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–الننرية السلوكية في  وو  لم تعليم اللغات  
-السنتان األولى والثانية ابتدائي أنموذ ا  



 شــــــــــــــــــــــــــــــــــكر و عــــــــــــــــــــــــــــــــرفـان

   

  مّن  ه ععل ععل  إناا  ذ   للحج و  فضعه  لذيوأحم  ا عع ووج ووشكرر ععل  
:  تحا ه، كحا ووتقمم  أسحل  لاإل  لشكر و  لتقمير  لل

      استااذ  لحشرفف ياسحميف ععم  للسم، لحا  م ته لمحم  إشاا ا وتتومياا  
 . محف أتل وتححت  ذ   لعحث

       لل  لمكتتإ  الل لحعتأل و  استاا  سحاعمج عاشتإ،  لذيم لل يعبس ععل  
 . يصائحيحا

       لل وحمي وساتذذ كعمف  اا ا و  لعلاا، و وأخ  الذكر  لل  اا ا  لعلف  
 . للر مف

: كحا ال يفتتيل ون وتقمم  الشكر  لنعيج  لل

 .عحال  كتعف كعمف  اا ا و  لعلاا

. عحال  كتعف كعمف  للعتم  إلإلاإمف و الوتحاعمف  شتحف

.  لل كج  م تلاون  لل  م  ريب وو  لمم ووسيل فل  ثر ء  ذ   لعحث
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:ضرورة إشراك المتعمم في الدرس حتى يتمكن من-    

 .تنمية قدراتو المغوية و الفكرية ( أ
 . تعويده عمى النطق السميم لمحروف ( ب

. التعبير عن آرائو بسالسة (ج

: اعتبار المعمم مركز العممية التعميمية لو جانبان سمبيان- 2

بالنسبة لممعمم باعتباره المسير الوحيد لمدرس بيذا ينال : الجانب األول ( أ
منو اإلجياد والتعب، و أحيانا الممل حينما ال يمقى االستجابة المناسبة 

. من قبل المتعممين
يتعمق بالمتعمم حيث نجد أن دوره سمبي تتمخص : الجانب الثاني ( ب

ميمتو في االستماع و تمقي المعمومات فقط، و لذلك يجب أن يشارك 
. كل المعمم و المتعمم في تحضير الدرس و اإلعداد لو و كذلك االلقاء

التقميل من التعزيزات و المحفزات حتى ال يتعود التمميذ عمييا و تصبح أساسا -3
 .لحدوث االستجابة لديو

ن حجرة الصف و التعنيف المفظي و المعنوي تؤثر ملمتعزيزات السمبية كالطرد -4
 .عمى المتعمم و تنفره من الدراسة، لذلك يجب البحث عن حمول بديمة لتعديل سموكو

تفاء باإللقاء يخمق نوع من كالتنويع في طرائق التدريس و عدم اال -5
 .الحيوية داخل حجرة الصف

 .مراعاة الفروق الفردية لدى المتعممين -6
معرفة الصعوبات التي قد تواجو التمميذ في ىذه المرحمة التعميمية  -7

  .الحرجة و محاولة البحث عن حمول لتداركيا



  
ــةممـقــد



 :مقدمة
 

 ب
 

المغة أىم ما يميز اإلنسان عن باقي الكائنات الحية األخرى؛ باعتبارىا أداء كالميا ذا   
معنى ال أصوات مبيمة، وتمكنو من التواصل مع غيره و التعبير عن مشاعره و أحاسيسو و 

. أفكاره، فمكل قوم لغة خاصة يستخدمونيا في معامالتيم المختمفة

 الدارسين في ويعد موضوع تعمم المغة و تعميميا من أىم المواضيع التي شغمت الباحثين   
لذلك سعى ىؤالء إلى البحث عن ماىيتيا   مختمف الميادين و المجاالت نظرا ألىميتو البالغة،

و طرق تدريسيا 

 في تعديل السموك اإلنساني ىادورل و اّلنظريات اّلنفسية المختمفة،  المغة وقد تم الربط بين  
والنظرية السموكية من أىم النظريات التي تم تسخيرىا في تعميم المغة العربية في المدرسة 

الجزائرية، حين تم فيم آلياتيا و قوانينيا و تطبيقاتيا،حتى و إن كانت تجارب روادىا عمى 
الحيوانات، إال أّن  ىذا لم يمنع إمكانية استغالليا بكيفيات تحفظ كرامة اإلنسان و تصون 

قدرتو العقمية،و إن أشرنا إلى أىمية ىذه النظرية لم نغفل عن سمبياتيا، و إّنما أردنا البحث 
. عن الكيفية المناسبة التي تمكننا من االستعانة بيا في تعميم المغة العربية

: طرحنا من خالل ىذا البحث اإلشكالية التالية   

 ما مدى استثمار مبادئ النظرية السموكية في الحقل التربوي؟

: ليذا الموضوع أسباب عدة من بينيا  و الختيارنا 

.  معرفة واقع المغة العربية في ظل النظريات المسانية -
 .الوقوف عمى العالقة القائمة بين ميدان عمم النفس و تعميم المغات -
إمكانية االستفادة من النظرية السموكية بمفاىيميا و مصطمحاتيا في تعميم  -

 .المغة العربية



 :مقدمة
 

 ج
 

   ولقد ساعدنا عمى بناء ىذا البحث خطة تم تقسيميا إلى فصمين تطرقنا في الفصل األول 
، حيث قسمناه إلى مبحثين األول تناولنا فيو مدخل لمنظرية السموكية و العممية التعميمية

بافموف، )النظرية السموكية أوال من حيث المفيوم و التأسيس و ثانيا مبادئيا، ثالثا أىم روادىا
 .(ثورندايك، سكينر

 الثاني فورد بعنوان ماىية العممية التعميمية فتناولنا فيو أوال مفيوميا، ثانيا  المبحثأما  
و ثالثا أركان العممية التعميمية،أما الفصل الثاني بعنوان التطبيقات التربوية لمنظرية  مفاىيميا

 االجراءات المنيجية السموكية افتتحناه بتمييد ثم قسمناه إلى مجموعة من العناصر أوليا
ىا رابعأما و أىدافو  همبادئالنظرية السموكية و التعميم ، ثالثيا التعميم االبتدائي  المتبعة، ثانييا

 وختمنا  بخاتمة التي ضمناىا بالنتائج رابعا ،من منظور سموكيميارات المغة العربية 
 .المتوصل إلييا من خالل ىذا البحث

واعتمدنا في ذلك عمى المنيج الوصفي ألنو األنسب لمثل ىذه الدراسة،باإلضافة إلى منيج 
 .دراسة الحالة أثناء الدراسة الميدانية التي قمنا بيا

وما كنا لنصل إلى البناء العام  ليذا البحث لوال استنادنا عمى معمومات تحوييا العديد من 
و كتاب "مبادئ عمم النفس التربوي"عماد عبد الرحيم الزغول: المراجع و المصادر أىميا

نظريات التعمم و تطبيقاتيا :" نظريات التعمم لنفس المؤلف، و محمد مصطفى زيدان"
". عمم النفس التربوي و تطبيقاتو"و محمد جاسم العبيدي"التربوية

: وال يخموا أي بحث من الصعوبات خاصة إذا تعمق بالبحث الميداني و ىذه بعض منيا

. قمة المراجع في ميدان التعميمية -
 .ال التدريسجانعدام الخبرة في م -

وفي األخير نحمد اهلل عز وجل عمى توفيقو لنا في إتمام ىذا البحث و نتمنى أن 
 .نكون قد وفقنا في إنجازه



 :مقدمة
 

 د
 

ونتقدم بجزيل الشكر و العرفان ألستاذتنا الفاضمة ياسمينة السالم التي لم تبخل عمينا 
بتوجيياتيا و نصائحيا، و إلى جميع أساتذتنا في مرحمتي الميسانس و الماستر و كل من 

 ساعدنا عمى إتمام ىذا البحث



 

 
 

 

 مدخل للنظرية السلوكية و العملية: الفصل األول
. التعليمية

. ماهية النظرية السلوكية:   المبحث األول

.التعليمية مف اهيم عامة في العملية:   المبحث الثاني
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 :تمهيد

مبادئ اؿسس ك منيا مجمكعة مف األ نظرّية مف تعددت النظريات في مجاؿ التعميـ فمكؿ  
 إّّل أّنيا تتمحكر في صنفيف ؛قامت عمييا، كعمى الرغـ مف تعدد النظريات ك تشّعبيا

 1. كلكؿ صنؼ منيا فركع مختمفة،النظريات السمككية كالنظريات المعرفية: رئيسييف ىما

مفهوم النظرية : أوال

عيف اؿأم أبصره كتأممو ب:إلى لشيء نظرا كنظرانظر »: كرد في المعجـ الكسيط :لغة/ أ  
نظر في الكتاب كنظر في األمر :أم تدبر كفكر، يقاؿ:أبصره، كنظر فيو:نظر الشيء

 2«.رىك الرؤية بالعيف، كالتي قد تصاحب بالتفكير ك التدب:فالنظر

عبارة عف مجمكعة مف البناءات ك اّلفتراضات المترابطة التي »النظرية :اصطالحا/ب  
  3.«تكضح العالقات القائمة بيف عدد مف التغيرات ك تيدؼ إلى تفسير ظاىرة كالتنبؤ بيا

العالقة التي تربط بيف ّعدة مفاىيـ تمثؿ تعميما أك تفسيرا أك شرحا »كما عرفت بأنيا    
 4.«لّعدة مشاىدات أك ظكاىر سمككّية يمكف مشاىدتيا كتكرارىا بمركر الكقت

فمف خالؿ التعريفيف السابقيف نستنتج بأف النظرية ىي مجمكعة مف اّلفتراضات       
.   كالتنبؤات التي تيدؼ إلى تفسير الظكاىر المكجكدة في العالـ الخارجي

                                                        
مركز  حسف عبد البارم عصر، اّلتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية في المرحمة اإلعدادية ك الثانكية،: ينظر- 1 

. 91ص  ،2000،(د ط)مصر،  اإلسكندرية لمكتاب،
، ص 2004 ،1، طمصر التكزيع، دار الشركؽ الدكلية لمطباعة ك النشر ك الكسيط،المعجـ : مجمع المغة العربية - 2

931 . 
. 26ص، 1،2009ط  ، األردف،نظريات التعمـ، دار الشركؽ، عماف: عماد عبد الرحيـ الزغكؿ-3

 استراتيجيات التعمـ ك التعميـ في سياؽ ثقافة الجكدة ػ أ طر مفاىيمية كنماذج تطبيقية ، دار المسيرة  : كليد عبيد- 4
 .43ص ، 1،2007 ، ط عماف األردف
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محاكّلت منظمة لتكليد المعرفة حكؿ السمكؾ »أّما بالّنسبة لنظريات التعمـ فيي    
اإلنساني كتنظيميا ك تجميعيا في أطر مف الحقائؽ ك المبادئ ك القكانيف تيدؼ إلى 

 1.«تفسير الظاىرة السمككية ك التنبؤ بيا

كبما أّف مكضكعنا يدكر حكؿ النظرية السمككية فسنقـك أكّل بتعريؼ السمكؾ، ثـ     
. سنشرع في تقديـ تصكر عاـ عف النظرية السمككية

: مفهوم السموك: أوال

 .2مصدر سمؾ طريقا، َكسمَؾ المكاف َيْسُمُكو َسْمكا ك ُسمككا»:لغة/أ  

 3 .«كفي عمـ النفس ىك اّلستجابة الكمية التي يبدييا كائف حي إزاء أم مكقؼ يكاجيو»

: اصطالحا/ ب 

: لقد أعطي لمسمكؾ تعاريؼ عدة مف بينيا    

 4.كؿ نشاط يصدر مف اإلنساف ك يمكف أف يدرؾ بالحس- 

 5.«مجمكعة مف اّلستجابات الناتجة عف المثيرات الخارجية»: ىك"سكينر" السمكؾ عند -

 

 

                                                        
 . 28، ص نفسوالمرجع -1 

 .2037، ص (د ت)، (د ط)لساف العرب، مادة سمؾ، دار المعارؼ، القاىرة، ػمصر،: ابف منظكر-  2
 .440، ص 1،2009المعجـ الكسيط ، دار الشركؽ الدكلية لمطباعة ك النشر، مصر، ط:مجمع المغة العربية - 3 

 .48، ص2009، 1دركس في المسانيات التطبيقية، دار ىكمة لمطباعة ك النشر  ك التكزيع، ط: صالح بمعيد -  4
  . 80استراتيجيات التعمـ كالتعميـ، ص: كليد عبيد-  5
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: ظاىرة عمى درجة كبيرة مف التعقيد نظرا لتأثره بنكعيف مف العكامؿ  فيك"ىؿ"أما عند -

. العكامؿ الداخمية العضكية ( أ
 1.العكامؿ الخارجية المحيطة باإلنساف ( ب

إذا السمكؾ ىك العالقة القائمة بيف الفرد كبيئتو، كيحدث عف طريؽ استجابات لبعض      
المثيرات الخارجية، التي غالبا ما يككف لمتعزيز دكرا كبير فييا سكاء أكاف ىذا التعزيز 

.  سمبيا أـ إيجابيا

مدرسة مف مدارس عمـ النفس، تيتـ بدراسة  :أما بالنسبة لمنظرية السمككية فيي     
. السمكؾ اإلنساني كذلؾ عف طريؽ إجراء بعض التجارب عمى الحيكانات

كيشار إليو أيضا  «BEHAIVOR» ك ىي اّلسـ المستكحى أك المشتؽ مف اإلنجميزية   
 تجعؿ مف السمكؾ القابؿ لممالحظة مكضكع عمـ النفس ذاتو ، كالتيبعمـ النفس السمككي

 2.كيعتبر المحيط العنصر األساسي لتحديد السمكؾ اإلنساني

العمـ الطبيعي الذم يدرس كؿ السمكؾ ك التكيؼ »: السمككية بأنيا"كاطسكف"كيعرؼ     
 3.«البشرم، كذلؾ بطرائؽ تجريبية بقصد سمكؾ اإلنساف كفقا لمكتشفات العمـ

 

 

                                                        
، (د ت )،(د ط)نظريات التعمـ ك تطبيقاتيا التربكية، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، : محمد مصطفى زيداف-  1

 .93ص 
، جسكر لمنشر  (الزاد النفيس ك السند األنيس في عمـ التدريس)المرجع في التعميمية : عبد القادر لكرسي: ينظر 2-

 14، ص1، ط2014كالتكزيع، المحمدية ، الجزائر،
 .93نظريات التعمـ ك تطبيقاتيا التربكية، ص :  محمد مصطفى زيداف- 3
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 :نشأة النظرية السموكية: ثالثا

،كترل دراسة (Bloomfield) "بمكمفيمد" كازدىرت عند "ديسك سير"كىي التي بدأت مع    
ثـ ترل دراستيا في « المممكس»المغكية التي أمامنا باعتبارىا الشيء الحقيقي«المادة»

  STIMILUS«المثير»يؤكد أف أم فعؿ ّل يفيـ إّل في ضكء « سمككي» إطار
 RESPONSE.1« اّلستجابة»ك

نما تمتد جذكرىا      النظرية السمككية لـ تبدأ حديثا مع السمككييف في القرف العشريف، كا 
لى(ق727 ت)عبر التاريخ إلى العالمة ابف خمدكف المتكفى سنة  نظريتو المسماة ، كا 

 2.«لممكة المسانيةا»

 :تقـك نظرية الممكة المسانية عند ابف خمدكف عمى أسس ثالثة    

كلقد كرد في القرآف الكريـ العديد مف اآليات التي تؤكد 3.«السمع أبك الممكات»  أفّ : أكليا

َوِإَذا قُرَِئ اْلُقْرَآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه ﴿ :عمى أىمية السمع لدل اإلنساف، كمنيا قكلو تعالى 

  4. ﴾َو َْ ِ ُتوا َلَع َّلُ ْ   ُتْرَ ُونَ 

أف المغة ىي عبارة المتكمـ عف مقصكده، كتمؾ العبارة فعؿ لساني، فال بد أف »:ثانييا
 5.«تصير ممكة مقررة في العضك الفاعؿ ليا ك ىك المساف

 

                                                        
 19عمـ المغة التطبيقي ك تعميـ العربية، ص:  عبده الراجحي 1-

 .91، ص2007، 1طرؽ تدريس المغة العربية،  دار المسيرة، عماف،  األردف، ط:  عمي أحمد مدككر- 2
 .598، ص 1961، (د ط)لبناف، -المقدمة، دار الكتاب المبناني، بيركت: ابف خمدكف - 3

. 204اآلية :سكرة األعراؼ  4-
 .  598المقدمة، ص: ابف خمدكف-  5
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 1.أف تربية الممكة ّل يحتاج إلى النحك الذم ىك عمـ صناعة اإلعراب :ثالثيا

  مدرسة مف مدارس عمـ النفس أسسيا عالـ الحيكاف BEHAVIORISMEك السمككية   
  1912.2 ،كأعمف عنيا في بياف أصدره عاـ WATSON "كاطسكف"األمريكي 

العمـ الطبيعي الذم يدرس كؿ السمكؾ كالتكيؼ البشرم، ك ذلؾ »:كيعرفيا كاطسكف بأنيا  
 3.«بطريقة تجريبية بقصد سمكؾ اإلنساف كفقو لمكتشفات العمـ

 .مبادئ النظرية: رابعا

  4:تركز ىذه النظرية عمى جممة مف المبادئ أىميا  

. السمكؾ الظاىرم القابؿ لممالحظة ك القياس/  1

دكر الحكادث البيئية ك التفاعؿ معيا في عممية التعمـ ك تقمؿ مف شأف العكامؿ /  2
. الفطرية ك الكراثية في ىذه العممية

دكجالس "يعتبر السمككيكف المغة ك التفكير كغيرىما سمككا مف السمككات كما يكضح / 3
ىذا ما يراه السمككيكف كما يتعاممكف بو مع المغة، كما يصكغكف »  في قكلو"براكف

نظرياتيـ في اكتساب المغة األكلى في ضكئو، كىـ بذلؾ يركزكف عمى الجكانب المباشرة 

                                                        
. 91، ص1991، (د ط )طرؽ تدريس المغة العربية، دار الشكاؼ، القاىرة، :  عمي أحمد مدككر 1

 .10محاضرات في المسانيات التطبيقية، مكمؼ بالتدريس ، معيد األدب ك المغة، جامعة بشار، ص:  لطفي بك قربة 2-
 .93نظريات التعمـ كتطبيقاتيا التربكية، ص:  محمد مصطفى زيداف 3-

 2،2002مبادئ عمـ النفس التربكم، دار الكتاب الجامعي، العيف ػ اإلمارات، ط: عماد عبد الرحيـ الزغكؿ: ينظر -4
 .93ص
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لمسمكؾ المغكم، أم اّلستجابات التي تخضع لممالحظة كعمى العالقة بيف ىذه 
 1.«اّلستجابات  كاألحداث المحيطة

ترتكز ىذه النظرية عمى المرجعية المعرفية لممنحنى السمككي القائـ أساسا عمى آلية / 4
ككانت ىذه النزعة قد ظيرت بكضكح في الثقافة اإلنسانية  ،"اّلستجابة" ك" المثير"

أبحاثو  (WATSON)"كاطسكف "أم منذ أف نشر .،1924المعاصرة ابتداء مف سنة 
 .األكلية 

 2:كىي األبحاث التي ىيأت األرضية إلمكانية كجكد نظرية سمككية تبنى أساسا عمى 

. أ ػ ضركرة حصر عمـ النفس التجريبي في دراسة السمكؾ المالحظ دكف سكاه

. ب ػ ضركرة التركيز عمى المالحظة المباشرة لمسمكؾ الظاىر

 اآلراء العقمية ك األساليب اّلستبطانية :ج ػ  إقصاء اآلراء األخرل مف ميداف التجربة مثؿ
. ك أيضا النظريات المعرفية

. ّل فرؽ بيف اإلنساف ك الحيكاف إّل في الدرجة، أما السمكؾ فمتشابية/ 5

ّل تيتـ بدراسة الشعكر الداخمي ك األحاسيس غير القابمة لممالحظة، يقكؿ كاطسكف / 6
أف السمكؾ اإلنساني ما ىك إّل سمكؾ ديناميكي، كأف العقؿ »:أحد زعماء السمككية في ذلؾ

                                                        
أسس تعمـ المغة ك تعميميا، تر عبده الراجحي، ك عمي أحمد شعباف، دار النيضة العربية، بيركت  :دكجالس براكف-1

 .37، ص1994، (د ط)لبناف،
  .91 ػ 90أحمد حساني ، دراسات في المسانيات التطبيقية، ص : ينظر 2-
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ليس مكضكعا مناسبا لدراسة عمـ النفس ألف أم مالحظات عمى العقؿ إنما تعد 
 1.،كاقترح بدّل مف ذلؾ دراسة السمكؾ الظاىرم الصريح«ذاتية

" اّلنفعاؿ"ك " الفكرة"ك "الشعكر"ك "اإلرادة"ينبغي عند السمككييف شرح مصطمحات مثؿ / 7
 2.ك ترجمتيا بطريقة فسيكلكجية أك فيزيقية أككمييما

الّمغة عندىـ سمكؾ ظاىر، أك عادة مف العادات، كىي عبارة عف ردكد أفعاؿ، أك / 8
 3.استجابات لممؤثرات الخارجية

 :النظريات السوكية و أشهر روادها:خامسا

: كيندرج تحت ىذه النظرية مجمكعة مف النظريات أىميا  

 (iven Petrovic Pavlov )نظرية اّلشتراط الكالسيكي إليفاف بافمكؼ ( أ
 ( (Thorndike نمكذج المحاكلة ك الخطأ لثكرندايؾ ( ب

( Skinner)ب ػ  ؼ سكينر:التعمـ اإلجرائي (ج

(: Iven perovich Pavlov) نظرية االشتراط الكالسيكي إليفان بافموف-1

 بالقرب مف مدينة مكسكك،كتمقى تعميمو أكّل في البيت 1949كلد إيفاف بافمكؼ عاـ     «
 ككانت النية تتجو إلى  1960  مف عمره سنةثـ التحؽ بالمدرسة كىك في الحادية عشرة

                                                        
د )حممي خميؿ، المغة كالطفؿ، دراسة في ضكء عمـ المغة النفسي، دار النيضة العربية، ، بيركت ػػػػػػػػ لبناف، :  ينظر 1-
 .24، ص 1986ػ ،(د ط)

 .305،ص(د ت )، (د ط)بيركت ػػػػػػ لبناف،  عمـ المغة، دار النيضة العربية، : محمكد السعراف 2-
اّلتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية في المرحمة اإلعدادية ك الثانكية، مركز : حسف عبد البارم عصر- 3

. 92، ص2000،  (د ط)اإلسكندرية لمكتاب، مصر، 
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جعمو قسيسا كلكنو غير اتجاىو ك التحؽ بجامعة بطرسبرج حيث درس فيزيكلكجيا الحيكاف 
 1« .1975كتحصؿ عمى درجتو عاـ 

:  المفاهيم الرئيسية في نظرية االشتراط1-1

كىك تعمـ أكلي لمرابطة بيف المثير ك اّلستجابة، كىذا  (ACQUISITION) :اّلكتساب/ أ
يعني أف المثير المحايد يبدأ باّلقتراف باّلستجابة غير الشرطية كيصبح بذلؾ مثيرا شرطيا 

 2.ينتزع اّلستجابة الشرطية

كىك أم حدث يمكف أف يحدث استجابة لدل : المثير الطبيعي أك المثير غير الشرطي/ ب
نما  الكائف الحي بطريقة ّلإرادية؛ أم ّل يحتاج الكائف الحي ليتعمـ كيؼ يسمؾ حيالو، كا 

. يستجيب لو بصكرة طبيعية

ىك المثير أك الحدث الذم ليس لو تأثير في سمكؾ الفرد، كلكف يمكف : المثير المحايد/ ج
 3.أف يطكر الفرد حيالو سمككا كفقا لمبدأ اّلشتراط

كتحدث عندما ينتج الفرد استجابة شرطية لمثيرات أخرل تشبو المثير : تعميـ المثير/ د
. الشرطي األصمي ك لـ يسبؽ ليا اّلقتراف بو

ىك عممية يتعمـ مف خالليا الفرد اّلستجابة لمثير رئيسي محدد كليس : تمييز المثير/ ق
. لمثيرات أخرل مشابية

 
                                                        

، 1محمد جاسـ العبيدم، عمـ النفس التربكم ك تطبيقاتو، دار الثقافة لمنشر ك التكزيع ، عماف، األردف، ط:ينظر-  1
. 135 ص2009

 ،1عدناف يكسؼ القيـك ك آخركف، عمـ النفس التربكم النظرية كالتطبيؽ، دار المسيرة، ،عماف، األردف، ط: ينظر-  2
 .95ص 2008

. 99ص مبادئ عمـ النفس التربكم، :عماد عبد الرحيـ الزغكؿ-  3
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 1.ىك تكقؼ اّلستجابة الشرطية نتيجة لتكقؼ تقديـ المثير غير الشرطي: اّلنطفاء/ ك

 (Learning By Trial And Error )ثورندايك ونموذج المحاولة والخطأ- 2

 كيعد مف أكائؿ عمماء النفس الذيف   1874E.L Thorndike سنة"ثكرندايؾ" كلد»  
اعتمدكا المنيج التجريبي في دراسة السمكؾ الحيكاني، كلقد أجرل تجاربو عمى الحيكانات 

ك أنو ّل يختمؼ عف الحيكاف إّل في  اعتقادا منو أف نتائجيا تنطبؽ عمى اإلنساف
 حيث 1914ك1913 بيف ماكلقد بدأت اىتماماتو األكلى في مجاؿ التعمـ ،2«الدرجة

مجمدات  ، كيقع ىذا الكتاب في ثالث«عمـ النفس التربكم»أصدر أكؿ مؤلؼ تحت عنكاف 
، كجدير بالذكر أف 3كضع فييا بعض قكانيف اّلرتباط مثؿ قانكف التدريب ك قانكف األثر

 يرل بأف الحيكانات تتعمـ عف طريؽ المحاكلة كالخطأ، ك أف التكرار المستمر "ثكرندايؾ"
لبعض المكاقؼ يؤدم إلى تقدـ تدريجي  نحك السيطرة عمى المكقؼ ك تعمـ اّلستجابة 

 4.«الصحيحة

: مفاهيم وقوانين المحاولة والخطأ1- 2

يقكم الرابطة )كمعناه أف التكرار يعزز التعمـ :(the law of exersies)قانكف التمريف (1
ك أف عدـ التمريف يؤدم إلى إضعاؼ الركابط أك النسياف  (بيف المنبو ك اّلستجابة

، كفي 5فالتمريف المتكرر في نظر ثكرندايؾ يعمؿ عمى زيادة الربط بيف المثير ك اّلستجابة

                                                        
 .96/97ص عمـ النفس التربكم النظرية ك التطبيؽ،: عدناف يكسؼ القيـك كآخركف- 1
 58نظريات التعمـ، ص: محمد جاسـ محمد-  2
. 73عماد عبد الرحيـ الزغكؿ، نظريات التعمـ، ص:ينظر - 3
 (د ط)إبراىيـ كجيو محمكد، التعمـ أسسو كنظرياتو ك تطبيقاتو، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، : ينظر - 4

 .118، ص2006
 .118ص: المرجع نفسو:  ينظر-- 5
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المثير ك اّلستجابة باإلىماؿ أك عدـ اّلستخداـ، كمف بيف المقابؿ تضعؼ اّلرتباطات 
: ىذا المنطمؽ فإف ىذا القانكف يشتمؿ عمى شقيف ىما

ك يعني أف تكرار ممارسة عادة معينة يزيد مف قكتيا، أم : (USE)قانكف اّلستعماؿ / أ
. أف اّلرتباط بيف مثير كاستجابة يقكل باّلستعماؿ ك الممارسة

كيعني أف عدـ تكرار ممارسة عادة معينة يضعفيا، أم أّف : (Disuse)قانكف اإلىماؿ/ ب
 1.اّلرتباط بيف مثير ك استجابة يضعؼ باإلىماؿ ك عدـ الممارسة

كيمكف استخداـ قانكف التمريف في التعمـ في مكاقؼ معاني الكممات ك األحداث التاريخية 
 2...ك في التدريب عمى استخداـ اآلّلت

كنصو أف ىناؾ ميؿ لتكرار السمكؾ المؤدم إلى  : (Law Of Effect)قانكف األثر (2
النجاح ك اّلرتياح عند الكائف الحي، كما أف ىناؾ ميؿ لتجنب السمكؾ المؤدم لمفشؿ  

 3.كاأللـ

 بكممة األثر ىك ما حدث تابعا لالستجابة ك في حدكد ثكاف  قميمة "ثكرندايؾ"كما يعنيو   
 4.غالبا

 

 

 
                                                        

 .78عماد عبد الرحيـ الزغكؿ، نظريات التعمـ، ص:ينظر - 1
 .69محمد جاسـ محمد، نظريات التعمـ، ص: ينظر- 2
 .86ص محمد مصطفى زيداف، نظريات التعمـ ك تطبيقاتيا التربكية،: ينظر - 3
 .123إبراىيـ كجيو محمكد،  التعمـ أسسو ك نظرياتو ك تطبيقاتو، ص: ينظر -  4
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لكائف الحي اّلستعداد لسمكؾ  ؿإذا كاف  : (Law of radinées)قانكف اّلستعداد ك التييؤ

معيف، فإف ىذا السمكؾ يؤدم إلى اّلرتياح، أما إذا كاف لـ يكف الكائف الحي مستعدا 
      1.لسمكؾ معيف فإف الكقكؼ   في كجو ىذا السمكؾ يؤدم إلى األلـ

كيمقي قانكف اّلستعداد بالضكء عمى مكاقؼ تعميمية كثيرة، فمثال الطفؿ الذم يسرع في   
المعب مع زمالئو كيجبر عمى العكدة لممنزؿ لممذاكرة، فإف بإجباره عمى ذلؾ ّل تتكفر لو 

 قاـ ثكرندايؾ بإجراء تعديؿ ليذه القكانيف يمكف 1920ظركؼ اّلستعداد،كبعد عاـ 
 2:تمخيصيا في 

 تّل يؤدم التدريب إلى تقكية الرابطة بيف المثير ك اّلستجابة إّل إذا أتبع 
. اّلستجابة الصحيحة بنكع مف الثكاب

  أف الثكاب أبقى في أثره مف العقاب، كما أف العقاب ّل يمنع الكائف مف تكرار
. م عكقب بوذالخطأ اؿ

 Skinner لسكينر(  Opérant Conditioning)نظرية التعمم اإلجرائي - 3

إحدل مدف كّلية بنسمفانيا األمريكية ، كناؿ درجتو   في1904كلد سكينر في مارس   
دراسات العميا في عمـ النفس في باؿالجامعية األكلى في المغة اإلنجميزية، ك قد التحؽ 

، كأجرل العديد مف التجارب عمى الحيكانات، ثـ جمعيا في كتاب أطمؽ 3جامعة ىارفارد
العمـ ك السمكؾ " ـ  أما كتابو 1938الذم نشر عاـ " سمكؾ الكائنات الحية"عميو اسـ 

                                                        
 .86نظريات التعمـ ك تطبيقاتيا التربكية، ص: محمد مصطفى زيداف: ينظر - 1
  .71نظريات التعمـ،ص :  محمد جاسـ محمد: ينظر- 2

 2012 ،1فاىـ حسيف الطريحي ك حسيف ربيع حمادم، دار الصادؽ الثقافية، عماف،  األردف ، ط:  ينظر  3-
 .201ص
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ـ فيك يتضمف الشرح التفصيمي لنظرية سكينر في 1953الذم نشر عاـ " اإلنساني
 1.التعمـ

لكف ليس كؿ سمكؾ ىك سمكؾ إجرائي بطبيعتو، فالسمكؾ قد يككف فطريا أك مكتسبا   
يككف سببو الشعكر باأللـ كقد  بكاء الطفؿ قد: يعتمد عمى عكامؿ تسبقو أك تعقبو مثاؿ

 2.يككف لجمب اّلنتباه

  : مبادئ نظرية سكينر1 - 3

تعتمد النظرية عمى مجمكعة مف المبادئ التي تعتبر الركيزة الرئيسية ليا، كالتي تستخدـ   
 3:في تفسير عممية التعمـ نذكر منيا

 بيف نكعيف مختمفيف مف السمكؾ متعمقيف بالتعمـ ىما التعمـ اّلستجابي  "سكينر" ػ تمييز 1
. كالتعمـ اإلجرائي

يتمثؿ في اّلستجابات أك المنعكسات : (Respondent Learning)التعمـ اّلستجابي (أ
ار بمثيرات شرطية، نتيجة ّلقترانيا الزمني مع مثيرات طبيعية معينة، ثالفطرية التي تست

فعندما يحدث المثير فإف اّلستجابة تحدث بكيفية آلية فطرية، نحك استجابة إغماض 
. العيف نتيجة نفخ اليكاء فييا

يتمثؿ في جميع اّلستجابات اإلرادية : (Opérant Learning)التعمـ اإلجرائي (ب
المتعممة التي تصدر عف الفرد، عمى نحك إرادم في المكاقؼ الحياتية المتعددة،  فيك 
يشمؿ كافة األنماط السمككية التي تؤثر في البيئة ك تحدث تغيرا فييا كالكالـ كالمعب  

                                                        
 .98نظريات التعمـ كتطبيقاتيا التربكية، ص: محمد مصطفى زيداف-  1
. 188المرجع نفسو، ص: ينظر-  2
. 137محمد جاسـ العبيدم ، عمـ النفس التربكم ك تطبيقاتو، ص : ينظر3-
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كالعمؿ، كتسمى ىذه السمككات بالعرضية، أك الكظيفية ألنيا تخدـ عرضا أك كظيفة 
 1.معينة

 ػ تعمـ المغة عند الطفؿ يككف بالتعزيز، بمعنى أف تعمـ المغة كتعمـ أم سمكؾ، كتعد 2
المغة مف السمكؾ اإلنساني، تعزز بالمكافأة ك تنطفئ بالعقاب اعتمادا عمى المحيط ، 

أف سمكؾ اإلنساني تقريبا نتاج التعزيز اإلشراطي، بمعنى أف السمكؾ "حيث يعتبر سكينر 
ما ىك إّل إجراء يعتمد عمى البيئة، بحيث يؤدم  إلى نتاج كقكانيف محددة تصؼ سمكؾ 

  2.الكائف الحي

فالسمكؾ ما ىك إّل إجراء يعتمد عمى البيئة، بحيث  ػ التعمـ يرتبط بالسمكؾ اإلجرائي،3
 3.يؤدم إلى نتائج كقكانيف معينة

ػ يرل سكينر أف ىناؾ ثالثة عكامؿ تساعد عمى حدكث التعمـ كىي تكافر مكقؼ يحدث 4
. فيو السمكؾ كحدث السمكؾ نفسو ك أخيرا ظيكر نتائج السمككات

: لى ثالثة طرؽ يتـ بيا تشجيع تكرار استجابات الكالـ تتمثؿ فيإ "سكينر"كما أشار 

قد يقـك الطفؿ باستجابات ترددية، حيث يحاكي صكتا يقـك بو أشخاص  ( أ
يقدمكف لو التأييد، كينبغي أف تتـ ىذه األصكات في حضكر شيء قد ترتبط 

. بو
قد يقـك الطفؿ باستجابات تتمثؿ في نكع الطمب، حيث تبدأ كصكت عشكائي  ( ب

. كتنتيي بارتباطات الصكت بمعنى لدل اآلخريف

                                                        
 .81-80ت التعمـ، صانظرم: عماد الزغكؿ -  1
 . 37نظريات التعمـ كتطبيقاتيا، ص :محمد مصطفى زيداف - 2

.98ص : المرجع نفسو-  3  
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قد يقـك الطفؿ بشكؿ متقف بإحدل اّلستجابات المفظية عف طريؽ المحاكاة عادة  (ج
 1.بحضكر الشيء، فيتـ تشجيع ىذه اّلستجابات عف طريؽ التعزيز مف قبؿ األىؿ

كىك الحادثة التي تتبع   (Renforcement)ركز سكينر في نظريتو عمى التعزيز 

استجابة   فبعد كؿ،2سمككا ما، بحيث تعمؿ عمى تقكية احتمالية تكراره في مرات ّلحقة
يتطمب كجكد تعزيز مناسب ليتحقؽ التعمـ،ك ىناؾ نكعاف مف التعزيزات إحداىما 

. خارجية كاألخرل داخمية

: كليا عدة أنكاع:المعززات الخارجية ( أ
 ...الطعاـ، األلعاب، الحمكل:المعززات المادية -
... المدح، اإلطراء، اّلبتسامة: المعززات اّلجتماعية -
العالمات، الصكر، القصص، شيادات التقدير :المعززات الرمزية -

كتتمثؿ في حاجة اإلشباع ك الرضا كتحقيؽ المتعة ك السركر  :المعززات الداخمية ( ب
 3.ك النجاح

 

 

 

 

                                                        
، دار العمـ لممالييف، بيركت ػػػ لبناف، (دراسات نفسية مع مقاربة تراثية )ميشاؿ زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية : ينظر- 1
 .76-75،ص 1ط
 .112مبادئ عمـ النفس التربكم، ص: عماد عبد الرحيـ الزغكؿ-  2
 .94المرجع نفسو، ص: ينظر-  3
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 .ة مفاهيم عامة في العممية التعميمي:المبحث الثاني

ككنو ييتـ  بشقييا النظرم ك التطبيقي عمما كميا شامال، (عمـ المغة)  تعتبر المسانيات
فرديناند " السكيسرم الـبدراسة كؿ الظكاىر المغكية، ك يعكد الفضؿ في ذلؾ لمع

،كذلؾ مف خالؿ األبحاث التي قدميا ما بيف (f de Saussure)"ديسكسكر
،إذ أنو كاف أكؿ مف دعا إلى دراسة المغة في ذاتيا دراسة كصفية تبحث في 1911ػ1906

  1.نظاميا ك قكانينيا دكف اّلىتماـ بجكانبيا التاريخية التطكرية الزمنية

( Linguistique Théorique) بالنسبة لمّشؽ النظرم الذم يقابؿ بالمفظ األجنبي    
 .ككذا عمـ الدّللة كيعنى بعمـ األصكات، كعمـ الصرؼ، كعمـ النحك أك التركيب، 

أما الشؽ التطبيقي فيضـ العمـك التي تطبؽ الدرس المساني النظرم لتعميـ المغات       
 2...القكمية ك األجنبية، ك صناعة المعاجـ، كالترجمة ك أمراض الكالـ

  صار 1946عمـ المغة التطبيقي لـ يظير باعتباره ميدانا مستقال إّل منذ سنة إّف       
  (Arbor Amm ) بجامعة ميتشجاف يةمكضكعا مستقال في معيد المعمـ لمغة اّلنجميز

التي أسيمت في تطكير طرائؽ التعميـ اإلنجميزية  (Fries)أمثاؿ ذلؾ دراسات فرم 
بكصفيا لغة أجنبية ك استثمار نتائج األبحاث النظرية في مجاؿ الدراسات المسانية ك 

المغة "، كبذلؾ تـ الربط بيف عنصريف ميميف كىما 3تطبيقيا في ترقية طرائؽ التعميـ لمغات
، كمف بيف أىـ الحقكؿ العممية التي اىتمت بيذا المجاؿ ما يسمى ب " التعمـ"ك "
 .، التي تعتبر فرعا مف فركع المسانيات التطبيقية"التعميمية :"

                                                        
شفيقة العمكم، محاضرات في المدارس المسانية المعاصرة، أبحا ث لمترجمة ك النشر ك التكزيع، بيركت ػ : ينظر-  1

 . 09، ص2004، 1لبناف، ط
، 1، ط2004محمد يكنس عمي، مدخؿ إلى عمـ المسانيات، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بنغازم ػ ليبيا، : ينظر- 2
. 15ص
 .136دراسات في المسانيات التطبيقية، ص:  أحمد حساني 3-
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: مفهوم التعميمية: أوال

، : جاء في لساف العرب:   أ ـ لغة َلْيَس الّتْشديُد َىاُىَنا لمتَّْكثيْر، كيقاؿ كَ َعمَّْمُتُو الشَّيَء َفَتَعمَّـَ

ا َأْم َعرْفَتُو، كقكلو تعالى:أيضا ـَ َكَعمْمُت الَّشْيَء َأْعَمُمُو عْممن   ﴿:َتَعمَّـَ في َمْكضع َأْعَم

َع َّلَمُه ﴿: سيره ألف يذكر، كيككف معنى قكلو تعالى؛1﴾(2)َع َّلَ  اْلُقْرَآَن  (1) الرَّلْ َ ُ 

 3.جعمو مميزا ،2 ﴾اْل ُتَ انَ 

التي اشتقت مف الكممة اليكنانية " Didactique"كممة التعميمية ىي ترجمة لكممة      
"Didaktikos " لتعني َفْمَنَتعّمـ ؛أم ُيعّمـ بعضنا بعض أك أتعّمـ منؾ ك أعّممؾ، كقد كانت

 تطمؽ عمى نكع مف الشعر الذم يتناكؿ بالشرح معارؼ عممية أك تقنية كتطكر مدلكؿ كممة
"Didactique " ليعني فف التعميـ، كىكذا فيي ّل تختمؼ عف العمـ الذم ييتـ بمشاكؿ

 4.التعميـ ك التي تيتـ بالمتعمـ، في حيف ترتكز التعميمية عمى المعارؼ

   : اصطالحا-ب 

مصطمح الديداكتيؾ كاف في فرنسا كاستعمؿ ليقدـ الكصؼ المنيجي لكؿ ؿر كأكؿ ظوإف  
ما ىك معركض بكضكح، أما في مجاؿ التربكم فقد كظؼ كمرادؼ لفف التعميـ التعميمية 

  5.أك عمـ التدريس كىي عمـ مكضكعو  دراسة طرائؽ ك تقنيات التعميـ

                                                        
.2ك1اآلية : سكرة الرحمف-  1  

. 4اآلية : سكرة الرحمف - 2
 .870،872، ص(د ت)بيركت ػ لبناف، ،2، مج(د ط )لساف العرب، دار لساف العرب، : ابف منظكر - 3
محاضرات في المسانيات التطبيقية ، مكمؼ بالدركس ، معيد األدب ك المغة ، جامعة بشار ، ص : لطفي بك قربة - 4
8 -9 .

محمد الصالح حثركبي، الدليؿ البيداغكجي لمرحمة التعميـ اّلبتدائي كفؽ النصكص المرجعية ك المناىج : ينظر 5-
. 126، ص(دط)الرسمية دار اليدل لمطباعة ك النشر ك التكزيع، عيف مميمةػػػػ الجزائر، 
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المحّدد الدقيؽ لممصطمح  بحيث نظر إلى تعميـ  ( W F MACKEY)"ماكي"   كيعتبر
المغة عمى أساس أنو يخضع إلى التصكرات  المركزية عف المغة باعتبار أف ليا 

، كفيما يمي ذكر لبعض التعريفات التي 1خصكصيتيا ك منيجيا ك طرائقيا ك تصكراتيا
: كضعيا عدد مف المنشغميف بيذا المجاؿ 

الدراسة العممية لطرائؽ التدريس ك تقنياتو، كألشكاؿ تنظيـ »:بتعنى التعميمية    -1
إنو ...حاّلت التعمـ التي يخضع ليا المتعمـ بغية الكصكؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة

 2.«يستفيد مف عدة حقكؿ معرفية تخصص
دراسة عممية تعمؿ عمى » أف الّتعميمية   G BROUSSEAU "بركسك"كيعتبر - 2

تنظيـ كضعيات التعمـ التي يعيشيا الطالب مف أجؿ بمكغ ىدؼ معرفي ، أك كجداني أك 
 3.«حركي

ػ ىك عمـ تتعمؽ مكضكعاتو بالتخطيط لمكضعية البيداغكجية ك كيفية تنفيذىا ك  مراقبتيا 3
 4.ك تعديميا عند الضركرة 

عمـ ييتـ بدراسة المغة يرتبط بالعديد مف الفركع مف خالؿ التعريفات السابقة إّف التعميمية 
كمف  يقـك بالتخطيط كالتنفيذ لمعممية البيداغكجية إذ المعرفية كعمـ النفس ك عمـ اّلجتماع،

: ىنا يجب التمييز عند تعريؼ التعميمية بيف مستكييف ىما

                                                        
، 2009، إربدػػ لبناف، 1، عالـ الكتب الحديث،ط(دراسة تحميمية تطبيقية)تعميمية الترجمة : سعيدة كحيؿ : ينظر -  1
 .38ص

 .70،71، جامعة عنابة، ص8بشير إبرير، في تعميمية الخطاب العممي، مجمة التكاصؿ،ع : ينظر-  2
 تعميمية البالغة العربية عمى ضكء عمـك المساف الحديث، أطركحة مقدمة لنيؿ ،رشيدة آيت عبد السالـ:  ينظر- 3

.  321 ، ص2008درجة الدكتكراه في المغة العربية ،كمية اآلداب ك المغات، جامعة الجزائر ،
. 126الدليؿ ك البيداغكجي لمرحمة التعميـ اّلبتدائي، ص: محمد الصالح حثركبي-  4
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 استعماّلتو إحدلفي " Robert Galisson"ىذه التسمية جاء بيا : التعميمية العامة_ أ
   1.  باعتبارىا تدؿ عمى مجرد طريقة تعميـDidactiqueلمفردة

كفييا تقدـ المبادئ ك األسس النظرية العامة الصالحة لكؿ المكضكعات ككسائؿ     
 2.التعميـ بمعزؿ عف التخصصات الدراسية الدقيقة لممكاد ك المستكيات

 تمؾ الّنظريات الخاصة الحصرّية الّراجعة إلى كاقع تعميـ لغة :ب ػػ التعميمية الخاصة
 ك التي تصؼ المبادئ المتحكمة في حقؿ تعميـ المغات كفؽ قانكف التعميـ ،بعينيا
 3.الممكف

 :مفاهيم في التعميمية: ثانيا

: ـ مفهوم التعمم1

:  جاء في لساف العرب، المجمد الثامف ما يمي:لغة/  أ

ـَ باَلْشيء» استعمـ لي  : ما عممت بخبر قدكمو أم ما شعرت ك يقاؿ: شعر، يقاؿ: كَعم

 

خبر فالف ك أعممنيو حتى أعمـ، ك استعممني الخبر فأعممتو إياه كعمـ  المرء ك تعممو ؾ 
 4.«أتقنو

  

                                                        
 .131، ص2013،،(دط )مدخؿ في المسانيات التعميمية ،مؤسسة كنكز الحكمة ،األبيار،: يكسؼ مقراف- 1

 .131صالصالح حثركبي، الدليؿ ك البيداغكجي لمرحمة التعميـ اّلبتدائي، محمد :ينظر 2-
 .16ص: المرجع نفسو 3-

 .418لساف العرب، :  ابف منظكر-  4
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 يعرؼ التعمـ بأنو عممية اكتساب الكسائؿ المساعدة عمى إشباع الحاجات :اصطالحا/  ب
التغير في سمكؾ الفرد الناتج عف استثارة، »:ك الدكافع ك تحقيؽ األىداؼ،كما كيعرؼ بأنو

كطبيعة اّلستثارة تمتد بيف مثيرات فيزيائية بسيطة تستدعي نكعا مف اّلستجابات، إلى 
 1.«مكاقؼ أخرل غاية في لتعقيد

عمى   ك التعمـ عممية ديناميكية قائمة أساسا عمى ما يقدـ لمطالب مف معمكمات ك معارؼ
 2.ما يقـك بو الطالب مف أجؿ اكتساب ىذه المعارؼ ك تعزيزىا، ثـ تحسينيا باستمرار

    فمف خالؿ التعاريؼ الثالثة السابقة نستنتج أّف التعمـ ىك عممية اكتساب المعارؼ 
 التأقمـ مع البيئة كتزكيد الطالب بخبرات االمختمفة عف طريؽ مثيرات خارجية اليدؼ منو

فنفس المتعمـ تشبو بنفس المعمـ ك تتقرب إليو بالنسبة »:  كيقكؿ الغزالي رحمو ا،متعددة
فالعالـ باإلفادة كالزارع، كالمتعّمـ باّلستفادة كاألرض، كالمـ الذم ىك بالقكة كالبذكر، كالذم 
بالفعؿ كالنبات ، فإذا كممت نفس المتعمـ  تككف كالشجرة المثمرة، أك كالجكىر الخارج مف 

 3.«البحر

    إّف ىذه العبارة بما تحممو مف معاني جميمة ف مميئة مكحية بفضؿ العمـ ك العمماء، 
ككذا إلى الميمة النبيمة التي يقـك بيا المعمـ، حيف يعطي مف زاده المعرفي لتالميذه، 
فينقمكا ما أمكنيـ مف ذلؾ المخزكف أك الزاد،كالتعمـ فعؿ يكتسبو المتعمـ عف طريؽ 

الممارسة كالتكرار لمجمؿ ما تمقاه مف قبؿ مدرسو أك مف خالؿ النشاطات التي يمارسيا 

                                                        
. 55، ص2009 ، 4دركس في المسانيات التطبيقية ، دار ىكمة ، الجزائر ، ط : صالح بمعيد-  1
دراسات في المسانيات التطبيقية حقؿ تعميمية المغات، ديكاف المطبكعات الجامعية ، بف عكنكف : أحمد حساني -  2

 .139، ، ص2،2009، طالجزائر
.42، ص 1991، 2التعلم عند الغزالي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ط: جمانة التجاري-  3  
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داخؿ الصؼ؛كىذا كمو يؤدم إلى اكتساب مجمكعة مف المعارؼ ، التي تساعده في 
 . المراحؿ التعميمية الالحقة 

 :  ـ مفهوم التعميم2

نقؿ المعمكمات منسقة : ىك جعؿ اآلخر يتعمـ؛ كيقع عمى العمـ كالصنعة، كيعرؼ بأنو   »
 .1«لممتعمـ

:                          تعريؼ عدة نذكر منيالتعمـ  كلقد أعطي ؿ

. عممية نقؿ المعمكمات مف المعمـ إلى المتعمـ-1

. (معمـ ػ متعمـ ػ مادة دراسية)نشاط ديناميكي ذك ثالثة عناصر -2

. حدث يتـ في شركط معينة بيف عناصر التدريس الثالثة-3

 2. نظر إلى التعميـ عمى أنو مجاؿ معرفي منظـ-4

: أركان العممية التعميمية: ثالثا

 : المتعمم-1

يمتمؾ مجمكعة مف القدرات ك اّلىتمامات، إذ    إف المتعمـ أحد أقطاب العمؿ التعميمية،
فيك مييأ سمفا لالنتباه ك اّلستيعاب، كدكر األستاذ بالدرجة األكلى أف يحرص عمى 

، كيجب عميو أف يراعي الفركؽ 3التدعيـ المستمر لو،لضماف ارتقائو في ميداف المعرفة
                                                        

 .55، ص1،2006الكافي في تدريس أساليب المغة العربية، دار الشركؽ، عماف ػ األردف، ط : محسف عطية 1-
استراتيجيات التدريس المتقدمة ك استراتيجيات التعمـ، الدبمـك الخاصة في                :  عبد الحميد حسف عبد الحميد شاىيف- 2

  .8، ص2010التربية، كمية التربية بدمنيكر ، جامعة اإلسكندرية، 
 

 .142أحمد حساني، دراسات في المسانيات التطبيقية، ص: ينظر-  3
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الفردية بيف المتعمميف، فمكؿ تمميذ طريقة معينة تسيؿ عممية استيعابو لممادة التي تمقف لو 
:  فنجد

المتعمـ الذم يفكر بطريقة كمية شمكلية، حيث يفضؿ ىذا النكع مف الطالب التعمـ  (  
المبنى عمى الخبرة مف خالؿ اّلتصاؿ الذم يشجع عمى التخميف ك الترتيب 

. كالتنظيـ
المتعمـ التحميمي كالذم يفضؿ التعامؿ بشكؿ رسمي لمبحث عف القكاعد ك العالقات  ( ب

                                           1. ك مجاؿ تطبيؽ القكاعد المشتقة 
 : كينبغي أف تتكفر مجمكعة مف الصفات في ىذا المتعمـ نذكر منيا

 أف يككف مييأ  لالنتباه ك لالستيعاب  .
 أف يتمسؾ باألخالؽ الحميدة  .

   كلممتعمـ مجمكعة مف األسس العضكية ك النفسية ك اّلجتماعية، التي تساعده عمى 
: التحصيؿ الدراسي يمكف حصرىا في العناصر التالية

اكتماؿ النضج العضكم لممتعمـ ك اىتمامو بالقراءة مف حيث ىي ميارة قابمة - 
. لالكتساب

. خبرة المتعمـ السابقة ك قدرتو عمى اإلفادة مف األفكار ك استثماره- 

  2.قدرة المتعمـ عمى التميز بيف األشكاؿ المرئية ك ربطيا بالصكر السمعية - 

 :األستاذ/ المعمم  -2

 العممي مييأ لمقياـ بيذا العمؿ الشاؽ عف طريؽ التككيف المعمـ يككف ّل بّد أف    

                                                        
 .200دراسات في المسانيات التطبيقية، ص  :أحمد حساني - 1

.53دراسات في اللسانيات التطبيقية، ص: أ حمد حساني 2  
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عف طريؽ التحسيف المستمر الذم يجب أف ينحصر في التككيف ، كالبيداغكجي األكلي
  1.المساني ك النفسي ك التربكم

فالمعمـ ىك شخص مزكد بالمسؤكلية لمساعدة اآلخريف عمى التعمـ ك التصرؼ بطريقة »
 2.«جديدة ك مختمفة

   يمكننا تمثيؿ المعمـ بالميندس البارع الذم يعمؿ عمى بناء عقكؿ جديدة ، عف طريؽ 
تغيير نظرتيا السطحية لمحياة، باستخداـ أساليب ك أدكات الفيـ ك اإلدراؾ، بغية الخركج 
مف ظممات الجيؿ إلى نكر المعرفة، كليككف معمما ناجحا يجب تكافر بعض الشركط فيو 

 3:نذكر منيا

 يككف المعمـ قد امتمؾ بالفعؿ الكفاية المغكية التي تسمح لو  :الكفاية المغكية
. باستعماؿ المغة التي يراد تعميميا ك يستعمميا استعماّل صحيحا

 أف يككف عمى دراية تامة بالتطكر الحاصؿ في مجاؿ البحث : اإللماـ بمجاؿ بحثو
. المساني

 كّل يتحقؽ ذلؾ إّل باّلعتماد عمى الشرطيف المذككريف مف جية، : ميارة تعميـ المغة
 .كبالممارسة الفعمية لمعممية التعميمية مف جية أخرل

 4:  كمف اآلداب المرعية التي ينبغي لممعمـ مراعاتيا

 عدـ تنفير الطالب مف العمـ ك تكريييـ فيو .

                                                        
 .142المرجع نفسو، ص-  1

 2002،  (د ط)ميارات التدريس الصفي، دار المسيرة لمنشر ك التكزيع كالطباعة، األردف، :  محمد محمكد الحيمة 2-
 .23ص

  .141دركس في المسانيات التطبيقية، ص :أحمد حساني-3
  WWW:KITAB :COMصفات المعمـ، دار القاسـ،دار الكتاب اإلسالمية،: محمد بف إبراىيـ اليزاع  4
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  أف يككف صبكرا، ألف الصبر قكة خفية مف قكل اإلرادة، تمكف اإلنساف مف ضبط
  .نفسو لتحمؿ المشاؽ ك المصاعب

  اإلعداد الجيد لمدركس، كّل يككف ذلؾ إّل بعد اّلطالع ك اإللماـ الكامؿ بالدرس
. المراد إعداده

  ربط المادة العممية بالبيئة، ألف العمـ النافع ىك الذم يرتبط بالبيئة ك يسخرىا
. لخدمتو

 1.القدكة الحسنة ك السمكؾ 

  : المحتوى-3

 ك المعمكمات التي يقع عمييا اّلختيار كالتي تنظـ عمى نحك معيف، المعارؼ  ىك نكعية 
،كىك مف أىـ العناصر في 2ساء أكانت ىذه المعارؼ مفاىيـ أك أفكار كحقائؽ أساسية

العممية التعميمية ك التي يستند عمييا كؿ مف المعمـ كالمتعمـ، كيقصد بالمحتكل بالمقررات 
الدراسية كمكضكعات التعمـ كما تحتكيو مف حقائؽ ك مفاىيـ ك ما تتضمنو مف ميارات 

 3 .عقمية كجسدية

  كما يعتبر المحتكل مف أىـ الكسائؿ الفاعمة التي تحقؽ األىداؼ التربكية كمف بيف ىذه 
 4:األىداؼ نذكر

                                                        
 .11، ص2012، 1 ميارة لممعممة الناجحة، مركز الراية لمنشر ك اإلعالف، ط55ىشاـ عثماف محمد، :  ينظر  1-

. 61محمد الشامكؾ ك ىدل عمي جكاد الشمرم، مناىج المغة العربية كطرؽ تدريسيا، ص: ينظر-  2
سييمة كاظـ الفتالكم ك أحمد ىاللي، المناىج التعميمية ك التكجو : ك ينظر.المرجع نفسو، ف ص: ينظر 3-

 .79ػ78، ص2005، 1، دار الشركؽ، عماف ػ األردف، ط(النظرية ك التطبيؽ )اإليديكلكجي
 .62مناىج المغة العربية كطرؽ تدريسيا،دار كائؿ، ص : سعدكف محمد الشامكؾ ك ىدل عمي جكاد الشمرم-2
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. كضكح ك ترابط العمـ ك تتابع المكاضيع (أ

. كضكح المستكيات  لمضمكف المادة العممية مع مراعاة مستكل الطالب ك إمكانياتيـ (ب

تنمية المادة الدراسية، ألف األىداؼ السمككية تدفع المعمـ إلى تحضير المادة العممية  (ج
عمى الكجو األكمؿ ك تحضير ما يمـز مف كسائؿ كمكاد تعميمية لتحقيؽ أىداؼ تمؾ 

. المكاد

.     كما كيعد المحتكل ترجمة لألىداؼ التعميمية المراد تحقيقيا خالؿ مدة زمنية محددة

:    الطريقة-4

مجمكعة »:تعّددت تعريفات العمماء ك المربيف لطريقة التدريس، كمف تمؾ التعريفات أنيا  
إجراءات ك خطكات عممية تيدؼ إلى تحقيؽ األىداؼ البيداغكجية لعممية التعمـ كالتعميـ، 

كىي كسيمة تكاصمية ك تبميغية ىامة، فاختيار الطرائؽ الناجحة مف مياـ أستاذ المغة، 
  1.«لى طريقة تعميمية ناجحة، كانت نتيجة تعميمو جيدةإفكمما اىتدل األستاذ 

   لكؿ طريقة مجمكعة مف األسس ك الميزات التي تختمؼ بيا عف األخرل؛ فتكامؿ ىذه 
الطرائؽ يؤدم إلى نجاح العممية التعميمية، كذلؾ ّل يحدث إّل إذا أحسف المعمـ اختيار ما 

.يالءـ كؿ درس، حتى يخمؽ نكعا مف النشاط ك الحيكية داخؿ حجرة الدراسة

                                                        
محاضرات في المسانيات التطبيقية، المدرسة لعميا لألساتذة في اآلداب ك المغات، اإلرساؿ الثالث، : بكار امحمد -  1

 .7،ص2007الجزائر،- بكزريعة 
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اللنظري اللسلوكي     :الفصل الثاني

. تطبكق اتها التظبلري
 

.  اإلجظاءات الملهجكي المتبعي:أ ال

 .التعسكم االبتدائي مبادئه   أهدافه:ثانكا

.   اللنظري اللسلوكي   التعسكم:ثالثا

  .مهارات السغي العظبكي من ملنلر سسلوي :رابعا



. النظرية السموكية و تطبيقاتها التربوية                              :الفصل الثاني  

 

30 
 

 :اإلجراءات المنهجية المتبعة: أوال

:  منهج الدراسة-1

  اعتمدنا في بحثنا ىذا عمى المنيج الكصفي باعتباره أىـ المناىج المستخدمة في ميداف 
التربية ك التعميـ، كبما أف مكضكعنا يتطمب الكصؼ الدقيؽ الذم يعد أساسا متينا يعتمد 

. عميو،حيث قمنا باستغالؿ كسائمو خالؿ الدراسة الميدانية التي أجريناىا

منيج يقـك فيو الباحث بدراسة حالة فردية أك "  كما ك اعتمدنا عمى منيج دراسة الحالة كىك
ك قد تككف الحالة المراد دراستيا شخصا  عدد مف الحاالت التي تجمع بينيا سمات معينة،

 1.معينا أك مؤسسة اجتماعية

   :مجال الدراسة- 2

 :المجال الزماني ( أ
 - بسكرة- تمت مباشرة الدراسة الميدانية بعد أخذ المكافقة مف مديرية التربية لكالية 

 ـ  ثـ تكاصمت الدراسة مرة 14/03/2016 ـ  إلى غاية 28/02/2016ابتداء مف 
 . ـ2016/ 28/04 ـ إلى غاية 11/04/2016ثانية مف 

 

 

 

                                                        
مناىج البحث العممي ك مناىج تحقيؽ المخطكطات لمطمبة الجامعييف ك الباحثيف، دار شريفي، د : عز الديف الشريفي-  1

 . 09، ص2005، (د ط)، ط، الجزائر
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 :المجال المكاني

لية،في كسط حضارم تعمؿ افي الحي الجامعي بالع"بخكش محمد بف لعركسي" تقع ابتدائية 
: بنظاـ الدكاـ الكاحد، بيا طاقـ تربكم يتككف مف

 المدير 
 اثنا عشر معمما لمغة العربية ك معمماف لمفرنسية. 
 كيبمغ عددىـ أربعمائة ككاحد كعشركف تمميذا،مئة ك سبعة ك تسعكف : التالميذ

 .منيـ إناثا ك مائتاف ك أربع عشرة ذككرا
 تحتكم المدرسة عمى اثنا عشرة قسما: األقساـ .

 اقتصرت العينة عمى قسمي السنة األكلى ك الثانية ابتدائي، إذ يقدر عدد :عينة الدراسة- 3
 أيضا 68 تمميذا مكزعيف عمى قسميف، أما السنة الثانية بػ 65السنة األكلى ابتدائي بػ 

 .مكزعيف عمى قسميف

 :أدوات الدراسة- 3

 : المالحظة ( أ
عبارة عف تفاعؿ ك تبادؿ المعمكمات بيف شخصيف ك أكثر، أكليما »تـ تعريفيا بأنيا

الباحث، ك ثانييما المبحكث، لجمع معمكمات محددة حكؿ مكضكع معيف، كيالحظ 
 1.«الباحث خالليا ردكد فعؿ المبحكث

إضافة إلى أف المالحظة تستخدـ في البحكث الميدانية لجمع البيانات التي ال يمكف 
 . الحصكؿ عمييا عف طريؽ الدراسة النظرية

                                                        
  .136،ص (د ت)،2منيجية البحث العممي ، دكف معكمات نشر ، ط: حساف ىشاـ- 1
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 عف طريؽ ىذه األداة حاكلنا تسجيؿ ما الحظناه مف سمككات داخؿ حجرة الصؼ ، سكاء 
 .بالنسبة لممعمـ كطريقة تدريسو، أك المتعمـ ككيفية استجابتو لممعمكمات

 :المقابمة.)ب

التقاء مباشر بيف فرديف كجيا لكجو ك تحقؽ المقابمة في الدراسة »يمكف تعريؼ المقابمة بأنيا
 1.«الميدانية عف طريؽ أسئمة يمقييا السائؿ لمعرفة رأم المجيب في مكضكع محدد بالذات

ساعدتنا ىذه األداة في الحصكؿ عمى معمكمات حكؿ طرؽ التدريس المعمكؿ بيا في المرحمة 
 .االبتدائية،ككذا أىـ المشاكؿ التي تكاجو التحصيؿ الدراسي لدل المتعمميف

 النظرية السموكية و التعميم:ثانيا

يعد الٌتعميـ عماد األٌمة، كاألساس المتيف الذم تقـك عميو لذلؾ نجد أف جميع الشعكب تكليو   
اىتماما كبيرا، بغية تحقيؽ الٌرقي في مختمؼ المجاالت، ك الٌتخٌمص مف كؿ أشكاؿ الٌتخمؼ، 

فجعمت الدكلة مف التعميـ أقصى أكلكياتيا، فأنشأت المدارس ك المعاىد ك الجامعات، 
. كسٌخرت كؿ اإلمكانات المادية ك البشرية لذلؾ

 مف أجؿ مف أىـ المكضكعات التي اىتـ بيا عمـ النفس بشتى ميادينو كفركعو، يعتبر التعميـ
نجاحيا كتكلد عف ىذا العمـ  تحسيف العممية التعميمية ك إيجاد الطرؽ المناسبة لتطكيرىا كا 
العديد مف النظريات التي  تحمؿ ك تفسر عممية اكتساب المغة، ككيفية النيكض بعممية 

التعميـ، ك ما عمى معمـ المغة سكل اختيار النظرية األمثؿ التي  تساعده عمى تبميغ المادة 
. لممتعمـ، كأف يفيميا  فيما دقيقا ثـ يأخذ ما يحتاجو منيا

                                                        
 .138مناىج البحث العممي ك مناىج تحقيؽ المخطكطات لمطمبة الجامعييف ك الباحثيف، ص : عز الديف الشريفي -  1
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     ك الٌنظرية الٌسمككية مف أىـ الٌنظريات المعتمدة في عممية الٌتدريس، رغـ االنتقادات التي 
كٌجيت ليا  ككنيا أىممت القدرة العقمية لإلنساف، التي تميزه عف باقي الكائنات الحية 

 التعمـ  ككصفو بالسمكؾ اآللي، إال أف لـ يمنع  عمميةاألخرل، ككذا طريقة تفسيرىا لحدكث
في تحسينو مف خالؿ جممة المبادئ التي اعتمدتيا ، لما تـ استغالليا مف إسياميا ككنيا 

بشكؿ إيجابي، كمف خالؿ مكضكعنا ىذا الذم سعينا إلى الكشؼ عف دكرىا الفعاؿ في 
.  عممية التعميـ

فالنظرية السمككية تفسر التعمـ باعتباره شكال مف أشكاؿ السمكؾ المغكم، كتعتمد في ذلؾ  ( أ
. عمى المنيج العممي القابؿ لممالحظة كالقياس

تتـ عممية التعميـ عف طريؽ تمقي المتعمـ لمثيرات خارجية تدفع المتعمـ إلى إحداث  (ب
.   استجابات متنكعة

  .يقـك المعمـ بتعزيزات متنكعة، حتى يتـ ترسيخ كتثبيت المعمكمات فتحفزه عمى التعمـ (ج

؛ أم أف 1"«مجرد مستجيب لممثيرات أك معالج لممعمكمات»المتعمـ مف خالؿ ىذه النظريةإف  
ميمتو أف يحفظيا كيخزنيا عف طريؽ االستماع ك المالحظة فالتدكيف، كبذلؾ تمقى عممية 

 2:التعميـ عمى المعمـ بعده المركز  األساسي فييا، كيكمف دكره في 

 تحديد األىداؼ السمككية .
 برمجة المحتكل تتابعيا .

 

                                                        
التعمـ ك التدريس مف منظكر النظرية البنائية ، عالـ الكتب، القاىرة ػػ : حسف حسيف زيتكف ك كماؿ عبد المجيد زيتكف- 1

.  129، ص 2006 ،2، ط مصر
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 1.التمييز بيف المستكيات المختمفة الكتساب المعرفة ك الكسائط   المناسبة لكؿ منيا 

   كما تقع عميو مسؤكلية بناع البيئة التي يصحح فييا سمكؾ  التالميذ ، كيقـك بتعزيز ك 
تعديؿ ىذا السمكؾ مستخدما مبادئ تعديؿ السمكؾ، كما أف المعمـ مراقب ك متابع لعممية 

. 2التعميـ الفردم

 مف خالؿ النظرية السمككية يمعب المعمـ الدكر األعظـ، فيك الذم يحظر الدرس ك ف    إذ
يشرحو ك يصدر التعميمات ك التكجييات، كمف كاجبو أف يتمكف مف معرفة مظاىر النمك 

 3:المغكم لدل التالميذ المتمثمة في

صياغة األىداؼ السمككية بشكؿ دقيؽ حيث تتناسب مع طبيعة نمك التالميذ مف جية  ( أ
. ك ميكليـ كاتجاىاتيـ مف جية أخرل 

. تكجيو التالميذ مف الناحية المغكية كؿ حسب قدراتو ك إمكانياتو ك استعداداتو (ب 

معرفة العكامؿ التي تؤثر عمى النمك المغكم بشكؿ عاـ، كنمك كؿ تمميذ في الفصؿ  (ج
الدراسي عمى كجو الخصكص، ك العمؿ عمى تحديد ىذه العكامؿ ك تدعيـ اإليجابي منيا ك 

. معالجة السمبيات

  أكجو أكجو القكة في تكجيو التالميذ ك ذلؾ بعد التعرؼ عمى ئيـتعاكف المعمـ مع أكليا (د
. الضعؼ لدييـك

                                                        
.104استراتيجيات التعمـ كالتعميـ، ص :  كليد عبيد-  1  

. 129، ص التعمـ ك التدريس مف منظكر النظرية النظرية البنائية: حسف حسيف زيتكف ك كماؿ زيتكف - 2
التربية العامة لمطمبة ك المساعديف في المعاىد التكنكلكجية لمتربية، كزارة التعميـ : تكفيؽ حداد ـ محمد سالمة آدـ-  3

 .89، ص1977، 1االبتدائي ك الثانكم، ط
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 كمف ىذا المنطمؽ يتجمى دكر المعمـ  في العطاء الكمي لممعرفة، مما يستكجب عميو بذؿ   
جيكد كبيرة لينجح في عممية التعميـ ، كالتعميـ الجيد ىك أساس كؿ تنمية اقتصادية 

كاجتماعية جيدة، كال يمكف  أف يككف التعميـ جيدا إال عمى يد  معمـ جيد لمتحصيؿ ك التككيف 
رائد اجتماعي، مكجو ثقافي ك  )، كمف المعمـك أف المعمـ  في المدرسة يقـك باألدكار التالية 

 1.(قائد لألطفاؿ ك الشباب 

 تؤمف النظرية السمككية بأف أفضؿ تعميـ ىك ذلؾ الذم يحدث عف طريؽ التقميد     
كالمحاكاة ك التعزيز ك التكرار، كيعتبر السماع األداة األكلى التي تسيـ في حدكث  ذلؾ 

كخاصة في تعمـ القراءة لدل المبتدئيف، فكمما كانت القراءة  جيدة مف المعمـ مف حيث النطؽ 
، فكؿ ىذه األمكر ...السميـ، كمخارج األصكات ، ك أيضا احتراـ عالمات الكقؼ ك الترقيـ 

تؤثر عمى المتعمـ ك تجعمو في سعي دائـ لتقميد معممو، ك ىذا ما الحظناه أثناء الدراسة 
. الميدانية التي أجريناىا عمى تالميذ السنة األكلى كالثانية ابتدائي

   كقبؿ التطرؽ إلى مبادئ السمككية المطبقة في المرحمة االبتدائية، سنتكمـ عف ىذه األخيرة 
. كدكرىا في تنمية المغة لدل الطفؿ

  التعميم االبتدائي مبادئه وأهدافه: ثالثا    

تعد المرحمة االبتدائية مرحمة ميمة بالنسبة لمطفؿ، فيك يدخميا في فترة مف العمر تتميز 
 تزكده بكسائؿ التعمـ، كتميد لو سبؿ  التيبخصائص النمك العقمي ك الجسمي ك االنفعالي

                                                        
 1990، 2 أصكؿ التربية ك التعميـ، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائرػ، طالتعميـ،أصكؿ التربية ك :  تركي رابح- 1
. 434ص
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المعرفة ك تفتح عقمو عمى آفاؽ مف حياة أكسع ك تحاكؿ أف تجعؿ مف تفكيره أكثر خصكبة 
  1.ك مف جسمو أكثر اتزانا، كىي الفترة التي تكضع فييا المبنات األكلى عند الطفؿ

 : مبادئ التعميم االبتدائي-1

 : كيمكف أف نحصر مبادئ التعمـ في

 أنو تعميـ مكجو لجميع أبناء الكطف ذككرا ك إناثا، في الريؼ ك الحضر عمى السكاء .
  يرتبط بحياة الناشئيف ككاقع بيئاتيـ بشكؿ يكثؽ الصمة بيف ما يدرسو التمميذ بالمدرسة

. ك ما يتمقاه في البيئة الخارجية، مع تأكيد االىتماـ بالناحية التطبيقية
 يعمؿ عمى إعداد الفرد ليككف مكاطنا منتجا .
 2.يؤكد عمى تحقيؽ الذات ك إنشاء المتعمـ بمجتمعو 

 :أهدافه -2

 : مف بيف األىداؼ التي يصبكا إلييا تذكر

 تزكيد الطفؿ بالميارات المغكية ك تمكينو منيا .
  ،القدرة عمى االكتساب المغكم الكاضح السميـ، سكاء كاف ىذا االتصاؿ شفكيا أـ كتابيا

. ككؿ محاكلة لتدريس المغة العربية يجب أف تؤدم  إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ
  القدرة عؿ كتابة الكممات العربية مع تمييز أشكاؿ الحركؼ
 معرفة قكاعد المغة العربية .
 1.تمكيف التالميذ مف ترتيب األفكار ك التسمسؿ في طرحيا ك الربط بينيا  

                                                        
محمد صالح الديف مجاكر ، تدريس المغة العربية في المرحمة االبتدائية أسسو ك تطبيقاتو، دار القمـ الككيت :  ينظر  1-
 .45،46 ، ، ص4،1983ط
 التعليم األساسي بين النظري و التطبيق دراسة تحليلية لواقع مؤسسة متعددة التقنيات: مخلوف بلحسن- 2
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 امتنمية لغة التالميذ ك تقكيتيا كتمكينيـ مف التعبير السميـ عف حاجاتيـ شفييا ككتاب .

    التمميذ في المرحمة االبتدائية يعد كالصفحة البيضاء ، في يد أم مسؤكؿ يخط عمييا ما 
يشاء، كنظرا لألىمية البالغة التي تحتميا  ىذه المرحمة كاف ينبغي أف تكلى العناية الفائقة مف 

 كذلؾ لمساعدة 2قبؿ الدارسيف ك الباحثيف مف جية ك مف طرؼ المخططيف مف جية أخرل
. المتعمميف عمى التحصيؿ الدراسي الجيد 

 العربية المغة األساسية التي تدرس بصفة يكمية، كتأخذ ساعات أطكؿ مقارنة   تعتبر المغة
بالمكاد األخرل، فامتالكيا كاكتسابيا يساىـ في تعميـ بقية األنشطة التعميمية، كمف ثـ تيتـ 
المرحمة االبتدائية بتكفير تعمـ يمكف المتعمميف مف التحكـ في القراءة كالتعبير  كالتكاصؿ 

منياج المغة مع مشافية ككتابة ، كذلؾ مف خالؿ تنمية الميارات المغكية لدييـ مما يتماشى  
 3.العربية

   شيدت المدرسة االبتدائية تغيرات ك تطكرات جذرية خالؿ السنكات األخيرة، كذلؾ بغية 
يجاد الطرؽ المالئمة التي تحقؽ الغاية مف التعميـ في ىذه المرحمة،  تحسيف العممية التربكية كا 

:   ك يتعمـ التمميذ فييا الفنكف المغكية األربع ك ىي

حيث يصغي التمميذ لما يقاؿ لو بالفصحى ، التي يمكف اعتبارىا لغة غير : االستماع/أ
مألكفة لديو لتعكده عمى العامية، ك لذلؾ تعتبر ىذه المرحمة الدرجة األكلى التي تكصمو إلى 

جكىر لغتنا العربية ، كلكي يحصؿ ذلؾ ال بد أف يككف المعمـ  كفؤا كسميـ النطؽ ألف التمميذ 
. يعتمد عمى  تقميد كؿ ما يسمعو مف قبمو،ك أم خطأ قد يؤثر عمى تعمـ ىذه المغة

                                                                                                                                                                              
األردن، –راتب قاسم عاشورو محمد فخري مقدادي، المهارات القرائية و الكتابية طرائق تدريسها و استراتيجياتها، دار المسيرة، عمان : ينظر-  1

 .210-209، ص 2009، 2ط 

 .08،ص 2012سيدم محمد دباغ بكعيد كحفيظة تازكرتي ، دليؿ المعمـ لمسنة الثانية ابتدائي، جكاف :  ينظر 2-
سيدم محمد دباغ بكعياد ك حفيظة تازكرتي، دليؿ المعمـ لمسنة الثانية ابتدائي، مديرية التعميـ األساسي، جكاف : ينظر-  3

 .08، ص2012
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 القدرة عمى النطؽ السميـ ك تنمية القدرات المفظية ك الفكرية كالميارات ىي:ةالقراء/ ب
   1.الضركرية الستعماليا، كذلؾ لتحقيؽ غذاء متكامؿ لمفنكف المغكية األخرل

بحيث يتمكف التمميذ مف التعبير عف أفكاره كميكلو كحاجاتو، مستخدما في ذلؾ : التحدث/ ج
. ما أمكنو مف الجمؿ كالعبارات التي تمخص مراده

مف خالؿ تدكيف كؿ ما يريد نقمو إلى اآلخريف بطريقة سميمة، محافظا فييا عمى : الكتابة/ د
. القكاعد اإلمالئية التي يككف قد سبؽ ك تعمميا مف قبؿ مدرسو

 من منظور سموكي مهارات المغة العربية :رابعا

  إٌف الطفؿ في المرحمة االبتدائية يتعمـ الميارات المغكية األربع كما أكردنا سمفا، كسنعمد مف 
خالؿ مكضكعنا ىذا إلى دراسة الكيفية المناسبة التي نستطيع  مف خالليا تنمية ىذه 

الميارات لدل ىذا الطفؿ، بربطيا بأشير نظريات التعمـ ك أقدميا ك نقصد بذلؾ النظرية 
 .السمككية، مف خالؿ  التعرؼ عمى الدكر الفعاؿ الذم لعبتو في إنجاح عممية تعمـ المغة

 كىذا األداء إما أف يككف صكتيا أك ،أداء لغكم يتسـ بالدقة ك الكفاءة» لميارة المغكية ىيا  
فاألكؿ يشتمؿ القراءة ك التعبير الشفكم، ك التذكؽ البالغي ك إلقاء النصكص ؛ غير صكتي

النثرية كالشعرية، أما غير الصكتي فيشتمؿ عمى االستماع ك الكتابة ك التذكؽ الجمالي 
 2.«الخطي

 لتعمـ أية ميارة ينبغي تكفر مجمكعة مف األسس التي تنبنى عمييا، كيمكف تحديد ىذه 
: األسس في

                                                        
 .154فيصؿ حسيف طحيمر العمي ، المرشد الفني  لتدريس المغة العربية، ص:  ينظر 1- 

 . 13زيف كامؿ الخكيسكي،الميارة المغكية،ص  :ينظر- 2
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مراعاة درجة النمك العقمي ك البدني لممتعمـ؛ فال يجب أف يعٌمـ الفرد ميارة ال تتناسب  ( أ
. كمستكل تفكيره

. مراعاة دافعية المتعمـ ؛ فالبد أف تتفؽ الميارة مع الميكؿ الشخصية لممتعمـ ( ب

مراعاة درجة تعقد الميارة؛ فمكؿ ميارة خاصية تتميز بيا ك ينبغي معرفة طرؽ  (   ج
 1.ككسائؿ التكصيؿ الصحيح ليا

: مهارة االستماع- 1

 األكلى السنة  كىك األصؿ قبؿ كؿ الميارات التي ينبغي تعمميا،فالطفؿ عندما نستقبمو في 
 القراءة معرفتوف سمع األصكات ك الكممات ك فيـ مدلكالتيا،قبؿ أبالمدرسة يككف قد سبؽ لو 

فبدايات التمميذ األكلى في تعممو لمغة تككف عف طريؽ المحاكاة ك التقميد  كالفيـ ك ، بالعيف
 2.إدراؾ النتائج ك العالقات، ك أيضا التكجيو ك التشجيع ك التعزيز

  كالجدير بالذكر أف كممة السماع كردت في القرءاف الكريـ أكثر مف مرة ،فنجدىا في قكلو 

يًعا َبِصريًا﴾ِإنَّ ا: عز ك جؿ ِ ُ  َ  ْس َ َ ااُ  :كقكلو أيضا،3﴿للََّه َكاَن َسَِ  َوَ ا ِ﴿إنَّ اللََّه ُ  ْس
ِ ٍ  َ  ْس ِف الْسُقُبور﴾  4.أَنْسَت ِبُ ْس

كاالستماع عممية عقمية تتطمب جيدا يبذلو المستمع في متابعة المتكمـ كفيـ معنى ما "
  5".يقكلو

                                                        
  .18،19ص : السابؽالمرجع - 1
  .117المرشد الفني لتدريس المغة العربية، ص :فيصؿ طحيمر العمي  2
  .58اآلية: سكرة النساء 3
  .22اآلية :سكرة فاطر 4
  .126المرشد الفني لتدريس المغة العربية،ص:فيصؿ حسيف طحيمر العمي 5
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: كيتطمب االستماع ما يمي

. جيدا في متابعة المتكمـ (أ

 .لفيـ المعف (ب

. االنتباه ك االىتماـ مف قبؿ المستمع (ج

 :أهدافه1-1

: يمكف حصرىا فيما يمي

. أف يقٌدر المتعممكف االستماع كفف مف فنكف المغة ك االتصاؿ المغكم (أ

أف يككف لدييـ القدرة عمى إدراؾ الكممات المسمكعة ك عمى االستجابة لإليقاع المكسيقي  (ب
. في الشعر ك النثر

. كسيمة فعالة لمتدريب عمى حسف اإلصغاء ك حصر الذىف ك متابعة المتكمـ (ج

 1.االستجابة الجيدة ك المناسبة لألسئمة المطركحة (د

  لذا يعتمد البرنامج الحالي لمسنة األكلى ابتدائي عمى تنمية ىذه الميارة مف خالؿ مجمكعة 
نصكص مختارة مف قبؿ كزارة التربية ، فقد عمدت إلى جعميا ذات فقرات صغيرة ليقدر 
التالميذ عمى استيعابيا بسرعة مف خالؿ درس التسميع؛ أيف يقـك المدرس بقراءتيا عمى 

. تالمذتو قراءة سميمة خالية مف األخطاء، ألف الطفؿ في ىذه المرحمة يحاكؿ أف يقمد معممو

 

                                                        
.75،ص 1991، 1تدريس فنون اللغة العربية، دار الشواف، القاهرة، ط: علي أحمد مدكور-  1  
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 : تدريس االستماع وفق النظرية السموكي1-2

السنة األكلى ابتدائي  ( أ

: الحصة األكلى مرتبطة بكتاب القراءة

  يرتبط اليـك األكؿ بالنسبة لمسنة األكلى ابتدائي بنشاط أشاىد ك أستمع؛ بحيث يتأمؿ التمميذ 
المشيد ثـ يستمع بكعي لما يمقى عميو، كيعبر عنو بصفة تمقائية باستغالؿ سند بصرم تـ 

يتضمف مجمكعة مف األطفاؿ، يحممكف مكانس ك  ، تعميقو عمى السبكرة مف قبؿ المعممة
. يقكمكف بتنظيؼ ٌحييـ ك غرس األشجار فيو

: قامت المعممة مف خالؿ ىذا المشيد بتكجيو العديد مف األسئمة عمى التالميذ مف

  ماذا تركف في الصكرة؟
  ماالذم يقـك بو رضا ك أصدقاؤه ؟
  فكرة مف؟

ـٌ بدأػت في قراءة النص بصكت جيكرم مسمكع، محترمة مخارج الحركؼ ك عالمات     ث
فميمة التالميذ في ىذه األنشطة تكمف في اإلجابة عف أسئمة المعمـ ك االستماع إلى الكقؼ 

. النص المقركء

 تحديد المثيرات المالئمة لٌكؿ عنصر يتـ تقديمو ثـ ترتيبيا تدريجيا مع ة  كعمى المعمـ
مراعاة تقديـ المككنات ك العناصر بطريقة تسمح بحدكث االستجابة الصحيحة مف قبؿ 

كافئ االستجابة ت أٍف يياالتالميذ؛ فإذا قاـ ىؤالء بكصؼ المشيد المصكر جيدا ينبغي عؿ
بالرضا التمميذ  عندىا يشعر قٌدـ لو الحمكل أك بالتصفيؽ مف قبؿ زمالئوتالصحيحة كأٍف 

.   التنافسك  دافعيتو نحك التعمـ، كىذا األمر ينٌمي لدل زمالئو ركح المشاركة كتزيد
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: فالتمميذ بحاجة ماسة إلى التعمـ كاكتساب الميارات االستماعية التي تشمؿ ما يمي

 القدرة عمى التمييز بيف مخارج الحركؼ .
 االستفادة مف حركات المعمـ كشرح مفردة أك كصؼ مشيد معيف .
 االستفادة مف داللة تغير صكت المعمـ، مف خالؿ الحكار المكجكد في النص مثال .
: السنة الثانية ابتدائي ( ب

ال فرؽ بيف ما طبؽ في درس االستماع لمسنة األكلى كبيف ىذه السنة؛ فاالختالؼ الكحيد 
 : يكمف في ما يحتكيو النص فقط، أما الطريقة فنفسيا

 .الريؼ: المكضكع

 :خطكات الدرس

 .عرض السند البصرم -
 .طرح أسئمة حكؿ ما تحتكيو الصكرة -
 .قراءة أكلى مف قبؿ المعممة -
 .تكميؼ مجمكعة مف التالميذ بقراءة النص -

 . تحرص المعممة عمى تدعيـ االستجابات الصحيحة أثناء القراءة أك اإلجابة عف األسئمة

 : مهارة القراءة و الكتابة-2

تعتبر المرحمة االبتدائية مرحمة ميمة بالنسبة لطفؿ ال يتعدل سنو السٌت سنكات ، بما أنو   
الذم كيأتي إلييا صفحة بيضاء ال يممؾ مف المغة سكل ما سمع داخؿ حٌيز أسرتو  المجتمع 

. يعيش فيو، كيكمف دكر المدرسة في تمكينو مف قراءة ك كتابة  كؿ ما يسمع أك ينطؽ بو
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، فقد تكاجيو العديد مف الصعكبات ك المشكالت،ألف ىاتيف ر  كىذا التعمـ ليس باألمر اليسي
 معظـ األطفاؿ ما قد ال يصؿ إليولذافالميارتيف تتطمباف الكثير مف الٌنضج ك االستعداد، اؿ

في ىذه المرحمة، ليذا كجب عمى المدرسيف أف يبذلكا مجيكدا أكبر، ك أف يختاركا الطرؽ 
.   األمثؿ التي يمكف بكاسطتيا تسييؿ عممية تعمميا

 

:  مهارة القراءة2-1

إدراؾ الرمكز المكتكبة ك النطؽ بيا ثـ استيعابيا ك ترجمتيا إلى »  يمكف تعريفيا بأنيا 
أفكار، ك فيـ المادة المقركءة ثـ التفاعؿ مع ما يقرأ ك االستجابة لما تمميو عميو ىذه 

 1.«الرمكز

  كتنقسـ القراءة  إلى قسميف رئيسييف ىما القراءة الصامتة ك القراءة الجيرية، ك لكؿ منيا 
. ميزات ك خصائص  تنفرد بيا عف األخرل

في ىذا النكع مف القراءة يدرؾ القارئ الحركؼ ك الكممات المطبكعة : القراءة الصامتة (أ
 2.أمامو ك يفيميا دكف أف يجير بيا

  كتعرؼ أيضا بأنيا عممية يطمب فييا المعمـ مف التالميذ أف يقرؤكا بصمت مكضكعا  

مناسبا ليـ في الطكؿ ك األفكار ك المفردات كمحاكلة منو لتييئتيـ أثناء تكصيؿ المكضكع 
 3.ليـ

                                                        
  .14المرشد الفني لتدريس المغة العربية، ص :  فيصؿ حسيف طحيمر العمي - 1

  .140تدريس فنكف المغة العربية، ص : عمي أحمد مدككر 2-
دراسات في مناىج المغة العربية ك طرؽ تدريسيا، دار الكراؽ، :  عبد الرحماف عمي الياشمي ك محمد فخرم العزاكم 3

 .  194، 2006األردف،   ػػػعماف
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  كتسمح القراءة الصامتة بتحقيؽ سرعة استيعاب المكضكعات بمجرد النظر إلى الكممات ك 
. الجمؿ

ىي الٌتعرؼ عمى اٌلرمكز المطبكعة ك فيميا ك نطقيا بصكت مسمكع : القراءة الجيرية (ب
مجمكعة مف »:مع الدقة ك الطالقة ك تجسيد المعاني، كقد عرفيا زيف كامؿ الخكيسكي بأنيا

النقاط ك الرمكز المطبكعة ك تكصيميا عبر العيف إلى المخ بالجمع بيف الرمز كشكؿ مجرد ك 
المعنى المختزف لو في المخ، ثـ الجير بيا بإضافة األصكات ك استخداـ أعضاء النطؽ 

 1.«استخداما سميما

 لمعرفة  كلذلؾ تعتبر كسيمة إلتقاف النطؽ ك إجادة األداء ك تمثيؿ المعنى، ك تساعد 
 2.عالمات الترقيـ ك تذكؽ المادة المقركءة

: فها أهد2ـــ2

  تنمية القدرات المفظية ك الفكرية ك استغالؿ القراءة في تككيف اىتمامات ك أغراض
 3.جديدة

 تنمية الرغبة ك الشكؽ إلى االطالع ك البحث عف مكاد قرائية جديدة .
 4.سالمة النطؽ في القراءة الجكىرية 

 

                                                        
  .149ص تدريس فنكف المغة العربية،:عمي أحمد مدككر-  1

  .154المرشد الفني لتدريس المغة العربية، ص :  فيصؿ حسيف طحيمر العمي 2-
  .118الميارات المغكية، ص :  زيف كامؿ الخكيسكي- 3
 . 145عمي أحمد مدككر، تدريس فنكف المغة العربية، ص: ينظر- 4
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 بيف "حسني عبد البارم عصر"يربط :  تدريس القراءة وفق النظرية السموكية1ـــ2ـــ2
القراءة عممية استجابة أك ردة فعؿ لمثير ك ىك »القراءة ك الٌنظرية السمككية حيث يرل أف 

المكتكب؛ فالكاتب مثير لمقارئ بكؿ ما يكتبو مف كممات ك جمؿ ك تراكيب ك عبارات ك 
  1.«مف معاف ك أفكار ك تصكراتيريد فقرات يشحنيا بما 

قراءة فقرة تتضمف القياـ بالتنظيـ  »:عمى أنيا تعني التفكير يقكؿ" ثكرندايؾ "   كيعرفيا
ك بياف ...التخيؿ الذيف يحدثاف في التفكير، ك تتضمف القراءة التعمـ ك ردة الفعؿ ك الحكـك

 2."التعميـكالعالقات ك االرتباطات ك التقكيـ الناقد لممقركء، كما تتضمف االنتباه ك التجريد  

يحرص كاضعكا البرامج عمى تنمية ميارة القراءة لدل األطفاؿ، قصد تعكيدىـ عمى النطؽ 
  .السميـ ك األداء الجيد لما يقرأ

 :السنة األولى ابتدائي ( أ

 3:  ينقسـ المنياج في ىذه السنة إلى ثالثة مراحؿ أساسية تمكنيـ مف إتقاف ىذه الميارة ىي

 تستغرؽ شيرا تقدـ فيو أربع كحدات تعميمية، يتييأ أثناءىا المتعمـ : المرحمة التمييدية
لالندماج في المحيط المدرسي ك يمارس التعبير الشفكم ك التكاصؿ كالقراءة 

. اإلجمالية
 كتستغرؽ ست عشرة كحدة تعٌممية، يتعرؼ فييا : مرحمة التدريب عمى مفاتيح القراءة

. المتعمـ عمى الحركؼ الصائتة ك الصامتة

                                                        
 . 65فنكف تدريس المغة العربية، ص : رحسف عبد البارم عص- 1
 الميارات القرائية ك الكتابية، : راتب قاسـ ك محمد فخرم مقدادم 2
 (د ط )الجزائر،-المغة العربية لمسنة األكلى ابتدائي كتاب التمميذ، منشكرات الشياب، باب الكاد :  بكبكر خيشاف ك آخركف 3

  .145، ص 2009
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 تستغرؽ ثماني كحدات،يمارس فييا المتعمـ القراءة المسترسمة : مرحمة القراءة الفعمية
 1.لنصكص قصيرة، يتحقؽ لو فييا التحكـ في آليات القراءة

نما يكتفي بحفظ إٌف    التمميذ في ىذه المرحمة ال يستطيع قراءة الجمؿ الطكيمة أك الفقرات، كا 
، منى)مجمكعة مف المفردات ذات االستعماؿ المتكرر مف قبؿ المتعمـ، كأسماء الشخصيات 

. ك حركؼ الربط ك أسماء اإلشارة إلى غير ذلؾ (...، األبرضا

 في ىذا النمكذج البطاقات، ك ىي خير معيف لتدريب  التالميذ المبتدئيف ةستعمؿ المعمـت   ك
عمى القراءة؛ ك نقصد بالبطاقة تمؾ القطعة الكرقية التي ييكتب عمييا مجمكعة مف الكممات 

ترتبط بالنص المدركس، مع تدعيميا بصكر أك سند بصرم؛ حيث يطمب منيـ التأمؿ فييا، 
.  عمـ سكل اإلجابة عنياتبعد ذلؾ يقـك بسؤاليـ عف مضمكنيا، كما عمى الـ

ماقرأ  كٌررتقرأ ما كيتب تحتيا كت ، كحدابدأ باإلشارة إلى كؿ صكرة عمى تأخذ مسطرة كت ثـ   
فيستمع ؛رج الحركؼ، ثـ يدعكا التالميذ إلى تقميده في القراءةابصكت مسمكع مع العناية بمخ

التالميذ لمقراءة، ثـ يكرركنيا مرات عدة؛ فالتكرار عبارة عف إجراء خارجي في العممية 
التعميمية، كمف الدعائـ األساسية التي تنجح بيا عممية التعميـ؛حيث ىك استمرار لفعؿ العالقة 

استيعاب المفاىيـ في سياقات  القائمة بيف المثير ك االستجابة، مما يجعؿ الذاكرة قادرة عمى
متباينة، ك ليتحقؽ ىذا االقتراف الثنائي ال بد مف التكرار،شرط أف يككف تكرارا مكجيا 

 2.بيداغكجيا،مرتكزا عمى بعض الجكانب الخاصة بشخصية المتعمميف ك الرغبات ك الدكافع

   كليحقؽ المعمـ نجاح القراءة مف خالؿ ما سبؽ البد لو مف اإلكثار مف التدعيـ كالتعزيز
كذلؾ عند تمكف التمميذ مف القراءة الصحيحة أك النطؽ السميـ لمكممات،كلممعززات أشكاؿ 

  التالميذ لدلأثرا إيجابياكثيرة ، كالمدح ك الثناء، التصفيؽ أك منحو قطعة حمكل؛ فمذلؾ 
                                                        

 .145ص: المرجع السابق- 1

  .55دراسات في المسانيات التطبيقية، ص :  أحمد حساني 2
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 يساعد عمى حيث أغمب عمماء النظرية السمككية عندالتدعيـ المعنكم أثبت  فأساليب
استمرارية العمؿ، كمف ثـ التحصيؿ الدراسي الذم ىك مبتغى أغمب التالميذ في المدارس 

 1.المختمفة

: خطة الدرس

 2.تنظيؼ الحي: المكضكع

يحتكم الدرس عمى نص صغير كبجانبو صكرة لمجمكعة مف األطفاؿ، يحممكف مكانس 
.  كمجرفات ك أكياس بالستيكية، يقكمكف بتنظيؼ حٌييـ، ك غرس األشجار فيو

: تمييد

 تطمب المعممة مف التالميذ فتح كتاب القراءة عمى الدرس المحدد، ك تييئ التالميذ لبداية 
.  عممية القراءة، حيث تطمب منيـ االستماع الجيد ك تتبع ما يقرأ عمييـ

: العرض

 تقـك المعممة بقراءة النص قراءة كاضحة ك متأنية، محترمة فييا مخارج الحركؼ ك النطؽ 
الٌسميـ الٌصحيح ليا، بصكت مسمكع ألكثر مف مرة، ثـ تطمب مف التالميذ القراءة كاحدا تمك 

اآلخر، حيث الحظنا بأنيا تبدأ بأنجب التالميذ ك أكثرىـ قدرة عمى القراءة، حتى يتمكف 
زمالؤىـ ممف ال يتقنكنيا جيدا عمى ترسيخ النص في أذىانيـ، ك حفظ النطؽ السميـ لمكممات 

.  المتكاجدة فيو، لتجنب الكقكع في الخطأ

                                                        
  .375دكجالس براكف، أسس تعمـ المغة ك تعميميا، ص :  ينظر 1
  .76المغة العربية السنة األكلى مف التعميـ االبتدائي ، ص :  بكبكر خيشاف ك آخركف  2
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  بعد ذلؾ تقـك المعممة بشرح المفردات الغامضة، لمساعدة المتعمميف عمى فيـ النص 
تضطر في بعض األحياف إلى شرح كممة كاحدة مف خالؿ جممة بسيطة، ألف التالميذ          ك

في ىذه السنة ال يستطيعكف فيـ كؿ ما يمقى عمييـ دكف شرح مفصؿ لمكممات كالجمؿ التي 
عندما تجد أف  القكا فييا صعكبة في الفيـ، كما كقد تضطر إلى استخداـ العامية في ذلؾ

األمر استصعب عمييـ، كما ك تىتىخمؿ ىذه الفقرات مجمكعة مف األسئمة حكؿ النص، إلثارة 
.  التالميذ ك الزيادة مف نشاطيـ داخؿ حجرة الصؼ

   كمف خالؿ الحصة األكلى مف نشاط القراءة يكتشؼ المتعمـ الحرؼ مف أك آلية القراءة 
 القصير كالطكيؿانطالقا مف السند البصرم ك ليدرؾ العالقة بيف الصكرة ك الصكت بشكميو 

ثـ يقرأ الجممة كممة كممة الستخراج المشتممة منيا لمحرؼ المستيدؼ فيجرد منيا بعد 
. اكتشافو

  1:مثاؿ

  األشجار األطفاؿ سغر  خاألكسا يرمي فكج

 غرس            خ          األكسا                       

                                                    غ                      خ                             

  كبعد قراءة الجممة ألكثر مف مرة، كاستخراج الحرؼ المستيدؼ تقـك المعممة برسـ الحرؼ 
مع كضع الحركات في  (كسط أك أكؿ أك آخر الجممة )عمى السبكرة بكيفيات مختمفة

. الحركؼ

  1:مثاؿ

                                                        
 .76المغة العربية السنة األكلى مف التعميـ االبتدائي، :  بكبكر خيشاف ك آخركف  1
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ا  ًخي خك خاى   خً  خي خى   خو  خه  خن

 

ا  غً  غي  غى  ا  ًغي غيك غى   غو  غه  غن

 

كلتثبيت ىذيف الحرفيف في ذىف المتعمـ تقـك بكتابة تمريف بسيط عمى السبكرة، كتطمب مف 
. التالميذ تمييز الحرفيف في الجمؿ المكتكبة بمكف مغاير

 2:مثاؿ

  فارغ   يغرس   غرس   آخر   يخرج   األكساخ 

   

 كما ينجز المتعمـ مجمكعة مف التماريف في شكؿ ألعاب محفزة ليمارس القراءة التمقائية   
 3.التماريف الكتابية المقررة في ألعب ك أتمرفك

 الفيـك فالقراءة نشاط عقمي فكرم يستند إلى ميارات آلية كاسعة تقـك عمى االستبصار فإذ  
 الفضؿ في ذلؾ، فأصبح مفيـك "ثكرندايؾ"كنتيجة لمبحكث التربكية تغير مفيكميا ك كاف ؿ

                                                                                                                                                                              
  . المرجع نفسو، ص ف 1
  .76المغة العربية السنة األكلى مف التعميـ االبتدائي، ص  : بكبكر خيشاف ك آخركف 2
  .15، ص 2012دليؿ المعمـ لمسنة األكلى ابتدائي، مديرية التعميـ األساسي، جكاف : كبكر خيشاف ك آخركف 3
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التعرؼ عمى الرمكز ك نطقيا ك ترجمة ىذه الرمكز إلى ما تدؿ عميو مف معاني » القراءة ىك 
 1.«ك أفكار ، بعد ذلؾ أضيؼ إلييا تفاعؿ القارئ مع النص المقركء

 كالمالحظ مف خالؿ مقابمة الحرفيف السابقيف أف كاضع البرنامج راعى الخصائص الصكتية 
لمحركؼ أثناء التدريس، فنالحظ مف خالؿ الحرفيف أنيما متقارباف في المخرج فكالىما 
يدرككا حمقياف ، فبعد التطبيقات المختمفة ك القراءة المتكررة، يميز المتعممكف بيف الصكتيف ك

.  استبداؿ أحدىما باآلخر يؤدم إلى تغيير المعنىأفٌ 

: السنة الثانية ابتدائي  ( ب

 إٌف التمميذ في السنة الثانية ابتدائي يككف متمكنا نكعا ما مف معرفة الحركؼ ك آلية قراءتو   
كالتمييز بينيا ؛ ككنو درسيا في السنة التحضيرية ك السنة األكلى، مما يجعمو قادرا عمى 

القراءة دكف صعكبة كبيرة، ك تعميـ المغة العربية في ىذه السنة يعني أكال ك قبؿ كؿ شيء، 
 2:دعـ المكتسبات التي أحرز عمييا المتعمـ، كيتـ ذلؾ عف طريؽ

 مراجعة كامؿ الحركؼ .
 مراجعة المد ك اليمزة ك التنكيف في الشيريف األكليف .
 إدخاؿ نصكص أدبية ك إخبارية ك عممية مبسطة تدخؿ ضمف حاجات المتعمـ .

  كتتميز القراءة في السنة الثانية بككف المتعمـ في ممارستيا ينتقؿ مف قراءة الكممة أك الجممة 
: إلى القراءة المسترسمة لنص متكامؿ كليذا تقدـ القراءة في مرحمتيف

                                                        
ميمي صادؽ، تنمية الميارات المغكية لمطفؿ، عالـ الكتب، القاىرة ػػ مصر، ط:  ينظر  1 ، ص 2000، 1كريماف بدير كا 
89.  
 . 09، ص2011مناىج السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي،جكاف : مديرية التعميـ األساسي- 2
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 يضـ نصكصا تشمؿ عمى الحركؼ ك الضكابط ك األصكات المدركسة : قسـ المراجعة
. في السنة األكلى ك ذلؾ قصد مراجعتيا

 يضـ نصكصا متنكعة قريبة في متناكؿ المتعمـ مبنى : قسـ التدريب عمى القراءة
كمعنى ، تيدؼ إلى فتح ذىنو ك تنمية تفكيره ك لغتو بتناكليا لمجمكعة مف المعاني 

. الحضارية ك العممية ك األخالقية

: خطة الدرس

 1.الٌريؼ: المكضكع .1

نص قصير، تتكسطو صكرة تحتكم عمى طفمة تجرم في الحقكؿ، عمى مف  الدرس تشكؿ  م
 مف الفراشات كالطيكرمساحات خضراء جميمة ك أزىار مختمفة ألكانيا ك أشجار مثمرة، ك 

 .ىناؾحكليا كعمى بيكت متفرقة ىنا ك 

في البداية تقـك المعممة بقراءة النص قراءة متأٌنية كاضحة، مرٌكزة فييا عمى النطؽ : العرض
رم مسمكع مٌرة أك مٌرتيف، ثـ تطمب مف التالميذ القراءة كاحدا كالسميـ الصحيح، بصكت جو

تمك اآلخر، كمف ثـ تقـك بشرح بعض األلفاظ الغامضة لتنمية معارؼ المتعمـ، كمساعدتو 
عمى فيـ النص، كما تقـك بطرح العديد مف األسئمة التي مف خالليا تحصؿ اإلثارة داخؿ 
:  القسـ كتزيد مف دافعية المتعمميف مف خالؿ التعزيزات المختمفة ، مف بيف ىذه األسئمة نذكر

  كيؼ كجدت الريؼ؟
  ىؿ تريد زيارتو؟
  ما األشياء الجميمة التي تحبيا فيو؟

                                                        
 . 70السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي، ص: كتاب المغة العربية 1-
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 ىنا تختمؼ إجابات التالميذ ك تتنكع ؛ فمكؿ كاحد منيـ طريقة في التعبير كرأم في مكضكع 
أك أف تعطيو  (جيد-أحسنت  ): الدرس، ككؿ استجابة يعقبيا تعزيز كقكؿ المعممة لمتمميذ

. ىدية

مثؿ ككأف :  كيتعرؼ التمميذ مف خالؿ ىذا النص عمى أداتيف مف أدكات التشبيو ىما
تخبر التالميذ أنو مف )تتناكليما في جممة بسيطة كتطمب مف التالميذ اإلتياف بأمثمة مشابية 

. (يأتي بجممة صحيحة تمنحو ىدية

  :مهارة الكتابة - 3

القراءة ك الكتابة فناف لغكياف يرتبطاف ببعضيما ككاف الرأم السائد بضركرة تأجيؿ تعميـ 
الكتابة،إلى حيف تتحقؽ القدرة عمى القراءة لدل األطفاؿ، ك قد أشارت نتائج الدراسات إلى أف 
السمكؾ الكتابي عندىـ بدأ منذ كلكجيـ المدرسة، كأٌف عمى األطفاؿ أف يتعممكا القراءة خالؿ 

  1.عممية الكتابة

   كتعتبر الكتابة األداة الرئيسية في التعمـ ك التعميـ ك الكسيمة المثمى لمتعبير عف النفكس، 
أداء لغكم رمزم يعطي دالالت متعددة، ك تراعى فييا القكاعد النحكية » :كيمكف تعريفيا بأنيا

المكتكبة، يعبر عف فكر اإلنساف ك مشاعره، ك يككف دليال عمى كجية نظره، ك سببا في حكـ 
 2.«الناس عميو

 3:  كتعميـ الكتابة يعني االىتماـ بأمكر ثالثة رئيسية

                                                        
مقياس اضطرابات المغة المفظية لدل األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ، دار الصفاء ، عماف ػػ : محمد النكبي ك محمد عمي 1 

  .1،2010،256 ط ،األردف
، كعكامؿ تنمية الميارات المغكية عند (االستماع ك التحدث ك القراءة ك الكتابة) الميارات المغكية:  زيف كامؿ الخكيسكي 2-

  .164 ، ص2008 دار المعرفة الجامعية، مصر، د ط، ،العرب كغيرىـ
  .265تدريس فنكف المغة العربية، ص :  عمي أحمد مدككر- 3
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الكتابة بشكؿ يتصؼ باألىمية، ك مناسبة لمقتضى الحاؿ؛ كىذا ما يسمى بالتعبير : أكليا
. التحريرم

الكتابة السميمة مف حيث اليجاء ك عالمات الترقيـ ك المشكالت الكتابية األخرل : ثانييا
. ك غير ذلؾة كاليمز

 .الكتابة بشكؿ جميؿ: ثالثيا

  لتعمـ ميارة الكتابة ال بد أف يمر المتعمـ عبر مراحؿ حتى يتقنيا جيدا،نظرا لألىمية البالغة 
التي تكتسحيا ىذه الميارة التي بإمكاننا اعتبارىا نتاج التعمـ، ك اليدؼ المنشكد الذم يصبكا 

: إليو التمميذ خاصة في المرحمة االبتدائية، كيمكف أف نختصرىا في مرحمتيف أساسيتيف ىما
.  مرحمة قبؿ دخكؿ المدرسة، ك مرحمة ما بعد الدخكؿ إلييا

تدريس الكتابة وفق النظرية السموكية  1 - 3

 :السنة األكلى ابتدائي ( أ

مف خالؿ نصكص القراءة تغتنـ الفرصة لمراجعة ك تثبيت المعارؼ المتعمقة بقكاعد رسـ 
 1:الكتابة،كيمكف حصرىا في

  الكممةمكاضعيا فيالتاء المربكطة ك التاء المفتكحة، كالياء في مختمؼ . 
 تنكيف الضـ ك الكسر ك الفتح. 
 األلؼ الممدكدة ك المقصكرة ك اٌلشدة. 
 ىمزة القطع ك الكصؿ. 
 (اؿ) الشمسية (اؿ)القمرية ك .

                                                        
  .16دليؿ كتاب المغة العربية لمسنة األكلى ابتدائي ، ص : بكبكر خيشاف 1
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  ىذه الضكابط يتعرؼ عمييا المتعمـ مف خالؿ النصكص المدركسة في الكتاب؛بحيث يتـ 
تدريبو عمى قراءتيا ك كتابتيا،كمنياج السنة األكلى يقسـ الكتابة إلى ثالثة مراحؿ أساسية 

 1:لتمكيف التمميذ مف ىذه الميارة الميمة كىي

:  يتعمـ فييا المتعمـ ما يمي حيثتمتد مف الكحدة األكلى إلى الرابعة:المرحمة التمييدية

 كيفية مسؾ القمـ .
 الخربشة كرسـ النقاط. 
 رسـ خطكط متنكعة. 

تمتد مف الكحدة الخامسة إلى الكحدة العشريف يتمكف فييا : مرحمة التعميمات األساسية
: التمميذ مف

 كتابة الحركؼ متصمة ك منفصمة. 
 احتراـ مقاييس الكتابة. 
 كتابة الحركؼ بتناسؽ ك تناسب بيف األحجاـ ك المسافات. 
 رسـ الحركؼ ك المقاطع .

تمتد مف الكحدة الكاحدة ك العشريف إلى الكحدة الثالثيف ك تقكيميا : مرحمة التعميمات الفعمية
: في األسبكعيف المكالييف حتى يتمكف التمميذ مف

 نسخ كممات ك جمؿ .
 رسـ الحركؼ المتشابية كالتمييز بينيا ، مدعمة بكممات كجمؿ بسيطة. 

 2.كتابة جمؿ قصيرة ك ترتيب عناصرىا

                                                        
 . 17دليؿ كتاب المغة العربية لمسنة األكلى ابتدائي، ص : بكبكر خيشاف 1
  .18ص :  المرجع السابؽ 2
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 - الكتابة بالقمـ )  يتعرؼ الطفؿ في ىذه السنة عمى مجمكعة مف األدكات التي تساعده عمى
، كما يتعمـ طريقة مسؾ القمـ ك الكتابة مف اليميف إلى (المكحة-  السبكرة - الدفتر-المسطرة 

. السطرإتباع اليسار ، ك

: خطة الدرس

:  اّلتمهيد

الحرؼ   تقرأ فيو المعممة الجممة المراد كتابيا، ثـ تطمب مف التالميذ قراءتيا، كتشير إلى  
المقصكد كتميزه عف باقي الحركؼ األخرل عف طريؽ تمكينو؛ حتى يتضح لدل التالميذ 

. كتمفظو ألكثر مف مرة ك ىـ يكرركف مف كرائيا

: العرض

  تنتقؿ المعممة في ىذه المرحمة إلى تدريبات الكتابة، فتطمب مف التالميذ ترؾ مسافة ثالث 
مربعات مف بداية الصفحة، كتقـك بقراءة الكممات المدكنة عمى السبكرة، ثـ تطمب مف بعض 

.  التالميذ أف يقرؤكا كفي كؿ مرة تنبييـ إلى الحرؼ المقصكد

  كلكي يتمكنكا مف تسجيؿ الحرؼ بطريقة صحيحة، تقـك برسمو عمى سبكرة مسطرة،حتى 
. تعمميـ المسافة الالزمة ليذا الحرؼ

. اؿ                          تصعد بثالثة أسطر:مثاؿ

. حرؼ الراء                       ينزؿ بسطريف

كنفس الشيء بالنسبة لمحركؼ األخرل، أما عف كيفية كتابتو، فقد تضع مجمكعة مف النقاط 
التي تشكؿ الحرؼ المدركس، كما عمى التالميذ سكل إتباع تمؾ النقط ليحصمكا عميو، أك أف 

. تكتب ذلؾ الحرؼ ك تطمب مف التالميذ إعادة كتابتو أكثر مف مرة
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: كفي ىذه المرحمة يتـ التركيز عمى عمميتيف رئيسيتيف ىما

. عممية تقييـ اليجاء ك التي تسير جنبا إلى جنب مع ميارة القراءة ( أ
 1.عممية تحسيف الكتابة ك ىي عبارة عف دركس لتحسيف الخط كتصكيبو ( ب

 :التمريف األكؿ

 2:  اقرأ الكممات اآلتية ثـ أصنفيا حسب الحرؼ المشترؾ

  مغرب    خاؿ    خركؼ   غرباؿ   خزانة 

  تطمب المعممة مف التالميذ الصعكد إلى السبكرة كاحدا تمك اآلخر لحؿ التمريف ك استخراج 
أك . ممتاز-أحسنت ػػ جيد :الحركؼ، عندما تككف اإلجابة صحيحة تعقبيا بتعزيز كأف تقكؿ

. ، فنجد أف التالميذ اآلخريف يتسابقكف لمصعكد إلى السبكرة...تمنحو قطعة حمكل

:    أما بالنسبة لمتالميذ الذيف لـ يتمكنكا مف معرفة اإلجابة الصحيحة فتعاقبيـ بأف

 تخرجيـ مف القسـ .
 تحرميـ مف فترة الراحة. 
 تجمسيـ في آخر الصؼ .

 :التمريف الثاني

 3:  أذكر الحرؼ الناقص مف كؿ كممة ثـ أقرأ

                                                        
  .268عبد الفتاح حسف البجة، تعميـ األطفاؿ الميارات القرائية ك الكتابية،ص :  ينظر 1
  .78المغة العربية، :  بكبكر خيشاف 2
  .ص ف :مرجع السابؽ اؿ 3
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زاؿ ...الؼ ...زانة ...كخ ...ت ...أ 

  لإلجابة عف ىذا التمميذ تحاكؿ المعممة أف تقريب ك تسييؿ الحؿ لمتالميذ عف طريؽ ذكر 
. أمثمة أك صكر

، بحيث قدمت ليـ صكرة "رضا"أخت " منى" بالنسبة لمكممة األكلى أخت قرنتيا بصكرة 
 1.رضا يقدـ نفسو:ذكرتيـ بدرس القراءة األكؿ بعنكاف

، كىكذا حتى (عرض صكرة معمقة عمى الحائط )ك الشيء نفسو بالنسبة لمكممة الثانية خكخ 
. حؿ التمريف بالكامؿ

السنة الثانية ابتدائي (ب

  تيدؼ ىذه الحصة إلى تنمية الممكة المغكية لدل المتعمميف بتدريبيـ عمى تكظيؼ الٌصيغ ك 
. التراكيب المغكية ك عمى االلتزاـ بقكاعد رسـ الحركؼ ك اإلمالء

   تختار المعممة مف درس القراءة جممة معينة ك تدكنيا عمى السبكرة، ثـ تطمب مف التالميذ 
. كتابتيا أربع مرات عمى كراس القسـ

  إذا كنت تريد أف تصير صديقا لمغابة، ال تكسر أغصاف األشجار، كال تسحؽ فسائؿ 
. األشجار الصغيرة

 (التعبير الشفوي و التواصل )المحادثة - 4

                                                        
  .8ص :  المرجع نفسو 1
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   يمكف تعريفو بأنو كالـ، كىذا األخير نشاط يفصح بو الفرد عف أفكاره ك مشاعره، ك ال 
االتجاىات، كيحصؿ ذلؾ إال إذا استخدمت فيو لغة صحيحة، تنقؿ بيا األفكار ك المعتقدات 

 1.ك يعد عممية فكرية لغكية إنتاجية

كما 2«التحدث ميارة لغكية تحقؽ التعبير عما في نفسو كتحقؽ لو االتصاؿ االجتماعي»    ك
يعتبر كسيمة إلشباع حاجات الفرد كاإلفصاح عف رغباتو المختمفة، كىك النشاط األكثر تداكال 

. ك استعماال في حياة الناس

: أهداف تدريس المحادثة في المرحمة االبتدائية 1 - 4

 3:  لممحادثة أىداؼ كثيرة نذكر منيا

 أف يتحدث التمميذ بحرية كاممة عف أفكاره ك ميكلو. 
 إثراء ثركتو المفظية ك الشفكية. 
 تقكية ركابط المعنى عنده. 
 تمكينو مف تشكيؿ الجمؿ ك كتابتيا. 
 تحسيف ىجائو ك نطقو. 

   كلعٌؿ اليدؼ الرئيس مف ميارة التعبير الشفكم أك الكالـ ىك تمكيف التالميذ مف التحدث 
بمغة عربية فصحى، ك القضاء كٌميا عمى مشكمة العامية التي باتت طاغية عمى أغمب 
المفردات التي يستخدمكنيا أثناء ىذا النشاط، فتحاكؿ المعممة تصكيب ىذه األخطاء 
.  الشائعة؛كذلؾ حتى يتعكدكا عمى النطؽ الٌسميـ لمغتيـ، كتقريب المعاني بأبسط الجمؿ

                                                        
الميارات المغكية ك دكرىا : ميارات االتصاؿ المغكم لإلعالمييف ك التربكييف ك الدعاة، نقال عف ليمى سيؿ :  أحمد منير 1

  .24، ص 2013، جامعة محمد خيضر بسكرة، فيفرم 29في العممية التربكية ، مجمة العمـك اإلنسانية، العدد 
  .137المرشد الفني لتدريس المغة العربية، ص :  فيصؿ حسيف طحيمر العمي 2
  .138ص :  المرجع نفسو 3
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  كلميارة الحديث أىمية بالغة؛باعتبارىا مف أكسع النكافذ التي يمكف أف تظؿ منيا عمى 
قدرات الطفؿ ك مدل استيعابو لمخبرات التي تعٌرض ليا،كما أنيا أداة لمتفاعؿ االجتماعي؛ 
فإذا كانت ميارة الحديث طبيعية في فيـ الطفؿ جاء التفاعؿ االجتماعي يسيرا، كمما الشؾ 

إنما تمتداف كفيو أف ميارتي االستماع ك الحديث ال تقتصراف عمى مجاؿ التنمية المغكية فقط 
 1.لتشمال معظـ النشاط في المدرسة ك تتدخال في كافة الخبرات التربكية المقدمة بيا

 وفق النظرية السموكية   تدريس المحادثة2 - 4

السنة األكلى ابتدائي  ( أ

 إف لمتعبير الشفكم دكرا كبيرا في تنمية لغة الطفؿ في المرحمة االبتدائية، كما عمى المعمـ 
سكل إيجاد الطريقة المناسبة لجعؿ ىذا التمميذ يعبر عف نفسو ك ما يشاىد مف حكلو مف 

. صكر ك غيرىا كالتعبير عنيا بسالسة

 2:كيمر ىذا النكع مف الميارات بثالثة مراحؿ أساسية

يتمكف التمميذ فييا مف سماع األداء المغكم ك النبرة الصكتية الصحيحة : المرحمة التمييدية
.  كفيـ التبادالت المغكية بيف مختمؼ المتدخميف في المكقؼ التكاصمي

 3يتـ التركيز في ىذه المرحمة عمى النقاط التالية: مرحمة التعميمات األساسية 
  تعمـ الميارات المغكية ك استيداؼ المضمكف التكاصمي .
 تكفير المكاقؼ التكاصمية المختمفة. 
 استعماؿ التراكيب ك الصيغ في المكاقؼ .

                                                        
  .72 ، ص 2005، 3كريماف بدير ك إميمي صادؽ، تنمية الميارات المغكية لمطفؿ، عالـ الكتب، األردف، ط:  ينظر 1
  .12بكبكر خيشاف ك آخركف، دليؿ كتاب المغة العربية لمسنة األكلى ابتدائي، ص : ينظر  2
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تمكف الٌتمميذ مف الٌتعبير بحرٌية عف أفكاره ك ميكلو ك رغباتو ك :   مرحمة التعميمات الفعمية
ٌعما يكحي بو المشيد أك السكرة أك الٌسؤاؿ بتكظيؼ الٌصيغة المستيدفة، كذلؾ تكظيؼ 

. الرصيد المكتسب في المكاقؼ التعميمية التكاصمية الجديدة

: التمرين األول

 1:أسأؿ عف أشياء ك أجيب بيا ىك ك ىاىي

 ؟ أيف

 

 

البداية تقـك المعممة بقراءة 
 كمف ثـ تطمب مف التالميذ قراءتيا، بعد ذلؾ قامت بطاقة،فالكممات المكجكدة داخؿ كؿ 

:  بطرح العديد مف األسئمة عمى التالميذ

. عالمة استفياـ:ماذا يكجد بعد كؿ كممة؟              يجيب التالميذ

. ما دكر عالمة االستفياـ؟             نستخدميا لمسؤاؿ

. أحسنتـ، أنتـ أذكياء...جيد: المعممة

. ك اآلف سنقـك بطرح أسئمة حكؿ ىذه الكممات باستخداـ أداة استفياـ أيف

                                                        
  .80المغة العربية السنة األكلى مف التعميـ االبتدائي، ص :  بك بكر خيشاف 1

 السبكرة؟ المكتب؟ الكراس؟ المحفظة؟ القمـ؟
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. ىاىك القمـ  أيف القمـ؟                      

. ىاىي المحفظة  أيف المحفظة؟                 

. ىاىك الكراس  أيف الكراس؟                   

. ىاىك المكتب   أيف المكتب؟                  

. ىاىي السبكرة   أيف السبكرة؟                  

  طبعا كؿ األشياء المذككرة سمفا مكجكدة في حجرة الصؼ، ففي كؿ مرة تشير إلحداىا حتى 
. يتمكف التالميذ مف طرح السؤاؿ ك اإلجابة عنو

: التمريف الثاني

 1:  أركب مف الكممات جمال تبدأ بيا ىك ك ىاىي حسب النمكذج

. ىاىك العصفكر يحمؽ في السماء

. العصفكر                   ىاىك العصفكر

. الشمس                     ىاىي الشمس

. الفراشة                      ىاىي الفراشة

. العمـ                         ىاىك العمـ

ك تحرص المعممة عمى تحفيز التالميذ في كؿ إجابة صحيحة ك تقدـ ليـ اليدايا ك غيرىا 
. مف المحفزات التي تجعؿ التالميذ في نشاط دائـ

                                                        
  .81ص :  المرجع السابؽ 1
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السنة الثانية ابتدائي   ( ب

  يمارس نشاط التعبير الشفكم ك التكاصؿ في السنة الثانية، عمى إثر حصص القراءة ك 
انطالقا مف مشيد أك حكاية، كفي ىذه المرحمة ينتقؿ التمميذ مف التعبير الشفكم إلى التعبير 

  1.الكتابي مستغال الرصيد المغكم الذم امتمكو ك مطبقا القكاعد التي أصبح يعرفيا

كبما أف درس القراءة كاف يتحدث عف الريؼ طمبت المعممة مف التالميذ أف ينجزكا تعبيرا 
. يصفكف فيو جماؿ الريؼ أك أف يحككا عف رحمة قامكا بيا فيو

ك ما الحظناه أف التالميذ النجباء تمكنكا مف التعبير بطالقة ، أما اآلخركف فقد عجزكا عف 
. ذلؾ فطمبت منيـ المعممة مشاىدة السند البصرم ك التعميؽ عميو

 

5 

مبادئ السموكية أمثمة عن بعض  - 5

:  المثير ك االستجابة-أ

  إٌف لممثيرات دكرا ىاما في تنمية ميارة القراءة لدل تالميذ االبتدائي كبخاصة السنكات 
. األكلى منو ،كذلؾ بغية تحقيؽ األىداؼ التربكية المرجكة في ىذه المرحمة الميمة

  فطمب المعمـ مف التالميذ  فتح الكتاب ك قراءة النص يعتبر مثيرا يحفزىـ عمى القراءة، ك 
كذلؾ بالنسبة لمصكرة التي التي تـ تعميقيا عمى السبكرة،  ك األسئمة التي يتـ طرحيا مف 

قبمو؛ فكؿ ىذه المثيرات تزيد مف رغبة التالميذ ك دافعيتيـ نحك التعمـ، ك بذؿ مجيكد  أكبر 
                                                        

  .13مناىج السنة الثانية مف التعميـ االبتدائي، ص :  مديرية التعميـ األساسي1



. النظرية السموكية و تطبيقاتها التربوية                              :الفصل الثاني  

 

63 
 

مف خالؿ تنمية ركح المنافسة فيما بينيـ، حيث يسعى إلى قراءة النص بطريقة تشبو إلى حد 
ما الطريقة تمؾ التي اعتمدىا المعمـ أثناء قراءتو ، ك أيضا مف خالؿ اإلجابة عف األسئمة 

.   المطركحة

: ك ذلؾ كما قمنا سابقا عف طريؽ تقميد المعمـ مف خالؿ:  المحاكاة ك التقميد(ب

 احتراـ مخارج الحركؼ ك النطؽ السميـ ك الصحيح ليا. 
 احتراـ عالمات الترقيـ ك الكقؼ. 
 االعتماد عمى أسمكب اإلثارة ك التشكيؽ. 

.   مما يدعـ المثيرات لدل المتعمـ التي تحدث استجابات فكرية ك سريعة لدل المتعمـ

عمى المعمـ أف ينكع التعزيزات التي يستخدميا داخؿ القسـ، فحينما يقرأ : مبدأ التعزيز (ج
التمميذ فقرة ما قراءة صحيحة خالية مف األخطاء يجب عميو أف يشٌجعو سكاء بعبارات المدح 

،أك عندما يطمب مف التالميذ التصفيؽ لزميميـ ، أك ...أحسنت، جيد، ممتاز: ك الثناء كقكلو
. ، كذلؾ لحثو عمى المكاصمة في التقدـ ك المثابرة الدائمة(حمكل، لعبة، قصة)منحو مكافأة 

إجراء أك حدث غير سار يتبع سمككا ما بحيث يعمؿ عمى » يعرؼ بأنو: مبدأ العقاب (د
،مما  يحدث تغييرا في سمككات المتعمـ نحك األفضؿ،   1«إضعاؼ احتمالية حدكثو أك تكراره

كمف أمثمة ذلؾ أف يطمب المعمـ مف التمميذ المعاقب كتابة الدرس أكثر مف مرة ىذا إف فشؿ 
... في تمريف اإلمالء أك عجزه عف القراءة، أك أف يحرمو مف حصة الرياضة

لمتكرار أثر كبير في عممية التعمـ، كىك مف أىـ المبادئ التي تقـك عمييا : مبدأ التكرار (ق
النظرية السمككية؛ فاالرتباط بيف المثير الشرطي ك االستجابة الشرطية قد يككف في البداية 

                                                        
 . 116مبادئ عمـ النفس التربكم، ص :  عماد عبد الرحيـ الزغكؿ 1
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ضعيفا، كلكف ىذا االرتباط يزداد بازدياد عدد مرات ظيكره معا حتى تتككف االستجابة 
،ك ىك ما يحدث أثناء درس القراءة فالتمميذ يحتاج إلى إعادة تمقي النص أكثر مف 1الشرطية

مرة مف قبؿ المعممة ك بعض أصدقائو في الصؼ، حتى يرسخ في ذىنو، ككذلؾ بطرح 
. األسئمة

 أف التكرار اآللي قد ال ييٍضفي أم نتيجة في عممية تثبيت سيمكؾ معٌيف أك "ثكرندايؾ"  كيرل 
  2.اكتساب ميارات أك خبرات جديدة، إذا لـ يىحفؿ بالنجاح ك يعزز

ذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى الٌسند البصرم في بداية درس القراءة أكفي : مبدأ االقتراف  (ك
حصة التعبير الشفكم؛ فيك يعتبر كسيمة مساعدة لمتمميذ في فيـ النص ك التعبير عنو 

. بطالقة

ىك الذم يتمٌخض عف المحاكلة؛ فالمتعٌمـ يحتفظ باالستجابات الناجحة ك : قانكف األثر (ز
 3.اإليجابية، كيقـك بإسقاط كؿ االستجابات التي ال تيخٌمؼ أم أثر في خبرتو

 :تنماذج مف المثيرات ك االستجابا

                                                        
  .126نظريات التعمـ، ص :  محمد جاسـ محمد 1
  .64دراسات في المسانيات التطبيقية حقؿ تعميمية المغات، ص :  أحمد حساني 2
  .الصفحة ف:  المرجع نفسو 3

       االستجابات        المثيرات 
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مف خالؿ ىذا الجدكؿ تناكلنا بعض المبادئ السمككية المطبقة في درس القراءة، عمى شكؿ 
          .مجمكعة مف المثيرات ك االستجابات عند كال طرفي العممية التعميمية

 

 
 

                                                        
  .72المغة العربية لمسنة األكلى ابتدائي، ص :  بكبكر خيشاف ك آخركف 1

 تطمب المعممة مف التالميذ فتح -
 72.1الكتاب عمى الصفحة 

.   فتح الكتاب مف قبؿ المتعمـ-

.  قراءة المعممة-

.                       طرح أسئمة حكؿ النص

 يفتح المتعمـ الكتاب عمى الصفحة -
. المطمكبة

.  قراءة المعممة لمنص-

.  سماع المتعمـ-

. إجابة المتعمـ



 :خاتمة
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بعد ىذه الدراسة التحميمية لدور النظرية السموكية في تعميم المغات عامة و المغة العربية      
 :خاصة، توصمنا غمى مجموعة من النتائج يمكن أن نسوقيا في النقاط التالية

النظرية السموكية من أىم النظريات التعميمية المعتمدة في تعميم المغة العربية،و  -1
خاصة في السنوات األولى من دخول الطفل لممدرسة، ألنو في ىذه المرحمة ال يعمم من المغة 

.  إال ماسمعو من قبل المحيطين بو، ليذا وجب العناية بالجانب المنطوق منيا
 ىناك عالقة وطيدة بين النظرية السموكية و ميدان تعميم المغات بالرغم من  -2

 .االنتقادات الموجية ليا
 . لممثيرات الخارجية دور كبير في حدوث عممية التعمم -3
 المحاولة و الخطأ وكذلك التكرار من أىم العوامل التي تعمل عمى ترسيخ المعمومات  -4

 .في ذىن المتعمم
 .لمتعزيز أثر إيجابي في زيادة دافعية المتعمم نحو التعمم -5
 ساوت بين السموك اإلنساني و الحيواني إال أّن ىذا اليعني عدم  السموكية النظريةأن  -6

 .وجود إيجابيات يمكن االستفادة منيا
  لمعقاب شقان شق إيجابي و آخر سمبي، أما األول يسيم في تغيير سموك المتعمم  -7

نحو األفضل،أما الثاني  يحبط من عزيمتو، ويجعمو يكتسب سموكات غير مرغوب فييا، كما  
 .تسبب لو حالة من الخوف و االضطراب

االعتماد عمى مبدأ االقتران في تعميم األصوات و الكممات من خالل ربط الكممة أو  -8
 .الصوت مع صورتو، يسيل عممية تعميم المغة لممستويات األولى

المعمم مركز العممية التعميمية، بحيث يحضر و يمقن الدرس لممتعمم، أما ىذا األخير  -9
 المعمومات و ليس لو أي دور في العممية التعميمية سوى االستماع، و بالحفظ وتخزينفيكتفي 

 .اإلجابة عن األسئمة الموجية إليو من قبل المعمم



 :خاتمة

 

69 
 

تنطمق النظرية السموكية في تفسير عممية التعميم باعتباره شكال من أشكال السموك  -10
 .المغوي، يعتمد في تفسيره عمى المنيج العممي القابل لممالحظة و القياس

لمسموكية دور كبير في تعمم الميارات المغوية، خاصة ما تعمق بميارة القراءة، فكمما  -11
كانت القراءة جيدة من قبل المعمم، من حيث مخارج األصوات و احترام عالمات الوقف، 

 .سعى ذلك التمميذ إلى تقميد معممو
تدريب المتعمم عمى ميارات االستماع الجيد ثم ميارات الكالم السميم، ثم تدريبو عمى  -12

  .تحدث بو، وأخيرا كتابة ما قرأهالقراءة  ما استمع إليو و
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 :ملخص

  تعتبر النظرية السموكية من النظريات التي ارتكز عميها عمم تعميم المغات رغم أنها القت 

انتقادا من قبل النظريات المعرفية و كثيرا من الدارسين، إال أننا نجد لها حضورا بارزا في 

العممية التعميمية ذلك من خالل موضوع الدراسة الذي قمنا بإنجازها ، إذ وقفنا عند أهم 

 و مدى فعاليتها في تحسين عممية تعمم االبتدائيةمبادئ السموكية المطبقة في المرحمة 

. المغة و تعميمها

 

Summary: 

The behaviourisme théorie is considered as a basic that didactics 
focused on ;Although it has been charateri zed by cognitive 
theories , it has a significant existence in didactics, THrough our 
has been applied   in elementary school and the extent to which 
influence on the improvement of teaching and learning and 
language . 


