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القرن الواحد العشرين حركة ال متناىية يف عملّية إصالح النظم التعليمية، شهد  
وإعادة صياغة أىدافها الرتبّوية، وتطوير زلتوايهتا ادلعرفّية، وابتكار الوسائل التعليمية 

ومن أجل حتقيق أحسن النتائج ادلرغوب فيها وأرقى ادلستوايت التعليمية  .والتكنولوجية
أبقل التكاليف وأبسط اجلهود، سارعت إىل إدخال التعديالت والتصحيحات الالزمة على 

ىامة ، انطالقا من إدخال تغيريات نفسو سلتلف مركبات مناىجها، وهنجت اجلزائر ادلنهاج
 عليمي.على سلوك كّل متعامل يف احلقل الت

، تعمل 3002/3002إّن اإلصالحات الرتبّوية يف اجلزائر اليت انطلقت مع بداية سنة  
على توفري الشروط والضوابط الضروريّة لتمكني كل الفاعلني الرتبّويني من اكتساب أقصى ما ميكن 

ج من ادلهارات البداغوجّية، كالتحكم يف ختطيط دفعات ادلتمدرسني، والتكوين ادلتواصل ألفوا 
ادلعّلمني، وإدخال تكنولوجيا اإلعالم واالتصال احلديثة، وإعادة اذليكلة الشاملة للطرائق 

 مليةالبيداغوجّية والربامج التعليمّية، وضمن ىذه النظرة سيكون التلميذ ىو الطرف الرئيسي يف الع
 والتعليمية.  ةالرتبّوي

ّية وسبل إجناحها، وحتقيق أفضل لقد اىتمت ادلؤسسة الرتبّوية منذ عقود ابلعملية التعليم 
كان على احملتوى بنظرة مفادىا أّن ادلخرجات يف كل مرّة تغري من عناصرىا، غري أّن جّل اىتمامها  

 األستاذ واحملتوى مها من أىم عناصر العملّية على اعتبار أّن التلميذ ما ىو إال مطبق دلا يُقال لو.

ذه النظرة، وأُقرت نظرة جديدة ذات أبعاد لكن مع بروزدراسات تربّوية حديثة ُغريت ى 
ثالثة، تعتمد بدرجة أوىل على عنصر " التلميذ" ابعتباره زلور العملية التعليمية، ومن مّث على 

وكذا احلال ابلنسبة للكتاب ادلدرسي )احملتوى( عند  ستاذ أن يراعي خصائص ىذا التلميذ،األ
يف ىذه العملّية، لذلك أردان تسليط الضوء  أتليفو حيث يكون للتلميذ نصيب ىام من االعتبار

َالعربّيةوسومة بــ" على ىذا ادلوضوع من خالل دراستنا ادل َاللغة ،َالتدريسَابلكفاايتَألنشطة
َوأثرهَيفَالتحصيلَالدراسيَـــَالسنةَالثانيةَمتوسطَأمنوذجاَ

َ
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 التدريس.وسبب اختياران ذلذا ادلوضوع يعود إىل:ـــــ التعرف على بيداغوجيّا ،َ

 ـــــ تتبع خطوات اإلصالح الرتبوي يف اجلزائر.ـــــ حب التطلع وادلعرفة.

 ـــــ معرفة عالقة البيداغوجّيا ابلعملية التعليمية.

من أجل معرفة مدى استيعاب جاء  واختياران للسنة الثانية متوسط دون سائر ادلستوايت  
رلموعة  نوحاولنا يف عملنا ىذا اإلجابة ع .ايتالتلميذ يف ظل ادلنهج اجلديد وىو التدريس ابلكفا

 من األسئلة أمهها:

وما ىّي مكوانهتا؟ وىل فعال التلميذ ـــــ ما ىّي ادلقاربة اجلديدة ادلعمول هبا ) التدريس ابلكفاايت(؟ 
ىو ادلركز احملورّي يف العملية التعليمية؟ وما ىّي الصعوابت اليت حتول دون حتقيق نتائج أفضل 

 ة؟للعملي

 وعليو اختذت الدراسة اذليكل التنظيمي التايل:

 ـــــ مقدمة

 ـــــ دتهيد، مدخل.

 .مدخل نظري :التدريس ابلكفاايت ، أنشطة اللغة العربية و التحصيل الدراسي ـــــ الفصل األول:

 يف ادلرحلة ادلتوسطة  التدريس ابلكفاايت النشطة اللغة العربية ،دراسة ميدانية  ـــــ الفصل الثاين: 

: ماىية لتحديد األول خصص ادلبحثندرج ضمنو ثالثة مباحث، تفالفصل األول  
التدريس ابلكفاايت، وتناولنا فيو مفهوم الكفاية بتعاريفو اللغّوية واالصطالحية، ومكّوانتو 

أبنشطة اللغة العربّية للسنة الثانية  وخصائصو، وأنواعو ومستوايتو، أّما ادلبحث الثاين فكان معنوان
متوسط، حيث تناولنا فيو أنشطة اللغة العربّية ادلعمول هبا ، وادلبحث الثالث موسوم ابلتحصيل 

واالصطالحي، وآلية التحصيل،  الدراسي، حيث ُوزع إىل عناصر منها: مفهوم التحصيل اللغّوي
 وأىدافو وأمهيتو.
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ة حتليلية لالستبانة، وتناولنا فيو قسمني: قسم حول آليات أّما الفصل الثاين فعنوانو دراس 
البحث، حيث ضّم رلموعة من العناصر وىي منهج الدراسة ورلاالهتا، كذلك االستبانة ادلوزعة 
على عينة من األساتذة، أّما القسم الثاين فخصص لعرض وحتليل النتائج ادلتحّصل عليها من أجل 

 .الدراسة الوصول إىل نتائج 

ذلذا  جنازان إتمنا البحث خبادتة خلصنا فيها أىم النتائج ادلتوصل إليها، وقد اعتمدان يف وخ 
أمهها:مفاىيم تربّوية لعزيزي عبد السالم، من  على رلموعة من ادلصادر وادلراجع ادلتنوعة البحث 

كوينها لعبد وأساليب تقومي جودهتا وتسرتاجتية الكفاايت احتليل العملية التعليمية حملمد الدريح، و 
الكرمي غريب، وبيداغوجيّا الكفاايت حملمد الراجحي، وكفاايت التدريس لسهيلة زلسن، وطرائق 

 :منهاواجهتنا رلموعة من الصعوابت أثناء إجنازان ذلذا العمل  تدريس اللغة العربية،و

 ـــــ تشعب موضوعنا الذي جيمع بني الشقني النظري والتطبيقي.

و رغم ىذه الصعوابت  .يف الدراسة ادليدانية  الوقت وضبط مواقيت العمل ـــــ صعوبة التحكم يف
 فقد دتكنا من إجناز ىذا العمل متتبعني ادلنهج الوصفي التحليلي منهجا للدراسة . 

ويف ختام ىذا البحث ال يسعنا إال أن نتقدم جبزيل الشكر لألستاذة الفاضلة " عبد  
بنصائحها وتوجيهاهتا، وعلى صربىا وسعة صدرىا فبفضلها السالم ايمسينة" اليت مل تبخل علينا 

 ختطينا الصعوابت واحلمد هلل، وما توفيقي إالّ ابهلل عليو توكلت وإليو أُنيب.
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 أوال: املناهج القدمية يف تدريس اللغة العربية:

نتعرض يف ىذا ادلبحث إىل ادلناىج والطرق الرتبوية ادلستعملة يف تدريس نشاطات  
اللغة العربية, وحنن بصدد التعرض دلناىج بيداغوجية للتعريف هبا والوقوف على إجيابياهتا 

تصر يف:وسلبياهتا, حيث بلغت ادلناىج حلّد الساعة ثالثة   مناىج كربى ُتخ

 :2669ــ 2691 –املضامني  –أ/ التدريس ابملعارف 

ىي الطريقة اليت تقوم على أساس احملتوايت, وتخسمى ادلقاربة التعليمية, فالنمط  
حيث أّن ادلدّرس يشرح الدرس وينظم ادلسار وينجز ادلذكرات, فهو  ،البيداغوجي هبا تقليدي 

متلقّيا يسمع وحيفظ ويتدرب بعيدا عما حفظو, وىذه الطريقة مالك ادلعرفة, ويكون التلميذ 
يستعمل فيها األستاذ كّل طاقتو ادلعرفية لتبليغها للتلميذ, ومطالبتو بعد ذلك حبفظها 

فالتلميذ يف ىذه احلالة ليس مطالبا ابدلشاركة يف تسيًن الدروس يف مجيع  ،واستظهارىا
وعلى  ،ية ادلدروسة مّث يقوم ابستخالص القاعدةاألنشطة, فادلعّلم يطرح العنوان, مّث القض

 التلميذ احلفظ واالستظهار.

وىذا ادلنهج أو النموذج التدريسي قد وصل إلينا من عصور سالفة, وقد أورده بن  
اعلم أّن تلقٌن العلوم » خلدون ببعض من التفصيل يف حديثو عن طريقة التعليم إذ يقول: 

يلقي عليو مسائل من كّل ابب  ،كان على التدريج شيئا فشيئاللمتعلمٌن إمنّا يكون مفيدا إذا  
)...( ويقرب لو يف شرحها على سبيل اإلمجال )...( حّّت ينتهي إىل أخر الفن اثنية فًنفعو 

 1« يف التلقٌن وخيرج عن اإلمجال.

يعين أّن ادلعلم يف كالمو من اإلمجال إىل التفصيل حّت تصل ىذه ادلعارف إىل ادلتعّلم  
أّما مكوانت ىذه الطريقة فهّي ) ادلدرس, التلميذ,  ،يو حفظها واستظهارىا الحقاوعل

                                                           
 .444, 443بن خلدون, ادلقدمة, دار العودة, بًنوت, لبنان, د ط, د ت, ص 1
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أي أّن وظيفة التلميذ ىنا  ،2الطريقة, ادلواد الدراسية, منط التواصل, احلفظ, االستظهار.( 
 تكمن يف:

 ـــــ العملية األوىل: اكتساب ادلعرفة جاىزة.

 حالة ادلساءلة .ـــــ العملية الثانية: استحضار ادلعرفة يف 

 مزاايها:

 ــــــ احرتام منطق ادلادة 1

 ـــــ اكتشاف ادلعارف. 2

 عيوهبا:

 ــــ الرتكيز على ادلادة. 1

 ــــ االىتمام إبيصال ادلعارف وادلعلومات. 2

 ــــ نقص يف االىتمام مبنطق التعّلم. 3

 ـــــ الصعوابت يف اختيار وسائل التقومي. 4

الطريقة ألّن احلاجة كانت ملّحة يف مرحلة خرجت فيها اجلزائر لكن" حنن ال نعيب  
ويف التعليم من  ،من ظلم االستعمار, إاّل أنو كان وال بّد من إعادة النظر يف ادلنظومة الرتبّوية

لكّن ىذا  ،حبيث تكون األولوية لتشجيع ادللكات ادلبدعة ،حيث التطبيق والوسائل التقوديية
دلضامٌن قد أمهل تنمية القدرة وادلهارة بل اعتمد على ادلعرفة من أجل ال يعين أّن التدريس اب

 وىذا أدى إىل طريقة التدريس ابألىداف. ،3الوصول إليها ." 
                                                           

 .52, ص 2000الدريج دمحم, التدريس اذلادف, مسامهة التدريس العلمي لنموذج التدريس ابألىداف, قصر الكتاب, البليدة,اجلزائر, 2
مادة التعبًن يف ضوء بيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاايت, الشعب األدبية من التعليم الثانوّي أمنوذجا, رسالة ماجستًن, فاطمة زايدي, تعليمية 3

 .22, ص 2002/ 2002إشراف عز الدين صحراوّي, جامعة دمحم خيضر, بسكرة, اجلزائر, السنة اجلامعية: 
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 ب/ التدريس ابألهداف:

يف ىذه الطريقة " يستعمل ادلدرس كّل طاقاتو ادلعرفية إلبالغ معلوماتو إىل ادلتمدرس  
أي بعد كّل نقطة معينة من الدرس يعطيو ،ذ يف كّل مرحلةعرب مراحل معينة, ومبشاركة التلمي

مّث ينتقل إىل نقطة  ،اختبارا خفيفا بسيطا يالحظ مدى فهم واستيعاب التلميذ ذلذه النقطة
 4وىذه الطريقة ادلرحلية يف تقومي األىداف اإلجرائية. "  ،أخرى

رلرد وعاء ديأل ومل يكن  ،والعملية ادلهمة ىي مشاركة التلميذ يف الدرس ادلشروح 
ابدلعارف وادلعلومات, وىذه الطريقة تخصنف ضمن ادلدرسة السلوكية ابعتبارىا قائمة على 

وبعد  ،سؤال من طرف ادلدرس وجواب من طرف التلميذ, وىذا ىو ) ادلثًن واالستجابة (
التقومي ادلرحلي أو اذلدف اإلجرائي يصبح استيعاب التلميذ مثًنا لألستاذ لالنطالق إىل 

 دلرحلة ادلوالية من الدرس إىل هنايتو.ا

حبيث مل يعد رلرد ،وعليو فهذه الطريقة يشارك فيها التلميذ يف العملية التعليمية مشاركة فعالة
وعاء تلقى إليو ادلعلومات وجيب عليو حفظها ويسرتجعها فيما بعد, وما ينقص ىذه الطريقة 

ومي عليو أن يكون مرحلّيا, أي يقوم األستاذ إذ أّن التق ،ىو التقومي الشامل للعملية التعليمية
فإّن ىذا ال يعطي النتائج ادلرجّوة ألّن التطبيقات عادة  ،إبعطاء تطبيق شامل يف هناية الدرس

 ال ديكن أن تشمل كّل النقاط ادلدروسة يف الدرس اللغّوي.

و بناء على  ،مثال:إذا سأل األستاذ عن معلومة فهو بذلك يفرض اإلجابة مسبقا 
 ،فالدرس إذن يبىن على رلموعة من االفرتاضات ادلسبقة ،ىذا االفرتاض يبين األستاذ درسو

وىذا ما  ،فلو أجاب التلميذ عكس ما توقع األستاذ فلن يستطيع األستاذ أن يخكمل درسو
 يخعاب على ىذه الطريقة.

 
                                                           

 .54دمحم الدريج, التدريس اذلادف, ص 4
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 ج/ التدريس ابلكفاايت:

 ،كّل ادلعارف ادلسبقة اليت يتمتع هبا ادلتمدرس  ادلقصود هبذه الطريقة أّن ادلدرس يشغل 
وهبذا يتحقق اندماج التلميذ ليس ابدلشاركة فقط وإمنّا مبا اكتسبو من معارف وكفاايت يف 

ومنو فادلعّلم بىن منهجيتو وأطّر درسو على خربات فردية مسبقة للتلميذ ألّن  ،العملية الرتبويّة
وبذلك فعملية اإلدماج جيعل بواسطتها خمتلف  ،ىذه اخلربات ال ديكن أن تكون مجاعية

 العناصر ادلنفصلة عناصر مرتابطة ذات معىن وظيفّي.

ة ـــــــــة الرتبّويــــــــذه الطريقـــــــى ىـــق علــــــّي " فيطلــــــــوجـــــــاق البيداغـــــــــي السيــــــا فـــــــأمّ  
لف ــــــــــــــــم خمتــــــــــــــف ادلتعلّ ــــــــــــــــارف وتوظيــــــــج ادلعـــــــــــاج عملّية دمـــــــــــــــواإلدمج, مـــــــــــــــــــــا اإلد

 5مكتسباتو بشكل متصل يف وضعيات ذات داللة. " 

ن ـــــــــــــــــولك ،ذـــــــــــــإىل التلميت اـــــــف ادلعلومــــــــــــــــــــة تضيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه الطريقـــــــــــــــــــــــوى 
ا ــــــيا عامّ ــــــا دراســـــــــــــي منهجــــــــــــــن أن نبقـــــــــــــــــوال ديك ,ةـــــــــــــــــربات فرديــــــــــــــــات واخلــــــــــــــالكفاي
 ،اـــــــرق وقتــــــــد يستغـــــــريّف قــــــــزون ادلعـــــرات وادلخــــــــاف اخلبـــــــا أّن اكتشــــــــكم،ةــــــــــات فرديـــــــــمدرك

اد إىل ـــــــــو عـــــــــوبذلك جيد نفس ،ررــــــــاء ادلقـــــــــــيو إهنـــــــــــدرس علـــــــع وادلــــــــــــــت ضائـــــــــــذا الوقـــــــــوى
ج ـــــــــــــومل يدم ،ذــــــــــــــاركة التالميــــــــــــارف ومشــــــــــــن ادلعـــــــــــــــن تلقيــــــــــــة مــــــــــــة التقليديــــــــالطريق
 ي العملية التعليمية.ــــــــفّو ــــــــــــاج ادلرجــــــــــذ اإلدمــــــــالتلمي

 

 

 

 

                                                           
 .55اذلادف, ص  دمحم الدريح, التدريس5
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 الطرق

 الوضعيات

التدريـــــــــــــــــــس 
 ابملضامني

 التدريس ابلكفاايت التدريس ابألهداف

 

 األستاذ

 

ملقن وشارح, يلقن 
ويزّود التلميذ مبعارف 
عديدة دون إشراكه 

 يف اكتساهبا

مثري وشارح, يزّود 
التلميذ مبعارف عديدة 

 اكتساهباويشاركه يف 

مستكشف وشارح, 
يستخرج من التلميذ  
كفاءته املسبقة 
لتوظفيها يف عملية 

 اإلدماج

 

 التلميذ

مستقِبٌل سليب, أيخذ 
كل ما ُأعطّي له دون 

 وعي ودون مشاركة

مشارك يف العملية 
التعليمية ومربوط 

 ابملثري) األستاذ (

مستحضر ملعارفه 
املسبقة ليوظفها 
ويكتسب معارف 

بناٌء أخرى جديدة 
 عليها.

 

 فوائدها

 

تزود التلميذ بكم 
هائل من املعلومات 

 واملعارف

مشاركة التلميذ وإاثرته 
من طرف األستاذ 

 يفتح ابب األسئلة

املعلومات املسبقة يف 
الذهن هلا دور يف 

 عملية االكتساب

 

 نقائصها

 

قتل روح اإلبداع 
واملشاركة احليوية 

أصبح –واملبادرة 
 التلميذ آلة.

التقومي من طرف 
األستاذ لن يكون عاما  
 كذلك الوقت الضائع

يضيع فيها الوقت وهو 
أهم عامل يف العملية 

 الرتبوية.
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 املناهج القدمية يف تدريس اللغة العربية:أوال: 

نتعرض يف ىذا ادلبحث إىل ادلناىج والطرؽ الرتبوية ادلستعملة يف تدريس نشاطات اللغة  
والوقوؼ على إغلابياهتا وسلبياهتا, العربية, وضلن بصدد التعرض دلناىج بيداغوجية للتعريف هبا 
تصر يف:  حيث بلغت ادلناىج حلّد الساعة ثالثة مناىج كربى ختخ

 :2996ــ 2961 –املضامني  –أ/ التدريس ابملعارف 

يداغوجي ىي الطريقة اليت تقـو على أساس احملتوايت, وتخسمى ادلقاربة التعليمية, فالنمط الب 
ح الدرس وينظم ادلسار وينجز ادلذكرات, فهو مالك ادلعرفة, حيث أّف ادلدّرس يشر  ،هبا تقليدي 

ويكوف التلميذ متلقّيا يسمع وػلفظ ويتدرب بعيدا عما حفظو, وىذه الطريقة يستعمل فيها 
فالتلميذ يف  ،األستاذ كّل طاقتو ادلعرفية لتبليغها للتلميذ, ومطالبتو بعد ذلك حبفظها واستظهارىا

اركة يف تسيًن الدروس يف مجيع األنشطة, فادلعّلم يطرح العنواف, مثّ ىذه احلالة ليس مطالبا ابدلش
 وعلى التلميذ احلفظ واالستظهار. ،القضية ادلدروسة مثّ يقـو ابستخالص القاعدة

وىذا ادلنهج أو النموذج التدريسي قد وصل إلينا من عصور سالفة, وقد أورده بن خلدوف  
اعلم أّف تلقٌن العلـو للمتعلمٌن إظلّا » التعليم إذ يقوؿ: ببعض من التفصيل يف حديثو عن طريقة 

يلقي عليو مسائل من كّل ابب )...( ويقرب لو يف  ،يكوف مفيدا إذا كاف على التدريج شيئا فشيئا
شرحها على سبيل اإلمجاؿ )...( حّّت ينتهي إىل أخر الفن اثنية فًنفعو يف التلقٌن وؼلرج عن 

 1« اإلمجاؿ.

علم يف كالمو من اإلمجاؿ إىل التفصيل حّت تصل ىذه ادلعارؼ إىل ادلتعّلم وعليو يعين أّف ادل 
أّما مكوانت ىذه الطريقة فهّي ) ادلدرس, التلميذ, الطريقة, ادلواد  ،حفظها واستظهارىا الحقا

 أي أّف وظيفة التلميذ ىنا تكمن يف: ،2الدراسية, ظلط التواصل, احلفظ, االستظهار.( 

 األوىل: اكتساب ادلعرفة جاىزة.ػػػػػ العملية 
                                                           

 .444, 443بن خلدوف, ادلقدمة, دار العودة, بًنوت, لبناف, د ط, د ت, ص  1
 .52, ص 2000الدريج دمحم, التدريس اذلادؼ, مساعلة التدريس العلمي لنموذج التدريس ابألىداؼ, قصر الكتاب, البليدة,اجلزائر,  2
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 ػػػػػ العملية الثانية: استحضار ادلعرفة يف حالة ادلساءلة .

 مزاايها:

 ػػػػػػ احرتاـ منطق ادلادة 1

 ػػػػػ اكتشاؼ ادلعارؼ. 2

 عيوهبا:

 ػػػػ الرتكيز على ادلادة. 1

 ػػػػ االىتماـ إبيصاؿ ادلعارؼ وادلعلومات. 2

 التعّلم.ػػػػ نقص يف االىتماـ مبنطق  3

 ػػػػػ الصعوابت يف اختيار وسائل التقومي. 4

لكن" ضلن ال نعيب الطريقة ألّف احلاجة كانت ملّحة يف مرحلة خرجت فيها اجلزائر من  
ويف التعليم من حيث  ،ظلم االستعمار, إاّل أنو كاف وال بّد من إعادة النظر يف ادلنظومة الرتبّوية

لكّن ىذا ال يعين أّف  ،حبيث تكوف األولوية لتشجيع ادللكات ادلبدعة ،التطبيق والوسائل التقوؽلية
التدريس ابدلضامٌن قد أعلل تنمية القدرة وادلهارة بل اعتمد على ادلعرفة من أجل الوصوؿ إليها ." 

 وىذا أدى إىل طريقة التدريس ابألىداؼ. ،1

 ب/ التدريس ابألهداف:

طاقاتو ادلعرفية إلبالغ معلوماتو إىل ادلتمدرس عرب يستعمل ادلدرس كّل " يف ىذه الطريقة  
أي بعد كّل نقطة معينة من الدرس يعطيو اختبارا ،مراحل معينة, ومبشاركة التلميذ يف كّل مرحلة

                                                           
تعليمية مادة التعبًن يف ضوء بيداغوجيا ادلقاربة ابلكفاايت, الشعب األدبية من التعليم الثانوّي أظلوذجا, رسالة ماجستًن, إشراؼ فاطمة زايدي,  1

 .27, ص 2009/ 2008عز الدين صحراوّي, جامعة دمحم خيضر, بسكرة, اجلزائر, السنة اجلامعية: 
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وىذه  ،مّث ينتقل إىل نقطة أخرى ،ستيعاب التلميذ ذلذه النقطةخفيفا بسيطا يالحظ مدى فهم وا
 1 اإلجرائية. "  الطريقة ادلرحلية يف تقومي األىداؼ

ومل يكن رلرد وعاء ؽلأل ابدلعارؼ  ،والعملية ادلهمة ىي مشاركة التلميذ يف الدرس ادلشروح 
وادلعلومات, وىذه الطريقة تخصنف ضمن ادلدرسة السلوكية ابعتبارىا قائمة على سؤاؿ من طرؼ 

وبعد التقومي ادلرحلي أو اذلدؼ  ،ادلدرس وجواب من طرؼ التلميذ, وىذا ىو ) ادلثًن واالستجابة (
 اإلجرائي يصبح استيعاب التلميذ مثًنا لألستاذ لالنطالؽ إىل ادلرحلة ادلوالية من الدرس إىل هنايتو.

حبيث مل يعد رلرد وعاء ،هذه الطريقة يشارؾ فيها التلميذ يف العملية التعليمية مشاركة فعالةوعليو ف
ويسرتجعها فيما بعد, وما ينقص ىذه الطريقة ىو التقومي تلقى إليو ادلعلومات وغلب عليو حفظها 

إذ أّف التقومي عليو أف يكوف مرحلّيا, أي يقـو األستاذ إبعطاء تطبيق  ،الشامل للعملية التعليمية
فإّف ىذا ال يعطي النتائج ادلرجّوة ألّف التطبيقات عادة ال ؽلكن أف تشمل   ،شامل يف هناية الدرس

  الدرس اللغّوي.كّل النقاط ادلدروسة يف

و بناء على ىذا  ،إذا سأؿ األستاذ عن معلومة فهو بذلك يفرض اإلجابة مسبقا مثاؿ: 
فلو أجاب  ،فالدرس إذف يبىن على رلموعة من االفرتاضات ادلسبقة ،االفرتاض يبين األستاذ درسو

وىذا ما يخعاب على ىذه  ،عكس ما توقع األستاذ فلن يستطيع األستاذ أف يخكمل درسوالتلميذ 
 الطريقة.

 ج/ التدريس ابلكفاايت:

وهبذا  ،ادلقصود هبذه الطريقة أّف ادلدرس يشغل كّل ادلعارؼ ادلسبقة اليت يتمتع هبا ادلتمدرس 
يتحقق اندماج التلميذ ليس ابدلشاركة فقط وإظلّا مبا اكتسبو من معارؼ وكفاايت يف العملية 

منهجيتو وأطّر درسو على خربات فردية مسبقة للتلميذ ألّف ىذه اخلربات  ومنو فادلعّلم بىن ،الرتبويّة
وبذلك فعملية اإلدماج غلعل بواسطتها سلتلف العناصر ادلنفصلة  ،ال ؽلكن أف تكوف مجاعية

 عناصر مرتابطة ذات معىن وظيفّي.
                                                           

 .54دمحم الدريج, التدريس اذلادؼ, ص  1
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ة ػػػػػػػػػة الرتبّويػػػػػػػػذه الطريقػػػػػػػى ىػػػق علػػػػػػفيطل" ّي ػػػػػػػػوجػػػػػػػاؽ البيداغػػػػػػػػػي السيػػػػػػا فػػػػػػػأمّ  
لف مكتسباتو ػػػػػػػػػػػػػػػػم سلتػػػػػػػػػػػػػػف ادلتعلّ ػػػػػػػػػػػػػػػػارؼ وتوظيػػػػػػػػج ادلعػػػػػػػػػػػعملّية دماج ػػػػػػػػػػػػػػػج, واإلدممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اإلد

 1لة. " بشكل متصل يف وضعيات ذات دال

ات ػػػػػػػػػػػػػػن الكفايػػػػػػػػػػػػػػػػػولك ،ذػػػػػػػػػػػػػإىل التلميت اػػػػػػػف ادلعلومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه الطريقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى 
ات ػػػػػػػػػا مدركػػػػػػيا عامّ ػػػػػػا دراسػػػػػػػػػػػػػي منهجػػػػػػػػػػػػػػن أف نبقػػػػػػػػػػػػػػػػػوال ؽلك ,ةػػػػػػػػػػػػػػػػػربات فرديػػػػػػػػػػػػػػػػواخل
ت ػػػػػػػػػػػذا الوقػػػػػػػػػوى ،اػػػػػػػرؽ وقتػػػػػػػػد يستغػػػػػػػريّف قػػػػػػػػزوف ادلعػػػػػرات وادلخػػػػػػػػاؼ اخلبػػػػػػػا أّف اكتشػػػػػػػػكم،ةػػػػػػػػػػفردي
ة ػػػػػػػػػػػػة التقليديػػػػػػػػاد إىل الطريقػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػوبذلك غلد نفس ،ررػػػػػػػػاء ادلقػػػػػػػػػػػيو إهنػػػػػػػػػػػدرس علػػػػػػػع وادلػػػػػػػػػػػػػػضائ

ي ػػػػػػػػّو فػػػػػػػػػػػػاج ادلرجػػػػػػػػػػذ اإلدمػػػػػػػػج التلميػػػػػػػػػػػػػومل يدم ،ذػػػػػػػػػػػػػػاركة التالميػػػػػػػػػػػػارؼ ومشػػػػػػػػػػػػن ادلعػػػػػػػػػػػػػػػن تلقيػػػػػػػػػػػػم
 العملية التعليمية.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .55الدريح, التدريس اذلادؼ, ص دمحم  1
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                        الطرق
 تالوضعيا

 التدريس ابلكفاايت التدريس ابألهداف التدريـــــــــــــــــــس ابملضامني

 
 األستاذ

 

ملقن وشارح, يلقن 
ويزّود التلميذ مبعارف 
عديدة دون إشراكه يف 

 اكتساهبا

مثري وشارح, يزّود 
التلميذ مبعارف عديدة 

 ويشاركه يف اكتساهبا

مستكشف وشارح, 
يستخرج من التلميذ  
كفاءته املسبقة 
لتوظفيها يف عملية 

 اإلدماج

 
 التلميذ

مستقِبٌل سليب, أيخذ  
كل ما ُأعطّي له دون 

 ودون مشاركةوعي 

مشارك يف العملية 
التعليمية ومربوط 

 ابملثري) األستاذ (

مستحضر ملعارفه 
املسبقة ليوظفها 
ويكتسب معارف أخرى 

 جديدة بناٌء عليها.

 
 فوائدها

 

تزود التلميذ بكم هائل 
 من املعلومات واملعارف

مشاركة التلميذ وإاثرته 
من طرف األستاذ يفتح 

 ابب األسئلة

املسبقة يف املعلومات 
الذهن هلا دور يف عملية 

 االكتساب

 
 نقائصها

 

قتل روح اإلبداع 
واملشاركة احليوية 

أصبح –واملبادرة 
 التلميذ آلة.

التقومي من طرف 
األستاذ لن يكون عاما 

 كذلك الوقت الضائع

يضيع فيها الوقت وهو 
أهم عامل يف العملية 

 الرتبوية.
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 الثانيةأنشطة اللغة العربية للسنة 

 املتوسط من التعليم      
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 اثنيا: أنشطة اللغة العربية يف السنة الثانية من التعليم املتوسط:

 ،يخعتمد يف تدريس اللغة العربية ابلنسبة للسنة الثانية من التعليم ادلتوسط على كتاب القراءة 
 كّل وحدة تعليمية تتكّوف من األنشطة التالية:  ،حيث قخسم إىل رلموعة من الوحدات التعليمية

 ػػػػػػػػ قراءة مشروحة ودراسة نص.

 ػػػػػػػػ ظواىر لغويّة.

 ػػػػػػػػ مطالعة موجهة وتعبًن شفهّي.

 ػػػػػػػ تعبًن كتايّب.

 . القراءة: 2

نزؿ من وما زادىا شرفا أهّنا أوؿ لفظ  ،تخعّد القراءة من بٌن النعم اليت أنعمها هللا على خلقو 
 وذلك يف قولو عّز وجّل: ،عند هللا سبحانو وتعاىل على نبّيو الكرمي

  ،وتخعّد من أىم ادلواد الدراسية لصلتها الوثقى ابدلّواد األخرى, 1اقرأ اِبْسِم رَِبَك اَْلِذّي َخَلْق. ﴾ ﴿ 
 كما أهنا حتتّل الصدارة بينها وتكوف مع بداية الوحدة.

وبناًء على ادلناىج الدراسية فإّف منهاج السنة الثانية من التعليم ادلتوسط يعتمد عل القراءة:  
 ػػػػػػػػػػػػػةّ اـ ادلتصلػػػػػاليت تقػػػػػػػـو على نّص ينبغي أف يقرأه التلميذ لينشط من األحك"

ؾ اآلليات ابألفكار, كقصديّة صاحب النّص لالنتقاؿ بعد ذلك إىل مستوى أكثر جتريبا إلدرا
ادلتحكمة يف ترابط البنيات النصّية وفهم الكيفية اليت تعمل هبا النصوص, وادلنطق الذي ػلكم 

 2عليها. " 

 

                                                           
 .1سورة العلق, اآلية  1
 21منهاج وزارة الرتبية الوطنية, منهاج اللغة العربية للسنة الثانية متوسط, الديواف الوطين للمطبوعات ادلدرسّية, ص  2
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 . ظواهر لغوية: 1

 ،قواعد يتم استنتاجها من األمثلة اخلاصة هبا يف غالب األحياف من نّص القراءةنقصد هبا  
الذي ػلتوي على األمثلة ادلناسبة للموضوع, وتخعّد من مظاىر رقّي اللغة العربية كما يقوؿ خليل 

تخعّد القواعد مبا دتثلو من قوانٌن وضوابط لغّوية مظهرا من مظاىر رقّي اللغة » فهد زايد: 
أف تليّب  وبلوغها مرحلة النضج واالكتماؿ الذي غلعلها قادرة على ،ودليال على حضارهتا،العربية

 1« حاجات الناطقٌن هبا يف ميداف حياهتم. 

حّت  ،يف ادلناىج الدراسية الرتاكيب النحّوية والصيغ الصرفّية وارتباطها ابلداللةوقواعد اللغة  
وىذا ما يدفع التالميذ وادلتعلمٌن إىل رلاراة ىذه  ،يتسىن للتلميذ فهم اللغة العربّية واستعماذلا

 ،األساليب والنسج على منواذلا الستعماؿ اللغة استعماال صحيحا ابلتمكن من قواعدىا
ولو أخذان على سبيل ادلثاؿ الفعل " ذىب " وىو على وزف " فعل "  ،الستيعاب الداللة وتبليغها

وىذا األخًن يكوف دااّل على من قاـ هبذا  ،ا الفعلوقلنا للتلميذ أف أييّت ابللفظ ادلشتق من ىذ
 " ذاىب " على وزف " فاعل" . بلميذ ابلرجوع إىل القاعدة غليالفعل , فالت

 . التعبري: 3

يخعرؼ التعبًن على أنّو " امتالؾ القدرة على نقل الفكرة أو اإلحساس الذي يعمل يف  
 وقد يتّم ذلك شفواّي أو كتابّيا وفق مقتضيات احلاؿ. ،الذىن أو الصدر إىل السامع

 أ/ التعبري الشفهي:

تنتقل من خاللو   ،وسيلة من وسائل االتصاؿ ادلباشر للفرد مع غًنه" ؽلثل التعبًن الشفهّي  
إنّو نشاط دعامتو ادلطالعة والقراءة وىو  ،إليهم األفكار واآلراء وادلعلومات ابستعماؿ اللغة ادلنطوقة

                                                           
 .159ت, ص فهد خليل زايد, اللغة العربية بٌن ادلهارة والصعوبة, دار اليازودي, عّماف, األردف, د ط, د  1



 س في الجزائر:                                                          مناهج التدري مدخل

02 
 

ووضعيات استخدامو عديدة  ،وخادـ لوومقدمة للتعبًن الكتايّب  ،تطبيقي لكثًن من ادلهارات حقل
 1ومتنوعة. " 

شلّا غلعلو  ،حيث كلّما كثرت مطالعات الفرد للنصوص كلّما ساىم يف جودة أسلوبو 
ويعمد يف ىذا النشاط على نص ادلطالعة ادلوجهة  ،يتخلّص من عقد اخلوؼ واخلجل واالرتباؾ

حيث يقـو ادلتعلم ابلتحضًن لو خارج القسم ابالعتماد على التعليمات ادلسطرّة من طرؼ ادلعّلم 
 وكذا ادلطلوب.

 ب/ التعبري الكتايّب:

 وحدة مهمة من وحدات منهاج اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم" ؽلثل التعبًن الكتايّب  
ومؤشرا دااّل على مدى قدرة  ،سط, حيث يعترب نشاط إدماج ىاـ للمصارؼ اللغّوية ادلختلفةادلتو 

وىو بذلك يعترب جتنيدا للكفاية  ،ادلتعّلم على حتويل ىذه ادلعارؼ بتوظيفها يف وضعيات جديػػػػػػػػدة
 2ػػػػػػػػع. " وػلقق التعبًن الكتايّب بواسطة الوضعيات ادلشكّلة وادلشاريػػػػػػ ،ادلستهدفة

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .14منهاج اللغة العربية, للسنة الثانية متوسط, ص  1
 15منهاج اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم ادلتوسط, ص  2



 س في الجزائر:                                                          مناهج التدري مدخل

03 
 

 األهداف التعليمّية الكفاءة القاعدية النشاط
 

 النصوص
 

قراءة عدد من النصوص 
ما تشتمل عليها من وفهم 

أفكار وتراكيب وصيغ 
 وأساليب

حتسني  –حتسني القراءة 
فهم الرتاكيب  –األداء 

 والصيغ مع األساليب

 
 التعبري الكتايّب والشفويّ 

 كتابة نصوص متنوعة مع
عدد كبري من املفردات 
واألساليب, مع احرتام 
قواعد اللغة وكذلك أتليف 

 نصوص شفّوية متنوعة.

حتسني األداء الكالمّي 
كتابة نصوص   –والكتايّب 

مؤديّة للمعاين أبساليب 
 تنويع النصوص. –متنوعة 

 
 املطالعة املّوجهة

 

قراءة عدد من النصوص 
اإلطالع على  –األدبية 

 األدبية املتنوعةاإلبداعات 

 ــــــ توسيع دائرة الثقافة
اكتساب مهارات أدبية              ـــــــ 

 ولغويّة جديدة
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 التحصيل الدراسيّ 

 . مفهوم التحصيل الدراسّي. 2

 . آلية التحصيل الدراسّي. 1

 . مبادئ التحصيل الدراسّي. 3

 . أمهية التحصيل الدراسّي. 4

 الدراسّي.. أهداف التحصيل  5
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 : متهيد

حيث تخستخدـ  ،ارتبطت كلمة حتصيل ارتباطا مباشرا ابألداء الدراسّي للطالب والتالميذ 
، لبياف مدى حتقيق التلميذ لألىداؼ التعليمية نتيجة دراستو دلوضوع من ادلوضوعات الدراسية

 ،للتعلم والفرص ادلتاحة للتعلم ويتضمن ابلعادة تفاعل أبعاد ثالثة ىّي: القابلّية للتعلم واالستعداد
فهّو يشًن إىل التغًنات يف األداء حتت ظروؼ  ،ومفهـو التعلم أمشل من مفهـو التحصيل الدراسيّ 

  التدريب وادلمارسة يف ادلدرسة.

من التخطيط على كافة ادلستوايت هبدؼ كما تستند ىذه العملية إىل سلسلة متواصلة  
ة األساسية اليت يستند إليها التحصيل ىّي توفر الفرص أماـ الفرد والفكر  ،حتقيق األىداؼ ادلنشودة

 للتعلم, إذ أنّو عامل اتبع أو متأثر بعوامل أخرى أعلها:

وكّل ما ػليط ابلتلميذ  ،تليها كذلك عوامل خاصة ابألسرة وادلناخ األسريّ  ،ادلعلم وادلتعلم وادلنهاج
وىذا ما سنتطرؽ إليو بشيء  ،و الدراسيّ من جوانب عديدة من شأهنا أف تساعد أو تعيق نشاط

 من التفصيل.

 أوال: مفهوم التحصيل الدراسّي:

 . مفهوم التحصيل الدراسّي: 2

يشكل التحصيل الدراسي احد ادلواضيع األساسية اليت تشغل اليـو األسرة وادلدرسة وادلعلم  
وىناؾ من يرى  ،فقطيف العمل ادلدرسي فهناؾ من ػلصر التحصيل الدراسّي  ،بدرجات متفاوتة

 أنو كل ما ػلصل عليو الفرد من معرفة سواء كاف داخل ادلدرسة أو خارجها .

وحتصيل الكالـ وروده  ،وحاصل الشيء زلصولو أو بقيتو ،حصّل الشيء حتصيال،" حصل أ/ لغة:
 1إىل زلصولو." 

                                                           
 .192, ص 1975طلبة من أساتذة الرتبية علم النفس, الكتاب البنوي يف الرتبية وعلم النفس, دار الثقافة للنشر, القاىرة, مصر,  1
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ه أو يصل ىو درجة االكتساب اليت ػلققها الفرد أو مستوى النجاح الذي ػلرز ب/ اصطالحا: 
 إليو يف مادة دراسية أو رلاؿ تعليمي.

يرى أّف " التحصيل الدراسي ىو ادلعرفة  Robert Laffontروبري الفون تعريف  
 اليت ػلصل عليها الطالب من خالؿ برانمج دراسّي قصد تكييفو مع الوسط والعمل وادلدرسة.

ادلدرسي ويؤكد أّف التحصيل يعرؼ صلاح التلميذ يف هناية السنة أو الطور دوالن تتشر وصلد 
كما يرتبط   ،, ويشمل عّدة رلاالت من ختصصات معينةالدراسي ىو حاصل العملية التعليمية

ابكتساب رلموعة معارؼ تساىم يف جعل ادلتعلم عنصرا اغلابّيا داخل اجملتمع وذلك بقدرتو على 
ى زلدد من األداء أو فًنى أّف التحصيل الدراسّي مستو جابلن أّما  ،مواجهة مشاكلو وحّلها 

ادلقننة أو   كما يخقّيم من قبل ادلعلمٌن أو عن طريق االختبارات   ،الكفاية يف العمل الدراسي 
 كليهما.

والثاين طريقة  ،األوؿ مستوى األداء والكفاية ،ويركز ىذا ادلفهـو للتحصيل الدراسي على جانبٌن
ختضع الختبارات  ،ادة عملية غًن مقننةوؽلكن أف يكوف التقييم عن طريق ادلعلم وىي ع ،التقييم

 .مقننة موضوعية

وػلدد الباحث سيد خًن هللا يف مؤلفو " حبوث فنية وتربوية " مفهـو التحصيل الدراسي  
كما يقاس ابالختبارات   ،حتديدا إجرائيا حيث يرى أف التحصيل يعين التحصيل الدراسي

التحصيلية ادلعموؿ هبا يف ادلدارس يف امتحاانت شهادة ادلرحلة األوىل ) ادلرحلة االبتدائية ( يف هناية 
وىو ما يخعرب عنو ابجملموع العاـ لدرجات التلميذ يف مجيع ادلواد الدراسية."  ،العاـ الدراسيّ 

1   

ت اليت تستعمل لقياس احملصّلة النهائية ومن ىذا نالحظ الربط بٌن التحصيل واالختبارا 
 جملموعة ادلعارؼ وادلهارات اليت تتمثل يف اجملموع العاـ لدرجات التلميذ يف هناية السنة الدراسية.

                                                           
وراه, الطاىر سعد هللا , عالقة قدرة التفكًن االبتكاري ابلتحصيل الدراسي لدى الطور الثالث من التعليم األساسي , أطروحة لنيل شهادة الدكت 1

  43, ص 1986احللقة الثالثة, جامعة اجلزائر, 
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ويف السياؽ نفسو يرى الباحث إبراىيم عبد احملسن الكناين أّف " التحصيل الدراسي  ىو   
والذي ؽلكن إخضاعو للقياس عن  ،ية ادلختلفةكّل أداء يقـو بو الطالب يف ادلوضوعات ادلدرس
  1طريق درجات اختبار أو تقديرات ادلتمدرسٌن. " 

إىل ومعظم الباحثٌن يلجؤوف   ،وشلّا سبق نالحظ أّف للتحصيل الدراسّي تعاريف متعددة 
  ،لذلك من الصعوبة إغلاد تعريف واحد شامل ،التعاريف اإلجرائية اليت تتوافق مع تغًنات حبوثهم

ويلجأ البعض األخر إىل اختبارات وتقديرات ادلدربٌن من  ،حيث يلجأ بعضهم لالختبارات ادلقننة
أّما من حيث الشمولية فإّف بعض التعاريف تقتصر على  ،جهة واالختبارات ادلقننة من جهة أخرى

والبعض األخر يشمل مجيع مراحل  ،التحصيل الدراسي يف مرحلة معينة من مراحل الدراسة
ومن خالؿ التعاريف السابقة ؽلكن القوؿ أبّف التحصيل الدراسي يشًن إىل ادلستوى  ،راسة الد

األكادؽلي الذي ػلرزه الطالب يف مادة دراسية معينة مع تطبيق االختبار عليو, واذلدؼ من 
ىو قياس مدى استيعاب الطالب للمعرفة والفهم وادلهارة ادلتعلقة ابدلادة االختبار يف ىذه احلالة 
واجلدير ابلذكر أّف ىناؾ بعض ادلفاىيم اليت ترتبط مبفهـو التحصيل  ،الدراسية يف وقت معٌن

 الدراسي وغلب فهمها واستيعاهبا:

، ويخعترب أداة تقييمية من قبل كل مدرس للطالب ،ىو إجراء منظّم لفحص الطالبـــــ االختبار: 
 شفّواي أو حتريراي. ،مقالّيا ،ويكوف االختبار موضوعّيا

يكوف عن  ،ىو إجراء يخستخدـ جلمع ادلعلومات عن الطالب أو ادلدرس أو االثنٌنــــــ التقييم: 
 طريق ادلالحظة.

 ،ىو إجراء تقييمي مصمم كاختبار لإلرادة حتت نفس الظروؼ يف كّل مرةــــــ االختبار املقنن: 
 ويخستخدـ بنفس البنود ونفس اإلجراءات لكّل من أيخذ االختبار.

 ىو إجراء تقييمي يخوضع من قبل ادلدرس الستخدامو يف فحص طالبو.ــــــ االمتحان املدرسّي: 

                                                           
 .45 ،الث من التعليم األساسيالطاىر سعد هللا , عالقة قدرة التفكًن االبتكاري ابلتحصيل الدراسي لدى الطور الث , ص1
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ومن أنواعو االختبار  ،ىو االختبار الذي يصحح بطريقة موضوعيةـــــ االختبار املوضوعي: 
 االختيارّي.

 . ىو االختبار الذي يتطلب من ادلفحوص التعامل للوصوؿ للهدؼـــــ اختبار األداء: 

 . آلية التحصيل الدراسّي: 1

ألّف ألىداؼ الرئيسية للتحصيل  ،آلية استيعاب العلـو وادلهارات مسألة يف غاية األعليةإّف  
 ادلتعلم على االسرتجاع لتلك ادلعلومات مهما كرب حجمها.الدراسّي تنمية قدرة 

السمع والبصر وؼلزهنا إّف العقل البشري يتقبل العلـو وادلهارات عن طريق احلواس خصوصا  
والستكماؿ آلية االستيعاب غلب أف تنقل ادلواد وادلعارؼ والعلـو  ،مؤقتا يف الذاكرة اللحظية

 وادلهارات إىل الذاكرة الدائمة وشبو الذاكرة اللحظية ) يف ىذه احلالة ( مثال: 

امتالئها غلب  فعند ،" السبورة ادلدرسية من حيث زلدوديّة ادلعلومات اليت ؽلكن عرضها عليها
الذاكرة , وتشكّل 1ختزينها يف مكاف أخر ومسحها إلمكانية عرض معلومات أخرى عليها. "  

اللحظية عنق الزجاجة ضمن آلية التحصيل بسبب زلدودية سعتها االستيعابية وسرعة نسياف 
 ادلعلومات اليت ختزف هبا ولضماف اسرتجاعها عدة طرؽ:

 ػػػػػػ التكرار

 اـػػػػػػػػ االستخد

 ػػػػػػ التصّور 

 ػػػػػػػػ ادلراجعة.

مقدار ما يستوعبو اإلنساف يف ذاكرتو الدائمة من معلومات ومعارؼ ومهارات وقدرتو على  
وىذا يسمى ابدلعرفة وال تقف آلية التحصيل الدراسي عنػػػػػػػػػػػػػػد استيعػػػػػػػػػػاب  ،اسرتجاعها بسرعة ودقة

                                                           
 .178, ص 2008, اإلرساؿ األوؿ اللغة العربية, الديواف الوطين للتكوين عن بعد, وزارة الرتبية الوطنية, اجلزائر, قريس ظريفة  1
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ا غلب أف يخصاحب ذلك طريقة سليمة السرتجاعها حبيث أّف ىذه وإظلّ  ،ادلعلومات ابلذاكرة الدائمة
األخًنة ىي عملية اسرتجػػػػػػػػػػاع ادلعلومات وادلهارات مػػػػػػػػػػػن الذاكرة الدائمػػػػػػػػػػة إىل اللحظػػػػػػػة اليت مّت 

 1استخدامها. " 

 . مبادئ التحصيل الدراسّي: 3

ىو مدى استيعاب الطالب دلّا يلقاه من دروس فهذه انطالقا من كوف التحصيل الدراسي  
العملية تقـو على رلموعة من الشروط وادلبادئ من شأهنا أف تساعد على فهم آلية ىذه العملية 

 أكثر فأكثر, ومن بٌن ىذه ادلبادئ:

 بينت الدراسات اليت أخجريت يف ادليداف الرتبّوي مدى األثر الفّعاؿ ادلبدئي. مبدأ اجلزاء: 2.  3
فالتلميذ يقـو بسلوكات  ،للعقاب واجلزاء يف دفع التالميذ ضلو الدراسة واحلصوؿ على نتائج جيدة

فإذا أدرؾ أنّو سيجازى جزاءا  ،معينة ويبذؿ رلهودا كبًنا من أجل ادلشاركة يف النشاط التعليمي
إذا أردان حسنا عليو, فإّف حتصيلو سيكوف أحسن أّما العكس فإّف حتصيلو سيكوف أضعف وابلتايل 

أف ضلقق للطالب حتصيال علمّيا ودراسيّا جيدا وفعاال وسلوكات حسنة غلب أف نبتعد عن مبدأ 
 .العقاب

إّف كّل تلميذ يتمىن أف ػلقق قدرا معينا من الكفاءة . مبدأ االستعدادات وامليول: 1. 3
إال أّف ىذا مرتبط ابالستعدادات احلسّية والعقلية  ،العلمية والدراسية حّّت غلازى عليها جزاءا حسنا

وكل ىذه العوامل مرتبطة ببعضها البعض وتعترب عامال يف التحصيل  ،والعاطفية واالجتماعية
 الدراسّي, فكلّما زادت ميولو كلّما زاد حتصيلو يف الدراسة والعكس صحيح.

فكًن وختلق روح ادلنافسة بٌن تعمل ادلشاركة على تنمية الذكاء والت. مبدأ املشاركة: 3.3
التالميذ اليت دتكنهم من اكتشاؼ أخطائهم وتصحيحها وتنمية رصيدىم العلمي وادلعريف وحتسٌن 

                                                           
 .174ادلرجع السابق, ص  1
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وابلتايل يكوف التلميذ اكتشف خربات ومهارات دراسية جديدة تساعده على  ،حتصيلهم الدراسي
 العلمي وادلعريف.رفع مستواه 

لروتٌن والتكرار ادلمل يقتل روح االكتشاؼ واإلبداع ا. مبدأ احلداثة والتجديد: " 4. 3
 1التجديدي لدى اإلنساف وؽلكن تطبيق ذلك يف النشاط العلمي التعليمي. " 

إّف العملية الرتبوية كغًنىا من العمليات االجتماعية األخرى تدور حوؿ بيئة . مبدأ البيئة: 5. 3
فالبيئة بصفة عامة والعوامل النفسية اليت  ،خاصة هبا, تدور فيها عملية التحصيل الفعلي والعملي

 يعيشها التلميذ يف األسرة والشارع كّلها عوامل تلعب دورا ال يستهاف بو يف تقوية أو إضعاؼ 

 وذلك تبعا لنوعية التأثًن الذي دتارس عليو. ،عملية التحصيل الدراسيّ 

وعلى ذلك  ،دوافع معينةمن ادلسّلم بو أنّو ال يوجد عمل دوف حافز و  . مبدأ الدافع: 6. 3
، األساس فإّف لكّل تلميذ دوافع وحوافز معينة نفسية أو اجتماعية حتفزه على الدراسة أو دتنعو عنها

والدوافع الذاتية كالعواطف وختتلف  ،تماعية كحب االمتالؾ أو السيطرةمنها الفيزيولوجية واالج
حل التوجيو أف تستغّل ىذه الدوافع فعلى ىيئات التدريس ومصا ،ىذه الدوافع من تلميذ إىل أخر

 لتحفيز التالميذ على التحصيل االغلايب البناء.

أّما السلوكات  ،إّف التلميذ يستوعب السلوكات اليت تتحقق أثناء التطبيق. مبدأ التطبيق: 7. 3
اليت ال تطبق فإنو ال يستوعبها واليت يستوعبها تكوف على شكل دتارين أو أسئلة تخطرح بشكل 

شلّا يساعد على ترسيخ ادلعارؼ واخلربات بشكل جيد وابلتايل  ،على شكل امتحاانتفوري 
 التحصيل اجليد للتلميذ.

إّف تقسيم ادلادة التعليمية من طرؼ ادلعلم إىل وحدات جزئية يسهل . مبدأ التقسيم: 8. 3
 القدرة على فهمها واستيعاهبا وحتصيلها بكل سهولة وبدوف عناء أو مشقة.للطلبة 

                                                           
األديب والعلمي, أطروحة شهادة ماجستًن يف علم االجتماع, فًنوز زرارقة, التوجيو ادلدرسي وعالقتو بتحصيل التلميذ, السنة األوىل اثنوي جبذعيها  1

 77,78, ص 1998جامعة قسنطينة, 
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إّف التحصيل يكوف فعاال عندما يتكيف النسق الشخصي لكل .مبدأ النسق الغريّب: 9. 3
وىذا يكشف االختالفات والفروؽ الفردية بٌن التالميذ من خاللو  ،طالب مع نسقو التحصيلي

من ىنا صلد اختالفات بٌن التالميذ يف القدرة على  ،ؽلكن مالحظة التالميذ بصفة خاصة
وعليو أف أيخذ بعٌن االعتبار الفروؽ  ،االكتساب والتحصيل, ىنا ادلعلم يوجو لعملية التحصيل

 1ويتعامل معهم كّل حسب قدرتو." 

 . أمهية الـتحصيل الدراسي:4

إدراكي أو عاطفي أو تكمن أعلية التحصيل الدراسي بوجو عاـ يف " إحداث تغيًن سلوكي  
وىو عملية ابطنية وغًن مرئية حتدث نتيجة تغًنات  ،اجتماعي لدى التالميذ ويسمى عادة التعلم

وىو التغيًن الذي نستدؿ هبا من التغيًنات اليت تطرأ على السلوؾ  ،يف البناء اإلدراكي للتالميذ
 2 اإلنساين والنامجة عن التفاعل مع البيئة أو التدريس أو اخلربة."

 ،يف الوقت نتعرؼ عليو من خالؿ التحصيل فهو انتج للتعليم ومؤثر زلسوس لوجوده 
 ،ويؤكد العلماء على أعلية التحصيل الدراسي حيث تربز مبقدار ما ػلققو من أىداؼ سلوكية

ومدى أتثًنه يف ادلردود التنموي الشامل عند التالميذ ضلو األفضل  ،سيكولوجية ،معرفية, وجدانية
كما تثًن دافعية التحصيل إىل اجتاه أو حالة عقلية تبٌن مدى   ،ومساعدهتم على التفاعل مع بيئتهم

حيث أشارت بعض الدراسات إىل تباين األفراد من حيث الدافعية  ،رغبة الفرد يف االصلاز والنجاح
وؽلكن تعزيز دافعية التحصيل عند  ،عض األظلاط السلوكية كادلثابرة وحتمل ادلسؤوليةإىل ارتباطها بب

الطالب ابستثارة اىتماماهتم وتوجيهها وتشجيع حاجاهتم لإلصلاز والنجاح وتدريبهم على صيانة 
وىنا تكمن أعلية التحصيل الدراسي يف  ،أىدافهم أبنفسهم, وتوفًن مناخ تعليمي غًن معلق وسهل

 لفرد يف جوانب عديدة من احلياة.حياة ا

 

                                                           
 .78ادلرجع السابق, ص  1
 45خليل ادلعايظة, علم النفس الرتبوي, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, عماف, األردف, ص  2
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 / أهداف التحصيل الدراسّي: 5

يهدؼ التحصيل الدراسّي للحصوؿ على معلومات تعطي مؤشرات عن ترتيب التالميذ  
وكذا قياس قدرات التالميذ يف ادلواد الدراسية ادلختلفة من أجل ضبط  ،حسب نتائجهم التحصيلية

 : مجلة من األىداؼوابلتايل ؽلكن ذكر  ،العملية التعليمية

  ػػػػػػ إمكانية تقييم التالميذ حسب تقسيمهم إىل فصوؿ مدرسية وإىل شعب ومواد سلتلفة.

ػػػػػػ إعداد مقاييس زلدودة أو مستوايت علمية لكل فرقة من الفرؽ الدراسية ولكل مادة من ادلواد 
 حتصيلي.حبيث ال ينتقل التلميذ من قسم إىل أخر إال إذا وصل إىل مستوى 

ػػػػػػ معرفة قدرات التلميذ الشيء الذي أدى إىل تقسيم التالميذ إىل رلموعات متجانسة من قدرات 
 حّت يتمكن التلميذ من استغالؿ ما لديو من مواىب. ،سلتلفة

ػػػػػػ تقييم التحصيل ؽلكن ادلعلم من التمييز بٌن ادلستوايت عدة ؽلكن بواسطتها تشجيع القدرات 
 ميذ داخل الصف.ادلختلفة للتال

الضعف والقوة لدى التالميذ من انحية أو أكثر تساعد ادلعلم على إغلاد ػػػػػػ تشخيص مواِطن 
 احللوؿ والوسائل العالجية اليت تتناسب ومدى ما وصل إليو من حقائق يف التشخيص.
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 . ماهية الكفاية:1

، مكافأة ،كفأه  ،الكفاءة: جاء يف لساف العرب البن منظور يف الفعل كفأالكفاية أو أ/ لغة: 
أي جربيل عليو السبلـ ليس لو نظَت  ،وقوؿ حساف بن اثبت: روح القدس ليس لو كفاء ،جازاه

وادلصدر الكفاءة  ،على فَػْعل وفعوؿ ،والكفيء: أي النظَت وكذلك الكفء والكفؤ ،وال مثيل
قاؿ أبو زيد " كفى أحد " مسعت امرأة من  ،والكفء النظَت وادلساوي ومنو الكفاءة ،ابلفتح وادلد

ومعناه َل يكن أحد مثبل   ،﴾َحْد. َلَْ يَِلْد َوَلَْ يُوَلْد وَلَْ َيُكْن َلُو ُكُفًؤا أَ  ﴿عقيل وزوجها يقرآف 
 1ويُقاؿ: فبلف كفء فبلف وكفؤ فبلف. "  ،تعاىل

من الناحية االصطبلحية تعٍت القدرة على شلارسة عمل أو رلموعة إّف الكفاية ب/ إصطالحا: 
أّف الكفاية " قدرة  Renauldيف حُت يرى  ،من األعماؿ نتيجة لتحقق بعض العناصر يف ادلعلم

 مكتسبة بفضل ما دتثلو من معرفة أو خربة تستخدـ لئلحاطة وحل ادلشكبلت..".

يف اللحظة احلاضرة ما ؽلكن للفرد أف يؤديو فالكفاية ىي تلك القدرة ادلتكاملة: والقدرة  
وعلى ضوء ما سبق فإّف الكفاية تعٍت القدرة على حتقيق األىداؼ  ،سواء كانت عقلية أو حركية

أي أّف  ،ادلسطرة واستخبلص النتائج ادلطلوبة بدرجة عالية من اجلودة مع ضماف قلة التكاليف
 ب التعليم.الكفاية تقيس اجلانب الكمّي والكيفي معا يف جان

كما عرفتها سهيلة زلسن الفتبلوي أبهنا" قدرات نعرب عنها بعبارات سلوكية تشمل رلموع  
مرضي من انحية  ،مهاـ معرفية مهارية وجدانية تكّوف األداء النهائي ادلتوقع اصلازه مبستوى معُت

 2الفاعلية اليت ؽلكن مبلحظتها وتقوؽلها بوسائل ادلبلحظة ادلختلفة. " 

فالكفاية ىي القدرة القانونية أو ادلهنية ادلكتسبة إلصلاز بعض ادلهاـ والوظائف والقياـ ومنو  
وهبذا فالكفاية ُتطبق يف سياقات سلتلفة سواء   ،ببعض األعماؿ وحتقيق نشاطات قابلة للمبلحظة

 كانت شخصية أو اجتماعية أو مهنية.
                                                           

 .413, ص 1, ط5صادر, بَتوت لبناف, جبن منظور, لساف العرب, دار 1
 .29, ص 2003, 1سهيلة زلسن فتبلوي, كفاايت التدريس, دار الشرؽ للنشر والتوزيع, راـ هللا, فلسطُت, ط2
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 ،يث الداللة من لفظ كفاءةوانطبلقا من التعريف ادلعجمي فإّف لفظة كفاية أصح من ح 
غَت أّف الذين ألفّوا ، أّما الثانية من الفعل كفأ كفاءة كفء ،ألّف األوىل من الفعل كفى كفاية وكفيّ 

يف اجملاؿ الًتبّوي يف الوطن العريّب منهم من استعمل لفظ كفاية ومنهم من استعمل لفظ كفاءة 
بّويُت والباحثُت ادلهتمُت مبوضوع الكفاايت كما أّف جّل الفاعلُت وادلمارسُت الًت   ،للمعٌت نفسو

ويظنوف أّف ىذا ادلصطلح ىو الصحيح من  ،يفضلّوف استعماؿ مصطلح الكفاءة عوض الكفاية
لكن رغم ىذا فإنو ال مشاحنة يف  ،والتحقيق اللغّوي يكشف أّف الصواب الكفاية ،اللغويةالناحية 

 1األلفاظ. " 

لفظ كفاءة يقابلو ابللغة الفرنسية مصطلح  إال أّف عزيزي عبد السبلـ يرى أفّ 
Compétence :وأّف ىذه الكلمة َل  ،أهنا تعٍت القدرة على إنتاج السلوؾ ىذا أو ذاؾ »ويقوؿ

يف N. Chomskyتكن تشكل جزء من قاموس علم النفس قبل أف يستعملها تشومسكي 
 سياؽ األلسنية 

ويقوؿ أّف الكفاية ليست القدرة  Sufficienceيف حُت أّف لفظة كفاية يقابلو مصطلح  ،التكوينية
 2على ادلعرفة أو مهارة أو اجتاىا ما بل ىي قدرة مركبة تشمل ادلعارؼ وادلهػػػػػػارات واالجتاىػػػػات. " 

وأّف الكفاية  ،وبذلك ؽلكن التحدث عن الكفاايت ادلعرفية األدائية والكفاايت الفعالية 
فالكفاايت ال ترتبط  ،ادلهمات ادلتصلة مبهنة التعليم ومهاـ ادلعلمالتعليمية ترتبط ابلقدرة على أداء 

بل بكّل األدوار الشاملة للمعّلم واألستاذ داخل  ،ابلعمل الصفّي ) رلموعة من التبلميذ ( فقط
 القسم وخارجو.

كما يشَت األستاذ عبد الكرمي غريب   ، مصطلح الكفاية للمعلم وادلتعلم معاومن ىنا يتمثل  
إىل أّف لفظ كفاية " حديث التداوؿ داخل احلقل الًتبّوي البيداغوجّي وأنّو يرتبط بتصّور تربّوي 

                                                           
 .102ينظر: بداود حسُت وزلسن داودي, النظرية البنائية كأساس لبيداغوجيا الكفاءات, ص 1
 .99, 97, ص 2003سيكولوجي , دار رػلانة للنشر والتوزيع, عزيزي عبد السبلـ, مفاىيم تربّوية مبنظور 2



 التدريس ابلكفاايت ، أنشطة اللغة العربية و التحصيل الدراسي.:فصل األولال

11 
 

فمن البديهّي أف يكوف ىذا اللفظ سلتلفا  ،جديد يسعى إىل التحسُت من جودة فاعلّية ادلتعلمُت
 1ابختبلؼ ادلرجعية ادلؤسسة لو. " 

وكيف ينظر إىل  ،علم الفرد كيف يصنف وكيف يعيد تصنيف وترتيب ادلعلوماتفالكفاية ت 
مّث غلد ذلا حبل  ،ادلشكبلت الطارئة بعُت الل وادلعلل والباحث ليصل إىل لّب ادلشكلة وادلعضلة

والكفاية ىي كّل متكامل من ادلعارؼ والقدرات وادلهارات واالجتاىات اليت دتكن  ،وسلرجا مناسبا
 ن إصلاز ادلهاـ ادلتصلة ابلتدريس.مادلعلم 

ومفهـو الكفاية يشوبو الكثَت من الغموض والتشعب وقد أكّد الباحثوف على وجود ما  
الذي يرى أّف  Perrenoud  1998تعريف ذلذا ادلصطلح منها تعريف بَتنو  100يزيد على 

جهة نوع زلدد من " الكفاية ىي قدرة الشخص على على تفعيل ادلوارد ادلعرفية ادلختلفة دلوا
فَتى أّف " الكفاية ىي معرفة  Le Preterf 2000أّما تعريف لوبرتوؼ  ،2الوضعيات. " 
ومعرفة التجنيد والتعبئة يف ادلعرفة ودمج ادلعارؼ وادلهارات والقدرات ادلكتسبة  ،حسن التصرؼ

 3وحتويلها يف الوقت ادلناسب ويف وضعيات معينة إىل إصلاز. " 

والتعريف  ،ركز على اإلدماج والتجنيد وحتويل ادلعارؼ وادلهارات إىل إصلازالتعريف األوؿ  
الثاين بُّت أّف كفاية ادلعلم تكمن يف دمج وتنسيق بُت ادلعارؼ وليست ىي ادلعارؼ يف حد ذاهتا 
ولتفعيل ىذه ادلعارؼ ال بّد أف يكوف ادلعلم يف إطار وضعية مشكلة معينة وطارئة ؼلضع إليها 

  ادلعلم.

الكفاية ىي قدرات مكتسبة تسمح ابلسلوؾ أو العمل يف سياؽ  »ّما دمحم دريج فيقوؿ:أ 
كّما يقـو   ،معُت, ويتكّوف زلتواىا من معارؼ ومهارات وقدرات واجتاىات مندرلة بشكل مركب

 4«الفرد الذي يكتسبها بتوظيفها قصد مواجهة مشكلة ما وحّلها يف وضعية زلددة..

                                                           
 .55, 54, ص 2003, 3عبد الكرمي غريب, اسًتاجتيات الكفاايت وأساليب تقومي جودة تكوينها, منشورات عاَل الًتبية, ط1
 .103بداود حسُت ودمحم داودي, النظرية البنائية كأساس لبيداغوجيا الكفاايت, ص 2
 .103ص  ادلرجع نفسو3
 .16, ص 2003دمحم دريح, الكفاايت يف التعليم, منشورات سلسلة ادلعارؼ للجميع, مطبعة النجاح, الدار البيضاء, ادلغرب, 4
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ا سبقو فالكفاية تعززىا ادلعارؼ وادلهارات ويوظفها الفرد يف وضعيات ىذا التعريف ال ؼلتلف عمّ 
 سلتلفة حقيقة زلتملة الوقوع وعليو أف ػلسن التصرؼ وإغلاد احللوؿ.

وعرّفها عبد الكرمي غريب أبهنا" نظاـ من ادلعارؼ اإلجرائية اليت تكوف منظمة بكيفية جتعل  
وضعّية معينة أو إصلاز مهمة من ادلهاـ أو حّل مشكلة من الفرد قادرا على الفعل عندما يكوف يف 

ادلشكبلت... وتتضمن الكفاية رلموعة من ادلعارؼ وادلهارات واإلجراءات ... وىّي قدرة الفرد     
دّؿ ذلك على أّف اإلنتاج يتصف وكلّما كانت الكفاية اإلنتاجية عالّية  ،أو ادلؤسسة على اإلنتاج

 1فالطالب ذو الكفاية العادلية ػلصل على مقدار أكرب يف وقت وجهد أقل" ،ابلوفرة والنوعية اجليدة

مثاؿ: تلميذ ذو كفاية يستطيع اإلجابة عن دترين يف وقت قصَت وجهد أقل من طالب ليست لو  
 كفاية يف رلاؿ معُّت. 

وإمكانية لتكوين عدد  ،تشومسكي يرى " الكفاية تعٍت نسقا مكّوان من القواعد النحّوية 
كما أّف الكفاية دتكن من التكييف   ،زلدود من اجلمل اجلديدة اليت َل نسمع هبا قّط من قبل غَت

ابإلضافة إىل أهنا تعبَت عن القدرة على إنتاج عدد ال  ،وحّل ادلشاكل وإصلاز ادلشاريع ادلستقبلّية
لكفاية اللغّوية ويعّرؼ ا ،وىّي ادلعرفة الضمنية بقواعد اللغة وقائمة يف الذىن ،اإلصلازاتزلدد من 

 2أهنا إمكانية إبداع عدد غَت زلدد من اجلمل الصحيحة غَت ادلتوقعة واالبتعاد عن اجلمل اجلاىزة."

" Romain Ville Et Consarto(2001)فيلوآخرينوتفيد الكفاية عند روماف  
 Savoirونتعلم لنكوف يف ادلستقبل  Savoir ètreونتعلم لنعمل ،اإلدماج الوظيفي للمعارؼ

devenir  من التكييفحبيث أّف الفرد عند مواجهتو جملموعة من الوضعيات فإّف الكفاية دتكنو، 
 3كما دتكنو من إصلاز ادلشاريع اليت ىو بصدد إصلازىا يف ادلستقبل. "   ،ومن حل ادلشكبلت

 

                                                           
 59عبد الكرمي غريب, اسًتاجتيات الكفاايت واألساليب تقومي جودة تكوينها, ص 1
, 2010, 1ادلرحلة الثانوية اظلوذجا, دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع, طعبد الوىاب أمحد اجلماحي, كفاايت تكوين ادلتعلمُت, اللغة العربية يف 2

 161عماف, ص 
 .160عبد الوىاب أمحد اجلماحي, كفاايت تكوين ادلعلمُت, ص 3
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 . مكوانت الكفاية:  2

يرتبط بتصّور ومنظور تربّوي غايتو التحسُت  ،الكفاية لفظ حديث التداوؿ يف رلاؿ الًتبية 
وجتعل من  ،فهي تقًتح تعلّما اندماجيا ال ؽلكن أف يتجزأ ،من جودة وفاعلية ادلعلمُت وادلتعلمُت

كّما جتعلو يتعّلم ادلبلحظة والتصّور   ،ادلعارؼ ادلدرسّية لدى التلميذ جزء ال يتجزأ وأدوات للتفكَت
وتساعده يف إنتاج النصوص وفق أظلاط  ،ارفو يف حّل مشكبلتووالتواصل والتحليل ابستغبلؿ مع

سلتلفة , وقد ارتبطت بو عّدة مفاىيم وتداخلت معو حبيث ال ؽلكن تصّور وجود كفاية مبعزؿ عن 
 ىذه ادلعلومات .

 : Habiliteادلهارة  1. 2

تنتج ادلهارة عن حالة من التعلم " وىي ما هتيأ من خبلؿ استعدادات وراثية, والكفاءات  
وىّي موضوع نوصلو ابلتعلم من  ،Savoir Faire  " .1احلركّية تعٌت خصوصا ابدلعرفة الفعلية 

ّيا إلصلاز وادلهارة اثبتة نسب ،احلركّية ،األخبلقية ،حيث االستعماؿ الفّعاؿ للسَتورة ادلعرفّية, احلسّية
 وىّي أكثر خصوصية من القدرة ألنو ال ؽلكن مبلحظتها ببساطة. ،فّعاؿ دلهمة أو تصرؼ

 :Capacitéالقدرة  2. 2

كما ؽلكن   ،جلسماين أو ادلهٍتىي استعداد مكتسب يسمح للفرد ابلنجاح يف النشاط ا"  
للفرد ابلنجاح يف نشاط , فالقدرة استعداد متطّور يسمح 2" فطريّة تنمى من خبلؿ اخلربة كوفأف ت

وىّي ال تُرى  ،قابلة للنمّو لكنها ال تظهر إاّل إذا فعّل ادلعلم زلتوى التعلم ،أديّب أو مهٍّت أو فكريّ 
وتدرب عليها ادلتعلم ويُعرب عنها ابألفعاؿ ) يعرؼ  –تعليمية  –إاّل إذا ارتبطت مبحتوايت تعليمية 

 يرسم..( . –ػللل  –يفهم  –

                                                           
 .130, ص 2008فاطمة الزىراء بوكرمة, الكفاءة مفاىيم ونظرايت, دار ىومة للنشر والطباعة والتوزيع, اجلزائر , 1
 .130بوكرمة, الكفاءة مفاىيم ونظرايت, ص فاطمة الزىراء 2
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كما أهنا ىيكلة معرفية مثبتة قاـ ببنائها ادلتعلم ،  وىّي نشاط عرفاين أو مهارّي أو سلوكّي  
وىكذا تكوف القدرة رلموعة  ،سابقا, وىّي قائمة يف سجّلو ادلعريّف وؽلكن تطوير القدرة إىل مهارة 

 يف مواجهة سلتلف الوضعيات.من االستعدادات اليت يوظفها 

 : Aptitude. االستعداد 3. 2

واالستعداد كاألداء كامن وراء صلاح كّل نشاط...  ،ىو " القدرة ادلمكنة أو األداء ادلتوقع 
أو إلقاء حبث أو أنشودة  ،ؽلكن أف يكوف للفرد استعداد لغّوي جيد كالقدرة على سلاطبة اجلمهور

فاالستعداد ىو حالة يكوف فيها الطالب جاىزا للتعلم واكتساب سلوؾ جديد أو  1،أو مسرحية. "
 واالستعداد وراثي وقابلية فطرية لكنو قابل للتطّور. ،قدرة اإلنساف على التعلم والتكييف

 :Performance. األداء أو اإلجناز: 4. 2

ويُعترب ىدفا بيداغوجيا يضاؼ إليو وصف  ،اإلصلاز من أىم ادلفاىيم اليت ارتبطت ابلكفاية" 
مبعٌت أّف اإلصلاز مؤشر القدرة واالستعداد."  ،الوضعية اليت سيكوف فيها السلوؾ النهائّي مبلحظا

وتكوف ىذه األخَتة مشروطة ابالستعداد ومقًتنة  ،إذا ما كاف الفرد يستطيع القياـ بو ىو قدرة ،2
 قـو بو آنيا.بو فإّف االصلاز ىو ما ؽلكن للفرد أف ي

وتظهر الكفاية يف قدرة الفرد على القياـ بعمل ما نتيجة عملية تعليمية وتظهر يف شكل  
وؼلضع ىذا السلوؾ للتقييم حينما ؽلكن أف نقوؿ عن الفرد  ،سلوؾ وإصلاز قابل للمبلحظة والقياس

حكم يف زماـ اللغة فإذا أخذان اللغة العربّية وكمثاؿ فإّف ادلعارؼ تتمثل يف الت ،أنو كفئ أو ال 
أّما ادلعارؼ الفعلية فتظهر يف صوغ األسئلة والقدرة على اإلجابة  ،العربّية والقدرة على التحدث هبا

إىل جانب استعماؿ سليم للًتاكيب  ،وحسن توظيف زمن األفعاؿ واستعماؿ عبلمات الًتقيم
 والصيغ الصرفّية والرسم الصحيح.النحّوية 

 
                                                           

 11, ص 2005حاجي فريدز, بيداغوجيا التدريس ابلكفاءات, األبعاد وادلتطلبات, دار اخللدونية للنشر والتوزيع, القبة, اجلزائر, د ط, 1
 .134فاطمة بوكرمة, الكفاءة مفاىيم ونظرايت, ص 2
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 كامنة+ سلوك مالحظ+ وظيفة مالحظة  الكفاية= قدرة

 

 مكوانت الكفاية

 

 القطب الظاهريّ   القطب الباطين

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 يوضح مكّوانت الكفاية. ( ـــ 1الشكل رقم ) 

 

 

 

 مكوانت معرفيةــــ  

 مكوانت وجدانيةــــ 

 نفس حركيةمكوانت ـــ 
 

 

 سلوك شفهي أو كتايبـــ 

عن  إحجامو سلوك إقبال أـــ  
 التعلم

 يسلوك حركي جسمـــ 
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 .خصائص الكفاية: 3

وكمحرؾ التدريس ابلكفاية ىو رلموعة ادلمارسات اليت تؤخذ كنقطة انطبلؽ ذلا وكمحرؾ ذلا 
ويرتبط ىذا ادلفهـو يف رلاؿ  ،للنشاط الًتبّوي حلاجات ادلتعلم ورغباتو من أجل بلوغ ىدؼ
, أي أّف التدريس ابلكفاايت 1التعليمية مبفاىيم أخرى كالتعليم الوظيفي والكتاب الوظيفي..." 

من دائرة التعليم إىل دائرة التعلم ادلوجو الذي يكوف فيو االعتماد على الذات وعلى  ادلتعلمينقل 
ن ادلعلم موجها ذلا العقل ابلدرجة األوىل فيكتب ادلهارات والقدرات دلواجهة احلياة العملّية وجتعل م

 ومقوما ذلذه الذات ادلتعلمة ومن خصائص الكفاية نذكر:

مبا أّف الكفاية أتخذ معناىا من العمل والفعل فإهنا تسعى دائمػػػػػػػػػػػػا إىل . الكفاية إجرائية: 1. 3
وذلذا فهي متصلة اتصاال وثيقا ابلنشاط شلا غلعل مهمة ادلعلم حتفيز ادلتعلمُت  ،غايػػػػػػػػػػػة وىػػػػػدؼ ما

فالتعلم ليس ختزينا للمعلومات وادلعارؼ بل القدرة على إعطاء  ،للقياـ أبنشطة يدركوف فائدهتا
 معٌت للمعرفة وتفعيلها يف ادليداف.

مج ويولف بُت حيث يصبح اإلنساف كفيا عندما يد. الكفاية مكتسبة متعلمة: 2. 3
فتشومسكي عندما بُّت أّف اإلنساف يولد مزّود بقدرات  ،ادلتعلمات سواء كانت نظرية أو جتريبية

 لغّوية فطرية َل يقل أّف الكفاية رلرد فطرة غَت قابلة للتهذيب.

 ،ادلعارؼ وادلهارات وادلمارسات وغَتىاتكوف مبنية من عناصر ىي . الكفاية مبنية:3. 3
فالكفاية تعطي ادلتعلم ودتنحو  ،ابلقدرة على التوليف وإعادة بناء ىذه العناصرولكّنها تتحقق 

وبذلك تكوف قد حّدت من ظاىرة الفشل ادلدرسي ألهنا تقـو على  ،مفاتيح ألقفاؿ غَت معروفة
 أتىيل ادلتعّلم وتكّوف داخلو القدرة واالستعداد على مواجهة أية مشكلة متوقعة تعًتض طريقو.

                                                           
 .149جي حديث, ص عزيزي عبد السبلـ, مفاىيم تربّوية مبنظور سيكولو 1
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أي غَت قابلة للمبلحظة ألّف خاصية البنائية تنفي خاصية . الكفاية افرتاضية ورلردة: 4. 3
أي  ،فهي معطى ذىٍت رلرد ؽلكن مبلحظتو وقياسو من خبلؿ الفعل وادلمارسة والعمل ،التجريب

 أّف الكفاية تبلحظ وتقاس من خبلؿ األداء.

كفي أف دتتلك ادلعارؼ والقدرات وادلهارات أشار لوبوترؼ إىل أنّو ال ي. التجنيد والتعبئة:5. 3
لكن نكوف كذلك عندما ضلسن توظيف ىذه ادلعارؼ والقدرات يف مواقف لكي نكوف أكفاء؟ 
 معينة وظروؼ زلددة.

وليس كل ما يتعلمو  ،كل كفاية قابلة للتحويل يف عّدة وضعيات. التحويل واالنتقاء:6. 3
ادلبلئمة للمقاـ وحسن التعامل مع ادلوقف والتكّيف  بل البّد من انتقاء العناصر ،الفرد يوظفو

 1معو." 

 ،ادلعلم ،ادلتعلم)ومن اخلصائص السابقة نستخلص أّف مركز وزلور الكفاية ىو ادلثلث الديداكتيكي 
ادلادة التعليمية ( على أف دُتنح احلريّة للمتعلم يف إبداء رأيو والتعبَت عنو ألّف ذلك يشجعو  ،اتوى

 ويغرس فيو روح ادلبادرة وإصلاز ادلشاريع ألنو أصبح ؽلتلك قدرة وكفاية.

 واجلدير ابلذكر أّف من أىم خصائص الكفاية أهنا:

 : Terminleــــــ ختامية 

هية وىي ذات طبيعة اجتماعية جتعل ادلتعّلم يف موقع يؤىلو إلضفاء معٌت هنائية ترمي إىل غاية منت" 
 على العملّية التعليمّية وهنائية لسلك دراسي معُت أو مرحلة تكوين معينة.

 : Integratriceومدرلة Globaleـ شاملة ـــــ

 ،احلسّي احلركيّ  ،الوجداين ،أي أهنا تقتضي اكتساب التعليمات يف اجملاالت الثبلثة: ادلعريف
 1وحسب أعليتها لبلستجابة للحاجيات االجتماعية. " 

                                                           
 .163, 162عبد الوىاب أمحد اجلماعي, كفاايت تكوين ادلعلمُت, ص 1
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 ( يوضح خصائص الكفاية2الشكل )

                                                                                                                                                                                
 .39دمحم الدريج, الكفاايت يف التعليم, سلسلة ادلعرفة للجميع, ص 1

 إجرائـــــــــــــية

 مكتسبة متعلمة مبنـــــــــــــــــــية

 التحويل واالنتقاء

قابلة للتجنيد         
 والتعبــــــــــــــئة

 افرتاضية رلردة

 توظف موارد

 مرتبطة مبجال واحد مرتبطة بسياق

 ذات غاية هنائية قابلة للتقومي
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 . أنواع الكفاايت: 4

وتستمّد  ،تتعد أنواع الكفاايت وختتلف بتعدد ادلواقع وادلواقف وحسب حاجة اجملتمع إليها 
 ويف اجملاؿ الًتبّوي صلد نوعُت من الكفاايت: ،حركتها من تطور اجملتمع وظلّوه

ترتبط ابجملاؿ ادلعريّف أو ادلهارّي أو الوجداين ادد خاصة ألهنا هتتم . الكفاايت اخلاصة: 1. 4
اف معُت وترتبط مبجاؿ زلدد من ادلهاـ اليت تندرج يف إطار مواد دراسية ضمن رلاؿ تربوي أو ميد

 ونذكر منها:

 ،ترمي وهتدؼ إىل تعديل وحتسُت القدرة اللغّوية اليت يكتسبها الفرد"  أ/ كفاايت تواصلّية: 
وتعمق ادلعارؼ اللغوية وتربط بعضها ببعض بصورة تسهل التواصل وتكشف األحاسيس 

ويكتسب ىذا النوع من  ،واالنفعاالت واألفكار اجلديدة واإلعراب عنها بسهولة ووضوح
 1الكفاايت غالبا يف مرحلة التعليم الثانّوي حىت تتجّلى القدرة على التواصل الكتايب والشفهي." 

هتدؼ إىل استعماؿ التقنيات وادلهارات ادلكتسبة ودعمها مع الًتكيز ب/ كفاايت منهجية: 
ع األدبية والتدريب على مثاؿ " أظلاط الكتابة ووظائفها وخصوصية األنوا  ،على اجلانب التقٍت

مثاؿ القدرة  ،ادلقارابت اللغوية واألسلوبية وتفكيك اخلطاب وإعادة تركيبو وحتديد بنيتو ادلنظمةا
 2السليمة السريعة مع الفهم والتمييز بُت األفكار الكلّية واجلزئية." على القراءة 

 :compétences tranversalesج/ الكفاايت ادلستعرضة أو ادلمتدة 

 ،" إّف الكفاايت ادلستعرضة ىي اليت ؽلتد رلاذلا التطبيقي أو التوظيفي إىل سياقات جديدة  
وتعترب أيضا إجراءات منهجية تشًتؾ فيها سلتلف ادلواد الدراسية من أجل معارؼ ومهارات 

 وىّي متقاطعة وذلا ميزاتف أساسيتاف علا: ،مرغوب فيها

 لقدرة على التعلم.ػػػػ ادلعرفة القاعدية ادلؤسسة لبناء ا 1
                                                           

 .173عبد الوىاب أمحد اجلماعي, كفاايت تكوين ادلعلمُت, ص 1
 .174ادلرجع نفسو, ص 2
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 ػػػػ أهنا متعددة ادلواد. 2

إذ كّلما كانت اجملاالت والوضعيات اليت ُتوظف  ،وؽلتد رلاذلا التطبيقي داخل سياقات جديدة
كلما كانت درجة الكفاية    ،وتطبق فيها نفس الكفاية واسعة وسلتلفة عن اجملاؿ والوضعية األصلّية

ومنهجية وإجرائية مشًتكة بُت سلتلف ادلواد الدراسّية  ودتثل ىذه الكفاايت خطوات عقلية ،كبَتة
 1اليت يستهدؼ حتصيلها وتوظيفها من خبلؿ إنشاء ادلعرفة وادلهارات ادلأمولة. " 

 ومن األمثلة عن الكفاايت:

 ػػػػػ القدرة على التحليل والًتكيب.

 ػػػػػ القدرة على التقومي الذايت.

 واكتساب روح العمل اجلماعي. ،اجملموعة والعملاالندماج يف ػػػػػ القدرة على 

 ػػػػػ القدرة على احلوار.

إذ يعٍت تعلم الرغبة واالستعداد  ،فعندما يكتسب ادلعلم اللغة األـ ىذا يعٍت أنّو أتقن مفتاح التعلم
 لدى ادلتعلم للتواصل مع الغَت.

 . كفاايت العامة: 2. 4

 2وىي اليت تسَت إصلاز عّدة مهاـ. "  ،transférable" ىي الكفاايت القابلة للتحويل 

 

 

 

                                                           
دوكااتؿ, بيداغوجيا االدماج , كفاايت اإلدماج للمكتسبات يف التعليم, ترمجة حلومة بوسعدة وابي احلاج نزاقايل روجَتس ابلتعاوف مع جوف 1

 .61إبراىيم, دوبوؾ اجلامعة, د ط, د ت, ص 
 .176عبد الوىاب أمحد اجلماعي, كفاايت تكوين ادلعلمُت, ص 2
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 ( : أنواع الكفاايت يف اجملال الرتبّوي 3الشكل رقم ) 

 

 

 تواصلية

 فكرية

 مجاعية

 فردية

 مرتبطة ابدلوقف والسلوك

 الكفايـــــــــــــــــــــــــــــــة

 فاايت ممتدة مستعرضةك كفاايت نوعية
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 مستوايت الكفاية:.  5

ألهنا تتألف  ،ليست اثبتة وال متفق عليها يف رلاؿ الًتبية والتعليمللكفاية مستوايت إال أهنا  
وػلصل ذلك عن طريق  ،وإذا َل ؽلتلكها الفرد ال يستطيع احلصوؿ على الكفاية أبدا ،من ادلهارات

ويرى البعض أهّنا ثبلثة ادلمارسة الفعلية ألف من أىم اخلصائص وادلميزات للكفاية ختامية 
 مستوايت:

 :la compétence de bas. الكفاية القاعدية 1. 5

اليت توضح بدقة ما  ،رلموعة نواتج التعلم األساسية ادلرتبطة ابلوحدات التعليمية" ىي  
وكلما حتكم فيها تسٌت  ،ادلتعلم أو ما سيكوف قادرا على أدائو أو القياـ بو يف ظروؼ معينةسيفعلو 

 ،1فهي األساس الذي يبٌت عليو التعلم."  ،لو الدخوؿ دوف مشاكل يف تعلمات جديدة والحقة
أي ما يعادؿ ست  ،وتعرب عن الكفاية ادلقصودة اققة يف وحدة تعليمية واحدة يف أسبوعُت

) اذلدؼ  حصص , وتشمل الكفاية القاعدية أىداؼ تعليمية تتحقق عن طريق مؤشر الكفاية
 اإلجرائي الذي يتخلل حصة من احلصص كإجاابت التبلميذ مثبل.(

 :la compétence prefectismement. الكفاية ادلرحلية 2. 5

ىي رلموعة من الكفاايت القاعدية تسمح بتوضيح األىداؼ اخلتامية جلعلها اكثر قابلية "  
وىي تتعلق بشهر أو فصل  ،كأف يقرأ ادلتعلم جهرا ويراعي األداء اجليد مع فهم ما يقرأ  ،للتجسيد

وتعرب عن كفاية مقصودة وزلققة دلرحلة تعليمية أي من خبلؿ كفاايت مرحلية  ،2أو رلاؿ معُت." 
زمبلء عن طريق احلوار...( عبلقات تواصلية مع ال ،إبداء رأي ،مثل آلية التواصل ) إلقاء كلمة

يطلق عليها الكفاية الوسطى ألهنا تتوسط بُت الكفاية القاعدية والكفاية اخلتامية وتتجسد من و 
 خبلؿ الوضعية ادلستهدفة.

                                                           
 .13اخللدونية للنشر, القبة اجلزائر, د ط, د ت, ص حاجي فريد, بيداغوجيا التدريس ابلكفاءات, األبعاد والتطلبات, دار 1
 . فحة نفسهاالص, ادلرجع نفسو2
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 :Macro compétence. الكفاية اخلتامية 3. 5

وىي تعرب عن  ،وتتميز بطابع شامل وعاـ ،تُعّد ختامية كوهنا " تصف عمبل كلّيا منتهيا 
 ،مفهـو إدماجي جملموعة من الكفاايت ادلرحلّية يتم بناؤىا وتنميتها خبلؿ سنة دراسية أو طور

, وتعرب عن  1ففي كفاية الطور ادلتوسط مثبل يقرأ ادلتعلم نصوصا مبلئمة دلستواه ويتعامل معا. "
دث يف وضعيات حت ،كفاية زلققة ومقصودة من خبلؿ سنة دراسية أو مرحلة كاملة من التعليم

وبشكل أخر فإّف األىداؼ التعليمية ، إدماجية حُت يصبح ادلتعلم متمكنا من ادلادة التعليمية
, والكفاية القاعدية تكوف يف هناية الوحدة التعليمية ) اور( والكفاية ادلرحلية تكوف يف أخر احلصة

والكفاية اخلتامية يف هناية السنة الدراسية والكفاية  ،تكوف يف هناية الشهر أو الثبلثي أو السداسي
 شهادة التعليم ادلتوسط.( امتحاف) اخلتامية ادلندرلة تكوف يف هناية ادلرحلة 

 ةمراحل ظهور مستوايت الكفاي لكفـــــــــايةمســــويــــــاات

 هدف إجرائي يتخلل حصة من احلصص ) إجاابت التالميذ ( الكفاية مؤشر
 اذلدف اخلاص من كل درس أو حصة من احلصص. حصةكفاية
 ترتبط بعدد من احلصص أو بوحدة تعليمية أو رلال. قاعديةكفاية
 وتظهر يف شهر أو أخر تضم رلموعة من الكفاايت القاعدية مرحليةكفاية

 الفصل
 تضم رلموعة من الكفاايت ادلرحلية وتظهر يف أخر السنة ختاميةكفاية

 كفايةختامية 
 ةمدرل

ترتبط مبناهج ادلقرر, تضم رلموعة من الكفاايت اخلتامية 
 جلميعاألنشطة ادلقررة.

  2جدول يبني مستوايت الكفاية ومراحل ظهورها.

 
                                                           

 13حاجي فريد, بيداغوجيا التدريس ابلكفاءات, األبعاد والتطلبات، ص 1
 18أوحيدة علي, التدريب الفعاؿ بواسطة الكفاءات, ص 2
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 .طرائق التدريس ابلكفاايت: 6

بل جتاوزت  ،اليت نستعملهاأصبحت العملية التعليمية غَت متوقفة عند اإلجابة عن األشياء  
وىذا األمر ال يستهاف بو من حيث وضع ادلتعلم يف  ،ذلك إىل البحث عن طرؽ كيفية التعلم

وحىت يتسٌت لو اخلروج منها البّد من توفر رلموعة من الكفاايت اليت يقـو  ،وضعية أو مشكلة
  ببنائها حلل مشكلتو.

الغد بل ادلقاييس وادلواصفات  ومنو فإف الطريقة ادلثلى يف نظر الباحثُت اليت تبٍت لنا رجل 
 ادلطلوبة ىي اليت تعطي الفرصة للفرد كي يساىم يف حل ادلشكبلت وإصلاز ادلشاريع.

 :Résolution De Problémesكالت . طريقة حل ادلش1. 6

ىي طريقة بيداغوجية تسمح للمتعلم بتوظيف معارفو وجتاربو وقدراتو ادلكتسبة سابقا "   
تتطلبو وضعية جديدة أو مألوفة ويشعر مبيل حقيقي لبحثها وحلها  ،للتوصل إىل حل مرتقب

 1وتوجيو من ادلدرس وذلك اعتمادا على شلارسة أنشطة تعلم متعددة. "  ،حسب قدراتو

 عوامل إنتاج الكفاية: Le Boterfوىنا حدد لوبوترؼ  

 وتفًتض مزاوجة ادلعارؼ وادلهارات. Savoir- agirػػػػػػ مهارة الفعل 

 حتيل مبدأ اإلصلاز والتحفيز واإلطلراط.  -agirVouloirيف الفعلالرغبة ػػػػػ 

حتيل إىل وجود سياؽ تنظيم عمل والظروؼ   Pouvoir- agirػػػػػ القدرة على الفعل 
 2االجتماعية اليت جتعل الفرد يتحمل ادلسؤولية. 

يتحدث عن معرفة الفعل والتعبئة والرغبة يف الفعل والقدرة عليو يصبح ادلتعلم  عندمافالباحث  
واالىتماـ بتعليم التبلميذ ادلهارة والقدرة على  Situation problèmeأماـ وضعية مشكلة 

حل ادلشكبلت ليس ألجل احلصوؿ على درجات تؤىلهم إىل االنتقاؿ وإظلا ألجل تدريبهم على 
                                                           

 44عُت مليلة, د ط, ص دمحم صاحل احلثرويب, ادلدخل إىل التدريس ابلكفاءات, دار اذلدى , 1
 37, ص 2004دمحم بوعبلؽ, مدخل دلقاربة التعليم ابلكفاءات , قصر الكتاب, البليدة, اجلزائر,2
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وعندما ينجح التلميذ يف حل ادلشكبلت  ،ادلنطقي وتوظيف مكتسباتو القبليةالتفكَت واالستدالؿ 
 Suxites  "1وإّما زلدثة  Spointarréوإما تلقائية  Construitsاليت إما تكوف مبنية 

إّف ىذه اإلسًتاجتية تُعّد  ،فهنا نضع التلميذ أماـ وضعية معقدة تتطلب منو مكتسباتو استثمارىا 
من األساليب ادلبلئمة يف تكوين الكفاايت ألّف األسلوب حل ادلشكبلت ػلاوؿ تكييف الفرد مع 
زليطو, وعملية التعليم ىي ظل ىذه اإلسًتاجتية ىي عبارة عن حوصلة للمجهود ادلبذوؿ من الفرد 

س التعلم وقوامو حيث تساعد على أو اجلماعة وىذه الطريقة تركز على نشاط ادلتعلم وتعتربه أسا
كما تساعده على   ،روح اإلبداع واالبتكار لديو واكتسابو منهجية عن طريق التفكَت واالستنتاج

 عية سلتلفة.التأقلم والتكيف عند الدخوؿ يف عبلقات اجتما

 وتتم ىذه اإلسًتاجتية عرب عدة مراحل:

 ػػػػػػ اإلحساس ابدلشكلة 

 ادلشكلة.ػػػػػػػ التعرؼ على موضوع 

 ػػػػػػ تقدمي حلوؿ.

 ػػػػػػػ التحقق من صحة الفرضيات.

 ػػػػػػ حل الوضعية ادلشكلة.

 فيتمكن ادلعلم من معرفة مواطن الضعف لدى التبلميذ مع تشخيص أخطائهم.

 :projet. طريقة ادلشروع 2. 6

بيداغوجيا الشروع طريقة من طرائق التعليم تقـو أساسا على إصلاز التلميذ لبعض األعماؿ اليت  
ومواىبو وزايدة الثقة يف النفس, وترجع فكرة ادلشروع إىل جوف جاؾ روسو   تساىم يف رفع قدراتو 

( والذي  Emle( الذي دعا إىل تطبيقها يف ادلدارس يف كتابو ادلشهور )  1778 – 1712) 

                                                           
 .84دمحم صاحل احلًتويب, مرجع سابق, ص 1
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  1«بل غلب أف يتعلم اؽليل عن طريق التجربة واخلربة.  ،ال تعطي دروسا شفوية مطلقا »يقوؿ فيو 
يف أمريكا جبامعة كولومبيا وانتقل إىل سلتلف  1900مّت استخداـ طريقة ادلشروع يف التدريس عاـ 

 دوؿ العاَل الثالث.

ويتم اصلاز ادلشروع  ،غة عملّياوىنا ينطلق التلميذ من اجلانب النظري إىل العملي فيستخدـ الل 
شلّا يسهل للمتعلمُت إصلاز عملهم ويتم عرب  ،ادلدرس الذي يقتصر دوره على التوجيوإبشراؼ 

 ادلراحل التالية:

 ػػػػ حتديد ادلشروع وأىدافو. 

 ػػػػ التخطيط للمشروع وبداية إسًتاجتية اإلنتاج.

 ػػػػ تنفيذ اخلطة وتوزيع األدوار.

 ػػػػ تقييم ادلشروع. 

( أوؿ من ابدر ببيداغوجية ادلشروع  1859- 1952)  JhonDouayويُعّد جوف ديوي  
حيث قّسم التبلميذ إىل أفواج صغَتة  ،بعد التجربة اليت قاـ هبا يف ادلدرسة ادللحقة جبامعة شيكاغو

 سؤوليات.مل ادليتعاملوف يف إطار مشروع القراءة والكتابة واحلساب واالنتباه لآلخرين وحت

 ويبٍت جوف ديوي طريقة عملو على ثبلثة مبادئ تربز قناعتو وىي: 

 ػػػػ لكي يتعلم التبلميذ يتعُت عليهم العمل وإنتاج شيء معُت. 1

 ػػػػ على التبلميذ التعلم والتأقلم مع كيفية حل مشكبلهتم اليومية. 2

 ػػػػ زلاولة غرس روح التعاوف اجلماعي بُت التبلميذ. 3

                                                           
 60, ص 2006زلمود داود سليماف الربيعي, طرائق وأساليب التدريس ادلعاصرة, عاَل الكتاب احلديث, اربد, عماف, 1
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كما يتميز ابلصرامة   ،تميز ادلشروع ابلواقعية إذ أيخذ بعُت االعتبار الوقت ادلمنوح لئلصلازي 
حيث ينّمي االستقبللية واالعتماد على النفس، ولكي ينجح ادلشروع غلب حتقق ىذه العناصر 

 وتفاعلها معا:

 .ادلشروع يسمح ابكتساب معارؼ وكفاايتالقطب الفعلّي وادلعريّف: ػػػػػػ 

 اسًتجاع ادلعارؼ والكفاايت والقدرات أثناء ادلشروع.ـــــ القطب الدايكتيكي: 

 أخذ الواقع االجتماعي بعُت االعتبار.ــــ القطب االجتماعّي: 

 يربط ادلشروع بُت الرغبة وادلنفعة والدافعية.ــــ القطب الوجداين: 

 :Intergration. طريقة اإلدماج 3. 6

جتنيد مكتسبات أو عناصر مرتبطة مبنظومة معينة يف وضعية ذات مسار مركب ؽلكن من " ىو  
معٌت, قصد إعادة ىيكلة تعليمات مسابقة وتكييفها طبقا دلستلزمات سياؽ معُت واكتساب تعلم 

وال ؽلكنو أف يدمج إاّل ما مّت  ،ادلكتسباتجديد, ويكوف ادلتعلم ىو الفاعل فيما ؼلص إدماج 
 1اكتسابو فعبل. " 

 ،اإلدماج عملية ربط بُت موضوعات دراسية سلتلفة من رلاؿ معُت أو رلاالت سلتلفةويُعترب  
ويفيد ىذا النشاط يف عملية احلواجز بُت ادلواد وإعادة استثمار مكتسبات ادلتعلم ادلدرسية يف 

فمثبل تركيب كلمات  ،وىذا ما يُطلق عليو إدماج ادلكتسبات أو اإلدماج السياقي ،وضعية ذات
ضوابط لغّوية وأشكاؿ تعبَتية معينة وبذلك ضلصل على نص نثري أو شعرّي ويكوف يف ومجل وفق 

 ومن خصائصو: ،وضعية إدماج

 ػػػػػ نشاط يلعب فيو ادلتعلم دورا رئيسا.

 ػػػػػ غُلند فيو ادلتعلم رلموعة من ادلوارد.

                                                           
 10, 9فريد, بيداغوجيا التدريس ابلكفاءات, ص حاجي 1
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 ػػػػػ موجو ضلو خدمة كفاية وىدؼ هنائي.

 من فئة معينة من الوضعيات. ػػػػػ يتمحور حوؿ وضعية جديدة مستقاة

وشلّا سبق ذكره طللص أّف مجيع ادلسارات البيداغوجّية تقـو على التخطيط الذي يُعترب احلل  
 الرئيس لعدة مشكبلت تعًتض ادلتعلم كما يساعد ادلدرس على صلاح العملية التعليمية.
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 أنشطة اللغة العربية للسنة الثانية
 ادلتوسط من التعليم
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 اثنيا: أنشطة اللغة العربية يف السنة الثانية من التعليم ادلتوسط:

 ،يُعتمد يف تدريس اللغة العربية ابلنسبة للسنة الثانية من التعليم ادلتوسط على كتاب القراءة 
 كّل وحدة تعليمية تتكّوف من األنشطة التالية:  ،حيث ُقسم إىل رلموعة من الوحدات التعليمية

 ػػػػػػػػ قراءة مشروحة ودراسة نص.

 ػػػػػػػػ ظواىر لغويّة.

 ػػػػػػػػ مطالعة موجهة وتعبَت شفهّي.

 ػػػػػػػ تعبَت كتايّب.

 . القراءة: 1
وما زادىا شرفا أهّنا أوؿ لفظ نزؿ من  ،تُعّد القراءة من بُت النعم اليت أنعمها هللا على خلقو 

 وذلك يف قولو عّز وجّل: ،عند هللا سبحانو وتعاىل على نبّيو الكرمي

ْسما رَباَك اَْلذاّي َخَلْق. ﴾ ﴿    ،وتُعّد من أىم ادلواد الدراسية لصلتها الوثقى ابدلّواد األخرى, 1اقرأ ابا
 .كما أهنا حتتّل الصدارة بينها وتكوف مع بداية الوحدة

وبناًء على ادلناىج الدراسية فإّف منهاج السنة الثانية من التعليم ادلتوسط يعتمد عل القراءة:  
 "اليت تقػػػػػػػـو على نّص ينبغي أف يقرأه التلميذ لينشط من األحكػػػػػاـ ادلتصلػػػػػػػػػػػػػةّ 

ابألفكار, كقصديّة صاحب النّص لبلنتقاؿ بعد ذلك إىل مستوى أكثر جتريبا إلدراؾ اآلليات 
ادلتحكمة يف ترابط البنيات النصّية وفهم الكيفية اليت تعمل هبا النصوص, وادلنطق الذي ػلكم 

 2عليها. " 

 

 

                                                           
 .1سورة العلق, اآلية 1
 21منهاج وزارة الًتبية الوطنية, منهاج اللغة العربية للسنة الثانية متوسط, الديواف الوطٍت للمطبوعات ادلدرسّية, ص 2
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 . ظواهر لغوية: 2

 ،لب األحياف من نّص القراءةنقصد هبا قواعد يتم استنتاجها من األمثلة اخلاصة هبا يف غا 
الذي ػلتوي على األمثلة ادلناسبة للموضوع, وتُعّد من مظاىر رقّي اللغة العربية كما يقوؿ خليل 

تُعّد القواعد مبا دتثلو من قوانُت وضوابط لغّوية مظهرا من مظاىر رقّي اللغة » فهد زايد: 
تماؿ الذي غلعلها قادرة على أف تليّب وبلوغها مرحلة النضج واالك ،ودليبل على حضارهتا،العربية

 1« حاجات الناطقُت هبا يف ميداف حياهتم. 

حىت  ،وقواعد اللغة يف ادلناىج الدراسية الًتاكيب النحّوية والصيغ الصرفّية وارتباطها ابلداللة 
ىذه  وىذا ما يدفع التبلميذ وادلتعلمُت إىل رلاراة ،يتسٌت للتلميذ فهم اللغة العربّية واستعماذلا

 ،األساليب والنسج على منواذلا الستعماؿ اللغة استعماال صحيحا ابلتمكن من قواعدىا
ولو أخذان على سبيل ادلثاؿ الفعل " ذىب " وىو على وزف " فعل "  ،الستيعاب الداللة وتبليغها

ذا وىذا األخَت يكوف داالّ على من قاـ هب ،وقلنا للتلميذ أف أييّت ابللفظ ادلشتق من ىذا الفعل
 " ذاىب " على وزف " فاعل" . بلميذ ابلرجوع إىل القاعدة غليالفعل , فالت

 . التعبري: 3

يُعرؼ التعبَت على أنّو " امتبلؾ القدرة على نقل الفكرة أو اإلحساس الذي يعمل يف  
 .2"وقد يتّم ذلك شفواّي أو كتابّيا وفق مقتضيات احلاؿ ،الذىن أو الصدر إىل السامع

 الشفهي:أ/ التعبري 

تنتقل من خبللو   ،ؽلثل التعبَت الشفهّي " وسيلة من وسائل االتصاؿ ادلباشر للفرد مع غَته 
إنّو نشاط دعامتو ادلطالعة والقراءة وىو  ،إليهم األفكار واآلراء وادلعلومات ابستعماؿ اللغة ادلنطوقة

وضعيات استخدامو عديدة و  ،ومقدمة للتعبَت الكتايّب وخادـ لو ،حقل تطبيقي لكثَت من ادلهارات
 3ومتنوعة. " 

                                                           
 .159األردف, د ط, د ت, ص فهد خليل زايد, اللغة العربية بُت ادلهارة والصعوبة, دار اليازودي, عّماف, 1
 .13منهاج اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم ادلتوسط ص 2
 .14منهاج اللغة العربية, للسنة الثانية متوسط, ص 3
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شلّا غلعلو  ،حيث كلّما كثرت مطالعات الفرد للنصوص كلّما ساىم يف جودة أسلوبو 
ويعمد يف ىذا النشاط على نص ادلطالعة ادلوجهة  ،يتخلّص من عقد اخلوؼ واخلجل واالرتباؾ

حيث يقـو ادلتعلم ابلتحضَت لو خارج القسم ابالعتماد على التعليمات ادلسطرّة من طرؼ ادلعّلم 
 وكذا ادلطلوب.

 ب/ التعبري الكتايّب:
 ؽلثل التعبَت الكتايّب " وحدة مهمة من وحدات منهاج اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم 

ومؤشرا داالّ على مدى قدرة  ،ادلتوسط, حيث يعترب نشاط إدماج ىاـ للمصارؼ اللغّوية ادلختلفة
وىو بذلك يعترب جتنيدا للكفاية  ،ادلتعّلم على حتويل ىذه ادلعارؼ بتوظيفها يف وضعيات جديػػػػػػػػدة

 1ػػػػػػػػع. " وػلقق التعبَت الكتايّب بواسطة الوضعيات ادلشكّلة وادلشاريػػػػػػ ،ادلستهدفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 15منهاج اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم ادلتوسط, ص 1
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 األهداف التعليمّية الكفاءة القاعدية النشاط

 

 النصوص

 

قراءة عدد من النصوص وفهم 
ما تشتمل عليها من أفكار 

 وتراكيب وصيغ وأساليب

حتسني  –حتسني القراءة 
فهم الرتاكيب  –األداء 

 والصيغ مع األساليب

 

 التعبري الكتايّب والشفويّ 

 كتابة نصوص متنوعة مع
عدد كبري من ادلفردات 

واألساليب, مع احرتام قواعد 
اللغة وكذلك أتليف نصوص 

 شفّوية متنوعة.

حتسني األداء الكالمّي 
كتابة نصوص   –والكتايّب 

مؤديّة للمعاين أبساليب متنوعة 
 تنويع النصوص. –

 

 ادلطالعة ادلّوجهة

 

قراءة عدد من النصوص 
اإلطالع على  –األدبية 

 ية ادلتنوعةاإلبداعات األدب

 ــــــ توسيع دائرة الثقافة

ـــــــ اكتساب مهارات أدبية              
 ولغويّة جديدة
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 التحصيل الدراسيّ 

 . مفهوم التحصيل الدراسّي. 1

 . آلية التحصيل الدراسّي. 2

 . مبادئ التحصيل الدراسّي. 3

 . أمهية التحصيل الدراسّي. 4

 الدراسّي.. أهداف التحصيل  5
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 : متهيد

ارتبطت كلمة حتصيل ارتباطا مباشرا ابألداء الدراسّي للطبلب والتبلميذ، حيث ُتستخدـ  
لبياف مدى حتقيق التلميذ لؤلىداؼ التعليمية نتيجة دراستو دلوضوع من ادلوضوعات الدراسية، 

للتعلم والفرص ادلتاحة للتعلم،  ويتضمن ابلعادة تفاعل أبعاد ثبلثة ىّي: القابلّية للتعلم واالستعداد
ومفهـو التعلم أمشل من مفهـو التحصيل الدراسّي، فهّو يشَت إىل التغَتات يف األداء حتت ظروؼ 

  التدريب وادلمارسة يف ادلدرسة.

كما تستند ىذه العملية إىل سلسلة متواصلة من التخطيط على كافة ادلستوايت هبدؼ  
ة األساسية اليت يستند إليها التحصيل ىّي توفر الفرص أماـ الفرد حتقيق األىداؼ ادلنشودة، والفكر 

 للتعلم, إذ أنّو عامل اتبع أو متأثر بعوامل أخرى أعلها:

ادلعلم وادلتعلم وادلنهاج، تليها كذلك عوامل خاصة ابألسرة وادلناخ األسرّي، وكّل ما ػليط ابلتلميذ 
نشاطو الدراسّي، وىذا ما سنتطرؽ إليو بشيء من جوانب عديدة من شأهنا أف تساعد أو تعيق 

 من التفصيل.

 أوال: مفهوم التحصيل الدراسّي:

 . مفهوم التحصيل الدراسّي: 1

يشكل التحصيل الدراسي احد ادلواضيع األساسية اليت تشغل اليـو األسرة وادلدرسة وادلعلم  
سي فقط، وىناؾ من يرى بدرجات متفاوتة، فهناؾ من ػلصر التحصيل الدراسّي يف العمل ادلدر 

 أنو كل ما ػلصل عليو الفرد من معرفة سواء كاف داخل ادلدرسة أو خارجها .

" حصل،حصّل الشيء حتصيبل، وحاصل الشيء زلصولو أو بقيتو، وحتصيل الكبلـ وروده أ/ لغة:
 1إىل زلصولو." 

                                                           
 .192, ص 1975وعلم النفس, دار الثقافة للنشر, القاىرة, مصر, طلبة من أساتذة الًتبية علم النفس, الكتاب البنوي يف الًتبية 1
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رزه أو يصل ىو درجة االكتساب اليت ػلققها الفرد أو مستوى النجاح الذي ػلب/ اصطالحا: 
 إليو يف مادة دراسية أو رلاؿ تعليمي.

يرى أّف " التحصيل الدراسي ىو ادلعرفة Robert Laffontروبري الفون تعريف  
 اليت ػلصل عليها الطالب من خبلؿ برانمج دراسّي قصد تكييفو مع الوسط والعمل وادلدرسة.

ادلدرسي ويؤكد أّف التحصيل  يعرؼ صلاح التلميذ يف هناية السنة أو الطوردوالن تتشر وصلد 
الدراسي ىو حاصل العملية التعليمية, ويشمل عّدة رلاالت من ختصصات معينة، كما يرتبط 

ابكتساب رلموعة معارؼ تساىم يف جعل ادلتعلم عنصرا اغلابّيا داخل اجملتمع وذلك بقدرتو على 
وى زلدد من األداء أو فَتى أّف التحصيل الدراسّي مستجابلن مواجهة مشاكلو وحّلها ، أّما 

 الكفاية يف العمل الدراسي ، كما يُقّيم من قبل ادلعلمُت أو عن طريق االختبارات ادلقننة أو كليهما.

ويركز ىذا ادلفهـو للتحصيل الدراسي على جانبُت، األوؿ مستوى األداء والكفاية، والثاين طريقة 
عادة عملية غَت مقننة، ختضع الختبارات التقييم، وؽلكن أف يكوف التقييم عن طريق ادلعلم وىي 

 مقننة موضوعية.

وػلدد الباحث سيد خَت هللا يف مؤلفو " حبوث فنية وتربوية " مفهـو التحصيل الدراسي  
حتديدا إجرائيا حيث يرى أف التحصيل يعٍت التحصيل الدراسي، كما يقاس ابالختبارات 

ادة ادلرحلة األوىل ) ادلرحلة االبتدائية ( يف هناية التحصيلية ادلعموؿ هبا يف ادلدارس يف امتحاانت شه
 1العاـ الدراسّي، وىو ما يُعرب عنو ابجملموع العاـ لدرجات التلميذ يف مجيع ادلواد الدراسية." 

ومن ىذا نبلحظ الربط بُت التحصيل واالختبارات اليت تستعمل لقياس اصّلة النهائية  
 مثل يف اجملموع العاـ لدرجات التلميذ يف هناية السنة الدراسية.جملموعة ادلعارؼ وادلهارات اليت تت

                                                           
وراه, الطاىر سعد هللا , عبلقة قدرة التفكَت االبتكاري ابلتحصيل الدراسي لدى الطور الثالث من التعليم األساسي , أطروحة لنيل شهادة الدكت1

  43, ص 1986احللقة الثالثة, جامعة اجلزائر, 
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ويف السياؽ نفسو يرى الباحث إبراىيم عبد اسن الكناين أّف " التحصيل الدراسي  ىو   
كّل أداء يقـو بو الطالب يف ادلوضوعات ادلدرسية ادلختلفة، والذي ؽلكن إخضاعو للقياس عن 

 1دلتمدرسُت. " طريق درجات اختبار أو تقديرات ا

وشلّا سبق نبلحظ أّف للتحصيل الدراسّي تعاريف متعددة، ومعظم الباحثُت يلجؤوف  إىل  
التعاريف اإلجرائية اليت تتوافق مع تغَتات حبوثهم، لذلك من الصعوبة إغلاد تعريف واحد شامل،  

ات ادلدربُت من حيث يلجأ بعضهم لبلختبارات ادلقننة، ويلجأ البعض األخر إىل اختبارات وتقدير 
جهة واالختبارات ادلقننة من جهة أخرى، أّما من حيث الشمولية فإّف بعض التعاريف تقتصر على 
التحصيل الدراسي يف مرحلة معينة من مراحل الدراسة، والبعض األخر يشمل مجيع مراحل 

ادلستوى الدراسة ، ومن خبلؿ التعاريف السابقة ؽلكن القوؿ أبّف التحصيل الدراسي يشَت إىل 
األكادؽلي الذي ػلرزه الطالب يف مادة دراسية معينة مع تطبيق االختبار عليو, واذلدؼ من 
االختبار يف ىذه احلالة ىو قياس مدى استيعاب الطالب للمعرفة والفهم وادلهارة ادلتعلقة ابدلادة 

ـو التحصيل الدراسية يف وقت معُت، واجلدير ابلذكر أّف ىناؾ بعض ادلفاىيم اليت ترتبط مبفه
 الدراسي وغلب فهمها واستيعاهبا:

ىو إجراء منظّم لفحص الطالب، ويُعترب أداة تقييمية من قبل كل مدرس للطالب، ـــــ االختبار: 
 ويكوف االختبار موضوعّيا، مقالّيا، شفّواي أو حتريراي.

ثنُت، يكوف عن ىو إجراء ُيستخدـ جلمع ادلعلومات عن الطالب أو ادلدرس أو االــــــ التقييم: 
 طريق ادلبلحظة.

ىو إجراء تقييمي مصمم كاختبار لئلرادة حتت نفس الظروؼ يف كّل مرة، ــــــ االختبار ادلقنن: 
 وُيستخدـ بنفس البنود ونفس اإلجراءات لكّل من أيخذ االختبار.

 طبلبو.ىو إجراء تقييمي يُوضع من قبل ادلدرس الستخدامو يف فحص ــــــ االمتحان ادلدرسّي: 

                                                           
 .45 ،بلقة قدرة التفكَت االبتكاري ابلتحصيل الدراسي لدى الطور الثالث من التعليم األساسي, صالطاىر سعد هللا , ع1
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ىو االختبار الذي يصحح بطريقة موضوعية، ومن أنواعو االختبار ـــــ االختبار ادلوضوعي: 
 االختيارّي.

 ىو االختبار الذي يتطلب من ادلفحوص التعامل للوصوؿ للهدؼ. ـــــ اختبار األداء: 

 . آلية التحصيل الدراسّي: 2

األعلية، ألّف ألىداؼ الرئيسية للتحصيل آلية استيعاب العلـو وادلهارات مسألة يف غاية إّف  
 الدراسّي تنمية قدرة ادلتعلم على االسًتجاع لتلك ادلعلومات مهما كرب حجمها.

إّف العقل البشري يتقبل العلـو وادلهارات عن طريق احلواس خصوصا السمع والبصر وؼلزهنا  
ادلواد وادلعارؼ والعلـو  مؤقتا يف الذاكرة اللحظية، والستكماؿ آلية االستيعاب غلب أف تنقل

 وادلهارات إىل الذاكرة الدائمة وشبو الذاكرة اللحظية ) يف ىذه احلالة ( مثبل: 

" السبورة ادلدرسية من حيث زلدوديّة ادلعلومات اليت ؽلكن عرضها عليها، فعند امتبلئها غلب 
كّل الذاكرة , وتش1ختزينها يف مكاف أخر ومسحها إلمكانية عرض معلومات أخرى عليها. "  

اللحظية عنق الزجاجة ضمن آلية التحصيل بسبب زلدودية سعتها االستيعابية وسرعة نسياف 
 ادلعلومات اليت ختزف هبا ولضماف اسًتجاعها عدة طرؽ:

 ػػػػػػ التكرار

 ػػػػػػػػ االستخداـ

 ػػػػػػ التصّور 

 ػػػػػػػػ ادلراجعة.

ن معلومات ومعارؼ ومهارات وقدرتو على مقدار ما يستوعبو اإلنساف يف ذاكرتو الدائمة م 
اسًتجاعها بسرعة ودقة، وىذا يسمى ابدلعرفة وال تقف آلية التحصيل الدراسي عنػػػػػػػػػػػػػػد استيعػػػػػػػػػػاب 

                                                           
 .178, ص 2008, اإلرساؿ األوؿ اللغة العربية, الديواف الوطٍت للتكوين عن بعد, وزارة الًتبية الوطنية, اجلزائر, قريس ظريفة 1
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ادلعلومات ابلذاكرة الدائمة، وإظلّا غلب أف ُيصاحب ذلك طريقة سليمة السًتجاعها حبيث أّف ىذه 
ػػػػػػػاع ادلعلومات وادلهارات مػػػػػػػػػػػن الذاكرة الدائمػػػػػػػػػػة إىل اللحظػػػػػػػة اليت مّت األخَتة ىي عملية اسًتجػػػ

 1استخدامها. " 

 . مبادئ التحصيل الدراسّي: 3

انطبلقا من كوف التحصيل الدراسي ىو مدى استيعاب الطالب دلّا يلقاه من دروس فهذه  
بادئ من شأهنا أف تساعد على فهم آلية ىذه العملية العملية تقـو على رلموعة من الشروط وادل

 أكثر فأكثر, ومن بُت ىذه ادلبادئ:

بينت الدراسات اليت ُأجريت يف ادليداف الًتبّوي مدى األثر الفّعاؿ ادلبدئي . مبدأ اجلزاء: 1.  3
لوكات للعقاب واجلزاء يف دفع التبلميذ ضلو الدراسة واحلصوؿ على نتائج جيدة، فالتلميذ يقـو بس

معينة ويبذؿ رلهودا كبَتا من أجل ادلشاركة يف النشاط التعليمي، فإذا أدرؾ أنّو سيجازى جزاءا 
حسنا عليو, فإّف حتصيلو سيكوف أحسن أّما العكس فإّف حتصيلو سيكوف أضعف وابلتايل إذا أردان 

د عن مبدأ أف ضلقق للطالب حتصيبل علمّيا ودراسيّا جيدا وفعاال وسلوكات حسنة غلب أف نبتع
 العقاب.

إّف كّل تلميذ يتمٌت أف ػلقق قدرا معينا من الكفاءة . مبدأ االستعدادات وادليول: 2. 3
العلمية والدراسية حىّت غلازى عليها جزاءا حسنا، إال أّف ىذا مرتبط ابالستعدادات احلسّية والعقلية 

عترب عامبل يف التحصيل والعاطفية واالجتماعية، وكل ىذه العوامل مرتبطة ببعضها البعض وت
 الدراسّي, فكلّما زادت ميولو كلّما زاد حتصيلو يف الدراسة والعكس صحيح.

تعمل ادلشاركة على تنمية الذكاء والتفكَت وختلق روح ادلنافسة بُت . مبدأ ادلشاركة: 3.3
ُت التبلميذ اليت دتكنهم من اكتشاؼ أخطائهم وتصحيحها وتنمية رصيدىم العلمي وادلعريف وحتس

                                                           
 .174ادلرجع السابق, ص 1
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حتصيلهم الدراسي، وابلتايل يكوف التلميذ اكتشف خربات ومهارات دراسية جديدة تساعده على 
 رفع مستواه العلمي وادلعريف.

الروتُت والتكرار ادلمل يقتل روح االكتشاؼ واإلبداع . مبدأ احلداثة والتجديد: " 4. 3
 1ي. " التجديدي لدى اإلنساف وؽلكن تطبيق ذلك يف النشاط العلمي التعليم

إّف العملية الًتبوية كغَتىا من العمليات االجتماعية األخرى تدور حوؿ بيئة . مبدأ البيئة: 5. 3
خاصة هبا, تدور فيها عملية التحصيل الفعلي والعملي، فالبيئة بصفة عامة والعوامل النفسية اليت 

 يف تقوية أو إضعاؼ يعيشها التلميذ يف األسرة والشارع كّلها عوامل تلعب دورا ال يستهاف بو 

 عملية التحصيل الدراسّي، وذلك تبعا لنوعية التأثَت الذي دتارس عليو.

من ادلسّلم بو أنّو ال يوجد عمل دوف حافز ودوافع معينة، وعلى ذلك  . مبدأ الدافع: 6. 3
األساس فإّف لكّل تلميذ دوافع وحوافز معينة نفسية أو اجتماعية حتفزه على الدراسة أو دتنعو عنها، 
منها الفيزيولوجية واالجتماعية كحب االمتبلؾ أو السيطرة، والدوافع الذاتية كالعواطف وختتلف 

من تلميذ إىل أخر، فعلى ىيئات التدريس ومصاحل التوجيو أف تستغّل ىذه الدوافع  ىذه الدوافع
 لتحفيز التبلميذ على التحصيل االغلايب البناء.

إّف التلميذ يستوعب السلوكات اليت تتحقق أثناء التطبيق، أّما السلوكات . مبدأ التطبيق: 7. 3
ف على شكل دتارين أو أسئلة ُتطرح بشكل اليت ال تطبق فإنو ال يستوعبها واليت يستوعبها تكو 

فوري على شكل امتحاانت، شلّا يساعد على ترسيخ ادلعارؼ واخلربات بشكل جيد وابلتايل 
 التحصيل اجليد للتلميذ.

إّف تقسيم ادلادة التعليمية من طرؼ ادلعلم إىل وحدات جزئية يسهل . مبدأ التقسيم: 8. 3
 وحتصيلها بكل سهولة وبدوف عناء أو مشقة.للطلبة القدرة على فهمها واستيعاهبا 

                                                           
ادلدرسي وعبلقتو بتحصيل التلميذ, السنة األوىل اثنوي جبذعيها األديب والعلمي, أطروحة شهادة ماجستَت يف علم االجتماع, فَتوز زرارقة, التوجيو 1

 77,78, ص 1998جامعة قسنطينة, 
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إّف التحصيل يكوف فعاال عندما يتكيف النسق الشخصي لكل .مبدأ النسق الغريّب: 9. 3
طالب مع نسقو التحصيلي، وىذا يكشف االختبلفات والفروؽ الفردية بُت التبلميذ من خبللو 

تبلميذ يف القدرة على ؽلكن مبلحظة التبلميذ بصفة خاصة، من ىنا صلد اختبلفات بُت ال
االكتساب والتحصيل, ىنا ادلعلم يوجو لعملية التحصيل، وعليو أف أيخذ بعُت االعتبار الفروؽ 

 1ويتعامل معهم كّل حسب قدرتو." 

 . أمهية الـتحصيل الدراسي:4

" إحداث تغيَت سلوكي إدراكي أو عاطفي :تكمن أعلية التحصيل الدراسي بوجو عاـ يف 
التبلميذ ويسمى عادة التعلم، وىو عملية ابطنية وغَت مرئية حتدث نتيجة أو اجتماعي لدى 

تغَتات يف البناء اإلدراكي للتبلميذ، وىو التغيَت الذي نستدؿ هبا من التغيَتات اليت تطرأ على 
 2السلوؾ اإلنساين والنامجة عن التفاعل مع البيئة أو التدريس أو اخلربة." 

فهو انتج للتعليم ومؤثر زلسوس لوجوده يف الوقت، نتعرؼ عليو من خبلؿ التحصيل  
ويؤكد العلماء على أعلية التحصيل الدراسي حيث تربز مبقدار ما ػلققو من أىداؼ سلوكية، 
معرفية, وجدانية، سيكولوجية، ومدى أتثَته يف ادلردود التنموي الشامل عند التبلميذ ضلو األفضل 

ثَت دافعية التحصيل إىل اجتاه أو حالة عقلية تبُت مدى ومساعدهتم على التفاعل مع بيئتهم، كما ت
رغبة الفرد يف االصلاز والنجاح، حيث أشارت بعض الدراسات إىل تباين األفراد من حيث الدافعية 
إىل ارتباطها ببعض األظلاط السلوكية كادلثابرة وحتمل ادلسؤولية، وؽلكن تعزيز دافعية التحصيل عند 

هتم وتوجيهها وتشجيع حاجاهتم لئلصلاز والنجاح وتدريبهم على صيانة الطبلب ابستثارة اىتماما
أىدافهم أبنفسهم, وتوفَت مناخ تعليمي غَت معلق وسهل، وىنا تكمن أعلية التحصيل الدراسي يف 

 حياة الفرد يف جوانب عديدة من احلياة.

 
                                                           

 .78ادلرجع السابق, ص 1
 45خليل ادلعايظة, علم النفس الًتبوي, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, عماف, األردف, ص 2
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 / أهداف التحصيل الدراسّي: 5

يهدؼ التحصيل الدراسّي للحصوؿ على معلومات تعطي مؤشرات عن ترتيب التبلميذ  
حسب نتائجهم التحصيلية، وكذا قياس قدرات التبلميذ يف ادلواد الدراسية ادلختلفة من أجل ضبط 

 العملية التعليمية، وابلتايل ؽلكن ذكر مجلة من األىداؼ: 

 ىل فصوؿ مدرسية وإىل شعب ومواد سلتلفة.ػػػػػػ إمكانية تقييم التبلميذ حسب تقسيمهم إ

ػػػػػػ إعداد مقاييس زلدودة أو مستوايت علمية لكل فرقة من الفرؽ الدراسية ولكل مادة من ادلواد 
 خر إال إذا وصل إىل مستوى حتصيلي.آحبيث ال ينتقل التلميذ من قسم إىل 

إىل رلموعات متجانسة من قدرات  ػػػػػػ معرفة قدرات التلميذ الشيء الذي أدى إىل تقسيم التبلميذ
 سلتلفة، حىت يتمكن التلميذ من استغبلؿ ما لديو من مواىب.

ػػػػػػ تقييم التحصيل ؽلكن ادلعلم من التمييز بُت ادلستوايت عدة ؽلكن بواسطتها تشجيع القدرات 
 ادلختلفة للتبلميذ داخل الصف.

انحية أو أكثر تساعد ادلعلم على إغلاد ػػػػػػ تشخيص مواِطن الضعف والقوة لدى التبلميذ من 
 احللوؿ والوسائل العبلجية اليت تتناسب ومدى ما وصل إليو من حقائق يف التشخيص.
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 متهيــــــــــــد:

بعد أن تناولنا يف الفصل األول ماىية التدريس ابلكفاايت وخصائصو ومكّوانتو، وعرّفنا  
والتحصيل الدراسي أسبابو ومكّوانتو وأمهيتو،  أنشطة اللغة العربّية للسنة الثانية من التعليم ادلتّوسط،

دّعمنا ىذا البحث بدراسة ميدانّية اذلدف منها الكشف عن واقع التدريس ابلكفاايت يف ادلدرسة 
آليات حبث وإجراءات  ىاجلزائريّة وخصوصا يف ادلرحلة ادلتوسطة، وىذا اجلانب ادليداين يعتمد عل

ابلكفاايت ألنشطة اللغة العربّية لتدريس، وواقع التدريس علمّية تساعدان على الكشف عن أمهّية ا
 مدى استيعاب األساتذة وموافقتهم ذلذه ادلقاربة اجلديدة يف التدريس.و 

 أوال: آليات البحث: 

 . منهج الدراسة:  1

نتيجة دون اعتمادان على منهج معٌّن، والدراسة اليت بٌن أيدينا  يةال ميكننا أن نتّوصل إىل أ 
ى معرفة إجاابت ادلعّلمٌن واألساتذة يف التدريس ابلكفاايت ألنشطة اللغة العربّية، تعتمد عل

 وادلنهج األنسب ذلذه الدراسة ىو ادلنهج الوصفي.

وادلنهج الوصفي ىو عبارة عن " طريقة لوصف ادلوضوع ادلراد دراستو من خالل منهجّية  
  1ل رقمّية معربّة ميمكن تفسًنىا." علمية صحيحة أو تصوير النتائج ادلتّوصل إليها على أشكا

 . جماالت الدراسة : 2

مّت توزيع ىذا االستبيان على رلموعة من أساتذة ومتّوسطات وتالميذ يف ـــــ اجملال اجلغرايّف: 
 ادلقاطعة اإلداريّة أوالد جاّلل، والية بسكرة، حيث اخرتان مخس متّوسطات موزعة على ادلقاطعة.

 .30/04/2016إىل   15/04/2016متدت الدراسة من اــــ اجملال الزمين: 

 مّت توزيع االستبيان على عينة األساتذة الذين يدرسون السنة الثانية متّوسطــــ اجملال البشرّي: 
                                                           

 .90، ص2003، 1صالح الدين شروح، منهجية البحث العلمي للجامعيٌن، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، اجلزائر، ط 1
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 . عّينة الدراسة:3

وتمعترب العّينة من أصعب األمور على الباحث ألنّو عليو اختيار  من أىم آليات البحث، 
العّينة ادلناسبة حملل دراستو، وعليو ميمكن تعريف العينة أبّّنا مصدر"رلموعة من الوحدات ادلستخرجة 
َِثلَة بصدق ذلذا اجملتمع، وبعبارة أخرى العّينة رلموعة من  من اجملتمع اإلحصائي حبيث تكون ُمم

   1يت جيب أن تتصف بنفس مواصفات رلتمع الدراسة." الوحدات ال

وعّينة ىذا البحث من الدراسة تنتمي إىل نظام التعليم ادلتّوسط وتتكّون من عشرة أساتذة  
 موزعٌن على عّدة متوسطات:  

 عدد األساتذة ) العّينة ( ادلتوسطات 
 

 ادلقاطعة
 اإلداريّة
 أوالد
 جاّلل

 اجملموع إانث ذكور
 3 2 1 دمحمهاين 

 3 1 2 ابن طفيل
 5 2 3 أيب ذر الغفاري
 4 3 1 شيخ النعيمي
 5 2 3 دمحم شعباين

 20 10 10 اجملموع 
 

رلموعة من األسئلة اليت تمعدُّ بقصد احلصول على معلومات أ/ اإلستبانة: "  أدوات الدراسة:.
 2أراء ادلبحوثٌن حول ظاىرة أو موقف معٌّن." 

 

                                                           
 .54، ص 2011، 1عبد الكرمي بوحفص، أسس ومناىج البحث يف علم النفس، ديوان ادلطبوعات اجلامعّية، بن عكنون، اجلزائر، ط 1
 .112، اجلزائر، دت، 2حسان ىشام، منهجّية البحث العلمي، ط 2
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رلموعة من ادلؤشرات اليت ميكن عن طريقها اكتشاف أبعاد ادلوضوع ادلدروس "  ـــ االستمارة:
عن طريق االستقصاء التجرييب، أي إجراء حبث ميداين على رلموعة زلدّدة من الناس، وىي وسيلة 
االتصال الرئيسية بٌن الباحث وادلبحوث، وربتوي على رلموعة من األسئلة زبّص قضااي نريد 

  1ادلبحوث. " معلومات عنها من 

ولقد اعتمدتم يف حبثي ىذا على استمارة مّوجهة إىل أساتذة اللغة العربّية للسنة الثانية من  
التعليم ادلتّوسط، حيث ربتوي على ثالثة زلاور، احملور األول حول ادلعلومات الشخصية، والثاين 

أّما احملور الثالث خصص حول أنشطة اللغة العربّية للسنة  خمصص دلنهج التدريس ابلكفاايت،
وكتبت االستمارة ابللغة العربّية أيضا لتالميذ السنة الثانية متّوسط الكتشاف ، الثانية متوسط

مستوى التلميذ الدراسي، ومدى استيعابو دلضمون الكتاب واألنشطة اليت يزاوذلا، إضافة إىل بعض 
 " القراءة، أنشطة لغّوية، مطالعة"، مع طرح بعض األسئلة.  الزايرات وحضور بعض احلصص

لقاء يتّم بٌن طرفٌن، يتّم بٌن الشخص ادلقابل الذي يطرح رلموعة من األسئلة ب/ ادلقابلة: "
 2على األشخاص ادلستجيبٌن وجها لوجو، ويقوم الباحث بتسجيل اإلجاابت على االستمارات."

 اثنّيا: كيفية تطبيق آليات البحث:

تّوجهت إىل بعض ادلتّوسطات ) مدارس ادلرحلة ادلتّوسطة ( ادلتواجدة يف مقاطعة أوالد  
، وأثناء قيامي هبذه 2016أفريل  30إىل غاية   2016أفريل  15جاّلل، وكان ذلك يف 

الزايرات ادليدانّية مل أجد أي صعوبة يف ذلك، بل رمحب يب يف مجيع ادلؤسسات الرتبّوية ادلعنّية، مع 
الع على التصريح الذي يسمح يل ابلدخول إىل حرم ادلؤسسة وتوزيع االستمارات اخلاصة اإلط

ابألساتذة والتالميذ، وبعد مجعها قمت بعملّية إحصاء النتائج وربليلها من أجل أن أتّوصل إىل 
 نتائج جزئية ذلذه الدراسة، وادلنهج ادلستخدم ىو ادلنهج اإلحصائي، ومن األدوات ادلستعان هبا يف

 العملية ) ربليل االستبانة ( ىي: النسب ادلئوية والتكرارات.
                                                           

 .282، 2004، 1بلقاسم سالطنّية، حسن اجليالين، منهجية العلوم االجتماعّية، دار اذلدى للنشر والتوزيع، عٌن مليلة، اجلزائر، ط 1
 .126حسان ىشام، منهجّية البحث العلمي، ص  2
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                  10× النسبة ادلئوية=   التكرارت 

 العيّنة                      

 . عرض وحتليل النتائج: 1 

 أ/ عرض وحتليل النتائج اخلاصة ابحملور األول: ادلعلومات الشخصّية:

 : جنس العّينة: (1ــــ اجلدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %50 10 ذكر
 %50 10 أنثى

 %50 20 اجملموع
 

وىذا ما  %50ونسبة اإلانث  %50عند قراءتنا لنتائج اجلدول الحظنا أّن نسبة الذكور  
 يبّينو الرسم البياين:

  

50% 50% 

 التكرار

 ذكر

 أنثى
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 (: الشهادة ادلتحصل عليها:2ـــــ اجلدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %70 14 ليسانس دراسات عليا

 30 6 مؤسسة تكوين متخصصة
 

 قراءة يف اجلدول:

يموضح اجلدول أعاله نتائج الشهادة ادلتحصّل عليها ومستوى األساتذة، فتمثل نسبة  
نسبة خرجيي مؤسسة  %30األساتذة ادلتحصلٌن على ليسانس ودراسات عليا، ونسبة  70%

 التكوين اخلاصة.

 

 

0% 

70% 

30% 

 النسبة المئوية

 مؤسسة تكوين متخصص

 ليسانس ودراسات عليا
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 (: الصفة يف العمل3اجلدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %75 15 مرتّسم
 %5 1 مرتّبص

 %25 4 مستخلف
 

 قراءة يف اجلدول:

من األساتذة  %75من خالل النسبة ادلئوية اليت ربصلنا عليها يبٌن لنا اجلدول نسبة  
حيث أّن ىذه الفئة األكثر خربة يف التعليم، ابإلضافة إىل معرفتهم بطرق التدريس  ادلرتمسٌن،

فهي نسبة ضعيفة جّدا  %5التقليدية واحلديثة، وىذه الفئة ىي اليت تفيدان يف دراستنا ىذه، أّما 
فهي نسبة ادلستخلفٌن، وىو ما يبينو  2%5للمرتبصٌن، وذلك لعدم توفر مناصب، أّما نسبة  

 لبياين اآليت:الرسم ا



 التدريس ابلكفاايت النشطة اللغة العربية ،دراسة ميدانية  يف ادلرحلة ادلتوسطة  :فصل الثانيال

                                                          

05 
 

 
 

 (: مدة تدريس اللغة العربية:4ــــ اجلدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %5 1 سنوات 5من سنة إىل 

 %70 14 سنوات 10أقل من 
 %25 5 سنوات 10أكثر من 

 

 قراءة يف اجلدول:

إىل  5من خالل اجلدول نالحظ أّن نسبة األساتذة الذين ترتاوح سنوات تدريسهم بٌن  
، وىم حسب التحليل متحصّلون على شهادة الليسانس من التعليم العايل، %70سنوات  10

وىم من  %25سنوات نسبة  10تليها نسبة األساتذة الذين ترتاوح مدة تدريسهم أكثر من 
لتكوين األساتذة وادلعلمٌن، ولعّل الغرض من ذلك حسب ما سطّرتو  خرجيي ادلعاىد التكنولوجية

اإلدارة ىو حرصها على ربقيق أعلى نتيجة يف النجاح للتالميذ ادلقبلٌن على امتحاانت فصلّية      

75% 

5% 

20% 

 التكرار

 مترّسم

 متربّص

 مستخلف
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أو امتحاانت شهادة التعليم ادلتوسط، تليها نسبة األساتذة الذين ترتاوح مدة تدريبهم ومعّدلو 
 .%5س ) من سنة إىل مخس سنوات أضعف نسبة وىي السنوي يف التدري

 
 . عرض النتائج اخلاصة ابحملور الثاين: منهج ادلقاربة ابلكفاايت: 2

 (: هل يساعدك التدريس ابدلقاربة ابلكفاايت؟1ـــــ اجلدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %75 15 نعم
 %25 5 ال
 قراءة اجلدول :

من األساتذة الذين يساعدىم التدريس هبذه  %75من خالل مالحظتنا للجدول وجدان  
الطريقة، ودليلهم على ذلك معرفة قدرات ومهارات ادلتعلم ابإلضافة أّّنا تساعدىم يف تقدمي 
 األنشطة بطريقة مرتبطة، فمثال: ادلتعلم يقرأ، مّث يفهم، مث جييب على األسئلة ادلطروحة ويعرب،

وبذلك تعترب القراءة والتعبًن والكتابة كفاايت متصّلة مع بعضها البعض، أّما الذين يرون العكس 
ودليلهم على ذلك أنّو أثناء قيامهم بتقدمي الدروس جيدون أنفسهم يف خلط بٌن  %25فنسبتهم 

5% 

70% 

25% 

 التكرار

 سنوات 5من سنة إلى 

 سنوات 10أقل من 

 سنوات 10أكثر من 
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بيداغوجيا الطريقة التقليدية واحلديثة، واذلدف من طرح ىذا السؤال معرفة مدى أتقلم األساتذة مع 
 الكفاايت، ومدى جناح األخًنة يف ربقيق نتاج أحسن وأجنع.

 
 هل تؤيد أّن فكرة ادلقاربة ابلكفاايت جتعل من ادلتعّلم حمورها الرئيسي؟ (: 2ـــــ اجلدول)

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %100 20 نعم
 %00 00 ال

 

 قراءة اجلدول:

مؤيدين فكرة التدريس  %100قراءتنا للجدول وربليل نتائجو وجدان نسبة   من خالل 
ابلكفاايت، وتبين ىذه ادلقاربة والعمل هبا جيعل ادلتكلم زلور رئيسي ذلا، وحجتهم يف ذلك أّن 
ادلتعلم ىو الذي يبحث ويكتشف، وىو ادلساىم الفّعال يف بناء ادلعرفة، وىنا دور ادلعّلم واألستاذ 

 %0لتوجيو والتحفيز، دبعىن أّن ادلعلم وادلتعّلم يشرتكان يف العملية التعليمية، أّما نسبة اإلرشاد وا
 فهي نسبة ادلعارضٌن ذلذه الفكرة، وىذا يّدل على أتقلم األساتذة واستيعاهبم للمقاربة ادلعمول هبا.

75% 

25% 

 هل يساعدك التدريس بالمقاربة بالكفايات؟

 نعم

 ال
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 ت؟(: هل هناك فرق بني التدريس ابألهداف والتدريس ابلكفااي3ــــ اجلدول رقم)

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %85 17 نعم
 %15 3 ال

 

 ــــ قراءة اجلدول:

يروّن أّن ىناك فرق كبًن بٌن طريق التدريس  %85من خالل مالحظة اجلدول ىناك نسبة  
 ابلكفاايت والتدريس ابألىداف، وأغلب ىذه الفئة من ادلرتمسٌن ذوي اخلربة الكبًنة يف التعليم،
ويرجع ذلك إىل أّنم عاشوا وطبقوا الطريقتٌن، فالطريقة األوىل حوارية، أّما الثانية فهي إلقائية، 

يروّن أنّو ال توجد فروق بٌن الطريقتٌن، بل اعتربوا أّن التدريس ابلكفاايت امتداد   %15ونسبة 
 ومنوذج من مناذج التدريس ابألىداف.

100% 

0% 

 هل فكرة المقاربة بالكفايات تجعل المتعلم محورها الرئيسي؟

 نعم

 ال
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 ايت تتيح للمعّلم تقدمي كل األنشطة اللغوية؟(: هل ادلقاربة ابلكفا4اجلدول رقم)

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %30 6 نعم
 %70 14 ال

 

 قراءة اجلدول:

من خالل استقراء ومالحظة نتائج اجلدول، نالحظ أّن نسبة األساتذة الذين يروّن أّن  
حبيث ال جيدون أي  %30يتيح ذلم تقدمي كل األنشطة اللغّوية  ادلقاربة والتدريس ابلكفاايت
وىي نسبة عالية جدا يرون عكس ذلك، لعّدة أسباب منها  %70صعوبة يف ذلك، أّما نسبة 

 ضيق الوقت، وحجم التالميذ يف القسم الواحد، والفروق بٌن التالميذ يف مدى استيعاهبم وفهمهم.

85% 

15% 

 هل هناك فرق بين التدريس بالكفايات والتدريس باألهداف؟

 نعم

 ال
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لكفاايت تتيح للمتعلم اكتساب وتنمية ادلهارات هل ادلقاربة اب(: 5اجلدول رقم )
 اللغوية؟

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %80 16 نعم
 %20 4 ال

 

 قراءة اجلدول:

فنسبة كبًنة يروّن  %80من خالل قراءتنا للجدول تبٌّن أّن النتائج ادلتحّصل عليها كانت  
أّن ىذه ادلقاربة تتيح للمتعلم اكتساب وتنمية ادلهارات اللغّوية، ويعّللون إجابتهم أبّن ادلتعلم يبحث 
عن ادلعلومة: يقدم، يسأل، يتنافس، يفكر، جياوب، يبدع، يف ظل توجيو وإرشاد ادلعلم، وبذلك 

30% 

70% 

 هل ادلقاربة ابلكفاايت تتيح للمعلم تقدمي كل األنشطة اللغّوية؟

 نعم

 ال
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فًنوّن عكس ما  %20والعقلّية، أّما نسبة فادلتعّلم يقوم بتنمية مهاراتو وأفكاره ومعارفو النفسية 
تقول الفئة األوىل، ويرجعون السبب إىل أّن الدافعية والرغبة يف التعلم ىي اليت تكسب ادلهارات 

 اللغّوية ابإلضافة إىل الفروق الفردية داخل القسم.

   
 . عرض النتائج اخلاصة ابحملور الثالث: أنشطة اللغة العربّية. 3

 (: هل يستطيع تالميذ السنة الثانية فهم نصوص القراءة؟1قم )ــــ اجلدول ر 

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %70 14 نعم
 %30 6 ال

 

 قراءة اجلدول:

من األساتذة الذين يقّرون أبّن  %70من خالل ربليل نتائج اجلدول جند أّن نسبة  
مستوى تالميذ السنة الثانية متوسط يسمح ذلم بفهم أغلب النصوص ادلسطّرة يف الكتاب 

80% 

20% 

 هل ادلقاربة ابلكفاايت تتيح للمتعلم تنمية ادلهارات اللغّوية

 نعم

 ال
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فًنوّن أّن  %30ادلدرسي، وابلتايل ال توجد صعوبة يف فهم النصوص من قبل التلميذ، أّما نسبة 
فهم النصوص، وكانت حجتهم ىناك إشكالية مفادىا أّن تلميذ السنة الثانية متوسط ال يستطيع 

أن أغلب النصوص وأقّلها أدبية، وطبيعة ىذه النصوص العلمية ربرمو من التذوق األديب والشعرّي 
 خاصة.

 
(: هل احلجم الساعي ادلقرر لتعليم اللغة العربّية كاف لتحقيق 2ــــ اجلدول رقم )

 مكاسب العملية التعليمية؟

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %30 6 نعم
 %70 14 ال

 

 قراءة اجلدول:

من خالل قراءتنا للجدول الذي يبٌن احلجم الساعي لتعليم اللغة العربّية يف نظر األساتذة  
يروّن أّن احلجم الساعي يوافق  %30ومدى قدرتو على ربقيق مكاسب العملية جند أّن نسبة 

70% 

30% 

 هل يستطيع تالميذ السنة الثانية فهم نصوص القراءة؟

 نعم

 ال
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والسًن احلسن لتطبيق كل اجلزئيات، وأيضا عامل التحكم يف  ذباوهبم مع مقررات الكتاب ادلسطرة،
فًنون أّن احلجم الساعي للمقرر  %70القسم، ومراعاة الفروقات الفردية بٌن التالميذ، أّما نسبة 

غًن كايف، ويدعمون إجابتهم أبّن احملتوى اللغّوي ادلسطر من قبل الوزارة يف الكتاب ادلدرسي ال 
 ة التلميذ، وعدم قدرتو على استيعاب كل ادلستوايت.يتوافق مع مستوى وكفاي

  
 (: هل يستطيع التلميذ التعبري دون مساعدة؟3اجلدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %35 7 نعم
 %65 13 ال
 قراءة اجلدول:

تعرب عن مستوى التالميذ يف التعبًن الكتايب      %35نالحظ من خالل اجلدول أّن نسبة  
أو الشفهي، وعند استفسار األساتذة قرر بعضهم أن يعلّل رأيو أبّن التلميذ يف ىذه ادلرحلة 
احلساسة ال يزال يعتمد على حاسيت البصر والسمع يف اكتسابو للمعارف، دبعىن أنو يفهم بسالسة 

وىي نسبة كبًنة  %65تمثل يف الصورة أو النموذج، ونسبة العالقة بٌن اللفظ وادلدلول الذىين ادل

30% 

70% 

 هل احلجم الساعي ادلقرر كاف لتحقيق مكاسب العملية التعليمية؟

 نعم

 ال
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ابدلقارنة مع نسبة التالميذ الذين يعرّبون ابعتمادىم على أنفسهم دون مساعدة األستاذ، ويرى 
أصحاب ىذا الرأي أّن قدرة التلميذ ومستواه خاصة يف ادلرحلة ادلتوسطة ال يتوافق مع ما جاء يف 

توى الكتاب اللغّوي، وىذا ما يؤدي ابألساتذة إىل توجيو التلميذ ادلقررات الدراسّية، ومعجم زل
 وتشجيعو على قراءة القصص ومساعدتو أثناء التعبًن.

 
(: هل تتناسب ادلادة العلمية مع ادلستوى اللغّوي للمتعلم ومرحلته 4اجلدول رقم )

 الدراسّية ) السنة الثانية متّوسط (؟ 

 ةالنسبة ادلئوي التكرار االحتماالت
 %75 15 نعم
 %25 5 ال
 قراءة اجلدول

من خالل ربليل إجاابت عدد األساتذة وادلستجوبٌن والنسبة ادلئوية اجملسدة ألرائهم  
من  %75الحظت أّن النسبة ادلئوية ادلعربة عن " نعم" سبثل األغلبية يف اإلجابة إذ قمدرت بـ 

ويرجع ذلك إىل عّدة أسباب تتلّخص يف كون احملتوى اللغّوي يتوافق مع قدرة  رلموع اإلجاابت،

35% 

65% 

 هل يستطيع التلميذ التعبري دون مساعدة؟

 نعم

 ال
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التلميذ اللغّوية، وسّنو، وىذا التوافق نسيب فقدرات التالميذ وواقعو يتنامى ويتماشى مع ىذه 
النصوص، أّما منهاج النحو وتقنيات التعبًن توافق سّنو وقدراتو رغم الضعف الذي يعاين منو 

ة رصيده ومكتسباتو القبلّية، وىناك بعض األساتذة من يعتربه متوافق مع القدرة التلميذ، وقل
العقلية، فمن ادلستحيل أن يتحمل التلميذ قضااي تفوق سّنو وقدراتو الذىنية والعقلية، كما عرّب 

التالميذ يوظفون مكتسباهتم اليت استوعبوىا يف حصص التعبًن الشفهي  »بعض األساتذة بقوذلم: 
فًنجعون  %25يب."  أّما فيما يتعلق ابإلجاابت ادلوقعة ربت " ال" واليت قدرت نسبتها بـ: والكتا

 ذلك ألسباب:

ــــ احملتوى اللغّوي يتضمن معلومات فوق مستوى التلميذ العلمي والعقلي، وابلتايل ال ميكنو 
 استيعاهبا، وخباصة النصوص العلمية ادلوظفة يف الكتاب كادلّوراثت.

ك من يرجع السبب إىل كون التلميذ وفق نظام جديد ال ميّكنو من استيعاب ىذا احملتوى ـــــ وىنا
جيدا، ألنّو من ادلفروض أن يربمج إىل مستوى أكرب من ادلتوسط، ومعظم اإلجاابت تطغى عليها 

 مسة التعصب دلا كان معموال بو سابقا.

 
 ية والكتابّية؟(: هل تعتمد يف التطبيق على التمارين الشفوّ 5اجلدول رقم )

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %25 5 متارين شفوية

75% 

25% 

 مدى تناسب ادلادة العلمية مع ادلستوى اللغّوي للمتعلم؟

 نعم

 ال
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 %15 3 متارين كتابية
 %60 12 ُأوازُن بينهما

 قراءة اجلدول:

من األساتذة يقومون ابدلوازنة يف إجراء  %60يتضح من خالل اجلدول أّن نسبة   
وىو أمر مقبول، كما أّن نسبة األساتذة الذين  تطبيقاهتم بٌن التمارين الشفّوية والتمارين الكتابية،

، يف حٌن أّن نسبة األساتذة الذين قاموا ابلرتكيز على %25يركزون على التمارين الشفّوية ىي 
 وىي النسبة اليت يركز عليها األساتذة يف حصة التعبًن الكتايب. %15التمارين الكتابية قد بلغت 

  
التعليم، هل هناك مصادر تؤثر يف رصيد  (: من خالل خربتك يف6اجلدول رقم )

 التلميذ اللغّوي؟

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %100 20 نعم
 %00 00 ال

 

 قراءة اجلدول:

0% 

25% 

15% 60% 

 تمارين شفوية

 تمارين كتابية

 أُوازُن بينهما
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من األساتذة الذين يرون أّن ىناك  (%100)من خالل نتائج اجلدول تظهر نسبة كبًنة  
ويربرون موقفهم بعدة حجج منها: الوسائل السمعية اليت  مصادر تؤثر يف رصيد التلميذ اللغّوي،

تعتمد على السمع مثل ادلذايع وآالت التسجيل األخرى، الوسائل البصرية كالصور ادلتحركة 
والثابتة واخلرائط والكتب، والرحالت اخلارجية والثقافية، التعليم يف ادلساجد ــــ القرآن الكرمي ــــ ، 

نسبة "ال" فتنعدم سباما، وىذا راجع إىل أّن رصيد التلميذ اللغّوي يتأثر ابدلناخ  اجلرائد واجملالت، أّما
 والوسط الذي يعيش فيو.

   

(: ما هي يف نظرك جممل الصعوابت اليت حتول دون حتقيق نتائج 7اجلدول رقم )
 أفضل دلادة اللغة العربّية؟

 النسبة ادلئوية التكرار االحتماالت
 %30 6 أتثري اللهجات
 %55 11 كثافة الربانمج
 %15 3 صعوبة التمارين
 %00 0 عدم كفاية ادلعّلم

 قراءة اجلدول:

100% 

0% 

 هل هناك مصادر تؤثر يف الرصيد اللغّوي للتلميذ؟

 نعم

 ال
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ما ميكن استنتاجو من اجلدول أّن كثافة الربانمج ىي السبب األكثر نسبة يف عدم ربقيق  
ولعّل السبب يف ذلك يرجع إىل التحليل  .%55مردود أفضل يف مادة اللغة العربّية، وذلك بنسبة 

اخلاص ابدلواضيع الصعبة مع مراعاة عنصر الوقت أو الزمن كذلك، تليها مباشرة أتثًن اللهجات 
من خالل استخدام اللغة األم كوسيط يف تعليم اللغة العربية، وىذا بطبيعة احلال يؤدي إىل إحداث 

ذ، وبٌن التلميذ والتلميذ يف حّد ذاتو، ومن أبرز نوع من اخللل يف التعامل بٌن األستاذ والتلمي
الظواىر توىم األساتذة بوجود تشابو بٌن لغتو األوىل ) اللهجة( ولغتو الثانية ) الفصحى( وىو 
تشابو غًن حقيقي قد يؤدي إىل أخطاء منها: صعوبة استيعاب مواد اللغة العربية واحتلت نسبة 

بعض األساتذة إىل صعوبة التطبيقات ادلقدمة للتلميذ،  ، أّما صعوبة التمارين اليت يرجعها30%
وىي نسبة ضعيفة، ولعّل ىذا يرجع ابلدرجة األوىل إىل األستاذ وكيفية  %15حيث بلغت نسبة 

 لعدم كفاية األستاذ. %00معاجلتو للمادة اللغّوية ادلقدمة للمتعلم، ونسبة 

 

 

 

  

30% 

55% 

15% 

0% 

 الصعوابت اليت تؤثر وحتول دون حتقيق نتائج أفضل

 تأثير اللهجات

 كثافة البرنامج

 صعوبة التمارين

 عدم كفاية المعلّم



 التدريس ابلكفاايت النشطة اللغة العربية ،دراسة ميدانية  يف ادلرحلة ادلتوسطة  :فصل الثانيال

                                                          

54 
 

 النتائج اجلزئية:

 الثالثة نصل إىل:من خالل ربليل احملاور 

 . معظم األساتذة متحّصلون على مستوى عايل ) ليسانس، دراسات عليا(.  1

 . أغلب األساتذة لديهم خربة مهنية يف التعليم. 2

 . أغلب األساتذة يفضلون طريقة التدريس ابلكفاايت. 3

 . ادلقاربة ابلكفاايت ذبعل من ادلتعّلم زلورىا الرئيسي. 4

 تدريس ابألىداف والتدريس ابلكفاايت.. ىناك فرق بٌن ال 5

 . ادلقاربة ابلكفاايت تتيح للمتعّلم تنمية مهاراتو اللغّوية. 6

 . ضيق الوقت وكثافة ادلقرر سبب يف صعوبة تقدمي كل األنشطة اللغّوية. 7

 . أغلب نصوص زلتوى الكتاب ال تتوافق مع مستوى التلميذ وقدرتو الذىنية. 8

 زنة بٌن التمارين الشفّوية والكتابية يف تقدمي الدروس.. االعتماد على ادلوا 9

. ىناك عّدة مصادر تؤثر يف رصيد التلميذ اللغّوي كالرحاالت واجملالت والوسائل  10
 التكنولوجية.

. أغلب الصعوابت اليت تعرقل ربقيق أىداف ونتائج أفضل تكمن يف أتثًن اللهجات، وكثافة  11
 قّرر.الربانمج، واحلجم الّساعي للم

 خالصة:

مّت ربليل االستبانة وفقا دلختلف اآلراء ووجهات النظر اليت تّصب كلها يف خدمة ادلعرفة يف  
 تفعيل العملّية التعليمية، وعليو:

ــــ جيدر بنا أن نشيد ابجملهودات اليت بذلتها وزارة الرتبية الوطنية لتطبيق ىذه البيداغوجيا اجلديدة 
دريس من منطلق ادلقاربة ابلكفاايت، واليت قامت ببسط كتب جديدة والقائمة على التعليم والت
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توافق مقتضيات العصر ومتطلباتو اخلاضعة لسنة التغيًن، فأبرز جوانبها اإلجيابية أّّنا قامت على 
االىتمام ابلتلميذ أو ادلتعّلم كمحور للعملّية التعليمية من خالل تنمية قدراتو، وتكوين كفايتو، 

جياد احللول للمشكالت اليت يقع فيها، ويبقى األمر الذي نعيبو على الوزارة أّّنا مل وتعويده على إ
تستغرق الوقت الكايف ذلذا التحضًن البيداغوجي على مستوى ادلؤسسات الرتبّوية اجلزائرية، وتزويد 

 األستاذ ابدلفاىيم البيداغوجية اجلديدة كاإلرشاد والتقييم والتقومي ...إخل.

ن تكوين األستاذ تكوينا علميا، وأن تـمّوفر لو كل الوسائل الضرورية اليت تيسر لو أداء مهنة ــــ البّد م
 التعليم. 
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واستجواب أساتذة الطور للسنة الثانية متوسط،  ،انطالقا من الدراسة التحليلية وادليدانية 
إىل رلموعة من ادلالحظات العامة ادلرفقة  توصلت واالحتكاك ابألسرة الًتبوية على وجو عام، 

ىا مناسبة للوصول إىل نتائج أفضل يف منهاج التدريس ابلكفاايت أراجبملة من االقًتاحات اليت 
ألنشطة اللغة العربّية ووضع ادلناىج التعليمية، وأبرز ىذه النتائج رلسدة يف بعض ادلالحظات 

 التالية:

 تنمية قدرات ومهارات ادلتعلم. ـــــ تسعى العملّية التعليمية إىل

 ـــــ ادلقاربة ابلكفاايت تسعى إىل جعل ادلتعّلم جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية.

ـــــ من أىداف ادلقاربة اجلديدة ) التدريس ابلكفاايت( جعل ادلتعلم يف مستوى لو القدرة على 
 والفهم وادلناقشة والتحليل.ستيعاب اال

 القدرة على توظيف مكتسباتو ومعارفو ومهاراتو بتوجيو من األستاذ.ـــــ يصبح للمتعلم 

 ـــــ هتدف ىذه ادلقاربة إىل الربط بني احلياة العلمية واحلياة االجتماعية.

 تنطلق منو مجيع األنشطة. اـــــ جعلت ىذه البيداغوجيا النص مركز 

ة، حىت صارت العامية ىي السائدة يف ـــــ تفشي العامية بني التالميذ واألساتذة من الظواىر السلبي
 الدرس التعليمي، وىذه الطريقة ال ختلق تالميذ جيدين يف اللغة العربية.

ـــــ إعطاء مهمة تدريس اللغة العربية لألساتذة غري ادلؤىلني تربّواي، فهناك نسبة كبرية من خرجيي 
، وىذا ال يعين أهنم عملية التعليماجلامعات بشهادة الليسانس يكتسبون الطرق البيداغوجية ادلؤىلة ل

ليست لديهم اخلربة والقدرة العلمية يف رلال اللغة، ولكن عدم معرفتهم ابألسس النفسية والًتبّوية 
 اليت تقوم عليها مناىج اللغة جتعلهم غري قادرين على حتقيق أىداف ادلنهج.

وقّلة إشراكهم يف أنشطة ثقافية خالل العام الدراسي،  ـــــ قّلة تكليف التالميذ مبطالعات خارجية،
وىذا يدل على قلة الروافد اليت يتزّود هبا التلميذ ممّا جيعلو يفتقر لكثري من أساليب التعبري وبناء 

 الًتاكيب اللغّوية.
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ـــــ اىتمام أغلب األساتذة بتحفيظ القواعد النحّوية، وضعف االىتمام ابلتطبيقات على ىذه 
 فكل ىذه القواعد ما مل تطبق عملّيا ال تبقى يف الذىن.عد ادلدروسة، القوا

ـــــ أغلب النصوص ادلقررة ذات طابع علمي تفوق إمكاانت التالميذ اللغّوية والذىنّية، وإمهال 
 نصوص من لغة التخاطب اليومي.

األستاذ أن يتحكم يف ـــــ التعليم والتدريس ابدلعارف يويف للتلميذ معلومات ىائلة، لكن ال يستطيع 
 الوقت الذي ىو عمدة التدريس.

ـــــ التدريس ابألىداف ميكن من خاللو أن يتحّكم األستاذ ابلوقت لكن ال يستطيع أن يويف 
 ادلعلومات الكافية للتلميذ.

ميمكِّن لألستاذ أن يوفر يف الوقت معلومات وإن كانت أقل من  ـــــ التعليم والتدريس ابلكفاايت
 معلومات التدريس ابدلعارف.

بناًءا على النتائج السابقة اليت خلّصها الباحث واستنتجها من جوىر النص ادلبحوث فيو  
ــ السنة الثانية متوسط "التدريس ابلكفاايت ألنشطة اللغة العربية وأثره يف التحصيل الدراسي ــــ  ــ

 ىذه مجلة من االقًتاحات للوصول إىل نتائج أفضل:

ـــــ متابعة األنشطة اليت ميارسها التلميذ، وتقومي آرائهم فيها وما حتققو من منّو لغّوي يف رلاالت تلك 
 األنشطة، وتوجيهو لتحقيق مستوى أفضل.

لى عاتق األستاذ، إذ ـــــ عدم اعتماد اللهجات الدارجة يف الدراسة والتدريس، وتلك مهمة تقع ع
جيب عليو أن يلتزم ابلفصحى مع ترغيب التالميذ يف استعماذلا يف مناقشاهتم واستجواابهتم 

   وكتباهتم.

ـــــ متابعة وتقومي خرجيي ادلعهد بعد التحاقهم ابخلدمة، والوقوف على مدى كفاية برانمج التكوين 
 والتعرف على ما يواجههم من مشكالت.

  ع األساتذة على ادلناىج الًتبّوية.طالاـــــ ضرورة 
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التقليدية حنو مقارابت أكثر  حتسني ادلمارسات الًتبّوية، وىذا يتطلب تطوير الطرائق البيداغوجية
 انفتاحا، وتتمحور أساسا حول ادلتعّلم.
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 محور حول المعمومات الشخصية:/ 1
 

 ذكر                       أنثـى                      :الجنسأ/ 
   الشهادة المتحصل عميها: ب/ 

 خريج مؤسسة تكوين متخصص            دراسات عميا                   ليسانس  
 :الصفة في العملج/ 

  متربص                   مستخمف                 مرسم  

 ماهي مدة تدريسك لمسنة الثانية متوسط ؟د/ 
 سنة  

 
 

 ات:محـور حول منهج المقاربة بالكفاي/ 2

 
 ؟اتيساعدك التدريس بالمقاربة بالكفايأ/ هل 
 نعم                         ال               

 ات تجعل من المتعمم هو محورها األساسي؟المقاربة بالكفايب/ هل تؤيد فكرة أن 
 نعم                         ال               

 ات؟هدا  والتدريس بالمقاربة بالكفايج/ هل هناك فرق بين التدريس باأل
 نعم                         ال               

 ات تتيح لممعمم تقديمه كل األنشطة المغوية؟بالكفايهـ/ هل المقاربة 
 نعم                         ال               

 ات تتيح لممتعمم اكتساب وتنمية المهارات المغوية؟و/ هل المقاربة بالكفاي
  نعم                         ال               

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

 

  

 

   

 



 

75 
 

 
 
 
 
 

 المغة العربية :/ محور خاص بأنشطة 3
 
 أ/هل يستطيع تالميذ السنة الثانية فهم نصوص القراءة ؟ 
  ال                      نعم

 ب/  هل الحجم الساعي لمقرر تعميم المغة العربية كا  لتحقيق مكاسب العممية التعميمية ؟
    ال                             نعم

 دون مساعدة ؟ج/ هل يستطيع التالميذ التعبير 
   ال                    نعم  

 د/  هل تتناسب المادة العممية مع المستوى المغوي لممتعمم ومرحمته الدراسية ؟
  ال                     نعم  

 ه/ هل تعتمد في التطبيق عمى التمارين الشفوية أو الكتابية ؟
  نعم  

  ال      
 هل هناك مصادر تؤثر في رصيد التمميذ المغوي ؟و/ من خالل خبرتك في التعميم 

 إذا كان نعم أذكرها  ال           نعم   

 ي/  ماهي في نظرك مجمل الصعوبات التي تحول دون تحقيق نتائد أفضل لمادة المغة 

 كثافة البرنامج          صعوبة التمرين  

 التوقيـت       قـمة التمارين    

 ة المعمم عدم كفاي تأثير المهجات   
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