فيه عما خيتلج يف نفسه من مشاعر، وأحاسيس وخواطر بأسلوب أديب مشوق ومثري: اإلبداعي- 
...).قصة، شعر،

:يأيتاولتحقيق هذه األهداف ميكن للمعلم أن يراعي م

.حسن صياغة املوضوع بتوضيح عبارة ومطالبة- 

.توجيه املتعلم إىل إعداد تصميم مناسب للموضوع املقرتح- 

.مناقشة هذه العناصر مجاعًيا- 

.إخبار املتعلم مسبًقا مبراحل اإلجناز ومبقاييسه- 

.1الستغالله يف التقييم الذايت

ترمي إليه النشاطات الّلغة يف املناهج اجلديدة، ألنّه نشاط إدماجي وعليه فإن التعبري الكتايب من أهم ما
.يستثمر فيه املتعّلم مكتسباته املختلفة

:ومن األهداف اليت يرمي نشاط التعبري الكتايب إىل حتقيقها يف هذه السنة

.توظيف الرصيد االنفرادي والثقايف يف وضعيات جديدة- 

.ويّة املدروسةاستثمار الصّيغ و الظواهر اللغ- 

.ترتيب األفكار واستخدام أدوات الربط- 

.حسن انتقاء الكلمات والعبارات املناسبة للفكرة- 

.حتليل األفكار وتركيبها والتوسع فيها- 

.18تعليم االبتدائي، مرجع سابق، صالالوثيقة املرافقة ملناهج السنة اخلامسة من  : ـ وزارة الرتبية الوطنية1
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.ا يف قضايا مرتبطة بالواقع املعيشإبداء الرأي كتابي- 

.االهتمام بصحة التعبري وجودته- 

.1الكتابة السليمة يف مجيع األنشطة- 

إّن التلميذ جيد صعوبة يف التعبري الكتايب إذا كان عاجزًا يف التعبري الشفوي ومل يساعده املعّلم على جتاوز 
له، سواء كانت نفسّية كاخلجل وامليل واالنطواء وعدم االختالط، أم لغوية كقلة احملصول الصعوبات املعيقة

، القواعد، ة العامية، والتوقف على السكون، والضعف يف املواد األخرى خاصة القراءة، اإلمالءاللغوي، ومزامح
، أم تربوية كحضور من التعبري يف احلصص املقررة، وفصل مجيع املواد األخرى عنه، أي عدم )اخلط(الكتابة

لتعبري الكتايب يتطّلب مستوى معيًنا يف نا إىل أّن جناح املقّررة يف املنهاج، كّل هذا يقوداالهتمام به يف األنشطة ا
مجيع املواد بصفة عاّمة، والتعبري الشفوي بصفة خاصة، لذلك ميكن القول إن تدريب التالميذ على التعبري الكتايب 

.ال ينحصر يف زمن، وال حيّدد يف حصة

2:لنشاط التعبري الكتايب كاآليتوعند االّطالع على مناهج اللغة العربية للسنة اخلامسة جند أن املواضيع املقررة - 

.حترير رسالة إىل قريب أو صديق- 1

.كتابة إعالن- 2

.كتابة يوميات- 3

.اإلخبار عن حدث- 4

.تلخيص قصة، أو خرب- 5

.كتابة خطة- 6

.ملء استبيان- 7

:مذكرة في التعبير الكتابي- /5-1- 1

ـ.18مناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي، مرجع سابق، ص:ـ وزارة الرتبية الوطنية1
.22ـ املرجع نفسه، ص2
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السنة اخلامسة ابتدائي: املستوىكتابة رسالة                                    : املوضوع

كتايب يف اللغة العربية للسنة               : املرجعيل املوضوع والتعبري عنه و كتابتهحتل: كفاءة احلصة
.11اخلامسة ابتدائي صفحة

.ـ استخراج العناصر: مؤشرات الكفاءة

.ـ التعبري عن كل عنصر شفهًيا

.ـ التعبري عن املوضوع شفهًيا

.ـ كتابة الرسالة

.ختيل ماذا تقول احليوانات لإلنسان يف رسالة السالم اليت ترسلها إليه

وضعية بناء التعليمسير الحصة
مؤشرات (نتائج التعلم

)الكفاءة
التوجيه و 

التقويم

الق
النط

ية ا
ضع

ـ ماذا اقرتح احلصان على احليوانات؟و

...ـ اذكر احليوان الذي وافق احلصان
.ـ ماذا تقول احليوانات

لإلنسان؟

إرسال رسالة إىل ...
...إلنسان

...الثور... 
....................

ت
جيه 

و
–

ح 
صحي

ت

وض
علم

والت
يم 

لتعل
اء ا

ت بن
عيا

منوذجيةـ يقرأ املعلم املوضوع قراءة 
.ـ يقرأ تلميذ أو تلميذان املوضوع

ـ من كتب رسالة إىل صديقه أو أحد أصدقائه؟
ـ ما هي خطوات كتابة الرسائل؟

*بداية الرسالة*

.ـ ماذا نذكر يف بداية الرسالة

.ـ من يعّرب عن بداية الرسالة
*وسط الرسالة*

...التالميذ يتتبعون... 
...التالميذ يتبعون... 
...أنا... 

... التاريخ
ليه إ..املرسل...املكان
...تعابري متنوعة... 

ثراء
ح ـ إ

صحي
ت

–
يم 

تقو
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.ـ ماذا نذكر يف وسط الرسالة
.الرسالةـ من يعّرب عن وسط 

**

*خطوات الرسالة على السبورة*

.بداية الرسالة     ـ اذكر املكان والتاريخ
.ـ ذكر املرسل إليه

سالمنا إليك... التحية... 
...حتية طيبة... 
...االقرتاح...املناسبة... 

...مناقشة... الطلب
إرسال رسالة إىل ... األمن

ترك اخلالفات... اإلنسان

التمنيات ... السالم
...التوقيع... أمتىن أن ...

ـ حديقة احليوانات
2007سبتمرب15يوم
اإلنسان: السيدإىل 
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علم
 الت

م و
تعلي

ء ال
 بنا

ات
ضعي

...املوضوع.. ـ التحية:      وسط الرسالةو
...االقرتاح... ـ   املناسبة

...الدعوة إىل... ـ   الطلب
ـ  البدء يف حياة جديدة

ـ   التسامح

...ـ الرسالة:        
...ـ الطلب
...ـ التمين
...ـ الدعوة

ـ تلبية طلباتنا

... حتية منا... حتية طيبة
.مبناسبة اجتماعنا
... السالم... ناقشنا موضوع

...اتفقنا... األمن
ترك ... عليك... اقرتحنا

بدأ حياة ... اخلالفات
...التسامح... جديدة

السالم 
...سالمنا إليك

تقبل حياتنا... نتمىن  أن

ح ـ 
صحي

ت
ويم

ـ تق
ثراء

إ
...

إلخ

مها
قوي

ة وت
ديد

الج
ت 

سبا
مكت

ر ال
ثما

است

ـ مطالعة التالميذ بتحرير املوضوع يف كراريس 
.احملاوالت

والتصحيح وإطالع املعلم عليه ينقل ـ بعد املراجعة 
يف كراس القسم أو كراس التعبري الكتايب

...التالميذ يكتبون... 

ويم
ـ تق

ح 
صحي

ه ـ ت
وجي

ت
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2007سبتمر15يوم حديقة الحيوانات                                                 

اإلنسان: إىل السيد

، املناقشة موضوع األمن والسالم بيننا وبينك، اتفقنا علىى 2007سبتمرب 15مجيع احليوانات اليت اجتمعت يومحتية طيبة مع 
مراسلتك لنقرتح عليك ترك اخلالفات القدمية، ونبذ العداوة بيننا، وتبدأ حياة جديدة مملوءة باحملبة والتسامح والسالم

نتمىن أن تقبل طلبنا وتليب رغبتنا

والتوقيعوالسالم 

املوضوع النموذجي
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:توضيح لطريقة تقديم نشاط التعبير الكتابي-/1-5-2
1-

.حترير املوضوع
ينبغي تنبيه التالميذ إىل وجود حترير املوضوع يف كراريس احملاوالت أوًال، وبعد املراجعة و التصحيح الذايت ينقل  -2

.كتبه يف كراس القسم دون تشطيب أو حذف أو زيادةكل تلميذ ما
.اجلمل واملعاينتنبيه التالميذ إىل عدم تكرار املفردات والعبارات و-3
ية إسداد التوجيهات الضرورية يف الوقت املناسب سواء كانت التوجيهات ناء احلصة بغمرافقة التالميذ أث-4

.مجاعية أو فردية

:نشاط المحفوظات-/6
من املعلوم أن احملفوظات فرع من فروع اللغة العربية، ووسيلة من الوسائل املساعدة على تزويد بآثار أدبية 

1.يف الفكر واألسلوبمتتاز بنوع من الذوق األديب اجلميل 

.بتدائي امتداد ملا سبق تداوله يف السنة الرابعةيف السنة اخلامسة من التعليم االلذلك تعد احملفوظات
ختار موضوعات من بني القطع األدبية املناسبة هلذا املستوى، إن توفرت يف جمملها اخلصائص الّلفظية تف

، لنجذب ومييز شعرها ـ خاصة بالوزن املوسيقي اخلفيف, األفكار النبيلة اخلريةاملوحية، والصور الشعرية اجلميلة و 
ى احملفوظات إىل حتقيق األهداف ا وتسعنشاذاانتباه املتعلم و إثارة عواطفه لينفعل معها، ويقبل عليها حفظًا و

:اآلتية
.تنمية قدرة املتعلم على احلفظ-
.دةإثراء رصيده اللغوي باكتساب مفردات جدي-
.تعزيز قدراته يف جمايل التعبري الشفهي والكتايب، مبا يستفاد من أفكار ومعان وصور-
.تذليل صعوبات النطق بواسطة اإلنشاد اجلماعي-
.التخلص من حاالت الرتدد واخلجل و االرتباك واالنطواء عن طريق األداء اجلماعي-
.الوجدانيةالشباع احلاجاتالفنية استخدام القدرات الصوتية و-
.تنمية الذوق األديب- 
.متثيل احملفوظات متثالً داًال على مضمون النص- 

.159ص، التدريس الفعال بواسطة الكفاءات، مرجع سابق: أوحيدة عليـ 1
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1.الشعور بالسرور وحتديد النشاط وتبديد امللل- 

:مذكرة في المحفوظات/1-6-1
ابتدائيالسنة اخلامسة: املستوىالثعلب املتنكر: املوضوع

كتايب يف اللغة العربية للسنة               : املرجعتقدمي القطعة وشرحها               : كفاءة احلصة
.11:اخلامسة ابتدائي صفحةحتفيظ األبيات اخلمسة األوىل                                                    

.20مناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي، مرجع سابق، ص: ـ وزارة الرتبية الوطنية1

بناء التعليموضعيةسير الحصة
مؤشرات (نتائج التعلم

)الكفاءة
التوجيه و 

التقويم

الق
النط

ية ا
ضع

و

ذا شكت بعض احليوانات يف الدعوة؟ـ ملا

ـ هل الثعلب كان صدقًا يف قوله؟وملاذا؟
ـ هل تعرف قصة أخرى عن الثعلب؟

اآلن تعرفون قصة آخىرى عن الثعلب فانتبهوا 
.وامسعوا

... ألن ثعلب ثرثار...
...ه ثرثارال ألنّ ... 
...خبيث... ماكر

ح 
صحي

ه ـ ت
وجي

ت
...

إلخ
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علم
والت

يم 
لتعل

اء ا
ة بن

ضعي
و

,ـ يكشف املعلم عن القصيدة
.ـ يقرأ املعلم القصيدة قراءة منوذجية

.ذ القصيدة قراءات فرديةـ يقرأ عدد من التالمي
*أسئلة*

ـ ملاذا لبس الثعلب عباءة؟
وملاذا؟ـ إىل أين ذهب الثعلب؟ 

.......ـ
ـ ماذا قالت الدجاجة للثعلب؟
ـ هل نادت الدجاجة أبنائها؟

....ـ 
ـ ملاذا هرب الثعلب؟

......ـ
*الشرح*

)مضي(ـ اشرح كلمة 
)املح( ـ اشرح كلمة
)مشى إليها( ـ اشرح كلمة

)أودّ ( ـ اشرح كلمة 
)أدبر( ـ اشرح كلمة

*األفكار*

ـ ما هي الفكرة العامة للقضية؟
ـ من انتصر الثعلب أم الدجاجة؟

تالميذ يتتبعون...
....ويستمعون

التالميذ يتتبعون.... 
...ويستمعون

...ليتنكرّ ...

...إىل دار الدجاج...

...ليأكل الدجاجة...

.ألنادي أبنائي...

....ال ...
.......

...ألنه رأى كالب احلي...
......

...توّجه... ذهب...

شاهد... رأى...
توجه إليها...ذهب إليها... 
...أحبّ ...
...رجع... 

.......................

.......................

ويع
 ـ تن

حيح
تص

ه ـ 
وجي

ت
...

إلخ
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:توضيح لطريقة تقديم نشاط المحفوظات- /6-2- 1
.قصر القصيدةإعداد احلصص ختضع لطول أو- 1
.ة، مث اجلماعية قبل احملور وبعدهينبغي للمعلم أثناء التحفيظ أن يبدأ بالقراءات الفردي- 2
وربطها مبحيط كذلك جتزئة القصيدة ختضع للمستوى التعليمي وطريقة املعّلم، وإّن عمليات تكرار القراءات،- 3

.التلميذ أو بيئته أو سلوكه
.إّن األناشيد متتاز عن احملفوظات بالتلحني والتوجيه املوسيقي- 4

قيت السنة اخلامسة من التعليم سبق تبقى احملفوظات واألناشيد حصة مستقلة يف تو ومن خالل ما
تدائي، ملا هلا من أمهية يف تنمية الكفاءات املستهدفة بيف تنمية الكفاءات من التعليم االبتدائي، ملا هلا من أمهية اال

من تعلم اللغة العربية، يف جانبها الفّين و األديب، باعتبار أن احملفوظات و األناشيد قطع أدبية راقية، تنمي الذوق، 
ديدها و وتبعث االنشراح والسرور لدى املتعلمني، فيقبلون على حفظها وإنشائها واإلكثار من تر 

.
1:يأيتوتتفق احملفوظات مع األناشيد يف أهداف مشرتكة يتطلب حتقيقها مراعاة ما

.أن تكون صدى لتجارب مّرت باملتعلمني، ومناسبة ملستواهم العقلي- 
.أن تكون مالئمة من حيث الفكرة و الصدق- 
.أّن تتسم بالوضوح- 
.أن حتمل أفكار وقيًما متد املتعلمني باخلربات والتجارب- 

.18االبتدائي،مرجع سابق،صالوثيقة املرافقة ملناهج السنة اخلامسة من السنة من التعليم: ـ وزارة الرتبية الوطنية1

يدة
جد

ت ال
سبا

مكت
ر ال

ثما
است

.ّلم القصيدة قراءة منوذجيةـ يقرأ املع
ـ يبدأ يف حتفيظ األبيات األوىل عن طريق احملور إذا 

.الوقتمسح بذلك 
ـ أو يطالب التالميذ بكتابة القصيدة يف كراريس 

.احملفوظات
*االنتقال من القصيدة إىل الواقع*

ـ هل ثعلب حمبوب؟ ملاذا؟
ـ إذا أردت أن تكون حمبوبًا ماذا تفعل؟

...التالميذ يستمعون... 
يتتبعون ويستمعون

.......

يع 
تنو

ح ـ 
صحي

ت
...

إلخ
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.أن تثري خياهلم وتنقلهم إىل أفاق رحيبة- 
وبذلك فنشاط احملفوظات يهدف إىل تنمية الذاكرة والقدرة على احلفظ وحتسني التذوق الفّين و األديب 

لغوي وملا تتميز به من إيقاع ووزن ونظم جتدب والتدّرب على اإللقاء وجتديد النشاط وامتالك نصيب يف الرصيد ال
.املتعّلم وتدفعه إىل ترديده وحفظه

:نشاط المطالعة- /1-7
يستطيع ، ألن التلميذ المن املعلوم أن للمطالعة عالقة وطيدة بالقراءة، وهذه األخرية أسبق من األوىل

.يفهم النصوص وال القصصالقراءة ال يتمكن من املطالعة و ال

.
بتدائي، وسيلة لتحقيق أغراض تعلمية خمتلفة، باعتبار أن يف السنة اخلامسة من التعليم االد نشاط املطالعةيع

.1املتعلم قد اكتسب يف املراحل السابقة، املهارات الالزمة ملمارسة هذا النشاط، واستثماره استثمارًا مفيًدا
.اخل القسم وخارجهابيه املتعلمني إىل كيفية دعم مكتسويكون دور املعلم فيه، توج

:بتوفري وسائل خمتلفة منها: داخل القسم
).قصص، جمالت، إعالنات، أقراص مضغوطة( سندات متنوعة- 
....)سرد، حوار، وصف( نصوص خمتلفة األمناط- 

قد خيتار املتعلم قائمة من الكتب و السندات أو قد يقرتحها عليه املعلم، قصد مطالعتها و : خارج القسم
.2يف إثراء نشاط اإلدماجاستغالهلا

:يتوقع من املتعّلم يف هذا املستوى، ومن خالل نشاط املطالعة أن يكون قادرًا علىو
.ته و عرضها أمام زمالئهاتلخيص مطالع- 
.التعّود على استخدام القاموس- 
.الشعور باحلريّة يف املطالعة- 
.االعتماد على النفس، واالستقالل تدرجيًيا يف احلكم على نتائج تعلمه- 
.التحكم يف الوقت- 
.1انتقاء املقروء- 

.19سابق، صـ وزارة الرتبية الوطنية، مناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي، مرجع1
.20، صـ املرجع نفسه2
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للمتعّلم من معلومات تربية املعلمقدمهتنمّية الدافع إىل القراءة مبا يوبذلك فنشاط املطالعة يساهم يف
ومعارف منتظمة وخربات متنّوعة، تساعد على تثقيفه وتوجيه ميوله القرائية، كما تسمح ببناء معارفه بناء خيدم 

الكفاءات املستهدفة يف نشاط اللغة، وتتنوع املطالعة بتنوع األهداف املرجوة منها، فطريقة املعّلم ومعاملته للتالميذ 
من عوامل امليل للمطالعة، أو سبب من األسباب املعيقة هلا، فامليل إىل املطالعة عملية تربويّة داخل القسم عامل 

مكتسبة، يكتسبها التلميذ يف املدرسة إذا كانت املواضيع مناسبة الهتماماته الشخصية، وهلا عالقة مبستواه الثقايف
.جتماعي، وهلا معىن وداللة عندهالعقلي و االو نضجه اجلسمي و 

:مذكرة في نشاط المطالعة الموجهة-/ 1-7-1
األيام الوطنية العاملية: احملور

الوحدة الثانية: الوحدة
مطالعة موجهة: النشاط
.28من رأفة الفقراء صفحة: النص

التقويمالنشاطات المقترحةالمراحل
منها؟ـ ماهي العربة اليت استقيتها ـ ماهو عنوان آخر قصة تناولتها؟وضعية اإلنطالق

بناء التعلمات

ـ قراءة القصة من طرف املعلم 
بالتنعيم املطلوب لشد انتباه 

.املتعلمني
ـ توجيه املتعلمني لقراءة النص قراءة 

.متبصرة
ـ ضرورة اقناع املتعلم بأن النص هو 
السند يف استنباط الفهم الصحيح 

.املراد الوصول إليه
ـ غرس منهجية استعمال الكناش 

املصطلحاتلتدوين 
اجلديدة عليهم

ـ مناقشة عرب إثارة بعض األسئلة 
:ومنها

هي البطلة " راحيل"ا كانت ـ ملاذ
يف هذة القصة؟

.20صمن التعليم االبتدائي،مرجع سابق، مناهج السنة اخلامسة:وزارة الرتبية الوطنيةـ1
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ـ مانوع هذا النص؟
ما اإلطار الزماين واملكاين للقصة؟ـ 

ـ من هم شخوص هذه القصة؟
بطلة " راحيل" ـ مب وصف الكاتب

هذه القصة؟
" راحيل"ـ ما الدافع الذي جعل 

تساعد هذا الفىت رغم خطورته ما 
قامت به؟

االستثمار
ـ صف شعورك بعد أن قدمت 
مساعدة لشخص هو يف أمس 

.احلاجة هلا

ـ مب تنصح من ال حيب مساعدة 
اآلخرين؟

:توضيح لطريقة تقديم نشاط المطالعة الموجهة-/7-2- 1
1 -.
.السّ - 2
املؤلف، العنوان، ( متّهد بيانات حول الكتاب- 3

).دار النشر، تاريخ النشر، عدد الصفحات
.تشجيع التالميذ على انتقاء كتب جديدة إلثراء مكتبة القسم بتوجيه من املعّلم- 4
بة مكت( اصطحاب التالميذ إىل املكتبات العمومية، وتعريفهم بالكتب املوجودة فيها وحتفيزهم على االستعارة- 5

).البلدية، دار الشباب، دار الثقافة

:تطبيقات إدماجية- /1-8
ألساسية اليت يتناوهلا التعليم االتعد التطبيقات اإلدماجية من األنشطة ا

.عملية التعلم، حبيث يشارك فيها ذاتًيا
".على استثمار تعلماته النحويةوأثناء هذه احلصة يسعى املعلم إىل حث التلميذ 

من خالل هذه التطبيقات، يتوصل املعلم إىل كشف مدى استيعاب املتعلمني للظواهر املدروسة، ويساعدهم 
.على تدارك عجزهم، ويسعى إىل توجيههم لتصحيح أخطائهم فوريًا
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1.املعلم أن يسرتشد مبايأيتولتحقيق األهداف املرجوة من ممارسة التطبيقات اإلدماجية، يستطيع 

.بات اللغوية وإدماجهانويع التطبيقات لنقطية كل املكتست- 
.انتقاء ما يساعد املتعلم على تدارك نقائصه- 
.توصل إليه يف احلصص الدراسية لألنشطة اللغويةاختيار ما يناسب املتعلم من التطبيقات قصد توظيف ما- 
.للمتعلم بإجناز تطبيقات إدماجية مجاعية بغية إكسابه مهارات العمل اجلماعيإتاحة فرصة التفاعل و التعاون - 

:إنجاز مشاريع- /1-9
رافد من روافد ائي على بيداغوجيا املشروع لكونهيعتمد منهاج اللغة العربية للسنة اخلامسة من التعليم االبتد

عتبار أن املشروع مجلة من املهام يؤديها املتعلم اخلتامية، باية احملددة والكفاءة الدعم وإدماج الكفاءات القاعد

ىل مرحلة ي الذي حيتاج فيه إىل التكامل الو التعليم االبتدائ
.التعليم املتوسط

وهكذا ميكن القول إن بيداغوجيا املشروع وسيلة لتنمية كفاءات املتعلم بطريقة فاعلة، إذ جتعله عنصرًا نشطًا 
.

تقل عن أسبوعني 
.وقد تزيد حسب أهداف  املشروع وتّنوع وسائله

2:ي عند املتعلم قدرات مجةوهو يكسب وينم

.القدرة اإلنشائية- 
. القدرة على االندماج و التفاعل داخل اجلماعة- 
.ا- 
.العمل املطلوب" واآلجال و طبيعةاإلحساس باملسؤولية، وضرورة االنضباط واحرتام الوقت- 
.حسن التخطيط و التنفيذ و التقييم الذايت واجلماعي- 

وللمشروع أمهية كبرية يف حياة املتعلم داخل املدرسة وخارجها، فهو وسيلة لتنمية قدراته وميوله إىل الكتابة يف  
.كل املناسبات

.20صمرجع سابق،من التعليم االبتدائي،الوثيقة املرافقة ملناهج السنة اخلامسة : ـ وزارة الرتبية الوطنية1
.19صمرجع سابق، ،مناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي: نيةـ وزارة الرتبية الوط2
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:تصحيح التعبير الكتابي- /1-10
بعض النقاط ليتمكن املعلم من فهم أهداف هذه إىل املذكرة النموذجية البد من توضيحقبل التطرق 

يأيت ) اإلنشاء( إن تصحيح التعبري الكتايب: احلصة من جهة، جتسيدها  عملًيا من جهة أخرى، وعليه ميكن القول
.بفائدة إذا راعى املعلم األهداف املتوخاة، وعمل على جتسيدها

يتأتى له إالّ إذا وجه تالميذه توجيًها صاحلًا وعملًيا يساعدهم أثناءه على اكتشاف األخطاء هذا الو
يكون التصحيح ىت البأنفسهم مث تصحيحها، مع وجود التذكري بالقاعدة اليت استندوا إليها يف عملية التصحيح ح

1...!دفمبنًيا على اهل

:الكتابينواحي التصحيح في التعبير-/10-1
يشمل مجيع األخطاء، ال يرتكز على نوع واحد، بل ينبغي التطرق إىل مجيع األنواع اليت إن التصحيح ال

:تكون يف مستوى التالميذ، ومن هذه األنواع نذكر منها
.األخطاء اإلمالئية- أ 

.األخطاء النحوية والصرفية-ب 
ان برتكيب غري مناسب أو كتابة كلمات زائدة املفردات يف غري موضعها، أو االتيستعماليشمل ا: األسلوب- جـ 
.ستغناء عنهاكن االمي
.يب عناصر املوضوع، أو األفكارترت- د 
.2نتهاء منهاعىن أي الرجوع إىل الفكرة بعد االتكرار امل- ه 

:مراحل التصحيح-/1-10-2
خارج القسم ليالحظ عليها، ويقدرها وفق شبكة التقييم اليت ميكن أن قييم مواضيع التعبري تيقوم املعلم ب

:تتضمن املقاييس واملؤشرات التالية
...التقيد باملوضوع، استعمال املعلومات الصحيحة،: الوجاهة- 1
...ترتيب األفكار، ترابط األفكار،: االنسجام- 2
...اإلملام بعناصر املوضوع،: اإلحاطة- 3
).حنو، صرف، إمالء( االستعمال السليم للغة:سالمة اللغة- 4

.138التدريس الفعال بواسطة الكفاءات، مرجع سابق، ص: ـ أوحيدة علي1
.139ـ املرجع نفسه، ص2
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س أساسية يف عملية تقييم اإلنتاجيات الكتابية، غري أن املعّلم ميكنه التصرف بالرتكيز على يتعد هذه املقايو
,يفيد حسب ما تقتضيه طبيعة املهمة املسند إىل املتعلمنيبعضها بإضافة ما

: أّما العالج فيتم بطرائق خمتلفة منها على سبيل املثال
.ويتم بتقسيم املتعلمني مثىن مبراعاة التفاوت يف املستوى: التصحيح الثنائي-أ
ويتم تفويج املتعلمني حسب املقاييس اليت أخفقوا فيها قصد التعاون يف ضبط اإلجابة : التصحيح الفوجي- ب

.الصحيحة
وهو الذي خيصصه املعلم بني الفنية والفنية لعالج األخطاء الشائعة باستدراك الظواهر : التصحيح اجلماعي-جـ

.1اللغوية املدروسة
توزع الكراريس ليصحح كل تلميذ كراسة نفسه، وأثناء هذه املرحلة ينبغي للمعلم أن ميّر : التصحيح الفردي-د

بني الصفوف ليساعد الضعاف منهم على اكتشاف اخلطأ مثر تصحيحه، ألن اهلدف من هذه احلصة ينحصر يف 
.2تدريب التالميذ ومترينهم، وليس اختبارهم

.خطاءه بنفسهتصحيح الفردي، أي كل تلميذ يعرف أعلم و للتلميذ هو اللكن أفضل طريقة للمو
ترك احلرية للتلميذ أثناء التصحيح الفردي ليسأل زميله، أو يتعاون معه ليساعده على ذلك، ويكون التصحيح 

.3بقلم الرصاص يف السطر الذي تركه

:مذكرة في تصحيح التعبير الكتابي- / 3- 1-10
السنة اخلامسة ابتدائي: اإلنسان                                     املستوىرسالة إىل: املوضوع

تصحيح موضوع التعبري الكتايب: كفاءة احلصة
من إعداد املعلم بعد تصحيح التعبري : ـ التعرف على األخطاء الشائعة             املرجع: مؤشرات الكفاءة

الكتايب
األلواح، الطبشور: الوسائل.                           ًياوتصحيحها تصحيًحا مجاع

تعرف على األخطاء الفردية وتصحيحها تصحيح فرديًا-
.التعبري عن املوضوع شفويًا وكتابًيا-

.20بتدائي، مرجع سابق، صاالالوثيقة املرافقة مناهج السنة اخلامسة من التعليم : ـ وزارة الرتبية الوطنية1
.143التدريس الفعال بواسطة الكفاءات، مرجع سابق، ص: ـ أوحيدة علي2
.144ـ املرجع نفسه، ص3
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الخطأالّرمز
ـ النحو و الصرف

ـ تركيب، معىن
ـ إمالئي

.ـ حنن رسلت رسالة
.توفقنا و تساعدين نشر السالمـ أمتىن أن 
.ـ حتية طيبة

سير 
الحصة

)مؤشرات الكفاءة(نتائج التعلموضعية التعليم
التوجيه و 

التقويم

عية 
وض اال

الق
نط

ذكر موضوع التعبري الكتايب؟ـ من ي
ضوع الذي كتبه؟ـ من يعيد علينا املو 

ـ اخرجو األلواح والطبشور

...إرسال رسالة إىل إلنسان...

..كتبه شفويًاتلميذ يعيد ما...

ح ـ 
صحي

ت
ويع

تن
.

وضعيات 
بناء 
التعليم و 
التعلم

*التدرج*
ـ يتدرج املعلم يف كتابة األخطاء أي يكتب اخلطأ 

.مع الرمز ونوع اخلطأ
.ـ يقرأ املعلم ما كتب على السبورة

*املالحظة*
.ذه اجلملةـ الحظوا ه

.احبثوا عن اخلطأ يف هذه اجلملة
.تلميذ يصحح خلطأ على لوحةـ كل 

.ـ ارفعوا األلواح
.ـ يصحح اخلطأ على السبورة من طرف تلميذ

ـ كل تلميذ يضع لوحته ويصحح اخلطأ،مث يرفع 
.اللوحة من جديد

ة جلميع األخطاء األخرىبوهكذا بالنس... 

اخلطأالرمز
ـ حنو وصرف

...............
................

ـ حنن رسلت رسالة
..................
..................

اخلطأالرمز
ـ حنو وصرف

...............
................

ـ حنن رسلت رسالة
..................
..................

ويع
 ـ تن

حيح
تص

ه ـ 
وجي

ت
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ستث
ا

مها
قوي

ة وت
ديد

الج
ت 

سبا
مكت

ر ال
ما

م، مثـ قراءة اجلمل اليت صححت من طرف املعلّ 
.تلميذ أو أكثر

ـ تفتح الكراريس وتصّحح أي كّل تلميذ
.يصّحح خطأه بنفسه

.ـ مراقبة املعّلم للمساعدة والتقييم

املكتوب على السبورة يف اجلدول
.
اخلطأالرمز

ـ حنن رسلنا حنو و صرف
...رسالة

تركيب و +
معىن

نتمى أن 
توافقنا 

وتساعدنا على 
نشر السالم

.حتية طيبةإمالئي× 

ويع
  تن

ح ـ
صحي

ت
.

:توضيح لطريقة تقديم نشاط تصحيح التعبير الكتابي-/1-10-4
.يشتت انتباههمالإّن التدرّج يف كتابة األخطاء وتصحيحها يساعد التالميذ على الرتكيز أكثر، و- 1
مطالبة التالميذ بالبحث عن اخلطأ دون تعيينه يدفع كّل تلميذ إىل دقة املالحظة ليكشف اخلطأ بنفسه، ّمث - 2

.تصحيحه تصحيًحا فرديًا وهذه التقنية تساعد املعّلم على التقومي أثناء عملّية التصحيح

1:شبكات التقييم-/1-1-1

ه كثريًا، ومتنيت لو كنت مكان الصحفي لتسأله عن أموٍر  قرأت يف اجلريدة لقاء مع جنم يف التمثيل تعجب ب
.كثرية
كتب حوارًا يف حدود عشرة أسطر، متثل فيه دور الصحايف، وألقي على الشخصية املستجوبة مخسة أسئلة ا 

:باستعمال
.أربع مرّات أسلوب االستفهام- 
.مرّتني أسلوب التعجب- 
.فعلني معتلني خمتلفني- 
).نعم، رمبا، لكن( أربع أدوات الربط واجلواب- 

. 22لتعليم االبتدائي، مرجع سابق، صالوثيقة املرافقة ملناهج السنة اخلامسة من ا: ـ وزارة الرتبية الوطنية1
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اجلوانب اليت ينصب عليها ( يستعمل املعلم شبكة حتدد فيها املقاييس) إنتاج كتايب( لتقييم وضعية مشكلة
.والتقدير املناسب هلا) شروط اإلجناز( واملؤشرات) االهتمام

1*شكل توضيحي*

سلم التقديرالمؤشراتالمقاييس

وجاهة األفكار

ترتيب األفكار

جودة العرض

سالمة اللغة

)عدم اخلروج عن املوضوع( ـ مناسبة املوضوع
.أسطر10ـ كتابة حوار يف

.ـ استجواب جنم يف التمثيل
ـ ترتيب منطقي لألسئلة و األجوبة

.ـ االنسجام يف االنتقال من فكرة إىل أخرى
:احرتام طريقة عرض احلوارـ 
املطة يف بداية احلدث*
الرجوع إىل السطر كلما تدخل شخص *

.جديد
.توظيف عالمات الوقف املناسبة*

عناصر اجلملة االمسية ( ـ تركيب سليم للجمل
).وعناصر اجلملة الفعلية

أدوات االستفهام املناسبة ومرّتني 4ـ استعمال
.فنيأسلوب التعّجب وفعلني معتلني خمتل

.ـ توظيف مناسب ألربع أدوات الربط واجلواب

01
01
01
01
01

0.5
0.5

0.5
0.5

02

.نقاط10:جمموع
2:وقد يلجأ املعّلم إىل سلم تقدير نوعي حيدد قيمة العمل كاأليت

++.كفاءة مكتسبة- 
.- +كفاءة يف طور االكتساب- 
.-- كفاءة غري مكتسبة- 

).للشبكة السابقة( أما املتعّلم فيمكنه أن يقّيم عمله بعرضه على شبكة مماثلة
:حيث تبىن على النحو اآليت

.23، صالوثيقة املرافقة ملناهج السنة اخلامسة ابتدائي،مرجع سابق: ـ وزارة الرتبية الوطنبة1
.24، صـ املرجع نفسه2
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النعمشروط اإلنتاججوانب التقييم
األفكار

العرض

اللغة

.ـ مل أخرج عن املوضوع
.أسطر10حوارًايفـ كتبت 

.ـ استجَوبت جنًما يف التمثيل
:ـ رتبت األفكار، حيث

انتقلت من السؤال إىل اجلواب *
.املناسب له

.راعيت التقدم يف احلديث* 
.ـ وضعت مطة يف بداية احلديث

ـ رجعت إىل السطر كلما تدخل 
.شخص جديد

.ـ وظفت عالمات الوقف املناسبة
االمسية ـ راعيت شروط تركيب اجلملة 

.واجلملة الفعلية
4ـ استعملت أسلوب االستفهام

مرّات ومرتني أسلوب التعّجب 
.وفعلني معتلني خمتلفني

.ـ وظفت أربع أدوات الربط واجلواب
لمقاربة بالكفاءات اليت تؤّكد على تنمية استقاللية املتعّلم، وباإلضافة، إىل شبكة التقييم الذايت اليت ا لسيدجت

لمتعلم بتقدير مدى صواب إجابته و توافر عمله على الشروط املطلوبة، يستحسن أن يتعّود التلميذ على تسمح ل
ى الذي سلكه أثناء العمل، وقد عسية تساعد على التأكد من سالمة املاستخدام شبكة أخرى، وهي شبكة منهج

1:يليتبىن الشبكة املنهجية كما

لماذاالنعمالعثرات المحتملةمراحل العمل

فهم السؤال
ـ مل أفهم كلمة يف السؤال

.ـ مل أفهم أكثر من كلمة يف السؤال

1

2:ـ مل أفهم الدرس املقصود يف السؤالاستحضار 

.25الوثيقة املرافقة ملناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي، مرجع سابق، ص: ـ وزارة الرتبية الوطنية1
.25،صاملرجع نفسه.2
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المعلومات 
المطلوبة

.جزئًيا*
.كلًيا*

كيفية الجواب

:ـ ال أعرف ماجيب أن أفعله ألنين
,)بني، أشرح، أذكر(مل أفهم التعليمة*
.كيف أجنز مراحل العملال أعرف  *
.ال أعرف كيف أرتب عناصر اجلواب* 

..................................*

عرض العمل

أو ( ـ ال أعرف كيف أنظم عناصر اجلواب على الورقة
).الكراس

.ـ الأمّيز بني بعض عالمات الوقف
.....................................ـ

استعمال لغة سليمة
.أجد صعوبة يف التمييز بني اجلملة الالمسّية واجلملة الفعلّيةـ

.ـ لست متأكًدا من إمالء بعض الكلمات
.ـ ال أعرف تصريف بعض األفكار

يرمي إليه تقييم هو الكشف عن أخطاء املتعّلمني قصد عالجها، حيث حيرص املعّلم على التعرف إن أهم ما
الحق، فيجرد على إثر كّل اختيار األخطاء الشائعة، مث يعمل لأن تعيق تعلمهم ا

على تصنيفها بوضع فرضيات حول مصادرها، وتواترها و أولويتها، ويفسرها مث يعد متارين عالجية مناسبة تساعد 
.املتعّلمني على جتاوز أخطائهم

النشطة اليت جتعل املتعّلم يم االبتدائي يعتمد الطرائقوبذلك ميكن القول أن مناهج السنة اخلامسة من التعل
، ويكون املعّلم )املعّلم واملتعلم( علمية، ليتحقق التفاعل و الفاعلّية بني طريف هذه العملّيةالعملية التعليمّية التحمور

، كّل ذلك من أجل أن فيها موجًها، ومرشًدا، ومشجًعا على البحث واالكتشاف واملمارسة، ومثريًا لدافعّية املتعّلم
.يصبح هذا األخري عنصرًا فاعًال، وقادرًا على بناء معرفة معتمًدا على نفسه

ّية و إدماج الشمول: وحتقيًقا للكفاءة املستهدفة تعتمد املناهج على املقاربة النصية اليت تضمن عنصرين مها
باعتبارها ممارسة عملّية لكّل هذه املبادئ املكتسبات، ناهيك عن بيداغوجيا املشروع اليت تعزز هذا املنحى

.البيداغوجيا
من واقع املتعّلم ووضعيات مشكلة ذات داللة مستوحاةويتجّسد اإلدماج كذلك يف صورة وضعيات تعلمية

).العقلّية والنفسية( املعيش تشعره بأمهيته العمل،  وحترك حوافزه
ا الوسيلة اليت تسمح بتوجيههم وكذا تسهيل تدرّج كل كما ينبغي النظر إىل تقومي إنتاجات 

.واحد منهم وأنه جزء من التعليم ومالزم له
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:بتدائيفي السنة الخامسة من التعليم االالكفاءات القاعدية و األهداف التعليمية-/2
بتدائي إىل حتقيق مجلة من األهداف و الكفاءات لدى اللغة العربية يف السنة اخلامسة ايهدف تعليم 

وسنحاول من خالل هذا العنصر معرفة مدى حتقق تلك األهداف و الكفاءات على أرض الواقع، ذ، التالمي
ويظهر ذلك لنا من خالل األهداف التعليمية اليت ّمت حتديدها لكّل نشاط تعليمي، واليت يطمح إىل حتقيقها عند 

.هّي هذه الكفاءات واألهداف؟

:الكفاءات القاعدية و األهداف التعليمية لكّل نشاط- /2-1
لقد خص منهاج اللغة العربية كل نشاط تعليمي مبجموعة من الكفاءات القاعدية واألهداف اليت يطمح إىل 

:التالميذ، وهّي كما يلي

1:نشاط القراءة والمطالعة-/2-1-1

األهداف التعليميةالكفاءة القاعدية

يؤّد النصوص جّيًدا

.ـ يقرأ النصوص  قراءة مسرتسلة ومعّربة
.ـ حيرتم عالمات الوقف

.ـ يستظهر النصوص احملفوظة بأداء صحيح
).قصة أو وثيقة هامة( ـ يقرأ نصوًصا طويلة

يفهم ما يقرأ

ـ يستخدم قرائن لغوية وغري لغوية لتحديد معاين الكلمات 
.اجلديدة

.ـ يتعرف على موضوع النص و على جوانب املعاجلة فيه
ـ يتعرف على شخصيات احلكاية مهما كانت األدوات 

...).أمساء، ضمائر، نعوت(املستعملة للداللة عليها
.و املكانيةـ حيدد أحداث احلكاية و بيئتها الزمانية

.ـ مييز بني النص الوصفي و أمناط النصوص املدروسة
).العناوين، الفقرات( 

2.كتسبات قدميةاملعطيات الواردة يف النص مع مـ يربط

12بتدائي، مرجع سابق، ص اخلامسة من التعليم االهاج السنة من: ـ وزارة الرتبية الوطنية1
12،صاملرجع نفسهـ2
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.ـ يعرض شفويًا املعطيات األساسية الواردة يف النص
.شف بعض املعلومات الضمنية يف النصتـ يك

يعيد بناء املعلومات الواردة يف النص

.ـ جيد عالئق بني اجلمل
.ـ جيد عالئق ضمن اجلملة الواحدة

.ـ يعطي معلومات عن النص
.ـ يلخص النص بشكل عام

ـ يعرض فهمه ويقارنه بفهم اآلخرين ويعّدله عند 
.االقتضاء

.يف ما يقرأ ويدعمهاـ يعرض آراءه الشخصية

الواردة يف النصوصيستعمل املعلومات 

إجابة عن (ـ يستعمل معلومات النص ملقاصد خمتلفة
...).سؤال، إجناز نشاط

.ـ يفهم األسئلة وينفذ التعليمات إلجناز أعمال شىت
ـ يستعمل املوارد املختلفة يف املكتبة من أجل القيام 

.ببحث
.يستغل نًصا أو عدة نصوص للقيام حبصيلة أو تركيب

املكتسبة من القراءة مع معارفاملعارفـ يقيم روابط بني 
.من جماالت أخرى

سرتاتيجية القراءة ويقّيم نفسهيستعمل ا

الفهرس، العناوين، العناوين ( ـ يستعمل املسّهالت التقنية
.للبحث يف املكتب) شكال البيانيةالفرعية، الصور و األ

.ـ ينتقي كتًبا من املكتبة بناء على هدف حمّدد
جاته، أي يعرف يكّيف اسرتاتيجية القراءة حسب حاـ

.مىت يلجأ إىل القراءة االنتقائية والقراءة الكلية
اـ يربط بني معاين الكلمات اليت يعرفها واليت ال يعرفها ممّ 

.ينتمي إىل العائلة نفسها للوصول إىل املعىن
.ـ يستخدم القاموس للبحث عن معاين الكلمات اجلديدة

.نصوصالمن قراءة نص من هدفهـ يتأكد من بلوغ 
.اليت تعرقل فهمهـ يتعّرف على العوائق

.ـ يبادر إىل البحث عن احللول لتجاوز العوائق املتعرضة
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:نالحظه من خالل الكفاءات القاعدية واألهداف التعليمما
عالمات الوقف، واستجالء املعاين وتبيني وظائف اقط، واجلودة البيانية، و حسن استناحلسناألداء : أوالً 

.األساليب املختلفة
اكتشاف الرتاكيب النحوية، والصيغ الصرفية، والقواعد اإلمالئية، نلمس فوائدها مث التطبيق على منواهلا، : ثانًيا

.حسب ما متليه املقاربة النصية
.التذوق األديب ليحقق املتعلم وجه القراءة، بشقيه األدائي واالستثماريبعض مبادئ : ثالثًا

1:نشاط التعبير الشفوي والتواصل-/2-1-2

األهداف التعليميةالكفاءة القاعدية

يسمع ويفهم

.ـ يفهم املعلومات اليت ترد إليه

.الفعل
,بوسائل التعبري غري اللغويةـ يستعني 

خيتار أفكاره

ـ ينمي أفكاره املتصلة باملوضوع واملسامهة يف حتقيق 
2.التواصل

ـ ينظم قوله بشكل منطقي لرتمجة أفعاله ومواقفه وإنتاجه 
.أو للتعليق على ذلك

ـ يكيف قوله من أقوال غريه وجيد لنفسه مكانًا يف 
التحلي باجلرأة للتدخل املناقشة و احملاورة باالستماع و 

.وبالبقاء يف صلب املوضوع
,ـ يتدخل لضمان تقدم النقاش واستمراره و تعميقه

لى سرد عـ يبذل جهًدا من أجل إضفاء االنسجام 
.وقائع حكاية أو حديث، أو مشروع

.ـ يكشف املراحل األساسية يف احلكاية

يعرب عن أفكاره
.ـ يعرب عن مشاعره و تأثره وذكرياته

.يعرب عن ردود أفعالهـ 
.ـ يعرب عن جتاربه

.13بتدائي، مرجع سابق، صاهج السنة اخلامسة من التعليم االمن: ـ وزارة الرتبية الوطنية1
.14-13،صـ املرجع نفسه2
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.ــ يكيف التعبري عن ردود أفعاله
.ـ يشرح ردود أفعاله

.ـ يعلق على صورة أو لوحة أو حكاية
.ـ يسرد ذكرياته

.يبدع تتمه أخرى هلاـ يلخص حكاية مسموعة أو
.تتمه حلكاية مبتورةـ يبدع 

.ـ يعرض وجهة نظره، أو يصدر حكما
.نظره، ويصوغ حكمهـ يربّر وجهة

.اردة يف النصات األساسية الو ـ يعرض شفويًا املعطي

يعطي معلومات و يطلبها

.ـ يصف واقًعا من عدة جوانب
.ـ يقارن بني وقائع من عّدة جوانب

.ـ يسرد تفاصيل حدث أو جتربة شخصية
.ـ يشرح مسعى أو مسارًا

.ـ يفسر ظاهرة
.مشكلةـ يستبق نتيجة أو فعًال أو حل 
.ـ يصوغ قانونًا أو قاعدة أوتقييًما

.ـ يطرح أسئلة للحصول على معلومات
.ـ جييب عن األسئلة

.ـ يشرح ويعلل
.ـ يطرح أسئلة للتثبيت من صحة فهمه

.ـ حيفظ ويستظهر نصوًصا
.ـ جيلب أفكارًا جديدة

ـ يسعى إىل إثراء رصيده اللغوي قصد حتسني التبليغ 
.واالستقبال
).املسموعة و املقروءة واملرئية( الوثائق املناسبةـ يستثمر 

من خالل هذه الكفاءات و األهداف يعّد التعبري الشفوي من أهم وسائل التخاطب واالتصال بالغري و 
كز التعبري على ثالثة أركان الوجدان من العواطف و األحاسيس، و يرتتبادل وجهات النظر وإبراز ما خيامر 

:لتحقيق تلك الكفاءات و األهدافأساسّية 
.األفكار واملعاين اليت تراود الفكر واليت يسعى املتعّلم إىل جتسيدها لنقلها إىل املرسل إليه- 
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.تصاغ فيه املعاين واألفكارالذياأللفاظ والعبارات وهي اإلطار املادي- 
.ترتيب األفكار واملعاين وحسن تنسيقها- 

1:الكتابينشاط التعبير / 2-1-3

األهداف التعليميةالكفاءة القاعدية
القصد ـ املوضوع ـ ( ـ حيّدد معطيات مشروع الكتابةهاخيتار األفكار وينظم

).املستقبل
.ـ ينظم أفكاره حسب الرتتيب املناسب

.ـ يسخر معارفه و جتاربه ومطالعاته لتوليد األفكاره
.يستجيب لنية التواصلـ يصوغ نًصا يوظف الكتابة ألغراض خمتلفة

رسائل ـ بطاقات ( ـ يستعمل الكتابة وسيلة ـ للتواصل
.(...

ـ يستعمل نًصا أو عدة نصوص للقيام حبصيلة أو 
.تركيب

.ـ يدون مذكراته
.ـ حيرر عرض حال بسيط عن زيارة أو جتربة أو مطالعة

.كتابةـ يعرب عن رأيه و مشاعره و أحاسيسه
.ـ ينقل خربًا

.حيرر ملخًصا عن حدث ويبدي رأيه يف شأنهـ
.ـ حيرر حكاية، أو يتم حكاية

.ـ يصف لعبه، ويكتب قواعدها
.ـ حيرر كيفية استعمال دواء أو جهاز أو آلة

ـ يكتب املالحظات املستقاة أثناء مشاهدة أو حصة 
.مالحظة

.ـ ينجز مشاريع كتابية
وبذلك يعّد نشاط التعبري الكتايب، إىل جانب اخلط، و اإلمالء، والتطبيقات الكتابية، فرع من فروع الكتابة؛ 

ويعد أهّم ما ترمي إليه نشاطات اللغة يف املناهج اجلديدة، ألنّه نشاط إدماجي يستثمر فيه املتعّلم مكتسباته 

.15صمناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي، مرجع سابق،: ـ وزارة الرتبية الوطنية1
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قواعد الكتابة الواضحة، وعالمات الوقف، والعالمات املختلفة، فيوظف األساليب التعبريية مستعيًنا يف ذلك ب
.الفقرية، وبالتايل حيقق الكفاءات القاعدية واألهداف التعليمية

1:الكفاءات الختامية لنهاية السنة الخامسة من التعليم االبتدائي-/3

:بتدائي، إىل أن يكون التلميذ يف اللغة العربية يف السنة اخلامسة اج يهدف منها 
قراءة كل السندات املكتوبة بطالقة مناسبة ملستواه وباحرتام ضوابط النصوص من حركات وعالمات الوقف، - 

.بأداء معرب
.يقرأ وتكوين حكم شخصي عن املقروءفهم ما- 
.ب معهي يف وضعية تواصلية دالة و التجاو فهم اخلطاب الشفو - 
التعبري الشفوي السليم الذي يعكس درجة حتكمه يف املكتسبات السابقة، واملناسب للوضعيات التواصلية - 

.املتنوعة
.كتابة نصوص متنوعة استجابة ملا تقتضيه الوضعيات والتعليمات- 

فوية ونصوص  قادًرا على قراءة وفهم و إنتاج خطابات شالتلميذيكونبتدئي،
.2احلواري و اإلخباري والسردي والوصفي: كتابية متنوعة األمناط

:بتدائياالخامسةواقع تعليم اللغة العربية في السنة -/4
.هو الشيء الذي ّمت حتقيقه أو جتسيده على أرض الواقع: الواقع

لنا من خالل حتليل االستبيانات اليت قمنا بتدائي يظهرلّلغة العربية يف السنة اخلامسة اواقع تعليم او
بتوزيعها على املعّلمني والتالميذ، وحضورنا

الصعوبات اليت تواجهها؟وهل هّي قريبة إىل حتقيق طريقة هي أهمّ عملية تعليم الّلغة العربية يف هذه السنة؟ وما
.سنحاول معرفته؟ وهذا ماأم مازالت بعيدة؟املقاربة بالكفاءات

:تقديم درسين نموذجين للدورس التي تم حضورها- /4-1
تعبير شفوي وتواصل) أداء، فهم، إثراء( درس نموذجي في نشاط القراءة-/4-1-1

.الوطنية والعامليةاأليام : احملور
.الثانية: الوحدة

.15مناهج السنة اخلامسة من التعليم االبتدائي، مرجع سابق، ص: ـ وزارة الرتبية الوطنية1
.11ـ املرجع نفسه، ص2
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.تعبري شفوي و تواصل) أداء ـ فهم ـ إثراء( قراءة: النشاط
.عيد المرأة: املوضوع

.تنمية إنتاجية الفعل القرائي: الكفاءة املستهدفة
:مّر تقدمي هذا الّدرس باخلطوات التالية

ميذ على قراءة النص بطرْح سؤال ملوضوع الدرس، لتحفيز التالبدأ املعّلم بتمهيد نطالق، وضعية ا: ـ اخلطوة األوىل
:ثل فيما يليمت

هو تارخيه بالضبط؟العيد؟ وماهذاهوّن، مامارس حتتفل النساء بعيد ممّيز هلسنة من شهريف كلّ : ـ املعّلم
.مارس8هذا العيد هو عيد املرأة و تارخيه بالضبط: ـ التلميذ

.السبورةاملعّلم موضوع درس القراءة يفون يدّ : ـ اخلطوة الثانية
.م املطلوب و الكتب مغلقةاملعّلم النص قراءة منوذجية بالتنغييقرأ: ـ اخلطوة الثالثة
.مراقبة املعّلم مدى فهم التالميذ للمسموع، وذلك من خالل طرحه سؤالني أو ثالثة: ـ اخلطوة الرّابعة

مب تطالب املرأة الرجل؟: ـ املعّلم
.سّد فاه عما يهينها وحيط من كرامتهاو تطالب املرأة الّرجل برفع يده عن حريّتها، والكف عن ظلمها، : يذـ التلم
ماذا تطلب املرأة من قادة العامل؟: ـ املعّلم

ّلف املزري فيكونوا من الساعني إىل تعليمها تعليًما ة العامل بأن يعتنوا بوضعها املتختطلب املرأة من قاد: ـ التلميذ
.مالً ويتيحوا هلا فرص العمل الشريفمكت

ماذا يضمن العمل الشريف للمرأة؟: ـ املعّلم
يضمن العمل الشريف للمرأة احلياة الكرمية هلا أسوة بأخيها الرجل ـ : ـ التلميذ

.فهم المسموع: وهذا كّله يدخل تحت
:بعدها يطرح عليها سؤال أو سؤالنييطلب املعّلم من التالميذ قراءة النص قراءة صامتة، مث : ـ اخلطوة اخلامسة

ملاذا تطالب املرأة بأن تكون متعّلمة؟: ـ املعّلم
.لكي تتاح هلا فرص العمل الشريف الرامي لضمان احلياة الكرميةتطالب املرأة بأن تكون متعّلمة: ــ التلميذ

ليمة باحرتام الوصل و عالمات تداول مجيع التالميذ على قراءة فقرات النص قراءة مسرتسلة س: خلطوة السادسةـ ا
.الوقف

ـ يتدخل املعّلم من حني إىل آخر لتذليل بعض الصعوبات القرائية اليت قد تعيق املتعلم يف أدائه كما يشرح آنًيا 
).املوايل، ملء فيها، تناشد، املزري، أسوة( بعض املفردات الصعبة
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:موجهةناقش املعّلم حمتوى النص عرب أسئلة : ـ اخلطوة السابعة
هل حتتفل املرأة وحدها بعيدها؟ من حيتفل معها؟: ـ املعّلم

.ال حتتفل املرأة وحدها بعيدها بل حيتفل معها كّل من النساء والّرجال يف كّل مكان من العامل: ـ التلميذ
ماذا ينفع احتاد النساء مع بعضهن البعض؟: ـ املعّلم

.نفض عن أنفسهن غبار الذل و التخلفينفع احتاد النساء مع بعضهن البعض: ـ التلميذ
ما هو الضرر الذي أحلقه الرجال باملرأة؟: ـ املعّلم

.إهانتها و احلط من كرامتهاالضرر الذي أحلقه الرجال باملرأة هو أخذ حرّيتها و: ـ التلميذ
:النحويّةدرس نمودجي في نشاط القواعد

الحال: املوضوع
:اآلتيةمّر تقدمي هذا الدرس باخلطوات 

بالتذكري بالدرس السابق وهو الصفة واملوصوف وذلك بطرح جمموعة من األسئلة على ملعلمقام ا: ـ اخلطوة األول
:ما يليدرس اجلديد وذلك بطرح أسئلة عن درس القراءة متثلْت يفالالتالميذ، وبعد اإلجابة عنها انتقل إىل 

كيف جلس عصام لألكل إىل املائدة؟: املعّلم
.: ميذـ التل

كيف التهم عصام الطَّعاَم؟: ـ املعّلم
.التهم عصام الطَّعاَم ُمْسرًِعا: ـ التلميذ
كيف دخل عصام املطبَخ؟: ـ املعّلم

.دخل عصام املطبخ نشيطًا: ـ التلميذ
.الكلمة املفتاح بلون مغايرقام املعّلم بتدوين جمموعة من األمثلة على السبورة ودّون: ـ اخلطوة الثانية

: األمثلة
.لألكلمسَتِعًداَلَس ِعَصاٌم إىل املائدِة ـ جَ 1
.ْسرًعامـ يَلَتهم ِعَصاُم الطََعاَم 2
.نشيطًاـ َدَخَل ِعَصاٌم املْطَبَخ 3
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أيًضا، مثَ قام املعّلم : ـ اخلطوة الثالثة
التالميذ الستخراج احلال من األمثلة، وبعد مناقشة كل عنصر يتّم تسجيله على عبشرح األمثلة ومناقشتها م

.السبورة خطوة خبطوة حىت تكتمل القاعدة
:فكانت القاعدة كاآليت

.ـ احلال اسم نكرة منصوب
.ـ يّدل احلال على حالة صاحبه

.راكمةً متجتّمعت الغُيوم : مثل
:ـ تأيت احلال لتبني حالة الفاعل أو املفعول به حني وقوع الفعل مثل

دخل عصام املطبخ نشيطًاـ 
احلال صاحب احلال

تناول عصام الطَّعاَم ناِضًحاـ
احلالمفعول به

: كيَف مثل: ـ نعرف احلال حينما نطرح السؤال بــ
دخل عصام املطبخ؟ـ كيف 

نشيطًاـ دخل عصاٌم املطبخ 
:ـ منوذج لإلعراب

.هاجم الثعلُب ُخمَّ الدََّجاِج ُمَبِكرًا
.فعل ماٍض مبينٌّ على الفتح: َهاَجمَ 

.الضّمة الظاهرة على آخرهوعالمة رفعه فاعل مرفوع: الثـَْعَلبُ 
.وهو مضافمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره : ُخمَّ 

.الظاهرة على آخرهجمرور و عالمة جره الكسرةإليهمضاف : الدََّجاجِ 
.آخرهحال منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على :مبكرا

يف القسم مث أعطاهم بعض التمارين من هتبتقدمي تطبيق عن الدرس للتالميذ، مث مناقش: قام املعّلم: اخلطوة األخرية
.الكتاب املدرسي إلجنازها يف املنزل
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:الستبياناتحليل -/4-2
دائية لعرجية بتيف ا) تلميذ40( و التالميذ) ّلمنيمع4(على املعّلمني االستبيانبعد قيامنا بتوزيع استمارات 

االستبيان، قمنا بتحليل ذلك)جيجل( ، والية)اهريالط( حمّمد ببلدية 
.ابتدائيالسنة اخلامسة 

:عرض نتائج االستبيان-/4-2-1
:االستبيان الخاص بالمعّلمين-/1- 4-2-1

.معّلمني) 04(يشمل هذا االستبيان
:املتعلقة بالسؤال األّولالنتائج

ما رأيك يف مضامني أنشطة الّلغة العربية مقارنة مع عدد احلصص املخصصة هلا؟ كافية، قليلة؟: نص السؤال
:كانت النتيجة كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
25%01كافية
%0375قليلة

04100%
ترى أّن عدد احلصص املخصصة ملادة العربية %)75(حسب اجلدول فإن نسبة معتربة من املعّلمني تقّدر بــ 

كافية لتقدمي مجيع أنشطة ) 25%(قليلة لتقدمي مجيع األنشطة بشكل جّيد، يف حني ترى نسبة أخرى تقدر بـ 
.العربية و بصورة جيدةالّلغة

عدد احلصص ملادة اللغة ومن خالل النتائج املتوصل إليها من اجلدول، يتضح لنا أّن أغلب املعّلمني يرون أّن 
يكفي فيه لتقدمي العربية غري كافية لتقدمي مضامني خمتلف األنشطة، خاّصة نشاط القواعد النحوية والصرفية ال

.الدروس بالتدرج والتطبيق عليها
:ـ النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين

أو أحيانًا؟ كانت النتيجة كاآليت؟حسب جتربتك، هل يستوعب التالميذ هذه املضامني؟ نعم أو ال؟: نص السؤال
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
%0375نعم
%0000ال

%0125أحيانًا
04100%
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أّن التالميذ يتمكنون من استيعاب مضامني خمتلف أنشطة ) %75(تؤّكد نسبة كبرية من املعّلمني تقّدر ب
صعبة كما أن الطريقة املتبعة يف تقدمي الدروس جتعل من التلميذ عنصرًا اللغة العربية، ذلك أن مضامينها ليست

و مشارًكا ومناقًشا وحماورًا، وهذا جيعله يستوعب هذه املضامني، أما أحيانًا أخرى فال يستوعب
توصل إليها من بصعوبة موضوع الدرس يف بعض األحيان أو عدم اهتمام التالميذ بالدرس، ومن خالل النتيجة امل

.
:ـ النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث

هو مستوى التالميذ يف مادة اللغة العربية؟ما: نص السؤال
جيد؟ أو متوسط؟ أو ضعيف؟

:كانت اإلجابة كاآليت
%املئويةالنسبة العدداإلجابة
%0000جيد

%04100متوسط
%0000ضعيف

04100%
، أّما ضعيف %)100(نالحظ من خالل إجابات املعّلمني أّن مستوى التالميذ هو مستوى متوسط، بنسبة

العربية هو بتدائي يف مادة اللغة ستوى أغلب تالميذ السنة اخلامسة اوجيد فنسبتها منعدمة، وهكذا نصل إىل م
.مستوى متوسط

:ـ النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع
هل يشارك معك التالميذ يف تقدمي الدرس؟ نعم أو ال أو أحيانًا؟: نص السؤال

:كانت اإلجابة كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
%0250نعم
%0000ال

%0250أحياناً 
04100%

من املعّلمني أجابوا مبشاركة التالميذ هلم يف تقدمي الدرس، يف )%50(اجلدول أن نسبة تقدر بيتضح من 
حني أجابت نسبة أخرى مساوية هلا أّن مشاركة التالميذ يف تقدمي الدرس ال تكون دائًما بل أحيانًا، وذلك يعود 
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كة التالميذ فنسبتها منعدمة، ومن هنا رمبا إىل صعوبة موضوع الدرس أو عدم رغبتهم يف املشاركة، أما عدم مشار 
.نتوصل إىل أن التالميذ يشاركون مع املعّلمني يف تقدمي الدرس بنسبة متوسطة

:النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس
: نص السؤال

أحيانًا؟
%النسبة املئويةالعددجابةاإل

%0125نعم
%0000ال

%0375أحياناً 
04100%

)%75(تؤّكد نسبة معتربة من املعّلمني تقدر بـ
م ال يقومون بتوظيف ما اكتسبوه من األحيان أن التالميذ ال يستطيعون التطبيق على الدرس، وبّرروا ذلك بأ

، أن عند إجراء التطبيقات يالحظون أن التالميذ يستطيعون )%25(الدرس يف التطبيق، يف حني ترى نسبة تقدر
.التطبيق على الدرس، أّما القول بعدم استيعاب التالميذ فمنعدمه

:النتائج املتعلقة بالسؤال السادس
كاتب مالئمة ملستوى التالميذ؟ نعم أو ال أو حلد ما؟هل املادة العلمية لل: نص السؤال

:كانت النتيجة كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
%0125نعم
%0125ال

%0250إىل حد ما
04100%

إىل حد ما مالئمةيتضح لنا من اجلدول أن النسبة األكرب من املعّلمني تؤّكد أن املادة العلمية ملستوى التالميذ
ستوى التالميذ، يف حني أن املادة العلمية مالئمة مل)%25(نسبة أخرى تقدر بـ يف حني أجابت )%50(بنسبة

بعدم مالئمتها، و من خالل اجلدول نتوصل إىل أن املادة العلمية )%25(أجابت نسبة مساوية هلا تقدر بـ 
.مالئمة ملستوى التالميذ إىل حد معني

:ملتعلقة بالسؤال السابعالنتائج ا
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هل تستعني بالعامية يف تقدمي الدروس؟ نعم أو ال أو أحيانًا؟: نص السؤال
:كانت النتيجة كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
%0000نعم
%0375ال

%0125أحيانًا
04100%

)%75(بنسبة ) ال(كانتيتبني لنا من اجلدول أن إجابات معظم املعّلمني  
بالعامية يف تقدمي الدروس، وكان رأيهم يف هذا السلوك أنه ال يتناسب مع معّلم مادة اللغة العربية، يف حني 

، وبّرروا ذلك حىت يتمكنوا من ربط التالميذ بواقعهم و إثارة )%25(ونسبتها ) أحيانًا(أجابت النسبة املتبقية بــ 
).اخلربةوهؤالء ليست لديهم( ب الفهم لديهمانتباههم و لتقري

:النتائج املتعّلقة بالسؤال الثامن
عدد التالميذ يف أقسام السنة اخلامسة ابتدائي اليت تدّرسها؟كم : نص السؤال

:كانت النتيجة كاآليت
.تلميًذا يف القسم) 30إىل28(ا بني

:ـ النتائج املتعّلقة بالسؤال التاسع
ؤثر عددهم على متابعة كّل تلميذ بشكل فردي، وبالتايل التأكد من اكتسابه للكفاءات هل ي: نص السؤال

احملددة؟
:كانت اإلجابة كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
1%0400نعم
%0000ال

04100%
على أن كثرة التالميذ يف القسم يؤثر سلًبا )%100(نالحظ من خالل اجلدول أّن مجيع املعّلمني امجعوا بنسبة

ذا كان على متابعة كّل تلميذ بشكل فردي،ألّن الوقت املخصص ال يكفي لذلك، وبالتايل عدم تأكدهم إ
تلميًذا 25ون أال يتجاوز عدد التالميذ يف القسمحهلذا يقرت احملددة أو مل يكتسبوها،التالميذ قد اكتسبوا الكفاءات 

.حىت يسهل عليهم متابعتهم بشكل جّيد
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:النتائج املتعلقة بالسؤال العاشر
ما هي أهم الصعوبات اليت تواجهك يف القسم مع التالميذ؟: نص السؤال

:كانت اإلجابة كاأليت
.قّلة اهتمام التالميذ وهذا يؤّدي إىل عدم انتباه هم أثناء شرح الدرس-
-

.للدرس
:النتائج املتعّلقة بالسؤال احلادي عشر

س؟و هل تؤثر هذه الصعوبات يف مستوى استي: نص السؤال
:كانت اإلجابة كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
1%0400نعم
00%00ال

04100%
س و 

.منوذجية، وأن يكون سن التالميذ مناسًبا هلذه املرحلة، ويقرتحون إقامة أقسام بأعداد )1%00(بنسبة تقدر بــ 
:النتائج املتعّلقة بالسؤال الثاين عشر

تعليم اللغة العربية يف السنة اخلامسة؟ نعم أو هل تطبيق املقاربة بالكفاءات رفع من مستوى طرائق: نص السؤال
.ال؟

:كانت اإلجابة كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
50%02نعم
50%02ال

04100%
من املعّلمني، أجابوا بأن تطبيق املقاربة بالكفاءات رفع من )50%(نالحظ من اجلدول أن نسبة تقدر بــ 
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) 50%(ينمي قدراته ويطّور كفاءاته اللغوية يف حني أجابت نسبة أخرى تقدروا بـ وآرائه، وهذا 
.

:ـ النتائج املتعّلقة بالسؤال الثالث عشر
: نص السؤال

:كانت اإلجابة كاآليت
%النسبة املئويةعددالاإلجابة
100%04نعم
00%00ال

00%00أحيانًا
04100%

)%100(بنسبة تقّدر بـــ ) نعم( نالحظ من خالل اجلدول أن إجابات مجيع املعّلمني كانت
تثري انتباه التالميذ 

وتعودهم  على االعتماد  على ،حتفزهمو 
.أنفسهم يف حل املشكالت اليت قد تعيقهم

:ـ النتائج املتعّلقة بالسؤال الرابع عشر
نتائج أفضل يف هذه املادة؟يف نظرك ما هي جممل الصعوبات اليت حتول دون حتقيق : نص السؤال

:فكانت النتائج كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة

00%00صعوبة املادة
50%02ضيق الوقت

25%01كثافة الربنامج
25%01صعوبة الفهم لدى التالميذ

04100%
حتقيقترى أن الصعوبات اليت حتول دونمن املعلمني) 25%(من خالل نتائج اجلدول جند أن نسبة تقدر بــ 

نتائج أفضل يف هذه املادة، إمنّا تعود يف الغالب إىل صعوبة الفهم لدى التالميذ، يف حني ترى نسبة أخرى تقدر بــ 
يكفي ألنه النشاط القواعد النحوية والصرفية؛)%50(
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التايل أرجعته إىل كثافة الربنامج و ب) 25%(ا النسبة املتبقية و املقدرة بـــ ه، أمّ و التطبيق عليلتقدمي الدرسا
.ه على إمتام املقّرر الدراسي، وليس حتقيق األهداف والكفاءات احملّددةيصبح املعّلم يرّكز اهتمام

:يف أسباب أخرىوهناك من املعّلمني من يض
.قلة اهتمام التالميذ باملادة-
.بيئة التالميذ و  احمليط اخلارجي الذي يعيشون فيه، وغياب املتابعة من قبل األولياء-

:النتائج املتعّلقة بالسؤال اخلامس عشر
هل حمتوى الكتاب املدرسي يتوافق مع األهداف املسطرة؟ نعم أوال؟: نص السؤال

:كانت اإلجابة كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
75%03نعم
25%01ال

04100%
من نتائج اجلدول جند أّن اغلب املعّلمني أجابوا بأن حمتوى الكتاب املدرسي يتوافق مع األهداف املسطرة 

املتبقية النسبةترىة، يف حني على حتقيق األهداف املنشودإجيابًيا ويساعد ا، وهذا له أثر )75%(بنسبة تقدر بــــ 
.، أّن حمتوى الكتاب املدرسي ال يتوافق مع األهداف املسطرة)25%(واملقدرة بـــ 

:النتائج املتعّلقة بالسؤال السادس عشر
األهداف املعرب عنها يف املنهاج، أهي سهلة التحقق أم صعبة التحقق؟: نص السؤال

:كانت اإلجابة كاآليت
%املئويةالنسبة العدداإلجابة

100%04سهلة التحقق
00%00صعبة التحقق

04100%
نالحظ من اجلدول أّن مجيع املعّلمني أجابوا بأن األهداف املعرب عنها يف املناهج قابلة مجيًعا للتحقق لدى 

يعين أن األهداف ، أّما صعبة التحقق فكانت نسبتها متعددة، وهذا )%100(التالميذ و نقّدر هذه النسبة بــــ 
.يف املناهج ليست صعبة التحقق على أرض الواقعاليت ّمت حتديدها

:ـ النتائج املتعّلقة بالسؤال السابع عشر
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لدى اليت ميكن حتقيقها فما هي األهداف الواردة يف املنهاجإذا كانت إجابتك سهلة التحقق، : نص السؤال
التالميذ؟

:فكانت اإلجابة كاآليت
:ج ميكن حتقيقها لدى التالميذ؟ فكانت اإلجابة كاآليتن مجيع األهداف الواردة يف املنها إ- 

.ج ميكن حتقيقها لدى التالميذ إذا توفرت الظروف املناسبة لذلكاف الواردة يف املنها إن مجيع األهد
:عشرـ النتائج املتعّلقة بالسؤال الثامن 

حسب جتربتك، ما هي األهداف اليت حتققت فعالً عند التلميذ؟: نص السؤال
:فكانت إجابتك املعّلمني كاآليت

.القدرة على القراءة املسرتسلة السليمة واملعربة ملختلف النصوص- 
.يةالنصوص اإلخبارية والسردية والوصفالقدرة على إنتاج بعض- 
.وفهمها وتصنيفها حسب أمناطها وأنواعهاالقدرة على قراءة نصوص متنوعة - 

.يضيف املعّلمون أّن هذه األهداف مل حتقق عند مجيع التالميذ، بل حتققت لدى البعض منهم فقطو

:االستبيان الخاص بالتالميذتحليلـ/ 2- 4-2-1
.هم بأربعني تلميًذايان جمموعة من التالميذ قدّر عددمشل هذا االستب

:املتعّلقة بالسؤال األولـ النتائج 
هل حتب مادة الّلغة العربية؟ نعم أو ال؟: نص السؤال

:كانت النتيجة كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
95%38نعم
05%02ال

40100%
)95%(نالحظ من خالل اجلدول أن نسبة تقّدر بــ 

وبالتايل فهؤالء لديهم االستعداد والّرغبة لتعلمها وجتاوز خمتلف العقبات اليت قد تواجههم أثناء تعلمها، أّما النسبة 
.) 05%(املتبقية و املقّدرة بـــ 

:التربير ملاذا؟ فكانت إجابتهم) ال(ا بــ أجابو وطلبنا ّممن
.لديهم القدرة لذلك
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.من خالل اجلدول نتوّصل إىل أّن التالميذ حيّبون مادة اللغة العربية
:ـ النتائج املتعّلقة بالسؤال الثاين

أو متوسط أو ضعيف؟ة العربية؟ جيدواك يف مادة اللغماهو مست: نص السؤال
:كانت اإلجابة كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
22.5%09جيد

72.5%29متوسط
5%02ضعيف

40100%
يتضح لنا من اجلدول أن مستوى أغلب التالميذ يف مادة اللغة العربية هو مستوى متوسط تقدر بـــ 

) 5%(أجابت بأن مستواها جيد، وأجابت نسبة أخرى تقدر بــ )22.5%(نسبة بلغت ، وهناك )%75.5(
الميذ، ومدى تالفردية بني الأن مستواها ضعيف، وهذا االختالف يف املستوى إّمنا يعود يف الغالب إىل الفروق 

.رغبتهم يف تعلمها
اللغة العربية هو مستوى متوسط وهذا اجلدول أن مستوى أغلب التالميذ يف مادةلإال أننا نتوصل من خال

.يتطابق مع إجابة املعّلمني
:ـ النتائج املتعّلقة بالسؤال الثالث

هل جتد صعوبة يف تعليم اللغة العربية؟ نعم أوًال؟: نص السؤال
:كانت اإلجابة كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
20%08نعم
80%32ال

40100%
م ، أجاب)80%(خالل اجلدول جند أن نسبة كبرية من التالميذ تقدر بـ من

اللغة العربية، وهذا يعين أّن الطريقة املعتمدة من طرف املعّلمني يف تقدمي الدروس هّي طريقة فّعالة، غري أن نسبة 
.صعوبة يف ذلك)20%(أخرى من التالميذ تقدر بـــ 

، أين جتد هذه الصعوبة؟ فكانت إجابتهم طريقة املعّلم يف )نعم( إذا كانت إجابتك : مث طرحت سؤاًال آخر
موضوع الدرس يف بعض األحيان، غري أن هذا قد ال يكون هو السبب بل رمباو شرح الدرس 
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م أثناء شرح الدرس يف القسم، ألن هومدى انتباه
).80%(قليلة مقارنة مع ) %20(

:ـ النتائج املتعّلقة بالسؤال الرابع
هل تفهم الدرس أثناء املعلم يف القسم؟نعم أو ال؟: نص السؤال الرابع

:كانت النتيجة كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
%3587.5نعم
%0512.5ال

40100%
يفهمون الدرس أثناء شرح املعّلم له، وهذا ) %87.5(يتضح من اجلدول أن نسبة كبرية من التالميذ تقذر بــ 

، بعدم فهمها و )%12.5(يعين أن طريقة املعّلم يف الشرح مناسبة، يف حني أجابت نسبة أخرى واملقدرة بـــ 
.

:النتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس
يتعلق هذا السؤال مبجموعة من األهداف اليت جيب أن يكتسبها، كّل تلميذ يف مادة اللغة العربية يف السنة 

.اخلامسة من التعليم االبتدائي
:نص السؤال

:قراءة أي نص يقدم لك، وفهمه وحتديد منط النص و خصائصه كانت النتيجة كاآليتأ ـ
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
%2357.5نعم
%1742.5ال

40100%
) %57.5(يتضح من خالل اجلدول أن نسبة تقدر بــ 

) %42.5(مع حتديد منط النص وخصائصه، يف حني أجابت نسبة أخرى تقّدر بـــ يقدم هلا 
.ذلك

ب ـ قراءة خمتلف النصوص قراءة معربة وسليمة دون أخطاء؟ نعم أو ال؟
:كانت النتيجة كاأليت
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%النسبة املئويةالعدداإلجابة
%2255نعم
%1845ال

40100%
)%55(حسب اجلدول فإّن نسبة تقدر بـــ 

.) %45(معربة دون الوقوع يف األخطاء، يف حني أجابت نسبة تقدر بــ 
جـ ـ التعبري عن أفكارك وآرائك، وتدعيمها باألنشطة والرباهني نعم أو ال؟

:كانت النتيجة كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
%1947.5نعم
%2152.5ال

40100%
) %47.5(يتضح من اجلدول أّن نسبة 

.) %52.5(بـ مع تدعيمها باألمثلة والرباهني أّما النسبة املتبقية واملقدرة
سردي، أو حواري، أو وصفي، أو إخباري؟نص د ـ كتابة 

%النسبة املئويةالعدداإلجابة
%2255نعم
%1845ال

40100%
منط سردي أو ) %55(تؤكد نسبة تقدر بــ 

.من التالميذ أّمنا غري قادرة على ذلك) %45(وصفي أو حواري أو إخباري، يف حني أجابت نسبة تقدر بــ 
ه ـ قراءة وفهم وإنتاج خطابات شفوية؟ نعم أو ال؟

:كانت النتيجة كاآليت
%النسبة املئويةالعدداإلجابة
%2152.5نعم
%1947.5ال

40100%



الفصل الثاني                           واقع طرائق تعلیم اللغة العربیة في السنة الخامسة ابتدائي

120

, فهم و إنتاج خطابات شفويةقادرة على قراءة و) %52.5(يتضح من اجلدول أن نسبة تقدر بــ 
.غري قادرة على ذلك) %47.5(يف حني أجابت نسبة أخرى تقّدر بـــ 

من التالميذ ترتاوح ما نالحظه من خالل النتائج السابقة هو حتقق تلك األهداف نوًعا ما لدى نسبة معينةو
).%52و%42(تحقق لدى نسبة ترتاوح بني تيف حني مل ) %57و%47.5(بني 

:نتائج الدراسة وواقع طرائق تعليم اللغة العربية- /2-2
توصلنا من 

:ا يليمبقد حقق تقدًما نوًعا ما يف بعض اجلوانب، حيث ميتاز تعليمها يف هذه السنة 
بيداغوجيا املشروع ( اءات - 

).والوضعية املشكلة واملقاربة النصية
استيعاب التالميذ ملضامينها خيتلف من تلميذ إىل آخر كالّ  حسب قدراته، ويظهر لنا ذلك خاصة من خالل - 

.
مشاركة التالميذ للمعّلمني يف تقدمي الدروس، ولكن مشاركتهم ختتلف فهناك من يشارك بصفة دائمة، وهناك - 

.من تكون مشاركته أحيانًا
كالكتاب املدرسي، دليل األستاذ، الوثيقة ( - 

ا إليها أيًضا أن تعليم الّلغة العربية يف هذه السنة يعاين من بعض الصعوبات، كانت ومن النتائج اليت توصلن) املرافقة
:أمهها

.ضيق الوقت املخصص ألنشطة اللغة العربية، وهذا يؤثر سلًبا على حتقيق األهداف املسطرة لكّل نشاط- 
يصعب على املعّلم أيًضا - 

.مراقبتهم
صعوبة الفهم و االستيعاب أثناء شرح الدرس لدى بعض التالميذ وقد أرجعوا ذلك يف الغالب إىل طريقة املعّلم - 

.يف شرح الدرس أو املوضوع الدرس
استعانة بعض املعّلمني ـ من ليس لديهم اخلربة ـ بالعامية يف تقدمي الدرس، وهذا يؤثر على التالميذ بشكل - 

.سليب
.قّلة اهتمام التالميذ مبادة الّلغة العربية، وعدم رغبتهم يف تعّلمها- 
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ين أن تعليم اللغة العربية فكّل هذه الصعوبات حتول دون حتقيق نتائج أفضل يف هذه املادة، إالّ أن ذلك ال يع
يف السنة اخلامسة ابتدائي مل حيقق ما كان يصبوا إليه، فقد الحظنا من خالل إجابات املعّلمني والتالميذ حتقق 

:بعض األهداف والكفاءات لدى التالميذ، وهّي كما يلي
.قراءة أي نص يقدم هلم، وحتديد منط النص وخصائصه- 
.عّربة وسليمةقراءة خمتلف النصوص قراءة م- 
.القدرة على إنتاج بعض النصوص اإلخبارية  و والوصفية والسردية- 
.قراءة نصوص متنوعة وفهمها وتصنيفها حسب أمناطها وأنواعها- 
.هم وإنتاج خطابات شفويةقراءة وف- 

.اآلخر
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تناول هذا البحث موضوًعا يف غاية األمهية حاولنا من خالله الكشف عن الواقع و املأمول من طرائق تعليم 
.الّلغة العربية يف السنة اخلامسة ابتدائي يف ظل املقاربة بالكفاءات

:
عدد احلصص املخصصة ألنشطة اللغة العربية غري كافية لتقدمي مجيع األنشطة بشكل جّيد، خاصة فنشاط -

.القواعد النحوية والصرفية
.وسطمستوى أغلب تالميذ السنة اخلامسة ابتدائي يف مادة اللغة العربية هو مستوى مت-
.املادة العلمية للكتاب املدرسي اخلاص باللغة العربية مالئم ملستوى التالميذ إىل حّد معّني -
.يتم االعتماد حالًيا يف تعليم اللغة العربية مالئم ملستوى التالميذ ملستوى التالميذ إىل حّد معّني -
بيداغوجيا املشروع، ( يتم االعتماد حالًيا يف تعليم اللغة العربية على الطرائق اليت ج-

.، اليت ترتكز على منطق التعّلم أكثر من التعليم)املقاربة النصّية الوضعية واملشكلة
يتم االستعانة يف تعليم اللغة العربية وفق املقاربة بالكفاءات ببعض السندات املساعدة كالكتاب املدرسي و دليل -

.افقةاألستاذ والوثيقة املر 
إجياملقاربة بالكفاءات هلا -

.
لسنة اخلامسة ابتدائي، إال تعليم اللغة العربية حقق بعض األهداف و الكفاءات املسطرة هلا لدى بعض تالميذ ا-

ات أكرب من دمولة واآلمال املنشودة، ومازال حيتاج إىل بذل جمهو أأن ما مت حتقيقه مل يكن بقدر الطموحات امل
.قيق مجيع األهداف و الكفاءات املأمولة من تعليمهاطرف املعلمني والتالميذ، للوصول إىل حت

قرتاحات اليت تسهم المن خالل هذا البحث وميكن أن نقدم بعض اهذه هي أهم النتائج اليت توصلنا إليها
يف حتقيق األهداف والكفاءات املنشودة من تفعيل طرائق تعليم اللغة العريب يف السنة اخلامسة ابتدائي، وهي  

:كاآليت
.التقليل من عدد التالميذ يف األقسام، حىت يسهل على املعلمني متابعتهم بشكل جيد-
.زيادة احلجم الساعي ملادة اللغة العربية من أجل حتقيق الكفاءات احملددة هلا-
ضرورة التأكيد على املعلمني استعمال اللغة العربية الفصحى إلقاء الدروس،ألن التالميذ ينسجمون على منوال -

.معلميهم
.ضرورة تشجيع التالميذ احلديث و التواصل فيما بينهم باللغة الفصحى-
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لتعلمها رورة ادخال األدوات و الوسائل احلديثة يف تعليم اللغة العربية،ألن استخدامها يثري التالميذ، وحيفزره ض-
.لديهمةمباالويقضي على امللل و الال

العملية التعلمية ال تثمر ويؤيت أكلها إىل إذا قام املتعلم بنشاط نابع من حاجاته احلقيقية، فهي بأنونقر 
.قوي الذي يسرع عملية التعلم والفهمالدافع ال

اها مبثابة جزء سات يف شىت نواحيه، فالزاوية اليت تناولنا
من كل ولذا هناك عدة زوايا حبث متاحة للباحثني واملهتمني مبجال الرتبية و التعليم، و  اليت تستلزم تسليط الضوء 

.لبحث والدراسةعليها با
من اهللا العلي القدير التوفيق والسداد يف جمهودنا املتواضع تم بأن لكل إذا مت نقصان، ونرجوويف األخري خن

.وأن يدعم ببحوث أخرى تقدم له ما عجزنا عن تقدميه
.واحلمد هللا رب العاملني
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استمارة خاصة بالمعّلمين
طرائق تعليم اللغة العربية يف ظل املقاربة بالكفاءات" إننا بصدد إجناز مذكرة خترّج لنيل شهادة املاسرت بعنوان 

إجناز هذا البحث، وذلك من خالل إجابتكم علن فأرجوا منكم املساعدة يف) منوذًجاأالسنة اخلامسة ابتدائي ( 
:األسئلة التالية

:اللقب:                                                                                        االسم
:الرتبة

:املؤسسة
.عن السؤال املطروحأمام العبارة اليت ختتارها لإلجابة ) ×(يف إجابتك عن األسئلة، ضع عالمة: املالحظة

:ما رأيك يف مضامني أنشطة اللغة العربية مقارنة مع عدد احلصص املخصصة هلا؟ هل هي-1
قليلةكافية             

حسب جتربتك، هل يستوعب التالميذ هذه املضامني؟- 2
أحيانًانعم                             ال                

ما هو مستوى التالميذ يف مادة اللغة العربية؟- 3
جيد                            متوسط                               ضعيف

هل يشارك التالميذ معك يف تقدمي الدرس؟- 4
أحيانًانعم                                  ال                 

5 -
نعم                               ال                                  أحيانًا

هل املادة العّلمية للكتاب مالئمة ملستوى التالميذ؟-ـ6
ال                                       أحيانًانعم         

هل تستعني بالعامية  يف تقدمي الدرس؟- 7
نعم                                              ال                                        أحيانًا

ما رأيك 
..............................................................................................السلوك؟

......................................................................................................
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اليت تدرسها؟ي أقسام السنة اخلامسة ابتدائما هو عدد التالميذ يف- 8
......................................................................................................

م للكفاءات احملددة؟هل يؤثر عددهم على متابعة كّل تلميذ بشكل ف- 9
النعم                                   

ماذا 
................................................................................................تقرتح؟

......................................................................................................
الصعوبات اليت تواجهك يف القسم مع ما هي أهم -10

..............................................................................................التالميذ؟
......................................................................................................

......................................................................................................
11-

نعم                                                       ال
، كيف ذلك؟ ما هي احللول "نعم"إذا كانت إجابتك

...............................................................................................املقرتحة
......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

هل تطبيق املقاربة بالكفاءات يف التعليم رفع من مستوى اللغة العربية يف السنة اخلامسة؟-12
النعم        

،كيف "نعم" إذا كانت إجابتك
.................................................................................................ذلك

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
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هل تعتمد على الطرائق اليت جاءت مبا هذه املقاربة؟-13
نعم                                            ال                                                 أحيانًا

طرائق أم تعتمد على
:...............................................................................................أخرى

......................................................................................................
......................................................................................................

يف نظرك ما هي جممل الصعوبات اليت حتول دون حتقيق نتائج أفضل يف هذه املاّدة؟-14
نعم                                   ال:ـ صعوبة املادة
نعم                                   ال: ـ ضيق الوقت

نعم                                  ال: كثافة الربنامجـ  
نعم                       ال:ـ صعوبة الفهم لذا التالميذ

أسباب 
................................................................................................أخرى

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
هل حمتوى الكتاب املدرسي يتوافق مع األهداف املسطرة؟-15

نعم                                                         ال
:األهداف املعرب عنها املناهج، أهي-16

نعم                           ال: ـ سهلة التحقق
النعم           : ـ صعبة التحقق

إذا كانت إجابتك سهلة التحقق، فما هي األهداف الواردة يف املناهج اليت ميكن حتقيقها لدى -17
..............................................................................................التالميذ؟

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
حسب جتربتك، ما هي األهداف؟-18

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................
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استمارة خاصة بالتالميذ

طرائق تعليم اللغة العربية يف ظل املقاربة بالكفاءات" إننا بصدد إجناز مذكرة خترّج لنيل شهادة املاسرت بعنوان 
، وذلك من خالل إجابتكم علن فأرجوا منكم املساعدة يف إجناز هذا البحث) منوذًجاأالسنة اخلامسة ابتدائي ( 

:األسئلة التالية
.أما العبارة اليت ختتارها لإلجابة عن السؤال املطروح) ×(يف إجابتك عن األسئلة، ضع عالمة:مالحظة

هل حتب مادة اللغة العربية؟- 1
نعم                                         ال

) ال(ـ إذا كانت إجابتك 
.................................................................................................ملاذا؟

......................................................................................................
ما هو مستواك يف مادة اللغة العربية؟- 2

متوسط                                 ضعيفجّيد   
هل جتد صعوبة يف تعلم اللغة العربية؟- 3

نعم                                       ال
أين جتد هذه الصعوبة؟) نعم(ـ إذا كانت إجابتك 

نعم                          ال: ـ موضوع الدرس
النعم: ـ طرقة األستاذ يف شرح الدرس

هل تفهم الدرس أثناء شرح املعّلم يف القسم؟- 4
نعم                                          ال

:هل أنت قادر على- 5
ـ قراءة أي نص يقدم لك، وفهمه، وحتديد منط النص وخصائصه؟

النعم         
.قراءة خمتلف النصوص قراءة معربة وسليمة دون أخطاء- 6

النعم             
.باألمثلة والرباهنيعبري عن أفكارك و آرائك، وتدعيمهاالت- 7
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النعم            
كتابة نص سردي، أو حواري، أو وصفي، أو إخباري؟-ـ8

نعم                                          ال
قراءة وفهم وإنتاج خطابات شفوية؟- 9

النعم                                  

.
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