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 ........................................................................................................................... مقدمة

 أ    

إن موضوع التعليم وطرائقه موضوع هام عند كل األمم والحضـارات  

و هو اليوم من المجاالت التي أصبحت في سباق مع الـزمن،   ،عبر العصور

وقد كان موضوع اهتمام وعناية من طرف العلماء والباحثين والفالسفة، فهـو  

كثير من التروي والتمحيص والتدقيق، فقد كتبت فيه الكتـب،   إلىمجال يحتاج 

  .وألفت فيه البحوث، وعقدت له المؤتمرات، وأقيمت له الندوات

ن اهتموا بدراسة أحـوال المعلمـين والمتعلمـين، وطرائـق     و الباحثو

تدريسهم، والوسائل البيداغوجية ومدى إسهامها في إنجاح العمليـة التعليميـة   

  .التعلمية، وبحثوا عن أنجع المناهج والسبل في ذلك 

إن تعلم اللغة والوقوف على أسرارها ونواميسها التي تخضع لها، لـيس  

كل من اقترب من تعلـيم اللغـة وطبـق طرائـق      باألمر الهين، وهذا يعرفه

  .تدريسها

التي اهتمت بها برامج المدرسة االبتدائية، وأولتها اهتماما  األنشطةومن 

 نشـاط ، ومـن المعلـوم أن   )تعبير، قراءة، كتابة(اللغة العربية أنشطة خاصا 

فة المفتاح الذهبي الذي يتمكن التلميذ بواسطته من فتح أبواب المعر هوالقراءة 

والثقافة، التي يمكن أن نلقبها بسيدة المواد ألن لها دورا أساسـيا فـي إعـداد    

الوسيلة  ساط التي يتصل بها، فضال عن كونهالتلميذ وتهيئته للتواصل مع األو

يـتمكن   اسي الكتساب المعرفة، إذ بواسطتهالضرورية للتعلم، والمصدر األس



 ........................................................................................................................... مقدمة

 ب    

لعالقة التي بين الكالم المنطـوق  من فهم طريقة البناء اللغوي، فيدرك ا المتعلم

  .والكالم المكتوب

صعوبة تبليغ محتوى نشاط القـراءة للسـنة   "الموسوم بـ و هذا البحث 

جـاء   -دراسة تحليلية نقدية على ضوء التدريس باألهداف  –الثالثة االبتدائية 

  : مقسما إلى مقدمة وثالثة فصول

قمت فيـه بتحليـل   " دراسة وتحليل المنهاج"الموسوم بــ الفصل األول

مـن   نشاط القراءة للسنة الثالثة االبتدائية المدونة اللغوية المختارة المتمثلة في 

 تي توخاها المنهاج التربويلمعرفة ما هي األهداف ال: حيث مكوناته األساسية 

وما هي الطرائق  المختار لتحقيق هذه األهداف؟ المحتوىلهذه السنة؟ و ما هو 

البيداغوجية المعتمدة؟ و ما هي أساليب التقويم المتبعة إلنجاح العملية التعليمية؟ 

التي تبناها المنهاج المشـار   كل هذا على ضوء بيداغوجية التدريس باألهداف

  .إليه آنفا

كانـت للباحـث    "الدراسة الميدانيـة "الموسوم بـ  : وفي الفصل الثاني

زعت استمارتين األولى للمعلمـين والثانيـة للمتعلمـين    دراسة ميدانية حيث و

حاولت من خاللهما التعرف على أهم الصعوبات اللغوية التي تعترض المتعلم 

في فهم المحتوى، معتمدا على عرض وتحليل ومناقشة النتائج المتحصل عليها 

  .من أجل معرفة الواقع اللغوي للمتعلم



 ........................................................................................................................... مقدمة

 ج    

مراحل من أجل تحقيق أعلـى درجـة   لقد مر تصميم االستبيان بعد عدة 

تقيس األهداف التربوية الخاصة بـالنمو العقلـي   : ممكنة من الصدق والثبات

والنفسي واللغوي واالجتماعي بالنسبة إلى المتعلم، وتشـمل جميـع المنـاحي    

التعليمية من تحديد األهداف والطرائق المتبعة والوسائل التعلميـة المسـتعملة   

  .المعلموالتقويم بالنسبة إلى 

" المشروع المسـجل لمعالجـة الخلـل   "الذي عنوانه : أما الفصل الثالث

أن تذلل الصعوبات اللغوية التي من شأنها فمداره سيكون على المقترحات التي 

   .يعانيها المتعلم، وتفعيل عملية التعلم وتحسين مستواه ومردوديته

ـ اقتـراح  يسعى البحث إلـى  ) المضمون( المحتوىفمن حيث  وى المحت

  .اللغوي الذي يتوافق ومستوى المتعلم

فاعلة قادرة علـى  يسعى الباحث إلى تقديم طريقة  الطريقةوفيما يخص 

  .تحقيق األهداف المتوخاة من هذا النشاط

في التقـويم   ا فاعلةيراهنماذج يقدم الباحث  بأساليب التقويموفيما يتعلق 

ئق التربوية السهلة كلمـا  وفق ما جاءت به اللسانيات التطبيقية من إتباع الطرا

  .دعت الضرورة لذلك، التي من خصائصها االنتقائية والنفعية



 ........................................................................................................................... مقدمة

 د    

ختم الفصل بتقديم مذكرة نموذجية مقترحة لدرس مختار من نصوص يو

  .ما تم تقديمه وإيضاحهمجسدة لكل القراءة، لتكون 

فكانت بمثابة حصيلة لما تم الوصول إليه من نتـائج هـذا   : أما الخاتمة

و كانت عبارة عن توجهات تربويـة بيداغوجيـة للمعلـم والمـتعلم     البحث، 

  .ومسؤولي المؤسسات التربوية

، وأذكـر  على مجموعة من المراجع المختلفة وقد اعتمدت في بحثي هذا

المنهاج التربوي للسنة الثالثة االبتدائية، الوثيقة : " على سبيل المثال ال الحصر

تدائية، دليل المعلم لمناهج السنة الثالثـة مـن   المرافقة لمناهج السنة الثالثة االب

  ".التعليم االبتدائي

و كما هو الحال مع كل بحث علمي، لم يخُْل هذا البحث من صـعوبات  

  : من أهمها

التنقل بين هذه المدارس وخاصة تلك الموجودة في أماكن ريفية فهي  -1

صعبة المسالك وعرة السبل مما دفع بالباحث المشي إلـى سـاعات   

من أجل الوصول إلى المدرسة المعنية، فوسائل النقل هنـاك   يلةطو

  .تكاد تكون  منعدمة



 ........................................................................................................................... مقدمة

 ه    

من اإلجابة بصدق وصـراحة   –سامحهم اهللا–تخوف بعض المعلمين  -2

وهذا مما لوحظ في هذه االستبيانات والواقع المعيش، وهذا خوفا  من 

المسؤولين، حيث إنهم في بادئ األمر لم يستسيغوا الفكرة أصال ظنا 

منهم بأننا همزة وصل بينهم وبين مديرية التربية، السلطان األعظـم  

 .هميلع

هذه االستمارات، وعند رجوعنا بعد مدة كافية بعدم المباالة واإلهمال  -3

السترجاعها نجد أن بعضهم قد تجاهل األمر تماما، وبعضهم اآلخـر  

 نخر فكانت إجابتهم كاملة، إال أأهملها وال يدري أين وضعها، أما اآل

 . التحايل عن اإلجاباتفيها بعضا من 

لكن بعون اهللا وحفظه، استطاع الباحث أن يتخطى هذه الصعوبات إيمانا 

منه بأن البحث الجاد يتطلب الكثير من التضحيات وااللتزامات حتى ولو كانت 

  .على حساب أمور أخرى

المالئمـين  و قد اعتمد الباحث المنهج الوصفي و اإلحصائي التحليلـي  

  .يعة هذا البحثطبل

و في الختام أتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف الدكتور رابـح  

   .في إنجاز هذا البحث نعم العونبومعزة الذي كان لي 



 

 

  

  

  

  

  

  

 تمهيد

  .األهدافمن حيث  -أوال

 .المحتوىمن حيث  -ثانيا

 .الطريقةمن حيث  -ثالثا

 .الوسائل التعليميةمن حيث  -رابعا

 .التقويممن حيث أساليب  -خامسا
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  :تمهيد 

تنشئة جيل صالح و تسعى كل منظومة تربوية في أي بلد إلى تكوين
  ، لحياة المختلفة في شتى األحواليستطيع أن يتعامل مع ظروف ا

ثقافية، الجتماعية، اال :المناحيتكوينه تكوينا عاليا في جميع و
 ،احترامهاو من أجل الحفاظ على الهوية الوطنيةوذلك  الخ، ...سياسيةال

لذلك تسعى كل أمة الفناء ألي أمة من األمم، و ألن فقدانها يعني الضياع
 ق تعليمهاائطرالتعليمية وبرامجها التربوية و إلى تطوير مناهجها الدراسية

 تنمية قدرات مدرسيها من خاللو .المتعلمو االرتقاء بمستوى المعلمو
المدارس العليا المتخصصة والمعاهد التكنولوجية واالهتمام بالتربصات          

ما يعرف و هو و ملتقيات ندوات المستمدة من  والعمليات التكوينية
ائل التربوية البيداغوجية كما تعمل على توفير الوس بالتكوين أثناء الخدمة،

واإلدارية من أجل ضمان سيرورة العملية التعليمية وإنجاحها، والهدف 
مثقف واع قادر على تحمل األسمى الذي تتوخاه هو تربية مواطن  

    ضمانا لسالمة التواصل والتحديات، مواجهة الصعوباتو المسؤولية
  .واالستمرارية

الذي يعيش فيه ويسهم مواطن صالح يؤثر في المحيط لتكوين 
باعتباره رجل الغد –بمجهوده   وقدراته في التغيير دوما نحو األحسن 

مسايرة هذه التطورات التكنولوجية المذهلة واالنفجار  بإمكانه - والمستقبل
المعرفي الرهيب يوما بعد آخر، ومواجهة حياة تموج بألوان العلم 

  .والمعرفة، وتذرو قممها رياح التغيير
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سنى له ذلك بتعلم اللغة وحدها بل بتعلم تراثها أيضا، ألن يت الو 
تضمنه من أفكار   يتعلم اللغة وتعليمها ال ينفصل عن تعلم تراثها، وما 

وقيم، وما يرتبط به من تصورات وسلوكيات، فالمتعلمون يكتسبون اللغة 
يم، الميول، العواطف الق: ويتشربون معها مضامين اجتماعية كثيرة مثل

  .سيسواألحا

و يعد وضع المناهج التعليمية من أهم أولويات المنظومة التربوية 
ألنها أداة التربية في تحقيق أهدافها، وصياغتها واختيار المواضيع      

   -كما يعتقد الكثير–والمقررات لكل مستوى دراسي ليس باألمر الهين 
مها، فهي يوهذا يعرفه كل من اقترب من تعليم اللغة وطبق طرائق تعل

وفلسفية، وتوضع من طرف  تعتمد على ركائز وخلفيات ومنطلقات فكرية 
ما من نحو  :ومجموعة من األسئلةختصين يخضعونها ألسس ومعايير م

هو المحتوى المقدم؟ وما هي األهداف المتوخاة من وضع هذا المحتوى 
والمتعلم بالذات؟ ما هي الطريقة المثلى التي تيسر العملية التعليمية للمعلم 
   1على حد سواء؟ ما هي الوسائل التقويمية لقياس مدى تحقيق أهدافها؟

  :تعريف المنهاج

بين واضح،      : طريقٌ نهج: "جاء في لسان العرب :لغــة  - أ
اجنْهالطَرِيقُ: والم ججِ، وَأنْهنْها : كالمجنَه اروص انتَبواس حضو

: صار نَهجا، وفي حديث العباس: هج الطَرِيقُواضحا بينًا، واستَنْ

                                                             
، 1ن، طسھیلة محسن كاظم الفتالوي، المنھاج التعلیمي و التدریس الفاعل، دار الشوق للنشر و التوزیع، عمان، األرد - 1

  .153، ص 2006
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 لَى طَرِيقع كَكُملم يمت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتى تَر
نَةّبي ةحاضأي و ةج1"نَاه. 

"جالطَّريقُ: النَّه جونَه ،اجنْهجِ والمنْهكالم ،حاضالطَرِيقُ الو :
: صار نهجا، ونَهج فُلَان سبيَل فُلَانٍ: يقُسلَكَه، واستَنْهج الطَرِ

لَكَهسم لَكمنهاج'، ومن هذا المعنى اللغوي استحدثت كلمة 2"س '
منهاج الدراسة، ومنهاج : الخطة المرسومة، ومنها: "بمعنى

﴿لكل : وجاء في محكم تنزيله. 3"التعليم ونحوها، والجمع مناهج
  .4جعلنا منكم شرعةً ومنهاجا﴾

العمود الفقري للعملية التربوية، فهو "المنهاج هو  :اصطالحا  - ب
الذي يحدد األغراض والمقررات وحجم ساعات الدراسة،    

والوسائل المستعملة، وطرائق التدريس والتقويم، وغيرها 
  .5"الجوانب التربوية

و للمنهاج تعريفات تقليدية وأخرى حديثة تباينت وتعددت بحسب نظرة  
  :الباحث إليها

يعني المنهاج المدرسي في مفهومه " :للمنهاجالمفهوم التقليدي  -1-1
والحقائق والمفاهيم واألفكار التي يدرسها الطلبة   مجموع المعلومات :التقليدي

  .6"ررات الدراسيةقفي صورة مواد دراسية اصطلح على تسميتها بالم
إلى وظيفة  التقليديةنتيجة طبيعية لنظرة المدرسة  التعريفجاء هذا "وقد 

                                                             
  .، مادة نھج1994لسان العرب، بیروت، دار صادر، : ابن منظور - 1
  .208، ص2003، 07الفیروز أبادي، القاموس المحیط، مادة نھج، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ط - 2
  ).نھج(، مادة 1965، 3المعجم الوسیط، إبراھیم أنیس و آخرون، مجمع اللغة العربیة، القاھرة، ط - 3
  .48المائدة، اآلیة  - 4
، جمعیة اإلصالح "قراءات في المناھج التربویة"بوفلجة غیات، مواصفات المناھج الدراسیة المقترحة، مجلة الرواسي  - 5

  .246، ص1995، 01واالجتماع التربوي، باتنة، الجزائر، ط
  .19، ص1999للطباعة، عمان، األردن، تخطیط المنھج وتطویره، دار الفكر : صالح ھندي وآخرون - 6
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يم ألوان من تقدحيث كانت ترى أن وظيفة المدرسة تنحصر في  ،المدرسة
ريق االختبارات وبحاسة التسميع من طميذ، ثم التأكيد عن الالمعرفة إلى الت

  .1"عابهم لهايحسن است
كان يقصد بالمنهاج قديما المقرر الدراسي الذي يقدم للطالب في "لقد 

 ثالث للرياضيات،و هناك آخر للتاريخ،و رافيا،مادة معينة، فهناك مقرر للجغ
  .2"هكذاو ...رابع للغةو

الناحية بأن المنهاج يؤكد االهتمام  التعريفاتو ما يالحظ من خالل هذه 
المعلومات التي يتلقاها التلميذ و على المنفعة الذاتية للمعارف، والعقلية من جهة
  .من جهة أخرى

  :المفهوم الحديث للمنهاج -1-2

  :منها التعريفاتأعطيت للمنهاج بمفهومه الحديث العديد من   

تنظيم معين يتم عن طريقه تزويد الطالب بمجموعة من الخبرات  -
ذلك تحت إشراف هذه و داخل المدرسة أو خارجها، الوجدانيةو المعرفية
  .3"المدرسة

         الفنية و الرياضيةو الثقافيةو مجموعة من الخبرات التربوية -
تهيئها لتالميذها ليقوموا بتعلمها و الخ، التي تخططها المدرسة...ةيالعلمو

 .4"داخل المدرسة أو خارجها

 

                                                             
توفیق أحمد مرعي ومحمد محمود الحیلة، المناھج التربویة الحدیثة، مفاھیمھا وعناصرھا وأسسھا  وعملیاتھا، دار المسیرة  - 1

  .23، ص04، ط2004للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن، 
، دار الفكر العربي، القاھرة، -نظریات وتجارب–في التعلیم العام رشدي أحمد طعیمة، محمد السید مناع، تدریس العربیة  - 2

  .52، ص2001مصر، 
، دار الفكر العربي، القاھرة، -نظریات وتجارب–رشدي أحمد طعیمة، محمد السید مناع، تدریس العربیة في التعلیم العام  - 3

  .52، ص1998، 1مصر،ط
  .27صالح ھندي وآخرون، تخطیط المنھج وتطویره، ص - 4
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جملة المواضيع المدرجة في مقرر مادة دراسية لمستوى تعليمي  -
 .1"معين

مجموعة من الخطط والنظم التي تؤلف وحدة كبيرة تهدف إلى نقل  -
اإلرشادات والمعارف   التلميذ من محطة إلى أخرى، عبر سلسلة من 

 .2"والمهارات التي تفيده في حياته في المستقبل

أن المنهاج في الوقت الحاضر لم  اتالتعريف يالحظ من خالل هذه
التي يقوم بها التالميذ، بهدف  األنشطةإنما هو جميع و ،مقرراتيصبح مجرد 

أساسيا من عنصرا " ولهذا اعتبر ،المعرفية والنفسية تنميتهم في جميع المجاالت
السبب في ذلك أنه يقدم تصورا و عناصر العملية التعليمية، إن لم يكن صلبها،

ما يجب أن يكتسبه من و شامال لما ينبغي أن يقدم للطالب من معلومات،
  .3"اتجاهاتو ما يمكن أن ينمي من قيمو  مهارات، 

  :أسس المنهاج الدراسي -2

  الركائز االجتماعية و المعتقداتو األفكارو نقصد باألسس تلك القيم
  .تربوي تعليمي التربوية التي تعتمد في تصميم منهاج دراسيو الفلسفيةو

التوجيهات الفلسفية التي تؤمن بتنشئة و و المنهاج يتبنى كل األفكار
تساعد على التكيف مع و تؤمن بتطور الشخصيةو الطفل تنشئة كاملة متكاملة،

ليس زمن و التسيير المنهجي العقالنيزمن "ظروف الحياة المختلفة ألننا في 
  .4"التخمينو الصدفة

                                                             
1 -  Oxford University dictionary, fifth editions, 1995, oxford University press, page287. 

، 1988ولید عبد اللطیف ھوانة، المدخل في إعداد المناھج الدراسیة، دار المریخ للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة،  - 2
  .32ص

  .52ص -نظریات وتجارب–رشدي أحمد طعیمة، محمد السید مناع، تدریس العربیة في التعلیم العام  - 3
عبد اللطیف الفاربي، عبد العزیز الغرضاف، كیف تدرس بواسطة األھداف التربویة، دار الخطابي للطباعة والنشر، الرباط،  - 4

  .12، ص1989المغرب، 
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جملة من األسس النفسية     "و عند وضع المنهاج يجب االعتماد على 
واللغوية والتربوية واالجتماعية التي البد من أخذها بعين االعتبار عند وضع 

توى المناهج والمقررات التعليمية المختلفة، من حيث تحديد األهداف وبناء المح
  .1"ومنهجية تنفيذه، وأساليب تقويمه

المهارات اللغوية األساسية استماعا وتحدثا "و يجب أن يراعي المنهاج 
وقراءة وكتابة، وما يتطلب من ملكات وما ينجر عنه من مشكالت تعليمية 

  .2"تعلمية

  :و من األسس التي يستند إليها المنهاج الدراسي  

لما كانت المعرفة أساسية في نمو اإلنسان حيث  :األساس المعرفي  - أ
ربية الرئيسية، كما أهداف الت أحدال ينمو بدونها، فقد اعتبرت 

هاما من األسس التي يجب أن يراعيها المنهاج  اعتبرت أساسا
بطبيعة المعرفة المختارة لتحقيق الكفاءات "فهو يهتم . 3"التربوي

 .4"المرغوبة فيها

النتائج العلمية التي و الحقائق النفسية"به نقصد  :األساس النفسي  - ب
بخاصة علم و توصل إليها الفكر البشري نتيجة ألبحاث علم النفس،

   أحواله و مشاعرهو هو يهتم بنفسية المتعلمو ،5"النفس التعليمي
 .مدى قابليته للتعلمومتطلباته ورغباته، و

                                                             
  .17، 16، ص ص، 2007ي التراث اللساني العربي، مطبعة المعارف عنابة، الجزائر، بشیر إبریر، دلیل اكتساب اللغة ف - 1
  .17المرجع نفسھ، ص - 2
  .27صالح ھندي وآخرون، تخطیط المنھج وتطویره ص - 3
، 03، ع2007ضیاف زین الدین، أبعاد التدریس، مجلة منتدى األستاذ، المدرسة العلیا لألساتذة، قسنطینة، الجزائر، أفریل  - 4

  .69ص
طھ حسین الدیلمي، سعاد عبد الكریم عباس الوائلي، اللغة العربیة مناھجھا وطرائق تدریسھا، دار الشروق للنشر والتوزیع،  - 5

  .24، ص2005، 01عمان، األردن، ط
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النمو فالمنهاج الجيد هو الذي يراعي الخصوصيات النفسية ومراحل 
 .1"في كل مرحلة من مراحل المتعلم

  تراثه و يجب أن ينبثق المنهاج من المجتمع :األساس االجتماعي  - ت
      العالقة بين المنهاج "ألن  ،تقاليدهوعاداته و قيمهوفلسفته و

إنه إفراز من إفرازات التراث الثقافي، إذ  ،المجتمع عالقة جدليةو
 يعتقد المجتمع في قيمتها، المهارات التيو المعارفو يعكس المثل

 .2"ضرورة أن ينشأ األفراد عليهاو يسلم بأهميتهاو

ويعتبر هذا األساس مهما جدا في وضع المنهاج  :األساس الفلسفي  - ث
أساس فكري يتناول اإلنسان والعالم الذي يعيشه، باعتبار "ألنه 

اإلنسان هو الغاية في التعلم من خالل المنهاج، وأن العالم الذي 
 .3"يعيشه سوف يتعامل معه ويغير فيه أو يتغير له

المنهاج يسعى  من خالل  هذه األسس التي سبق ذكرها يتبين لنا أن
إلى تسديد خطى المتعلم نحو تحصيل العلم الهادف والفعال،      

وتكوينه تكوينا متوازنا معرفيا ونفسيا واجتماعيا، وذلك عن طريق 
 .والحاضر المتشابك والمستقبل المنظور البعيدربطه بالماضي 

  :مكونات المنهاج الدراسي -3
ثر كل منها ؤي ،عناصر أساسية مترابطة ةمل بنية المنهاج على أربعتتش

و تتفاعل تفاعالت شتى، فتسفر عن نتائج معقدة، تحتاج " ،في اآلخر ويتأثر به
في قياسها وتقويمها إلى تخصصات كثيرة، ودراسات متعددة، يشترك فيها 
      ،المتخصصون في اللغة العربية والتربية وعلمي النفس واالجتماع

                                                             
  .69ضیاف زین الدین، أبعاد التدریس، ص - 1
دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، ) تقویمھا –تطویرھا  –ھا إعداد(رشدي طعیمة، األسس العامة لمناھج تعلیم اللغة العربیة  - 2
  .51، ص1998، 01ط
سعدون محمد الساموك، ھدى علي جواد الشمري، مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا، دار وائل للنشر، عمان، األردن،  - 3
  .107، ص2005، 01ط
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ق ائوطرالمحتوى،  ، والتعليمية األهداف :في لعناصرا هذهوتتمثل  1"وغيرهم
  :2كما يوضحه الشكل اآلتي ،التقويمأساليب و سيرالتد

  
  :دراسة و تحليل المنهاج 

  :األهـــــدافمن حيث  -أوال

) أهداف عامة، أهداف خاصة( *يلح المنهاج إلى بلوغ جملة من األهداف
من أجل األخذ  ، ق بيداغوجيةائطرو تحقيقها باعتماد وسائلإلى يسعى جاهدا و

  .فتح عينيه أمام مجاالت معرفية شتىو بيد المتعلم

إن األهداف هي العنصر األول من عناصر المنهاج وهي مهمة جدا 
  .ضوئها نحدد المحتوى وطرائق التدريس وأساليب التقويم علىف

 هر المتوقع حدوثيالتغ"ه نبأفي المجال التعليمي التعلّمي ف الهدف عريو 
ميذ نتيجة لمرورهم وتفاعلهم مع الخبرات التعليمية التي يتم الفي سلوك الت

  .3"المرغوب االتجاهسلوكهم في  تعديلو ،اختيارها بقصد النمو في شخصياتهم

                                                             
، 2001، 1التعلیم العام، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طإسماعیل أحمد عمایرة، تعلیم اللغة العربیة في مرحلة  - 1

  .9ص
  .39توفیق أحمد مرعي ومحمد محمود الحیلة، المناھج التربویة الحدیثة، مفاھیمھا وعناصرھا وأسسھا  وعملیاتھا، ص - 2
األھداف التعلیمیة ال یتم تحقیقھا في حصة واحدة، و ال في عدد قلیل من الحصص، بل قد تستغرق تنمیتھا و تثبیتھا السنة   *

  .10الدراسیة كلھا، تنظر الوثیقة المرافقة لمناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص 
، 07سالیب العامة، دار الفكر للطباعة، عمان، األردن، طصالح ذیاب ھني، ھشام عامر علیان، دراسات في المناھج واأل - 3

  .85، ص1999

األھداف

المحتوى

طرائق  
التدریس

التقویم
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إضافة  :الرات التي يراد إحداثها في سلوك المتعلمين مثيومن التغ
عينة في مات ات ، أو إكسابهم مهارممعلومات جديدة إلى ما لديهم من معلو

  .1أو نحو ذلك استبصارمجال من المجاالت أو تنمية مفاهيم معينة لديهم ، أو 
و تعد األهداف من العناصر األساسية في وضع أي منهاج تربوي فهي 

ي اختيار المحتوى على اإلطالق، وال يمكن من أهم العوامل التي تؤثر ف
  .تصور منهاج دون أهداف أو أهداف بال منهاج

روري تحديد أهداف المنهاج قبل تحديد أو بناء أي عنصر من فمن الض
ودليل  ،بوصلة العملية التربوية برمتها"ألنها  لهالعناصر األخرى المكونة 

، 2"المسؤولية والمدرسين عند تخطيطهم للمناهج الدراسية وإنجازهم للدروس
التربوي ور البالغة األهمية والعمل ميدها من األجسوتعتبر معرفة األهداف وت

وفي أمس الحاجة إلى  ،متداخلةالفي شتى مستوياتها   أو العملية التربوية
فبقدر وضوحها تكون الجودة في العمل  ،وضوح األهداف المنشود تحقيقها

، ألن وضوح ودقة ومنطقية طرح األهداف التربوية هي التي تحدد 3"التربوي
يساعد على تصميم  ن اختيارها بصورة سليمةإحيث " نجاح المنهاج أو فشله

معيار مناسب الختيار المحتوى، والخبرات التعليمية، وطرائق التدريس، 
  4"والنجاح بالتالي في عملية التقويم

إن عملية التدريس بواسطة األهداف سيرورة نسقية تنطلق من أهداف 
،    5"أدوات مالئمةو أنشطة،و مرجوة إلى نتائج محددة، عن طريق وسائل

تكوينا لسلوكيات إنسانية مضبوطة  " -التدريس باألهداف–نموذج ويعد هذا ال
  6"وفعال واعيا مقصودا وممنهجا وخاضعا لنسق مضبوط، ترعاه مؤسسة

                                                             
  .30، ص2000صالح عبد الحمید مصطفى، المناھج الدراسیة عناصرھا وأسسھا وتطبیقاتھا، دار المریخ، الریاض،  - 1
  .83، ص2004، 01محمد الدریج، التدریس الھاتف، دار الكتاب الجامعي، العین، اإلمارات العربیة المتحدة، ط - 2
  .146، ص2001، 02كوثر حسین كوجك، اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس، عالم الكتب، القاھرة، مصر، ط - 3
  .81، ص1984، 01جودت أحمد سعادة، مناھج الدراسات االجتماعیة، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ط - 4
  .86باألھداف وبیداغوجیا التقویم، دار الكتاب، سطیف، الجزائر، صمحمد شارف سریر، نور الدین خالدي، التدریس  - 5
  .05، ص1991، 01رشید بناني، من البیداغوجیة إلى الدیداكتیك، دار الخطابي للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط - 6
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يتم تحديد األهداف باختالف مستوياتها بناء على ثقافة المجتمع،        
وطبيعة المتعلم وخبراته ونموه، والتطورات في األساليب والبحوث العلمية، 

  .1"لجديد في المجال التربوي في العالم المتقدم بما يتفق مع مبادئ المجتمعوا
صياغة األهداف تعبر عن فلسفة مجتمع، وتعكس "و هذا يؤكد أن 

على التربية أن تنمي لدى األفراد الروح : قولنا: تصوراته للوجود والحياة، مثل
  .2"الديمقراطية، أو على المدرسة أن تمحو الفوارق االجتماعية

مرتكزا أساسيا "ن األهداف تعد إمن خالل كل ما سبق نستطيع القول 
لحدوث االنسجام بين جميع مكونات النشاط التعليمي من طرائق ووسائل     

  .3"وتقنيات التحضير وتمارين التعلم وأساليب التقويم وغيرها
  :و تنقسم األهداف إلى

واسعة النطاق، عامة الصياغة، تتحقق عن "فهي  :األهداف العامة  - أ
طريق عملية تربوية كاملة كأهداف مرحلية تعليمية، أو برنامج تعليمي 

 .4"مثال نقول أهداف منهاج المرحلة االبتدائية أو المرحلة الثانوية. كامل

وزارة الشؤون الدينية تهدف إلى : لتوضيح األمر أكثر نعطي هذا المثال
بي إسالمي أصيل تحكمه مبادئ ديننا الحنيف، غيور عر مواطنتكوين 

هو هدف ال يتحقق إال بعد ردح و عليه بعقيدة إسالمية ال غبار عليها،
 .من الزمن

  تختلف عن األهداف العامة من حيث دقتها  :األهداف الخاصة  - ب
 .لمستوى الفكري للمتعلمل ومراعاتها مجالها الزمنيو

تصف بإيجاز نوع المهارة أو جمل أو عبارات واضحة اللغة "و هي 

                                                             
ألستاذ، المدرسة العلیا ، مجلة منتدى ا)المحتوى والطریقة(كوثر  فادن، مناھج التعلیم في ظل العولمة ومتغیرات أخرى  - 1

  .47،  ص2005، أفریل 01ع لألساتذة، قسنطینة، الجزائر،
  .36محمد الدریج، تحلیل العملیة التعلیمیة، مطبعة النجاح الجدیدة، الرباط، المغرب، ص - 2
  .83محمد الدریج، التدریس الھادف، ص - 3
  .146صكوثر حسین كوجك، اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس،  - 4
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 .1"القدرة أو السلوك الذي سيخرج به التالميذ بعد عملية التدريس

هي أهداف قصيرة و إنها ترتبط بمقرر دراسي معين أو بوحدة تدريسية،
توضح ما يجب أن يتعلمه المتعلم من دراسة مقرر معين، أو و األمد تحدد بدقة،

 األهداف التعليمية أكثر تحديداتكون صيغة و من القيام بنشاط معين،
  .2"تخصيصا للمستوى السابقو

إن األهداف التربوية المرجوة من تدريس نشاط ما أيا كان ليست هي 
أو تمرينين وينتهي كل شيء، بل  اأن يتعلم ويحفظ التلميذ القاعدة، وينجز تمرينً

أن يتشخص ذلك الذي تعلمه وحفظه وأن يتجسد في سلوكه "إن األهداف 
  .3"ويكون باإلمكان مالحظته وتقويمه' طبعه'دمج في شخصيته ووين

التي تسبقها، و كل مرحلة تعليمية تعلمية تختلف عن المرحلة التي تليها
 ق التدريس مراعية في ذلك النمو الفكريائطرو األهداف،و من حيث المحتوى

جدير بالنظر أيضا، و هذا شيء طبيعيو للمتعلم، يالنفسو العقليو الجسديو
التي تختلف بدورها عن  اإلكماليةفالمرحلة االبتدائية تختلف عن المرحلة 

  .الجامعيةو المرحلة الثانوية
خلق عالقات "يهدف المنهاج من خالل هذه النصوص المختارة إلى 

مميزة داخل القسم و خارجه، و توزيع مسؤولية تحقيق األهداف المتوخاة من 
  .4"كل العاملين في المؤسسة التربوية الفعل التربوي على

إلى الثالثة من التعليم االبتدائي تهدف دروس القراءة في السنة و 
  :الوصول بالمتعلم إلى

                                                             
محمد زیاد حمدان، أدوات مالحظة التدریس مناھجھا واستعماالتھا في تحسین التربیة المدرسیة، الدار السعودیة للنشر  - 1

  .47، ص1984والتوزیع، 
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 2
  .83محمد الدریج، التدریس الھادف، ص - 3
  .16، ص2008ن التعلیم االبتدائي، الدیواني الوطني للمطبوعات المدرسیة، اللجنة الوطنیة للمناھج، مناھج السنة الثالثة م - 4
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تجاوز و القراءة المسترسلة التي يتمثل فيها المتعلم المعنى الكلي للنص، -1
 ذلك إلى جزئياته؛

 اللغوي؛و تنمية رصيد المتعلم المعرفي -2

 الوجداني لدى المتعلم؛و االجتماعيتنمية الجانب  -3

 .1"احترام عالمات الترقيمو استكمال التحكم في آليات القراءة -4

من خالل هذه األهداف التي رسمها المنهاج لهذا النشاط العلمي التربوي 
  :تسعى دروس القراءة إلى

  تدريب التالميذ على األداء الجيد والفهم السليم، -1
  صامتة والفهم السليم،تدريب التالميذ على القراءة ال -2
  تنمية حصيلتهم اللغوية وتوسيع خبرتهم في مجاالت الحياة المختلفة، -3
تزويدهم بجملة من المعارف والحقائق والخبرات التي تتصل اتصاال  -4

 .وثيقا ببيئتهم وعصرهم

لية بفي بداية الموسم الدراسي يكون لدى المتعلم مكتسبات لغوية ق
  :الثانية بحيث يكون قادرا علىو اكتسبها من السنتين األولى

 .القراءة بيسر -1

 .فهم نصوص قصيرة -2

 .اإلجابة عن األسئلة المتعلقة بهو إعطاء معلومات عن نص مدروس، -3

 .ذكرياته في مواقف متنوعةو تأثرهو التعبير الشفوي عن مشاعره -4

متنوعة استجابة للوضعيات ذات داللة يراعي و كتابة نصوص قصيرة -5
 .2"الكلماتو للحروففيها الرسم الصحيح 

 

                                                             
  .30ینظر، مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص  - 1
  .25المرجع نفسھ، ص  - 2
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      أما في نهاية السنة الدراسية فهو يتجاوز هذه الوضعيات المختلفة 
  :يكون قد اكتسب مهارات لغوية تمكنه منو

المعبرة لنصوص مالئمة يتراوح عدد وحداتها و القراءة المسترسلة -1
 .اثنتين و ثالث وحداتاللغوية بين 

 .ا بطريقته الخاصةإعطاء معلومات عنهو فهم النصوص المقروءة -2

   ي بتوظيف جمل تامة البناء للتعبير عن المشاعر تنظيم خطابه الشفاه -3
 .الوقائعو األفعالو المواقفو

تحرير نصوص متنوعة يتراوح عدد سطورها من سبعة إلى عشرة  -4
استجابة لتعليمات واضحة، أو وضعيات ذات داللة بتوظيف موارده 

حكام التقديرية وأن يناقش كل ما ، كما يمكنه إصدار بعض األ1"المختلفة
يقرأ أو يسمع ويبدي رأيه فيه، ويعبر عن حاجاته ومشاعره      

وخبراته تعبيرا شفويا سليما وتعبيرا كتابيا صحيحا، أضف إلى ذلك فإن 
المتعلم يكتسب بعض االتجاهات األخالقية والدينية والوطنية التي 

الناشئة، هذه يحرص المنهاج على غرسها وتنميتها في نفوس 
االتجاهات التي تجعلهم يقدرون العمل والتعاون والتضامن، ويحبون 
الوطن والدين، ويحترمون القيم السلوكية التي تكون شخصية المجتمع، 

 .تمسك بهاإلى ال ويسعون

تصاغ األهداف في منظومة من المفاهيم        "و محصول الحديث يجب أن 
  من خالل المواد الدراسية التي تواكب نمو والمهارات والمعارف والسلوكيات،

                                                  

                                                             
  .25اللجنة الوطنیة للمناھج، مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص - 1
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 .1"الطفل الجسمي والعقلي واللغوي واالجتماعي واستعداداته وقدراته

 :2"أهم األهداف التعلمية يوضح لنا المنهاجمن خالل الجدول التالي 

  األھداف التعلمیة  الكفاءات القاعدیة

النصوص یقرأ 

النصوص و العادیة

  األدبیة بأداء جید

 ؛یقرأ الكلمات الجدیدة بدون تردد -

 ؛یقرأ النصوص قراءة مسترسلة -

 ؛یقرأ النصوص قراءة معبرة -

 ؛یحترم عالمات الوقف، ویقف  على الساكن -

  .یستظھر النصوص المحفوظة بأداء جید -

  یفھم ما یقرأ

 ؛الكلمات الجدیدةیستخدم قرائن لغویة وغیر لغویة لتحدید معاني  -

یتعرف على شخصیات الحكایة مھما كانت األدوات المستعملة للداللة  -

 ؛...)أسماء، نعوت، ضمائر، كنایات: (علیھا

 ؛یحدد أھداف الحكایة وبیئتھا الزمنیة والمكانیة -

  ).العناوین، الفقرات والفھارس(یتعرف على المجموعات اإلنشائیة  -

یعید بناء 

المعلومات الواردة 

  النصفي 

 ؛یحدد عالئق بین الجمل -

 ؛یحدد عالئق ضمن الجملة الواحدة -

 ؛یقدم معلومات عن النص -

  .یلخص النص بشكل عام -

یستعمل المعلومات 

الواردة في 

  .نصوص القراءة

 ؛..)إجابة عن أسئلة، إنجاز نشاط(یستعمل معلومات النص لمقاصد مختلفة  -

  .یفھم األسئلة وینفذ التعلیمات إلنجاز أعمال شتى -

الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثالثة من التعليم االبتدائي توصي 
بضرورة الرجوع إلى المنهاج و باستمرار لتحديد مسار كل درس، و األهداف "

  .3"التعليمية التي ينبغي التركيز عليها و التي يجب دعمها و تثبيتها
   :وىــــالمحتمن حيث  -ثانيا

والمعلومات والمفاهيم والمبادئ  الحقائقنقصد بالمحتوى التعليمي جملة "

                                                             
محمد عبد اهللا آل ناجي، األھداف التعلیمیة للمرحلة االبتدائیة، المجلة العربیة للتربیة،  عبد الرحمان إبراھیم المحبوب، - 1

  .123، ص1994، تونس، 02المنظومة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، ع
  .28تنظر، مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص - 2
  .10لمناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص اللجنة الوطنیة للمناھج، الوثیقة المرافقة  - 3
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والعقلية واالتجاهات والقيم التي تتضمنها  والتصميمات، والمهارات األدائية
  .1"المادة التعليمية في الكتاب المدرسي

المادة التعليمية وما تشتمل عليه من خبرات " بأنهيعرف المحتوى كما 
السلوكية المرغوبة من معلومات ومعارف  األنماطتستهدفه إكساب المتعلمين 

النمو  قيحقت"ذلك من أجل ،  2"وطرق تفكير واتجاهات وقيم اجتماعيةمهارات، 
أو كل ما يشتمل عليه من المعارف  ،سلوكهم تعديلو الشامل للمتعلمين

واالجتماعية بقصد ) الوجدانية ( والقيمية ) المهارية (  األدائيةو اإلدراكية
  .3"شامل للتلميذ طبقا لألهداف التربوية المنشودةلتحقيق النمو ا

المعلومات التي يرجى و الحقائقو مجموع الخبرات التربوية"و هو 
      القيم التي يراد تنميتها عندهم، و كذلك االتجاهاتو تزويد الطالب بها،

أخيرا المهارات الحركية التي يراد إكسابهم إياها، بهدف تحقيق النمو الشامل و
  .4"المتكامل لهم في ضوء األهداف المقررة في المنهاج

هو المؤثر المباشر في و و يعد المحتوى من أهم عناصر المنهاج،
المقررات "، ألنه يشمل 5"األهداف التعليمية التي يسعى المنهاج إلى تحقيقها

ما و مبادئ،و مفاهيمو ما تحتويه من حقائقو موضوعات التعلمو الدراسية
التفكير و طرائق البحثو جسديةو تتضمنه من مهارات عقلية يصحبها أو ما
  .6"االتجاهات التي تنميهاو القيمو الخاصة بها،

                                                             
، 01سھیلة محسن كاظم الفتالوي، المنھاج التعلیمي والتدریس الفاعل، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط - 1

  .285، ص2006
، 07للطباعة، عمان، األردن، طصالح ذیاب ھندي، ھشام عامر علیان، دراسات في المناھج واألسالیب العامة دار الفكر  - 2

  .87، ص1999
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 3
  .59ص -نظریات وتجارب–رشدي أحمد طعیمة، محمد السید مناع، تدریس العربیة في التعلیم العام  - 4
  .61سعدون محمد الساموك، ھدى علي جواد الشمري، مناھج اللغة العربیة وطرق تدریسھا، ص - 5
  .فسھ، الصفحة نفسھاالمرجع ن - 6
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إن تحديد المحتوى وتقديمه للمتعلمين في حد ذاته ال يحقق األهداف "
إذ البد أن تعمل عناصر المنهاج متكاملة مع بعضها؛ األهداف؛ : التعليمية

األنشطة؛ عملية التقويم، وعليه فإن اختيار المحتوى؛ الطرائق والوسائل؛ 
  .1"محتوى المنهاج يعتبر مرحلة جزئية في عملية التخطيط للعملية التعليمية

حيد عن يو محتوى كتاب القراءة للسنة الثالثة من التعليم االبتدائي ال 
مرحلة تعليمية يبدأ فيها "التربوية باعتبارها و الفلسفية والركائز هذه األبعاد

 تعلم بالتعرف على بعض الظواهر اللغوية وفق طريقة تراعي التدرجالم
  .2"التعامل مع النصوصو تجمع بين مالحظة هذه الظواهرو

و تعتبر السنة الثالثة سنة القراءة، فالتلميذ يستعمل تلك األداة التي "
تدرب عليها طيلة السنتين األولى والثانية ليوسع أفقه، ويفهم من هذا أن القراءة 

  .3"تصبح في هذه السنة أداة تثقيف وركنا أساسيا من أركان تعليم اللغة

و بهذا تحتل القراءة موقعا رياديا بين سائر النشاطات األخرى حتى 
أصبحت محورا لسائر "نالت الجزء األكبر من التوقيت الزمني األسبوعي، وقد 

تصلح دروس اللغة على اختالف أنواعها ومنطلقا حيا لسائر فروعها، إذ 
صيغ، تراكيب، إمالء، : نصوصها لطرق مواضيع اللغة باختالف أنواعها

  .4"تعبير شفوي وكتابي

و يعتبر هذا الترابط بين فروع اللغة العامل الرئيسي في تكوين التلميذ "
  .5"فكريا ولغويا، لما يتيح له من تمحيص وتركيب وتحليل

                                                             
  .48، ص)المحتوى والطریقة(كوثر  فادن، مناھج التعلیم في ظل العولمة ومتغیرات أخرى  - 1
  .02اللجنة الوطنیة للمناھج، دلیل المعلم لكتاب اللغة العربیة السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص - 2
  .18لسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، صاللجنة الوطنیة للمناھج، الوثیقة المرافقة لمناھج ا - 3
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 4
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 5
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دائي على ثالث مراحل كتاب السنة الثالثة من التعليم االبت مسقُ"لقد 
األخرى في المسار الدراسي، تبدأ المرحلة و راعت العطل فيصال بين المرحلة

 طولهي الفترة األو األولى من الدخول المدرسي إلى غاية عطلة الشتاء،
هي و ،1"وحدة تعليمية موزعة على أربعة محاور ةتحتوي على اثنتي عشرو

  .اإلنسانجسم و المدرسة، العائلة، األعياد، الصحة

نص للقراءة متبوع بأسئلة تتراوح بين "و كل وحدة تعليمية تتكون من 
بين و األسئلة المباشرة التي يكفي فيها التتبع الخطّي للوصول إلى اإلجابة،

األسئلة التي تدفع المتعلم إلى بناء الجواب انطالقا من استغالل معطيات 
  .2"النص

مجموعة من النشاطات التي تمتد و كل وحدة تتوزع هي األخرى إلى "
صفحتان لتوظيف و التعبير الشفوي،و صفحتان للقراءة: على أربع صفحات

  .3"اللغة

أما المرحلة الثانية فهي تغطي فترة ما بين الدخول من عطلة الشتاء "
العالقات  :هي، و4"تحتوي على ثالث محاورو إلى غاية بداية عطلة الربيع

  .خدمة األرضو ئة، الريفالبيو االجتماعية، الطبيعة

و أما المرحلة الثالثة فتغطي فترة ما بين الدخول من عطلة الربيع إلى "
 الحرف، اإلعالمو المدينة: هيو 5"تحتوي على ثالثة محاورو غاية نهاية السنة

  .وسائل النقل، األلعابو

                                                             
  .18اللجنة الوطنیة للمناھج، الوثیقة المرافقة لمناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص - 1
  .03االبتدائي، صدلیل المعلم لكتاب اللغة العربیة السنة الثالثة من التعلیم  - 2
وزارة التربیة الوطنیة، ریاض النصوص، كتابي في اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، الدیوان الوطني  - 3

  .03للمطبوعات المدرسیة، الجزائر، ص
  .02دلیل المعلم لكتاب اللغة العربیة السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص - 4
  .03، صالمرجع نفسھ - 5
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كل مرحلة على و و تقسيم محتوى الكتاب إلى هذه المراحل المختلفة،
  : معيارين اثنينمراحل جاء ل

أولهما التماشي مع متطلبات منهاج السنة الثالثة الذي أقرته وزارة "
  .1"التعليمو التربية

و ثانيهما التالؤم من حيث كونها مواضيع تتماشى مع الفترة الزمنية "
  .2"التي توجد بها

فكلما كان ، الحقائق عند المتعلمو من أجل ترسيخ المعارف ذلكو 
ش، كان بلوغ األهداف يتقديمه موجود في الواقع المعالموضوع المراد 

  .المتوخاة منه هدفا مشروعا

إنما هو محاولة و ،3"و هذا التقسيم الزمني ال يعني تقسيما للمعارف
ا وما جادة لتذليل بعض الصعوبات التي قد تعترض المتعلم في نص ممهمة 

يتعلق به من صيغ ومفردات، وتراكيب لغوية من أجل إثراء رصيده اللغوي 
استيعاب مضامين ومحتويات  علىوالمعرفي، وتأسيس قاعدة لغوية تساعده 

... الكتب األخرى كالتربية العلمية، والتربية المدنية والتربية اإلسالمية
  .وغيرها

سنة الثالثة من التعليم إن كل محور تعلمي من محاور محتوى القراءة لل"
لمحور السادس الذي ، باستثناء ا4"االبتدائي يتكون من ثالث وحدات تعليمية

المحور األخير الذي يتكون من وحدتين و وحدات تعليمية يتكون من أربع
  :تعليميتين فقط، باإلضافة إلى

                                                             
  .03ریاض النصوص، كتابي في اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص - 1
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 2
  .03دلیل المعلم لكتاب اللغة العربیة السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص - 3
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 4
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يبدأ من مرحلة تنظيم الورقة إلى غاية إنتاج نص " :مشروع كتابي .1
، يوظف فيها المتعلم 1"منظم من خالل مشاريع كتابيةو كتابي منسجم

ة أو ستأجل كتابة فقرة صغيرة ال تتجاوز مكتسباته اللغوية القبلية من 
 .سبعة أسطر

طريق  منتكوينه معرفيا و يسمح بتوسيع مدارك المتعلم :نص توثيقي .2
 .2"االحتكاك بنصوص أصلية تصاحبها صور تيسر له هذا التكوين

إلى إخراج المتعلم من دائرة النصوص التعليمية إلى يهدف أساسا "و 
 معلوماتو قدم له معارفي فهو 3"الفضاء الواسع للنصوص المختلفة

طالع على فتح شهيته لالي"كما  ،خبرات في مجاالت شتىو حقائقو
كل ذلك يفتح له مجاال أرحب و ،نفسه الموضوعبنصوص أخرى ترتبط 

  4"يبني نفسهل
لوقفة التقييمية بعملية مسح للمحور فتعيد المتعلم تتميز ا :وقفة تقييمية .3

إلى مختلف النشاطات المصاحبة و إلى النصوص المكونة للمحور،
 تهدف هذه الوقفة إلى تمكين المتعلم من دمج معارفهو للنصوص،

وهي  ،5"توظيفها كما تسمح له باكتشاف وجوه الخلل في بناء تعلماتهو
طة مجموعة من ليقيم نفسه بواس يقف فيها" محطة البد منها للمتعلم

 .6"تسمح له بإدماج مختلف المعارفالتمارين المحوصلة 

ين لهما ن شعريا أو نصينصّ"نجد في خاتمة كل محور  :النص الشعري .4
 على مستوى بناء ذوق التلميذو بعد تكويني على مستوى السلوك

                                                             
  .03اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، صریاض النصوص، كتابي في  - 1
  .03دلیل المعلم لكتاب اللغة العربیة السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص - 2
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 3
  .04المرجع نفسھ، ص - 4
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 5
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 6
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ومظاهرها ، يحاكي من خاللها الطبيعة الخالبة 1"تدريب أذنه الموسيقيةو
المتنوعة  مثل قصيدة في مطلع الربيع، من أغاني الرعاة، العصافير، 

، أو بعض "من جيراننا"الماء، أو األخالق الفاضلة السامية مثل قصيدة 
 ".النجار"حرف والمهن مثل قصيدة ال

واحة ينزل فيها المتعلم ليحتك بنصوص من نوع آخر، فهي " و هو
وي، توفر لهذا المتعلم بعدا جماليا نصوص باإلضافة إلى بعدها الترب

يمكن أن نمثل و ،2"العمل على اللغةو استنادا إلى الجانب الموسيقي
  :المحور بالمخطط التالي

  : 1المخطط 

  
  

  

  
                                                             

  .03المعلم لكتاب اللغة العربیة السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، صدلیل  - 1
  .4المرجع نفسھ ، ص - 2

المحور

الوقفة 
التقییمیة

النص 
التوثیقي

المشروع  
الكتابي

النص 
الشعري
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  :التوزيــع الزمنــي -5

يختلف هذا الجدول و ،محدد جدول زمني حسب ينفذإن أي مقرر 
الشهري للمادة  البيداغوجيخر حسب التوزيع آ نشاط إلى نشاطالزمني من 

  .المعرفية

خرج عن حجم ساعي يقدر يالقراءة كباقي األنشطة التعليمية ال نشاط و 
  :هي كاآلتيو عشرة ساعة أسبوعيا موزعة حسب نشاطاتها المختلفة يباثنت

 ثماني ساعات: الكتابةو التواصلو التعبير الشفويو نشاطات القراءة -1
 .أسبوعيا) دقيقة 30و سا08(نصف و

 ).دقيقة 30(ثالثون دقيقة أسبوعيا : األناشيدو نشاط المحفوظات -2

 ).سا01(ساعة واحدة أسبوعيا : نشاط المطالعة -3

 .1")سا02(ساعتان : نشاط اإلدماج -4

  :2"و يوضح الجدول اآلتي هذا التوزيع
  08                                     10                                   12  14                              16  

/ التعبیر الشفوي والتواصل/القراءة  السبت
      الكتابة

التعبیر الشفوي /القراءة      األحد
  الكتابة/ والتواصل

التعبیر الشفوي /القراءة    االثنین
  الكتابة/ والتواصل

  
15  

  الثالثاء

  
  
  
            9:30  

  

التعبیر /القراءة
الشفوي 
/ والتواصل
  الكتابة

  المطالعة

  األربعاء
التعبیر /القراءة

/ الشفوي والتواصل
  الكتابة

المحفوظات 
      واألناشید

نشاط اإلدماج (التعبیر الكتابي     الخمیس
    )وانجاز المشاریع

                                                             
  .24-23اللجنة الوطنیة للمناھج، مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص ص - 1
  .24المرجع نفسھ، ص - 2
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يسمح للمعلم مراعاة مدى تقدم تالميذه، و معرفة الفروق "و هذا التوزيع 
وتيرة كل قسم إلرساء  أثناء التعلم، و تكييف تعليمه معالفردية التي تظهر 
  .1"الكفاءات المسطرة

ينبغي تأجيله إلى اليوم األخير فيرى المنهاج بأنه  ،*أما نشاط اإلدماج
من األسبوع، حتى يتسنى للمتعلم أن يوظف المعارف والمهارات التي اكتسبها 

، وذلك من خالل توظيف 2"تقويما شامالأثناء هذه الفترة، وأن يقيم فيها 
مكتسباته القبلية وربطها بالمكتسبات اللغوية اآلنية التي من شأنها أن تنمي 

  .قدراته  ومهاراته اللغوية من استماع، وكتابة وحديث وقراءة

حمتوى املقرر الدراسي ملادة اللغة العربية للسنة الثالثة من التعليم 
  :3االبتدائي

  النص الشعري  النص التوثیقي  النصوص  المحور  الكتابيالمشروع 

  المدرسة  كتابة رسالة
  التلمیذة الجدیدة

  زیارة المكتبة الوطنیة  نحن أطفال صغار  نص وصفي إخباري
  في ورشة الرسم

  العائلة  كتابة دعوة
نص وصفي إخباري   أسرة البوم الصغیر

  حول مفھوم العائلة
  األم
  األسرة التعاون في  جدتي

  عفاف أم صغیرة

  األعیاد  كتابة بطاقة تھنئة

ولید یصوم من أول 
نص حول عید   مرة

  سروال علي  العید  االستقالل
  دیك العید

  الصحة وجسم اإلنسان  كتابة قائمة

  مرض أمین
نص علمي حول 
سلیمان والدواء   الطبیبة  فوائد األطعمة

  الضار
  منى مریضة

  العالقات االجتماعیة  قصة كتابة
نص إخباري حول   )1(بائعة الكبریت 

  )2(بائعة الكبریت   جیراننا  التضامن
  البنات الثالث

  الماءنص علمي حول   السحابة المسافرة  الطبیعة والبیئة  كتابة شعر

                                                             
  .07، ص2008الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة،  اللجنة الوطنیة للمناھج، وثیقة تخفیف مناھج التعلیم االبتدائي، - 1
  . 12ینجز نشاط اإلدماج عند نھایة بعض التعلمات و تختلف مدتھ من نشاط آلخر، تنظر الوثیقة المرافقة، ص  *
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 2
  .03ریاض النصوص، كتابي في اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص - 3
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  العصافیر  األشجار  البط الصغیر
  قوس قزح والعصافیر

األشجار والعصفور 
  الصغیر

الریف وخدمة   كتابة نص سردي
  األرض

نص إخباري حول   الضیعة الساحرة
فوائد الحبوب 
  والحیوانات

  في مطلع الربیع
  قطیع األغنام  من أغاني الرعاة

  في حدیقة المنزل

  المدینة والحرف  انجاز دلیل
نص إخباري حول   في المدینة

الصناعة الیدویة 
  والحرف

  البریدساعي   النجار
  دبدوب الطباخ

  اإلعالم ووسائل النقل  كتابة حوار
نص إخباري حول   الصغیر الكبیر

  الحصان العجیب  القبطان الصغیر  وسائل النقل
  بین الماء والسماء

نص إعالمي حول   في مسبح الحدیقة  األلعاب  انجاز الفتة
  مھرجان األلعاب  أرجوحتي  األلعاب

  :في مضامين الدروس التي انطوى المنهاج عليها  و هذه قراءة

التلميذة الجديدة، زيارة المكتبة الوطنية، في : في محور المدرسة نجد "
    .، تدور هذه النصوص حول الدخول المدرسي لتهيئة المتعلم1"ورشة الرسم

أسرة البوم الصغير، التعاون في األسرة، : في محور العائلة نجد "
تدور هذه النصوص حول مفهوم العائلة و ما يربط ، 2"عفاف أم صغيرة

  .أفرادها من عالقات و مشاعر

وليد يصوم أول مرة، سروال علي، ديك : أما في محور األعياد نجد "
، تبين هذه النصوص التكافل االجتماعي بين الناس، و تغرس في نفسية 3"العيد

  .المتعلم قيمة اجتماعية تجعله يحس باآلخرين و يتضامن معهم

مرض أمين، سليمان و : و في محور الصحة و جسم اإلنسان نجد "
، ترسخ هذه النصوص في نفسية المتعلم الحكمة  1"الدواء الضار، منى مريضة

  .الوقاية خير من العالج: القائلة 

                                                             
  .9ریاض النصوص، كتابي في اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص  - 1
  .27ینظر، ریاض النصوص، ص  - 2
  .45ینظر، ریاض النصوص، ص  - 3
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، بائعة )1(بائعة الكبريت: و في محور العالقات االجتماعية نجد "
  .2"، البنات الثالث)2(الكبريت 

السحابة المسافرة، البط الصغير، : محور الطبيعة و البيئة نجد و في "
  .3"قوس قزح و العصافير، األشجار و العصفور الصغير

الساحرة، قطيع  الضيعة: و في محور الريف و خدمة األرض نجد "
، تتناول هذه النصوص المظاهر الطبيعية المختلفة 4"األغنام، في حديقة المنزل

  .في فصول السنة

في المدينة، ساعي البريد، دبدوب : محور المدينة و الحرف نجد  و في"
، يتعرف المتعلم من خال ل هذه النصوص على بعض أنواع 5"الطباخ الماهر

  .الحرف و المهن

الصغير الكبير، الحصان : و في محور اإلعالم و وسائل النقل نجد " 
  .6"العجيب، بين الماء و السماء

  .7"في مسبح الحديقة، مهرجان األلعاب: و في محور األلعاب نجد "

يصل إلى "تمكِّن المتعلم من أن يرى المنهاج أن هذه النصوص المختارة   
قراءة نص بمفرده دون اللجوء إلى اآلخرين إال قليال، و هذا يزيده رغبة في 

  8"القراءة و يمده بالثقة في إمكاناته في النشاطات األخرى

                                                                                                                                                                       
  .63ینظر، ریاض النصوص، ص  - 1
  .81ینظر، ریاض النصوص، ص  - 2
  .99ینظر، ریاض النصوص، ص  - 3
  .121ینظر، ریاض النصوص، ص  - 4
  .139ینظر، ریاض النصوص، ص  - 5
  .157ینظر، ریاض النصوص، ص  - 6
  .175ینظر، ریاض النصوص، ص  - 7
  .30اللجنة الوطنیة للمناھج، منھاج السنة الثالثة ابتدائي، ص  - 8
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الثالثة من التعليم _المختارة لهذه السنة إذن من خالل هذه النصوص 
سيركز المعلم على تنمية مجموعة من المهارات والسلوكات المتمثلة _ االبتدائي

  :اآلتي ذكره في

  .االستفادة منهاو التدريب على القراءة الصامتة -1
  .حسن األداءو التدريب على القراءة الجهرية -2
  .االستنتاجو التحليلو التدريب على الفهم -3
  .اإلصغاءو ريب على حسن االستماعالتد -4

ه جملة من المبادئ ئإننا عندما ندرس نشاط القراءة فإننا ننشد من ورا
والقيم والمهارات والقدرات والكفاءات، التي نسعى إلى ترسيخها في أذهانهم 
وعقولهم ووجدانهم وجعلها وسيلة لبلوغ األهداف وتحقيق الطموحات وتبني 

  .القية السامية والعادات والتقاليد االجتماعية الحميدةالمثل العليا والقيم األخ

نجد  -الثالثة االبتدائية–إننا بقراءة أولية للمواضيع المختارة لهذه السنة 
أنها كثيفة و كثيرة، مما يبعث الطمأنينة في نفوسنا بأنها تغطي و تمس جميع 
حاجات المتعلم، لكننا إذا أمعنا النظر في هذه المضامين، و نظرنا إليها نظرة 

) النوع(متأنية، فاحصة و ثاقبة نقف على نقص واضح بين خاصة في الكيف 
كثيرة المتعلم في مسيس الحاجة إليها و  مواضيعلت فنجد أنها أهملت و أغف

  :يمكن ذكرها كاآلتي 

هذه المواضيع لم تتناول شخصيات دينية إسالمية كالحديث عن األنبياء  -1
 *-رضوان اهللا عليهم–و معجزاتهم و عن الخلفاء الراشدين 

                                                             
  .133ینظر، الفصل الثالث، المشروع المقترح، ص  *
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أنها أغفلت بعض النصوص التربوية التهذيبية التي  لالنتباهالالفت  -2
الصدق، : ألخالق الفاضلة و الصفات الحسنة مثل تتحدث عن ا

 *اإلخالص، الوفاء، األمانة، احترام الجار

تفتقر هذه النصوص إلى نصوص تاريخية تعرف المتعلم بحضارته و  -3
تضحيات شعبه كالحديث عن ثورة أول نوفمبر المجيدة أو بعض 

 .*الشهداء

ة من وقت المتعلم في هذه المرحلة يحتاج إلى قصص و حكايات فكاهي -4
آلخر حتى يخرج من جو الملل و االنضباط إلى جو الضحك و 

 .*حكايات و طرائف جحا: االستمتاع مثل 

  :ق ائطرمن حيث ال -ثالثا
يلح المنهاج على ضرورة اختيار الطرائق الفاعلة و الناجعة التي تسهم 

أنه الذي ال يتنازع فيه اثنان و الذي ال شك فيهو  في بلوغ األهداف المتوخاة
 الغاياتو قد تختلف هذه الطريقة باختالف األهدافو لكل هدف طريقة تناسبه،

أثناء عمليته التعليمية سيختار و ، فالمعلم مثال في حجرة الدرسوالمرامي
قد و قد تصلح هذه الطريقة لدرس ماو معارفه،و الطريقة المناسبة لتبليغ محتواه

إيجابيات لكل طريقة وقد تصلح لنشاط دون آخر، ف ال تصلح لدرس آخر
  .وسلبيات

لم يتوصل الباحثون إلى المفاضلة بين طرائق و الالفت لالنتباه أنه 
ن لكل طريقة تدريسية مزايا وعيوبا، وال يمكن االعتماد إالتدريس المختلفة، إذ 

م ئعلى واحدة منها في التدريس، ولكن بإمكان المعلم أن يختار منها ما يال

                                                             
  .133، ص بدائل من شأنھا أن تعالج ھذا الخلل" المشروع المقترح"سنقدم في الفصل الثالث   *
   133، ص "المشروع المقترح"ینظر، الفصل الثالث   *
   133، ص "المشروع المقترح"ینظر، الفصل الثالث   *
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  .1"مادته وما يحقق أهدافها

ق هي أفضلها في جميع ائن إحدى الطرإو بالتالي ال يمكن القول "
  .2"األحوال

و مهما يكن من أمر فإنه ال يمكننا االستغناء عن هذه الطريقة بأي حال 
األداة المنفذة و الجزء الحيويو باعتبارها العنصر الرئيسي"من األحوال، 

  .3"للمحتوى التعليمي

األساسية وال يمكن تحقيق األهداف أحد أركان المنهاج "و هي 
شقين ) المحتوى والطريقة(ق التدريس، وإذا كان ائوالمحتوى بدون المعلم وطر

متالزمين متكاملين للمنهاج ال يمكن فصل أي منهما على اآلخر فإن أي تغيير 
  .4"في المحتوى يتبعه تغيير في الطريقة

مساعدة تالميذه على اإلجراءات التي يتبعها المعلم ل"و نقصد بالطريقة 
و ينبغي "هي جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية و ،5"تحقيق األهداف المحددة

أن ال ينظر إليها على أساس أنها شيء منفصل عن المادة التعليمية أو عن 
 قدراتهو يشمل المتعلم: المتعلم، بل على أنها جزء متكامل من موقف تعليمي

األساليب التي و ،المعلم من المادة التعليمية هداف التي ينشدهااألو حاجاته،و
  .6"تتبع في تنظيم المجال التعلمي

قيم عامة تتبعها في عمليتها و أسسو لكل طريقة مجموعة مبادئ
 -و هذا شيء طبيعي-تعددها و اختالفهاو هذا ما أدى إلى تنوعهاو التعليمية

                                                             
وطرائق تدریسھا، دار الشروق للنشر والتوزیع، طھ حسین الدیلمي، سعاد عبد الكریم عباس الوائلي، اللغة العربیة مناھجھا  - 1

  .79، ص2005، 01عمان، األردن، ط
  .39، ص1995، 03أحمد حسین اللقاني، فارعة حسن محمد، التدریس الفعال، عالم الكتب، القاھرة، مصر، ط - 2
  .16، ص02عبد اهللا األمین النعیمي، طرق التدریس العامة، مكتبة طرابلس العالمیة، لیبیا، ط - 3
  .55، ص)المحتوى والطریقة(كوثر فادن، مناھج التعلیم في ظل العولمة ومتغیرات أخرى  - 4
  .188، ص1982المناھج بین النظریة والتطبیق، عالم الكتب، القاھرة، مصر، : أحمد حسین اللقاني - 5
  .20، ص03، القاھرة، مصر، طحسن شحاتة، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، الدار المصریة اللبنانیة - 6
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لف عن تختلف عن طريقة المناقشة التي بدورها تخت فطريقة المحاضرة
  .غيرهاو الطريقة القياسية

صفات تجعلها تصلح لمقرر و معنى هذا أن لكل طريقة مميزاتو 
و على المدرس الكفء "تحقيق أهداف منشودة من عدمها و تعليمي دون اآلخر

 ق التدريس حتى يتمكن من بناءائأن يتعرف على هذه المواصفات لطر
  .1"أهداف تدريسه تخطيط األنشطة التعليمية التي تؤدي إلى تحقيقو

و لكي يوفق المعلم في اختيار الطريقة المناسبة والمالئمة من أجل 
التدريس  طرائقإنجاح درس من الدروس يجب أن يكون على اطالع بأهم 

حتى يتسنى له التمييز بين طريقة وأخرى ألنه هو المسؤول الوحيد عن ما 
عتمد في الدرجة ت"يجري في حجرة الدرس، وهذا يعني أن اختيار الطريقة 

األولى على المعلم المؤهل تربويا وعلميا، والحامل للمواصفات التربوية 
  .2"والنفسية واالجتماعية والفعلية والخبرة التي تقرر صالحيته أن يكون مربيا

التي تتمحور حول  الطرائق النشطةيوصي المنهاج باعتماد "و لهذا 
خل القسم، لما لهذه الطرائق من قدرة تتيح له القيام بالدور األساسي داو المتعلم

حتى و اإلنجازو دفعه إلى الممارسةو على إثارة اهتمام المتعلم العفوي
  .3"اإلبداع

هذه الطرائق يجب أن تتوافق ومستوى المتعلم الفكري والعقلي مراعية 
في ذلك طبيعة المحتوى المقدم من أجل بعث روح المثابرة واالجتهاد 

وتشجيع ما له من دوافع مؤثرة في درجة اإلقبال على  والمواظبة في المتعلم
التعلم واالندماج الصفي، ومن هنا سيتجاوز مرحلة التكرار إلى مرحلة الخلق 

                                                             
  .263كوثر حسین كوجك، اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس، ص - 1
  .72، ص2004صالح بلعید، دروس في اللسانیات التطبیقیة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  - 2
  .38ائي، صاللجنة الوطنیة للمناھج، مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتد  - 3
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  .واإلبداع

دون ) خاصة –عامة (تربوي تتحقق أهدافه ال يمكننا تصور منهج 
ألن العملية التعليمية عملية تربوية بيداغوجية  ،طريقة التدريس مهما كانت

 خصبةآفاق معرفية و أمام المتعلم فضاءات رحبة تفتحتجتمع فيها عدة عوامل 
  .قدراته اللغويةو من شأنها أن تساهم في تنمية سلوكاته

األهداف الخاصة لكل مادة و التربوية،و فهي المترجم لألهداف التعليمية
كذلك و محتويات المنهاج الدراسية،و مفرداتو كية،دراسية، في صورتها السلو

  .1"الخبرات المصاحبة لدراسة المقررات الدراسية

مادة اللغة العربية بخصوص و منهاج السنة الثالثة من التعليم االبتدائي 
بحيث يتم معاملة اللغة على أنها كل  بالمقاربة النصيةالتقيد "يوصي بضرورة 

ونقصد  ،2"بالسياق الذي يصدر فيهو ية المتكلمربط الخطاب فيها بنو ملتحم،
بالمقاربة النصية أن ننطلق من النص  ونستخرج منه الصيغ والتراكيب 
النحوية، من أجل توظيفها في نشاطات لغوية أخرى مثل التعبير الشفاهي 

ال قيمة لها إذا لم نوظفها ، واستعمالو اللغة ممارسةمعنى هذا أن و والكتابي، 
تنمية و ذلك من أجل تطويرو في السياقات المختلفة، واليومية في خطاباتنا

  .القدرة اإلنتاجية للغة بالنسبة للمتعلّم

الذي من شأنه أن يحمل  بيداغوجيا المشروعو هذا المنهاج يتبنى 
االجتماعي، فضال عن  –المتعلم على الممارسة الفعلية، وعلى االندماج النفسي 

نجاز عدة مشاريع يغلب عليها الطابع إبناء كفاءات جديدة، لذلك يقترح 
في كل أسبوع يحاول المتعلم الربط بين ما اكتسبه  همعنى هذا أنو ، 3"الكتابي

                                                             
  .20عبد اهللا األمین النعیمي، طرق التدریس العامة، ص - 1
  .38المرجع نفسھ، ص - 2
  .38اللجنة الوطنیة للمناھج، مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص - 3
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القراءة، التعبير الشفوي، الصيغ  : من المحور في مختلف الحصص 
مشروع كتابي يلخص فيه ما قد والمفردات النحوية ويحاول أن يترجمها إلى 

  .تم التطرق إليه في هذا المحور، لكن بأسلوبه الخاص

لوجدنا أن المنهاج التربوي يولي للتعبير  عنا النظر في هذه الرؤيةملو أ
اللغوية األخرى، ألن من خالله يعبر  باألنشطةالكتابي أهمية بالغة مقارنة 

وعواطف، ويعبر به عن  المتعلم عن ما يجول بخاطره من أحاسيس ومشاعر
  .أفكاره وخبراته

وضعيات حقيقية أو و يدعو المنهاج إلى ممارسة التدريس انطالقا من "
وتدعم ثقة المتعلمين  ،، فذلك من شأنه أن يسهل تحقيق التعلمشبه حقيقية

  .1"بأنفسهم وتنمي لديهم روح تحدي العقبات والصعاب

لخيال كان أكثر وقعا على فاألمر كلما كان أقرب إلى الواقع منه إلى ا
  .يستوعبه ويترجمه إلى معارف وحقائق: ذهن المتعلم

إن معرفة المعلم الواسعة بطرائق التدريس واستراتيجياته تساعده من "
دون شك على معرفة الظروف التدريسية المناسبة، والطريقة المناسبة لكل 

  .2"ظرف تعليمي بحيث تصبح عملية التعليم مشوقة وممتعة

  :الوسائل التعليميةمن حيث  -ارابع
إن كل عملية تعليمية تعلمية تسعى إلى تحقيق جملة من األهداف والقيم 

األهداف، : عن طريق مناهجها التي تتحكم وتؤثر فيها عوامل مختلفة منها
  . التقويم، الطريقة، الوسائلأساليب المحتوى، 

                                                             
  .38اللجنة الوطنیة للمناھج، مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص - 1
  .79لمي، سعاد عبد الكریم عباس الوائلي، اللغة العربیة مناھجھا وطرائق تدریسھا، صطھ حسین علي الدی - 2
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أنها موجودة ضمنيا في  ناجدالوسائل التعليمية وعنا النظر في مو إذا أ
طرائق التدريس ولها أهمية بالغة في ترسيخ المعارف أكثر في ذهن المتعلم 

يمكن " وهي قابلة للتطور والتالؤم مع مقتضيات العصر ومتطلباته، كما 
دور : اعتبار الوسيلة التعليمية أداة ضرورية تساهم في تنمية أحد الدورين 

   .1"في التعليم التلميذ في التعلم، ودور األستاذ
ن المعلم إو هي من األركان األساسية لخطة أي درس من الدروس، إذ 

يجب أن يبحث ويفكر في الوسائل التعليمية التي يمكن أن تثري المواقف 
  .2"التعليمية، والتي يمكن أن تجعل لها معنى ووظيفة

ممنهجة وموجهة لالستعمال في عملية تعليمية " كما يجب أن تكون 
  .3"تكوين محددخالل 

  :ما يأتي و تنقسم إلى
 .الكتاب المدرسي، السبورة، المجالت، المشاهد: مثل وسائل بصرية .1

 .المذياع: مثل وسائل سمعية .2

 .التلفاز، الحاسوب، المسرحيات: مثل وسائل سمعية بصرية .3

الوسائل التعليمية بكل أنواعها أدوات ضرورية ومساعدة على  دتعو 
منه من سندات تربوية يستعين بها المعلم في أدائه، تطبيق المناهج، لما تتض

  .4"وهي تشكل للمتعلم مصدرا أساسيا لتعلماته
تحتل الوسائل التعليمية موقعا مميزا في العملية التعليمية، فهي مكون 

لما تقدمه من إسهامات كبيرة في إثراء المواقف " وعنصر فعال أساسي
الرئيسية، وتفسير ما تشمله هذه التدريسية، ممثلة في توضيح أهم األفكار 

                                                             
1 - François Richaudeau, Conception et production des manuels scolaires (guide pratique), 
u.n.e.s.c.o. , Paris, 1979, P56. 

  .36صأحمد حسین اللقاني، فارعة حسن محمد، التدریس الفعال،  - 2
3- - François Richaudeau, Conception et production des manuels scolaires, P 51. 

  .15اللجنة الوطنیة للمناھج، مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص - 4
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األفكار من معلومات وحقائق ومفاهيم، وكذا زيادة فاعلية طريقة التدريس 
المتبعة في شرح وتفسير هذه األفكار من ناحية وجذب انتباه التالميذ لفهمها من 

  1"ناحية أخرى

فهي إجراء علمي تربوي هادف يوفر على المعلم الجهد والوقت ويحفز 
تتبع خطوات الدرس وتذليل الصعوبات التي قد تعترضه، كما أنها  المتعلم على

  .تعلمه أحيانا بمفردها

اكتساب معارف أو طرائق أو مواقف، وعلى "و بذلك تساعده على 
العموم فإن الوسائل التعليمية هي كل ما لها عالقة باألهداف الديداكتيكية 

  .2"المتوخاة والتي تشغل وظيفة تنشيط الفعل التعليمي

و عند تنفيذ منهاج اللغة العربية في السنة الثالثة يستدعي توافر كراس 
  .3"التمارين، مشاهد التعبير الشفوي، دليل المعلم

تعد هذه الوسائل غير كافية لتبليغ المعلومات والمعارف للمتعلم، ويجب 
على المعلم أن يجتهد قدر اإلمكان للبحث عن وسائل أخرى من شأنها أن تعزز 

وتوضح المفاهيم والتصورات بصورة أكبر للمتعلم باعتباره  ،التعليميعمله 
  .عصب العملية التعليمية وجوهرها وقوامها

  :التقويـــــمأساليب  من حيث -خامسا
فمن خالله يتم  ،يمثل التقويم أحد أهم المداخل الحديثة لتطوير التعليم

التعرف على أثر كل ما تم التخطيط له، األهداف والمحتوى واألساليب 

                                                             
،  02توزیع، اإلمارات، ط، دار القلم للنشر وال)للمبتدئین(یحیى عطیة سلیمان، سعید عبده نافع، تعلیم الدراسات االجتماعیة  - 1

  .117، ص2001
  .107صالح بلعید، دروس في اللسانیات التطبیقیة، ص - 2
  .39اللجنة الوطنیة للمناھج، مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص - 3
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  .1"واألنشطة، وتنفيذها خالل عمليات التعلم والتعليم المختلفة
ال يمكن أن يكون التقويم منفصال عن العملية التعليمية، فهو مدمج و 

مساعد على فيها ومالزم لها وليس خارجا عنها، كما أنه كاشف للنقائص و
تشخيص االختالالت والتذبذبات التي يمكن أن تحصل خالل عملية التعلم، 

  .2"وتساعد على استدراكها بصفة عادية ومنظمة
و التقويم يؤثر في األهداف التعليمية للمنهاج بطريقة أو بأخرى، فمن 
خالله ندرك مدى وصولنا إلى تحقيق األهداف المسطرة في الدرس، وهذا 

اك عالقة وثيقة بين أهداف المنهاج وعملية التقويم، بل وهناك هن"يعني أن 
عالقة بين أهداف أي عمل وتقويمه، وبالتالي فإن االقتصار على تقويم ما تم 

ويجب أن يكون شامال لكافة  ،تحصيله من المعارف المنهجية ال يعد كافيا
  .3"نواحي النمو العقلي والجسمي والنفسي

بل يتجاوزها إلى  ،هداف المرجوة فحسبالتقويم ال يقتصر على األف
عملية "تنمية المناحي األخرى وما سيطرأ عليها من تغيير في سلوك الفرد ألنه 

مستمرة تشخيصية وقائية عالجية شاملة لجميع نواحي النمو، تهدف للكشف 
عن مواطن الضعف والقوة في العملية التربوية بقصد اإلصالح والتطور 

  .4"وتحقيق األهداف
خالل تقويمنا لنشاط ما، وبعد تحديد مكامن القوة ومواطن الضعف  من

نستطيع أن نصدر أحكاما معينة، ونقترح وسائل وإجراءات عملية علمية 
صارمة، لتعزيز النشاطات المرغوبة فيها، وتدارك النقص الملحوظ في جميع 

على التقويم هو العملية التي يتم بواسطتها إصدار حكم معين "المناحي، ألن 
                                                             

ة للنشر والتوزیع راتب قاسم عاشور، محمد الحوامدة، أسالیب تدریس اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، دار المسیر - 1
  .269، ص2003، 01والطباعة، عمان، األردن، ط

  .05اللجنة الوطنیة للمناھج، مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص  - 2
، 2001، 01أحمد حسین اللقاني، فارعة حسن محمد، مناھج التعلیم بین الواقع والمستقبل، عالم الكتب، القاھرة، مصر، ط - 3

  .252ص
  .45، ص2001، 01أنور عقل، نحو تقویم أفضل، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط - 4
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مدى وصول العملية التربوية إلى أهدافها، ومدى تحقيقها ألغراضها، والكشف 
عن نواحي النقص فيها أثناء سيرها، واقتراح الوسائل المناسبة لتفادي هذا 

  .1"النقص
و التقويم يجب أن يتفق مع األهداف العامة للمادة الدراسية، ومن خالله 

  .2"لتعلم والتعليميمكن الحكم على مدى نجاح أو فشل عملية ا
  :و ينقسم إلى

يجرى قبل البدء بتطبيق البرنامج التربوي، الذي  :التقويم القبلي-1
للحصول على المعلومات األساسية القبلية التي تؤثر في تطبيقه، وتهدف 
إلى قياس مدى استعداد المتعلمين وامتالكهم لمتطلبات التعليم السابق 

 .3"للتعليم الالحق

وهو التقويم الذي يتم أثناء عملية التعليم  ):البنائي( التقويم التكويني-2
والتعلم، ويركز هذا التقويم على ما أحرزه التالميذ من تقدم، وما فشلوا 

 .4"فيه خالل تعلم موضوع دراسي معين

ويقصد به العملية التقويمية التي يجرى  ):النهائي(التقويم الختامي -3
، ومن أمثلة هذا التقويم، القيام بها في نهاية البرنامج التعليمي

 5"االمتحانات التي تجرى في نهاية كل فصل دراسي، أو سنة دراسية

عملية تربوية بيداغوجية إجرائية، تطبعها الدقة هي عملية التقويم فإذن 
  .والوضوح لها مصطلحات مستقرة

 :ما يأتي يجب على معلم السنة الثالثة في بداية حصة القراءة

                                                             
  .44أنور عقل، نحو تقویم أفضل، ص - 1
  .211زكریاء إبراھیم، طرق تدریس اللغة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، القاھرة، مصر، ص - 2
دئ القیاس والتقویم في التربیة، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر زكریاء محمد الظاھر وآخرون، مبا - 3

  .53، ص2002، 01والتوزیع، عمان، األردن، ط
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 4
  .55المرجع نفسھ، ص - 5
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القيام بأعمال تسهل تفاعلهم وتزيد تدريجيا في  أن يطلب من التالميذ -1
 التعقيد؛

 نجاز أعمالهم؛إأن يدفعهم باستمرار إلى التفكير في كيفية  -2

  .1"أن يربط المعارف المكتسبة واستعماالتها في سياقات جديدة -3
و عند نهاية كل حصة أو كل محور يقوم المعلم بمجموعة من العمليات 

  :مجموعة من األسئلةالتعليمية يطرح من خاللها 
 الغرض الذي كان يرمي إليه؟ *هل أدى هذا المشروع  -أ 

هل الخطة المتبعة كانت سليمة ومناسبة تماما؟ أم جزئيا؟ وفي حالة   -ب 
 فشلها، ما هي الخطة األخرى التي يمكن عن طريقها تفادي وقوعه؟

نجازه هذا التي اكتسبها المتعلم بعد إ) اءاتأو الكف(ما هي الكفاءة  -ج 
  .2ع؟المشرو

تبين ما اكتسبه التالميذ من خبرات "هذه األسئلة وغيرها من شأنها أن 
أثناء قيامهم بالمشروع والخبرات التي كان المشروع يرمي إلى اكتسابها فلم 

  .3"يحققها
و مثل هذه اإلجراءات من شأنها أن تحدد مكامن القوة ومواطن الضعف 

وتذليله وذلك بإصدار جملة والبحث عن الخلل والنقص، قصد تصويبه وعالجه 
يسمح المدرس لتالميذه بالتقويم وفق مراحل "من األحكام والقوانين وبالتالي 

  .4"التعلم
فثمة نوع يراعي جانب الذاكرة في التقويم " التقويم أنواع ختلف و ت

وثمة نوع يجمع بين أسئلة الذاكرة والذكاء   ذكر، عدد،ا: أسئلته من نوع  فتأتي

                                                             
  .16االبتدائي، ص اللجنة الوطنیة للمناھج، الوثیقة المرافقة لمناھج السنة الثالثة من التعلیم - 1
  .13المشروع مجموع الوسائل و األفعال التي تسمح ببلوغ الھدف المتوخى من نشاط تعلیمي، تنظر الوثیقة المرافقة، ص  *
  .39اللجنة الوطنیة للمناھج، مناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص  - 2
  .39سنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، صاللجنة الوطنیة للمناھج، الوثیقة المرافقة لمناھج ال - 3
  .16المرجع نفسھ، ص - 4
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منهم من يعرف أساسيات التقويم، ومنهم " وهذا راجع إلى أن  1"هماويوازن بين
  .2"من ال يعرف منه إال اليسير

إن تعليم اللغة ليس ذلك الذي يجري في قاعة "لنختم هذا الفصل ونقول 
ذلك آخر المطاف في عملية كاملة، فالمدرس يستخدم كتبا مقررة، : الدرس

ب معين، وجدول زمني محدد، وأجهزة ووسائل تعليمية، ويعمل وفق أسلو
، وهذا الرأي يؤيده محمود أحمد 3"ويقوم تالميذ باختبارات يصممها آخرون
كثيرا ما يطلق على نشاط المعلم بين  " السيد إذ يرى أن العمل التعليمي التّعلُّمي 

جدران الفصل في تفاعل طلبته معه، غير أن الممارسين يعلمون أن ذلك نقطة 
، 4"م من اإلعداد الطويل والتنظيم المبوب والتعديل المتواصلالنهاية لعمل دائ

يتكئون على عمل أناس غيرهم يحددون لهم سلفا ما يجرونه في " كما أنهم 
  .5"حجرات التعليم

علينا جميعا أن نعيد االعتبار للمدرسة التربوية، وأن نكون غيورين 
من جديد وبالتالي  عليها وأن نعمل بجد وعزيمة وصرامة، لبعث مبادئها وقيمها

بعث روح المسؤولية واإلحساس بضرورة تنشئة جيل ال تعترضه األزمات، 
يكون خير خلف لخير سلف، ألولئك الجهابذة واألفذاذ الذين حافظوا على هذه 

  .6"صورة تاريخنا ووعاء تراثنا ومرتسم حضارتنا"اللغة، ألنها 
  

                                                             
  . 49اسماعیل أحمد عمایرة، تعلیم اللغة العربیة في مرحلة التعلیم العام،  ص  - 1
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 2
  .13، ص1996مصر، عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة،  - 3
  .55محمود أحمد السید، اللسانیات وتعلیم اللغة، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ص - 4
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 5
  .11مازن مبارك، اللغة العربیة في التعلیم العام والبحث العلمي، دار النفائس، ص - 6
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بعد أن تطرقنا في الفصل األول إلى المنهاج التربوي للسنة الثالثة من 
  :تحليال من خالل مكوناته األساسيةالتعليم االبتدائي، دراسة و

؟ ما هو المحتوى نشاط القراءةاف المنشودة من خالل ما هي األهد
؟ ما هي طرائق ئة؟ ما الذي يساعد على تحقيق هذه األهدافالمقدم لهذه الف

؟ ما هي الوسائل التعليمية البيداغوجية الضرورية إلنجاح التدريس المتبعة
  و ما هي أساليب التقويم المعتمدة؟  العملية التعليمية؟

ميدانية من شأنها أن تبين لنا  من هذا الفصل إلى تقديم دراسةنسعى 
جملة من الصعوبات اللغوية التي تعترض المتعلم في فهم واستيعاب المحتوى، 
إذ البد للجانب النظري من جانب ميداني تطبيقي يدعمه ويثريه، هذا الجانب 

البحث من  الميداني بدوره يرتكز على  آليات وإجراءات علمية عملية تسهم في
    .شدراسة الواقع المعي خالل

  :آليات البحث: أوال 

وهو دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم " :المنهج  -1
فالتعبير الكيفي ، بوصفها وصفا دقيقا، ويعبر عنها تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا

وصفا رقميا  يصف لنا الظاهرة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي فيعطيها
لمقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة 

  .1"األخرى

عبارة عن استمارة تحوي مجموعة من األسئلة تشمل " :االستبيان  -2
 . 2"جميع المحاور الرئيسية في البحث

                                                             
مناھج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمار بو حوش، محمد محمود الذنیبات،  - 1

 .129، ص 2005
 .314، ص 1992، 01ناصر ثابت، أضواء على الدراسة المیدانیة، مكتبة الفالح، ط - 2
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نموذج يضم مجموعة أسئلة توجه إلى األفراد من أجل "واالستمارة 
حول موضوع أو مشكلة أو موقف، ويتم تنفيذ  الحصول على معلومات

االستمارة إما عن طريق المقابلة الشخصية، أو أن ترسل إلى المبحوثين عن 
ما هو مستواك التعليمي؟ : بعضها مفتوحة، مثل"وهذه األسئلة  1"طريق البريد

  ؟ تعليمك بصفة منتظمةوبعضها مغلقة، مثل هل تابعت 

، وبعضها اآلخر أسئلة تصنيفية مفتوحة    نعم             ال        
  ما هو مستواك التعليمي ؟    الشيء           أساسي            : مثل 

  .2"      ثانوي             جامعي          تكوين مهني         أخرى

يجب أن تكون األسئلة تفي بالغرض المطلوب، وتشمل جميع محاور 
البحث، وتمكن الباحث من جمع البيانات الالزمة التي تخدم بحثه، وأحسن 

  . األسئلة المغلقة والمفتوحة: أنواع االستمارة هو ذاك الذي يمزج بين النوعين

وقد اعتمدت في بحثي هذا على استمارتين تتضمن كل واحدة منهما 
سئلة مغلقة وأخرى مفتوحة، األولى موجهة للمعلمين واألخرى للمتعلمين، وقد أ

ش في يكتبتا باللغة العربية، أردت من خاللهما دراسة الواقع التعلمي المع
  .المدارس االبتدائية والولوج في كنهها

بتدائيات بجولة ميدانية لعدة ا –شخصيا-باإلضافة إلى االستمارة قمت 
بنائها وهيكلها، تجهيزاتها، عدد الحجرات، (أوضاعها قصد االطالع على 
نظرة أوسع وأشمل من أجل  يحتى تكون ل) الخ...المطعم، عدد التالميذ

                                                             
 .339، ص 1980، 01محمد علي محمد، علم االجتماع و المنھج العلمي، دار المعرفة الجامعیة، القاھرة، مصر، ط - 1
، 2002، 01رشید زرواتي، تدریبات على منھجیة البحث في العلوم االجتماعیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط - 2

 .123ص 
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عرض وتحليل وتفسير وتعليل النتائج المتوصل إليها وإعطائها التفسيرات 
  .المناسبة كما حضرت حصص في مادة القراءة مع الزمالء المعلمين

معلما ) 82( ،تلميذا وتلميذة) 577(البحث من  تكونت عينة :العينة  -3
   :ومعلمة كما يوضحه الجدول التالي
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 املؤسسات التعليمية البلديات املقاطعة الرقم
 عدد املتعلمني عدد املعلمني

 إ ذ إ ذ

01 

    
    

    
    

    
    

    
 

قم 
ة ر
ــ

ــ
ــ

ــ
اطع
ــ

ــ
ــ

املق
)

08(
 

ـط
ــ

سـ
ـر

ــ
ــ

 م

الشروق،األمل، املستقبل، 
ي، ، مناصرية احلفناوالنجاح

باسط عبد الباسط، هوام 
الشافعي، زيتون مواهللا، 

، 54االزدهار، أول نوفمرب 
، طوالبية الصادق، باشا كمال

، محايزية العريب، سرايرية منصر
.عبايدية حممد الصادق   

08 11 53 82 

ـب
ــ

ــ
ــ

ذه
ر ال
ــ

ــ
ــ

ــ
ئـ
عاشوري عبد احلفيظ، طرشان  ب

عالوة، املالزم األول حممد بن 
عرفة، عبابسية يونس، سهايلية 

، بن خدمي يونس، بيازة بشري
، خلضر، ،عطوي الربيعي
، مسايطية مربوك، براح علي
.صواحلية ابراهيم  

04 09 21 58 

02 

ـم 
قـ
ة ر
ــ

ـع
طـ

ـا
ـق
ــ

امل
)

12(
 

ات
ــ

ــ
ــ

مـ
ـما

حلـ
، 1955أوت  20، احلرية ا

عثمان بن ، بوعون الطيب
بدر، فرحي أمحد، عقبة  عفان،

بن نافع، حي امللعب، موسى بن 
، مناصرة قدورنصري  

07 11 71 92 

ـدم
ـق
مـ

ـر 
ئـ
 ب

صاحل، عريودي بشري،  شاوش
، ، شريط بشريمسعي جواد
، ، مومن صاحلفرحي الطاهر

بوعزة الطيب، رحامنية ابراهيم، 
، ساهي العيد، بوقرة بناين

خلفاوي بولعراس، جداي 
حممد، قبايب عبد  ابراهيم، عابد

 الغين
 

08 12 67 78 

ـر
قـ
ــ

ـري
، مالكية حممد عاشوري املولدي ق

، مناصرية ، علوي صاحلالصديق
عمار، ذوادي يوسف، رواحيية 

، زمايل بلقاسم، محايلي التونسي
.امحد  

04 08 19 36 

اموع                60 31 51 231 346 
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  : كيفية تطبيق وتصحيح آليات البحث : ثانيا 

 16بعد الحصول على الموافقة من مديرية التربية لوالية تبسة بتاريخ 
 االستبيانهـ، إلجراء هذا  1430ربيع األول  19الموافق لـ  2009مارس 

) الحمامات، بئر مقدم، قريقر( 12استعنت بالسادة مفتش التعليم االبتدائي قطاع 
من أجل تسهيل ) مرسط، بئر الذهب( 08دائي قطاع ومفتش التعليم االبت

وتسيير عملية توزيع االستبيانات وجمعها، كما اتصلت بمعلمي العينة وشرحت 
يناسبها فقد اخترت  اوكما أن لكل دراسة منهج، لهم كيفية تطبيق أداة البحث

المنهج اإلحصائي المناسب لهذه الدراسة الميدانية ومعالجة النتائج المتحصل 
 .يها باستخدام التكرارات والنسب المئوية عل

  عرض نتائج استبيان المعلمين

  ): المعلمين(يبين جنس العينة  ) 1(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  تاالحتماال
  %37.80  31  ذكر
  %62.20  51  أنثى

  %100  82  المجموع
  

  : قراءة الجدول 

   %62.20 فنجد نسبة) ذكور وإناث(يبين الجدول جنس عينة المعلمين 
وهذا جاء معبرا عن ما ، تمثل الذكور  %37.80تمثل اإلناث والنسبة المتبقية 

ليد الذكور أمام المواليد جاءت به اإلحصائيات الوزارية بتراجع عدد موا
  :، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتياإلناث
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  يمثل اإلطار التعليمي للمعلمين  ) 02(جدول 

  %النسبة   التكرار  تاالحتماال
  %39.02  32  )ة(مجاز ) ة(أستاذة 

  %60.98  50  مدرسة ابتدائية) ة(معلم 
  %100  82  المجموع

  

  :قراءة الجدول 

التعليمي للمعلمين المستجوبين  اإلطارمن خالل استقراء الجدول لمعرفة 
  .تمثل معلمين ومعلمات مدرسة ابتدائية   %60.98سجلنا نسبة 

األساتذة المجازين المتحصلين على شهادة  إلى  %39.02وتشير نسبة 
الليسانس في اللغة العربية وآدابها وقد درسوا في تخصصهم مقاييس تعليمية 

  :، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي مثل اللسانيات التطبيقية
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بصياغة  مدى اهتمام المعلمين أو عدم اهتمامهم يبين ) 3(جدول رقم 
  األهداف

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %14.63 12 دائما

 %51.22 42 أحيانا

  %34.15 28 أبدا
  %100  82  المجموع

  

  : قراءة الجدول 

من خالل استقراء نتائج الجدول نجد أن المعلمين الذين يصوغون 
ترى أن صياغة األهداف التربوية قبل  %51.22أهدافهم أحيانا كانت بنسبة 

بداية الدرس عمال روتينيا يتم بنفس المراحل واألساليب ونفس الصياغة لذا 
أما ، فهم يصوغون األهداف تبعا ألهمية الدرس ومدى تأثيره على أذن المتعلم

فهي ال تصوغ أهدافها إطالقا وترى أن صياغتها تحتاج إلى  %34.15نسبة 
وتوفير كتب ومجالت علمية ، لمي وفكري عالوقت وجهد ومستوى ع

0
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ألنهم ، يلذا يكتفون بتسطيرها ضمنيا قبل بداية الدرس ببضع ثوان، متخصصة
  .وبكل بساطة ال يريدون التجديد والبحث من أجل تحسين مستواهم

ون في مجال ؤفهي تصوغ أهدافها دائما وهم مبتد %14.63أما نسبة 
التعليمية وتحديدها من بداية العملية التعليمية التعليم وترى أن وضع األهداف 

فهو يبين للمعلم أهم المراحل والخطوات التي يجب أن يمر بها ، أمر البد منه
ن تلقوا في دراستهم ومن أجل إنجاح وتفعيل العملية التعليمية وهم أساتذة مجاز

هذا ما ، و )كيفية صياغته، أهميته، ماهيته(وتكوينهم نموذج التدريس باألهداف 
  :يبينه الرسم البياني اآلتي 

  

  

  

  

  

  

يبين الكتب والمراجع المعتمدة في صياغة األهداف ) 4(جدول رقم 
  : التربوية 

  %النسبة   التكرار  تاالحتماال
دليل المعلم، (الوثائق الوزارية 

الوثيقة المرافقة ، المنهاج
  )للمنهاج

70  85.36% 
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 %14.64  12  كتب ومراجع أخرى

  %100  82  المجموع
  

  : قراءة الجدول 

يبين الجدول نسبة الكتب والمراجع المعتمدة في صياغة األهداف 
تشير إلى أن المعلمين ال يستعينون إال  %85.36التربوية، فكانت نسبة 

 *ودليل المعلم *بالوثائق الوزارية المقررة كل سنة دراسية من منهاج تربوي
بينت أن بعض المعلمين ف %14.64أما نسبة ، *والوثيقة المرافقة للمنهاج

: ون إلى كتب تعليمية أخرى لمساعدتهم في كيفية صياغة أهدافهم مثل ؤيلج
: كيف تدرس بواسطة األهداف للغرضاف والفاربي، جابر عبد الحميد 

  .حتى يتمكنوا من إنجاح الدرس وبنسبة كبيرة " التدريس والتعليم"

ال وقت عندهم للبحث ، موجلهم من الذين قضوا مدة طويلة في التعلي
و هذا ما يبينه  -التعليم–والتطلع وهذا قصور في أداء هذه الوظيفة المقدسة 

  :الرسم البياني اآلتي 

                                                             
  .ھذه المراجع ال تقدم نموذجا للتدریس الھادف  *
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 :يبين نسبة اهتمام التالميذ بنشاط القراءة) 5(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت
  %84.15  69  نعم
  %15.85  13  ال

  %100  82  المجموع
  

  :الجدولقراءة 

بين نسب اهتمام التالميذ بنشاط القراءة عبرت النسبة تنتائج الجدول إن 
أن هناك تجاوبا كبيرا أثناء حصة القراءة فهم يحضرون الدرس قبل  60.87%

 االمجيء إلى المدرسة وينجزون تمارين لغوية تدعيمية ويبقى دور المعلم دور
أثناء النشاط يكون بنسبة ترى أن التجاوب ف % 86.08: ، أما نسبةاتكميلي

متوسطة نظرا النشغال بعض التالميذ بمواد أخرى وال يواظبون على مراجعته 
دلت على أن هؤالء المتعلمين ال يحضرون ف %12.05: إال أحيانا، أما نسبة

أو االمتحانات التقويمية الشهرية  مثلإال عند الضرورة القصوى دروسهم 
  :و هو ما يوضحه الرسم البياني اآلتي  االمتحانات الفصلية لكل ثالثي،
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 :يبين نسبة اهتمام التالميذ بنشاط القراءة) 6( جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت
  %60.87  42  نسبة كبيرة
  %26.08  18  نسبة متوسطة
  %13.05  09  نسبة جزئية
  %100  69  المجموع

  

  :قراءة الجدول

إلى السؤال أردنا التعرف على أهمية نشاط القراءة بالنسبة من خالل 
 % 84.15: لمتعلم ومكانتها بين النشاطات العلمية األخرى، حيث دلت النسبةا

بمادة القراءة، فهي مفتاح العلوم األخرى فإذا  اخاص اعلى الذين يولون اهتمام
ذلك الولوج في يستطيع بعد  اتمكن المتعلم من استعمالها استعماال لغويا صحيح

التربية اإلسالمية، التربية المدنية، التربية العلمية، : المعارف األخرى مثل
ال يهتمون بنشاط القراءة الذين فهم   %15.85: التاريخ والجغرافيا، أما نسبة

من ذوي المستوى  ينوال يعيرونه اهتماما كبيرا وسبب هذا أن هؤالء المتعلم
نهم يجدون صعوبات في إاءة من حيث صعوبات في القر الضعيف يعانون

-ت-ب(، )س-ش(قراءة النص من حيث مخارج الحروف وتشابه بعضها 
إنهم ال يستوعبون أفكاره تمكنوا من قراءة النص ف ، وإذا)ح-ج(، )ز-ر(، )ث

  :ومعانيه، و هو ما يوضحه الرسم البياني اآلتي 
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 :القراءةيبين تجاوب التالميذ أثناء درس ) 7(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  تاالحتماال
  %52.44  43  نعم
  %47.56  39  ال

  %100  82  المجموع
  

  :قراءة الجدول

كان الهدف من هذا السؤال هو معرفة مدى تجاوب التالميذ مع معلمهم 
تتجاوب مع درس القراءة فهم  %52.44: أثناء حصة القراءة فكانت نسبة

يحضرون الدرس جيدا قبل الحضور إلى القسم ويحللون أفكاره ومعانيه بمعية 
يجدون أنفسهم قد فمن التعامل معه أثناء الحصة  مأحد أفراد عائلتهم وتمكنه

في توضيح بعض  اتكونت لديهم مرجعية خلفية بالنص، ويبقى دور المعلم ثانوي
فهم ال يتجاوبون مع  %47.56: األفكار وبعض المفردات واأللفاظ، أما نسبة

ا المعلم أو هإلى الطريقة التي يتبع اد هذرمعلمهم أثناء حصة القراءة وربما م
إلى المحتوى التعليمي أو إلى المعلم نفسه من حيث تصرفاته ومعاملته مع 
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كوينه العلمي وإمكانات في جو تعليمي تالميذه ويرجع كل هذا إلى المعلم وت
يح تعلمي  يؤدي إلى خلق الحافز والدافعية والتشويق لديهم فذلك طريق صح

  :نحو التعلم واالكتساب الجيدين، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي 

  

  

  

  

  

 :يبين أسباب عدم تجاوب التالميذ في درس القراءة) 8(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت
  %28.21  11  الفروق الفردية للتالميذ
عدم وجود وسائل 

  %15.38  06  إيضاحية

  %12.82  5  الدرس إلقاءطريقة 
صعوبة المفردات 
  الموجودة فيه

9  23.07%  

عجز المتعلم عن أداء 
  /  /  المهنة

  /  /  الواقعيةبعد النصوص عن 
خلو النصوص من عنصر 

  واإلثارةالتشويق 
8  20.52%  

  %100  39  المجموع
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  : قراءة الجدول

ترجع السبب إلى الفروق الفردية  %28.21تبين نتائج الجدول أن نسبة 
الموجودة بين التالميذ حيث تختلف درجة االستيعاب والذكاء والفهم من متعلم 

ترجع السبب إلى صعوبة المفردات الموجودة فيه، ف %23.07: آلخر، أما نسبة
أمام عبارات ال يستوعبها أو تنتمي إلى بيئة غير بيئته حيث يجد المتعلم نفسه 

ترى ف % 20.52: ، وهذا يؤثر سلبا على تحصيل اللغوي، أما نسبهومحيط
أن السبب هو خلو النصوص من عنصر التشويق واإلثارة ألن معظم 
النصوص المختارة من األدب الخيالي ومعظمها ألفاظ ال تتماشى والمرحلة 

ترى نقص الوسائل اإليضاحية التي  %15.38: لسنة، ونسبةالتعليمية في هذه ا
من شانها أن تقرب المفهوم للمتعلم وتوفر عليه عناء التفكير والتصور والبحث 

ترجعها إلى ف %12.82: عن وسائل بديلة لشرح األلفاظ، أما النسبة المتبقية أي
ين يتكلمون بعا المتعلم في حصة القراءة ألن كثيرا من المعلمتالطريقة التي ي

وا؟ والى أطول الوقت وينتقلون من فكرة إلى أخرى دون أن ينتبهوا من أين بد
أين وصلوا؟ وماذا سيحققون من أهداف؟ وهذا ما يجعل المتعلم ينفر من التعلم 

لمعلم هو الذي يجيب وطريقته ويشعر أنه غير مرغوب به في الحجرة مادام ا
  :زز ما ذهبنا إليه وهو الذي يسأل، و هذا الرسم البياني يع
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  :يبين طريقة شرح المفردات الموجودة النص) 9(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  االحتماالت
  /  /  أمثلة مرافقة

رسومات توضيحية 
  تخطيطية

/  /  

  % 89.03  73  كلمات مألوفة
  % 10.97  9  أكثر من كلمة
  /  /  أخرى تذكر
  % 100  82  المجموع

  

  :قراءة الجدول

كان الغرض من هذا السؤال هو معرفة الطريقة والكيفية التي شرحت 
، رسومات )آية قرآنية، حديث شريف(مرافقة  أمثلة: بها هذه المفردات

، سجلت النسبة )صور حيوانية، نباتات، مؤسسات(توضيحية تخطيطية مثل 
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أنها استعملت كلمات مألوفة يستطيع المتعلم فحصها واستيعابها  89.03%
فها في حصص التعبير الكتابي والشفهي حتى تترسخ أكثر في ذهنه، أما وتوظي

توجد مفردات شرحت بكلمتين أو أكثر، وهي ضئيلة ف% 10.97النسبة المتبقية 
صد تعزيز القاموس اللغوي للمتعلم، و الرسم البياني جدا ال نجدها إال نادرا ق

  : يؤكد ما انتهينا إليه 

  
  :شرحهايبين كيفية ) 10(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  االحتماالت
  %8.54  7  بطريقة جيدة
  %51.22  42  مبسطة

  %40.24  33  غير مشروحة
  %100  82  المجموع

  

  :قراءة الجدول

عند استقراء نتائج الجدول الموضحة لكيفية شرح المفـردات الصـعبة   
ـ  % 51.22الموجودة في النص، حيث دلت نسبة  حت بطريقـة  رعلى أنها ش
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تتماشى وقدراته اللغوية، أمـا  و مبسطة، سهلة، ميسرة للمتعلم تخدم المحتوى 
فترى أن مفردات هذه النصوص لم تشرح كلها وإنما شـرح   % 40.24نسبة 
دات شائعة النص لم تشرح ظنا بأن هذه المفر وبقيت مفردات أخرى في هابعض

مشروحة بطريقة ترى أن هذه المفردات ف % 8.54ومتداولة أما النسبة المتبقية 
واضحة ال غموض وال إبهام فيها تزيد في ثراء الرصيد اللغـوي والمعرفـي   

  .للمتعلم

الجدول التالي يبين بعض األخطاء في شرح الكلمات التي وردت في 
  : *للسنة الثالثة االبتدائية يالكتاب المدرس

  الصواب  الكلمة وشرحها  الصفحة  الرقم
  أقبل الليل  وصل الليل : حّل الليل   37  01
  أكملت، أتمت، أنهت   انتهت من عملها: فرغت من عملها   51  02
  هذه السابقة   هذا العمل: هذه البادرة   65  03
  مرض يصيب الحنجرة أعراضه األلم واالحمرار  ألم واحمرار : التهاب القصبات   73  04
  يابسة   غير مبللة : جافة   73  05
  ال تظهرين   تذهبين : تختفين   87  06
  تلجأ إليه، تختبئ به   تذهب إليه : تأوي إليه   87  07
  متكئة، مضطجعة   نائمة : مستلقية   101  08
  أمل أن توقظني من النوم  أحب أن توقظني من النوم : أرجو أن توقظني   47  09
  يغتسل، يعوم   يدخل في الماء: يستحم   105  10
  متخلفين، ليسوا متقدمين   ليسوا طيبين : ليسوا متحضرين   105  11
  أخرج نفسا بعد مدة حزنا وألما : تنهد   آه : تنهد قال   105  12
  بلطف وبلين : برقة   بهدوء: برقّة   109  13
  أرض قاحلة   أرض ميتة : أرض جدباء   123  14
  خصبامادة عضوية تخلط مع التراب حتى يصير   مادة تخلط مع التراب حتى يصير خصبا : السماد   131  15
  أخاذة، رائعة: ساحرة   جميلة جدا : ساحرة   159  16

  

  

                                                             
  .تبسة –بئر مقدم  -12-الخلیة التربویة التابعة للمقاطعة   *
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  :يبين ولوج النصوص الصعبة بمدخل مناسب) 11(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %37.81 31 نعم

 %62.19 51 ال

 %100 82 المجموع
  

  :قراءة الجدول 

المعلمين من خالل النتائج المبينة في الجدول أعاله التي توضح نسبة 
الذين ال يختارون تقديم دروسهم انطالقا من خلق مدخل مناسب أو وضع  
تالميذهم في وضعية مشكلة خاصة النصوص الطويلة والصعبة التي دلت 

ذهان المتعلمين وجلب انتباههم ألتمهيدا وتهيئة  %62.19عليهم بنسبة 
للغوي ألنهم وتحفيزهم وتشويقهم للدرس وهذا سيؤثر حتما سلبا على التحصيل ا

سيبقون دائما في جو من الملل واالعتياد على تقديم نصوص القراءة وهذا ما 
يجعل المتعلم ينفر من المعلم وطريقته وبالتالي ينفر من المادة التعليمية المقدمة 

 %37.81كانت نسبتهم فللدرس ديما تقأما الذين يخلقون وضعيات مناسبة ، له
لطرائق تخلق في المتعلم حب المتابعة حيث أن اعتمادهم على مثل هذه ا

واالنتباه الشديد ويحسون بأنهم المعنيون بهذه الحلول وبالتالي سيوفر المعلم 
من اإلثارة والدافعية والحماس وحتما سيبلغ أهدافه  امميز ادراسي اللمتعلم جو

  :و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي  .التي رسمها في مذكرته
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لم إلى خلق تصورات ختامية يبين دفع المتع) 12(جدول رقم  
  :للنصوص

 %النسبة  التكرار االحتماالت

  %17.08 14 دائما
 %46.34 38 أحيانا

 %36.58 30 أبدا

  %100  82  المجموع
  

  : قراءة الجدول 

من خالل استقراء نتائج الجدول يتبين أن نسبة المعلمين الذين يدفعون 
وهذا  %46.34 بلغت إلى خلق تصورات ختامية للنصوص متعلميهم أحيانا

فهناك نصوص تثقيفية وأخرى علمية ال ، حسب طبيعة موضوع كل بحث
أما الذين ال يدفعون تالميذهم أبدا إلى مثل هذه التصورات ، تحتاج إلى خاتمة

وال جدوى  إليها داعيويرون أنه ال  %36.58عبرت عنهم نسبة ففي الحصة 
، متأنية، المتعلم هو قراءة النص قراءة مسترسلة متمعنة منها مادام هدف

  .موحية ومعبرة وليس األصل أن يتصور نهايات أخرى للنصوص
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كانوا فأما الذين يدفعون متعلميهم دائما إلى تصور حلول ختامية للنص 
يرون أنه من الالزم والواجب القيام بهذا من أجل إحساس و  %17.08بنسبة 

ية مهاراته اللغوية وإشراكه في العملية التعليمية حتى يكون المتعلم بدوره وتنم
ألن مثل هذه األمور تحبب للمتعلم التعلم وتجعله أمام ، اوايجابي دوره فعاال

ه اختيار أحسنها وأفضلها، و هذا ما يوضحه جملة من االختيارات يجب علي
  :الرسم اآلتي 

  

  

  

  

  
  

  :الكتابيبين سبب تغيير محتوى ) 13(جدول رقم 

 %النسبة   التكرار  االحتماالت

  % 54.88  45  إمالءات الرغبة السياسية
  % 14.64  12  احتياجات المتعلم

متطلبات التطورات 
  العلمية الراهنة

25  30.48  %  

  % 100  82  المجموع
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  : قراءة الجدول

من خالل النتائج المبينة في الجدول تبين الدافع لتغيير محتوى الكتاب 
أنه خاضع إلمالءات  %54.88في السنوات األخيرة، فمثلت النسبة  المدرسي

الرغبة السياسية والقرارات االرتجالية التعسفية في حق المتعلم الذي لم يؤخذ 
بعين الحسبان، وترجمت هذه المقررات من منظومات تربوية أوروبية ترجمة 

تياجاته حرفية للمتعلم الجزائري في مختلف مراحل التعليم، ولم تراع اح
فترى أن الداعي إلى هذه التغييرات ما هي إال  %30.48ومتطلباته، أما نسبة 

مواكبة لهذا التفجر المعرفي الضخم في جميع المجاالت قصد إطالع المتعلم 
على أهم االنجازات الحديثة من أجل تنمية قدراته الذهنية، أما النسبة المتبقية 

التربوية الجديدة كانت البد منها  اإلصالحاتهذه  أندلت على ف %14.64أي 
، و هو ما حتى تغطي احتياجات المتعلم وتربطه ارتباطا وثيقا بالعالم الخارجي

  :يبينه الرسم البياني اآلتي 
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  :احيةتيبين استعمال الكتاب كلمات مف) 41(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %3.66 03 نعم

 %96.34 79 ال

 %100 82 المجموع
  

  : قراءة الجدول 

الهدف من هذا السؤال التعرف على ما إذا كان الكتاب قد استعمل 
في نصوص القراءة المختارة للسنة الثالثة  " motes clefs"كلمات مفاتيح 

عدم استعمال مثل هذه الكلمات التي على  %96.34حيث دلت نسبة ، االبتدائية
من المعلمين  %3.66أما نسبة ، المتعلمشأنها توضيح وتقريب الفكرة إلى ذهن 

هذا و  ،فهم يرون أن الكتاب استعمل كلمات مفاتيح دون ذكر بعض األمثلة
ه االستبيانات بجدية وانضباط، و هذا ما يؤكده يعود إلى عدم التعامل مع هذ

  : الرسم البياني اآلتي 
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  يبين اعتماد الكتاب على تكرار الكلمات الصعبة ) 15(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %46.34 38 بصورة دائمة

 %53.66 44 بشكل متواتر

 / / أخرى تذكر

 %100 82 المجموع
  

  : قراءة الجدول 

يبين الجدول نسب تكرار الكلمات الصعبة في النص فكان تكرارها 
في النص وفي مواضع مختلفة أي بمعدل  %53.66نسبة  بشكل متواتر بلغ

أما الذين أجابوا أن تكرار هذه الكلمات بصفة دائمة ، تكرارين في كل نص
أي في هذه الكلمات الصعبة قد تكررت في أكثر من  %46.34نسبتهم كانت ف

في مواقف  –الكلمات الصعبة  –فكلما كانت استخدامها ، فقرة في كل نص
إلى ذهن المتعلم ليفهمها ويستوعبها و مختلفة كانت أسهل  وسياقات لغوية

ألن التكرار وسيلة تربوية يسهل عملية ، في مقامات وسياقات أخرى يوظفها
  : التعلم، و هو ما يوضحه الرسم البياني اآلتي 

  

  

  

  

 :يبين مدى مالءمة محتوى مادة القراءة للمتعلم) 16(جدول رقم 
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  %النسبة   التكرار  االحتماالت
  %51.23  42  المستوى الفكري للتالميذ
  %32.93  27  مدارك المتعلم وواقعه
  %15.84  13  أكبر من المستوى
  /  /  أقل من المستوى
  /  /  أخرى تذكر
  %100  82  المجموع

  

  :قراءة الجدول

تبين النتائج المسجلة في الجدول أعاله محتوى مادة القراءة ومدى 
ترى أنه يناسب المستوى الفكري  % 51.32مالءمته للمتعلم، فكانت نسبة 

للمتعلم، وخاصة مع تلك التطورات العلمية في جميع المجاالت، لذا يجب 
نسبة  مواكبتها ومسايرتها وإحساس المتعلم بأنه في عالم يتطور كل لحظة، أما

ترى أنه يناسب واقع المتعلم ومداركه، بحيث ينمي لديه جميع ف 32.93%
وكذلك المهارات اللغوية، ) ة، الوجدانية، العقلية، المعرفيةاالنفعالي(الجوانب 

ويساعده على ربط المعارف والمعلومات التي يتلقاها في المؤسسة مع واقعه 
  .الخارجي والمقارنة بينهما

 يترى أنه أكبر من المستوى العلمف %15.84: ية، أيأما النسبة المتبق
والمعرفي للمتعلم واحتياجاته ومتطلباته وطموحاته في هذه المرحلة، خاصة 

، و هذا ما أطفال المدارس الريفية الذين لم يولهم المنهاج أدنى عناية واهتمام
  : يوضحه الرسم البياني اآلتي 
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  : يبين الصورة االيجابية الموجودة في النص ) : 17(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  تاالحتماال
 %14.63  12  كافية

 %85.37  70  غير كافية

  /  /  أخرى تذكر
  %100  82  المجموع

  

  : قراءة الجدول 

للعينة حول الصور اإليحائية الموجودة في  جهمن خالل السؤال المو
حيث نجد كل نص يحتوي على  إطالقاغير كافية   %85.37النص نجد نسبة 

تساعد المتعلم على استخالص مفهوم  وهي ال، واحدة فقط إيحائيةصورة 
الصورة هي القادرة على مخاطبة الخيال أن باعتبار ، ومعنى النص من خاللها
ولها دور على  اوساطة الكلمات ودالالتها فور إلىمباشرة دون الحاجة 

دورا بيداغوجيا مهما في عملية القراءة أما نسبة تؤدي له أن كما يمكن ، اإلقناع
، و هذا ما يعززه تراها كافية للولوج في عمق النص واستنطاقهف  14.63%

  :الرسم البياني اآلتي 
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  :يبين تلبية الكتاب المدرسي الحتياجات المتعلم ) 18(الجدول رقم 

  %النسبة   التكرار  تاالحتماال
 %48.78  40  نعم

 %51.22  42  ال

 %100  82  المجموع
  

  : قراءة الجدول 

بنعم  المجيبينعند استقراء النتائج المبينة في الجدول يتضح لنا أن نسبة 
أن المحتوى المقدم لتالميذ السنة الثالثة تلبي  إلىذهبت و  %42.78كانت 

، الدينية، األخالقية، االجتماعية، الفكرية: حاجيات المتعلمين في جميع المناحي 
، بتدائياتترى أن هذا المحتوى ال يلبي جميع تالميذ االف  %51.22أما نسبة 

فنجد مثال متعلمي المدارس االبتدائية النائية يصطدمون بألفاظ ومصطلحات ال 
ألن هذه المصطلحات ال تنبع من ، في الواقع الخارجي استعمااليجدون لها 

لهذا يرون ، يؤثر على تتابع المحتوى بيئتهم وعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم وهذا
أن المحتوى المقرر للتالميذ في المدن الكبرى غير الذي يقدم لتالميذ البادية أو 

  :، و هذا ما يعززه الرسم البياني اآلتي الريف
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  : القراءة لنشاطيبين تقويم مدى استيعاب التالميذ ) 19: (جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %89.03 73 نعم

 %10.97 09 ال

 %100 82 المجموع
  

  : قراءة الجدول 

الغرض من التقويم هو تحديد مكامن القوة ومواطن الضعف لدى المتعلم 
التقويم ركنا مهما  تعدالتي  %89.03قصد إصالحها وهذا ما تبينه نسبة 

مساعدا في تشخيص الصعوبات التي تواجه المتعلم في استيعاب دروسه فهي 
من خالل أسئلة متنوعة تحاول أن تبين مدى استيعاب المتعلمين لدرس القراءة 

أما ، والوقوف أمام الصعوبات وتحديد أسبابها وإيجاد الحلول والبدائل الممكنة
التشخيصي : التربوي بأنواعه الثالثة ال تعطي للتقويم ف %10.97نسبة 

والتكويني والتحصيلي قضوا مدة طويلة في التعليم ولم يدرسوا في تكوينهم 
، و هذا ما مواد ومقاييس تبين لهم أثر التقويم في العملية التعليمية التعلمية

  : يوضحه الرسم البياني اآلتي 
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  :القراءة  لنشاطيبين نسب استيعاب التالميذ ) 20(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 % 53.43 39 نسبة كبيرة

 % 46.57 34 نسبة متوسطة

 % 100 73 المجموع
  

  :قراءة الجدول 

الذي يبين نسب استيعاب التالميذ لنشاط القراءة  الجدول الموضح أعاله
على أن المتعلمين يستوعبون نشاط القراءة بنسبة مقبولة   %53.43دلت نسبة ف

أما نسبة ، وخاصة تالميذ المدارس المركزية الموجودة بالبلديات والدوائر
فترى أن مدى استيعاب المتعلمين لنشاط القراءة كان بنسبة متوسطة   46.57%

 هاوننظرا لوجود بعض المصطلحات والمفردات خاصة العلمية منها ال يستسيغ
خزانة ، الشاشة، لوحة المفاتيح، الطابعة، الفأرة: مثل مكونات الحاسوب من 

، و هذا ما نظرا لعدم وجود الجهاز أمامه وفي هذه السن المبكرة، المعلومات
   : يوضحه الرسم البياني اآلتي 
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  :يبين كتابة درس القراءة ومطالعته) 21(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  تاالحتماال
  %12.19  10  دائما
  %17.07  14  أحيانا
  %70.74  58  أبدا

  %100  82  المجموع
  

  : قراءة الجدول 

ال  % 70.74اله نجد أن نسبة ععند استقراء النتائج المبينة في الجدول أ
سة وفهم أفكاره المدر إلىتطلب من المتعلم كتابة الدرس نهائيا قبل المجيء 

الحصة،  إلىالدرس وما يتضمنه من صعوبات لغوية  ءومعانيه، ويتركون عب
فهي تطلب  % 17.07وال يحسسون المتعلم بدوره في عملية التعليم، أما نسبة 

من من المتعلم كتابة الدرس من حين آلخر حسب ما تقتضيه طبيعة الدرس 
زاج المعلم، أما النسبة المتبقية أي صعوبة وتعقيد ويكون هذا حسب م

طلبهم الدائم كتابة كل درس قبل المجيء ويدل هذا بتجوبين من المس 12.19%
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على نزاهة وإخالص المعلم وتأدية واجبه بأمانة ألنه هو المسؤول عن المتعلم، 
أن  إلىألن المتعلم عند كتابة الدرس ستعترضه أمور مبهمة تتعلق بذهنه 

من يطرحها على معلمه أثناء الحصة، وبالتالي تترسخ المعلومة عنده، هذه 
، و جهة، ويساعده هذا على تحسين خطه بالكتابة المتواصلة والمستمرة الدائمة

  :هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي 

  

  

  

  

  

  : حصة العالج التربوي للغة العربية استثماريبين ) 22(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  تاالحتماال
  %17.07  14  قراءة النص مرة أخرى

متنوعة انجاز تمارين لغوية 
  )نحوية، صرفية(

68  82.93% 

 %100  82  المجموع
  

  : قراءة الجدول  

هذا الجدول الذي يبين النشاط الذي يقدم في حصة العالج يكشف 
تنجز تمارين لغوية متنوعة  %82.93نسبة أن التربوي للغة العربية فنجد 

من اجل إثراء الرصيد اللغوي للمتعلم وذلك بمراجعة بعض ) صرفية، نحوية(
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  %17.07أما نسبة ، الصيغ واألساليب المقدمة خالل محور تعليمي تعلمي
فهي تعيد قراءة النص مرة أخرى والتركيز على آليات ومفاتيح القراءة 

، و ومحاولة عالج بعض األخطاء اللغوية) المتمعنة ( المسترسلة الواضحة 
   : ذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي ه

  

  

  

  

  

  

  :يبين وجود أخطاء لغوية في الكتاب المدرسي) 23(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت
  %85.36  70  نعم
  %14.64  12  ال

  %100  82  المجموع
  

  :قراءة الجدول

ه هو معرفة هل هناك ئهذا السؤال الموجه للمعلمين كان الهدف من ورا
اهتمام بالكتاب المدرسي لديهم أم يأخذونه معهم كل يوم في محفظتهم 
ويدرسون به دون أن يتصفحوه من حيث المواضيع المختارة ومن حيث 
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صرحت بأنه توجد أخطاء قد  % 85.36: األخطاء الموجودة، فكانت نسبة
لوجود طبعتين  ، ونظرا)صرفية، نحوية، معرفية، إمالئية، مطبعية(متنوعة 
نجد أخطاء في الطبعة األولى ال توجد في الطبعة الثانية والعكس إننا ف: للكتاب

هنا عالمات استفهام  و تسجلصحيح، وقد نجد في قسم واحد الطبعتين معا 
جد أنه ال في % 14.64: مثل هذه األخطاء، أما نسبةعلى وحيرة لدى المتعلمين 

الكتاب،  ىر البحث واالستقصاء لمحتود هذا إلى غياب عنصرتوجد أخطاء وم
من مؤشرات  األن التعلم في نظرهم مهنة وحرفة ليس واجبا مقدسا ومؤشر

  :، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي تخلف األمم أو تقدمها

  

  

  

  

  
  

  :يبين نوع األخطاء الموجودة) 24(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت
  %15.74  11  رفيةمع

  %72.83  51  إمالئية
  %11.43  08  أخرى

  %100  70  المجموع
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  :قراءة الجدول

دة في الكتاب المدرسي، فترى يبين الجدول نسب أنواع األخطاء الموجو
الضمة، الفتحة، (أن هذه األخطاء اإلمالئية تتعلق بالحركات  %72.83 نسبة

والتنوين، والشدة وعالمات الوقف والترقيم، وعالمتي ) الكسرة، السكون
ترى أن هناك جملة من األخطاء ف %15.74: التعجب واالستفهام، أما نسبة

 كتابة التاء مفتوحة ومغلقة في: تتعلق ببعض القواعد النحوية والصرفية مثل
وفي وسطها وفي آخرها،  ةبعض الكلمات، وكتابة الهمزة في بعض أول الكلم

الحكم اإلعرابي للمستثنى، عمل : ضف إلى ذلك بعض القواعد النحوية مثلأ
 أنترى ف %11.43: دخل على الجمل االسمية، والنسبة المتبقيةتالنواسخ عندما 

ألخرى، كما كثيرة جدا وتوجد في بعض الكتب ا يهناك أخطاء مطبعية وه
يجب أن نشير إلى أن هذه األخطاء تؤثر سلبا على المتعلم فهو في هذه السنة 

الكتاب المدرسي دستوره وكتابه المقدس وله تأثير يرى أن  -الثالثة االبتدائية–
عظيم على عقول وقلوب التالميذ، فيثير عواطفهم ويهز قلوبهم لذا نجدهم 

: اطئة، ويستشهدون بالعبارة المشهورةأحيانا في نقاش مع المعلم حول كلمة خ
، و كل ما يوجد في الكتاب صحيح، وال يأخذون برأي المعلم إال أحيانا نادرة

  :هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي 
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  : *وهذه بعض األخطاء الواردة في الكتاب المدرسي

  

  

  
                                                             

  .تبسة –بئر مقدم  -12-ھذه األخطاء الواردة في الكتاب المدرسي من إعداد الخلیة التربویة التابعة للمقاطعة   *

  مالحظات  الصواب  الخطأ  الصفحة  الرقم
    جيراننابارك اهللا في   بارك هللا  055  01
    عيناها سوداوان  عيونها سوداء  010  02
    القصيرتين  الطويلتين  038  03
    إن شاء اهللا  إن شاء هللا  073  04
    النجاح  النجاج  025  05
    جويلية  جويلت  060  06
    أنهي عملي أو أنتهي من عملي  أنتهي عملي  050  07
    دروسكَـ  دروسكِـ  064  08
09  065  هـذه  هـذه    
    أمين  هشام  080  10
    دميتها في حضها  دميتها في حـضها  036  11
    هاتف وليد خالته  هاتف وليد إلى خالته  047  12
    الكثيف  الكثير  102  13
    إلى نصيحة  إلي نصيحة  104  14
    المباالة  المباالت  90  15
16  112  واحد بعض الكتب  إال عصفوراً واحداً  إال عصفور  
    مـدةٌ  مـدةٌ  130  17
    لَـن ُأهـملَها  لَـن ُأهـملُها  130  18
    كان يا مكان  كان يا ماكان  94  19
    وابتَّلت قدماها  وابتَّل قدماها  82  20
    معدتي  معدتي  64  21
  بعض الكتب  تأسفت  تأفَّفت  90  22
    َأبـدا  َأبـدا  130  23
  بعض الكتب  تفضـل  تُفضـل  130  24
    نَـرتَـاح  نَرتَـح  140  25



 الدراسة المیدانیة............................................................................................ الثاني  الفصل

 78 

  الوصيةيبين تقديم قوائم األخطاء للهيئة ) 25(الجدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

  %100 82 نعم
 / / ال

  %100  82  المجموع
  

  :قراءة الجدول 

 %100من خالل نتائج الجدول نجد أن نسبة الذين أجابوا بنعم كانت
صرفية الموجودة في و النحوية الحيث تم تقديم قائمة تضم األخطاء اللغوية 

الخلية : الكتاب المدرسي للهيئة الوصية وذلك عن طريق ما يعرف بـ 
عبارة عن مجموعة من نخبة المعلمين يعينهم مفتش و هي : التربوية 
ويوفر لهم مقر بإحدى االبتدائيات التابعة له دورها تعيين ودراسة ، المقاطعة

اجتماعاتهم بصفة مستمرة األخطاء الواردة في المقررات الدراسية وتكون 
  :، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي *ومنتظمة

  

  

  

  

  

                                                             
دمرجي، الدلیل في التشریع المدرسي للتعلیم التحضیري و األساسي و الثانوي، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة،   *

  .24، ص 2004الجزائر، 
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  :يبين االجراءات من الهيئة بتصحيح األخطاء) 26(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %18.29 15 نعم

 %81.71 67 ال

  %100  82  المجموع
  

  :قراءة الجدول 

من خالل استقراء نتائج الجدول نستنتج أنه لم تصحح كل األخطاء 
أن األخطاء لم تبين  %81.71نسبة حيث أن الواردة بل صحح بعضها فقط 

تصحح كلها رغم ما قدم لهم من قوائم مختلفة لجميع األخطاء الموجودة في 
ترى أن األخطاء صححت كلها وهم ال يبالون ف %18.29أما نسبة ، الكتاب

لم يطلعوا على ما أرسلت الهيئة الوصية من ، ل هذه األمور التربويةبمث
  :، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي ء تصحيح األخطا
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  :يبين مستوى مؤلفي الكتاب) 27(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %28.05  23 على قدر من الوعي بالواقع التعليمي

 %14.65 12 المجتمع ووقائعهن على فلسفة وبعيد

  %57.32 47  لم يدرسوا البيئات المختلفة للمتعلم
  /  /  أخرى تذكر
  %100  82  المجموع

  

  :قراءة الجدول 

كان الغرض من هذا السؤال معرفة مستوى مؤلفي الكتاب المدرسي 
للسنة الثالثة االبتدائية، فنجد أنهم لم يدرسوا البيئات المختلفة للمتعلم، حيث 
تختلف البيئة من متعلم آلخر، ولكل بيئة معجمها الخاص بها في جميع ميادين 

البيئة عامال ، حيث اعتبرت % 57.32: برت عنه النسبةعالحياة، وهذا ما 
مهما وحاسما في وضع المقررات الدراسية، وهي تؤثر سلبا أو إيجابا على 

دلت على أن هؤالء ف %28.05معارف وخبرات المتعلم ومداركه، أما نسبة 
المؤلفين على قدر من الوعي في وضع المحتوى التعليمي من خالل النصوص 

وذلك من خالل العناوين المختارة التي تتماشى مع متطلبات الحياة العصرية، 
بعيدون مؤلفي الكتاب  أنيرون ف % 14.65: المختارة، أما النسبة المتبقية أي

ع وتطلعاته وآماله وآفاقه المستقبلية المتمثلة في كل البعد عن فلسفة المجتم
الميدان باعتباره أكبر دليل  إلىللبالد، ألنهم لم ينزلوا  ذخراإعداد جيل يكون 
 لمعرفة الخوض في غماره، ومن ثمة الولوج في عالم المتعلممن أجل معاينته و

ما مدى و ما هو مستواه المعيشي؟ و  ؟ما هي ظروفهو ماذا يريد أن يتعلم؟ 
  :و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي   قدرة استيعابه للمحتوى؟
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  : يبين الكتب والمراجع الموافقة لمحتوى الكتاب) 28(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %42.68 35 نعم

 %57.32 47 ال

  %100  82  المجموع
  

  : قراءة الجدول 

يبين الجدول نسب الكتب والمراجع الموافقة لمحتوى الكتاب المدرسي 
إلى أنه ال  %57.32التي يستعين بها المتعلم لمراجعة نصوصه فتذهب نسبة 

توجد كتب ومراجع موافقة للمحتوى التعليمي الجديد يتماشى ومعطيات السنة 
  .والزمان والمكان تسهل على المتعلم فهم النصوص والولوج في كنهها 

ترى أنه توجد بعض الكتب توافق المحتوى ف %42.68أما نسبة 
يجعل المتعلم بل توجد مواضيع فقط وهذا ما ، ن لم تكن شاملة لهإالدراسي و

حيث يبقى دائما يبحث عن مثل هذه المراجع الشاملة التي ، في حيرة من أمره
تبين له كيفية حل التمارين اللغوية وتلخيص الفقرات وتقدم له رؤية علمية 
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، و هذا ما أوسع يستطيع أن يبني وفق منوالها تمارين أخرى من إنشائه
  :يوضحه الرسم البياني اآلتي 

  

  

  

  

  

  

  :يبين إمكانية إكمال محتوى المقرر الدراسي) 29(رقم جدول 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %48.78 40 نعم

 %51.22 42 ال

 %100 82 المجموع
  

  : قراءة الجدول 

عند استقراء نتائج الجدول المسجلة التي تبين إمكانية إكمال محتوى 
قد  %51.22نسبة أن  نجدالمقرر الدراسي للسنة الثالثة من التعليم االبتدائي 

ال يمكنها إكمال هذا المحتوى نظرا لطوله من جهة وبعض المناسبات أنه  بينت
وأيضا التوقف عن تقديم الدروس ، واألعياد الوطنية والدينية من جهة أخرى

كذلك غياب المعلم ألسباب خارجة عن نطاقه ، أثناء أسابيع االختبارات
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ما يعرف  ضمنواأليام التكوينية ) أو أحد أفراد عائلته( كالمرض مثال
مثلت المستجوبين ف %48.78أما النسبة المتبقية أي  *"بالتكوين أثناء الخدمة"

 هالذين يكملون هذا المحتوى وذلك بحذف بعض الدروس واختصار بعض
اآلخر فهم يركزون على دروس يرون  هاآلخر ومر مرور الكرام على بعض
، و هذا ما يوضحه الرسم الفهم واإلفهام يتأن من شأنها إكساب المتعلم مهارا

  :البياني اآلتي 

  

  

  

  

  

  : يبين أسباب عدم إكمال المحتوى) 30(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %42.86 18 كثافة المحتوى

 %57.14 24 صعوبة المحتوى وتعقيده

 / / أخرى تذكر

 %100 42 المجموع

  : قراءة الجدول 

السؤال التعرف على أسباب عدم إكمال المحتوى لدى أردنا من هذا 
ترجع السبب إلى صعوبة المحتوى  %57.14 نسبة وجدناف، بعض المعلمين

                                                             
  .40، ص 1993، 1المرجع في التشریع المدرسي الجزائري، مطبعة باتنة، الجزائر، طعبد الرحمن بن سالم،   *
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وتعقيده من حيث استعمال األلفاظ والمصطلحات وبعض الصيغ والتراكيب 
واألساليب التي يحتاج توضيحها وتفسيرها للمتعلم جهدا أكبر ووقتا أطول 

وهذا ما يضطر المعلم إلى إعادته مرات عديدة  ،لقرىخاصة أطفال مدارس ا
 %42.86أما نسبة ، حتى يتمكن المتعلم من استيعابه والنسيج على منواله

نه كثيف المحتوى وال تكفيه المدة الزمنية إيرون أنه باإلضافة إلى صعوبته  فف
علمية هذا األخير لم يأخذ بعين االعتبار تلك المواد ال، التي خصصها المنهاج له

، التربية العلمية، الفرنسية: التي يدرسها المتعلم في هذه السنة ألول مرة مثل 
  :، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي التاريخ والجغرافيا

  

  

  

  

  

  

  :يبين النسب المتوقعة إلتمام البرنامج) 31(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %32.93 27  %80نسبة 

 %41.46 34  %90نسبة 

 %25.61  21 %100نسبة 

  %100  82  المجموع
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  :قراءة الجدول

يبين الجدول النسب المئوية المعبرة عن إتمام البرنامج المدرسي فكانت 
بقى عدد من يو %90ترى أنه يمكن إتمام المستوى بنسبة  %41.46نسبة 

لهذا فهو مجبر على اختيار  - بعون اهللا–الدروس يكملها في العام المقبل 
مضامينها وتكون محببة إلى نفوسهم وغير منفرة بالمواضيع المفيدة والثرية 

 %32.93أما نسبة ، والمعاني واأللفاظ تتناسب مستواهم من حيث الكلما، لهم
المدارس االبتدائية  ووهم جلهم معلم %80ترى أن نسبة إكمال المحتوى تكون ف

، الغياب النشغالهم بأمور الرعي والسقي وميهم كثيرلد أن متعفنج، النائية
ومساعدة آبائهم في أعمالهم الفالحية وخاصة أيام األسواق األسبوعية فهم 
مضطرون إلى مغادرة المدارس باكرا لهذا ال يطبق المحتوى بحذافيره بل يجد 

  .المعلم نفسه مضطرا إلى اختصاره

إكمال المحتوى المقرر لهذه السنة ترى أنه يمكن ف %25.61أما نسبة 
يقل  حيثوخاصة أنهم يدرسون في مدارس مركزية  %100كلية أي نسبة 

ويجد نفسه غير مضطر إلعادة بعض الدروس ، غياب التالميذ أو ينعدم أحيانا
التي لم يستوعبوها من جهة وتوفرها على الوسائل واإلمكانات البيداغوجية 

  .ربح الوقت وتقلل الجهدالتعليمية التي من شأنها أن ت

يأتون إلى المدرسة بصفة منتظمة ومستمرة طيلة السنة  و المتعلمون
، و هذا ما الدراسية وباستطاعتهم أن يدرسوا معظم مواد المنهاج التربوي

  :يوضحه الرسم البياني اآلتي 

  

  



 الدراسة المیدانیة............................................................................................ الثاني  الفصل

 86 

  

  

  

  

  

  : يبين وجود وسائل الترفيه في ساحة المدرسة) 32(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 / / نعم

  %100 82 ال
  %100  82  المجموع

  

  : قراءة الجدول

حيث ال تتوفر  %100كانت " ال"يبين الجدول أن النسبة التي أجابت بـ 
بحيث ، المدارس االبتدائية على وسائل للعب واللهو والترفيه أثناء الراحة

والمرح يستعيد يخرج المتعلم من جو الدراسة واالنضباط إلى جو اللعب 
ويستقبل الفترة المسائية وكله جد ونشاط وحيوية وخاصة على مستوى ، أنفاسه

، و هذا ما يوضحه الرسم البياني االبتدائيات التي تعمل بنظام الدوام الواحد
  :اآلتي 
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  :يبين متابعة األولياء ألبنائهم ) 33(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %14.64 12 نعم

 %85.36 70 ال

 %100 82 المجموع
  

  :قراءة الجدول 

الجدول الموضح أعاله يبين نسب متابعة األولياء ألبنائهم حيث مثلت 
حضورهم الشرفي من  إالهم ءاألولياء الذين ال يتابعون أبنا %85.36النسبة 

دج أو بعض األدوات المدرسية التي توزعها 3000أجل المنحة المالية المقدرة 
أو من أجل ) أقالم مآزر، كراريس، محافظ(الدولة على المؤسسات التعليمية 

تسجيله في المطعم المدرسي لالستفادة من الوجبات الغذائية مجانا ثم ينصرف 
سجلت ف %14.64أما نسبة ، دراسية المقبلةعند حلول السنة ال إالوال يعود 

بعض زيارات األولياء ألبنائهم طيلة السنة الدراسية ومناقشة المعلم عن بعض 
الصعوبات التي يجدها ابنه في جميع المواد المختلفة وهذا يدل على مستوى 
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، و هذا ما يوضحه طموح الوالدين ورغبتهم في تحقيق مستقبل واعد ألبنائهم
  :ني اآلتي الرسم البيا

  

  

  

  

  
  

  : يبين أسباب عدم متابعة األولياء ألبنائهم) 34(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %21.43 15 عدم اهتمام األولياء

 %42.85 30ضعف أو انعدام مستوى 

  %35.72 25 لة االجتماعية المزريةاالح
 / / أخرى تذكر

 %100 70 المجموع
  

  : قراءة الجدول 

عند استقراء نتائج الجدول المبينة ألسباب عدم متابعة األولياء ألبنائهم 
ضعف وانعدام مستوى األولياء الذين  إلىه عترج %42.85نسبة  نجد أن

يعتبرون أن التعليم مسؤولية المدرسة والمعلم فقط أما دورهم فهو اقتناء المواد 
 إلىورسوب أبنائهم في نهاية الموسم  ويحملون سبب فشل ،الدراسية ألبنائهم
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المستوى االجتماعي  إلىرجع سببها فت %35.72نسبة أما ، المعلم وحده
المزري نتيجة البطالة والفقر فهمهم الوحيد البحث عن مصدر رزق لسد 

الهتمام  اتام اترى أن هناك انعدامف %21.43أما نسبة ، حاجيتهم المنزلية
نجد أحيانا بعض إننا األولياء بتمدرس أبنائهم وما يعانونه من مشاكل حتى 

، و هذا ما يوضحه همؤت الدراسية التي يزاولها أبنااألولياء ال يعرفون السنوا
   : الرسم البياني اآلتي 

  

  

  

  

  

  

  : يبين القيام برحالت علمية لبعض المرافق العمومية) 35(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %6.10 05 نعم

 %93.90 77 ال

  %100  82  المجموع
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  :قراءة الجدول 

استقراء نتائج الجدول التي تبين زيارة المعلمين رفقة تالميذهم إلى إن 
حيث لم  %93.90" ال"كانت نسبة المستجوبين بـ ، بعض المرافق العمومية

يقوموا بأي زيارة لهذه المرافق ومرد ذلك إلى الميزانية المخصصة لمؤسساتهم 
، التربوية حيث ال تكاد تكفي شراء بعض األوراق والدفاتر والمعدات اإلدارية

وكذلك قلة الوعي واإلحساس بأهمية مثل هذه الزيارات التي تفتح أمام المتعلم 
ع ال أن تكون دروسه كلها تنظيرية خصبة يتصل فيها مباشرة بالواق اآفاق

فقد زارت بعض  %6.10أما نسبة ، ينقصها الجانب الحيوي المادي التطبيقي
العمومية وهذا بعد عناء وجهد  –كانت النسبة ضئيلة جدا  إذاوحتى –المرافق 

وهذه الزيارة ال تخرج ، جهيد واشتراكات مالية بين المعلم والمتعلم واإلدارة
  : ، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي ية تراب الوال عنحتى 
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  :يبين المرافق العمومية التي يزورها المتعلم) 36(جدول رقم 
  

  

  :الجدول قراءة 

يبين الجدول بعض المرافق العمومية التي زارها المعلم رفقة تالميذه 
الكائن بالوالية حيث يتعرف المتعلم على  %60فكان متحف المجاهدين بنسبة 

بعض اآلثار التاريخية وبعض أسماء المجاهدين وبطوالتهم وأمجادهم أما قاعة 
حيث يتعرف المتعلم على بعض  ،%40متعددة الرياضات كانت بنسبة 

وبعض األبطال العالميين وبعض الميداليات ) فردية–جماعية (الرياضات 
ويرجع السبب في زيارة هذين المرفقين دون ) ذهبية ، برونزية، فضية(

والية –سواهما باعتبارهما المرفقين الوحيدين الموجودين على مستوى الوالية 
  :ياني اآلتي ، و هذا ما يوضحه الرسم الب-تبسة

  

  

  

 %النسبة  التكرار االحتماالت

  %60 3 متحف المجاهدين
 / / حديقة الحيوانات

  / / متنزه األطفال
  %40  2  قاعة متعددة الرياضات

  %100  5  المجموع
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  : يبن أسباب الصعوبات اللغوية في تبليغ المحتوى) 37(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  تاالحتماال
 %39.02  32  المنهاج التربوي

 %32.93  27  المعلم

 %28.05  23  المتعلم

  %100  82  المجموع
  

  : قراءة الجدول 

ن أن هذه وحثاالبيبين الجدول نسب أسباب الصعوبات اللغوية فيرجع 
 نإحيث  %39.02المنهاج التربوي وهذا ما دلت عليه النسبة  إلىالصعوبات 
التي تضمنها ال تناسب واقع التلميذ  *وأساليب التقويم *واألهداف *المضامين
ترجع ف %32.39أما نسبة ) ظروفه االجتماعية، محيطه، بنيته(التعليمي 

وال يكلف نفسه عناء البحث فه ،األسباب إلى قصور المتعلم في أداء واجبه
ويكتفي بما عنده ونجده أثناء الحصة ، لتجديد معلوماته ومعارفه وخبراته

                                                             
  .20ینظر الفصل األول، دراسة و تحلیل المنھاج، ص  *
  .14ینظر الفصل األول، دراسة و تحلیل المنھاج، ص  *
  .38ینظر الفصل األول، دراسة و تحلیل المنھاج، ص  *
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وهذا ما يجعله ينتقل من موضوع ، يتحدث طوال الوقت وفي يده دفتره اليومي
  .إلى آخر وهذا ما يجعله ال يحقق األهداف المتوخاة

مباالته من حيث  المعلم وعدم إلى األمر ترجعف  %28.05أما نسبة 
تحضيره للدروس وانجازه للتمارين اللغوية التدعيمية التي من شأنها أن تدعم 

باإلضافة إلى عدم المواظبة والحضور بصفة رسمية ، مخزونه اللغوي
  :، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي للمدرسة

  

  

  

  

  
  

  :آراء المعلمين بخصوص اإلصالحات التربوية الجديدة

  .إصالحات تربوية أفسدت أكثر مما أصلحت  -1
 .إثراء المستوى العلمي والثقافي واالقتصادي للمتعلم  -2

 .لم تأخذ بعين االعتبار البيئات المختلفة للمتعلم -3

 .إصالحات اهتمت بالجانب النظري أكثر من الجانب التطبيقي  -4

بعد المحتويات المعرفية عن احتياجـات المـتعلم وجميـع الجوانـب       -5
 .الية والوجدانية في هذه السنةاالنفع

عدم توفر اإلمكانات والوسائل والمعينات التي تساعد علـى توضـيح     -6
 .وتبسيط األفكار وتحقيق الغايات المنتظرة والمنشودة

0
5

10
15
20
25
30
35
40

التربويالمنھاج المعلم المتعلم

%النسبة

التربويالمنھاج

المعلم

المتعلم



 الدراسة المیدانیة............................................................................................ الثاني  الفصل

 94 

إصالحات تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية لكـن فـي جانبهـا      -7
 .النظري فقط، والجانب التطبيقي يبقى في بوتقة النسيان

 .لبحث عن حلول و بدائل أخرى من شأنها تعزيز العمل التعليمييجب ا -8

اإلصالح ليس يعني بالضرورة التيسير، ما إن لـم يـراع احتياجـات     -9
 .المتعلم ورغباته

لماذا حصص االستدراك والعالج التربوي وساعات الدعم فـي   -10
سنوات اإلصالح، وموافاة السلطات الوصية بتعزيزات شافية كافية وافيـة  

لنتائج، ثم تقد امتحانات دون المستوى لشرذمة مـن المتعلمـين،   من كل ا
طيلة خمس سنوات من العمل والتحصـيل المعرفـي    دويبقى جهد المجته

  .هباء منثورا
عندما تحدد نتائج االمتحانات  ىإن العجب العجاب والطامة الكبر -11

  .ونسبها قبل خوض غمارها
 .بأخطاء أخرىتصويب األخطاء الواردة في الكتب المدرسية  -13

جاء في المنهاج أن المعلم يتابع باستمرار مسيرة المـتعلم مـن    -14
  .عكس ما يوجد في الميدانخالل تقويم مجهوداته، هذا 

؟ ما ...إجراء اختبارات شهرية وثالثية ونهائية  الغرض منما  -15
 المعلم؟ ما الفائدة من التقويم؟ دام الجميع سينجح ال محالة، ما دور

  : النتائج الجزئية

  ).خريجي الجامعات(نسبة المعلمين تفوق بكثير األساتذة المجازين  -1
عدم إعطاء أهمية خاصة لصياغة األهداف التربوية في كـل حصـة    -2

 .تعلمية تعليمية

العلميـة واللغويـة    تاهتمام التالميذ بنشاط القراءة أكثر من النشـاطا  -3
 .األخرى

قابلة لها، ولـم  المفردات الموجودة في النص مشروحة إال بالكلمات الم -4
 .تشرح بأمثلة مرافقة ورسومات توضيحية تخطيطية
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 ).وضعية إثارة(ولوج النصوص الصعبة بمدخل مناسب  -5

عدم مطالبة المتعلمين بتوظيف قدراتهم وتصوراته الفعلية والخيالية في  -6
 .إيجاد حلول أخرى تكون كخاتمة للنص

فرصا مختلفـة   عدم إشراك المتعلم في العملية التعليمية من خالل منحه -7
 .في وضع أحداث للقصة من نسيج خياله

 .تغيير محتوى الكتاب خاضع إلمالءات الرغبة السياسية -8

 .عدم استعمال كلمات مفاتيح في النصوص -9

  .تكرار الكلمات الصعبة بشكل متواتر في النص -10

  .محتوى مادة القراءة يناسب أهل المدن أكثر من أهل الريف -11

الصورة االيجابية المقترحة في نصوص كتاب القراءة للسنة الثالثة  -12     
  .االبتدائية غير كافية

كتاب القراءة للسنة الثالثة من التعليم االبتدائي ال يلبـي احتياجـات    -13     
  .ورغبات ومتطلبات المتعلم

من مدى اسـتيعاب وفهـم    قاالعتماد على أسئلة مختلفة قصد التحق -14     
  .النص

  .مطالبة المتعلم بكتابة ومراجعة درس القراءة قبل الحصة -15     

فـي حصـة العـالج    ) نحوية، صرفية(يهتم بإنجاز تمارين لغوية  -16 
  .التربوي دون التطرق إلى قراءة النص مرة أخرى

  .وجود أخطاء وهفوات في الكتاب المدرسي -17 
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اء الموجودة للهيئة المسؤولة من طـرف الخليـة   تقديم قوائم باألخط -18
  .التربوية

  .تصحيح بعض األخطاء فقط دون التدقيق والتمحيص -19

  .مؤلفوا الكتاب المدرسي لم يراعوا النيات المتخلفة للمتعلم -20

وجود كتب ومراجع مختلفة موافقة لمحتوى الكتاب الجديد لكن بنسبة  -21
  .متوسطة

  .المقرر في الموسم الدراسي ال يقدم كل المحتوى -22

  .عدم وجود وسائل للترفيه في ساحة المدرسة إطالقا -23

  .عدم اهتمام األولياء بأبنائهم -24

عدم القيام برحالت علمية استكشـافية أو مـا يعـرف باألنشـطة      -25
  .الالصفية

  .ترجع الصعوبات اللغوية في تبليغ المحتوى إلى المنهاج التربوي -26

  تبيان المعلمينعرض نتائج اس

  : يبين جنس العينة ) 38(جدول رقم 

  النسبة  التكرار  الجنس
 %40.03  231  ذكر

 %59.97  346  أنثى

 %100  577  المجموع
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  : قراءة الجدول 

من خالل استقراء الجدول حول جنس العينة المبحوثة كانت نسبة 
ما ، و هذا   %40.03ونسبة الذكور قدرت بـ   % 59.97االناث تقدر بـ 

  :يوضحه الرسم البياني اآلتي 

  
  :يبين المستوى العلمي للوالدين ) 38(جدول رقم 

المستوى 
  العلمي

  األم  األب
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

  %23.74  137  %32.75  189  دون المستوى
  %31.54  182  %33.79  195  ابتدائي
  %17.85  103  %16.98  98  ثانوي
  %26.86  155  %16.46  95  جامعي
  %100  577  %100  577  المجموع
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  :قراءة  الجدول

حيث تعبر  *يبين الجدول المستوى العلمي آلباء وأمهات المتعلمين
بالنسبة  % 32.75المستوى االبتدائي لألمهات، و  نع % 31.54النسبة 

تعبر عن المستوى الجامعي لألمهات،  %26.86لآلباء، وهي أعلى النسب، ثم 
لتعبر عن المستوى الجامعي لآلباء، وتأتي المستويات  %16.46وتأتي النسبة 

دون  %23.74قل، كما هو مبين في الجدول، فعبرت النسبة أبنسب  األقل
بالنسبة لآلباء، أما النسبة المتبقية أي  %32.75المتوسط بالنسبة لألمهات، و

عبرت عن المستوى  %16.98فمثلت المستوى الثانوي لألمهات، و 17.85%
  :، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي آلباءالثانوي ل

  

  

  

  

  

  :يبين مواظبة التالميذ على الحضور إلى المدرسة) 39(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  االحتماالت
  % 56.85  328  بصفة مستمرة

  % 43.15  249  بصفة غير منتظمة
  /  /  أخرى تذكر
 % 100  577  المجموع

                                                             
  .13ات التعلم و معالجتھا، ص ینظر دلیل المعلم في استكشاف صعوب  *
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  :قراءة الجدول

الجدول المبين أعاله الذي يبين مواظبة التالميذ في الحضور من خالل 
تواظب على الحضور بصفة كانت  %56.85نسبة  نجد أنإلى المدرسة 

، وهذا يجعلهم يتابعون )مساء ،صباحا(مستمرة دون انقطاع خالل أيام األسبوع 
دروسهم ويثرون مخزونهم اللغوي، وهنا يكمن دور األسرة في متابعتها 
ألوالدها وحثهم على العمل الدءوب المستمر المتواصل، موفرة لهم اللوازم 

أما نسبة . المساعدة من لباس وغذاء ودواء وجميع متطلبات العيش الضرورية
مؤسسة بصفة غير منتظمة لعوامل فدلت على الحضور إلى ال 43.15%
عن المنزل لمسافات طويلة، حيث يضطر المتعلم للمشي  ةبعد المؤسس: *عديدة

جل الوصول إلى مدرسته، كما نجد بعضهم يعاني أكيلومترات عديدة من 
بعض األمراض ويخضع إلى معاينة الطبيب وإجراء الفحوصات والتحاليل 

، و هذا ما يوضحه شروط النظافةالالزمة خاصة أطفال القرى حيث تنعدم 
  :الرسم البياني اآلتي 

  
  

                                                             
  .14ینظر دلیل المعلم في استكشاف صعوبات التعلم و معالجتھا، ص   *
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  :يبين أسباب عدم المواظبة في الحضور الى المدرسة) 40(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  االحتماالت
مساعدة اآلباء في 

  أعمالهم
93  37.35  %  

  % 28.52  71  عدم توفر وسائل النقل
الظروف المناخية 

+ ج وسقوط الثل(
  )األمطار

85  34.12 %  

  /  /  أخرى تذكر
  % 100  249  المجموع

  

  :قراءة الجدول

تبين النتائج المسجلة في الجدول أعاله األسباب التي تعترض المتعلم 
، فعبرت نسبة *وتمنعه من المواظبة المستمرة في الحضور إلى المدرسة

خاصة ) فالحيه، تجارية(أنهم يساعدون آباءهم في أعمالهم المختلفة  37.35%
أطفال المدارس الريفية، ففي يوم السوق األسبوعية مثال يجد المعلم نفسه 
بمفرده في القسم أو رفقة تلميذ أو تلميذين، وهذا بأمر من األب أما نسبة 

اللتحاق ترجع السبب إلى الظروف المناخية حيث يتعذر عليهم اف % 34.12
بالمدرسة أيام الشتاء عند سقوط األمطار واستمرارها أو سقوط الثلوج، وهذا 
 ايعرقل حركة المتعلمين ويؤثر سلبا على تتابع الدروس وصلتها ببعضها بعض

مهد للدرس الذي يليه وهو في الوقت نفسه خالصة للدرس يألن كل درس 
  .الذي سبقه

                                                             
  .14ینظر دلیل المعلم في استكشاف صعوبات التعلم و معالجتھا، ص   *
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النقل، وإن وجدت فهي على عدم توفر وسائل  % 28.52ودلت نسبة 
قليلة مقارنة بعدد التالميذ، فالمتعلم يجد نفسه مضطرا للنهوض باكرا من أجل 
حجز مقعد في الحافلة المدرسية وعند الوصول إلى المدرسة وبداية الدراسة 

متابعة المعلم ومشاركة زمالئه في  علىالفعلية يجد نفسه مرهقا غير قادر 
  :البياني اآلتي ، و هذا ما يوضحه الرسم الدرس

  
  :الدراسية التي يفضلها المتعلم األنشطةيبين ) 41(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %31.72  183 رياضيات

 %17.33 100 لغة عربية

  %11.78 68 تربية بدنية
  %10.23  59  موسيقى ومحفوظات

 %12.83  74  رسم وأشغال

 %16.12  93  أخرى تذكر

  %100  577  المجموع
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  :قراءة الجدول 

الدراسية على األخرى لدى  األنشطةيبين الجدول التالي أفضلية بعض 
ألن التالميذ في هذا السن يميلون إلى  %31.72الرياضيات نسبة  بلغتالمتعلم ف
وهذا من خالل شرائهم بعض اللوازم ) قسمة ، جمع، طرح، ضرب(الحساب 

نظرا  %17.33المرتبة الثانية بـ  أما اللغة العربية فكانت في، التي يحتاجونها
لمصطلحاتها حيث لم يتمكنوا من مفاتيح القراءة بعد السنتين األولى والثانية 

، صعوبة في تراكم هذه المفردات عليه وفي فهمها وتوظيفها ونيجد ملهذا فه
هذه ، الجغرافيا، أخرى مثل التاريخ أنشطةفهي تشير إلى  %16.12أما نسبة 

سها للمرة األولى في هذه السنة فهو منبهر بتلك الحقائق المواد التي سيدر
التربية المدنية والتربية  نشاطيالتاريخية والمناظر الجغرافية ضف إلى ذلك 

 %11.78والتربية البدنية نسبة  %12.83 تهانسبفأما الرسم واألشغال ، العلمية
يجد فيها " اإليقاظ  بأنشطة" األنشطة تدعىفهذه  %10.23والمحفوظات نسبة 

المتعلم ضالته في الخروج من جو الصرامة ليرفه عن نفسه في جو المرح 
والجري والسباق  ،والفرح من خالل رسم أشكال متنوعة بألوان زاهية جميلة

من مكان آلخر في جو يسوده الحيوية والتنافس الشديد بينهم وبعض 
هذا ما يوضحه الرسم ، و المقطوعات الشعرية يعرفها عما يلوج بخاطره 

     : البياني اآلتي 
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  :يبين تأثير طريقة تدريس المعلم في نفسية المتعلم) 42(جدول رقم 

 %النسبة   التكرار  االحتماالت

  % 57.54  332  نعم
  % 42.46  245  ال

  % 100  577  المجموع
  

  :قراءة الجدول

المتبعة في أردنا من خالل هذا السؤال أن نتعرف على أهمية الطريقة 
التعليم من طرف المعلم، ومدى تأثيرها في نفسية المتعلم، فدلت نسبة 

من المستجوبين أنهم تعجبهم طريقة معلمهم في التدريس وأسلوب  57.54%
فهم ال يستحسنون  %42.46أما نسبة . *التعامل معهم أثناء العملية التعليمية

هذه الطريقة المتبعة في الحصة، فهي دائما الطريقة نفسها، وفي جميع المواد 
التعليمية، فالمعلم يتبع نفس األسئلة ونفس المواقف والفرص التعليمية دون أن 
يثريها بمواقف أخرى من وقت آلخر ببعض األساليب المشوقة والمحفزة التي 

  :و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي  ،تترك أثرا بالغا لدى المتعلم
                                                             

  .11تنظر، الوثیقة المرافقة لمناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص  *
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  :يبين أثر طريقة المعلم في نفسية المتعلم إيجابا) 43(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت
  % 30.42  101  انضباطه وصرامته

  %36.75  122  تبسيطه وتسهيله للفكرة
يتعامل معك بلطف 

  واحترام
109  32.83%  

  %100  332  المجموع
  

  الجدولقراءة 

 *عند استقراء نتائج الجدول المبينة ألثر طريقة المعلم في نفسية المتعلم
لها في أن تبسيط الفكرة وتسهي بينت من المستجوبين %36.75النسبة  نجد أن

في نفسيتهم حيث يلم المتعلم ألهم األفكار واآلراء  أذهانهم كان له أثر بالغ
في تعاملهم طريقة حسنة منها يتبعون  %32.83أما نسبة . الموجودة في النص

مع المتعلمين من خالل خلق جو حميمي في حجرة الدرس، وهذا يثير دافعية 
 نالتعلم للمتعلم ويحفزه أكثر حيث يتعاملون معهم بلطف واحترام، يتفهمو

                                                             
  .13ینظر، دلیل المعلم في استكشاف صعوبات التعلم و معالجتھا، ص   *
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المستجوبين قد  أن %30.42مشاعرهم ويقدرون آراءهم إجابتهم، ودلت نسبة 
ة وحزم وعزم المعلم ومثل هذه يجب توفرها عند أثرت فيهم انضباط وصرام

ما له عالقة بمجال التعليم، فالمتعلم قدوته الحسنة معلمه يتأثر به ويقلده في 
  :، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي *سلوكاته وألفاظه وتصرفاته

  
  :يبين أثر  طريقة المعلم في نفسية المتعلم سلبا) 44(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت
 %26.13  64  كثرة غيابات المعلم

يتعامل معك بعنف 
  وقسوة

68  27.75%  

ال يستطيع إيصال الفكرة 
  وتوضيح المعنى

42  17.14%  

  /  /  ال ايجابية في التقديم
التملص من أداء واجبه 

كره الخروج من (
القسم،انشغال بأعمال 

71  28.98%  

                                                             
التأطیر، التكوین المستمر، اإلعالم حول المستجدات التعلیمیة (مستوى تكوین المعلمین یؤدي بقدر كبیر إلى النجاح أو الفشل   *

  .)داغوجيو علم النفس الخاص بالتعلم، طرائق التدریس الناجعة، حصص االستدراك و الدعم البی
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  أخرى
  /  /  أخرى تذكر
  %100  245  المجموع

 

  :قراءة الجدول

عدم تجاوب المتعلم وطريقة يالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله 
: المعلم، فنجد بعض المعلمين يتملصون من أداء واجبهم بأشكال مختلفة مثل

كثرة الخروج من القسم ألبسط األشياء، قراءة الجريدة أو المجلة أثناء الحصة، 
ن وقت آلخر، وهذا ما عبرت عنه التحدث بالهاتف النقال لمدة طويلة و م

فهي تتعامل مع المتعلمين بعنف و قسوة  %27.75أما نسبة  %28.98النسبة 
و أحيانا بالعقاب الجسدي، وهذا ينفر المتعلم ويجعله ال يرغب في 
التعلم،وبالتالي ينفر من المادة الدراسية والمؤسسة التعليمية، وهذا ما يؤدي إلى 

فعبرت على كثرة الغيابات من  %26.13ظاهرة التسرب المدرسي،أما نسبة 
يبلغ بمعدل مرتين في األسبوع بسبب أو من غير سبب حين إلى آخر، وقد 

وخاصة في المناطق الريفية أين تنعدم المراقبة والمتابعة اليومية، أما النسبة 
فهم معلمون ليس لديهم خبرة طويلة في مجال التربية،  %17.14المتبقية 

العهد، ال يستطيعون إيصال الفكرة وتوضيح المعنى وتقريبه إلى ذهن  وحديث
                  :، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي *متعلمال

                                                             
  .11تنظر، الوثیقة المرافقة لمناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص   *
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  :المدرسة إلىيبين مراجعة درس القراءة قبل المجيء ) 45(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %56.85 328 نعم

 %43.15 249 ال

 %100 577 المجموع
  

  : قراءة الجدول 

التالميذ الذين فيه  %56.85الجدول الموضح أعاله مثلت النسبة 
وهذا راجع إلى المستوى  ،*يقومون بمراجعة الدرس قبل المجيء إلى المدرسة

ن دور المعلم في العلمي لألبوين ورغبة المتعلم في التعلم من تلقاء نفسه أل
أما ، التربية الحديثة هو التوجيه واإلرشاد وعدم المساعدة إال عند الضرورة

قبل المجيء إلى  ميذ الذين ال يراجعون الدرسفهم التال %45.15نسبة 
، المدرسة ألنهم يعتقدون أن الدراسة في المدرسة فقط وفي حجرة الدرس

                                                             
  .یكّلف المعلم متعلمیھ بكتابة الدرس مرة أو مرتین قبل المجيء إلى المدرسة و یراقبھم باستمرار  *
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وبوجود المعلم والزمالء وأن المنزل مكان للراحة بعد قضاء الساعات الطويلة 
  :، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي في المدرسة

  
  :م مراجعة الدرسيبين أسباب عد) 46(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

ضيق الوقت الستغالله بامور الرعي 
 والسقي

53 21.28% 

 %23.29 58 عدم فهم النص أصال

  %31.73 79 عدم وجود مراجع وكتب مساعدة
  %23.69  59اخوتك (ال يوجد من يراجع معك 
  /  /  أخرى تذكر
  %100  249  المجموع

  

  : قراءة الجدول 

استنتاجا من نتائج الجدول الموضح أعاله الذي يبين األسباب التي 
تواجه المتعلم قبل مجيئه إلى المدرسة كان أكبر سبب هو عدم وجود مراجع 

وخاصة أن المحتوى المقدم لهم  %31.73 حيث بلغت نسبتهموكتب مساعدة 
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ات المتعلم خصوصي اإلصالحات الجديدة والتي لم تراعجاء ضمن هذه 
واحتياجاته من حيث توفير كتب مساعدة وموافقة للمحتوى التعليمي فالمتعلم 
، يجد نفسه أمامه كم هائل من المصطلحات واألفكار التي ال يستطيع تفسيرها

ال ف %23.69أما نسبة ، وهذا سيكون عائقا رئيسيا أمام قدرات المتعلم البسيطة
دروسهم ربما لمستوى والديهما  يجدون من يمد لهم يد العون في مراجعة

  .الضعيف أو عدم وجود إخوة ذوي مستوى تعليمي مقبول

فهم يصطدمون بألفاظ ومفردات غامضة وأخرى  %23.29أما نسبة 
 -خاصة األرياف والقرى–غير شائعة االستعمال أو غريبة عن البيئة التعليمية 

 %21.28أما نسبة ، *مجردة يصعب فهمها وبعيدة عن خبرات المتعلم اللغوية
فهم تالميذ المناطق االبتدائية النائية فهم يعانون من ضيق الوقت نتيجة لمساعدة 

، و هذا ما آبائهم في أعمالهم الفالحية المختلفة من رعي وسقي وغرس
  :يوضحه الرسم البياني اآلتي 

  
  

                                                             
  .133ینظر، الفصل الثالث، المشروع المقترح، ص  *
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  :يبين مراجعة الدرس بعد الرجوع من المدرسة) 47(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت
  %19.24  111  دائما
  %52.34  302  أحيانا
  %28.42  164  أبدا

  %100  577  المجموع
  

  :قراءة الجدول

في سؤالنا المطروح حول ما إذا كان المتعلم يراجع دروسه بعد الرجوع 
على الذين يراجعون الدروس أحيانا وهذا  %52.34من المدرسة؟ دلت النسبة 

حسب طبيعة النص ومضمونه ومحتواه فإن ترك أثرا بالغا في نفسه لسبب أو 
 %28.42: آلخر ولفت انتباه وهز قلبه وعقله فإنه يراجعه، بينما تعبر النسبة

عن الذين ينتهي الدرس عندهم بنهاية الزمن المخصص له في المدرسة 
التي فهي  %19.24 يتذكر منه إال العنوان، أما نسبةاضي وال ويصبح من الم

وحبا في الدرس  اتراجع دائما بعد الرجوع من المدرسة وهذا رغبة منه
  :، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي من جهة أخرى اومتابعة الوالدين له
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  :يبين كتابة الدرس قبل المجيء الى المدرسة) 48(جدول رقم 

  %النسبة  رالتكرا  االحتماالت
  %13.34  77  النص كامال
  %53.90  311  فقرة أو فقرتين

  %32.76  189  إطالقاال تكتبه 
  %100  577  المجموع

  

  :قراءة الجدول

يبين الجدول أعاله نسبة كتابة نص القراءة قبل المجيء إلى المدرسة، 
أنها ال تكتب النص كامال بل تكتب فقرة أو فقرتين  %53.90: فعبرت النسبة

من أجل تمويه الوالدين أو حتى المعلم عندما يطلب منهم ذلك كل حصة، أما 
أن المعلم لم يطلب ي ال تكتبه إطالقا ومرد ذلك هفمن التالميذ  %32.76: نسبة
كتابته، وحتى األسرة ال تحفزهم على متابعة دروسه يوميا وباستمرار  منها

فهي تكتب كامل  %13.34: ن لم يطلب منهم ذلك، أما النسبة المتبقيةإوحتى و
النص، وذلك راجع إلى الرغبة والدافع الموجود لديهم ووعي الوالدين 
وإحساسهم بالمسؤولية وهنا يجعلهم يتابعون أبناءهم ويحرصون على تحفيزهم 

نص القراءة قبل  أن كتابةو هنا نشير إلى وإنجاز فروضهم وواجباتهم المنزلية 
، و المجيء إلى المدرسة يعود بالفائدة الكثيرة للمعلم والمتعلم على حد سواء

  :هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي 
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 :يبين إنجاز تمارين لغوية تدعيمية) 49(جدول رقم  

  %النسبة  التكرار  االحتماالت
  %59.27  342  نعم
  %40.73  235  ال

  %100  577  المجموع
  

  :الجدول قراءة

عند استقراء الجدول أعاله المبين إنجاز تمارين لغوية تدعيمية نجد أن 
حيث ال يكتفون  %59.27: نسبة المتعلمين الذين ينجزون هذه التمارين بلغت

بدراسة نص القراءة فقط في قاعة الدرس وما يقدم لهم المعلم أثناء الحصة من 
رصيد المعرفي الوتطوير  إثراء وتنميةتسهم في معارف ومعلومات وأفكار 

اللغوي لهذه التمارين لما تحويه من مفردات وألفاظ وصيغ وتراكيب من شأنها 
أن تنمي له المكتسبات اللغوية القبلية وهذا ناتج عن الدور التربوي الذي تقوم 

دلت على المتعلمين الذين  %40.73: أما نسبة) األب األم، اإلخوة(به األسرة 
ارين فهم يكتفون بما قدم لهم في المؤسسة ويرون أن هذه ال ينجزون هذه التم

التمارين مجرد تحصيل حاصل للقراءة، وخاصة تالميذ االبتدائيات الموجودة 
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المرافق الريفية النائية حيث ينصرفون من المدرسة مباشرة لمساعدة اآلباء  يف
فسه ال يوجد بها كهرباء حيث يجد المتعلم ن ومن هذه األرياف ما واألمهات

  :، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي مجبرا على النوم باكرا

  
  :يبين أسباب عدم إنجاز تمارين لغوية تدعيمية) 50(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  االحتماالت
تنجز إال ما يطلبه المعلم 

  منك
135  57.45%  

  %42.55  100  عدم توافر مراجع معينة
  /  /  أخرى تذكر
  %100  235  المجموع

  

  :قراءة الجدول

من أجل معرفة أهم األسباب التي  نمن هذا السؤال الموجه للمتعلمي
التالميذ الذين  %57.45نجاز تمارين لغوية تدعيمية بينت النسبة إمنعهم من ي

ال ينجزون مثل هذه التمارين إال بطلب من المعلم وتهديده لهم بالعقاب أو 
أو استدعاء أولياء أمورهم عن طريق  ،الطرد وحرمانهم من الحصص األخرى
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فهم يجدون أنفسهم مضطرين إلنجازها ولو بالخطأ المهم عند  *إدارة المؤسسة
يعتبرون ف %42.55: مرور المعلم على الصفوف يجد ما يطلبه منهم، أما نسبة

عليهم  رأن عدم توفر مراجع وكتب مساعدة موافقة للمحتوى التعليمي المقر
ي عدم إنجاز هذه التمارين وأن ما يقدمه لهم المعلم في هي السبب الرئيسي ف

، و هذا ما القسم ال يمكنهم من الولوج في هذه التمارين وحلها يوقت وجيز ف
  :يوضحه الرسم البياني اآلتي 

  
  :يبن استيعاب جميع المفردات الموجودة في النص) 51(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت
  %69.67  402  نعم
  %30.33  175  ال

  %100  577  المجموع
  

  

  

                                                             
  .125التشریع المدرسي الجزائري، صعبد الرحمن بن سالم، المرجع في   *
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 :قراءة الجدول

من خالل الجدول الموضح أعاله الذي يبين درجة استيعاب جميع 
عن أولئك الذين  %69.67: المفردات الموجودة في النص عبرت النسبة

ومية يستوعبون المفردات الموجودة في النص ذلك نظرا لتداولها في الحياة الي
كتب : ، وأيضا توفر الوسائل البيداغوجية مثل*وتقاليدهمومرتبطة بعاداتهم 

إلخ، إضافة إلى دور اآلباء في النصح ... مساعدة، قاموس لغوي، حاسوب 
فال يستوعبون إال بعض المفردات من التالميذ  %30.33: والتوجيه، أما نسبة

تتماشى وبيئتهم الطبيعية وقدراتهم العقلية والمعرفية خاصة أطفال  يالت
و  األرياف الذين يتعرضون لعبارات وصيغ وتراكيب لم يتعرضوا لها من قبل،

، و هذا وهذا يؤثر سلبا على تحصيلهم اللغوي ،*ال توجد في معجمهم اللغوي
   :ما يوضحه الرسم البياني اآلتي 

  
ب عدم استيعاب المفردات الموجودة في يبين أسبا) 52(جدول رقم 

 :النصوص

                                                             
  .133ینظر، الفصل الثالث، المشروع المقترح، ص  *
المخزون اللغوي الموجود في االستعمال اللغوي المتداول أو المتاح للتداول االستعمالي في البیئة : نقصد بالمعجم اللغوي   *

، 1، دار الكتاب الثقافي، أربد، األردن، ط)ات  و تطبیقاتمقدم(اللغویة، ینظر، یحي عبابنة، آمنة الزغبي، علم اللغة المعاصر
  . 83، ص2005
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  %النسبة  التكرار  االحتماالت
  %40  70  لم تتعرض لها من قبل

لم تجد تفسيرا بسيطا بالمرة أو 
  مقابال في الواقع المادي

50  28.57%  

  %31.43  55  ال توجد وسائل إيضاحية
  %100  175  المجموع

  

  :قراءة الجدول

الموجودة في النصوص وذلك من خالل  يبين الجدول أسباب الصعوبات
أنهم لم يتعرضوا لهذه المصطلحات من قبل خاصة  %40نسبها وعبرت نسبة 

: المصطلحات العلمية وهي ال ترتبط ببيئتهم وبالتالي يصعب فهمها، أما نسبة
فترجع السبب إلى عدم توفر وسائل بيداغوجية تربوية تساعد المعلم  31.43%

أثناء الحصة وما لهذه الوسائل من دور مهم في تبسيط والمتعلم على حد سواء 
وتوضيح وتفسير وتذليل الصعوبات التي تعترض المتعلم، أما النسبة المتبقية 

فهي ال تجد الشيء المادي المحسوس الذي يقابلها في الواقع  %28.57: أي
الخارجي الملموس، والمتعلم في هذه المرحلة في مسيس الحاجة إلى األشياء 

، و هذا ما يوضحه الرسم البياني *ادية من أجل ربط دوالها بمدلوالتهاالم
  :اآلتي

                                                             
  .126ینظر، الفصل الثالث،المشروع المقترح، ص   *
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  :يبين وجود قاموس لغوي لدى المتعلم) 53(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  االحتماالت
  %30.67  177  نعم
  %69.33  400  ال

  %100  577  المجموع
  

  :قراءة الجدول

المتعلم فكانت نسبة يبين الجدول نسبة وجود قاموس لغوي لدى 
ال تملك قاموسا لغويا تستعين به في شرح بعض من التالميذ  69.33%

أثناء العملية التعليمية في حصة القراءة، إذ  االكلمات الصعبة التي قد تعترضه
يتعرض بعض المتعلمين إلى مفردات ال يجد لها مدلولها المادي في الواقع 

من معلمه أن يشرح له هذه  ش، ولسبب أو آلخر يستحي أن يطلبيالمع
الكلمات كل مرة، لذا فهو يضطر إلى المتابعة واالنضباط داخل الحصة حتى 

فهي  %30.67: ال يخلق نوعا من الفوضى أثناء الحصة، أما النسبة المتبقية
تملك قاموسا لغويا تعود إليه من حين آلخر لشرح الكلمات والمفردات الصعبة، 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

تتعرض لم 
لھا من قبل

تجد لھا لم 
تفسیرا أو
مقابل في
المادي الواقع 

ال توجد
وسائل
إیضاحیة

النسبة %

تتعرض لھا من قبل لم 

تفسیرا أو مقابل في تجد لھا  لم 
المادي الواقع 
إیضاحیة وسائل  ال توجد 



 الدراسة المیدانیة............................................................................................ الثاني  الفصل

 118 

م مخزونه اللغوي والثقافي وتزيد عدد الكلمات يوما هذا تدريجيا ينمي المتعلبو
  :، و هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي بعد آخر وبهذا يزيد تحصيله اللغوي

  
  :يبين استعمال اللغة أثناء الدرس) 54(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  تاالحتماال
 %18.03  104  اللغة العربية الفصحى

 %24.61  142  العامية الدارجة

 %57.36  331  يستعملها معا

 %100  577  المجموع
  

  : قراءة الجدول 

ضح لنا نسبة المعلمين الذين يستعملون اللغة ومن خالل الجدول التالي ي
حيث بعض    %57.36بلغت معا فقد العربية الفصحى والعامية الدارجة 

المعلمين سمحوا ألنفسهم باختراق القاعدة فمنهم من اضطر لالستعانة باللهجة 
الين بما يترك هذا غير مب، العامية من حين آلخر قصد توضيح وتبسيط الفكرة

فمن المفروض ، اختالالت لغوية في المعجم اللغوي لدى المتعلم االختراق من
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اضطر المتعلم الستخدامها بدل أن  أن يعالج ويشخص مثل هذه االختالالت إذا
وهم من   %24.61أما الذين يستعملون العامية الدارجة بلغت نسبتهم ، يكرسها

ال يحسنون صياغة جمل مفيدة والتماشي مع ، ذوي المستوى التعليمي البسيط
متطورات ومتفردات النص من تعابير وصيغ صرفية وتراكيب نحوية التي من 

  .اعدة لغوية متينة يترصدها ويتبع خطاها شأنها أن تضع للمتعلم ق

وهم  %18.03بلغت نسبتهم فأما الذين يستعملون اللغة العربية الفصحى 
أساتذة مجازين خريجي الجامعات الجزائرية تحصلوا على شهادات جامعية 

عطاء اللغة العربية مكانتها إويرون أنه يجب ) ليسانس، مهندس، ماجستير(
دارة وجميع شؤون الحياة وثقافة في التعليم واإل ها لغةبوصفالحقيقية والالئقة 

لغة عصرية متفتحة على جميع االبتكارات، و قادرة على استيعاب "، المختلفة
، و 1"مفاهيم العلوم و التكنولوجيا و الفلسفة و الفنون و األدب في إطار العولمة

  :هذا ما يوضحه الرسم البياني اآلتي 

  
  :النصوص ومراجعتهاتحضير ) 55(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار االحتماالت

                                                             
  .11ینظر، مناھج السنة الثالثة من التعلیم اإلبتدائي، ص  - 1
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 %13.34 77 بمفردك

 %35 202  مع زمالئك

 %51.66 298 مع أحد أفراد عائلتك

 / / أخرى تذكر

 %100 577 المجموع
  

  :قراءة الجدول 

غرضنا من هذا السؤال معرفة من يساعد المتعلم في تحضير الدروس، 
أم أحد أفراد عائلته؟ فدلت النسبة  هل يحضرها بمفرده؟ أم مع زمالئه؟

لدور األسرة الفعال في توجيه ومساعدة المتعلم حيث يجد المتعلم  51.66%
أسرته من يمد له يد العون، وذلك بقراءة النص له مرتين أو ثالث،  فرادأبين 

وتذليل الصعوبات الموجودة فيه وشرح المفردات الصعبة وتوظيفها في جمل 
يراجعون دروسهم مع  فمنهم منمن المستجوبين % 35.00مختلفة، أما نسبة 

 اآلراءلون زمالئهم الذين يقطنون بجانبهم أو يتفقون ويجتمعون في مكتبة ويتباد
فهم يراجعون  %13.34ويتناقشون في الموضوع، أما النسبة المتبقية أي 

 األماكنالدرس بمفردهم، وهم تالميذ المدارس الريفية حيث تنعدم في مثل هذه 
وجود مكتبات عمومية كما تقف المسافات الطويلة بينهم حاجزا لاللتقاء، كذلك 

، و هذا ما يوضحه الرسم فيةضعف المستوى العلمي التعليمي لألسرة الري
  :البياني اآلتي 
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يبين وجود قصص وكتب أخرى غير المدرسية لدى ) 56(جدول رقم 

  :المتعلم

 %النسبة  التكرار االحتماالت

 %27.38 158 نعم

 %72.62 419 ال

 %100 577 المجموع
  

  : قراءة الجدول 

المتعلمين الذين من خالل النتائج المبينة في الجدول يتضح لنا أن نسبة 
ويقتصر  %72.62المدرسية بلغت الكتب  غير اوكتب اال يملكون قصص

تحضيرهم للدروس المختلفة على الكتب الدراسية المقررة دون االستعانة بكتب 
من هذه الكتب ما تؤديه م، على الرغم أخرى من قصص تربوية وعلمية ودينية

  .مخزونهم اللغوي والثقافيدور مهم في توسيع آراء المتعلمين وإثراء 

اقتنت بعض   %27.38كانت ف" نعم" ـأما نسبة العينة التي أجابت ب
المراجع التي تساعد في فهم واستيعاب ما تقدم له من دروس وهذا يدل على 
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المستوى العلمي التعليمي للوالدين وحرصهم الشديد على أبنائهم ومتابعتهم 
، و هذا ما يوضحه الرسم الموسم الدراسيواقتناء كل ما يحتاجون إليه خالل 

  :البياني اآلتي 

  
  :النتائج الجزئية

  .ضعف المستوى التعليمي لمعظم أولياء المتعلمين -1

تمرة متواصـلة عكـس   المدن يحضرون إلى المدرسة بصفة مستالميذ  -2
  .تالميذ القرى والمناطق النائية

أنشـطة  بصـفتها  ) موسيقى، رسم، أشغال(ميل المتعلم إلى مواد اإليقاظ  -3
  . ترفيهية

  .مدى تأثير طريقة تدريس المعلم في نفسية متعلميه -4

  .مراجعة الدرس قبل المجيء إلى المدرسة عند بعض المتعلمين -5

  . يكتب المتعلم النص كامال، إذا طلب المعلم ذلك -6
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تمارين التدعيمية فـي مختلـف األنشـطة العلميـة     عدم القيام بإنجاز ال -7
  . واللغوية

  .عدم استيعاب وفهم جميع المفردات الموجودة في النص -8

  . لغوي سعدم توفر قامو -9

  . اعتماد المتعلم على اللغة العامية الدارجة في التدريس والمحاورة -10

  .يتم مراجعة الدرس رفقة الزمالء أو األبوين -11

 .  عند المتعلم في منزله) تربوية علمية،(قصص وكتب أخرى  عدم توفر -12

 



    

 

  

  

  

  

  

  .من حيث المحتوى التعليمي المناسب -أوال

 .التدريس المالئمة قائطرمن حيث  -ثانيا

 .من حيث أساليب التقويم الناجعة -ثالثا

 :التدريس بواسطة األهداف

  .ما قبل الدرس -1

  .خالل الدرس -2

  .ما بعد الدرس -3

  .األهداف اإلجرائية   

  .مفهوم الصنافة   

  .المذكرة النموذجية المقترحة   
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  :تمهيد

إن عملية التعليم والتعلم في صورتها العامة هي تقاطع بين مجموعة من 
يجابي فيما بينها إلى تحقيق األهداف المتوخاة من المكونات، يؤدي التفاعل اإل

عنا النظر في هذه المكونات لوجدنا أنها غير منسجمة م، ولو أ1هذه العملية
السنة الثالثة –ومتوافقة مع بعضها، فمعظم دروس القراءة لهذه السنة 

، فضال على أنها ال 2من األدب الخيالي وال تمت بصلة إلى الواقع -االبتدائية
في تتصل اتصاال وثيقا ببيئة المتعلم وعاداته وثقافته ورغباته وحاجاته الملحة 

  .3هذه السنة
لقد أخذت من مختارات أدبية ال تناسب سن ومستوى المتعلم في هذه 
السنة، اختيرت دون تدقيق وتمحيص، فنجد بعض المفردات والمصطلحات 
والصيغ الموجودة في هذه النصوص مبهمة وفيها غموض ولبس شديد، وهذا 

ما أكدته  ما يجعل المتعلم ينفر من هذه النصوص ألنه ال يستوعبها، وهذا
إضافة إلى الطرائق المتبعة من  -تالميذ األرياف–الدراسة الميدانية وخاصة 

طرف المعلمين إلكساب التالميذ المعارف والحقائق والخبرات التي تناسب 
سنهم ومستواهم في هذه السنة، فنجد أن أغلبية معلمي المدرسة االبتدائية وفي 

رائق تقليدية في التدريس جافة جميع المستويات التعليمية يعتمدون على ط
وعميقة، هذه الطرائق ال تخدم المهارات والقدرات اللغوية التي يجب توظيفها 

تعبير من جهة، وعدم قدرة التلميذ على الوتنميتها وتطويرها قصد تطوير 
ومعاملته معاملة جافة وسلطوية  ذاهتمامهم بالجانب الوجداني االنفعالي للتلمي

  .تجعله غير قادر على التعلم واالكتساب من جهة أخرىتنفره من المادة و
                                                             

النظریة اللغویة، عالم الكتب للنشر رؤیة في أسالیب تطویر العملیة التعلیمیة من منظور –رابح بومعزة، تیسیر تعلیمیة النحو  - 1
 .139، ص2009، 1والتوزیع والطباعة، القاھرة، مصر، ط

  .30ینظر، الفصل األول، دراسة و تحلیل المنھاج، ص  - 2
  .30ینظر، الفصل األول، دراسة و تحلیل المنھاج، ص  - 3
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خطوات أساسية ال يمكن  إتباععند إعداد برنامج تعليمي تعلمي البد من 
وكم نحن في مسيس الحاجة إلى مثل هذه -تجاهلها بأي حال من األحوال 

  : وهي -تالخطوا
  .اختيار المحتوى التعليمي المناسب لكل مرحلة تعليمية تعلمية -1
 .طرائق التدريس المالئمة اختيار -2

 .اختيار أساليب التقويم الناجعة -3

  :المحتوى التعليمي المناسبمن حيث : أوال

المحتوى هو تلك المعارف والخبرات والتجارب التي يسعى المنهاج إلى 
تبليغها للمتعلم في أي مرحلة تعليمية قصد تنمية قدراته ورغباته، وكذلك 

بعض المبادئ والقيم األساسية العربية لدى تطوير الجانب المعرفي له، وغرس 
أصبح الهدف األساسي "الفرد، وتثمين األخالق الفاضلة والصفات الحسنة حيث 

للتربية المعاصرة هو العمل على بلورة شخصية الفرد، وتنمية قدراته المختلفة 
ومساعدته على التفاعل مع محيطه ونجاحه في تعامله مع الواقع االجتماعي 

  . 1"والمهني
وعند اختيار المحتوى التعليمي البد أن نضع نصب أعيننا أن البيئات 
تختلف من منطقة إلى أخرى، فأطفال الصحراء لهم المعجم اللغوي الخاص 

  .شجرة لكانت النخلة، أيسر وأسهل وصوال إلى أذهانهم: بهم، فلو قلت لهم مثال
شجرة  ل،شجرة برتقا: أما أطفال الشمال تكون لهم اختيارات متعددة

، لذا يعد شرط مراعاة بيئة ...النقل، البريد: ، وهكذا في جميع المجاالت...تفاح
ومحيطه االجتماعي واالقتصادي والثقافي من أهم األولويات التي يجب  مالمتعل

أن يأخذها المتخصصون في وضع البرامج التعليمية في الحسبان، ألنه كلما 

                                                             
 252بوفلجة غیاث، مواصفات المناھج الدراسیة المتفتحة، ص - 1
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لمتعلم كان الوصول إلى األهداف كان المحتوى المقترح أقرب إلى بيئة ا
يجب على المهتمين والمعنيين بإعداد المناهج الدراسية "المتوخاة ممكنا، لذلك 

  .1"اختيار المفردات والكلمات الشائعة والبسيطة ذات العالقة بخبرات التلميذ
أن محتوى المقرر في تعليم اللغة "وفي هذا السياق يرى عبده الراجحي 

ائية يجب أن ال يكون واحدا على مستوى الدولة الواحدة في المدارس االبتد
وإنما يجب أن يتنوع بتنوع البيئات، فالمحتوى الذي يقدم في مدرسة ابتدائية 
في العاصمة، أو في المدن الكبرى يجب أن يكون غير المقرر الذي يقدم في 

  .2"مدرسة في الريف أو البادية
م اللغة، فبقدر ما يكون المحتوى لقد أشار هنا إلى البيئة وأثرها في تعلي

ن الوصول إلى األهداف المتوخاة مشروعا، وعليه وكيمنتقى من بيئة المتعلم 
يجب أن يكون المحتوى مرتبطا ارتباطا وثيقا ببيئة المتعلم ومجتمعه وعاداته 
وتقاليده لمساعدته على اكتساب ملكة لغوية تواصلية تبليغية يعبر بها عن 

وهذا رأي جدير بالنظر في المراحل األولى في "صده، مختلف أغراضه ومقا
المدرسة االبتدائية على وجه الخصوص، وقد أثبتت التجربة أن توحيد اختيار 

، ألنها لم  3"المواد اللغوية في هذه المدارس ال يؤدي إلى تحقيق أهداف المقرر
إذ "رداتها تراع البيئات التعليمية التعلمية المختلفة التي تتنوع مصطلحاتها ومف

يصطدم األطفال بكلمات عن أشياء غير موجودة في البيئة فال يستطيعون 
تصور مدلوالتها المحسوسة في األغلب، وهذا يؤثر بعد ذلك على تتابع 

  .4"المحتوى

                                                             
 .132من إبراھیم المحبوب، محمد عبد اهللا آل ناجي، األھداف التعلیمیة للمرحلة التعلیمیة، ص عبد الرح - 1
 .74، ص 1996عبده الراجحي، علم اللغة التطبیقي وتعلیم العربیة، دار المعرفة الجامعیة،  - 2
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 3
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 4
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مفردات (التحصيل اللغوي هو تثبيت الخبرات اللغوية "إن الهدف من 
واد اللغة العربية، حتى يتسنى في ذهن التلميذ نتيجة دراسته لم) وأساليب وألفاظ

  .1"له التعبير اللفظي والكتابي
عند اختيار المحتوى التعليمي الخاص بمرحلة تعليمية تعلمية معينة و 

المعطيات المتجددة والمتنوعة "يجب أن يتطلع المختصون بوضعه إلى 
، وإلى 2"باستمرار في اللسانيات وعلم النفس وعلم االجتماع وعلم البيداغوجيا

األبحاث والدراسات العلمية المختصة بالميادين التعليمية، حتى تكون لهم نظرة 
أوسع وأشمل عما كانت عندهم، وتجديد معلوماتهم ومعارفهم وكل هذا لخدمة 

يمكن "المتعلم ألن البحث واالجتهاد والمواظبة في وضع محتوى مناسب 
في أساليبها  المتعلم من معرفة خصائص لغته، ويجعله يدرك مواطن الجمال

المضمون يعد من " و لما كان، 3"فينمو اإلحساس عنده باالعتزاز بتراثه اللغوي
أهم مقتضيات الوصول إلى األهداف المرجوة صار من الضروري إيجاد 

الذي يراعي احتياجات وخصوصيات  4"التصنيف التربوي التعليمي الالزم
  : المعلم لذا يجب

  .وغير منفر له المتعلما إلى نفس أن يكون الموضوع المقروء محبب -1
أن تكون المادة المقروءة مناسبة لمستويات التالميذ من حيث الكلمات  -2

 .5"والمعاني واأللفاظ

إن مواضيع المنهاج التربوي المخصصة للسنة الثالثة االبتدائية في  
، يتمتعون بقدرات ن في أوساط اجتماعيةمادة القراءة، وضعت لمتعلمين يعيشو

ة تمكنهم من استيعاب دروسهم وفهمها بسرعة، ولم تأخذ بعين الحسبان عقلي

                                                             
 .39البداغوجیا الى الدیداكتیك، ص رشید بناني، من  - 1
 .40المرجع نفسھ، ص  - 2
 .34رشید طعیمة، األسس العامة لمناھج تعلیم اللغة العربیة، ص - 3
 .146رابح بومعزة، تیسیر تعلیمیة النحو، ص ینظر،  - 4
 .121زكریا إبراھیم، طرق تدریس اللغة العربیة، ص  - 5
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على الرغم من ذكائهم الفطري إال أنهم أقل استعدادا "تالميذ القرى النائية الذين 
، ويمكن أن يرجع السبب إلى أن 1"من تالميذ المدن لفهم الدروس وتفعيلها

االختالط وعن  يعيشون منعزلين في قراهم بعيدين عن"تالميذ األرياف 
أبناء المدن فإنهم يعيشون في محيط اجتماعي كبير "، أما 2"التيارات العصرية

الحركة والنشاط واالختالط، إنهم يعيشون في مدارس المدن الصاخبة المتمردة 
  .3"على الحياة الرتيبة والتي تسعى دائما الستيراد األشياء المستحدثة

محيطه االجتماعي بأحدث  وشتان بين الثرى والثري، تلميذ يزخر
ثقافية وأخرى  توسائل االتصال ومكتبات عمومية وقاعات لإلنترنت وجمعيا

رياضية ينخرطون فيها، وتالميذ ال يعرفون من حياتهم إلى األعمال الفالحية 
والزراعية، ال يتحدثون كثيرا مع آبائهم إال إذا دعت الضرورة وذلك نظرا 

  .النشغالهم في الحقول
معلمي مدارس القرى النائية أن يختاروا المواد التي "ب على وعليه يج

يستطيع تالميذهم فهمها بسهولة، وأن ال يحدثوهم عن أشياء لم يروها قط في 
، كما يجب عليهم عند توزيع 4"حياتهم غلى الرغم من وجودها في المنهاج

 أن يضعوا في حسبانهم أن يكون هذا التوزيع الدروس خالل السنة الدراسية
توزيعا منظما حسب المدة المخصصة لكل درس، وحسب عدد الدروس التي "

درس آخر، السابق  إلىيجب مراعاة تسلسلها حيث تندرج بانسجام من درس 
الوقت المناسب "، باإلضافة إلى هذا يجب أن يراعي 5"منها يخدم الالحق

، 6"لتدريس كل مادة بحسب فصول السنة وتقلبات الطقس وتغيرات الطبيعة

                                                             
، 3و التطبیقیة في المدارس االبتدائیة و التكمیلیة، مؤسسة الشرق األوسط للطباعة، ط العلمیةأحمد مختار غضاضة، التربیة  - 1

 .46ص  ،1962
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 2
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 3
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 4
 .147رابح بومعزة، تیسیر تعلیمیة النحو، ص ینظر،  - 5
 .46د مختار غضاضة، التربیة العلمیة، ص أحمینظر،  - 6
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فال "وهذا من شأنه أن يرسخ المعلومات والمعارف أكثر في ذهن المتعلم 
في  األزهارفي فصل الربيع، وال يدرسهم عن  -مثال–يدرس التالميذ الثلج 

  .1"فصل الخريف، بل عليه أن يغتنم الفرص ويلبس لكل حالة لبوسها
إن دور المعلم هو تعليم التالميذ ببساطة ووضوح، يجب عليه أن يبذل 

وتيسيرها وتسهيلها مستعينا في ذلك بما  األفكارجهده وكل ما بوسعه لتوضيح 
  .حوله من وسائل ومعدات ومواقف تعليمية تعلمية مثيرة

المحيط،  واحتياجاتيجب على المنهاج أن يراعي أيضا طبيعة المدارس 
م يزاول دراسته في مؤسسة ومحيط دراسي يختلف عن متعلم ألن كل متعل

آخر، فالمدرسة الموجودة بالساحل تختلف عن المدرسة الموجودة بالجنوب، 
دروس موسعة في التجارة والصناعة،  إلىفمدارس المدن بحاجة "، ...وهكذا

دروس موسعة في الزراعة، ومدارس المدن  إلىبينما مدارس القرى بحاجة 
  .2"دروس مفصلة عن أحوال البحر والمرافئ إلىبحاجة الساحلية 

وبهذا يكون للمتعلم دور أوفر في فهم النصوص وحفظها، ألنه 
سيستعمل مفردات ومصطلحات وكلمات وألفاظ لها صلة بمحيطه، واستعماالته 

  .اليومية مع أفراد عائلته وجيرانه وأقرانه
عن طبيعة  دروس مفصلة إلىإن مدارس المناطق الداخلية بحاجة 
دروس موسعة عن زراعة  إلىالمناخ القاري، ومدارس السهول بحاجة 

دروس مفصلة عن  إلىالحبوب والبقول والخضر، ومدارس الجبال بحاجة 
ذلك أن ، 3"التي تكثر فيها قالمثمرة التي تناسب مناطقهم وعن المناط األشجار

ى المنهاج والمعايير التي يجب عل واألسسهذه المعطيات االعتماد على 
تيح للمتعلم فرصا كثيرة في التعلم، فال يجد نفسه في من شأنه أن يمراعاتها 

                                                             
 .46أحمد مختار غضاضة، التربیة العلمیة، ص ینظر،  - 1
 .47المرجع نفسھ، ص  - 2
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 3
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أخرى لم يرها أبدا، ولن يبقى في حيرة ودهشة من  إلىانتقال مفاجئ من بيئة 
  .وحشراتخصائص هذه البيئة وما تحويه من حيوانات ونباتات 

محسوسة الرحبة الكتساب اللغة، فهي مفتاح التعلم الالقراءة هي القاعدة 
في سائر المواد الدراسية، وباب التثقيف الرئيسي الدائم مدى الحياة، ولذلك البد 

تحقيق  إلىبين فنون اللغة، والسعي دائما  األسسمن إرسائها على مثل هذه 
  .1"غاياتها الفكرية والثقافية

اط نش(ة اللغة العربية دون دراس األخرىال يمكن دراسة المواد و
 ،األخرى، فهي مفتاح العلوم والمعارف والوقوف على خصائصها) القراءة

وهي القاسم المشترك بينها، وبهذا تكتسي أهمية رائدة ومميزة بينها، وحتى 
من تاريخ وجغرافيا،  األخرىيكون لدرس القراءة صلة وطيدة بدروس المواد 

تربية مدنية، فإننا نقترح على المنهاج و تربية أخالقية، و تربية علمية، و 
تحصر انتباه التالميذ، وتجمع أفكارهم "االعتماد على الدروس المحورية التي 

حول موضوع واحد وتسهل حفظ مختلف الدروس المتعلقة بهذا الموضوع، 
، حيث تدور حول موضوع 2"آخر إلىوتمنع االنتقال المفاجئ من موضوع 

يتعلق  سمح للمتعلم أن يتعرف على كل ماواحد لمدة زمنية محددة، وت
بالموضوع المراد دراسته، من جميع المناحي التاريخية واللغوية والمعرفية، 

محورا للتعليم يجب أن يجمع حوله جميع " الماء"فلو اتخذ المعلم موضوع 
تعدد  أناشيدوالمحفوظات ينشد المتعلم  األناشيدالدروس المتعلقة به، ففي حصة 

يا الماء، وفي نشاط الرسم يطلب من متعلميه رسم أنهار ومجاري فضائل ومزا
مائية وبحار، وفي حصة التاريخ يتحدث عن الحضارات القديمة وكيفية 

للماء، وفي حصة الجغرافيا يخصصها للموارد الطبيعية الباطنية  استثمارها

                                                             
 .189علي أحمد مدكور، طرق تدریس اللغة العربیة، ص  - 1
 .51أحمد مختار عضاضة، التربیة العلمیة والتطبیقیة، ص  - 2
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الموجودة في العالم، وأما في حصة الرياضيات  واألنهاروأهم المحيطات 
يخلق وضعيات ومسائل رياضية حسابية مختلفة تتعلق بالحجوم والسعات، ف

 خالل  أسبوع، ثمخالل وأن يحسب كميات الماء المستهلكة خالل يوم، ثم 
السنة، وفي حصة التربية المدنية يخصصها للحديث عن دور خالل شهر، ثم 

اء الماء في الطبيعة، ويخصص حصة التربية العلمية للحديث عن أهمية الم
يتحدث عن عدم تبذير  اإلسالميةبالنسبة للنباتات الخضراء، وفي حصة التربية 

  .الماء، ويدعم حديثه بنصوص وآيات وأحاديث من الكتاب والسنة الشريفة
الدروس المحورية تمنع االنتقال المفاجئ من درس آلخر، وتسمح  إن

ظ الدروس للمتعلم أن يتعرف على جميع مناحي الموضوع المختار، وتسهل حف
 .ومراجعتها قبل االمتحان

إن غاية التلميذ األولى من االلتحاق بالمدرسة هو تحصيل اللغة أوال، "
ثم تحصيل المهارات األخرى بعد ذلك، "ثم تحصيل المعارف المختلفة ثانيا، 

فإذا لم تتحقق الغاية األولى وهو تحصيل اللغة شابها نوع من الخلل والنقصان، 
ف والعلوم والمهارات سيؤثر بال شك على بقية المواد فإن تحصيل المعار

  .1"األخرى
  :باإلضافة إلى ما سبق يجب مراعاة شروط أخرى أهمها

 .مراعاة خبرات المتعلمين ورغباتهم وطموحاتهم -1

مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين من حيث الذكاء، سرعة  -2
 .علم آلخراختالف القدرات النفسية والتربوية من متو االستيعاب 

مراعاة الوسائل واإلمكانات التي من شأنها أن تساعد المتعلم  -3
 .على الفهم والتفاعل مع محيطه

                                                             
  .87الح ذیاب ھندي، ھشام عامر علیان، دراسات في المناھج و األسالیب العامة، ص ص - 1
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ننا نجد في بعض إمراعاة المجال الزمني لكل موضوع، حيث   -4
مما يضطر األحيان بعض المواضيع تحتاج إلى وقت أكثر مما خصص لها 

 .أوقات المواد األخرى المعلم إلى األخذ من

اة أوقات بعض المناسبات الوطنية والدينية وتخصيص مراع  -5
 .بعض النصوص لها، حيث يسهل للمعلم هضمها

تخصيص محورا كامال يتحدث عن األخالق الفاضلة و الصفات  -6
 .*الحسنة التي يجب أن يتحلى بها كل إنسان، و تعزيزها في نفوس المتعلمين

         تزويد المحتوى المقدم بنصوص تمجد و تعظم األنبياء   -7
و  -رضوان اهللا عليهم-و معجزاتهم و الخلفاء الراشدين و بعض الصحابة 

 .*حث المتعلمين على االقتداء بهم

يجب التطرق لبعض النصوص القصيرة التي تبعث جوا من  -8
طرائف : المرح و الفرح و السرور بين أوساط المتعلمين من حين آلخر مثل 

 .*جحا

ة و تثبيتها لدى المتعلمين من أجل غرس مبادئ الروح الوطني -9
يجب وضع نصوص تاريخية تعرفهم بتاريخ وطنهم و بعض األبطال و 

 . *الشهداء إبان الثورة التحريرية المجيدة

  :طرائق التدريس المالئمةمن حيث : ثانيا
إن الطرائق التربوية تتفاضل فيما بينها تبعا لما تحققه مـن أغـراض،   
ونستطيع أن نظفر بالطريقة الفاعلة المثلى متى أدركنا الغاية منهـا، وعرفنـا   
الباعث إليها، فإذا كان همنا أننا نسير في سبيل تحقيق الغاية المتمثلة في إقدار 

                                                             
  .32ینظر الفصل األول، دراسة و تحلیل المنھاج، ص   *
  .31ینظر الفصل األول، دراسة و تحلیل المنھاج، ص   *
  .32ینظر الفصل األول، دراسة و تحلیل المنھاج، ص   *
  .32تحلیل المنھاج، ص ینظر الفصل األول، دراسة و   *
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ختيار الطريقة الفاعلة الناجعـة  ، لذا يجب علينا ا1"المتعلم على التواصل السليم
-التي من شأنها أن تسهم في توضيح األفكار والمعاني، وتيسر للمعلم والمتعلم 

في النصوص وفهمها واستيعابها واستكناه ما بـداخلها   جالولو -على حد سواء
  .ألن العالقة بين المحتوى والطريقة عالقة إلزامية حتمية

ال إذا اختيرت له الطريقـة الفاعلـة   فالمحتوى المختار ال يحقق هدفه إ"
المدرس الطريقة المناسبة يكون نجاحه  رالمؤمنة تبليغه، فعلى قدر حسن اختيا

مجموعة من اإلجراءات التفاعلية التي تستند "، والطريقة هي 2"في مهمته أوفر
المعلم لتوجيه نشـاطات   اإلى العديد من استراتيجيات التدريس، التي يستخدمه

وفاعليات المتعلمين واإلشراف عليها من أجل إحداث الـتعلم فـي الجوانـب    
  .3)"المهارات-االتجاهات-المعرفة(المختلفة 

إن اختيار الطريقة الفاعلة إلنجاح العملية التعليميـة ال يكـون خـبط    
صـلح  ال يمكن إلزام المعلم بالتحيز لطريقة على أنها األمثـل واأل "عشواء، و

، 4"ن فاعلية الطريقة تتوقف على الموقف التدريسي نفسـه إلتحقيق األهداف إذ 
ألن لكل موقف تعليمي طريقة خاصة به، تنسجم وتتفاعل وخصائص المـتعلم  

  .ورغباته وطموحاته واحتياجاته
وهذه اإلجراءات التي يتبعها المعلم لمسـاعدة تالميـذه علـى تحقيـق     

توجيه أسئلة، أو إثـارة لمشـكلة، أو    اقشات، أومن: األهداف التعليمية قد تكون
  .مية، أو غير ذلكيخلق وضعية تعل

المخلص الـذي يعمـل علـى توصـيل      اإلنسانذلك " هو وألن المعلم
المعارف والمعلومات والخبرات التعليمية للمتعلم، وذلـك باسـتخدام وسـائل    

                                                             
 .33یمة، األسس الھامة لمناھج تعلیم اللغة العربیة، صعرشدي ط - 1
 .151رابح بومعزة، تیسیر تعلیمیة النحو، ص ینظر،  - 2
 .373ن كاظم الفتالوي، المنھاج التعلیمي والتدریس الفاعل، ص سسھیلة مح - 3
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 4
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ـ  1"وأساليب فنية تحقق هذا اإليصال ن مفـاهيم  ، ال يعلّم بمادته وما تحويـه م
ومعارف فحسب، بل إنه يعلّم كذلك بطريقته في التدريس التي تجعـل الـتعلم   

  .توفر الوقت والجهدأنها أيسر وأسهل، كما 
للطريقة دور مهم وأثر قوي في لفت انتباه المتعلمين وإثـارة انتبـاههم   

يجعلهم يتبعون جميع مراحـل الـدرس مرحلـة    ما ونشاطهم وحيويتهم، وهذا 
عدهم هذا على التفكير المرتب المتسلسل المنظم المنطقـي فـي   بمرحلة، ويسا

ما تهدف إليه التربية الحديثة حيث تسعى إلى  هوالموضوع المعروض أمامهم، 
توفير الطريقة التي تستعمل في المواقف التعليمية التي من شـأنها أن تعـزز   

التحصيل من قراءة وكتابة وحديث واستماع وتحقيق : المهارات اللغوية للمتعلم
  .اللغوي المطلوب، وهذا يجعل العملية التعليمية عملية إيجابية فعالة ناجعة

أهم عملية إليصال المعرفـة وخلـق   "إن الطريقة التي يتبعها المدرس  
عالقة محبة بين المعلم والتلميذ، المادة، المدرسة، كما تساعده علـى تطـوير   

جاد الحلول للعديد من المسـائل  القدرات العقلية للتلميذ وإيقاظ حب االطالع وإي
  .2"والمشاكل
الطريقة الناجحة هي التي تراعي المواقف التعليمية المختلفـة وفقـا   و  

إلمكانات المعلم من جهة، واحتياجات المتعلم من جهة أخرى، وهذا ما جعلهـا  
أنهـا  "عنصرا هاما من عناصر العملية التعليمية المختلفة، وال يجب اعتبارها 

عن المادة التعليمية أو المتعلم، بل هي جزء متكامل من موقـف  شيء منفصل 
تعليمي يشمل المتعلم وقدراته وحاجاته، واألهداف التي يتوخاها المعلـم مـن   

تهتم بالنشاطات التي تخلق مواقـف واقعيـة حقيقيـة    "ألنها  3"المادة التعليمية
، وتبـادل  توجيه األسئلة، تسجيل المعومـات واسـتعادها  : الستخدام اللغة مثل

                                                             
 .27، ص 1التربیة وطرق التدریس، دار المعرفة، مصر، ج صالح عبد العزیز، - 1
 .198أحسن بن میسي، الطرق الحدیثة في تدریس الجغرافیا، مجلة منتدى األستاذ، ص  - 2
 .100، ص 2000فوزي طھ إبراھیم، رجب أحمد الكلزة، المناھج المعاصرة، مطبعة المعارف، مصر،  - 3
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، وهنا يكون دور المتعلم 1"األفكار والذكريات والتعبير عن المشاعر والمواقف
مشاركا ومستمعا ومتحدثا ومناقشا، أي ال يكـون دوره سـلبيا فـي العمليـة     
التعليمية، يقبل كل ما يقدم له من معارف وخبرات دون أن يبدي رأيـه فيهـا   

  .2"ينعدم دور المتعلم) بذهاب بال إيا(فالدرس حين يتخذ مسارا واحدا "
بؤرة االهتمام والركن األساسي للعملية التعليميـة ألن   وباعتبار المتعلم

الهدف األول واألخير منها هو تنمية مهارات المتعلمـين وتثقـيفهم بمختلـف    
قبل وضع الطريقة، رصد مختلف المواقـف  "المعارف والمعلومات كان لزاما 

يحتمل أن يواجهها التلميذ، أكثر من غيرها فـي  أو المقامات االجتماعية التي 
حياته، وتحديد ما يالئمها من أساليب الخطاب ثم العمل بعد ذلك على إكسـاب  

 -سيد الموقـف -، وهذا يمكّن المعلم باعتباره 3"التالميذ مختلف هذه األساليب
الطريقة المالئمة التـي   أن يراعي المواقف التعليمية المختلفة، وأن يختارمن 

ال يسير على أسلوب ثابت في  "و يجعله تماشى وسن ومستوى المتعلم وبيئته ت
التدريس، وإنما يلجأ إلى تغيير نمط أسلوبه من حصة إلى أخـرى، وحسـب   

 4"طبيعة الموضوع الذي يدرسه، كما يقوم بهذا التغيير فـي الحصـة نفسـها   
" اء الحصة، ليخرج المتعلم من دائرة الملل والضجر والقلق الذي قد يصيبه أثن

المحتوى المراد إكسابه لمتعلميه، ينبغي أن يبحـث عـن    المعلمفبعد أن يحدد 
  .5"الكيفية التي تمكّنه من أداء رسالته بصورة فعالة ومتكاملة

ؤثر إيجابا على تبليغ المحتوى التعليمـي  يإن اختيار الطريقة الناجعة س 
من معارف ومعلومات،  للمتعلم، وتسهل عليه عملية الفهم وإدراك ما يحيط به

ويستطيع أن يناقش ويحلل وفقا للطريقة المتبعة، ويتواصل مع غيره في شـتى  

                                                             
 .189، ص 1988بیة تعلیمھا وتعلمھا، عالم المعرفة، الصفاة، الكویت، نایف خرما، علي حجاج، اللغات األجن - 1
 .71محمد الدریج، التدریس الھادف، ص  - 2
 .51محمد األخضر صبیحي، اللسانیات التداولیة وأثرھا في تعلیمیة اللغات، مجلة منتدى األستاذ، ص  - 3
 .324، ص 1988، 1والنشر والتوزیع، عمان، األردن، طمحمد عبد الرحیم عدس، صعوبات التعلم، دار الفكر للطباعة  - 4
 .12میشال زكریا، مباحث في النظریة األلسنیة وتعلیم اللغة العربیة، ص  - 5
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تنظر إلى المتعلم على أنه " التياألحوال، وهذا ما تهدف إليه اللسانيات الحديثة 
عنصر فعال بإمكانه أن يشارك في إنجاح الدرس، وهي تدعو إلـى الطرائـق   

  .1"على النظرية التواصليةالحديثة التي أثبتت في أسسها 
واستيعاب المتعلمين المفردات واأللفاظ الموجودة في النصوص اللغوية  

  : يعاني نوعا من العنت الذي يعود إلى
 : "Linguistique" Immersionعدم تحقيق االنغماس اللغوي -1

المتعلم أن ينغمس في البيئة التي يتعلم لغتها، فال يسـمع  "على ذلك أنه 
وال يمارس إال اللغة التي هو بصدد تعلمها ليتمكن منهـا، ويصـير    وال ينطق

، وعليه فاالنغماس اللغوي 2"قادرا على التخاطب مع أفراد المجتمع ومؤسساته
من ممارسة اللغة ممارسة فعليـة، ألن   هيمكّن وفي اكتساب اللغة،  عامل مهم

ته الحقيقية، حيـث  تنمية ملكته اللغوية وإثراء رصيده اللغوي ال يتم إال في بيئ
يجد المناخ المالئم الذي يستعمل فيه لغته استعماال صحيحا ويعبـر بهـا عـن    

  .قاصده وإبداء رأيهمو غراضهأ
  3:عدم إيالء عناية خاصة بالتصحيح االرتجاعي -2

إذا خلت العملية التعليمية من التصحيح االرتجاعي أصبحت نتائجهـا   
أثناء تدريسه، ألن الفعل التعليمـي   غير مضمونة وعلى المعلم أن يعتمد عليه

األدوار بين المعلم والمتعلم، فكل واحد  ليكون على شكل أخذ ورد، حيث تتباد
منهما هو مرسل ومرسل إليه في الوقت نفسه، وهذا يضمن مبدأ التفاعـل أي  

  .4"تفاعل المعلم والمتعلم حين العملية التعليمية التعلمية"
  

                                                             
 .152رابح بومعزة، تیسیر تعلیمیة النحو، ص ینظر،  - 1
 .144بشیر إبریر، دالئل إكتساب اللغة في التراث اللساني العربي، ص  - 2
محمد  ،االرتجاعي ھو أن یكون نمط التواصل بین المعلم و المتعلم نمطا دائریا بدال من سره في اتجاه واحد، ینظرالتصحیح  - 3

  .50الدریج، التدریس الھادف، ص 
 .35طعیمة، األسس العامة لمناھج تعلیم اللغة العربیة، ص أحمد  رشدي  - 4
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  :نص القراءة للمتعلم سطريقة تدري   - أ
لتدريس نص القراءة لتلميذ السنة الثالثة االبتدائية نتبع الطريقة التي من 

  :شأنها أن
وبـين المـتعلم والمحتـوى     تسهل عملية التفاعل بين المعلم والمتعلم ، -1

  .التعليمي
جعل المتعلم يفكر أو يبحث أكثر مما يتذكر فقط، وهذا يعنـي تأكيـدها    -2

واالتجاهات، بدال من االهتمام بحفظ واستظهار الحقـائق   على تنمية المهارات
 .1"والمعلومات فقط

بعين االعتبار الفروق الفردية الموجودة بين المتعلمين، حتى يأخذ  األخذ -3
 .كل متعلم نصيبه من الحصة الدراسية

أثناء الدرس يجب على المعلم أن يمر بين الصفوف ويراقب متعلميـه   -4
عن طريق التأكد من وضع أصبع اليد على الكلمـة  ويتابع قراءتهم الجهرية "

المقروءة، ألن الكثير من التالميذ يحفظون النصوص دونمـا إدراك للكلمـات   
 .2"المقروءة

بما أن الوسيلة جزء من الطريقة، وجب على المعلم تـوفير الوسـائل    -5
، حتى يتمكن المـتعلم  )في ساحة المدرسة(واإلمكانات داخل القسم، أو خارجه 

 .تفاعلمن ال

خالل الحصـة ألن هـذا   تنويع األساليب و الوسائل يجب على المعلم  -6
 .إلى التحصيل العلمي و المعرفي و يحفزهمعلى المتعلمين  إيجاباسيؤثر 

أن يثرى حصته الدراسية بخلق فرص ومواقف تعليمية تعلمية نشـيطة   -7
 .تساعد على استيعاب مضامين ومحتويات ما يقدم له

                                                             
 .377سھیلة محسن، المنھاج التعلیمي والتدریس الفاعل، ص - 1
 .121زكریا إبراھیم، طرق تدریس اللغة العربیة، ص - 2
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ويسير على خطاه، وهو مثله األعلى فـي مراحـل   "المتعلم يقلد معلمه  -8
 .معلم مكانته ويكون القدوة الحسنة، لذا يجب أن يدرك ال1"تعليمه األولى

البدء بقراءة نموذجية معبرة يراعي فيها المعلم حسن األداء و عالمات  -9
الوقف، ثم تكليف التالميذ بالقراءة، و يحرص على البدء بأنجـب التالميـذ و   

 .2"لقراءة حتى ال يدفع بالمتأخرين إلى ارتكاب األخطاءأكثرهم دقة ل

أفضل طرائق المـذاكرة والـتعلم، وأال    إتباعيجب على المعلم  -10
 . 3"يقتصر دوره على حشو أذهانهم باألفكار والمعلومات والحقائق

االقتصار في الشرح على األلفاظ الغامضة و المعاني الهامة التي  -11
 .4"يتوقف فهم النص عليها

يقف المعلم على أخطاء التالميذ والطلب مـن التلميـذ أن يصـحح      -12
خطأه، وإن لم يستطع يطلب من زميله ذلك، وأال يعتمد دو ما كونه المصـحح  

 .5"الوحيد

توفير الوسائل البيداغوجية الالزمة التي من شأنها أن تسـهل إعـادة    -13
 .6"إدماج المتعلم في مساره الدراسي العادي

المنهاج التربوي للسـنة الثالثـة االبتدائيـة أو     عهايتبإن الطريقة التي 
يوصي باتباعها يمكن أن نصفها بـالعقم، لـذا وجـب علينـا البحـث عـن       

  .استراتيجيات أخرى لبعث طريقة أخرى تكون أكثر نجاعة وفعالية
  
  
  

                                                             
 .84بشیر إبریر، دالئل اكتساب اللغة في التراث اللساني العربي، ص - 1

  .18تنظر، الوثیقة المرافقة، ص - 2
 .72اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق، ص  سن شحاتة، تعلیمح - 3

  .19الثالثة، صتنظر، الوثیقة المرافقة لمناھج السنة  - 4
 .55راتب قاسم عاشور، أسالیب تدریس اللغة العربیة، ص  - 5

  09ینظر، دلیل استكشاف صعوبات التعلم و معالجتھا، ص  - 6
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  1فكيف يكون بعث طريقة التدريس إذا؟
 -الثالثـة االبتدائيـة  –في هذه السنة  ةإن الغاية من تدريس نشاط القراء

  : هي
 .الكلمات الجديدة من غير ترددالمتعلم أن يقرأ  -1

 .يستخدم المتعلم قرائن لغوية لتحديد معاني الكلمات الجديدة -2

 .2"يحترم عالمات الوقف و يقف عند الساكن  -3

الطريقـة المثلـى    إتباعأي تحقيق ما يعرف بالفهم واإلفهام، لذا يجب 
  :والناجعة والتي تمكن المتعلم من أن

مراعـاة المخـارج الصـوتية    (يقرأ النص قراءة جهرية سـليمة   -1" 
للحروف، ضبط الحركات، السرعة المناسبة، تمثيل المعنى، مراعاة عالمـات  

  ).الوقف
استيعاب األفكار الرئيسـية  (أن يقرأ النص قراءة استيعابية هادفة  -2  

  .3"والتفصيلية
إن استخدام المعلم للطريقة الجيدة تمكنه من التعـرف علـى مـواطن    
القصور في محتويات المنهج المقرر أو مفردات الكتاب المدرسي المنفذ للمنهج 

م المعلمـين يميلـون إلـى    ، ولكننا نجد معظ4"عندما ال يغطي متطلبات المنهج
طريقة التلقين في المواقف التعليمية التي ال تتالءم مـع المحتـوى الدراسـي    "

ومستوى استعدادات وقدرات المتعلمين، وقد يترتب على هذا االستخدام ضعف 
، وعدم تلبية رغبات وطموحات المتعلمين، كما أنهـا تقتـل فـي    5"التحصيل

  .يجابية الفعالة في المواقف التعليميةنفوسهم مبدأ التحفيز والمشاركة اال

                                                             
  .159ینظر، رابح بومعزة، تیسیر تعلیمیة النحو، ص  - 1
 .10تنظر، الوثیقة المرافقة لمناھج السنة الثالثة، ص - 2
 .123، ص1985، 1العربیة وطرائق تدریسھا، دار النفائس، بیروت، طنایف معروف، خصائص  - 3
 23،24عبد اهللا األمین النعیمي، طرق التدریس العامة، ص ص  - 4
 .24المرجع نفسھ، ص  - 5
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 :أساليب التقويم الناجعةمن حيث : ثالثا

مة شيء ما في ضوء غـرض  ئالتقويم هو معرفة مدى صالحية أو مال
العملية التي يحكم بها علـى  "ذي صلة، وفي مجال التربية يعرف التقويم بأنه 

ولما كانت التربيـة  مدى نجاح العملية التربوية في تحقيق األهداف المنشودة، 
تهدف إلى إحداث تغييرات معينة مرغوبة في سلوك المتعلمين، فقد بات مـن  
الواضح أن عملية التقويم ترمي إلى معرفة مـدى تحقيـق هـذه التغيـرات     
المرغوبة لديهم، أو معرفة مدى تقـدمهم نحـو األهـداف التربويـة المـراد      

  . 1"تحقيقها
مدى نجاح المنهاج فـي تحقيـق   نستطيع الكشف عن  باعتمادنا التقويم

أهدافه ومن ثم نحاول إعادة النظر في عناصر المنهاج بعد تحديد جوانب القوة 
والضعف فيها ثم تدارك جوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة، وال يسـتطيع  
المعلم أن يقوم تالميذه أو يصدر أحكاما إال بعد توجيه مجموعة مـن األسـئلة   

ميذ لدرس القراءة، وعند استقراء األساليب التقويمية تبين له مدى استيعاب التال
، وال تستطيع أن تحقق مـا يصـبو   *التي يعتمدها المنهاج نجدها تتصف بالعقم

إليه المعلم من معرفة ما إذا كان المتعلم قد شفى غليله مما قدم له من معارف 
اعة وحقائق ومعلومات، لذا كان من األجدر البحث عن أدوات تقويمية أكثر نج

وفعالية بديلة تساعد المعلم من التأكد من المستوى الذي بلغه المتعلم، من خالل 
مجموعة من األسئلة يكون المعلم قد حددها مسبقا قبل بداية العملية التعليميـة  

في مهمته يتوقف إلى حد كبير علـى مـدى    المعلمويمكن أن نقول بأن نجاح "
  .2"قة سليمةقدرته في صياغة األسئلة واستعمالها بطري

                                                             
، 2000صالح عبد الحمید مصطفى، المناھج الدراسیة، عناصرھا وأسسھا وتطبیقاتھا، دار المریخ، الریاض، السعودیة،  - 1

 .30، ص 1ط
الطریقة التي یتبعھا المنھاج ال تساعد على تقدیم المعلومات اإلضافیة التي ال توجد في الكتاب المقرر، كما أنھا غیر قادرة على  *

  .جلب عواطف و میوالت المتعلمین و التأثیر فیھم
 .231، ص )مدخل الى علم التدریس(محمد الدریج، تحلیل العملیة التعلیمیة  - 2
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وهناك صياغات كثيرة ألنواع من األسئلة تصلح ألن تقتـرح فـي هـذا    
  : المجال

التمهيد للدرس، ويشـترط فيهـا   "يستعملها أثناء  :األسئلة التمهيدية-1
تصار، وأن تمس معلومات الطالب السابقة، ال سميا ما خاإليجاز، التركيز، اال

  .1"الشوق والتطلع إلى ما سيلقى عليهمله عالقة بالدرس الجديد، وأن تثير فيهم 
  :ومثال هذه األسئلة

ü هل تحب السفر؟هل تفضل السفر برا؟ أم بحرا؟ أم جوا؟  
ü ما رأيك في السفر في اآلخرة؟  
ü ما رأيك في السفر في الطائرة؟  
ü ما رأيك في السفر؟  

وهي مجموعـة مـن األسـئلة     :األسئلة ذات االختيارات المتعددة -2
شديدين، كل سؤال يقابله مجموعة من األجوبة؛ فيها جواب توضع بدقة وحذر 

واحد صحيح، أما بقية األجوبة تكون مفخخة لقرب الصلة بينها وبين الجـواب  
ومن الضروري أن تصاغ أسئلة االختيارات المتعددة في كل سؤال "الصحيح، 

بطريقة واحدة، أي أن تكون كل اختيارات السؤال على هيئة كلمات، أو أرقام، 
أو أسئلة، أو عبارات، المهم عدم الخلط بين اختيارات مختلفة في سؤال واحـد  

  .2"بقدر اإلمكان
  :على التلميذ أن يختار اإلجابة الصحيحة :مثال

  
  :    خافت الشمس على العصافير  •

                                         

                                                             
 .231ص  ،الدریج، تحلیل العملیة التعلیمیةمحمد  - 1
 .244كوثر حسین كوجك، اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس، ص  - 2

   أن تسقط •
 أن تفقد ريشها •

 أن حتترق •

أن تطري بعيدا                            •
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  :   كانت الفراشات الملونة والزهور الجميلة تمال •
  
  
يتكون سؤال التكملة من جملـة أو عـدة جمـل،    " :أسئلة التكملة -3

محذوف منها بعض الكلمات أو العبارات أو البيانات  أو الرموز، ويطلب من 
اختبار قدرة التلميذ على "، وتهدف أسئلة التكملة إلى 1"التلميذ أن يمأل الفراغات

  :في نحو السؤال التالي، 2"تذكر تلك العبارات، بحيث يستكمل المعنى المقصود
-األشـكال -أرجـاء -الرسائل-دراجته:أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة :مثال

  .بريد
........ في مدينَتنَا ،فَهو يتْنَقُل فـي كُـلِّ   .......يعمُل عمي عيسى ساعي"

تَعمُل عمـي  يس. المخْتَلفَة....... الكَثيرة ذَات اَأللْوانِ و ....... المدينَة ِلتَوزِيعِ 
  "يستَطيع َأن يستَغْني عنْها في العمِل وهو ال........  عيسى

 :مثل هذه األسئلة تتكون من عمودين :أسئلة المطابقة أو المزاوجة -4
ترتبط بما يرد في العمود  ايتضمن العمود األول عبارات أو كلمات أو رموز"

م كل بند من العمود ئالثاني وعلى التلميذ أن يختار من بنود العمود األول ما يال
    ويجب أن تكون عناصر البند األول أكثر من عناصر البنـد الثـاني  . 3"الثاني 

منعا للتخمين يوضع السؤال بحيث يزيد عدد البنـود فـي أحـد    "و العكس  أ
    .4"نود الواردة في العمود اآلخرالعمودين عن عدد الب

  
                                                             

 .247صفي المناھج وطرق التدریس،  كوثر حسین كوجك، اتجاھات حدیثة - 1
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 2
 .249، ص المرجع نفسھ - 3
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 4

 املنازل  •

 احلدائق •

 األار •

  اجلداول •
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  :مثال ذلك
 :اربط كل عامل باألداة التي يستعملها في عمله •

  الخباز                                                     •
  الجزار                                                   •
  الحداد                                                   •
  الحالق                                                  •
 النجار                                                  •

  
  

  : تكون في ختام الحصة الدراسية ويشترط فيها :األسئلة التلخيصية-5
التركيز حول العناصر الرئيسة، وحول المعلومات التي نريـد  "  -1

  . تثبيتها في أذهان التالميذ
  .ةتعويد التالميذ على تنظيم المعلومات وجمع أجزائها المشتت -2
  .  1"أسئلة تدريب وتثبيت معلومات -3

ساعد المتعلم على تنمية مهاراته اللغويـة  يع من األسئلة انووفي هذه األ
وقراءة وحديث ،حيث يطالبه معلمه بتلخيص النص أو فقرة  عمن كتابة واستما

ن يقترح خاتمة للنص من خالل المعطيات المتـوفرة  أ ومنه بأسلوبه الخاص 
  :عنده ومثال ذلك

عند عودتك إلى المنزل طلب منك والدك أن تلخص له نـص   :1مثـال 
  .القراءة الذي قرأته اليوم في القسم

  لخصه لوالدك في وقت قصير؟  -
  .تأثرت لحال األم" البنات الثالث"لقد قرأت قصة  :2مثال

                                                             
 .231، ص )مدخل الى علم التدریس(محمد الدریج، تحلیل العملیة التعلیمیة  - 1

 المقص •

 المنشار •

 المعجن •

 الساطور •

 المسمار •

 اإلبرة •
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  1ما هي الشخصية التي أحببتها في القصة؟ و لماذا؟ -
  :التدريس بواسطة األهداف

عمليـة وفـق    إجرائية اأهدافقبل بداية العملية التعليمية يصوغ المعلم 
هدف خاص أصبح مرتبطا  اإلجرائيوالهدف "مراحل تقديم الحصة المختلفة، 

بسلوكات سينجزها المتعلم ضمن شروط ومعايير محددة، كي يبـرهن علـى   
ويتميز هذا الصنف بالدقة والتعبير عنه على شـكل سـلوك   "،  2"بلوغ الهدف

من األصناف النادرة في أدبيات التربية "، ويعد هذا النوع من األهداف 3"عملي
  .4"ة العربيةوكبتها المتداولة بين أيدي مدرسي اللغ

وفيما يلي شرح موجز لما يجب أن يقوم به المعلم في نموذج التدريس 
  :بواسطة األهداف

مـا  : أهداف الدرس بوضـوح شـديد  "يجب أن نحدد  :قبل الدرس -أ
 5"كل تلميذ أن يكون قادرا على أدائه في نهاية الـدرس؟ لالسلوك الذي ينبغي 

يحتاج إليه المـتعلم ولمـا    صياغة أهداف واضحة تستجيب لما"وذلك بواسطة 
  .6"يتطلبه المنهاج التربوي

البد أن يتقن المدرس مهارة تحديد وصـياغة  "وفي هذه المرحلة بالذات 
  .7"األهداف إجرائيا

يركز المتعلم في تعليمه على جملة مـن العناصـر    :أثناء الدرس -ب
الطريقـة،  ، ىالمحتـو : المهمة التي يعتمدها في تبليغ وإيصال معارفه للمتعلم

  .الوسيلة

                                                             
  .91ینظر، ریاض النصوص للسنة الثالثة االبتدائیة، ص  - 1
 .41عبد اللطیف الفاریبي، عبد العزیز الغرضاف، كیف تدرس بواسطة األھداف، ص  - 2
 .9رشید بناني، من البیداغوجیا إلى الدیداكتیك، ص  - 3
 .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 4
 .326كوثر حسین كوجك، اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس، ص  - 5
 .23عبد اللطیف الفاریبي، عبد العزیز الغرضاف، كیف تدرس بواسطة األھداف، ص  - 6
 .326كوثر حسین كوجك، اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس، ص  - 7
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لسـن ومسـتوى    التعليمي المالئم النشاطال بد من اختيار  :المحتوى -1
ثـم نحـدد    راعي ميولهم ورغباتهم وحاجاتهم واستعداداتهم،يي المتعلمين الذ

ما هي المعارف المقدمة لـه؟ ومـا هـي    : طااألهداف المتوخاة من هذا النش
  ة معينة؟يجب أن يتعلمها في مرحل الخبرات والمهارات التي

ينبغي أن نعرف بأية طريقة نقدم المحتوى المنتقى الـذي  " :الطريقـة  -2
حددناه؟ هل نحاور أو نلقن، أو نلجأ إلى طريقة المهام فتترك للتالميذ فرصـة  

، وأحيانا نجد أنه من الرغم من المحتوى الجيد المقدم إال 1"البحث واالستكشاف
فطالب العلم في زماننا "التربوية المتبعة، أن المتعلم ال يستوعبه نظرا للطريقة 

يجدون إلى العلم وال يصلون، ومن منافعه وثمراته يحرمون، بما أنهم أخطئوا 
طرائقه، وتركوا شرائطه، وكل من أخطأ الطريق ضّل، فال ينال المقصود قّل 

  .، أي قليله أو جلُّه2"أو جّل

ما هي الوسائل البيداغوجية التربوية الالزمة إلنجاح العملية  :الوسيلة -3
التعليمية، ويجب أن تكون وسائل كافية، مجهزة بكل متطلبات التعلم العصري 

 .متطورة، حديثة، مصممة وفق مقاييس علمية

 .3"؟المتعلمأو  المعلم: كيف نستعملها؟ ومن يستعملها"ثم نتساءل 

  :بعد الدرس -ج
ل التعليمي يجب على المعلم أن يطرح جملة من األسئلة عند نهاية العم

هل تحققت األهداف التي رسمها أول الحصة؟ هل : حول الموضوع المدروس
ـ   ذا بنسبة مرتفعة أم ضئيلة؟ هل تابع التالميذ كلهم الحصة؟ هل اسـتوعبوا ه

  المحتوى؟ كيف لي أن أعرف ذلك؟

                                                             
 .24الفاریبي، عبد العزیز الغرضاف، كیف تدرس بواسطة األھداف، صعبد اللطیف  - 1
برھان الدین الزرنوجي، تعلیم المتعلم طریق التعلم، تحقیق محمد عبد القادر أحمد، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة،  - 2

 .81، ص 1986
 .164رابح بومعزة، تیسیر تعلیمیة النحو، ص  - 3
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ل؟ هل هو في تحديـد  وإذا لم تتحقق النتائج المرجوة، فأين يكمن الخل"
األهداف؟ أو في طبيعة المحتوى؟ أو في الطريقة؟ أو في الوسائل المسـتعان  

 .1"بها؟ أو في نوعية التقويم؟

إن صياغة األهداف على نحو إجرائي عملي ليس باألمر الهـين، كمـا   
يعتقد الكثير اليوم، فهي تخضع العتبارات عديدة، ويجب على المعلم أن يحدد 

مي الذي تهم به المادة التعليمية، هل هـو الجانـب المعرفـي؟ أو    المجال العل
  حسي الحركي؟ أو الجانب الوجداني؟الجانب ال

وبما أن القراءة مجالها عقلي معرفي كـان لزامـا علينـا أن نسـتعين     
أحد المعينات التي تساعد في تحديد األهداف "التي تعتبر " بنيامين بلوم"بصنافة 

األهداف التدريسية، حيث بدأ بتصنيف الجانب المعرفي  التربوية والتعليمية بل
، 2"إلى مستويات متدرجة من السهل إلى الصعب، أو من البسيط إلى المركـب 

  :وهي
تـذكر المعلومـات أو   "أي  :مستوى الحفظ أو المعرفة أو التذكر -1

الحقائق أو المبادئ أو المفاهيم، واستدعاؤها عند الطلب، ويمثل هذا المسـتوى  
يذكر المتعلم أحـد  : ، ففي هذا المستوى مثال3"أدنى مستويات المجال المعرفي

  ".المناخ، الفواكه، الخضر، المناسبات"مظاهر الفصل الذي هو فيه 
يذكر، يتعرف، يسمي : فعالهاصة ومن أوهذه األسئلة تكون في بداية الح

   .يشرح
القـدرة علـى إدراك المعـاني،    "يعرف الفهم بأنه  :مستوى الفهم -2

ويتطلب هذا المستوى استيعاب التلميذ لمعنى ما يحفظه مـن معلومـات، وأن   

                                                             
 .24د العزیز الغرضاف، كیف تدرس بواسطة األھداف، صعبد اللطیف الفاریبي، عب - 1
 .156كوثر حسین كوجك، اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس، ص  - 2
 .100أنور عقل، نحو تقویم أفضل، ص  - 3
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، وفي هذا المسـتوى يسـتمع المـتعلم    1"يعرف مدلول الكلمات والمصطلحات
  .علم، ويفهم معانيها ومفرداتهاللقراء النموذجية من طرف الم
  .يفسر، يستنتج، يجد عالقة، يعيد صياغة: ومن أفعالها السلوكية

قدرة الطالب على استخدام ما تعلمـه فـي   "وهو :مستوى التطبيق -3
مواقف جديدة لم يسبق له أن مر بها من قبل، أو استخدام الطالب لما تعلمه من 

  .2"غيرها في مواقف جديدةمفاهيم أو إجراءات أو مبادئ وتعميمات و
  .يشرح، يقارن، يرتب، يطبق: من أفعالها السلوكية

سـج  ننحويـة، وي  اصرفية، وتراكيب امثال ذلك، يستنتج من النص صيغ
  .على منوالها أمثلة أخرى

يتطلب هذا المستوى أن يـتمكن التلميـذ مـن    " :مستوى التحليل -4
بنائـه التنظيمـي   التعرف على مكونات وأجزاء موقف معين من أجـل فهـم   

  .3"التركيبي
تجزئة المادة إلى عناصرها المكونة "إلى  المتعلمفي هذا المستوى يسعى 

لها، واكتشاف العالقات القائمة بين هذه العناصر، ومعرفـة األسـلوب الـذي    
  .4"نظمت بموجبه تلك المادة

  .يحلل، يربط، يعرض: ومن أفعاله السلوكية
في بناء فكرة قصيرة ال تتجـاوز   المفرداتمثال ذلك يوظف ويستثمر 

  .بضعة أسطر
  

                                                             
 .158كوثر حسین كوجك، اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس، ص  - 1
 .104،103أنور عقل، نحو تقویم أفضل، ص ص  - 2
 .159كوثر حسین كوجك، اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس، ص  - 3
 .105أنور عقل، نحو تقویم أفضل، ص  - 4
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هو عملية تجميع العناصر واألجزاء والتفاصيل " :مستوى التركيب -5
المتفرقة بأسلوب أو بشكل من األشكال، ينتج عنه بنية متماسـكة ومتكاملـة،   

  .1"وتعتبر عملية التركيب عموما عملية عقلية معاكسة للتحليل في االتجاه
  .الخ...ئيركب، يؤلف، ينش: السلوكيةومن أفعالها 

يعتبر هذا المستوى أعلـى مسـتويات الجانـب    " :مستوى التقويم -6
العقلي، حيث يتطلب القدرة على إصدار حكم على األشياء أو المواقـف فـي   

   .2"ضوء معايير محددة سواء كانت معايير داخلية أو معايير خارجية 
فضح المغالطات الموجودة في خطاب مـا أو  "هي  :معايير داخلية -أ

  .3"بيان مقدار االنسجام الحاصل بين العناصر التي تركبه
بواسطة عرضه على غيره مـن  "أي تقويم العمل  :معايير خارجية -ب

األعمال ومقارنته به، والسيما األعمال الكبرى التـي أصـبحت لهـا قيمـة     
  .4"مرجعية
  .ع، يستفهميصحح، يدقق، يراج: ومن أفعاله 

معايير (مثال ذلك أن يطلب من المتعلم أن يتصور نهاية أخرى للحدث 
  ).خارجية

أو أن يختار أحسن جملة تعجبية في النص مع ذكر أداة التعجب وفعل 
  ).    معايير داخلية(التعجب وال ينس عالمة التعجب 
حتى يكون للتقـويم دور مهـم فـي العمليـة     : مما سبق نستطيع القول

مية باعتباره أحد األركان األربعة األساسة فيها، يجب توفر جملـة مـن   التعلي
الشروط والمعايير التي يجب مراعاتها خالل عملية التقويم بأنواعهـا الثالثـة   

                                                             
 .106، ص المرجع السابق - 1
 .160كوثر حسین كوجك، اتجاھات حدیثة في المناھج وطرق التدریس، ص  - 2
 .12رشید بناني، من البیداغوجیا إلى الدیداكتیك، ص  - 3
 .13المرجع نفسھ، ص  - 4
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، من خالل هذه األسس يتبين للمعلم مكامن القـوة  )تشخيصي، تكويني، نهائي(
  :ومواطن الضعف

مسـتمرا  "منهـاج،  أن يكون التقويم شامال لمحتـوى ومضـمون ال    -1
بمعنى أن يراعي كل مستويات التقويم، فالعمل  ،ومالزما للنشاط التعليمي نفسه

وال يقتصر على التقويم الختامي "، 1"الناجح يحتاج دوما إلى المتابعة المستمرة
النهائي وذلك لتصويب اإلجراءات وتصحيحها في حالة اكتشاف الخلـل أوال  

  .2"بأول
فطنا وذكيا، فيختـار الوقـت المناسـب     يجب على المعلم أن يكون -2

والمكان المناسب والموقف التعليمي المناسب أيضا، ليطرح أسئلته على المتعلم 
قصد تقويمه، فيجعل من تلك المواقف التعلمية محطات تقويمية مستمرة خالل 

 .الحصة الدراسية

أن ال يقتصر المعلم على األسئلة الموجودة في الكتاب، بل عليـه أن   -3
يختار ما يراه مناسبا، و يضيف إليه ما يالئم المستوى مراعيا في ذلك الدقة و 

 . 3"الوضوح و إثارة فكر التلميذ

أن يكون التقويم هادفا، وذلك بتحديد األهداف التي يسعى لتحقيقهـا  " -4
مع استخدام جميـع  "، 4"وارتباطها بالمنهج أو الظاهرة أو النشاط المراد تقويمه

 .5"الممكنة والمالئمة شرط صدقها وثبوتهاأدوات التقويم 

يجب أن يشترك فيه المدرس والطالب والمشرف الفني لكي يتخلص " -5
، أي التخطيط المنهجي العقالني للعملية التقويمية مـن  6"من القرارات الفردية

 .أجل تجنب القرارات االرتجالية والعشوائية

                                                             
 .269راتب قاسم عاشور، أسالیب تدریس اللغة الغربیة بین النظریة والتطبیق، ص  - 1
 .101توفیق أحمد المرعي، محمد محمود الحیلة، المناھج التربویة الحدیثة، ص  - 2

  .19تنظر، الوثیقة المرافقة لمناھج السنة الثالثة من التعلیم االبتدائي، ص  - 3
 .269قاسم عاشور، أسالیب تدریس اللغة الغربیة بین النظریة والتطبیق، ص راتب  - 4
 .101توفیق أحمد المرعي، محمد محمود الحیلة، المناھج التربویة الحدیثة، ص  - 5
 .269راتب قاسم عاشور، أسالیب تدریس اللغة الغربیة بین النظریة والتطبیق، ص  - 6
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، 1"التقويم النمطية أن يكسر الرتابة التي عرفت بها أسئلة"على المعلم  -6
 .فيختار أنماطا أخرى تتماشى وقدرات المتعلم

يجب وضع معايير وشروط وقوانين من خاللها نقوم المـتعلم أثنـاء    -7
 .تعلمه، وهذه المعايير يجب أن تختلف من نشاط إلى آخر

إن التقويم هو الكاشف لصعوبات التعلم و لنقاط القوة و الضعف فـي   -8
" التعلمي، لذا يجب أن نحسن اسـتعمال هـذه األداة   ممارستنا للفعل التعليمي 

فأشكال التقويم الممارسة عندنا غالبا ما يطغى عليها الجانب الجزائي، و لـيس  
 .2"الجانب التكويني العالجي

وحتى يكون عملنا علميا فإننا نقترح مذكرة في نشاط القراءة للسنة 
   :وفق التدريس باألهداف الثالثة من التعليم االبتدائي

  :المذكرة النموذجية المقترحة
  .لغة عربية :المادة
  .قراءة :النشاط

  .السنة الثالثة االبتدائية :المستوى
  .الثالثة :الوحدة
  .السادس :المجال
  .الطبيعة والبيئة: المحور

  .قوس قزح والعصافير: الموضوع
      :المراجع

  .كتاب رياض النصوص للسنة الثالثة االبتدائية -
  .الديداكتيك ىالبيداغوجيا إل رشيد بنائي، من -

                                                             
 .162، ص رابح بومعزة، تیسیر تعلیمیة النحو - 1

  .4ینظر، دلیل المعلم في استكشاف صعوبات التعلم و معالجتھا، ص - 2
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بواسطة    عبد اللطيف الفاربي، عبد العزيز الفرضاف، كيف ندرس  -
  .األهداف

  .بلوم :المستوى الصنافي
  : األهداف الخاصة

  .أن يكون التلميذ قادرا على قراءة النص قراءة متأنية، مسترسلة متمعنة -
الموجودة في النص أن يكون التلميذ قادرا على فهم واستيعاب المفردات  -

 .وتوظيفها في جمل مفيدة من إنشائه

  المراحل
  سير الدرس

  الزمن
  المحتوى والطريقة والوسيلة والتقويم  األهداف اإلجرائية

  

  

  

  

أهداف 

المحصل 

  القبلي

ــع  -1 أن يراجــ

ــي   ــوان الت األل

ــا  ــة (يعرفه تهيئ

التالميذ للـدخول  

  ).في جو الدرس

ــل  -2 أن يتأمــ

الصورة ويجيـب  

 عــن األســئلة 

  .المطروحة

  ": قوس قزح"نص  :المحتوى

  ".إلى الحقول... يحكى : "الفقرة األولى

  .سردية :الطريقة

  :تشخيصي أداته السؤاالن :التقويم

  اذكر بعض األلوان التي تعرفها؟ -1

 أي األلوان تفضل؟ لماذا؟ -2

) 108(مطالبة التالميذ فتح الكتاب ص  -

وتأمل الصورة الموجودة فيه ثـم يوجـه   

  

  

  

  

  

  د 10



  المشروع المقترح.......................................................................................... : الفصل الثالث

 153 

  :السؤالين

  ماذا تشاهد في الصورة؟ -1

  متى يظهر قوس قزح؟ -2

  

  

  

األهداف 

  الوسيطة

  

  

  

  

  

  

أن يستمع المتعلم  -1

ــراءة   ــدا لق جي

  .المعلم

أن يقرأ المـتعلم   -2

ــراءة   ــرة ق الفق

ــة  ــة والبقي متمعن

 .يتابعون باألصابع

أن يفهم المـتعلم   -3

 .ما يقرأ ويستوعبه

أن يجيب عـن   -4

ــئلة  األســــ

  .المطروحة

حوار بين معلم ومتعلميـه وفـق   : الطريقة

جملة من األسئلة يطرحها المعلم بخصوص 

  .هذه الفقرة

يقرأ المعلم النص قـراءة نموذجيـة    -

معبرة، متمعنة، ويحترم عالمـات الوقـف   

  .والترقيم

يطلب المعلم من بعض التالميذ قراءة  -

 .النص فقرة فقرة

يبدأ بأنجب التالميذ وأحسنهم قـراءة   -

 .بصوت مسموع وواضح

ف المعلم  بعض التالميذ بقـراءة  يكل -

الفقرة األولى ويستوقف المتعلم من حـين  

آلخر قصد شرح المفردات الصعبة التـي  

 :تعترضه
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  :الجداول •

 :ال ترغب في الغناء •

 :فورا •

 :شد الناظرين •

يطلب المعلم من المتعلمين توظيـف   -

  .هذه المفردات في جمل مفيدة من إنشائه

يسجل أحسن الجمل علـى السـبورة    -

 .التشجيعقصد 

يطرح المعلم أسـئلة حـول الـنص     -

 .إلدراك مدى فهم التالميذ للفقرة المقروءة

تكويني أداتـه األسـئلة    :نوع التقويم -

 :التالية

  لماذا كانت العصافير حزينة؟ -1

 لماذا اجتمعت العصافير؟ -2

 أين كانت ترى ريشها الرمادي؟ -3

 لماذا توجهت العصافير إلى الشمس؟ -4

 العصافير ؟لماذا خافت الشمس على  -5

  

  

  د 20
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 ماذا طلبت العصافير من األمطار؟ -6

ــد  -7 لمــاذا أطلقــت العصــافير زغاري

 وصيحات الفرحة والسرور؟

قد ينبغي أن تكون اإلجابات الصحيحة  -

  .  %90بلغت 

  

  

  

األهداف 

  النهائية

أن يتابع القـراءة   -

األخيرة ويستدرك ما 

  .لم يفهمه

أخيـرة  يختم المعلم الحصة بقـراءة   -

  .ختامية

يطلب المعلم من أحد التالميذ قـراءة   -

 .ختامية

يطلب المعلم منهم قراءة وكتابة الفقرة  -

... ذات يـوم  : "الموالية بعد أن يحددها من

 ".إلى الشمس

  .إجمالي يتعلق بنهاية الفقرة :نوع التقويم

  

  

  د 10

  .في الحصص األخرىنفسها تتبع الخطوات  :مالحظة
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وحتى يكون بحثنا هذا ثريا ومفيدا ارتأينا أن تكون خاتمته جملـة مـن   
من شأنها أن تنمي وتطور  -يراها الباحث–التوجيهات المنهجية التربوية التي 

ها وهـو تكـوين مـواطن    منالعملية التعليمية التعلمية، وتحقق الهدف األسمى 
والخبـرات   صالح يتأثر ويؤثر في محيطه من خالل تلك الحقائق والمعـارف 

  . المقدمة له
  المتعلم : أوال 

كل عملية تعليمية تعلمية تطلب المرور بفترات مختلفة مقترنة  -1

بمدة زمنية غالبا ما تكون غير كافية لتقديم النشاط المعرفـي ، وعليـه   

يجب البحث عن إستراتيجية تعليمية تناسب كل مرحلة دراسية من حيث 

  .ساليب التقويمالمحتوى واألهداف وطرائق التدريس وأ

باعتبار المتعلم قطب الرحى وعصب العملية التعليمية فقد بات  -2

من الالزم مراعاة ميوله وتطلعاته، وما يتفق مع رغباتـه وطموحاتـه   

 .وعدم إرهاقه بأوامر ونواهي تؤثر سلبا على سلوكاته ونشاطاته

ربط التعليم بالواقع المعيش، أي أن يكون المحتـوى المقـدم    -3

لبيئته االجتماعية والثقافية واالقتصادية وان ال يتعـارض   افقللمتعلم موا

 .مع عاداته وتقاليده ومبادئه وقيمه

االهتمام بجميع مناحي المتعلم المعرفيـة والدينيـة والعقليـة     -4

 .والوجدانية وتنمية الجوانب االنفعالية من خالل المحتوى المقدم
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دالء إكساب المتعلمين حرية التفكير وإصـدار األحكـام واإل   -5

بآراء مستقلة وتعويدهم على تحمل مسؤولية مـا يصـدر مـنهم، أي    

االهتمام والتركيز على تنمية شخصية المتعلمين وتطوير مهاراتهم على 

 .التفكير والخلق واإلبداع

االعتماد على أسلوب اإلثارة والتشويق والترغيب في الدرس  -6

طريـق   إلثارة الحماس والتنافس والنشاط داخل الحجرة، وذلـك عـن  

تحفيز المتعلم ببعض الجوائز ولو بسيطة حتى تكون حافزا له  ويتوقف 

 .هذا على اختيار األنشطة المناسبة

ربط الحياة المدرسية بالحياة العائلية وذلك عن طريق إشراك  -7

األولياء في أمور وقضايا أبنائهم، وهذا سيوفر عـن المؤسسـة جهـد    

 .ركة بين المؤسسة واألسرةالمتابعة والتقويم ألن عملية التعليم مشت

خلق جو حميمي وذلك بتوطيد العالقة بين المعلـم والمـتعلم،    -8

ووجوب كونهما من بيئة واحـدة لتسـهيل عمليـة التـدريس نظـرا      

 .للصعوبات التي تعترضه

  المعلم  : ثانيا 

يجب تكوين معلمين يتميزون بسعة األفق وسـالمة الخيـال وسـرعة     -1

البديهية تكوينا أكاديميا عاليا يسمح لهم بالتعامل مع المواقف التعليميـة  
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المختلفة، ومن أداء واجبهم بإخالص مؤمنين بمهامهم متشبعين بـالقيم  

  .اإلسالمية الفاضلة

وذلـك باالهتمـام   يجب على المعلم أن يتعامل مع التلميذ معاملة حسنة  -2

 .بجانبه الوجداني االنفعالي

يجب على المعلم استعمال اللغة العربية الفصيحة في جميـع مراحـل    -3

 .الدرس، وال يستعين باللهجة العامية حتى يكون منواال حسنا للمتعلم

 .والفروق الفردية معلى المعلم مراعاة حاجات المتعلمين وميوالته -4

لمرح وإدخال السـرور إلـى نفـوس    أن يختار المعلم أوقاتا للعب وا -5

 .المتعلمين في كل موقف تعليمي تعلمي يتطلب ذلك

باعتبار المعلم عامال أساسيا من عوامل التحصيل اللغوي ، وجب عليه  -6

أن يكون قدوة حسنة من خالل أخالقه وتصرفاته وسلوكه ومعامالتـه  

 .وواجباته وإخالصه في العمل وإتقانه له

لغة العلم والدين لذا وجب عليه البحث عـن  ن المعلم هو أساس تعلم إ -7

سبل النجاح بإتباع أحدث الطرائق وهذا لمواكبـة التفجـر المعرفـي    

واإلعالمي الضخم و ما نتج عنه تراكم المعلومات والمعارف لذا وجب 

على المعلم البحث واالجتهاد والدراسة من أجل تنمية معارفه وأساليبه 
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إنجاح العملية التعليميـة مهمـا كـان     في العمل التي تعد أداة فعالة في

 .نوعها والسير بها في طريق التقدم واالزدهار

يهدف المعلم من خالل أي نشاط تعليمي تعلمي إلى تحقيق جملـة مـن    -8

األهداف لهذا كان لزاما عليه اختيار األنشطة المالئمـة التـي تخـدم    

سـب  ح–الدرس، واالعتماد على العمل الفردي أو الثنائي أو الجماعي 

وذلك من أجل خلق روح التنافس من جهة والتعـاون   -طبيعة النشاط

 .االيجابي من جهة أخرى

حسن استغالل الوسائل التعليمية البيداغوجية وتوظيفها على أحسن وجه  -9

 .المرجوة األهدافلتحقيق 

أن ال يخصص الحصة للحديث الطويـل واسـتعراض معلوماتـه     -10

سه بأهميته في العملية التعليمية، المتعلم وتحسي إشراكوأفكاره، بل عليه 

وجعله مشاركا إيجابيا، يحترم رأيه ويقدم له البديل إن دعت الضرورة، 

ستثمر الوقت كله يوذلك باستخدام أسلوب الحوار الهادف والفاعل وأن 

 .في ما يفيد المتعلم وأن يتجنب الحديث عما ال عالقة له بالدرس

وح، وعلى إثرهـا يحـدد   المتوخاة بدقة ووض األهدافيجب تحديد  -11

الطرائق الناجعة والفاعلة وأساليب التقويم التي تعالج مواطن الضـعف  

 .ومكامن القوة
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  على مستوى المؤسسة التعليمية : ثالثا 

إحساس أولياء األمور بدورهم التربوي التكميلي للمؤسسة وتوعيتهم من  -1

  .خالل اجتماعات أو إصدار مجالت

الضرورية مجهزة بكل متطلبات التعليم الحديث توفير الوسائل التعليمية  -2

 .المتطورة وتغطي جميع المستويات الموجودة بها

تنظيم بعض المسابقات الثقافية والرياضية بالمؤسسة بصـفة مسـتمرة    -3

طوال الموسم الدراسي وتشجيع الفائزين بجوائز قيمة من أجـل كسـر   

 .روح الملل، فالمعلم بحاجة ماسة إلى مثل هذا

جزء من ميزانية المؤسسة من أجل القيام بـرحالت علميـة   تخصيص  -4

استكشافية لبعض المرافق الموجودة بالوالية لجميع المستويات وال يجب 

 .أن تقتصر على المجتهدين فقط

توفير داخل المؤسسة وسائل الترفيه العقلية مثل الشـطرنج، الكلمـات    -5

 .الخ...، كرة القدمالمتقاطعة، وجسديا مثل الحبل و األرجوحة

احترام النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد لكل إطـار مـن الطـاقم     -6

 .اإلداري مهامه

تخصيص إحدى أمسيات أيام األسبوع من أجل توعية وتوجيه سلوكيات  -7

المعلمين والمتعلمين دينيا واجتماعيا في الحياة اليومية داخـل وخـارج   
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لحركـات  القسم يشرف عليها الطاقم اإلداري للمؤسسة وأحد ممثلـي ا 

الـخ يـتم   ....الصحة، النقل، الحماية المدنية، الشرطة : الجمعوية مثل

خاللها معالجة مختلف الظواهر المتفشية في المجتمع وتعداد أخطارهـا  

المخـدرات، التـدخين، الغـاز    : ومضارها والعمل على محاربتها مثل

 .الطبيعي، قانون المرور،بعض األمراض المعدية

العلمية بأجهزة عصرية حديثـة متطـورة    قياتالملتالعمل على تزويد  -8

تترجم للمتعلم الواقع المعيشي كعرض بعض األشرطة واألفـالم فـي   

أقراص مضغوطة وتوزيعها على المتعلمين حتى تكون لهـم مرجعـا   

 .يرجعون إليه كلما أرادوا ذلك
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  ستبياناالمنوذج 
  حتية احترام و تقدير

كادميي موسوم هذا االستبيان موجه إىل معلمي املدرسة االبتدائية لغرض علمي هادف و هو إجراء حبث أ
  نشاط القراءة تبليغ حمتوى  صعوبة                : بـ

  ةللسنة الثالثة االبتدائي
  - التدريس باألهداف على ضوءدراسة حتليلية نقدية  -

اليت تنري لنا  االلتزام بالدقة و املوضوعية و الصراحةلذا نرجو من مجيع من قدم له هذا االستبيان 
الطريق، و اإلجابة عن مجيع األسئلة إن أمكن، قصد التعرف على أهم الصعوبات اللغوية، كما نتعهد 

  .ا االستبيان تبقى سرية و ال تستخدم إال ألغراض البحث العلميبأن البيانات الواردة يف هذ
  و دمتم يف خدمة اجلامعة، و تطوير البحث العلمي

  :أمام اجلواب املرغوب فيه) x(ضع عالمة : مالحظة
 علمنياستبيان خاص بامل

 أنثى      ذكر: اجلنس )1

 مدرسة ابتدائية) ة(معلم       )ة(جماز ) ة(أستاذ : اإلطار التعليمي )2

 أبدا             أحيانا    دائماهل تقوم بصياغة أهداف دروسك ؟    )3

 إذا كنت تقوم بصياغتها ما هي الكتب و املراجع اليت تعتمد عليها )4

 كتب و مراجع علمية        الوثائق الوزارية املقررة

 ال    هل يهتم التالميذ بنشاط القراءة أكثر من النشاطات األخرى؟ نعم )5

  : نعم هليف حالة اإلجابة ب
  بنسبة كبرية •
 بنسبة متوسطة •

 بنسبة جزئية •
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 ال   نعم      هل هناك جتاوب من طرف التالميذ أثناء درس القراءة ؟ )6

  :هذا راجع إىل" ال"يف حالة اإلجابة بـ 
 الفروق الفردية بني التالميذ •

 عدم وجود وسائل إيضاحية لتوضيح معىن األشياء •

  طريقة إلقاء الدرس •
 املفردات املوجودة فيهصعوبة  •

 عجز املتعلم عن أداء املعىن •

 بعد النصوص عن الواقعية •

 خلو النصوص من عنصر اإلثارة و التشويق •

 أمثلة مرافقة: هل املفردات املوجودة يف النصوص مشروحة بـ )7

  رسومات ختطيطية توضيحية   •
 كلمات مألوفة   •

 أكثر من كلمة •

  أخرى تذكر •
  شرحها؟ما رأيك يف كيفية  )8

 بطريقة جيدة و واضحة    •

  بطريقة مبسطة •
  غري مشروحة    •

 نعم     هل حاولت ولوج النصوص الطويلة و الصعبة مبدخل مناسب أو وضعية مشكلة؟ )9
 ال  

أحيانا       دائما  ؟ هل دفعت مبتعلمك إىل خلق تصورات ختامية للنصوص )10
 أبدا    

 ممكنة ألحداث النصوص؟هل قمت بإعطاء فرص ملتعلمك بتصور حلول  )11

 أبدا    أحيانا       دائما
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 : هل تغيري حمتوى الكتاب خاضع )12

 إلمالءات الرغبة السياسية  •

 احتياجات املتعلم •

 متطلبات التطورات العلمية الراهنة •

 ال    هل استعمل الكتاب كلمات مفتاحية ؟   نعم )13

 :هل اعتمد الكتاب على تكرار الكلمات الصعبة )14

 بصورة دائمة •

 بشكل متواتر •

 أمور أخرى تذكر •

 : القراءة يناسب نشاطهل حمتوى  )15

 املستوى الفكري للتالميذ •

 مدارك املتعلم و واقعه •

 أكرب من املستوى •

 أقل من املستوى •

 أخرى تذكر •

 :هل الصور اإلحيائية املوجودة يف النص )16

 كافية •

 غري كافية •

 أمور أخرى تذكر •

 ال    يليب احتياجات املتعلم؟ نعمهل الكتاب املدرسي هلذه السنة  )17

 هل استطعتم من خالل أسئلة متنوعة تقومي مدى استيعاب التالميذ لدرس القراءة؟ )18

  ال      نعم
  :يف حالة اإلجابة بنعم، هل كانت بنسبة
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  كبرية •
 متوسطة •

 هل تطلب من التالميذ كتابة درس القراءة و مراجعته قبل ايء إىل احلصة؟ )19

 بداأ    أحيانا    دائما

 :يف حصة العالج التربوي لنشاط اللغة العربية هل تستغلها يف )20

  قراءة النص مرة أخرى •
 )حنوية، صرفية(إجناز متارين لغوية متنوعة  •

 ال    نعم  هل مت رصد أخطاء و هفوات يف الكتاب املدرسي ؟ )21

  أخرى تذكر     معرفية: هل هي" نعم"إذا كانت اإلجابة 
  إمالئية          

 ال      تقدمي قوائم ذه األخطاء للهيئة الوصية ؟   نعمهل مت  )22

 ال    هل متت اإلجراءات الالزمة من اهليئة املسؤولة بتصحيح األخطاء ؟  نعم )23

 : حسب تقديرك هل مؤلفو هذا الكتاب )24

 على قدر من الوعي بالواقع التعليمي •

 بعيدون عن فلسفة اتمع و واقعه •

 تعلممل يدرسوا البيئات املختلفة للم •

 أمور أخرى تذكر •

 ال    هل توجد كتب و مراجع أخرى موافقة حملتوى الكتاب اجلديد ؟   نعم )25

 ال    نعم  هل ميكنك إكمال حمتوى املقرر الدراسي ؟ )26

  :ما هي األسباب" ال"إذا كانت اإلجابة بـ 
  كثافة احملتوى  •
  صعوبة احملتوى و تعقيده •
  أمور أخرى تذكر •

 وقعة إلمتام برنامج املقرر؟ما هي النسب املئوية املت )27

 %80نسبة  •
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 %90نسبة  •

        %100نسبة  •
 ال    نعم  أثناء الراحة، هل جيد التالميذ وسائل للترفيه يف ساحة املدرسة ؟ )28

 ال    نعم  هل هناك متابعة من طرف األولياء ألبنائهم ؟ )29

  :فهل هذا راجع إىل" ال"إذا كانت اإلجابة بـ 
  عدم اهتمام األولياء •
 انعدام املستوى التعليمي لألبوينضعف أو  •

  احلالة االجتماعية املزرية •
  أمور أخرى تذكر   •

 لبعض املرافق اليومية ؟ –رفقة تالميذكم  –هل تقومون برحالت علمية استكشافية  )30

  ال        نعم
  5 – 1يف حالة اإلجابة بنعم رتبها من 

  أماكن أخرى    حديقة احليوانات    متحف ااهدين
  قاعة متعددة الرياضات      طفالمترته األ

 :هل ميكن إرجاع الصعوبات اللغوية يف تبليغ احملتوى إىل )31

  املنهاج التربوي •
  املعلم •
 املتعلم •

ما رأيك يف اإلصالحات احلالية للمنظومة التربوية خاصة على مستوى املؤسسات  )32
 التعليمية ؟

..............................................................................  
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  :خاص بالكلمة و شرحها 01جدول رقم * 

  وابــــــالص  هاـــة و شرحـــالكلم  ةـالصفح  الرقم
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :طأ الكلمة و صوااخاص خب 02جدول رقم * 
  الصـــــــواب  اخلطـــــــــأ  الصفحة  الرقم

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

.فقطخاص مبعلمي السنة الثالثة من التعليم االبتدائي  :مالحظة
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  ستبياناالمنوذج 
  استبيان خاص باملتعلمني

 أنثى      ذكر: اجلنس )1

   جامعي    ثانوي    ابتدائي    دون املتوسط:  املستوى التعليمي لألم )2

  جامعي    ثانوي    ابتدائي    دون املتوسط:  املستوى التعليمي لألب )3
     

 : هل تواظب على احلضور إىل املدرسة )4

 بصفة مستمرة •

 بصفة غري منتظمة •

 أمور أخرى تذكر •

  :و هذا راجع موعة من األسباب منها
 مساعدة اآلباء يف أعماهلم •

 عدم توفر وسائل النقل •

: الظروف املناخية مينعك من االلتحاق باملدرسة •
 سقوط األمطار و الثلوج

 أمور أخرى تذكر •

 6إىل  1الدراسية اليت تفضلها ؟ رتبها من  األنشطةما هي  )5

  موسيقى و حمفوظات    تربية بدنية    لغة عربية    رياضيات
  أخرى تذكر    رسم و أشغال

 ال     هل يعجبك أسلوب معلمك يف التدريس؟   نعم )6

  :، هذا راجع إىل"ال"يف حالة اإلجابة بـ 
 كثرة غيابات املعلم •

 يتعامل معك بعنف و قسوة •

 ال يستطيع إيصال الفكرة و توضيح املعىن •
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 االرجتالية يف التقدمي •

كثرة اخلروج من (التملص من أداء واجبه  •
 )القسم، االشتغال بأعمال أخرى

 أمور أخرى تذكر •

  يف حالة اإلجابة بنعم هذا يعود إىل

 انضباطه و صرامته •

 تبسيطه و تسهيله و تيسريه للفكرة •

 يتعامل معك بلطف و احترام •

 ال    بالنسبة إىل القراءة، هل تراجع الدرس قبل ايء إىل املدرسة ؟   نعم  )7

  ، ملاذا ؟"ال"إذا كانت اإلجابة بـ 
 ضيق الوقت الشتغالك بأمور الرعي و السقي •

 عدم فهم النص أصال •

 عدم وجود مراجع و كتب مساعدة •

 )إخوتك، أبويك(ال يوجد من يراجع معك  •

 أمور أخرى تذكر •

 أبدا    أحيانا        تراجعه بعد الرجوع من املدرسة ؟   دائماهل  )8

 : قبل ايء إىل املدرسة هل تكتب )9

 النص كامال •

 فقرة أو فقرتني •

 ال تكتبه إطالقا •

 ال    هل تنجز متارين لغوية تدعيمية من تلقاء نفسك ؟   نعم )10

  ملاذا يا ترى ؟" ال"يف حالة اإلجابة بـ 
 منك تنجز إال ما يطلبه املعلم •
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 عدم توفر مراجع معينة •

 أمور أخرى تذكر •

 ال    هل تستوعب مجيع املفردات املوجودة يف النص ؟   نعم: أثناء الدرس )11

  ملاذا ؟" ال"إذا كانت اإلجابة بـ 
 مل تتعرض هلا من قبل •

مل جتد هلا تفسريا يبسط الفكرة أو مقابال يف  •
 الواقع املادي

 ال توجد وسائل إيضاحية •

 تذكر أمور أخرى •

 ال     هل لديك قاموس لغوي ؟   نعم )12

 اللغة العربية الفصحى: هل يستعمل املعلم أثناء الدرس )13

  العامية الدارجة
  يستعملهما معا

 :حتضر الدروس و تراجعهاهل  )14

 مبفردك •

 مع زمالئك •

 أحد أفراد عائلتك مع •

 أمور أخرى تذكر •

 ال    نعمهل لديك قصص و كتب أخرى غري املدرسية يف مرتلك ؟   )15
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 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع *

 :والمراجع العربيةالمصادر  -أوال

إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق مجمع اللغة العربية، مكتبة  .1
 .2004، 4الشروق الدولية، مصر، ط 

إبرير بشير ، دليل اكتساب اللغة في التراث اللساني العربي، مطبعة  .2
 .2007المعارف عنابة، الجزائر، 

 .م1994، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط  .3

أحمد حسين اللقاني، المناهج بين النظرية والتطبيق، عالم الكتب، القاهرة،  .4
 .1982مصر، 

أحمد حسين اللقاني، فارعة حسن محمد، التدريس الفعال، عالم الكتب،  .5
  .1995، 03القاهرة، مصر، ط

أحمد حسين اللقاني، فارعة حسن محمد، مناهج التعليم بين الواقع  .6
 .2001، 01تب، القاهرة، مصر، طوالمستقبل، عالم الك

أحمد مختار عضاضة، التربية العلمية والتطبيقية في المدارس االبتدائية  .7
 .1962، 03والتكميلية، مؤسسة الشرق األوسط للطباعة، ط

إسماعيل أحمد عمايرة، تعليم اللغة العربية في مرحلة التعليم العام، دار  .8
 .2001، 1وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  .9
 .2003، 07والتوزيع، ط

اللجنة الوطنية للمناهج، الوثيقة المرافقة لمناهج السنة الثالثة من  .10
 .2008التعليم االبتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر، 

في استكشاف صعوبات التعلم اللجنة الوطنية للمناهج، دليل المعلم  .11
 .2004ومعالجتها، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 

اللجنة الوطنية للمناهج، دليل المعلم لكتاب اللغة العربية السنة الثالثة  .12
 .2008من التعليم االبتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 
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التعليم االبتدائي،  اللجنة الوطنية للمناهج، مناهج السنة الثالثة من .13
 .2008الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 

اللجنة الوطنية للمناهج، وثيقة تخفيف مناهج التعليم االبتدائي،  .14
 .2008الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 

أنور عقل، نحو تقويم أفضل، دار النهضة العربية للطباعة والنشر  .15
 .2001، 01والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

برهان الدين الزرنوجي، تعليم المتعلم طريق التعلم، تحقيق محمد  .16
 .1986عبد القادر أحمد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

بلعيد صالح ، دروس في اللسانيات التطبيقية، دار هومة للطباعة  .17
 .2004والنشر والتوزيع، الجزائر، 

جزائري، بن سالم عبد الرحمن ، المرجع في التشريع المدرسي ال .18
 .1993، 1مطبعة باتنة، الجزائر، ط

بوحوش عمار ، محمد محمود الذنيبات، مناهج البحث العلمي و  .19
 .2005طرق إعداد البحوث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

رؤية في أساليب تطوير -بومعزة رابح ، تيسير تعليمية النحو  .20
الم الكتب للنشر والتوزيع ، ع-العملية التعليمية من منظور النظرية اللغوية

 .2009، 1والطباعة، القاهرة، مصر، ط

توفيق أحمد المرعي، محمد محمود الحيلة، المناهج التربوية الحديثة  .21
مفاهيمها وعناصرها وأسسها  وعملياتها، دار المسيرة للنشر والتوزيع 

 .2004، 04والطباعة، عمان، األردن، ط

االجتماعية، دار العلم جودت أحمد سعادة، مناهج الدراسات  .22
 .1984، 01للماليين، بيروت، لبنان، ط

حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، الدار  .23
 .، د ت03المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ط

دمرجي، الدليل في التشريع المدرسي للتعليم التحضيري واألساسي  .24
 .درسية، الجزائر، د توالثانوي، الديوان الوطني للمطبوعات الم
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راتب قاسم عاشور، محمد الحوامدة، أساليب تدريس اللغة العربية  .25
بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 

 .2003، 01األردن، ط

رشدي أحمد طعيمة، األسس العامة لمناهج تعليم اللغة العربية  .26
، 01لفكر العربي، القاهرة، مصر، طدار ا) تقويمها –تطويرها  –إعدادها (

1998. 

رشدي أحمد طعيمة، محمد السيد مناع، تدريس العربية في التعليم  .27
 . 2001، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، -نظريات وتجارب-العام   

رشيد بناني، من البيداغوجية إلى الديداكتيك، دار الخطابي للنشر،  .28
 .1991، 01الدار البيضاء، المغرب، ط

زرواتي رشيد ، تدريبات على منهجية البحث في العلوم االجتماعية،  .29
 .2002، 01ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط

زكرياء إبراهيم، طرق تدريس اللغة العربية، دار المعرفة الجامعية،  .30
 .القاهرة، مصر، د ت

زكرياء محمد الظاهر وآخرون، مبادئ القياس والتقويم في التربية،  .31
العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  الدار

 .2002، 01األردن، ط

سرير محمد شارف ، خالدي نور الدين ، التدريس باألهداف  .32
 .وبيداغوجيا التقويم، دار الكتاب، سطيف، الجزائر، د ت

سعدون محمد الساموك، هدى علي جواد الشمري، مناهج اللغة  .33
 . 2005، 01تدريسها، دار وائل للنشر، عمان، األردن، طالعربية وطرق 

سهيلة محسن كاظم الفتالوي، المنهاج التعليمي والتدريس الفاعل،  .34
 .2006، 01دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ط

صالح ذياب هندي، هشام عامر عليان، دراسات في المناهج  .35
 .1999، 07األردن، ط واألساليب العامة، دار الفكر للطباعة، عمان،
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صالح عبد العزيز، التربية وطرق التدريس، دار المعرفة، مصر،  .36
 .1ج

صالح هندي وآخرون، تخطيط المنهج وتطويره، دار الفكر للطباعة،  .37
 .1999عمان، األردن، 

صالح عبد الحميد مصطفى، المناهج الدراسية، عناصرها وأسسها  .38
 .2000، 01، طوتطبيقاتها، دار المريخ، الرياض، السعودية

طه حسين الديلمي، سعاد عبد الكريم عباس الوائلي، اللغة العربية  .39
مناهجها وطرائق تدريسها، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن، 

 .2005، 01ط

عبد اللطيف الفاربي، عبد العزيز الغرضاف، كيف تدرس بواسطة  .40
 .1989الرباط، المغرب، األهداف التربوية، دار الخطابي للطباعة والنشر، 

عبد اهللا األمين النعيمي، طرق التدريس العامة، مكتبة طرابلس  .41
 .، د ت02العالمية، ليبيا، ط

عبده الراجحي، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، دار المعرفة  .42
 .1996الجامعية، االسكندرية، مصر، 

نشر علي أحمد مدكور، طرق تدريس اللغة العربية، دار المسيرة لل .43
 .2007، 01والتوزيع والطباعة، ط

فوزي طه إبراهيم، رجب أحمد الكلزة، المناهج المعاصرة، مطبعة  .44
 .2000المعارف، مصر، 

كوثر حسين كوجك، اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس،  .45
 .2001، 02عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط

علمي، دار مازن مبارك، اللغة العربية في التعليم العام والبحث ال .46
 .النفائس، بيروت، لبنان، د ت

محمد الدريج، التدريس الهادف، دار الكتاب الجامعي، العين،  .47
 .2004، 01اإلمارات العربية المتحدة، ط
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، )مدخل إلى علم التدريس(محمد الدريج، تحليل العملية التعليمية  .48
 .مطبعة النجاح الجديدة، الرباط، المغرب، د ت

ت مالحظة التدريس مناهجها واستعماالتها محمد زياد حمدان، أدوا .49
 .1984في تحسين التربية المدرسية، الدار السعودية للنشر والتوزيع، 

محمد عبد الرحيم عدس، صعوبات التعلم، دار الفكر للطباعة والنشر  .50
 .1988، 1والتوزيع، عمان، األردن، ط

محمد علي محمد، علم االجتماع و المنهج العلمي، دار المعرفة  .51
 .1980، 1جامعية، القاهرة، مصر، طال

محمود أحمد السيد، اللسانيات وتعليم اللغة، دار المعارف للطباعة  .52
 .والنشر، سوسة، تونس، د ت

ميشال زكريا، مباحث في النظرية األلسنية وتعليم اللغة العربية،  .53
، 02المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 

1985. 

، 01بت، أضواء على الدراسة الميدانية، مكتبة الفالح، طناصر ثا .54
1992. 

نايف خرما، علي حجاج، اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها، عالم  .55
 .1988المعرفة، الصفاة، الكويت، 

نايف معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، دار النفائس،  .56
 .1991بيروت، لبنان، 

ص، كتابي في اللغة العربية وزارة التربية الوطنية، رياض النصو .57
للسنة الثالثة من التعليم االبتدائي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، 

 .2008الجزائر، 

وليد عبد اللطيف هوانة، المدخل في إعداد المناهج الدراسية، دار  .58
 .1988المريخ للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

، )مقدمات وتطبيقات(اللغة المعاصر يحي عبابنة، آمنة الزغبي، علم  .59
 .2005، 1دار الكتاب الثقافي، أربد، األردن، ط 
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يحيى عطية سليمان، سعيد عبده نافع، تعليم الدراسات االجتماعية  .60
 .2001،  02، دار القلم للنشر والتوزيع، اإلمارات، ط)للمبتدئين(

 :المراجع باللغة األجنبية -ثانيا

1. François Richaudeau, Conception et production des 
manuels scolaires (guide pratique), u.n.e.s.c.o. , Paris, 
1979. 

2. Oxford University dictionary, fifth editions, oxford 
University press , 1995. 
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، 01مجلة منتدى األستاذ، المدرسة العليا لألساتذة، قسنطينة، الجزائر، ع .1
 .2005أفريل 
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، 03مجلة منتدى األستاذ، المدرسة العليا لألساتذة، قسنطينة، الجزائر، ع .3
 .2007أفريل 

المجلة العربية للتربية، المنظومة العربية للتربية و الثقافة و العلوم، تونس،  .4
 .1994، 02ع

، جمعية اإلصالح واالجتماع "قراءات في المناهج التربوية"مجلة الرواسي  .5
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