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  الشكر والعرفان

  

م أقدم  شكري احمد اهللا واشكره انه وفقني في انجاز مذكرة التخرج ث

واحترامي إلى أمي وأبي،كما أقدم احترامي إلى أعضاء اللجنة األستاذ 

صالح الدین مالوي مناقشا والدكتور لعلى سعادة رئیسا واألستاذ الدكتور 

  .عمار شلواي مشرفا

كذلك أقدم تقدیري إلى األستاذة حكیمة عامري مدیریة مؤسسة علیة عبد 

  ل  اإلعجاب ،والحمد اهللا القادر وفي األخیر أتمنى أن ینا

  على كل شيء

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمة
  

  

  

  

  

  

  

  



  مقدمة   

 

 أ 

 

یعود االهتمام بدراسة اللغة إلى جذور قدیمة لما لها من أهمیة في حیاة الفرد،فهي ُتَعُد    

وسیلة مهمة من وسائل االتصال التي بواسطتها یمكن لإلنسان أن یعبر عن أفكاره،فتمثل 

التي تنتقل من فرد إلى آخر حتى یتلقاها المجتمع كنوع  اللغة مجموعة العادات الصوتیة

من المعارف،فتكمن قیمتها وأهمیتها في أنها تقوم بعملیات عقلیة فكریة كتحلیل ووصف 

وتفسیر ظاهرة معینة یتم عن طریقها ترجمة ما بدا في ذهن اإلنسان إلى مجموعة من 

 . الكلمات  العبارات لتؤدي غرض مفید في المجتمع

لقدیم كان جل اهتمامهم بعلم اللغة كوسیلة تحلیل وتفسر وضعیة ما،لكن الیوم أصبح ففي ا

األمر مغایرا،ألن اللغة أصبحت وسیلة تعلم من أجل تعلیمها،وذلك باختالف وتعدد 

  .أنواعها حسب المجتمع الذي تنتمي إلیه

المتعلم فالتعلیمیة استنبطت موضوع دراستها اللغة وكیفیة تعلمها،فهي وسیلة تكسب  

  .المهارات اللغویة

فالتدریس عملیة تربویة من خاللها یتم اختبار قیمة وفاعلیة العملیة التعلیمیة التعلمیة 

ولبلوغ أهداف هذه العملیة البد من وضع مناهج دراسیة فهي تمثل وسیلة  یتم من خاللها 

أثیرت عدة  وضع وٕارساء القواعد والضوابط  لتأدیة المهارة اللغویة،ومن هذا المنطلق

  .تساؤالت وٕاشكالیات

  :اإلشكالیات

ما مدى تطبیق كل منهج في تدریس اللغة العربیة؟وماهي أهم المزایا واالنتقادات  -

  الموجهة إلیه؟

هل تم تطبیق مبادئ وأسس منهج المقاربة بالكفاءات خالل تدریس أنشطة اللغة  -

  العربیة؟

  :مبررات اختیار موضوع الدراسة

  موضوعي والثاني ذاتي  األولنا نتجه اتجاه هذه الدراسة هما سببان السبب الذي جعل

   الوقوف على واقع المناهج الدراسیة،ومعرفة ما مدى تطبیق كل منهج في تدریس اللغة -

  . خالل المرحلة االبتدائیةالعربیة 

 .میولي ورغبتي شخصیا السیما أنني مقبلة على مجال التعلیم -



  مقدمة   

 

 ب 

 

 :أهداف البحث

لى كیفیة تطبیق مبادئ  وأسس كل منهج في تدریس اللغة العربیة خالل التعرف ع -

  .المرحلة االبتدائیة 

  . التعرف على كیفیة تطبیق المنهاج الدراسیة - 

  :أهمیة البحث

هذه الدراسة تمثل أهم دراسة من حیث طبیعة موضوع المعنون بمناهج تدریس اللغة 

والتطبیق، فالمنهاج ُیعد عنصًرا مهًما لنجاح  العربیة في المرحلة االبتدائیة بین النظریة

  . العملیة التعلیمیة

  :حدود البحث

إلى  15/04/2016تم انجاز الدراسة المیدانیة خالل المدة الزمنیة بین : الحدود الزمنیة

21/05/2016.  

أجریت هذه الدراسة في بلدیة عین الناقة بمؤسستین األولى مؤسسة علیة :الحدود المكانیة

قادر، قمت بحضور حصص باإلضافة إلى توزیع استمارة االستبانة على عبد ال

  . المعلمین،أما في المؤسسة الثانیة حوسة عبد القادر فاكتفیت بتوزیع استمارة االستبانة

،بعد ذلك قسم البحث الى )مفاهیم وتحدیدات(افتتح البحث بمقدمة ثم یلیها مدخل

  ان المناهج التعلیمیة ومدى تفاعلها فصلین؛الفصل األول الجانب النظري كان بعنو 

  . في العملیة التربویة،وتضمن أربع عناصر وكل عنصر یحتوي على عدة نقاط

   المقاربة بالمضامین:أوال 

  .مفهوم التدریس بالمضامین / 1

  .مكونات التدریس بالمضامین /2

  مزایا وعیوب التدریس بالمضامین /3

  المقاربة باألهداف:ثانیا

  ریس باألهدافماهیة التد/ 1

  متطلبات تحقیق األهداف التعلیمیة/ 2

  مراحل التدریس باألهداف/ 3



  مقدمة   

 

 ج 

 

  مزایا وعیوب التدریس باألهداف/ 4

  المقاربة بالكفاءات: ثالثا

  ماهیة التدریس المقاربة بالكفاءات/ 1

  خصائص التدریس المقاربة بالكفاءات/ 2

  الكفاءة المستعرضة في تدریس مادة اللغة العربیة/ 3

  أبعاد ومتطلبات تدریس المقاربة بالكفاءات:عاراب

  متطلبات تدریس المقاربة بالكفاءات / 1

  إستراتیجیة تدریس المقاربة بالكفاءات/ 2

  أهداف تدریس المقاربة بالكفاءات/3

  المقاربة بالكفاءات المعتمدة في بناء البرنامج/ 4

تمحور حول مدى تطبیق أما في الفصل الثاني المتمثل في الجانب التطبیقي للدراسة ت

المقاربة بالكفاءات في تدریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة واحتوى على ثالث 

  عناصر 

  .تقدیم أنشطة اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة :أوال

  تقدیم نشاط القراءة في المرحلة االبتدائیة/ 1

  تقدیم نشاط التعبیر في المرحلة االبتدائیة / 2

  دیم نشاط الكتابة في المرحلة االبتدائیةتق/ 3

  تقدیم عناصر المنهاج الدراسي:ثانیا

  مجاالت التعلم/ 1

  كیفیة تقدیم أنشطة التعلم/ 2

  المقاربة البیداغوجیة المعتمدة / 3

  منهجیة التقییم والتقویم/ 4

  الطریقة واإلجراءات:ثالثا

 طریقة جمع وتلخیص معطیات / 1

  



  مقدمة   

 

 د 

 

  .ج الدراسةعرض ومناقشة نتائ: رابعا

  التعریف بأداة الدراسة / 1

  عرض نتائج الدراسة/ 2

  مناقشة نتائج الدراسة/ 3

  .وفي األخیر اختتم البحث بخاتمة اشتملت على استنتاجات هذه الدراسة

  :قائمة المصادر والمراجع

اعتمدت على العدید من المراجع والمصادر من بینها اللغة العربیة مناهجها وطرائق 

ه علي حسن الدلیمي،الدلیل البیداغوجي للمرحلة التعلیم االبتدائي لمحمد تدریسها لط

  صالح الحثروبي 

  : الصعوبات

وفي األخیر احمد اهللا  ومن بین الصعوبات التي واجهتني قلة المراجع وضیق الوقت،

   .وأشكر نعمته
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 :مدخل

ینها عدم التماس نتیجة فعالة تخضع العملیة التربویة للتغیر والتجدید ألسباب عدیدة من ب  

في مجال التعلیم الذي یعتبر عنصر أساسي في تطویر حیاة الفرد والمجتمع،حیث یمثل 

الثروة والركیزة األساسیة لبناء مجتمع متقدم علمیا ومعرفیا،فمعظم الدول تهتم بهذا الجانب 

زلة مهمة في إعداد اهتمام كبیرا من خالل تغیر المناهج الدراسیة بشكل یؤهلها حتى تحتل من

  1»فالمنهاج مقوم أساسي في نجاح العملیة التعلیمیة التعلمیة «المتعلم،

،ي َنَهًجایعرف المنهاج في اللغة الطریق الواضح والبین والبارزفكلمة منهج تعني الفعل َنَهَج 

هنا سلك الطریق الواضح والبین،كما ورد في القرآن الكریم في سورة المائدة 

  2»ولكل منكم جعلنا شرعتا ومنهاجا ...............«)48(اآلیة

فهو مجموعة المعارف والمعلومات أو الحقائق والمفاهیم التي «المفهوم التقلییدي للمنهاج

 3 ».تعمل المدرسة جاهدة على إكسابها إلى الطالب من اجل إعدادهم للحیاة العملیة

على التنمیة المتكاملة لشخصیة  هو مجموعة من العوامل المساعدة«المفهوم الجدید للمنهاج

المنهاج یمثل مجموعة المواد الدراسیة المنفصلة التي یقوم «أو 4».المتعلم في مجاالت متعددة

 5».المعلمون بتدریسها ویعمل التالمیذ على تعلمه

  كم المعرفة،المحتوى، (یحتوي المنهاج  على العدید من المكونات ألساسیة المتمثلة في

  

                                      
  
  

  . 30،ص2008،األردن،عمان ،1عز سالمة ،تخطیط المناهج المعاصرة ،دار الثقافة للنشر والتوزیع ،ط أبوعادل   - )1

  . 48سورة المائدة،اآلیة  - )2

،زمزم ]تصمیمها ومبادئ بناءها وتطویرها [أحمد ناصر خولده،یحي إسماعیل عبد،المناهج أسسها ومداخلها الفكریة - )3

  .22ص,2010ان،األردن،،عم1ناشرون وموزعون،ط

    .23المرجع نفسه،ص - )4

،عالم الحدیث للنشر ]بین الطرائق التقلیدیة واالستراتیجیات التجدیدیة[،تدریس اللغة العربیةالدلیمياطه على حسن - )5

  15،ص2009والتوزیع،دط،عمان ،األردن،
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میة،األنشطة التعلیمیة،عوامل غیر مباشرة،الظروف المحیطة بالعملیة األهداف التعلی

  .       وترتبط هذه المكونات ببعضها البعض ،1).التعلیمیة،التقویم،وٕاستراتیجیة التعلم

  تمثل عملیة التدریس قاعدة للتعلیم،ففیها یكتسب المتعلم وسائل التعلم والتواصل ویستكمل 

ي،فلتحقیق عملیة التدریس البد من تحقیق استراتیجیات التي نموه النفسي والحركي والمعرف

أول ظهور لهذا المصطلح في المیدان العسكري ،ثم انتقل استخدمها في المیادین «كان 

األخرى،ومن بین هذه المیادین میدان التعلیم والتربیة،فتحدد هذه اإلستراتیجیة في   مجموعة 

معرفة اإلنسانیة بصورة شاملة فتحدد من خالل خطة أفكار والمبادئ التي تناولتها مجاالت ال

  2».منظمة ومحددة،فهدفها هو تحسین األداء

هي مجموعة اإلجراءات والممارسات التي تتبعها «:مفهوم اإلستراتیجیة في مجال التعلیم 

  3».المعلم وذلك للوصول إلى تحقیق جملة من األهداف جملة من األهداف التربویة

ا المصطلح حتى أصبح یشمل ثالثة جوانب متمثلة في استراتیجیات حیث استمر تطور هذ

اإلشارة (،التفكیر البعدي)مشاركة المتعلمین(،التفكیر المرحلي)انفعال المعرفي(التفكیر القبلي

 . )إلى المرجعیات التأملیة في عملیة التعلم

  :أنواع استراتیجیات  التدریس

  العدید  ستراتیجیة یتم تنمیة قدرة المتعلم بحلمن خالل هذه اإل«:إستراتیجیة حل المشكالت -

  

  

  

  

  

                                      
   .87،ص]یمها ومبادئ بناءها وتطویرها تصم[،یحي إسماعیل عبد،المناهج أسسها ومداخلها الفكریة أحمد ناصر خولده- )1

    16،ص]بین الطرائق التقلیدیة واالستراتیجیات التجدیدیة[طه على حسن االدلیمي،تدریس اللغة العربیة- )2

  .المرجع نفسه،ن ص- )3

دار ،]وفق النصوص المرجعیة والمناهج الرسمیة[،الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائيصالح الحثروبيمحمد  - )4

  .109،ص2010زیع،دط،عین ملیلة ،الجزائر،للنشر والتو الهدى 



  مفاهیم وتحدیدات                                                                : مدخل

 

10 

 

من اإلشكالیات الكتساب المتعلم المهارات اللغویة واستیعابه وفهم العملیة التعلیمیة،هنا یقوم 

  1».المتعلم بتحلیل ماتم تعلمه خالل مساره الدراسي

ولید العدید یمثل الموقف التعلیمي الذي استخدم من أجل ت«:إستراتیجیة العصف الذهني -

  2.»من أفكار المشاركین في حل مشكلة مفتوحة 

بناء اجتماعي ینظم «توظف إستراتیجیة التدریس من خالل  المادة الدراسیة التي تعني 

مجموعة المحتویات  واألجهزة واألدوات المرتبطة بالغایات التربوي قصد تعلیمها وتعلمها في 

،والكتساب المتعلم المهارة اللغویة 3»معرفة العلمیةالمدرسة التي عن طریقها یكتسب المتعلم ال

البد مروره بعدة مراحل وأول مرحلة التي تمثل القاعدة األساسیة لبناء متعلم ذو كفاءة وقدرة 

 المرحلة االبتدائیة بحیث یتم التركیز في الطور االول على مادة اللغة العربیة 

م العقل للتفكیر،لذا كان لزاما على المدرسة باعتبارها أداة تساعد المتعلم على كیفیة استخدا

أن تعتني بهذه األداة عنایة خاصة ،فتجعلها أداة طیعة لدى المتعلمین وسلیقة فیهم بحیث 

 .تصبح أساس تفكیرهم ووسیلة تعبیرهم

فاللغة العربیة هي ارقي وسیلة لتعبیر وأنقى أداة للتفاهم  التي یتوصل بها الفرد لماتمتاز به 

  .ضوح ودقة وداللةمن یسر وو 

  من أجل تحقیق جملة  ي تعلیم مادة اللغة العربیة وذلكفالتعلیم االبتدائي یمنح تربیة قاعدیة ف

  

  

                                      
  

،دار ]وفق النصوص المرجعیة والمناهج الرسمیة[محمد صالح الحثروبي ،الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي - )1

  .109،ص2010الهدى للنشر والتوزیع،دط،عیم ملیلة ،الجزائر ،ـ

  ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع،دط،القبة،الجزائر]االبعاد والمتطلبات [بالكفاءات،حاجي فرید،بیداغوجیا التدریس  - )2

  .15،ص2005

  ،2014،المحمدیة،الجزائر،1عبد القادر لوریس ،النفیس والسند في علوم التدریس ،دار للنشر والتوزیع،ط- )3

  .45ص
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 1: من األهداف األساسیة  لتدریس اللغة العربیة

  تمكن المتعلمین من التحكم في القدرة على القراءة المیسرة والتعبیر والتواصل مع غیره-

  لتعبیر السلیم تنمیة قدراتهم على ا -

 تمكن المتعلم من التمییز بین الصواب والخطـأ -

 .جعل المتعلم یكتسب العدادات األخالقیة والصحیة -

                                      
وفق النصوص المرجعیة والمناهج [يمحمد صالح الحثروبي ،الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائ - )1

  140ص،]الرسمیة

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  المناهج التعلیمیة ومدى تفاعلها في العملیة التربویة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  الفصل  األول

   لعملیة التربویةومدى تفاعلها في ا المناهج التعلیمیة:الجانب النظري 

  المقاربة بالمضامین:أوال

  مفهوم التدریس بالمضامین  –1
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تعتمد  فعلیها ،المناهج الدراسیة من أهم مكونات النظام التربوي ألي مجتمع بشري :تمهید 

مؤسسات التربویة في بلوغ أهداف المجتمع وتحقیق طموحاته،ومادامت المجتمعات تتغیر ال

وتتطور فالبد للمناهج أن تتغیر وتتطور بشكل یؤهلها ،فتبنت المنظومة التربویة في الجزائر 

   :عدة مناهج نلخصها في ثالث مناهج كبرى تتمثل فیمایلي

  ]1996- 1962[المقاربة بالمضامین :أوال

فلنمط «تقوم هذه الطریقة على أساس المحتویات، : وم التدریس بالمضامینمفه -1

فدور المعلم انجاز المذكرة وشرح الدرس وتلقینه للتلمیذ فهو 1 »البیداغوجي لها یكون تقلیدي 

من یملك المعرفة،أما التلمیذ دوره اإلصغاء وتلقي المعلومة وطرف مستقبل لتلك 

  2:یامه بوظیفتینالمعرفة،فتقتصر وظیفة التلمیذ ق

  .اكتساب المعرفة كما ونوعا وذلك من خالل المقررات الجاهزة :الوظیفة األولى

  استحضار المعرفة:الوظیفة الثانیة 

  

  

      

    

                

             

  مخطط مهام أطراف التدریس بالمضامین

  

  

                                      
إشراف د عزا لدین ,،دور المقاربة بالكفایات في تثبیت الملكة اللغویة لدى الطلبة مرحلة، ینظر نور الدین بوخنوفة –)1

 / 2011السنة الجامعیة ، الجزائر، باتنة،جامعة الحاج لخضر، قسم اللغة العربیة وآدابها ،]ماجستیر[ ,سحراوي

  .13،ص2012

إشراف السعید ،تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة بین المناهج المستعملة واللسانیات التداولیة,ینظر لطفي حمدان –)2

  15،ص2007/2008ر،الجزائ،باتنةر،جامعة الحاج لخض،قسم األدب واللغة العربیة ،]ماجستیر[ ،هادف
 

 

التدریس 

 بالمضامین

 المعلم
 المتعلم

انجاز 

 المذكرة

شرح 

 وتلقین 

مالك 

 المعرفة

استقبال 

 المعلومة

استظهار  حفظ

 المعلومة
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 مكونات التدریس بالمضامین –2

 1د على وسائل ومكونات أساسیة تقوم بتحقیق أهداف تربویة، التدریس بالمضامین یعتم 

المدرس، المتمدرس (فهذه المكونات تمثل بالمثلث التعلیمي ویتشكل من ثالث أقطاب رئیسیة

   2. )المعرفة

ویتم تقیمه من خالل مستواه العلمي والمعرفي فهو محور العملیة التربویة،بحیث  : المدرس

العلمیة للتلمیذ دون المراعاة لجوانبه النفسیة واالجتماعیة، وكذلك بحیث یقوم بتلقین المعرفة 

  یكون جل اهتمامه بإنهاء المقرر في الوقت المحدد له  

ویتم تقیمه من خالل استظهاره للمعلومة فهو یستقبلها ویستظهرها أثناء االمتحانات :المتمدرس

  .  وهنا یكون دوره سلبي في العملیة التربویة 

تتمثل في جملة المعلومات والخبرات التي تقوم المعلم بتزویدها : )مادة التعلیمیةال(المعرفة 

  . وتلقینها إلى المتعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  

إشراف  ة،ة في المرحلة الثانویة بین المناهج المستعملة واللسانیات التداولیتدریس اللغة العربی ینظر لطفي حمدان، –)1

                                                                        .13ص2007/2008الجامعیة السنة,لجزائرا باتنة،للغة العربیة،جامعة الحاج لخضر،ألدب وا،]ماجستیر[،السعید هادف 

دط ،األبیار، الجزائر  ،نشر والتوزیعلالحكمة لمؤسسة كنوز ،مدخل في اللسانیات التعلیمیةن،مقرایوسف  –)2

                                                                                                     .27،ص2013
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  مزایا وعیوب التدریس بالمضامین –3

  مزایا التدریس بالمضامین /  1.3 

جهة تمیز التدریس بالمضامین بالعدید من المزایا في مجال التعلیم ولكن هذا لم یمنعه من موا

   1:العدید من االنتقادات 

  .التعلیمیةاحترام منطق المادة  –

   .إكمال البرنامج في وقته المحدد –

  .التفاضل بین المتمدرس حول تراكم المعلومة  –

   .من طرف المعلم تزوید المتعلم بالعدید من المعارف  –

  عیوب التدریس بالمضامین /   2.3

  2لمتعلم التركیز یكون على المادة التعلیمیة وٕاهمال ا –

  صعوبات في اختیار وسائل التقویم  –

  .شحن عقل التلمیذ بالعدید من المعلومات دون فالفهم  -

  .عدم تمتع الطالب حق المشاركة واالعتراض -  

  .یجعل المتعلم في صراع كبیر بین الواقع والمنهاج الدراسي  -   

  .عدم اهتمام بالمتعلم ووجوده -  

  

  

  

  

  

                                      
قراءة في  –یت الملكة اللغویة لدى طلبة المرحلة الثانویة دور المقاربة بالكفایات في تثب،الدین بوخنوفة اینظر نور  –)1

 ،للغة العربیة وآدابها،ا]ماجستیر [، عز الدین سحراوي إشراف، –سنة الثالثة من التعلیم الثانوي لكتاب العلوم اإلسالمیة  ل

  . 14ص،2011/2013،السنة الجامعیة،لجزائر، اباتنة، جامعة الحاج لخضر

  .49ص، 2013،الجزائر، عین ملیلة،دط،ر الهدى للطباعة والنشر والتوزیعدا،د في التربیة والتعلیمالراف،عثمان مسعود –)2



  المناهج التعلیمیة ومدى تفاعلها في العملیة التربویة          :             الفصل األول
 

18 

 

  ]2007–1996[افالمقاربة باألهد:ثانیا 

التعلیم عمال مخططا له بهدف إحداث التغیرات  والتطورات المرغوب فیها في  یعد: تمهید

سلوك المتعلم، بغرض تحقیق أهداف تربویة محددة، فوضوح هذه األهداف ودقتها معیار 

للوصول إلى نجاح العملیة التعلیمیة،وقبل تعریف التدریس باألهداف أوال نتطرق إلى  معرفة 

  ذا یعني الهدف التربوي؟ما

التغیر المراد  “أما المفهوم االصطالحي  1”القصد والغرض “تعریفه لغة الهدف التربوي.1

استحداثه في سلوك المتعلم ویمكن أن یكون السلوك یشمل أحد المجاالت الثالثة إما المجال 

،كما 2)االنفعالي(أو المجال الوجداني  )النفسي الحركي(أو المجال المهاري)الفكري(المعرفي 

إن الهدف هو إیصال ما یقصد به صیاغة تصف التغیر المطلوب لدى «یعرفه میجر 

المتعلم بصیاغة تبین ما الذي  سیكون علیه المتعلم،حتى یكون قد أتم بنجاح حیزه 

الهدف التربوي یدل على نتیجة أي عمل طبیعي على  “كما عرفه جون دیوى 3،»التعلیمي

  4.”مستوى الوعي

هذه الطریقة على الطاقات المعرفیة والفكریة للمعلم  تقوم:تعریف التدریس باألهداف .1.1

معینة ومحددة أثناء تقدیم الدرس  بهدف تبلیغ المعلومة وٕایصالها إلى المتعلم عبر مراحل

  . وبعد االنتهاء منه یقوم المعلم بتقویم للتلمیذ،لتحدید مدى فهمه واستیعابه للدرس

  

                                      
  .977ص،لبنان،بیروت،2ط،2ج،دار إحیاء التراث العربي،المعجم الوسیط،إبراهیم أنیس وآخرون –)1

، دار ]ة تطبیقیة معاصرةمعالج[بات وآخرون،طرائق التدریس العامةی ،سمیر عبد السالم خر،عادل أبو عز سالمة –) 2

  . 63،ص2009،عمان،األردن،1لنشر والتوزیع،طلالثقافة 

  2ط,نشر والتوزیع ل، دار الفكر العربي ل]نظریة وتجارب[رشدي طعیمة،تدریس العربیة في التعلیم العام    –) 3

  .56،ص2001القاهرة،مصر، 

 ، عمان ،دط،نشر والتوزیع لدار البارودي العلمیة ل وي،سمیر أبو مغلي،مدخل إلى علم النفس الترب مروان أبو حویج، –)4 

  .45ص ،2004 األردن،
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ف یتمثل في  تحقیق مجموعة العبارات التي  یحاول من خاللها المعلم فالتدریس باألهدا

  1.وتالمیذه التطبیقي الفعلي للدرس وذلك یكون داخل حجرة الدرس

  

  

   

  

  

  

  

      

  

  

  

      

   
         

  

  2مخطط أقطاب التدریس باألهداف

  

                                      
نشر والتوزیع ل، دار الشروق ل)في جمیع المراحل الدراسیة(جودة أحمد سعادة،صیاغة األهداف التربویة والتعلیمیة –) 1

  .46،ص2001،نابلس ،فلسطین،1ط

حلة الثانویة بین المناهج المستعملة واللسانیات التداولیة ،إشراف ینظر لطفي حمدان ،تدریس اللغة العربیة في المر –) 2

،قسم األدب واللغة العربیة،الجامعة الحاج لخضر،باتنة،الجزائر،السنة الجامعیة ]ماجستیر[السعید الهادف 

  .15،ص2007/2008

 المتعلم

التدریس 

 باألهداف

 المعلم

 إثارة

 وشرح

 تقویم انجاز
 إلصغاءا فهم مشاركة



  المناهج التعلیمیة ومدى تفاعلها في العملیة التربویة          :             الفصل األول
 

20 

 

اء النفس للعدید من وعلمتطرق علماء التربیة  :مستویات األهداف التعلیمیة . 2.1

المستویات المتعلقة باألهداف التربویة بدایة بالمستویات العامة إلى أقل عمومیة أي  

  1: المستویات الخاصة، وتتمثل فیما یلي

تمثل المستوى النظري الذي یضبط التوجهات الكبرى  للنظام التربوي،المتمثلة في : الغایات 

  . اسعة بحیث تتسم بخاصیة التجرید والتعقیدمجموعة العبارات الفلسفیة العامة والو 

تتجلى في مجموعة األهداف التربویة للبرامج والمواد التعلیمیة وأسالك  التعلیم، : المرامي 

   2.تتمیز  أقل عمومیة وتجرید 

هي عبارة عن مجموعة األهداف الكبرى الشاملة تتمیز ببعد المدى : األهداف العامة 

  .3الخاصةوالصعوبة قیاسا باألهداف 

هي جملة السلوكات المتوقع صدورها من المتعلم ،كدلیل على أن التعلم :األهداف الخاصة 

یتشكل في العدید من العبارات الواضحة  التي تم مالحظتها أثناء حدوث هذا التغیر في 

  . سلوك المتعلم، 

عمومیة تتحقق األهداف السلوكیة بتحقیق األهداف العامة، هي أقل :األهداف السلوكیة 

  .وتتمیز في أنها تتحقق في وقت قصیر أي أثناء حصة واحدة أو درس واحد

إن السلوك المدفوع ینتج من خالل توابع سلوك سابق مشابه له فإذا حصل «فحسب سكینر 

   4.»تعزیز على سلوك معین سیقومون بتكرار ذلك السلوك

  

                                      
  

نشر والتوزیع للشروق ل،دار ا)في جمیع المواد الدراسیة(،صیاغة األهداف التربویة والتعلیمیة أحمد سعادة –)1

  .46،ص2011،نابلس،فلسطین،1ط

، دار ]معالجة تطبیقیة معاصرة [لعامة طرائق التدریس ا،سالم خریبات ،وآخرونال عبد  ،سمیر،عادل أبو عز سالمة  –)2

  . 64،ص2009،عمان،األردن،1الثقافة لنش والتوزیع،ط

، زمزم ]تصمیمها مبدئها ونماذج تطویرها[مداخلها الفكریة ناصر أحمد خوالده،یحي  إسماعیل عبد،المناهج أسسها و   –) 3

  . 9، ص2011،األردن،عمان،1ناشرون وموزعون ،ط

،دیوان المطبوعات )في التعلیم ما قبل التدرج (،سیكولوجیة الدافعیة لتعلم ،احمد دوقة ،لوریس عبد القادر وآخرون  –)4

  . 39،ص2011الجزائر، عكنون،،ابن  دط، الجامعیة،
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یة  خالل الطور األول إلى یرمي التعلیم في المرحلة االبتدائ: األهداف التعلیمیة. 3.1

  :تحقیق األهداف التالیة

وتجسیدها في  )تعبیر، قراءة، كتابة(من اكتساب وسائل التعلم والتواصل  التلمیذ تمكین –

  .الواقع

المالحظة والمقارنة في جمیع  أداة بواسطة وذلك تنمیة  عادات التفكیر الصحیحة لدیه –

  .األنشطة التربویة في المرحلة التعلیمیة

  .اكتساب العادات الصحیحة والسلوكات االیجابیة –

مستواه  العقلي ونموه حسب تنمیة اإلطالع لدیه وتدریبه على كسب المعرفة بوسائل  –

 .الفكري

1:األهداف الخاصة باألنشطة التعلیمیة.4.1
  

  :التعبیر الشفوي والتواصل  -)أ

                                   تحدید موقع األشیاء من الفضاء الزماني والمكاني  –

  تصحیح لغة الطفل مع إثراءها    -

  .اكتساب داللة الصورة ومعناها  -

   :القراءة -)ب 

      .لقدرة على القراءة اإلجمالیةا –

  .النطق الصحیح لألصوات والحروف -

  .الكلمات والجمل معاني  دراكإ  -

  .قراءة النصوص القصیرة قراءة صامتة -

  .و عالمات الوقف حترام عالمات الترقیممع ا القراءة  -

  .السریع بین الحروف المتشابهة شكال التمیز -

  

                                      
دیوان المطبوعات  المدرسیة ،مناھج السنة أولى من التعلیم االبتدائي،مدیریة التعلیم األساسي،زارة التربیة الوطنیةو –)1

  .16ص،2003 ،الجزائر افریل،دط،
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  متطلبات تحقیق األهداف التعلیمیة  –2

لتحقیق هدف تربوي في العملیة التعلیمیة التعلمیة ،البد من توفر متطلبات ومعایر لتحقیق 

 1 :“ذلك الهدف وهذه المتطلبات تتمثل فیمایلي 

 األدوات المتعلم  تتجلى مهمة المدرسة األساسیة في إكساب:  للمتعلم ت التعلمإكساب أدوا -

لهذا الغرض مع البد من تخصیص البرامج واقعه، لذا عن ع التعبیر التي بها یستطیالمعرفیة 

مراعاة الطریقة المالئمة  والوقت الكافي مع للمتعلم،المعاش عناصر المنهاج بالواقع ربط 

  2.، استعمالها في مجال نطقا صحیح  ة للغة ونطقهاعلى ممارس هلتدریب

ینتقل الطفل من الوسط العائلي إلى الوسط  :تحقیق النمو النفسي الحركي للمتعلم  –

المدرسي ومازال بعد لم یستكمل نموه النفسي الحركي ،فالبد على المدرسة أن تحرص على  

ن الوسائل واألدوات،مع مراعاة إدماج الطفل داخل المحیط المدرسي وذلك بواسطة العدید م

  . جوانبه النفسیة واالجتماعیة

البد على المعلم إكساب التلمیذ : إكساب العادات األخالقیة والصحیة واالجتماعیة للمتعلم –

  .دروس الوعظ واإلرشاد التي یتم توظیفها في مجاله التعلیمي

متناولة في المحیط یسعى المعلم جاهدا إلى تقدیم دروس ال :اكتشاف وفهم المحیط –

المدرسي أو مجال التعلیمي خاصة دروس اللغة،بواسطتها یكتشف التلمیذ ما حوله من 

  .مفاهیم وظواهر مألوفة لذا یجب أن یحدد ذلك ضمن مناهج التدریس 

من خصائص الطفل المیل إلى التساؤالت  : االطالع والتدریب على كسب المعرفةتنمیة  -

شیاء الغامضة والمجهولة، والتطلع إلى اكتشاف و معرفة مكونات والبحث واالستفسار عن األ

البیئة الجغرافیة أو المدرسیة، فالمدرسة باستطاعتها استثمار هذا المیل وتقویمه من أجل 

  .تحقیق نجاح في العملیة التعلیمیة

  

 

                                      
  

دیوان المطبوعات المدرسیة ،مناھج التعلیم األساسي للطور األول،مدیریة التعلیم األساسي ،وزارة التربیة الوطنیة  –)1 

  ..8ص،1996مطبعة،جزائر ال،دط،

  .9رجع نفسھ،صالم –) 2 
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  مراحل التدریس باألهداف3- 

التصمیم، التحلیل [حل رئیسیة التدریس باألهداف یمر عبر عدة مراحل نلخصها في أربع مرا 

  1.]التنفیذ، التقویم 

یقوم المعلم في كل حصة بتحدید هدف خاص بالدرس المقدم،ویتم ذلك : مرحلة التصمیم –

وفق شروط وضوابط تتمثل  في اختیاره للمحتوى التربوي وتحدید الوسائل التعلمیة 

  .لدرس المعتمدة،فالبد على المعلم القیام بالتخطیط الجید لتقدیم ا

في هذه المرحلة یتم تحلیل وتفسیر وضعیة أو مشكلة ما ،أي هنا یتحول :مرحلة التحلیل  –

  الموقف التربوي من موقف غامض إلى موقف مفسر من خالل تجزئة عناصر 

  . هنا تیم تحقیق أهداف خالل المرحلة التعلیمیة:مرحلة التنفیذ  –

لم مدى فهم واستجابة التلمیذ للدرس باإلضافة ففي هذه المرحلة ُیَقوم المع:مرحلة التقویم –

إلى إصداره للحكم،ففي هذه المرحلة البد من  التركیز واإلصغاء الجید إلى المعلم أثناء 

  . تقدیمه للدرس

  2:وقد یتمیز التقویم بمجموعة من الخصائص

  .یمهایجب أن التقویم شامال ،أي یغطي الجوانب المرتبطة بالوضعیة المراد تقو :الشمولیة -

  .یجب أن یالزم التقویم العملیة التعلیمیة من البدایة حتى النهایة :الستمراریةا -

  .یجب أن یشارك  في عملیة التقویم التالمیذ والمعلمون :لتعاونا -

  . من الضروري أن یتوفر في التقویم المعاییر العلمیة هي معایر الصدق:العلمیة معاییرال -

  

  

                                      
یة بالمدارس ا البتدائیة  في دراسة میدان–دراسة كشفیة للممارسة المعلمین للمقاربة بالكفاءات ،ینظر عربي محمود  – ) 1

سنة ال،الجزائر،وهران،,جامعة وهران ألسانیة،علم النفس وعلوم التربیة ،]ماجستیر[إ،إشراف تیلوین حبیب،–غانممست

  .62ص،2011/2012الجامعیة

  .63،صالمرجع نفسھ  –)2

،القاهرة،مصر 1،عالم الكتب كلیة التربیة ،ط)النظریة والتطبیق (،المناهج الدراسیة محمد نجیب مصطفى - )3

  .123،124،ص2013،
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  األهداف مزایا وعیوب التدریس ب –4

  :مزایا التدریس باألهداف / 1. 4 

یسمح للتالمیذ بإبداء آراءهم والمناقشة بین بعضهم البعض أو بینهم وبین المعلم داخل  - 

  .حجرة الدرس

اكتساب خبرات ومهارات تنطبق مع إمكانیاته الفكریة من جهة واحتیاجات المجتمع من  - 

  .اه العقلي ومستواه العلميجهة أخرى ،أي إكساب التلمیذ معرفة حسب مستو 

  1. فهنا یكون التلمیذ عنصر فعال في العملیة التعلیمیة دور التلمیذ یكون إیجابي، -

  . یتم تحدید دور كل عضو ،یكون دوره إلقاء الدرس والتلمیذ دوره تلقي المعلومة-

  :عیوب التدریس باألهداف / 2.4

  . هذه الطریقة مجهدة للمعلم –

   .ألهداف اإلجرائیة صعوبات تحقیق بعض ا –

   تالمیذال تهتمام بمیوالاالعدم  -

  2. عدم مراعاة الفروق الفردیة -

  .التركیز حول المادة التعلیمیة والمعلم دون اهتمام بالمتعلم وأفكاره یكون  -

  .ازدحام المناهج بمواد دراسیة كثیرة نتیجة تضخم المعرفة  -

  . المستمریعرقل المنهاج الدراسي في عملیة التقویم  -

  

  

  

  

                                      
  

قسم علم النفس ،]ماجستیر[إشراف إسماعیل قیرة،،التنشئة االجتماعیة للطفل في الوسط التربوي،يحسیبة حمالو  ینظر –)1

  .120،ص2010/2011مطبعة األقصى،السنة الجامعیة ،،قالمة،الجزائر1945ماي8وعلوم التربیة،جامعة 

دراسة میدانیة لمدارس االبتدائیة في –ینظر عربي محمود،دراسة كشفیة لممارسة المعلمین المقاربة بالكفایات –) 2

وهران،الجزائر،السنة ,النفس وعلوم التربیة،جامعة وهران ألسانیة ،، قسم علم ]ماجستیر[د تیلوین حبیب،,مستغانم،إشراف ا

  .64،ص2011/2012الجامعیة 
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  ]إلى یومنا هذا–2007[المقاربة بالكفاءات :ثالثا

  ماهیة المقاربة بالكفاءات –1

المقاربة (بعد فشل المدرسة الجزائریة في تطبیق المناهج التقلیدیة  :تمهید

،في تحقیق األهداف المنشودة ،تبنت منهج جدید )بالمضامین،والمقاربة باألهداف

  .ت وهو منهج المقاربة بالكفاءا

  تعریف المقاربة بالكفاءات –1

  1. »منَ َقُرَب ُقْربًا وُقْرَباًنا،َدَنا،أي ْاقَتَربَ «)لغة (:تعریف المقاربة . 1.1.1

  َكَافَأُه على الشيء ُمَكاَفَأًة وَكَفاه أي جازاه:َكَفأَ «)لغة(:تعریف الكفاءة.1.1

  2».وهو في األصل مصدر كفاء أي ال نظیر له

  :ي مجال التربیةمفهوم الكفاءة ف. 2.1

هي امتالك الفرد لكفاءة ما حیث یستطیع التصرف وأخذ القرار المالئم وحل  

   3.مشكلة ما،باستثمار معرفته وتوظیف قدراته

  4:فالمعلم الكفء من یقوم بتنظیم عملیة التعلیم وفق الخطوات التالیة

  .مراعاة الجوانب النفسیة للمتعلم –

  ار أخذ الفروق الفردیة بعین االعتب –

  المعرفیة  مكتسباتهتنمیة مساعدة المتعلم على  –

  

 

                                      
قراءة في  –ینظر نور الدین بوخنوفة،دور المقاربة بالكفایات في تثبیت الملكة اللغویة لدى طلبة المرحلة الثانویة  –) 1

، في لسانیات تطبیقیة،قسم ]ماجستیر[ف عز الدین سحراوي، كتاب العلوم اإلسالمیة لسنة الثالثة من التعلیم الثانوي،إشرا

                                               .21،ص2011اللغة العربیة وآدابها،جامعة الحاج لخضر،باتنة ،الجزائر،

                                .136ص،دت،بیروت،دار الجیل،دط،,]كفأ[مادة ،5مجلد ،لسان العرب،ابن منظور - )2

   .16ص 2005،القبة،دط،نشر والتوزیعلة لدار الخلدونی,]األبعاد والمتطلبات[بیداغوجیا التدریس بالكفاءات ،حاجي فرید –)3
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  1:نذكر من بینها ما یلي:مستویات الكفاءة حسب الفترات التعلیمیة التعلمیة  .3.1

ففي هذه الكفاءة البد أن یمتلك المتعلم أو المعلم كفاءة التعلم المستمر دون :الكفاءة المعرفیة 

   .رفة خالل مساره الدراسي والعلمي انقطاع،وكذلك استخدام وتوظیف أدوات المع

وتعني قدرة المتعلم في توظیف وٕاظهار سلوك معین  لمواجهة وضعیات أو : كفاءة األداء

مشكل ما، أي أنها تتعلق بسلوك وأداء المتعلم ال بمعرفته  فالهدف منها  اإلنجاز الفعلي 

  . والتطبیقي للمعرفة 

درة على األداء واإلنجاز یتم تحقیق األهداف هنا  بوجود مؤشر امتالك الق:كفاءة اإلنجاز

  .التعلیمیة

تمثل  نتیجة التعلم المرتبطة بوحدات تعلیمیة،فمن خاللها یتم توضیح بدقة :الكفاءة القاعدیة 

  .ما سیفعله المتعلم وما سیكون قادرا على أدائه أو القیام به في ظروف معینة

المتمثلة في نتیجة التعلم،فمن خاللها یتم هي مجموعة الكفاءات القاعدیة : الكفاءة مرحلیة

توضیح األهداف الختامیة أنها شاملة وعامة یتم من خاللها التعبیر عن مفهوم إدماجي 

  .لمجموعة من الكفاءات المرحلیة ،بحیث یتم بناءها وتنمیتها خالل المراحل الدراسیة 

لمتعلم على تجنید وٕادماج هي قدرة ا«: تعریف المقاربة بالكفاءات وبیداغوجیا اإلدماج.4.1

 ».القدرات والمهارات والمعارف بطریقة فعالة إلعطاء معنى وقیمة للعملیة التعلیمیة التعلمیة
2  

  :تتأسس المقاربة بالكفاءات بما یلي 

  . وضع نشاطات من أجل هیكلة مكتسبات ما قبل التعلم –

  .إعداد شبكة للمكتسبات المعرفیة المختلفة  –

 .المواد والتحكم في هذه القدرات مختلفتجنید القدرات في  –

 

  

  

                                      
  .20ص،]بعاد والمتطلباتاأل[حاجي فرید،بیداغوجیا االتدریس بالكفاءات–)1

 .25المرجع نفسه،ص  –)2
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  بالكفاءات  المقاربة خصائص التدریس –2

التدریس بالكفاءات یعد منهاجا للتعلم،فهویجعل المتعلم یكتسب كفاءة    

،فهو یستهدف تكوین وتأهیل المتعلم النخراط  في العملیة التعلیمیة )معارف،مهارات،قدرات(

،فالتدریس بالكفاءة لیس معرفة بحد ذاتها بل كیفیة بحیث یصبح المحور األساسي لها 

الحصول علیها وتنظیمها وتوظیفها،وبهذا ُیَعد التدریس بالكفاءات نموذجا له ممیزات 

  1:وخصائص هي

یقصد به جعل المتعلم یتحمل المسؤولیة ویشعر بالحریة واالستقاللیة في : تفرید التعلم/ أ

كة وٕابداء آراءه أثناء انجاز لنشاط معین  والقیام به عملیة التعلم،وذلك بمنحه فرصة المشار 

  .لوحده فالمعلم سوى موجه ومرشد

  .هنا البد للمعلم  االهتمام بأداء المتعلم وتقویمه:قیاس األداء /ب

هنا یتم توجیه أنشطة التعلم نحو بناء المعلومات، وذلك لتنمیة الكفاءة  :دمج المعلومات /ج

  .في بناء وضعیة معینة خالل المسار الدراسيوٕادماجها في حل المشكالت أو 

تتمثل هنا في استرجاع المكتسبات القبلیة من المعارف والمهارات : توظیف المعارف/ه

  .وتوظیفها في التعلیم

   .نجاز عمل ما یكون ذو منفعة اجتماعیةالبأن یسخر المتعلم موارد :الغائیة النهائیة/د 

فالمتعلم في ظل هذه المقاربة دوره : ملیة التعلیمیةاعتبار المتعلم محور أساسیا في الع/و

  .فعال وعنصر أساسیا فهو مشارك في تحدید األهداف 

  

  

  

  

  

                                      
، ]الرسمیة وفق النصوص المرجعیة والمناهج [االبتدائيلة التعلیم لمرح الدلیل البیداغوجي، محمد صالح الحثروبي –)1

  .20ص
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  :الكفاءة المستعرضة في مادة اللغة العربیة -3

  1:ا تكون من خالل أنشطة التعلم وهي هنو

  النطق السلیم لكل مقروء  –

  القدرة على القراءة السریعة المناسبة لمستواه  –

  قرءه بلغة سلیمة بیر عما یسمعه أو یشاهده أویالتع –

  اإلجابة بلغة واضحة عما یوجه إلیه من أسئلة  –

  واستیعاب المسموعفهم  –

 وطرح األسئلة على المالحظة القدرة –

  رغبته في عملیة التعلیم  بدأا -

  تبریر إجابته  –

  الزمان والمكان القدرة على التمیز بین  –

  النصوص استظهاره استطاعة –

  ..ه لألخطاء وتصویبهاإدراك-

  .یسعى إلى التركیز واالنتباه على موضوع التعلم -

  .یحترم قواعد حیاة الجماعة -

  .الفهم واإلجابة بلغة صحیحة -

  .إدراكه للتعلیمات-

  .یختار ویبرر اختیاره -

  

  

                                      
مناهج التعلیم األساسي السنة األولى من التعلیم االبتدائي افریل ،مدیریة التعلیم األساسي،وزارة التربیة الوطنیة –)1

  .30ص ،االجزائر،الجزائر،2003
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  أبعاد ومتطلبات تدریس المقاربة بالكفاءات:رابعا 

  بالكفاءات  المقاربة متطلبات تدریس – 1

إلى یحتاج أن العمل بها  دریس بالكفاءات،ینبغي التأكید على خالل خصائص التن م 

الجانب  هااإللمام بجوانب لها عالقة وطیدة بمسارات فعل التعلم والتعلیم ومن أهم

 ، ویمكن حصر)اختیار المسار واألسالیب( والبیداغوجي )معرفة المتعلم(السیكولوجي 

  1:نقاط اآلتیةفي المتطلبات التدریس بالكفاءات 

  : من منطق التعلیم إلى منطق التعلم 1.1. 

توظیفها في عملیة  حاولیتعرف على قدراته الكامنة و یالمتعلم یجعل  التدریس بالكفاءاتف

 وأیضا عوامل خارجیة )الدافعیة، الذاكرة(التعلیم،التي تتداخل فیها عدة عوامل داخلیة 

ن أفعال التعلیم التي بدورها  تقدم نموذج في كیفیة فالتعلم ینطلق م )مثیرات البیئیة،التدعیم(

  .بناء المعرفة وكیفیة تنفیذ خطة أو منهجیة

  :التحكم في بعض المهارات.2.1

العملیة البیداغوجیة تتطلب من المدرس االلتزام الفعال بشروط وضوابط بعض 

 .المهارات،وذلك بتوفیر الوقت الكافي لممارستها

  بالكفاءات  المقاربة تیجیة التدریسمتطلبات نجاح إسترا.  3.1

  2 :لضمان نجاح هذه االستراتیجیة بجمیع مكوناتها وعناصرها یستلزم مراعاة مایلي

الفهم الدقیق والوعي التام بالخلفیة النظریة للمقاربة بالكفاءات وتطبیقاتها العملیة،والتي تتم  -

  على أساسها في بناء المناهج

  .لدراسیة المقررة والوثائق المرافقة لهاالقراءة الواعیة للمناهج ا -

  

  

  

                                      
  نشر والتوزیع،صدار الخلدونیة ل،]والمتطلبات األبعاد[بیداغوجیا التدریس بالكفاءات ،حاجي فرید  –)1

وفق النصوص المرجعیة والمناھج الرسمیة [الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي،محمد صالح الحثروبي  – )2

  99ص]
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   بالكفاءات  المقاربة  استراتیجیات تدریس -2

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1  

  

لختامیة  ثم الرجوع ا كفاءةالیمثل ویحدد هذا المخطط بدقة نقطة االنطالق ابتداء من تحدید 

                        .  عبر معطیات منسجمة ومتالحمة)انظر مسار األسهم(إلیها 

                                      
  

، ]ة وفق النصوص المرجعیة والمناھج الرسمی[الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي،محمد صالح الحثروبي  –)1

  .      99 ص
  

  بناء الكفاءة ختامیة

تعلیمیة الحدة الو (ن ضمن و تك

دراسیة  سنة/فصل/مجال

 سنة دراسیة/فصل/مجال
 ضبط أدوات التقویم

المالئمة مع تحدید 

مؤشر  ,المعایر(

 )الكفاءة

تحدید الكفاءات 

 [مرحلیة القاعدیة أو

مع ضبط )إن وجدت(

 أهداف التعلم

نتقاء المحتویات أو ا

المضامین المعرفیة 

 ،حسب كل نشاط

اءة الكفومستویات 

بالبناء،وكذا  المستهدفة

 طبیعة المعرفة ذاتها 

ستغالل الوسائل ا

البیداغوجیا المناسبة 

وجمیع المعینات من 

أشرطة ،عینات(

 )أشكال ،صور،خرائط

حسب األنشطة 

 والوضعیات

عتماد الطرائق البیداغوجیا الفعالیة ا

وكذا األنشطة والوضعیات التعلیمیة 

حسب المناسبة والمتكیفة والمتغیرة 

طبیعة الكفاءة 
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  بالكفاءات  المقاربة أهداف تدریس –3

  1:تتمثل فیما یلي  أهدافالتدریس بالمقاربة بالكفاءات یحقق جملة من 

 .والطاقات الداخلیة وتوظیفها في عملیة التعلیمإفساح وظهور القدرات الكامنة  –

  .عههات المتعلم،وذلك حسب االتجاه الذي یتناسب مدعم استعدادات وتوج –

 .توظیف قدراته العقلیة في حل مشكلة ماتدریبه على كیفیة  –

 تجسید الكفاءات والمهارات التي یكتسبها في سیاق معین  –

  .دقة التحقیق وجودة البحث وحجة االستنتاج –

  .شاملة لألمور والظواهر المختلفة النظرة الالقدرة على تكوین  –

  .االستبصار والوعي بدور العلم والتعلیم –

  .أدوات منهجیة ومصادر تعلیمیة متعددة استخدام -

  .زیادة قدرته اإلدراك المتكامل للمعرفة العلمیة - 

  ربط التعلیم بالواقع المعاش  - 

  .العمل على تحویل المعرفة من معرفة نظریة إلى معرفة نفعیة  - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .22زیع ،صدار الخلدونیة لنشر والتو ،]األبعاد والمتطلبات[بیداغوجیا التدریس بالكفاءات حاجي فرید، –) 1
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  المقاربة بالكفاءات المعتمدة في بناء البرنامج  –4

كرد فعل للمناهج التعلیمیة التعلمیة المثقلة بمعارف  ناهج بالكفاءاتظهرت مقاربة بناء الم

وهذا ما لم یسمح للمتعلم أن یتدبر أمره في الحیاة العملیة،وعلة هذا األساس ظهرت هذه 

  1:المقاربة مع جملة من الخصائص یمكن أن  نحصرها فیمایلي

  . النظرة إلى الحیاة من المنظور العملي -

  .یات المواد الدراسیةالتحقیق من محتو -

  .السعي إلى تثمین المعارف المدرسیة وجعلها صالحة االستعمال في مختلف المواقف -

  .جعل المتعلم بتعلم بنفسه عن طریق حسن التوجیه الى اكتشاف المادة التعلیمیة -

  2:فتتلخص المقاربة المعتمدة في بناء المناهج في اإلجابة عن األسئلة  التالیة

  ؟یتحصل علیه المتعلم في نهایة كل مرحلة  من معارف وسلوكات وكفاءات ما الذي/ أ

  ؟ما هي الوسائل والطرق المساعدة على استغالل هذه الوضعیة / ب

  

  

                                      
  

مناهج السنة األولى من التعلیم االبتدائي،دیوان المطبوعات ,ینظر وزارة التربیة الوطنیة،مدیریة التعلیم األساسي –)1

    .31،ص2003 ، لجزائر،أافریل,المدرسیة ،دط

، ]لمرجعیة والمناهج الرسمیة وفق النصوص ا[الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائيامحمد صالح الحثروبي ، –) 2

  .32،ص

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  يالفصل الثان

دراسة میدانیة حول تطبیق المقاربة بالكفاءات في 

  تدریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  ينالفصل الثا

دراسة میدانیة حول تطبیق المقاربة بالكفاءات في  :الجانب التطبیقي

   تدریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة

  تقدیم أنشطة اللغة العربیة:أوال

  تقدیم نشاط القراءة في المرحلة االبتدائیة   - 1 

  تقدیم نشاط التعبیر في المرحلة االبتدائیة  - 2 

  ة في المرحلة االبتدائیةتقدیم نشاط الكتاب  -  3

  تقدیم عناصر المنهاج : ثانیا

  تحدید مجاالت التعلم في المرحلة االبتدائیة –1 

  كیفیة تقدیم أنشطة التعلم في المرحلة االبتدائیة –2  

  المقاربة البیداغوجیة المعتمدة في المرحلة االبتدائیة  – 3  

  منهجیة التقییم والتقویم  – 4  

  إلجراءات الطریقة وا:ثالثا

  مراحل جمع وتلخیص المعطیات –1 

   عرض ومناقشة نتائج الدراسة:رابعا  

  التعریف باألداة  - 1 

  عرض نتائج الدراسة  –2 

  مناقشة نتائج الدراسة –3  
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  تقدیم أنشطة اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة                              : أوال

بتدائیة على عدة أنشطة ومن بین هذه األنشطة المتناولة أنشطة یقوم التدریس في المرحلة اال

وتقوم هذه األنشطة على العدید «اللغة العربیة والمتمثلة في نشاط القراءة والكتابة والتعبیر،

:                               وهذه األنشطة تتمثل فیمایلي».من الوسائل والتقنیات لتوضیح معاني الكلمات والدروس

  :                                        تقدیم نشاط القراءة في المرحلة االبتدائیة . 1

هو أسلوب من أسالیب النشاط الفكري، فهي عملیة عقلیة «:تعریف نشاط القراءة .  1.1.1

    ».1)اإلشارات(ز الكتابیة أي والرمو  )التلفظ(یتم عن طریقها التواصل بین لغة الكالم أي 

  :                                                              أنواع القراءات.  1.2.1

هي القراءة التي یتم فیها استخدام حاسة البصر، وال یتم فیها :القراءة الصامتة  2.2.1

  .         نصر التركیزاستخدام الصوت،فالقارئ یعتمد على ذهنه  وعینه كما یعتمد على ع

تتمثل في نطق الكالم بصوت  مسموع بحسب قواعد اللغة العربیة : القراءة الجهریة .3.2.1

مع صحة النطق وسالمة الكلمات وٕاخراج الحروف من مخارجها، فهي تجمع بین التعرف 

  .                                  البصري للرموز واإلدراك العقلي للمدلول 

  2:أن نقسم أنواع القراءات إلى ویمكن

من حیث الشكل أو الوسیلة حسب التهیؤ الذهني للقارئ،أو من حیث أغراض القارئ،أو  - 

بد أن تكون لدیه القدرة على تتبع ال«ولتتحقق قدرة التلمیذ على نشاط القراءة ،في ممارسته

   3».المعاني وٕادراك الجمل

  

  

                                      
علي سامي الحالق،المرجع في تدریس مهارات اللغة العربیة وعلومها،مؤسسة الحدیثة للكتاب،دط،عمان،األردن  - )1

                                                                                                                                    .                 400،ص2010

 نشر ل،دار الشروق ل]مناهجها وطرائق تدریسها[اللغة العربیة  عبد الكریم،عباس الوائلي، سعاد طه على حسن الدلیمي، –)2

  105،ص2005المنارة،عمان،،1والتوزیع،ط

،دار المناهج لنشر )أطر نظریة وتطبیقات عملیة(بلیغ حمدي إسماعیل،استرایجیات تدریس اللغة العربة  - )3

  .83،ص2013،عمان،األردن،1والتوزیع،،ط
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  : دائیةتقدیم نشاط التعبیر في المرحلة االبت -

هو اإلبانة واإلفصاح عما یختلج في نفس اإلنسان من أفكار :تعریف نشاط التعبیر 

ومشاعر،أما على الصعید المدرسي هو ذلك العمل الذي یسیر ویتم وفق خطة متكاملة 

للوصول بالتلمیذ إلى المستوى یمكنه ترجمة وتحلیل أفكاره وأحاسیسه وخبراته شفا هیا وكتابیا 

  .                                            1فق نسق فكري معینبلغة سلیمة ،و 

  أنواع التعبیر 1.2

هوان ینقل التلمیذ كل ما یجول بذهنه وخاطره إلى : تعریف نشاط التعبیر الشفوي.1.1.2

الجانب  األخر الجانب  الشفاهي وذلك عن طریق اللغة، كما تدخل فیه جانب أخر وهو 

  .      ت بالیدجانب الرموز واإلشارا

                                        2:الخطوات العامة لتدریس التعبیر الشفوي.2.2 

وهنا یقصد بها  تهیؤ التلمیذ لموضوع الدرس المقدم إلیه،وذلك یكون من خالل : المقدمة 

        .                                             طرح األسئلة تتعلق بفكرة الموضوع 

فهنا البد على المعلم إعداد مجموعة من األسئلة وطرحها بطریقة :اإلجراءات واألنشطة 

متدرجة حیث تؤدي في النهایة لبناء الموضوع متكامل بحیث یكون مراعیا في ذلك اجابة 

  .                                    التالمیذ بلغة سلیمة تناسب مستواهم الدراسي

.                            من التالمیذ إعادة سرد القصة بأسلوبه یطلب المعلم فهنا:التقویم 

هو أن ینقل التلمیذ ما  یجول بأفكاره من أحاسیس  :تعریف نشاط التعبیر الكتابي. 1.2.2

 إلى اآلخرین بالكتابة،وذلك باستعانة بمهارات للغویة أخرى، كقواعد الكتابة 

.                                        وعالمات الترقیم  )نحو،وصرف(ة ،وقواعد اللغ)اإلمالء،وخط (

   

  

  

  

                                      
 ،دط،توزیعدار الیازوري العلمیة للنشر وال،ریس اللغة العربیة بین المھارة والصعوبة ،أسالیب تدفھد خلیل زاید  – )1

   . 141ص،2006 ،عمان،األردن 

  .المرجع نفسھ ،ص ن– )2
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  1:الخطوات العامة لتدریس نشاط التعبیر الشفوي.3.2.2

ویتم من خاللها استثارة انتباه التالمیذ وجذبهم للموضوع،وتشویقهم إلیه وذلك :المقدمة

  .باستدعاء خبراتهم السابقة

  .التالمیذ مع مراعاة التسلسل في عناصر الموضوع الرئیسيیقوم بمناقشة :المناقشة 

  یتم على النحو التالي: النشاط الكتابي

  التلمیذ بانتباه إلى الملخص السبوري  المعلم بتوجیه یقوم:  الملخص السبوري-

  .هنا یطلب المعلم من تالمیذه كتابة الموضوع:كتابة الموضوع -

خطاء من طرف التالمیذ وكتابة الفقرة الصحیحة یصدر المعلم بحكم تصحیح األ:التقویم -

   .في الدفاتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
   .141،صریس اللغة العربیة بین المھارة والصعوبة ،أسالیب تدفھد خلیل زاید  –)1
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  :في المرحلة االبتدائیة تقدیم نشاط الكتابة-3

هي أداة من أدوات التعبیر تترجم األفكار التي تتواجد في عقل «: تعریف نشاط الكتابة.1.3 

لمجتمعات، ولكي یتعلم الفرد اإلنسان،ووسیلة أداء مهمة بین األفراد والجماعات واألمم وا

الكتابة ویستخدمها استخداما صحیح، یجب أن یتحقق لدیه بعض القدرات مثل القدرة على 

    1».رسم الحروف

  : عملیة الكتابة تستهدف تكوین المهارات والقدرات التالیة .2.3

  .   المهارة في رسم الحروف رسما صحیحا ودقیقا  -

  . حسب القواعد اإلمالئیة المعروفةالمهارة في كتابة الكلمات ب -

  .القدرة على تكوین العبارات والجمل التي تؤدي معنى وفكرة -

  .القدرة على تنظیم األفكار تنظیما تقتضیه طبیعة كل لون من ألوان الكتابة  - 

  :   أسس الكتابة.2.3

  .تتمثل في قدرة المعلم على تعلیم مبادئ الكتابة للتالمیذ 

  .لنواحي النفسیة والعقلیة للتالمیذ معرفة المعلم ل- 

  .أن یتمتع بمهارات وقدرات- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .116،ص]مناهجها وطرائق تدریسها[اللغة العربیة ،عباس الوائلي،سعادعبد الكریماالدلیمي،طه على حسن  –)1



  ة حول تطبیق المقاربة بالكفاءات في تدریس اللغة العربیة خالل المرحلة االبتدائیةدراسة میدانی         :  الفصل الثاني

 

39 

 

  تقدیم عناصر المنهاج الدراسي: ثانیا

  مجاالت التعلم في المرحلة االبتدائیة . 1

  :مجال اللغة الشفویة. 1.1

 ما معنى أن یقدر المتعلم على فهم المسموع ؟:فهم المسموع  –)أ

 اءات الكف   أهداف التعلم      

یستجیب ویتم رده على ما تم سماعه  –

بطریقة مالئمة،من خالل معرفته 

 .   لخصائص األصوات

   

 استیعاب وفهم ما تم سماعه -

 . إدراكه لتماسك وترابط الكالم المسموع -

 أن َیرد استجابة لما تم سمعه  –1

 

 

 

أن تكون له القدرة على التمعن فیما یسمع  –2

 .بواسطة سند شفوي

 .ما معنى أن یقدر المتعلم على تناول الكلمة:تناول الكلمة  –) ب

 الكفاءات          أهداف التعلم      

تكون صیاغة الكالم حسب وضعیة –

التواصل والحوار ،مع استعمال المستوى 

 اللغوي الذي یناسب المخاطبین

  

 القدرة على تبادل الحدیث والحوار مع الغیر – 1

1 

  

 

                                      
  

الوثیقة المرافقة لمناهج السنة األولى من التعلیم االبتدائي ،األساسي اللجنة الوطنیة للمناهج  ینظر مدیریة التعلیم  –)1

  .2012،18،الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیة 
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 .فهم ما یكتب:غة المكتوبةمجال الل  -1.2

  أهداف التعلم   

ما معنى أن ستطیع  المتعلم :القراءة –

  القراءة ؟                                 

یتعرف على  نظام األصوات والحروف  – 

 .من خالل الكتابة العربیة 

  

 

  الكفاءات      

  

 أن یتمعن في نص القراءة  –1

 

  

 

یعرف كیف یفهم ما ورد في النص و  - 

 قراء0ي

  

 أن یكیف قراءته مع أحد أهداف القراءة  –2

1 

 مامعنى أن یقدر المتعلم على الكتابة ؟                                :الكتابة  –)ب

           

 الكفاءات         أهداف التعلم      

 .یكتب من الیمین إلى الیسار – 

یمسك القلم و السیالة بطریقة  – 

 ،مع استعمال عالمات الوقفسلیمة

أن یعرف كیف یتحكم في الحروف  - 

 والضوابط للكتابة العربیة                  

 

 
 
 

    

                                      
  

الوثیقة المرافقة لمناهج السنة األولى من التعلیم االبتدائي ،ینظر مدیریة التعلیم األساسي اللجنة الوطنیة للمناهج   –)1

  19،ص

    .ص ن المرجع نفسھ، -)2
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  :كیفیة تقدیم أنشطة التعلم -2

یرجع ذلك إلى الصفحة المبرمجة والمخصصة لتوزیع وحسب توقیت اللغة العربیة الواردة في 

  . المنهاج الدراسي 

  :ي لألنشطة التعلیمیة المجال الزمن. 1.1.2 

تطبیق البرنامج الجدید الذي یعتمد على المقاربات البیداغوجیة الحدیثة،حیث یقتضي ذلك 

التغیر في جانب ممارسة المعلم للعملیة البیداغوجیة خاصة فیما یتعلق بتوزیع الزمني، تغیر 

ثالثین دقیقة الحجم الساعي ألنشطة اللغة العربیة،فأصبح حجم الساعي لألنشطة مجزأ إلى 

   1:د فمعضمها تنتهي قبل أن یتحقق الهدف ویكون ذلك لغرضین هما 90

في أن نشاط لتعبیر الشفوي والقراءة والكتابة في هذا المستوى من التعلم  تكون هذه النشطة  

متكاملة تخدم بعضها البعض وترمي إلى نفس الهدف،فالقراءة تنطلق من التعبیر،والكتابة 

  . تكمل القراءة

أما الغرض الثاني  تتمثل في أن معظم المعلمین یشكون من ضیق الفترة الزمنیة المحددة 

لتدریس أنشطة اللغة العربیة،فنشاط القراءة في السنة األولى والثانیة یتم من خالله معرفة 

الحروف واألصوات والتدریب على النطق بها مفصلة ومتصلة،حیث یتم اكتساب غالى 

ارستها،حیث یصبح التلمیذ  مهیأ الستخدام هذه األدوات،وهذا في الطور المهارة الالزمة لمم

  .األول 

   2:أما في الطور الثاني تشمل أهداف تدریس نشاط القراءة الجوانب التالي 

  .تدریب التالمیذ على األداء المناسب - 

توسیع معلومات التالمیذ في مجال االستعمال اللغوي وفهم حقائق البیئة ومظاهر  –

  .لحضارةا

أما التعبیر الشفوي في الطور األول عرض صور تمثل مشاهد معینة تكون مرتبطة بالوحدة 

التعلیمیة ویتم طلب المعلم من التلمیذ مالحظة الصورة والتركیز حول مشاهدها ثم فسح 

                                      
الوثیقة المرافقة لمناهج السنة األولى من التعلیم االبتدائي ،ینظر مدیریة التعلیم األساسي اللجنة الوطنیة للمناهج   –)1

  10ص،

 تقدیم عام لمناهج الطور األول من،ل التعلیمیة للطور األول والثانيینظر المدیریة الفرعیة للبرامج والطرق والوسائ –)2

   .59ص،الجزائر،الجزائر،1996,دط،دیوان المطبوعات المدرسیة ، األساسيالتعلیم 
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المجال أمامهم للتعبیر عن المشهد بحریة دون أن یفرض علیهم نمط معین،أما في الطور 

دریب التالمیذ على وصف أحداث وربطها ببعضها البعض وعرض أفكار الثاني یتم ت

وتنظیمها باستخدام أدوات الربط للبنى اللغویة المناسبة،ومن ثمة یصبحون  التالمیذ قادرین 

  . على فهم الحوار البسیط الذي یجري  من حولهم وعلى المساهمة فیه بلغة عربیة صحیحة

دها ویتم نقله للحكایات واألخبار التي یسمعها،  كما وقدرتهم على وصف األحداث التي یشاه

یتم استخدم الصیغ وأدوات الربط استخدما مناسبا،أما بالنسبة لنشاط الكتابة في الطور األول 

یتم تدریبهم على تصویر وكتابة الحروف واألصوات والمقاطع والكلمات،أما الطور الثاني یتم 

  .ترام االتجاه المطلوب عند كتابة الحروف أو الكلماتتدریبهم على تجوید الكتابة وٕاتباع واح

  نماذج من كیفیة تقدیم أنشطة التعلم خالل المرحلة االبتدائیة .2.1.2

 . 1السنة األول في المرحلة االبتدائیة:نشاط القراءة 

  القراءة والترتب: حصة

  وضعیة استثمار المكتسبات  وضعیة بناء التعلمات    وضعیة انطالق 

  

ختامیة من طرف  قراءة –

بعض المتعلمین للكلمات 

والجمل المعروضة على 

السبورة مع وجوب اإلشارة 

  للمقروء بالمسطرة

 

  

 فتح الكتب  – 

قراءة الجزء المعنون ب –

قراءة  “إقراء جیدا وأرتب”

 متأنیة واضحة 

توزیعها لشمل (قراء فردیة  –

 .أكبر عدد ممكن 

تقدیم التعلیمة من طرف  –

 ه وتبسیطها المعلم وتوضیح

  

یتم مراجعة األصوات  –

المدروسة من خالل لوحة 

  الحروف
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  .نشاط القراءة سنة الثانیة والثالثة في المرحلة االبتدائیة

  .    إثراء+فهم النص+أداء: حصة  

 وضعیة انطالق  مرحلة بناء التعلمات   مرحلة استثمار المكتسبات 

القراءة الختامیة لنص  –

ن طرف تكون فردیة م

 .التالمیذ 

القراءة الصامتة للنص  – 

إعطاء الوقت الكافي (

 )للقراءة  

طرح  بعض األسئلة من  –

طرف المعلم الختبار مدى 

 . الفهم التلمیذ

القراءة النموذجیة لمعلم   –

والكتب مغلقة،ثم إعادة 

  .القراءة والكتب مفتوحة 

القراءات الفردیة مع البدء – 

ة وتكون المتابع,بالمجدین

والتركیز لقراءة التالمیذ،مع 

مراعاة النطق السلیم لمخارج 

الحروف والحركات اإلعرابیة 

  .وعالمات الوقف 

استغالل قراءات الفردیة  –

لنص فقرة فقرة،مع طرح 

 .األسئلة

اإلشارة إلى حدث  أو  –

مناسبة تكون  لها صلة 

  . بالموضوع

طرح أسئلة تمهیدیة  -

  .وجیهة لها عالقة بالوحدة 

اكتشاف عنوان النص  – 

  .وكتابته على السبورة 

فتح الكتب ومالحظة  – 

الصورة المرافقة للنص 

  . واستنطاقها

  

  

  

  

 

1 
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  . من المرحلة االبتدائیة) السنة الرابعة والخامسة (نشاط القراءة الطور الثاني 

لخامسة السنة ا,)السنة الرابعة القواعد النحویة وتطبیقاتها(أداء واستثمار النص : حصة 

  ).القواعد الصرفیة أو اإلمالئیة وتطبیقاتها(

مرحلة استثمار   

 المكتسبات

مرحة بناء  

 التعلمات    

 وضعیة انطالق  

   

إجابات تكون من  – 

طرف التالمیذ عن 

  . أسئلة الفهم

استخراج بعض  –

 .الظواهر النحویة

یتم توظیف بعض  –

 الصیغ والمفردات 

تبین قیمة أو موقف  -

 .سلوكي 

   

القراءة النموذجیة  – 

للنص من طرف 

  المعلم 

القراءات الفردیة   –

 .من طرف التالمیذ

التركیز على  –

حسن األداء وتمثیل 

المعاني وتصحیح 

األخطاء عند 

 .الضرورة 

في كل حصة   –

البد من استهداف 

مهارة من مهارات 

القراءة الجیدة مثل 

عالمات الوقف (

 الخ.....المد الشد 

  

سئلة اختباریه حول مضمون نص طرح أ –

القراءة 

  )األفكار،األحداث،الشخصیات،الزمان،المكان(

  یطلب المعلم من التالمیذ فتح الكتب -

یطلب المعلم من التالمیذ استخراج  –

الظواهر اللغویة الختبار مدى فهمهم 

  .استیعابهم

تصریف بعض األفعال تكون موجودة في  –

  .نص القراءة 

مات الموجودة في إحدى إعراب بعض الكل – 

 .فقرات نص القراءة مع ضبطها بالشكل

1  
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  السنة األولى من المرحلة االبتدائیة:نشاط الكتابة

  )أنقل/أكتب(نسخ /خط :حصة

 وضعیة انطالق    مرحلة بناء التعلمات   مرحلة استثمار المكتسبات  

  

قراءة األصوات – 

  .والكلمات

 

 .مراقبة الدفاتر  –

  

حرف أو (وذج كتابة النم – 

بخط ) مقطع أو كلمة 

 .واضح  وكبیر

القراءة أثناء الكتابة یطلب  –

من التالمیذ متابعة النموذج 

المكتوب باألصابع في 

الفضاء أو في المناضد أو 

 .  األلواح

كتابة الحرف على  –

األلواح ثم تصحیحه ثم 

توزیع دفاتر األنشطة ثم 

تقلید النموذج في الدفتر 

بااللتزام   وتنبیه التالمیذ

بالجلوس الصحیح أثناء 

 . مسك القلم نظافة الدفتر

  

مراقبة مستلزمات الكتابة  –

  ).األلواح و الطباشیر(

ربط نشاط الكتابة بما تم  –

التوصل إلیه في حصص 

  .القراءة السابقة

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1  
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  ).من السنة الثانیة إلى الرابعة ابتدائي:(نشاط الكتابة

  خط :حصة  

 وضعیة انطالق   مرحلة بناء التعلمات   تثمار المكتسبات مرحلة اس 

  

 قراءة األصوات والمقاطع  –

 

تقویم أعمال التالمیذ  –

وتقدیم توجیهات من طرف 

 .المعلم 

تكلیف بعض التالمیذ  –

بكتابة بعض الجمل وذلك 

 .لتحسین الخط 

  

 مرحلة العرض والتأمل   –

كتابة الجمل أو الفقرات  –

 واضح وجذاب  المختارة بخط

 احترام قواعد الكتابة  –

 القراءة الفردیة للتلمیذ  -

 مرحلة الكتابة واالنجاز  –

یطلب المعلم من التالمیذ  -

  فتح الكراریس وكتابة تاریخ،

ثم انطالق في الكتابة  

كلمة ثم جملة ثم (بالتدرج 

مع احترام مهارات )فقرة

  .الخط 

احترام النظام والنظافة  –

  .عند الكتابة 

قراءة المكتوب عند انتهاء  –

 .من طرف التالمیذ 

  

أسئلة دقیقة حول مضمون –

نص القراءة وتكون إجابتها 

مرتبطة بالفقرة التي سوف 

  .تكتب

  

  

  

 

1  
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  ) .من الثانیة إلى الخامسة ابتدائي(نشاط التعبیر الشفوي والتواصل 

  التعبیر عن مشاهدة مصورة :حصة 

 وضعیة انطالق   مرحلة بناء التعلمات   مرحلة استثمار المكتسبات  

  

إبراز بعض التعابیر  – 

الجمیلة بكتابتها على 

 .السبورة 

حوصلة التعبیر لتشكیل  – 

 . قصة أو حوار

 

عرض صور  تمثل  –

مشاهد معینة لها عالقة 

 .بالوحدة التعلیمیة 

  دعوة المتعلمین للمالحظة  –

مع فسح المجال أمامهم 

نا للتعبیر عن المشاهد ه

 المعلم یمثل موجه ومرشد 

كما یمكن استغالل الصورة  

الموجودة في كتب القراءة 

لالنطالق منها في التعبیر 

 .الشفاهي

  

اعتماد على سند  –

  )حد، أو مناسبة (لالنطالق 

طرح أسئلة دقیقة وموجهة  –

  . تتعلق بنص القراءة

  

  

  

  

 

1  
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  ).الثانیة السنة األولى والسنة (التعبیر الكتابي:نشاط 

 وضعیة انطالق   مرحلة بناء التعلمات   مرحلة استثمار المكتسبات   

  

التصحیح الجماعي  –

بالكتابة فقرة على السبورة ثم 

التوصل إلیها من خالل 

 .تعابیر التالمیذ أنفسهم 

 

قراءة متكررة للفقرة  –

 .المكتوبة على السبورة 

  

عرض وضعیة حقیقیة  –

كون لها عالقة بالواقع وت

  .متصلة بمحیط التالمیذ

الدعوة إلى التعبیر عنها     –

والتركیز نحو استثمار 

 . المكتسبات القبلیة

یطلب المعلم من التالمیذ  –

  .فتح الكراریس وتحریر فقرة

المتابعة الواعیة من  -

طرف المعلم اتجاه عمل 

التلمیذ بمساعدته وتصویب  

 .  األخطاء المرتكبة

  

من استدراج التالمیذ  –

خالل األسئلة الدقیقة التي 

یتم طرحها من طرف المعلم 

إلى اكتشاف موضوع 

  . التعبیر

استذكار بعض األحداث  –

لنص القراءة تكون لها صلة 

  .بموضوع التعبیر 
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  ).من السنة الثالثة إلى السنة الخامسة ابتدائي(التعبیر الكتابي :نشاط 

  تحریر:حصة 

 وضعیة انطالق   مرحلة بناء التعلمات    كتسبات مرحلة استثمار الم  

 

مراقبة ومتابعة انجازات  –

 .التالمیذ

تصویب وتعدیل هیئة  –

 .الجلوس وكیفیة الكتابة 

  

عرض السند بكتابته على  –

  السبورة مرفوقا بالتعلیمة 

 .القراءة الفردیة لسند  - 

الشرح البسیط مع التركیز  –

 .على األساسیات 

م مناسب وضع تصمی –

مقدمة،التحلیل (للموضوع

 )الخاتمة

فسح المجال للتالمیذ  –

للتعبیر الشفوي بالتدرج حسب 

 .كل عنصر 

  احترام تسلسل األفكار    –

 توظیف المفردات الجدیدة  -

احترام ضوابط الكتابة  – 

خط واضح،تحدید األسطر (

،ثم التعبیر كتابیا )للكتابة

 .على الكراریس 

  

عارف استذكار بعض الم –

والقیم المرتبطة بالوحدة 

التعلیمیة،والتي لها صلة 

  بالموضوع نص القراءة 
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  .نشاط المحفوظات في جمیع األطوار من المرحلة االبتدائیة

 وضعیة انطالق   مرحلة بناء التعلمات   مرحلة استثمار المكتسبات  

استظهار ما تم حفظه  –

من قبل التالمیذ مع مراعاة 

  الصوت 

قراءة ختامیة للمحفوظة  –

 .كاملة 

 . عرض المحفوظة–

  . القراءة النموذجیة –

  . القراءات الفردیة –

شرح الكلمات الصعبة  –

وتقریب الفهم للمعاني 

 .واألفكار

قراءة فردیة حسب   –

  . المقاطع واألفكار

التركیز على تصحیح  –

األخطاء وتذلیل صعوبات 

  . النطق

طریق تحفیظ المقطع عن  –

 .التردید الجماعي 

  استظهار محفوظة سابقة  –

ربط المحفوظة الجدیدة  –

بموضوع الوحدة التعلیمیة 

  خالل أسئلة موجهة 

تهیئةالجوالمناسب لموضوع –

  .المحفوظة الجدیدة

استنتاج العنوان وتسجیله  –

  .على السبورة 
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محمد صالح الحثروبي  ،]وفق النصوص المرجعیة والمناھج الرسمیة [الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي  –) 1

  .182،ص
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  :المقاربات البیداغوجیة المعتمدة  – 

  : قاربة النصیة للغة الشفویة والكتابة الم.  1.3

  یتم توزیع الكفاءات واألهداف التعلیمیة كما هو مقترح في المنهاج الدراسي،على المجاالت 

التعلم األربعة للغة الشفویة والكتابیة بكیفیة متوازنة ومتوازیة على طول السنة الدراسیة وذلك 

بالنسبة لمراحل التعلم هي ذلك المنطلق تعني هذه المقاربة  1باعتماد المقاربة النصیة،

لألنشطة في المراحل األولى من النص الشفوي بمختلف أشكاله المتمثلة في 

،فالتلمیذ في هذه المرحلة یملك رصید معتبر من المعارف )الحوار،األنشودة،الحكایة(

  .المكتسبة من محیطه المباشر أو غیر المباشر

سك بین الجمل المشكلة للنص،وتدرج النص بحیث یتم المقاربة النصیة تعتمد على التما– 

  نشاط القراءة والكتابة على أساس ومبدأ هذه القواعد على شكل حركات حلزونیة  

بحیث إن التلمیذ یدرك تماما الصلة الفعلیة والمتواصلة بین األنشطة المتكاملة الثالثة وهي  –

ألنشطة متكاملة في خدمة تنمیة كفاءة التعبیر الشفوي والقراءة والكتابة،فتكون بذلك هذه ا

  .المتعلم القرائیة والكتابیة

التحكم في كفاءة الكتابة فان ذلك یقتضي أن یتعود التلمیذ على مبدأ التجریب والخطأ  –

  .،فیعتمد على اللوحة الحجریة 

میذ أما التحكم في كفاءة القراءة فان هذا النشاط ال یمكن فصله عن الكتابة بل یمارسه التل –

بواسطة الوسائل التعلیمیة المتوفرة لدیه في الكتاب المدرسي وغیره من الوسائل التعلیمیة 

   .األخرى

 

 

 

 

  

                                      
، الوثیقة المرافقة لمناھج السنة األولى من التعلم االبتدائي ،ي اللجنة الوطنیة للمناھج سینظر  مدیریة التعلیم األسا –)1

  6ص
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  :1فالمقاربة النصیة تترجم المخطط التالي

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : بیداغوجیا المشروع .  2.3

لفرصة إلثارة دافعیة على المعلمین محاولة تطبیق بیداغوجیا المشروع كلما سمحت لهم ا

واهتمام التالمیذبالمادة التعلیمیة،فالمشروع البیداغوجي أداة یتعلم بها التلمیذ وهو یعمل بنشاط 

فالمشروع مبدئه هو جعل المتعلم محور العمل التربوي في إطار مناسب بحیث تندمج فیه 

  .التعلمات الموجهة لتنمیة كفاءة المتعلم 

  2:بویة تدریبات الكفاءات التر . 4.3

  ناقشة داخل القسم لیعبر عما بداخله من أفكار من معند إعطاء التلمیذ فرصة الحوار وال

أن یعبر عن ذاته،وأن یكتسب مهارة الحوار،  یصبح یدرك : الذات لدیه أجل تكوین مفهوم 

  .جیدا التمیز بین األفكار الصحیحة واألفكار الخطأ

  :تعلم دقة في وصف عملیة البفهنا أكثر مما یأتي 

                                      
الدیوان الوطني ،دلیل المعلم للسنة الرابعة ابتدائي لمواد،وزارة التربیة الوطنیة ینظر مدیریة التعلیم األساس،–)1

  .17،ص2012،جوان،للمطبوعات المدرسیة

،القاهرة 1،طاإلسكندریةطباعة لتنمیة المهارات اللغویة والكفاءة التربویة،دار الوفاء الدنیا ل،بة من الخبراءخن -)2

  .270،ص2010،مصر،

  

لنص ا

 )السیاق(
 المطالعة

التعبیر 

الشفوي 

 والتواصل

استعماله في 

مستوى 

 التراكیب

استعماله في 

مستوى 

الصرف 

والتحویل 

ماله في عاست

ة مستوى الظاهر 

 اإلمالئیة

التعبیر 

 الكتابي 

انجاز 

 المشروع

األداء (القراءة 

والشرح 

هیكلة  )والفهم

النص 
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  .بناء المفاهیم واكتساب المهارات – 

  التي تقف وراء التغیر في السلوك العملیة العقلیة - 

  1:وضعیات التعلم . 5.3

  )أقرأ(:الوضعیة النصیة 

 هذا النص مجموعة  فهنا تقتضي هذه الوضعیة اختیار نص للقراءة على المتعلم یتضمن 

جملة المعارف والسلوكات المستهدفة  فيالتعلیمیة،متمثلة  المفاهیم األساسیة للوحدة

  .لألشخاص

  :بصیغ متنوعة في الوضعیات الموالیة یأتي  التعلم ف

   )أتعرف(:الوضعیة المعرفیة

وذلك بإشراف التعلیمیة لوحدة اتعلقة بمعارف مف والمصطلحات الینشاط یقوم بتحدید التعار 

  .وتوجیه المعلم

  2.)أفهم(:الوضعیة االستفهامیة

  . یحیهاوضا  وتضعیة یتم التعرض للعناصر المعرفیة الجدیدة في النص لتحدیدهفي هذه الو 

  )أتعلم(:الوضعیة التعلمیة 

تشكل هذه الوضعیة بنوعیة أنشطتها وصیاغة معارفها في إطار تعلمي مناسبا الستیعاب 

  .العناصر التعلمیة المستهدفة في الوحدة من قبل المتعلم

   )أتذكر(:الوضعیة االستیعابیة 

  .تقدم هذه الوضعیة للمتعلم الصیاغة اإلدماجیة للمعارف القاعدیة الخاصة بالوحدةالتعلمیة

   )أنجز( :الوضعیة التطبیقیة

هي الفضاء إلبراز فعالیة المتعلم،وتحكمه في توظیف مكتسباته المعرفیة والمهاریة بواسطة 

  .انجازات مقترحة بوضعیات متنوعة 

  

  

                                      
  24،25ص مواد،لادلیل المعلم للسنة الرابعة ابتدائي مدیریة التعلیم األساسي،, الوطنیةینظر وزارة التربیة  –)1
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  منهجیة التقییم والتقویم -4

یتم في شكل نسق متواصل على :التقییم البیداغوجي في إطار بیداغوجیا المشروع .1.4

ثالث مستویات،والهدف منه هو معرفة إلى أي مدى یتوصل المتعلم إلى تحقیق أهداف 

  .المشروع

نعتمد على بیداغوجیا األهداف باعتبارها تخدم مصلحة المتعلم بتقییم معارفه المكتسبة، «

  .1»علیة التواصلیة في وضعیات ذات داللة بالنسبة إلیهوكذا معارفه الف

                                                          2:هناك ثالث أنواع من التقییم 

الذي یتم في بدایة مرحلة التعلم،والسیما في أوائل السنة المدرسیة وهو : التقییم األولي.  2.4

  یؤدي وظیفتین 

یقوم بها المعلم قبل قراءة المنهاج، وذلك لیطلع على المعطیات :لتنبؤیةالوظیفة ا.1.2.4 

  المتعلقة بالمكتسبات القبلیة واهتمامات المتعلمین ورغبتهم في العلم وحاجتهم إلیه

یندمج فعله ضمن نسق التعلم،فهو أداة حقیقیة لتكوین،فالمعلم :  التقییم التكویني . 2.2.4

ها، فیساعد هذا التقییم المتعلم على الوعي بنقائصه یكتشف نقائص التالمیذ ویعالج

فیستدركها،فهذا التقییم یتم في نهایة كل عمل منجز، والسیما في نهایة األسبوع من اجل 

  .تقییم مكتسباته،فهو یمكن أیضا قیاس درجة بلوغ أهداف التعلم 

ها المكتسبات یتناول مجمل التعلمات المرحلیة التي تندرج ضمن: التقییم التحصیلي(.3.4

  .)طیلة أسبوع، أ وشهر، أو سنة، أو طور من أطوار الدراسة

  

  

  

  

  

  

                                      
  

ینظر وزارة التربیة الوطنیة ،مدیریة التعلیم األساسي مناھج السنة األولى من التعلیم االبتدائي،دط ،أفریل  – )1
  .34،الجزائر،الجزائر،ص2003

  .14مدیریة التعلیم األساسي اللجنة الوطنیة للمناھج ،الوثیقة المرافقة للمناھج السنة األولى من التعلیم االبتدائي ،ص –) 2 
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  الطریقة واإلجراءات:ثالثا

  )المالحظة بالمشاركة(الطریقة  1

  للدراسة قمتالمیداني لغرض إجراء الجانب  :ةطریقة جمع  معطیات الدراس. 1.1.1

لحصص مع تالمیذ ا بعض حضورو ،لدخول المؤسسة  طلب رخصة من إدارة الجامعةب

وحدة الضیعة ال وكان عنوانالسنة الثالثة في القسم أثناء سیر حصة أنشطة اللغة العربیة،

  .الدراسةكل ما یخص وتم تدوین  الساحرة

تلخیص المعطیات  أجل تحقیق أهداف الدراسة تممن  :تلخیص المعطیات المجمعة.2.1.1

  .ط القراءةبتقدیم نشا الوحدة الدراسیة بدأت:المجمعة كالتالي

  .الضیعة الساحرة:المحتوى

األولى بدأت المعلمة بطرح سؤال تعتبر اإلجابة  هيحصة ال هذه تكون:تقدیم نشاط القراءة

توجد :، فیجیب التلمیذ؟أین نجد الزهور الجمیلة الملونة؛مثل الموضوع نطالقالعنه تمهید 

  .الزهور الجمیلة في البساتین

 ،وبعدمعینة مدة الزمنیةخال میذ قراءة النص قراءة صامتة تطلب المعلمة من  التالوبعد ذلك 

ثم بعد ذلك تقوم المعلمة بقراءة نموذجیة للنص ، طرح بعض األسئلة المعلمة تقوم  ذلك 

وتوجیه التالمیذ  دارشإلوذلك ،عالمات اإلعرابیة وعالمات الوقف بصوت مرتفع مع احترامها

إصغاء ومتابعة في كتاب القراءة والتركیز مع  في حالة التالمیذ ویكون قراءة الصحیحة لل

،وأثناء  بإعادة القراءة أحد التالمیذ تقوم باختیارقراءة النص  المعلمة من  عند انتهاءو النص،

 خطأه تقوم بتصحیح األخطاء له  قراءته تطلب من تلمیذ مواصلة القراءة النص،وأثناء قراءته 

دمج قدرة التلمیذ ومعرفته في عملیة التعلم،وبعد ،فهنا یتم صححهیو لخطأ حتى یدرك التلمیذ ا

  :االنتهاء من قراءة النص تقوم المعلمة بطرح أسئلة مثل

  أین تقع الضیعة؟:المعلمة 

  .تقع الضیعة في البادیة: التلمیذ 

  في المدینة؟هل هي  وأین هي البادیة:المعلمة 

  .البادیة في الریف:التلمیذ
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لنص ل  هواستیعاب هقیاس مدى فهمل ،وذلكلقراءةا كلها حول مضمون نصاألسئلة  وتكون

أسلوب التنویع  بل  تعتمد على  من طرف التلمیذ بإجابة واحدة المعلمة ال تكتفيفالقراءة، 

الفروق عامل  مراعاةمع توظیف عامل المشاركة بین التالمیذ ،فهي  ترید في اإلجابات

عتماد الغة العربیة بمواد أخرى مثل مادة الكما تقوم بربط عناصر ومفاهیم ، بینهم الفردیة

،وبعد االنتهاء من نشاط القراءة تمر معرفة األماكنو  تحدید مادة الجغرافیا في مفاهیم على

  .المعلمة إلى تقدیم نشاط التعبیر الشفوي

،بعد ذلك تقوم بطرح  على الصبورة صورةتقوم المعلمة بتعلیق  : نشاط التعبیر الشفويتقدیم 

فتطرح ،أسلوب الوصفعلى  لذي یحتويعالقة بنص القراءة ا اكون لهئلة تمجموعة من األس

  ماذا تالحظ في الصورة ؟:المعلمة سؤال المعلمة

  .أالحظ ضیعة: فیجیب التلمیذ

أثناء  أمامنا،كما البد على التلمیذ نقوم بوصف ما نشاهدهثم بعدها تقول المعلمة نحن 

بكل تلقائیة وهو حرا في تعبیره أما  على الصورة  ،كما یقوم بالتعبیراسترجاع القبلیةاإلجابة 

  :وهوالنشاط األخیر 

وهنا یتم اختیار فقرة وكتابتها على الصبورة من طرف المعلمة ثم  :)خط(كتابة تقدیم نشاط ال

تطلب المعلمة من التالمیذ إخراج كراریس القسم من الخزانة وقبل بدایة الكتابة ثم تطرح 

  .المعلمة سؤال

  هي شروط الكتابة؟ ما:المعلمة

  .بیاض بین الكلمات ،مقاییس،شروط الكتابة خط جمیل:التلمیذ 

س القسم وهكذا ریمن التالمیذ كتابة الفقرة على كرایطلب ثم تقرءا الفقرة التي كتبتها بعد ذلك 

  دقیقة وقسمت مدة الحصة على ثالث وكل نشاط أخذ مدته ثالثین دقیقة 90انتهت 

  سنة الثالثةلاللغة العربیة لأنشطة لى من وهكذا انتهت الحصة األو 

  :الحصة الثانیة

  األداء+تقدیم نشاط القراءة 

تمر الحصة في البدایة بنفس الطریقة التي مرت بها الحصة األولى،ثم تلیها طرح المعلمة 

  :لمجموعة األسئلة والمتمثلة في

  أین یسكن هشام؟:المعلمة
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  .یسكن هشام في الضیعة:التلمیذ 

  ؟ین توجد الضیعةأ:المعلمة 

  .توجد الضیعة في البادیة:التلمیذ 

  .ثم تنتقل من طرح األسئلة إلى شرح بعض المفردات الموجودة في نص القراءة 

  ؟ماذا تعني كلمة حل:المعلمة 

  .تعني كلمة حل أي وصل أو أتى:میذ التل

  وظف هذه المفردة في جملة مفیدة؟:المعلمة 

المعلمة جعل التلمیذ یرسخ الكلمات في ذهنه وذلك ،فهنا غرض حل فصل الربیع:التلمیذ 

تطلب من  الستعمالها في جمل مفیدة،وعند اإلجابة تطلب المعلمة دائما اإلجابة الكاملة ثم

  .وتطرح سؤالثم توقفه ،التلمیذ مواصلة القراءة

  ؟ةماذا یوجد جانب الضیع:المعلمة

  .یوجد بجانب الضیعة هضبة عالیة:ذ التلمی

  ؟تعني مفردة هضبة ماذا:المعلمة 

  .مرتفع من األرضالتلمیذ تعني مفردة هضبة 

  ؟لنعماناماذا تعني مفردة شقائق :ة المعلم

  .هو نبات من نوع الورودمفردة شقائق النعمان  تعني : التلمیذ

  ؟رلماذا ینتقل النحل بین األزها:المعلمة 

  .یالیمتص رحیقها ویعود إلى الخال ینتقل النحل بین األزهار:التلمیذ 

  ماذا قال أبو هشام ألوالد ؟:المعلمة 

قال أبو هشام ألوالد إن العمل مفتاح النجاح وهذه الضیعة التي تجولتم فیها كانت :التلمیذ

  .جدباء

  ؟ماذا قال األصدقاء ألب هشام:لمة المع

  .ةنصنع األشیاء الجمیل نعم یا عماه فبعمل: التلمیذ 

  أتوني بحكمة لعمل؟:المعلمة 

  .ن جد وجد ومن زرع حصد م:التلمیذ 

  نشاط لتنتقل المعلمة إلىالوهكذا انتهى 
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  :)صیغ وأسالیب(تعبیر شفوي ال نشاطتقدیم 

  .رسمت من طرف أحد التالمیذهنا تقوم المعلمة بتعلیق صورة الضیعة 

  ماذا تمثل الصورة ؟:المعلمة 

  .تمثل الصورة الضیعة :التلمیذ 

  لقراءة ؟كم مرة تكررت الضیعة في نص ا:المعلمة 

  .تكررت كلمة الضیعة سبع مرات :التلمیذ 

  هل أعجبتكم الضیعة ؟:المعلمة 

  .نعم أعجبتني:التلمیذ

  لماذا؟:المعلمة 

  .ألن هواءها نقي وهادئة وبعیدة عن االزدحام :التلمیذ

  من یعبر لنا عن الضیعة وما یشاهده في الصورة ؟:المعلمة 

،هواءه نقي وتكون البیوت والمنازل متفقة وتكون  الضیعة مكان جمیل وواسع وهادئ: التلمیذ 

  .األشجار مثمرة والزهور البدیعة ومختلفة األلوان 

  .انتم تدركون یا تالمیذ أن تعبیرنا یجمع في فقرة :المعلمة 

بدراسته  في حصة التربیة تعبیرنا یكمن في أنك تستنطق الصورة وهذا قمن :المعلمة 

وأثناء التعبیر تكتب المعلمة بدایة التعبیر ،كان ثم األشیاءأوال نصف الم الوصففي .العلمیة

اإلبداع  یعتمد على عنصر التلمیذلجعل لكن ال تكمله فا لتلمیذ یواصل لتعبیر الشفوي،فهنا 

  .وصول إلى تعبیر من إبداعهلجمع أفكاره لمع استطاعته على  تخیلوال

  :)تراكیب نحویة (كتابةال نشاطتقدیم 

  »لیس«السمیة المنفیة بالجملة ا:المحتوى 

تلمیذ  جالجملة المنفیة بالیس مثال تخر تعني تالمیذ ما لل ظهار إل هنا المعلمة تقوم بتجربة 

  .وتقول لتالمیذ أین تقوى ؟ فیجیب التالمیذ تقوى لیس في القسم  م من القس

في ثم تكتب مثال ،نوعها جملة اسمیة:؟یجیب التلمیذ فهنا تقول المعلمة ما نوع الجملة 

الصبورة وبعد ذلك تطلب من التالمیذ تحدید الجملة المنفیة بالیس فیقوم التالمیذ بتحدیدها مع 

ثم  إظهار الحركة وتغیرها،ثم تالیها أن المعلمة تأتي بجمل مثبتة وتطلب من التالمیذ نفیها

  .مع إظهار الحركة في أخرها العكس



  ة حول تطبیق المقاربة بالكفاءات في تدریس اللغة العربیة خالل المرحلة االبتدائیةدراسة میدانی         :  الفصل الثاني

 

59 

 

  كیف كانت الحركة ؟:المعلمة 

  .وأصبحت منصوبة كانت مضمومة :التلمیذ 

  :الحصة الثالثة

  :تعبیر كتابيال نشاطتقدیم 

  . وصف ضیعة:المحتوى

قدرات ومعارف التلمیذ واسترجاع  قیاس ن خاللها یتم هنا تقوم المعلمة بطرح أسئلة م

  .مكتسباته القبلیة 

  ة؟ما هو عنوان نص القراء :المعلمة

  .الضیعة الساحرة :التلمیذ

  ما هي الضیعة؟ :المعلمة

  .قطعة أرض :تلمیذال

  ماذا نعني بمشهد؟ :المعلمة

  .رنعني بمشهد منظ: التلمیذ

  ؟أمامنا ماذا یمثل المنظر الذي :المعلمة

  .منظر طبیعي :التلمیذ

  ؟أول شيء نقوم بوصفه:المعلمة

  .التلمیذ نصف المكان

  ما هي الحاسة المعتمدة في وصف المكان؟وماهي وظیفتها؟: المعلمة

  .؛ووظیفتها الرؤیةرحاسة البص :التلمیذ

  .إذا نصف ما نراه:المعلمة 

  ماذا نسمي الشيء الذي نراه؟:المعلمة

  .المرئیات:التلمیذ 

  .ماذا ترى في الصورة  :المعلمة

  الخیول والبط والبیوت الخ :التلمیذ 

  الكتابي؟ ما هي الخطوات المعتمدة في التعبیر:المعلمة 

  الخاتمة،العرض،المقدمة:التلمیذ 
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  ذج لوضعیات تسییر أسبوع دراسينما. 3.2.1

  أداء وفهم+قراءة :النشاط 

  السحابة المسافرة:الموضوع 

  یفهم ما یق: الكفاءة المستهدفة

  یحدد أحداث القصة وبیئتها الزمنیة والمكانیة: الهدف التعلیمي

  وضعیات التعلم

  

  

  

  وضعیة انطالق

  

  

  

  كیفیة سیر الدرس

 مراقبة تحضیر التالمیذ

بر تمهید ،تعتبطرح األسئلة

  .للموضوع

ما یمیز فصل  :المعلمة

  الشتاء؟

سقوط ،الشدیدد البر :التلمیذ

  .سقوط الثلوج،ألمطارا

  

  التقویم

  

  

  تقویم تشخصي
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  بناء التعلم

  تطلب المعلمة من التالمیذ

ها تقوم  قراءة صامتة وبعد

  .طرح مجموعة أسئلةب

؟ أرسلت ماذا:المعلمة

أرسلت الشمس :التلمیذ

  .ساخنةأشعتهاال

بعد قیام بقراءة نموذجیة  -

من طرف المعلم مع احترام 

عالمات الوقف والحركات 

اإلعرابیة،ثم قراءة فردیة 

  .تالمیذ المجدینلل

  

  

  

  تقویم تكویني

  

  

  

  استثمار المكتسبات

  

  فقرات النص وأفكاره تحدید

  

  

  

  تقویم مرحلي

  

النص إلى بعدها یقسم   

للقراءة مع شرح  فقرات

  بعض المفردات الغامضة

  .في جمل مفیدةوتوظیفها 
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  تعبیر شفوي وتواصل: النشاط

  أسلوب القصة: الموضوع

  .یسمع ویفهم لیختار أفكاره: الكفاءة المستهدفة

  یبذل جهدا من أجل انسجام على سرد وقائع القصة:الهدف التعلیمي

  التقویم  كیفیة سیر الدرس  وضعیات التعلم

  

  

  وضعیة انطالق

  

  

  

  

  

  

  علمبناء الت

  

  

  

  

  

  

  

  استثمار المكتسبات

تقوم المعلمة بطرح مجموعة 

  أسئلة تعتبر تمهید لدرس

ماذا یمثل نص : المعلمة

  القراءة؟

یمثل النص أدب : التلمیذ

صل التالمیذ ی حتىاألطفال،

عنوان  معرفة والمعلم إلى

  .التعبیر 

بعد قیام المعلمة بتعلیق 

م و تق على الصبورة الصورة

  .ألسئلةلبطرح 

قم بوصف :لمةالمع

  واستنطاق الصورة ؟

أالحظ في الصورة :التلمیذ

  .مشهد طبیعي

یلخص التالمیذ نص في 

  بضعت كلمات بكل تلقائیة

  

ذ مطالبة المعلمة من التالمی

بعد  یكونو بعنوان التعبیر،

  المعلومات معهماستذكار 

  

  

  

  

  

  

مطالبة المعلمة بوصف 

  .المشهد

  

  

  .تخیل نهایة مخالفة للقصة
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  ض ومناقشة نتائج الدراسة                                                  عر :رابعا

                                                         . التعریف بأداة الدراسة 1 

ال یخلو أي عمل إشرافي في مجال التعلیم من الحاجة إلى األخذ بالمرئیات،أو :تمهید 

جراءات والتنظیمات التي یعتزم القیام بها، وذلك من أجل تشخیص االستطالع لرأي بعض اإل

للواقع الحالي،أو الرغبة في التطویر المستقبلي،ویكون ذلك عن طریق توثیق علمي، وكل  

  .           هذا یحتاج إلى استخدام بعض أدوات البحث العلمي وهي

                                                    ).اإلستبانة،المقابلة،المالحظة،االختبار(

هي مجموعة األسئلة المكتوبة یقوم المتعلم باإلجابة عنها وهي «: اإلستبانةمفهوم .1.1

نوعین إما أسئلة  مقیدة أو حرة ،فهي أحدى الوسائل لجمع المعلومات،وتكون على شكل 

                 1».أسئلة محددة لتجیب علیها العینات المختارة

                              2:لقواعد التي ینبغي مراعاتها عند صیاغة األسئلة ا.2.1

 .       أن تكون األسئلة سهلة ال تحتمل أكثر من معنى 

  .                                        أن تبدأ اإلسبانة باألسئلة السهلة ثم الصعبة

                                                     .           أن ینصب كل سؤال حول جانب محدد

                                                         :خطوات تصمیم االستبانة .3.1

  . تحدید أهداف اإلستبانة والنقاط التي سوف نتناولها  

  .تحدید المجاالت ومحاور التي تتناولها اإلستبانة   

  . ة بحیث تدور حول األهدافصیاغة األسئل  

  .إجراء دراسة أولیة لإلستبانة لتحدید صدق وثبات بالطرق ،مع عرض االستبانة 

  

  

                                      
دراسات تطبیقیة لمعالجة بعض (دراسات تربویة في طرائق تدریس اللغة العربیة ,نجم عبد اهللا غالي الموسوي  –) 1

  .114ص,2014,االردن,عمان ,1ط,توزیع دار الرضوان لنشر وال, )المشكالت التربویة

 wwwالیوممحمود الجرجاوي،القواعد المنهجیة التربویة لبناء االستبیان، غزة بتصرف، 

.quo/edu .arabik/jsp؟palgeld  , 10:0031/02/20السبت الساعة  
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   :عرض نتائج الدراسة2

انطالقا من أهداف الدراسة والبیانات المراد الحصول علیها من أجل تحدید مدى تطبیق  

ام المنهج الوصفي الذي یقوم بدراسة منهج المقاربة بالكفاءات في المرحلة االبتدائیة،تم استخد

  .ظاهرة أو حالة ووصفها وصفا دقیقا یمكن التعبیر عنه كما وكیفا

  :الدراسة االستطالعیة . 1.2 

   :أهداف الدراسة االستطالعیة . 1.1.2

إن الدراسة االستطالعیة تهدف إلى االستطالع والكشف عن الظروف التي تشتمل علیها 

راد دراستها؛حیث یتم صیاغة المشكل المراد معالجته صیاغة دقیقة،أما الدراسة أو الظاهرة الم

من ناحیة هدف الدراسة االستطالعیة، فهو أن یتصور الباحث تصورا شامال للبحث،وذلك 

من خالل تحدید خصائص مجتمع عینة البحث،واستخدام األداة التي تخدم بحثه، وكذلك 

  .تحدید مدة ومكان الدراسة

  :ن إجراء الدراسةمكان وزما.2.1.2

أجریت الدراسة االستطالعیة بمؤسستین  في منطقة عین الناقة،وهما مؤسسة علیة عبد 

القادر،وقمت باختیار الصفین الثالث والرابع ابتدائي وحضور حصص مع استخدام أداة 

                          المالحظة بالمشاركة،ومؤسسة حوسة عبد الحفیظ التي تم فیها توزیع استبیان للمعلمین،         

  . 2016مارس 06الى2016/جانفي/21وكانت الدراسة في الفترة الممتدة من 

  :عینة الدراسة.3.1.2

اناث 11(معلم من معلمي مدرسة علیة عبد القادر في مادة اللغة العربیة 12تم اختیار

  .)اناث وذكر7(معلمین في مؤسسة حوسة عبد الحفیظ8،و)وذكر

  :راسة االستطالعیة أداة الد.4.1.2

تسعى هذه األداة إلى الكشف والتعرف على مدى تطبیق منهج المقاربة بالكفاءات خالل سیر 

  . الدروس داخل القسم لمرحلة التعلیم االبتدائي
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  مناقشة نتائج الدراسة                                                           –3

الدراسة،نتناول فیها تحلیل عملیة عرض النتائج مرحلة أساسیة من مراحل  تمثل: تمهید

                                                   1.بإحصاء النسبة المئویةوتفسیر النتائج المتحصل علیها من خالل استمارة االستبیان،

                                            X100التكرار العدد الجزئي=  النسبة المئویة 

  )عدد المعلمین(العدد الكلي                  

المعلمین  عدد تمثل فيمتمثل في عدد أفراد والیالعدد الكلي :  ستبیانالالنتائج المتعلقة با

معلمین  8معلم أما مؤسسة حوسة عبد الحفیظ 12عدد معلمین مؤسسة علیة عبد القادر (

  .                      ي التكرار لتقدیرأما العدد جزئي متمثل ف،)

تعتمد أثناء تقدیمك للدرس بمراجعة المكتسبات القبلیة هل :  النتائج المتعلقة بالعنصر األول

  للتالمیذ؟

  

 2مؤسسةال

  

 1مؤسسةال

  

 2مؤسسةال

  

 1مؤسسة ال

 

 لتقدیرا

   التكرار التكرار النسبة المئویة النسبة المئویة

  

  نعم

  ال

 أحیانا

  

 %62.5 

%0 

37% 

  

%100         

%0  

%0 

  

5  

0 

3 

  

12  

0  

0  

إجابة المعلمین في  أنالنتائج المتحصل علیها في العنصر االول الحظت   من خالل 

،فمعظمهم 100%مؤسسة علیة عبد القادر كانت أغلبها بتقدیر نعم أي مقبول بنسبة 

بطریقة مستمرة؛وهذا یدل یعتمدون قبل بدایة  أي درس بمراجعة المكتسبات القبلیة للتالمیذ 

على أن المعلمین یستخدمون أحد مبادئ منهج المقاربة بالكفاءات داخل حجرة 

القسم،والمتمثل في استحضار ومراجعة المكتسبات القبلیة للمعارف السابقة، أما بالنسبة 

إلجابات المعلمین الذین یعتمدون على هذا المبدأ في أغلب األحیان قدرت نسبة اإلجابات 

                                      
قیة لمعالجة بعض         ات تطبیدراس(دراسات تربویة في طرائق تدریس اللغة العربیة ،نجم عبد هللا غالي الموسوي -)1

.                                                        117،ص2014، عمان،األردن،1ط،دار الرضوان للنشر والتوزیع،,)التربویة المشكالت 
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،هذا فیما یتعلق بالمؤسسة األولى أما بالنسبة لمؤسسة حوسة عبد الحفیظ كانت 16.66%ب

  اإلجابات نفسها هذا یعني أنهم یعتمدون على نفس المبدأ حیث قدرة نسبة إجاباتهم    

  .37%،وقدرت إجاباتهم لتقدیر أحیانا بنسبة 62.5%على تقدیر نعم ب

رس بطرح أسئلة غایتها إثارة انتباه التالمیذ؟                                                          هل تقوم أثناء إلقاءك للد :العنصر الثاني

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة 

 

 یرالتقد

  التكرار التكرار النسبة المئویة النسبة المئویة

  

  نعم

  ال

  أحیانا

 

  

%87.5 

0%     

%12.5 

  

%83.33 

0%  

%16.66 

  

7 

0 

1 

  

10  

0  

2  

  

 

األولى والمؤسسة الثانیة  مؤسسة الأن أغلب إجابة المعلمین في  من خالل النتائج  الحظت 

على أن المعلم أثناء تقدیمه للدرس ،یعتمد على طریقة التساؤالت ،هذا یدل عمنبتقدیر  كانت 

  وذلك لجلب انتباه التالمیذ،فیمكن أن نقول بأن المعلم یطرح سؤال غایته إثارة 

اه التالمیذ للدرس،فهنا طرح األسئلة مثیر وٕاجابة التلمیذ على األسئلة المطروحة ردة انتب

و في المؤسسة الثانیة 83.33%فعل،قدرت نسبة إجابات المعلمین في المؤسسة األولى ب

  . 87.5%ب

                                                           في أي فترة ؟ :العنصر الثالث

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة 

 

 التقدیر

   التكرار التكرار النسبة المئویة النسبة المئویة
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%50 

%50 

0%  

%0 

  

%50  

%16.66  

%0  

%25 

  

4  

4  

0  

0 

  

6 

2 

0 

3 

  

  بدایة الحصة في

  أثناء الحصة

  نهایة الحصة

 تجمیع الفترا

وقع اختیارهم انیة قد  األولى والثمؤسسة الالمعلمین في ما الحظته خالل النتائج إن إجابات 

نهایة یقع اختیارهم على فترة ،ولكن لم أثناء الحصة ثم ، 50%بنسبة  على فترة بدایة الحصة

م انتباههجل   التلمیذ جعللفهذا یدل على أن إثارة انتباه التالمیذ تكون منذ البدایة ،الحصة

ة استحالة أن یستوعب للدرس منذ البدای الدرس،ألن التلمیذ إن لم یكن منتبه وتركیزهم حول

یهتم  عنصر مساعد  لجعل التلمیذاألسئلة أثناء  ویفهم الدرس فیما بعد ،كما یعد طرح 

  . المقدم إلیه لدرسحول موضوع ا ویواصل في انتباه 

                                     

  

  

  

  

  

  

  هل تقوم بالتحضیر الجید للدرس؟:لعنصر الرابعا  
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كانت بتقدیر نعم  األولى والثانیة مؤسسة الأن أغلب اإلجابات في النتائج أالحظ من خالل 

قبل  یقوم بالتحضیر الجید للدرس،البد ان  ،فهذا یدل على أن المعلمین100%بنسبة 

،وذلك من خالل تحضیره أن یتقید بالمعرفة العلمیة المعلمفهنا على شروعهم في إلقاء الدرس 

وذلك ،درسه على أكمل وجه لقي یإن المعلم الكفء من باستمرار الجید لدرس وهذا یكون 

   .من أجل توصیل المعلومة والمعرفة لتلمیذ بطریقة جیدة ومالئمة

  هل تستعین بورقة تحضیر الدرس أثناء اإللقاء؟: العنصر الخامس                       
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 كانت األولى والثانیة مؤسسة البین أن معظم اإلجابات في تل الجدو النتائج المتواجدة في 

 واستعینیقد التربویة وهذا یدل على أن المعلمین في بعض المواقف ،75%أحیانا بنسبةبتقدیر 

وكذلك في بعض  لقاءاإلدرس  وذلك لدعمه تعلیمیا في هم للتحضیر أثناء إلقاءالبورقة 

درس فیستعین بورقة لصعوبة أو مشكلة في تقدیمه لالمعلم  بعض األحیان قد یواجه األحیان 

  .                          ل المعلومة والمعرفة بطریقة جیدةالتحضیر،وهذا من أجل توصی

درس على األسلوب الشفا هي أو الكتابي أوهما تقدیمك ل أثناء هل تعتمد:العنصر السادس

                                                                                   معا؟
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المعلمین  إجابات الجدول أن معظم وأغلب النتائج  المتحصل علیها في  من خالل تالحظ

شفاهي ال لدرس على أسلوبل همتقدیمأثناء  ون یعتمد في المؤسسة األولى والثانیة أنهم 

 أن التلمیذ في مرحلة هذا یعني  ،100%بنسبةاإلجابات   هذه  ت قدر حیث كتابي معاالو 

األشیاء الملموسة، یستوعب بل المجردة والمعلومات  األشیاء یستوعب  االبتدائي ال التعلیم 

ة، ،أي القیام بكتابتها على الصبور دن المعلومة تختزن في ذهن التلمیذ عن طریق التجسیأل

  .يشفا ه  بأسلوب كافیة الستیعاب المعلومةلیست المرحلة هذه  ألن قدرة التلمیذ  في 

  للدرس؟    هل یمثل توفیر الوسائل التعلیمیة عامل أساسي أثناء تقدیمك :العنصر السابع
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 مؤسسة الأن معظم اختیارات المعلمین في  تولتكرارات وجدة  النتائج من خالل مالحظ 

أنشطة اللغة العربیة على الوسائل  یعتمدون في تسیر همأنبتقدیر نعم حیث  كاناألولى 

وهذا ما المعلومة  ندرس،وهذا ما یعتبر عنصر مساعد ومساند لتلقیلالتعلیمیة أثناء تقدیمهم ل

عناصر المدعمة لتحقیق العملیة الیدل على أنن الوسائل التعلیمیة تعتبر عنصر من 

،أما  33.33%ث م تلیها أحیانا ب 66.66% نعم بنسبة بهم قدرت أجابت التربویة،حیثالت

بنسبة   كانت معظم وأغلب إجابات المعلمین بتقدیر أحیاناالثانیة  مؤسسة الفي 

یوفر في بعض النشطة الوسائل التعلیمیة،أما في بعض  ،وهذا یدل على أن المعلم %62.5

   اط ا،و یكون ذلك حسب كل نشاألنشطة ال تستدعي االعتماد علیه

  

  

  

  

  

                       ما هو النشاط الذي یتم تزویده بالوسائل التعلیمیة ؟ :العنصر الثامن
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  كتابي

 

أقربها إلى نشاط  األولى  مؤسسةالأالحظ من خالل الجدول التالي أن إجابات المعلمین في 

فكان متساوي النسبة في ،ثم یلیها نشاط التعبیر الشفوي 91.66%وقدرت بنسبة حیث لقراءة 

وسائل التعلیمیة المساعدة والمدعمة أن المعلم یعتمد على ال، هذا یعني  75%المؤسستینب

،أم  لتلمیذ مثال درس وخاصة نشاط القراءة فمن خاللها یجسدلللعملیة التعلیمیة أثناء تقدیمه ل

بالنسبة لنشاط التعبیر الشفوي فیعتمد على الصور أو معلقات تساعد التلمیذ على تولید 

ذ من خالل الصور أو الوسیلة المعرفة واألفكار التي عن طریقها یعبر ویبدع فهنا التلمی

التعلیمة یجسد خیاله إلى حقیقة عن طریق تعبیره فهنا التلمیذ خالل مساره الدراسي في 

المرحلة االبتدائیة  تعلیمه یكون من خالل تجسید المنهاج على أرض لواقع،فهي تساعده 

                                                                      .التعلیمیة دراسته،ومعارفه في العملیة ومهارات وربط الواقع بمواضیع على اكتساب عادات

                                   في نهایة الحصص؟ تعتمد على عملیة التقویم هل :العنصر التاسع

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة 

 

 التقدیر

  تكرارال التكرار النسبة المئویة النسبة المئویة

  

  نعم

  ال

  أحیانا

 

  

%62.5 

%0 

%37.5 

  

%83.33  

%0 

16.66% 

  

5 

0 

3 

  

10 

0 

2 

و نسبة  83.33% بنسبة األولى والثانیة  مؤسسة الكانت معظم إجابات المعلمین في 

أن   دلیل علىفهو  وهذا یعني أن المعلم یقوم بعملیة التقویم في نهایة الحصة ،%62.5

قال من منطق التعلیم الذي یركز على المادة التعلیمیة والمعرفیة المعلم یعتمد على مبدأ االنت
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لعملیة التعلیمیة فهنا انتقل امحور هو  یركز على المتعلم،أي التلمیذ  التعلم الذي إلى منطق

واستظهارها إلى للمعلومة  وٕارشاده ومن تلقي التلمیذ وحفظه علم إلى توجیهتمن تلقین الم

          .                           .         فهمها واستیعابها

  

  

  

  

  ؟                   الدرس أو ما شابهها قبل تقدیم بتقدیم إشكالیة دأتمه:العنصر العاشر
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نعم حیث بتقدیر  أغلبها أو بأحر كلها األولى والثانیة مؤسسة الكانت إجابة المعلمین في 

بتمهید وهذا التمهید یعتبر إشكالیة من  ونعنى أن المعلمین یقومی،هذا 100%قدرت بنسبة 

السابقة  ترسیخ المعلوماتاعتمد على خاللها یظهر التلمیذ قدراته ومعرفته الضمنیة،أي أنه 

داخل تخزین المعرفة المتمثل في  في ذهنه وهذا أحد مبادئ المقاربة بالكفاءات 

شروع في الدرس الجدید،لكنه یرتبط بالدروس السابقة  لمفتاح ل،فتعتبر اإلجابة عنه الذاكرة

تقوم اإلجابة عنها  وهذا یدل على أن المعلم البد له أن یقوم بتمهید یكون على شكل أسئلة 

  ضا یتم ربط المعلومات ببعضها البع،فهنواستیعاب التلمیذ للمعارف السابقة مدى فهم بقیاس 
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          ؟د تطبیق منهج المقاربة بالكفاءاتعنصعوبة  التالمیذیواجه هل :رالعنصر الحادي عش
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أالحظ من خالل الجدول أن معظم اإلجابات في مؤسسة علیة عبد القادر  كانت معضمها  

، وهذا یدل على 25%ا بنسبة ثم تلیها إجابات نعم   75%بتقدیر أحیانا ونسبتها قدرت ب

أن التلمیذ ال یعني اك صعوبة في تطبیقه وهذا أن مدى تطبیق المنهج في بعض المواد هن

،ألن المعلم  وقد یواجه صعوبة في ذلك یمكنه أن یدمج قدرته ومعرفته في عملیة التعلم

فالمتعلم أصبح هو محور العملیة التعلیمیة ،وجیه وٕارشاد فقط في عملیة التعلمأصبح دوره ت

جابات المعلمین أغلبها أو نصفها وهو المسؤول على تعلیمیه،أما في مؤسسة الثانیة كانت إ

ألن التلمیذ قد تواجهه صعوبة عند تطبیق منهج المقاربة بالكفاءات، ألن 50%نعم بنسبة 

  .        قدراتهم لیست كافیة لتوظیفها في العملیة التعلیمیة وأبرزها من خالل أنشطة 

  

  

  

 

  ؟          لضعفاءالمعلومة لتالمیذ ا إیصال صعوبة في لدیك  هل:العنصر الثاني عشر
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یواجهون في قد  ،أالحظ من خالل الجدول أن أغلب المعلمین في مؤسسة علیة عبد القادر

هذا إن دل ؛لضعفاءتالمیذ خاصة  الالمعلومات والمعرفة لإیصال صعوبة في  بعض األحیان

وهو أن المعلمین عند تطبیقهم منهج المقاربة بالكفاءات قد تواجههم  ین یدل على شيء مع

وتزوید التلمیذ الضعیف  بالمعارف،فهو ال یستطیع توظیف وٕادماج إیصال صعوبة في 

میة ویلقى المعلمین صعوبة في توجیههم وٕارشادهم حیث أن معارفه وقدراته في  العملیة التعلی

  أما في المؤسسة الثانیة تم،25%بنسبة  ت،أما نعم قدر 75%تقدیر أحیانا بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  ؟أثناء تقدیم األنشطة التعلیمیة التالمیذ إلى مجموعاتتقسم هل  :العنصر الثالث عشر
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مرات بنسبة  8كانت معظم إجاباتهم في مؤسسة علیة عبد القادر  أحیانا حیث كررت 

دون تقسیم التالمیذ إلى مجموعات في تقدیم بعض األنشطة أي أن المعلمین یعتم %66.66

التعلیمیة الخاصة بمادة اللغة العربیة،أي أن بعض األنشطة تستدعي التفویج أو التقسیم 

،وهذا 33.33%مرات بنسبة 4التالمیذ إلى مجموعات لكن لیس دائما أما تقدیر ال كان مكرر

ة االبتدائیة تستدعي من المعلم التلقین یفسر أن هناك من ال یعتمد التقسیم ألن المرحل

المعرفي المباشر والجماعي لتالمیذ إذا یدل على أن تقدیم أنشطة التعلیمیة تكون جماعیة 

دون تقسیم،أما في المؤسسة الثانیة كانت إجابات المعلمین معظمها أحیانا حیث كررت 

قد یلجأ إلى  أي أن المعلم في بعض األحیان وفي بعض األنشطة 75%مرات بنسبة 6

التفویج أو تقسیم التالمیذ إلى مجموعات وذلك لتبادل األفكار والمناقشة فیما بینهم والوصل 

  لداالمعارف وتبإلى حل مشكلة،وهذا ما یساعد التلمیذ على اكتشاف 

وهذا یدل إن المعلم یعتمد تقسیم 12.5%المعلومات فیما بینهم،أما إجابات ال كانت تقدر ب

  سب النشاط المعتمد ذلك حالتالمیذ 

  المطروحة أثناء الحصة بسرعة؟ الفئة التي تجیب على األسئلةهي ما : العنصر الرابع عشر
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  الحركیة

  السمعیة

  البصریة

 

 یعني ،السمعیة  الفئة هي أغلبهااالولى والمؤسسة الثانیة، مؤسسة الي فكانت إجابة المعلمین 

مع التركیز أثناء طرح االسئلة، حیث تراو ن التالمیذ الذین یعتمدون على حاسة السمع  هذا إ

تي تعتمد ،هذا یعني أن التالمیذ التي تجیب على األسئلة بسرعة ال87.5%و50%نسبتها بین

أما ،من طرف المعلمةعلى حاسة السمع لإلصغاء واإلنصات واالنتباه جیدا لطرح السؤال 

  .33.33%بنسبةالفئتین الحركیة والبصریة متقاربتین النسبة في اإلجابة 

   

  

  

  

  

  

  ما هي األنشطة التي یتقنها التالمیذ؟                           : العنصر الخامس عشر 

  

 2مؤسسة

  

 1ةمؤسس

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة 

 

 التقدیر

  التكرار التكرار النسبة المئویة النسبة المئویة

  

  قراءة

  كتابة

  تعبیر

 

  

%50 

50% 

%0 

  

%83.33 

66.66% 

%0 

  

4  

4  

0 

  

10  

8  

0 



  ة حول تطبیق المقاربة بالكفاءات في تدریس اللغة العربیة خالل المرحلة االبتدائیةدراسة میدانی         :  الفصل الثاني

 

77 

 

الحظت من خالل الجدول أن معظم إجابات المعلمین في مؤسسة علیة عبد القادر  كانت 

،ألن أول شيء 66.66% یها نشاط الكتابة بنسبة،ثم یل83.33%حول نشاط القراءة بنسبة 

یتعلمه التلمیذ القراءة عن طریق الحفظ لكن التعبیر البد من إبداع واستنتاج أفكار،وهذا ما 

  .راءقبأن وباستطاعته  ،أن یعبر عما في ذهنهیصعب على التالمیذ 

هي تعلم الحروف  أول نشاط یقوم به التلمیذ عند دخوله إلى المدرسة في المرحلة االبتدائیة

التي عن طریقها یستطیع قراءة كلمة ثم جملة ثم فقرة ثم نص ثم یستطیع الكتابة، یكتب ما 

یقوم المعلم بكتابته على الصبورة  ألن التلمیذ في  المرحلة األساسیة ینظر ویفهم األشیاء 

 تعلم بالتدرجالملموسة والمجسدة،ولكن ال یمكن أن یستوعب األشیاء المجردة والخیالیة ألن ال

االنتقال من الصعب إلى السهل ومن الملموس إلى المجرد،أما ففي مؤسسة  ،هنا یكون

حوسة عبد الحفیظ فكانت إجابات المعلمین متقاربة في نشاط القراءة والكتابة حیث قدرت 

،أما نشاط التعبیر لم یقدر بنسبة أن التلمیذ قد یواجه صعوبة ففي إبداع األفكار 50%بنسبة 

   .تبیها استنتاج فقرةوتر 

  

        هل یتم تحدید الهدف التربوي من خالل الكفاءة النهائیة؟ : العنصر السادس عشر 
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أي هنا إن الهدف التربوي یتم  ،91.66%انت إجابات المعلمین  متعلقة بتقدیر نعم بنسبة ك

تحدید من خالل الكفاءة النهائیة التي تحدد من خالل تقدیم الدرس فهنا المعلم أثناء سیر 

فهم واستیعاب ، لتحدید مدى لتلمیذلالدروس البد أن یحقق هدف من خالل تقدیم الدرس 
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أما في مؤسسة حوسة عبد االحفیظ فكانت اغلب إجابات المعلمین نعم  لمقدم،للدرس ا التلمیذ

ثم تلیها أحیانا  75%یتم تحدید لهدف التربوي من خالل الكفاءة النهائیة فقد قدرت بنسبة 

  .             25%بنسبة 

  

  

  

  

  

  

  

 میذقیاس مدى فهم واستیعاب التلغایتها  طرح أسئلة یتم  یتم هل: العنصر السابع عشر

  للدرس؟                                                                               
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النسبة  تتراوح  حول تقدیر نعم حیثاألولى والثانیة  مؤسسة الكلها كانت في هنا اإلجابات 

، أي هنا إن المعلم أثناء تقدیمه لدرس یقوم باختیار بعض األسئلة من 100%و 87.5%بي

المعلم یقوم فخاللها یتم قیاس مدى فهم واستیعاب التلمیذ لدرس المقدم من طرف المعلم، 

   .ى اكتساب المعرفةقدرة التلمیذ علبتحدید مدى 

هل تقوم بعملیة التقویم أثناء تقدیمك للنشاط؟                                                           :العنصر الثامن عشر
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الحظت من خالل الجدول أن معظم إجابات المعلمین في مؤسسة علیة عبد القادر كانت   

،أي هنا أن جمیع المعلمین یعتمدون أثناء 8.33%أما ال كانت بنسبة ،91.66%نعم بنسبة 

تقدیمهم  لدرس التقویم تشخصي في بدایة الحصص ومرحلي أثناء كل مرحلة دراسیة أما 

التكویني أثناء سیر الدرس،أما في المؤسسة الثانیة كانت معظم إجابات المعلمین نعم حیث 

مبدأ التقویم وهو أحد فهنا المعلمین یعتمد على 25%ثم تلیها أحیانا  75%قدرت بنسبة 

مطبق أحد ت بالكفاءاة        على أن منهج المقارب مبادئ المقاربة بالكفاءات وهذا یدل

  .                                                        المبادئ

    هل یصحح التالمیذ األخطاء المرتكبة أثناء الدرس؟:العنصر التاسع عشر
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هنا تمت مالحظة إجابات المعلمین في مؤسسة علیة عبد القادر فكانت معظمها أو كلها نعم 

فهنا من مبادئ المقاربة بالكفاءات جعل أما لم تقدر بنسبة إجابة ال وأحیانا، 100%بنسبة 

التلمیذ یعتمد على نفسه في إدراك اإلجابة الصحیحة جعل التلمیذ هو المدرك إلجابته،وٕادراك 

الخطاء من أجل تصحیحه فهو محور العملیة التعلیمیة في تلقي الدرس واإلجابات وتصحیح 

ین كانت نعم حیث أنها كررت الخطأ وٕادراكه،أما في المؤسسة الثانیة معظم إجابات المعلم

،فهذا یدل على أن العلم یجعل التلمیذ یدرك أخطائه من خالل  87.5%مرات بنسبة 7

وذلك یكون أثناء الدرس من أجل جعل التلمیذ یتذكره  أما إجابات أحیانا قد  ،تصحیحها

                                                            .          0%أما ال فلم تقدر بنسبة فكانت منعدمة ب ،12.5%كررت مرة واحدة بنسبة 
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  هل تصحح الخطأ على الصبورة إذ لم یصححه التالمیذ؟:العنصر العشرین
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مرة بنسبة 11هنا كانت إجابات في مؤسسة علیة عبد القادر  كلها نعم حیث كررت ب

،فهنا بما إن المعلم هو الموجه 0%ولم تقدر بنسبة  8.33%وال كررت مرة بنسبة  %91.66

حه ویكون والمرشد فإن لم یتم تصحیح الخطأ من طرف التلمیذ وٕادراكه یقوم المعلم بتصحی

التصحیح عل الصبورة وذلك لي یتم ترسیخ اإلجابة في ذهن التلمیذ،أما في المؤسسة الثانیة 

فهذا یعني أن   75%مرات بنسبة 6كانت أغلب إجابات المعلمین  نعم حیث أنها كررت 

المعلم یقوم بتجسید الخطأ على السبورة لجعل التلمیذ یرسخه في ذهنه، ألن التلمیذ في 

البتدائیة البد من تجسید اإلجابات في السبورة عن طریق الكتابة وتصحیحها، ثم المرحلة ا

.                                                                0%ولم تكرر إجابات ال بنسبة   25%بنسبة  2تلیها إجابات أحیانا كررت 

  

  

  

  

  للتالمیذ بالمناقشة والحوار أثناء طرحك للسؤال؟     هل تسمح :العنصر الواحد والعشرین
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مرات بنسبة  6 حیث كررت كانت معظم إجابات المعلمین في مؤسسة علیة عبد القادر  ال

، فهنا لضیق الوقت 25%أما نعم وأحیانا كانت متقاربین في النسبة حیث قدرت  %75

لتقدیم الحصص ال یمكن لمعلم السماح بالحوار بین التالمیذ وبما أن المرحلة االبتدائیة،أما 

سبة مرات بن5في مؤسسة حوسة عبد الحفیظ كانت معظم إجابات المعلمین نعم حیث كررت 

، فأسلوب الحوار والمناقشة من خالله یتبادل التالمیذ أفكار فیما بینهم وهذا یجعلهم %62.5

مرات بنسبة 3یكتسبون المعارف والمعلومة المختلفة ثم یلیها تقدیر أحیانا حیث كررت 

                  .0%ولم تكرر تقدر بنسبة كانت منعدمة  %37.5

أسالیب متعددة أثناء تقدیمك ألنشطة وذلك حسب كل  هل تعتمد:العنصر الثاني ولعشرین 

        نشاط؟

  

  

  

  

هل تعتمد أسالیب متنوعة أثناء تقدیمك لألنشطة التعلیمیة؟                                                                       : العنصر الثاني والعشرین
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 رالتقدی

   التكرار  التكرار  النسبة المئویة  النسبة المئویة
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،أي أن المعلمین قد یعتمد 100%الحظت أن إجابات المعلمین كانت نعم قدرت بنسبة 

على المعلم أن العدید من األسالیب لتقدیم درسه وذلك لتبسیط الفكرة وتوضیحها لتلمیذ، ف

یعتمد على تنوع األسالیب لتوصیل المعنى والتلمیذ یجسد الفكرة من خالل إجابتها أما في 

ثم تلیها أحیان قدرت  75%المؤسسة الثانیة كانت إجابة معظم المعلمین نعم حیث قدرت ب

،وذلك ألن المعلم البد له التنویع في طریقة تقدیم النشاط وذلك من أجل توصیل  25%ب

                                                              .      تلمیذلكرة لالف

  

  

  

  

  

  

  هل تقوم بربط عناصر المنهاج بواقع التلمیذ المعاش؟ :العنصر الثالث والعشرین
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آما ال  100%معظم إجابات المعلمین في  مؤسسة علیة عبد القادر  كانت نعم قدرت بنسبة 

یراعي جوانب  ،فهنا البد على المعلم أثناء تقدیمه لدرس البد أن0%وأحیانا قدرت بنسبة 

التلمیذ سواء النفسیة أو االجتماعیة،فهنا مثال تلمیذ یسكن الصحراء البد أن نربط عناصر 

المنهاج بواقع التلمیذ لكي یستوعب،أما في مؤسسة حوسة عبد الحفیظ كانت معظم إجابات 

فهنا البد على المعلم أن یقوم 87.5%مرات حیث قدرت بنسبة 7المعلمین نعم حیث كررت 

عناصر المنهاج بواقع المعاش،أي هنا یتم تجسید النظریات مع الواقع والحقیقیة ثم  بدمج

وٕاجابات ال لم تقدر بنسبة فكانت  12.5%بنسبة  1تلیها إجابات أحیانا  حیث كررت 

  .                                                       0%منعدمة 

  

  

  

  

  

  لوقت المحدد للحصة؟هل تحترم ا:العنصر الرابع والعشرین

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة 

 

 التقدیر

  التكرار التكرار النسبة المئویة النسبة المئویة



  ة حول تطبیق المقاربة بالكفاءات في تدریس اللغة العربیة خالل المرحلة االبتدائیةدراسة میدانی         :  الفصل الثاني

 

84 

 

  

%75 

0%  

%25 

  

%75 

8.33%  

%16.66 

  

6  

0  

2 

  

9  

1  

2 

  

  نعم

  ال

 أحیانا

الحظت من خالل الجدول أن معظم إجابات المعلمین في مؤسسة علیة عبد القادر  كانت 

فهنا المعلمین  8.3%وأخیرا بنسبة  16.66%ثم تلیها أحیانا بنسبة  75%تقدر ب نعم بنسبة

یحترمون الوقت المحدد لحصة وذلك من أجل إتمام البرنامج الدراسي،فهنا البد على 

المعلمین مراعاة الوقت لتقدیم الدرس،أما في مؤسسة حوسة عبد الحفیظ فكانت معظم 

هنا البد على المعلم أن یحترم الوقت   75%بنسبة  مرات6إجابات المعلمین نعم حیث كررت 

 25%حیث تقدر ب 2وذلك لیكمل البرنامج في الوقت المحدد ثم تلیها إجابات أحیانا بنسبة 

                                 0%ثم تلیها ال حیث تقدر نسبتها ب

  

  

  

  

  

  

  

      لدرس ؟تقدیمك لء معارف وقدرات التلمیذ أثنا هل تدمج:لعشرین االعنصر الخامس و  

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة 

 

 التقدیر

  التكرار التكرار النسبة المئویة النسبة المئویة



  ة حول تطبیق المقاربة بالكفاءات في تدریس اللغة العربیة خالل المرحلة االبتدائیةدراسة میدانی         :  الفصل الثاني

 

85 

 

  

%50 

0% 

%50 

  

%83.33 

0% 

%16.66 

  

4  

0  

4 

  

10  

0  

2 

  

  نعم

  ال

  أحیانا

 

ثم 83.33%هنا كانت إجابات المعلمین في مؤسسة علیة عبد القادر  معظمها نعم بنسبة 

فهنا المعلم یقوم بتوظیف ودمج قدرات  0%وال لم تقدر بنسبة  16.66%ا أحیانا بنسبة تلیه

ومعارف التلمیذ أثناء شرح  الدرس، فهنا یتم توفر أحد مبادئ وأسس منهج المقاربة 

بالكفاءات وهو إدماج المعارف وقدرات التلمیذ خالل المرحلة التعلیمیة،أما في المؤسسة 

مرات بنسبة 4المعلمین متقاربة في التقدیر نعم وأحیانا حیث كررت الثانیة فكانت إجابات 

، فهنا البد على المعلم أن یقوم بدمج معارف التلمیذ ي المسار الدراسي أو مجال %50

التعلیمي وجعله هو محور العملیة التعلیمیة ثم تلیها إجابات ال فلم تقدر بنسبة فكانت منعدمة 

%0                          .                                                

  

  

  

  

  

  هل تمارس أسلوب العقاب والجزاء داخل حجرة القسم؟:العنصر السادس والعشرین  
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 41.66%مرات بنسبة 5هنا كانت معظم اإلجابات في مؤسسة علیة عبد القادر  نعم كررت 

، فهنا المعلم خالل مساره الدراسي 25%وأخیرا  ال بنسبة33.33%وتلیها  أحیانا بنسبة 

أما یمارس أسلوب الجزاء أثناء إجابة التلمیذ بإجابة صحیحة من خالل كلمة أو هدیة ،

أسلوب العقاب من خالل اإلجابة الخاطئة أو سلوك  السیئ أثناءالحصة،أما في مؤسسة 

،فهذا یعني 75%حوسة عبد الحفیظ فكانت أغلب إجابات المعلمین نعم حیث قدرت بنسبة 

في مؤسسة  والمساهمة التلمیذ وال ة على تنمیة المعارف لدىأن من بین األسالیب المساعد

                                                                     .     12.5%تساوت إجابات ال وأحیانا في النسبة بتنمیة قدراته كما  1

  

  

  

  

  

  

           هل یبرر التالمیذ إجابتهم؟:ینعشر وال سابعالعنصر ال

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة 

 

 التقدیر

  التكرار كرارالت النسبة المئویة النسبة المئویة
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أالحظ  من خالل نتائج الجدول أن معظم إجابات المعلمین في مؤسسة علیة عبد القادر  

وأخیرا ال قدرت بنسبة  25%ثم تلیها أحیانا قدرت بنسبة  75%كانت نعم حیث قدرت بنسبة 

من التالمیذ تبریرها وذلك من أجل صحتها فهذا یدل على ،فهنا بعض اإلجابات تطلب  %0

أن المعلم یرید أن یكون تالمیذ یعتمدون على أنفسهم في اإلجابة وتحقیق األهداف،ما 

المؤسسة الثانیة إجابات المعلمین كانت متساویة في التقدیر أحیانا ونعم حیث أنها قدرت 

  .  0%نعدمة ثم تلیها إجابات ال حیث كانت النسبة م50%بنسبة 

  

     

  

  

  

  

     

    هل یصحح الخطأ أثناء القراءة أم بعدها ؟    : ینعشر ول ثامنالعنصر ال

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة 

  

 التقدیر

  التكرار التكرار النسبة المئویة النسبة المئویة
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  أثناء القراءة

  

 بعد القراءة

 

،ولم 100%إجابات المعلمین في مؤسسة علیة عبد القادر  أثناء القراءة بنسبة هنا كانت 

تحقق أي نسبة بعد القراءة فهذا إن دل یدل على شيء واحد إن األخطاء تصحح أثناء 

القراءة وذلك لكي یتم التصحیح الشفوي مع تجسیده في نص القراءة وهذا ما یعني إن التلمیذ 

تصحیحه ویرسخ في ذهن التلمیذ،أما في مؤسسة حوسة عبد  إن أجرك الخطأ في ساعته یتم

ولم تقدر بنسبة بعد القراءة  100%الحفیظ فتساوى في إجابات على أثناء القراءة قدرت بنسبة

          .                                         0%حیث قدرت ب

  

  

  

  

  

  

  ء تقدیمك للنشاط؟هل تتصرف في بعض المحاور أثنا: العنصر التاسع والعشرین

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة

  

 2مؤسسة

  

 1مؤسسة 

 

 التقدیر

  التكرار التكرار النسبة المئویة النسبة المئویة
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كانت نتائج الجدول في مؤسسة علیة عبد القادر تقر بأن بعض األنشطة تستدعي في بعض 

صرف من طرف المعلم في تغیر احد المحاور،فهنا تقدیر أحیانا كانت بنسبة األحیان ت

مع  فق او ت،وذلك یكون عندما ال ی16.66%ثم نعم 33.33%ثم تلیها ال بنسبة  %50

عناصر المنهاج الواقع المعاش،أما في مؤسسة حوسة عبد الحفیظ كانت إجابات المعلمین 

ثم تلیها نعم قدرت 75%ادر حیث قدرت بنسبة وقعت على نفس اختیار معلمین علیة عبد الق

،وذلك حسب كل نشاط وما یستدعیه وذلك یكون خالل ربط عناصر المنهاج 25%بنسبة

لتلمیذ لبالواقع المعاش لكي یستطیع المعلم تجسید النشاط على أرض الحقیقیة لتوصیل الفكرة 

                               0%.أما إجابات ال كانت نسبتها منعدمة 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ة حول تطبیق المقاربة بالكفاءات في تدریس اللغة العربیة خالل المرحلة االبتدائیةدراسة میدانی         :  الفصل الثاني

 

90 

 

  هل تتصفح المنهاج والوثائق المرافقة له  قبل بدایة المرحلة الدراسیة؟:صر الثالثیننالع

  

 2مؤسسة
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 التقدیر

  التكرار التكرار النسبة المئویة النسبة المئویة
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فهنا كانت إجابات المعلمین في مؤسسة علیة عبد القادر  تقدر معظمها نعم حیث أنها   

،حیث أن  8.33%ثم وفي األخیر ال بنسبة  25%ثم تلتها أحیانا ب66.66%قدرت بنسبة 

المعلم البد أن یتصفح المنهاج والوثائق المرافقة وذلك لتطبیقها في المجال الدراسي وفي 

التعلمیة ،أما في مؤسسة حوسة عبد الحفیظ أغلب المعلمین كانت إجاباتهم   العملیة التعلیمة

أما  12.5%،ثم تلیها إجابات أحیانا حیث قدرت بنسبة 87.5%نعم حیث قدرت بنسبة 

                                      . 0%إجابات ال كانت نسبتها منعدمة 
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  : خالصة الفصل

الدراسة المیدانیة هو تحدید ومعرفة مدى تطبیق منهج  بنیت علیهالذي  األساس

المقاربة بالكفاءات خالل المرحلة االبتدائیة وذلك لتدریس اللغة العربیة ،ما تم 

مالحظته هو أن المعلم أو المدرس داخل حجرة القسم ومن خالل تحضیره وٕالقاءه 

ه مازال لم یدرك للدرس یتم بناءه على أساس ومبادئ منهج المقاربة بالكفاءات،لكن

بشكل جید  ماهي الطریقة والكیفیة التي یتم عن طریقه منهج المقاربة 

بالكفاءات؟هذا یعني أن المدرس یحمل في طیات تفكیره وعلمه مبادئ منهج 

المقاربة بالكفاءات من الجانب النظري فقط،ما الحظته أن معظم المعلمین كانت 

سین عند تطبیقهم لمنهج المقاربة إجابتهم متقاربة وذلك یهدف إلى أن المدر 

بالكفاءات تم تطبیقه بطریقة واحدة وهذا یعني أن المدرس في المنظومة التربویة 

في المدارس الجزائریة لم یستوعب الجانب التطبیقي لهذا المنهج بل تم استیعابه 

  .  من الجانب النظري 
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  :الخاتمة

تنتج بأن الهدف األساسي والرئیسي،الذي بنیت علیه هذه الدراسة والمذكرة وفي األخیر نس   

هي تحدید ومعرفة مدى تطبیق كل منهج في تدریس أنشطة اللغة العربیة خالل المرحلة 

  : االبتدائیة؛وقد توصلت إلى جملة من االستنتاجات وهي

ر،كانت في بدایتها تولي إن المناهج الدراسیة التي تبنتها المنظومة التربویة في الجزائ -

  .اهتماما كبیرا بالمادة التعلیمیة دون المتعلم

  .إن التعلیم خالل المرحلة االبتدائیة یعتمد اعتماد كبیرا على قدرة وخبرة المعلم -

كان الهدف األساسي من التعلیم باستخدام هذه المناهج هو تلقین المعلومة للمتعلم من قبل  -

  .المعلم

  . بالمقاربة  بالكفاءات ال یزال لحد الساعة موضوعا قابال للدراسة والنقاش إن واقع التدریس-

  ال یتناسب التدریس بالمقاربة بالكفاءات مع قدرات وكفاءات التلمیذ التي مازالت لم  -

  .تكتمل بعد خالل هذه المرحلة



  

 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المالحق

   

  

  

  

  

  



  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

  رة التعلیم العالي والبحث العلمي

 -بسكرة

 واللغة العربیة

  واللغة العربیة بااآلد

  تخصص لسانیات تعلیمة

  مناهج تدریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة 

  .وموضوعیة اإلجابة على األسئلة التالیة لكن بكل ثبات 

 :إشراف األستاذ الدكتور

  عمار شلواي   

  ه1437

مناهج تدریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة 

 بین النظریة والتطبیق

 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

رة التعلیم العالي والبحث العلميوزا

بسكرة –جامعة محمد خیضر

  واللغات اآلدابكلیة 

واللغة العربیة اآلدابقسم 

  

اآلد مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في

تخصص لسانیات تعلیمة

  

مناهج تدریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة 

  
اإلجابة على األسئلة التالیة لكن بكل ثبات ب ملو تفضلتیشرفني أن أكون شاكرة 

إشراف األستاذ الدكتور:                               الطالبة
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مناهج تدریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة 

بین النظریة والتطبیق

  

  

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في

 

مناهج تدریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة 

یشرفني أن أكون شاكرة 

  

 

الطالبةإعداد 

  منال خلیل
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  المعلمین

مناهج تدریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة 
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في تدریس أنشطة فاءات المقاربة بالكحول مدى تطبیق منهج  دراسة:  استبیان الموضوع

  . اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة

  .ظ علیة عبد القادر وحوسة عبد الحفی اسم المؤسسة

  2015/2016:السنة الدراسیة  

 ذكر            أنثى                    : جنس المعلم

  

  40           30ریفیة              حضریة            عدد التالمیذ  : مدرستك 

  

  فرنسیة           لغة العمل عربیة  

  

  وموضوعیة اإلجابة على األسئلة التالیة لكن بكل ثبات ب میشرفني أن أكون شاكرة لو تفضلت

  المناسبة لك  في الخانة Xضع عالمة : مالحظة 

  

  تعتمد أثناء تقدیمك للدرس بمراجعة المكتسبات القبلیة للتالمیذ؟هل -1 

  أحیانا ال                           نعم     

    

  هل تقوم أثناء إلقاءك للدرس بطرح أسئلة غایتها إثارة انتباه التالمیذ؟-2

      ال          أحیانا         نعم       

  ؟في أي فترة یكون ذلك - 3 

  بدایة الحصة               أثناء الحصة                نهایة الحصة 

                                                                تقوم بالتحضیر الجید للدرس؟هل   - 4 

  أحیانا                 النعم             

   ؟إلقاءههل تستعین بورقة تحضیر الدرس أثناء -5

  نعم              ال               أحیانا    

  ؟أو هما معا لدرس على األسلوب الشفا هي أو الكتابيتقدیمك لأثناء هل تعتمد  - 6 

  الشفاهي                الكتابي                 معا  
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  ؟عامل أساسي أثناء تقدیم الدرسالوسائل التعلیمیة یمثل توفیر  هل -7

  نعم             ال               أحیانا    

  ؟ل التعلیمیةتزویده بالوسائ ما هو النشاط الذي یتم -8

  القراءة            الكتابة              التعبیر الشفوي           التعبیر الكتابي 

   ؟التقویم في نهایة الحصصبعملیة   هل تقوم- 9 

  نعم              ال                 أحیانا          

  ؟أتمهد بتقدیم إشكالیة أو ما شابهها قبل تقدیم الدرس -10 

  نعم               ال                 أحیانا  

  ؟د تطبیق منهج المقاربة بالكفاءاتعنصعوبة  التالمیذیواجه هل -11 

  نعم             ال             أحیانا      

  ؟لتالمیذ الضعفاءالمعلومة لإیصال صعوبة في هل لدیك -12

      نعم          ال             أحیانا        

  ؟أثناء تقدیم األنشطة التعلیمیة التالمیذ إلى مجموعاتتقسم هل  -13 

 نعم           ال               أحیانا        

  ؟المطروحة أثناء الحصة بسرعة الفئة التي تجیب على األسئلةهي ما  -14

  البصریة     السمعیة               الحركیة                

  ؟األنشطة التي یتقنها التالمیذما هي  -15

  القراءة             الكتابة              التعبیر       

  ؟هل یتم تحدید الهدف التربوي من خالل الكفاءة النهائیة  -16 

  نعم             ال                أحیانا       

     ؟لدرسمدى فهم واستیعاب ل قیاسغایتها أسئلة تقدم هل  -17 

  نعم                 ال               أحیانا   

  ؟  هل تقوم بعملیة التقویم أثناء تقدیمك للنشاط - 18

  أحیانا                 نعم                ال   

  ؟هل یصحح التالمیذ األخطاء المرتكبة أثناء الدرس -19  
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  نعم                ال               أحیانا   

  هل یتم تصحیح الخطأ على الصبورة إذ لم یصحح؟ -20

  نعم                  ال           أحیانا   

  ؟هل تسمح للتالمیذ بالمناقشة والحوار أثناء طرح األسئلة -21

  نعم                ال           أحیانا  

  ؟التعلیمیةنشطة ألأثناء تقدیمك لمتنوعة  هل تعتمد أسالیب  -22

  نعم                ال            أحیانا 

  ؟تلمیذلبربط عناصر المنهاج بواقع المعاش ل تقومأثناء  -23

  نعم               ال             أحیانا  

  ؟حصةلهل تحترم الوقت المحدد ل -24

  نعم              ال            أحیانا 

   ؟تقدیم الدرأثناء  دمج معارف وقدرات التلمیذیتم هل  - 25 

  نعم              ال            أحیانا          

  ؟أسلوب العقاب والجزاء داخل القسمتمارس هل   -26

  نعم             ال             أحیانا    

  تبرر إجابات التالمیذ؟هل  -27 

  نعم             ال             أحیانا   

  ثناء القراءة أم بعدها؟الخطأ أیصحح هل  -28

  أثناء القراءة             بعد القراءة   

  ؟  في بعض المحاور أثناء تقدیمك للنشاطهل تتصرف -29

  نعم            ال         أحیانا    

  ؟ بطریقة مستمرة تصفح المنهاج والوثائق المرافقة له قبل بدایة المرحلة الدراسیةتهل -30

  ال           أحیانا  نعم          
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  قائمة المصادر والمراجع 

  القرآن الكریم* 

  قائمة المصادر 

،بیروت،لبنان،القاهرة 2،ط2إبراهیم أنیس،وآخرون،معجم الوسیط،دار إحیاء التراث،ج –)1

  2009مصر،

  .الجیل،بیروت،لبنان ، دط،دار]كفأ[،مادة 5بن منظور،لسان العرب،مجلد  –)2 

  قائمة المراجع  

، مكتبة ]المفهوم،العناصر،األسس،التنظیمات[محمد أمین المفتي،المناهج ,أحمد الوكیل –)3

  .  2009االنجلو،دط،القاهرة،مصر،

في التعلیم ما قبل (أحمد دوقة،لویس عبد القادر وآخرون،سیكولوجیة الدافعیة لتعلم  –)4

  .2011لجامعیة،دط،بن عكنون،الجزائر،، دیوان المطبوعات ا)التدرج

، ]اطر نظریة وتطبیقات عملیة [بلیغ حمدى إسماعیل،استراتیجیات تدریس اللغة العربیة  –)5

  .2013،عمان،األردن،1دار المناهج لنشر والتوزیع،ط

،دار )في جمیع المواد الدراسیة (جودة أحمد سعادة،صیاغة األهداف التربویة والتعلیمیة –)7

  . 2001،نابلس،فلسطین،1نشر والتوزیع،طالشروق ل

، دار الخلدونیة لنشر ]األبعاد والمتطلبات[حاجي فرید،بیداغوجیا التدریس بالكفاءات –)9

  . 2005والتوزیع،دط،القبة،الجزائر،

نظریة (رشدي أحمد طعیمة،محمد السید مناع،تدریس العربیة في التعلیم العام  –)10

  .2001لقاهرة،مصر،،ا2، دار الفكر العربي،ط)وتجارب

، دار )لجمیع المواد في المدارس(سمیح أبو مغلي،التدریس باللغة العربیة الفصیحة  –)11
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 :ملخص الدراسة

تبنى علیه العملیة التعلیمیة التعلمیة خالل المراحل الدراسیة فهي أحد  الرئیسي الذي المحور  تعد مناهج التدریس هي

االبتدائیة بین هذه الدراسة موضوع مناهج تدریس اللغة العربیة في المرحلة تناولت ففي المنظومة التربویة،األركان األساسیة 

 ولمعرفة مدى فعالیتها تم طرح مجموعة من التساؤوالت والتطبیق النظریة

ل هما واقع استخدام مدرسي ومعلمي اللغة العربیة لمنهج المقاربة بالكفاءات ومدى تطبیقه خالل المرحلة االبتدائیة ؟  -

  ت داخل القسم؟طرائق التدریس التي یمارسها المعلم تتوافق مع مبادئ واستراتیجیات تدریس المقاربة بالكفاءا

  فرضیات الدراسة 

مبادئ واستراتیجیات كما تم توظیف  تم استخدام معلمي اللغة العربیة لمنهج المقاربة بالكفاءات خالل المرحلة االبتدائیة

  . المناهج القدیمة في تدریس األنشطة اللغة العربیة ،كما كان لها الفعالیة في العملیة التعلیمیة التعلمیة

تناولت في هذه الدراسة فصلین األول نظري تم فیه تحدید مفاهیم المناهج التعلیمیة ومدي تفاعلها في :الدراسةمحاور 

العملیة التربویة والفصلین الثاني تطرقت فیه إلى تحدید مدى تطبیق منهج المقاربة بالكفاءات داخل حجرة القسم ن خالل 

 أداة المالحظة بالمشاركة واستمارة االستبانة

ولقد تم توصلنا إلى مجموعة من نتائج تم الكشف علیها من خالل مالحظة واقع التدریس بالمقاربة  :ائج الدراسةنت

 :بالكفاءات وخالل المرحلة االبتدائیة فما تم مالحظته 

 .التطبیق فقط ما علیهم إال,أن مدرس ومعلم المرحلة االبتدائیة مازال لم یدرك جیدا ماذا یعني التدریس المقاربة بالكفاءات -

 

 
Le résumé : 
la méthode d’enseigne sont considérées comme l’axe principal que le processus  niveaux du 
système d’éducation qui est l’un des piliers  essentiels dans la disposition  éducative,  Etude a 
pris le thème des méthodes d’enseignement de la langue arabe dans le cycle première entre la 
théorie et la pratique, et pour connaître l’efficacité de ces méthodes on a posé un ensemble de 
questions .    
- Quel est l’existant d’utilisation de l’approche par compétences par les  enseignants de langue 
arabe, et quel le est l’ampleur de son application ? 
*les hypothèses de l’étude : 
L’ enseignants de la longue arabe ont utilisé l’approche par compétences  pendant le cycle 
première ,aussi ils ont employé des normes et des stratégies des méthodes anciennes dans 
l’enseignement des activité de langue arabe, qui a eu une eeffffiiccaacciittéé  
Dans l’enseignement dans le processus d’enseignement apprentissage . 
*Chapitres de l’étude : 
-Notre étude est basée sur deux chapitre Le première est théorique  
ou on a détermine les concepts des méthodes l’enseignement et leur interaction dans le 
processus d’éducation .              
-dans le deuxième chapitre on a abordé l’ampleur d’application  de l’approche par 
compétences dans la classe la partir de l’observation    
par participation et du questionnaire. 
*Les résultats d’étude :  
  On est arrivé à un ensemble de résultats qu’on a découvert à partir de l’observation du réel 
de l’enseignement de l’approche par  compétences dans le cycle première, et on a observé à  
que l’enseignant de première n’a pas pu arrive à ce que veut dire l’enseignement par 
compétences il appliquent seulement .  


