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   :قال اهللا تعالى 

بِّ ِزْدنِ  لْ قُ وَ  ((        الـْ عِ ي ــرَ   ))مً
 ]114: طه[                                              



  

ا      ذي بفضله تمكنّ   نفتتح هذه الورقة العرفانیة بالشكر هللا عز وجل العلّي القدیر اّل
  .من إتمام هذا البحث

ذین كانوا نعم العونإذا كان الشكر والثناء  وبمثابة  ؛هو عرفانا بالجمیل والتقدیر لّل
تي أخرجت هذا البحث إلى النور زیل إلى األستاذ ـفإننا نتوجه بالشكر الج النواة اّل

ذي كان خیر معینمحمد فیصل معامیر،  المشرف في هذا الطریق المكلل بالتعب  اّل
ذي لم یبخل علینا بالدعم المعنوي و الفكري، فلوال توجیهاته المستمرة هو ف، المفید اّل

ذي هو ب حترام منا فائق االین أیدیكم اآلن، فلك لنا لما استطعنا تجسید عملنا هذا اّل
  .والتقـدیر
محمد الصغیر التعلیم المتوسط للغة العربیة  مفتشإلى  شكرال یفارقنا إسدادكما ال

 نورةأبو بكر مصطفى بن رحمون السیدة   مدیرة متوسطة، إضافة إلى صغیري
ذان قدما لنا لقصیر   .فیما یخص المعلومات الـتربویة والبیداغوجیة العون  الّل

عبد ألستاذ الفاضلى الخیر فإننا نسدي شكرا موهوبا إلى كل من اعل و عطفا للخیر
واألستاذة الكریمة  ،بنت األزور أستاذ اللغة العربیة بمتوسطة خولة م لعالليحكیال

ذان نبهانا إلى بعض أستاذة اللغة العربیة بثانویة محمد بوصبیعات ال وصال عاقلي ّل
ـرت البحث وجعلته یسیر في الطریق ـنة أثاقتراحات ثمی الزالت في البحث، و قدما لنا

  .الصحیح 
التمام هذا  على ما قدمه لنا من عون مصطفى مراويألستاذ اكما ال یفوتنا شكر 

  . العمل
بجماح القلم عند هذه فإننا نمسك  ،اقة مسك تشذي القلوب بشذاها الفواحـــببــــاما تـــو خ

  .التشكرات للسادة أعضاء اللجنة الموقرة 



 

 

 

 

 

 

 

 



 مـــقــــدمــة
 

  أ 

 ؛من المعانيكثیر من األلفاظ والعدیدالتزخر ب البیان؛نبع ن و آاللغة العربیة لغة القر         
  بها  االحتفاظولعل من مظاهر  ،لذا فهذه اللغة الرسمیة لكثیر من األقطار العربیة

  إلى تذلیلها  عمدنتعرف إلى ما یكتنف تعلیمها من صعاب حتى نفي میدان التعلیم أن 
  .رامن أجل تعلیمها تعلیما مثمرا میّس 

  التي ال سبیل  ؛تعلیم لغتنا العربیة بعض المشكالتعلى  الواقعلقد طرأت في و   

جهودا كبیرة في هذا المیدان  ذل الباحثونیبلذلك  .إلى تجاهلها و غض النظر عنها
 التعلیمیة والسبیل في ذلك .االنحرافاتو  من األخطاء العربیة تدریسا خالیادریس اللغة لت

  .ق واستراتیجیات حدیثة في التعلیموما تحمله من نظریات و طر  العامة

فیها مجاال للبحث ى المختصون لذلك رأ ،المطالعة جزءا من تعلیمیة اللغة وتعتبر 
  فیما یتعلق بالتربیةِ  المتعلم سواءً سبیال مشجعا على تنمیة روح الفكر لدى و العلمي 

  .أو غیر ذلك أو الثقافةِ  

البد على الكثیرین  ،و اجتماعیة تـثقیفیة ظاهرة نفسیة تربویة -بطبیعتها–المطالعة  و
واألدب  واالجتماععلم النفس أمثلتها ن ومولهذا دخلت مجاالت عدیدة  ؛العنایة بها

  ها تعلیمیة اللغة العربیة بل إنها أحد ركائز  كما أنها من أهم أقسام .والتاریخ والصحافة

  .الفكر والمعرفة لدى المتعلمفي 
القارئ المتنج الذي  فهي التي تصنع ،عة طریقة التفكیر وطریقة الكتابةالمطال دُ ــِّ لوَ تُ     

  . یتأثر ویؤثر
أنها وسیادتها في المجتمع واهتمامنا الكبیر للغة العربیة والرغبة في الرفع من ش ناَ بَّ إن ُح 
قد ) اللسانیات التعلیمیة( التدریس وطبیعة تخصصنامهنة ص بالذكر خنو العربي 



 مـــقــــدمــة
 

  ب 

المفتاح األول لتنمیة  وصفهافضرورة العنایة بالمطالعة ب ،فرضت علینا هذا الموضوع
  ، اعمومو أهمیة هذا النشاط التعلیمي وانعكاساته على الفكر  ،الفكر لدى المتعلمین

  . أن یكون هذا البحث إسهاما في ربط الحلقات المفقودة بین المؤسسات التعلیمیة آملین
  :العامة  اإلشكالیة

إلى أي حد یمكن أن تكون : إشكالیة عامة مفادها إطار  نا ضمنتمحور بحث      
طور الالمطالعة الموجهة شرطا أساسیا في تنمیة التفكیر األدبي عند التلمیذ في 

  المتوسط ؟
  :ویمكن أن نقف على اإلشكالیات الفرعیة التالیة 

الجانب  على تأثیرهامدى ما و  ؟ إقبال من طرف التالمیذ على المطالعة ثمةهل  -
  المعرفي ؟

  كیف یمكن للمطالعة أن تؤثر في ثقافة المتعلمین ؟ -
  كیف یتعامل األستاذ مع درس المطالعة في ضوء نظریات التدریس الحدیثة ؟ -
  المطالعة في تحقیق الكفاءة التواصلیة لدى المتعلم ؟ما مدى تأثیر  -

كان البد من إیجاد ، وبعد طرح اإلشكالیة العامة وما یتفرع عنها من إشكالیات ثانویة
إن  :وكفرضیة عامة یمكننا القول، لیه سابقاإجابة عما تطرقنا إللفرضیات كمحاولة أولى 

على المطالعة  ال مستمر ومتواصلا وجود إقبموالذوق األدبي یشترط فیه تنمیة الفكر
فیسهم بذلك في إثراء الرصید المعرفي للمتعلم بنسبة ، بغض النظر عن تحدید هویة الكتاب

   .عالیة جدا
یة لدى أثر المطالعة الموجهة في تحقیق الكفاءة التواصل عنواناء بحثنا تحت جمن هنا 

الوصفي  لمنهجااالستعانة بطبیعة الدراسة تقتضي وكانت ، المتعلم في الطور المتوسط
التحلیلــي، ذلك ألن الدراسة اللغویة قوامها الّدقة والموضوعیة، مما یستدعي ضبط النتائج 

ذي یروم تحاشي منهجوفقا لهذا ال  كما استأنس البحث السائلة؛ والذوقیةاألحكام المعیاریة  اّل
  .الجانب اإلحصائي كوسیلة لدعم النتائجب



 مـــقــــدمــة
 

  ت 

 ها جمیعاإلى مدخل وفصلین، تسبققدم فقد آثرنا تقسیم البحث وتأسیسا على ما ت     
   . عامة المتوصل إلیهاالنتائج ال تجمعخاتمة ونختم البحث ب توضیحیة مقدمة

  :ثالثة عناصر أساسیة وهي  و شطر إلى تعلیمیة اللغة العربیةبـــأما المدخل فقد عنون 
 .منظومة المقاربة بالكفاءات  -
 . مفـهــوم التعلیـــمیة -
 .عناصر التعلیمیة  -

ذي  في حین   المطالعة الموجهة والقراءة المنتجة عنواننا له اختار یتناول الفصل األول اّل
  :على الشكل األتي  خیطوهو فصل نظري 

 .مفهوم المطالعة الموجهة  -
 .أبعاد المطالعة الموجهة  -
 .أهمیة المطالعة الموجهة وأهدافها التربویة  -
 .المقاربة بالكفاءات الكتاب المدرسي في ظل  -
 .أثر المعلم في عملیة التحصیل اللغوي لدى المتعلم  -
 .المهارات اللغویة  -

الدراسة المیدانیة لنشاط ب فقد أثرنا أن نعنونه ةالتطبیقی طبیعتهو  الفصل الثانيأما و 
  :إلى مایلي  فصل، وقد المطالعة الموجهة

 .الموجهة التوجیهات البیداغوجیة في تعلیمیة نشاط المطالعة  -
 ) .التعبـیـر الشفهي ( منهجیة تقدیم نشاط المطالعة الموجهة  -
 .طریقة تدریس نشاط المطالعة الموجهة  -
 .قراءة في مذكرة األستاذ نظریا وتطبیقیا  -
 .تحلیل اإلستبانة  -
 



 مـــقــــدمــة
 

  ث 

تي رأینا المصنفات على مجموعة من االتكاءوإلنجاز هذا البحث تم   إلنجازها مناسبة اّل
  : ومنهاالدراسة  هذه

بشیر إبریر  للكاتب  مفاهیم التعلیمیة بین التراث والدراسة اللسانیة الحدیثة -
   .وأخرون 

المهارات اللغویة،اإلستماع، والتحدث، والقراءة، والكتابة وعوامل تنمیة المهارات  -
  .زین كامل الخویسكيلألستاذ  اللغویة عند العرب وغیرهم

تدریسها لطه علي حسین الدلیمي، سعاد عبد اللغة العربیة مناهجها وطرائق  -
 .الكریم عباس الوائلي

  . محسن علي عطیةلألستاذ   تدریس اللغة العربیة في ضوء الكفاءات األدائیة  -
   تكاد تنحصر صعوبات كغیره من البحوث البحث هذا فیه، فقد واجهت ال ریبمما و  

تي تخدم الموضوع،  في خاصة ما یتعلق بالمقاربة التواصلیة باعتبار وبقلة المراجع اّل
  . والمیدان معا ستبیانعلى اال قائما البحث 

ذي وفقنا انان المنّ الكبیر الحنّ هللا نتوجه إلى ، وختاما لهذا التقدیم      جاز هذا إنفي  اّل
ذي ،محمد فیصل معامیرن نغفل جهد األستاذ دون ـأ ،البحث بتوجیهاته السدیدة  أسعفنااّل

ذي بین أیدیكم ا ،الخراج العمل على هذا الوجه اّل    .فائق الشكر والتقدیر فلكم منّ
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ضرورة أضحت تفرض نفسها  ،ر البرامج التعلیمیة و تحدیث محتویاتهاییإن تغ          
إال  و إن التطورات الحاصلة تملي على المجتمعات تحدیات جدیدة لن ترفع خاصة

لذا جاءت المناهج الجدیدة معتمدة المقاربة ، عداد الجید و التربیة الناجعة لألجیالباإل
ألنه یتیح الفرصة  ،الوضعیات بأسلوب التعلیم الفعال حل المشكالت وي بالكفاءات ف

  (1).ل والمعطیات في مكتسباته السابقةللمتعلم في بناء معارفه بإدماج الحلو 
  ،DIDACTIQUEیرجع األصل اللغوي للتعلیمیة إلى الكلمة األجنبیة دیداكتیك           

و قد ، ماوالتي تعني علما أو تعلّ  ،DIDACTIOSالمشتقة بدورها من الكلمة الیونانیة 
كانت تطلق على ضرب من الشعر یتناول معارف علمیة أو تقنیة شبیها بالشعر التعلیمي 

بالوسائل * وارتبطت كلمة التعلیمیة عندنا أیضا في مجال التربیة والبیداغوجیا ،عندنا
  (2).المساعدة على التعلیم والتعلم

  یعرفها  (Smith AB) سمیث أبنجد  االصطالحيو أما من الجانب           
فرع من فروع التربیة موضوعها خالصة المكونات والعالقات بین الوضعیات  "على أنها 

 ،وكل ذلك في إطار وضعیة بیداغوجیة ،رسائلها وسائطها و التربویة و موضوعاتها و
وبعبارة أخرى یتعلق موضوعها بالتخطیط للوضعیة البیداغوجیة وكیفیة مراقبتها وتعدیلها 

  (3)." عند الضرورة
أما و  ،)4("بأنها مجموعة طرق و أسالیب وتقنیات التعلیم" :)(Milari میالريوعرفها        
سة اإن الموضوع األساسي للتعلیمیة هو در "  : فیقول )(brousseauلبروسوبالنسبة 

                                                             
 ،2006 ،الجزائر ،دیوان الوطني للمطبوعات المدرسیةال ،بوبكر بن بوزید ،المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائریة - 1

  .14ص
  في حین ، یقصد بالبیداغوجیا مجموعة القواعد والنظریات التي تتخذ موضوعات التربیة بفلسفتها و غایاتها - *
وزارة التربیة  ،التعلیمیة العامة وعلم النفس :ینظر، التعلیمیة هي التفكیر في طرق التعلیم مرتبطة بمحتویات معینة أن

  .3ص ،1999 ،الجزائر ،اإلرسال األول، مدیریة التكوینالوطنیة 
، الجزائر ،مستخدمي التربیةالمعهد الوطني للتكوین ، وزارة التربیة الوطنیة ،تعلیمیة اللغة العربیة للتعلیم المتوسط - 2
  .9ص، ]ت.د[
 .2ص ،سابق مرجع ،التعلیمیة العامة وعلم النفس - 3
  .3المرجع نفسه، ص_  4
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الشروط الالزم توفرها في الوضعیات أو المشكالت التي تقترح للتلمیذ قصد السماح له 
  (1)."بإظهار الكیفیة التي یشغل بها تصوراته المثالیة أو رفضها

الدراسة العلمیة لطرائق التدریس " :التعلیمیة هيأن یمكننا القول  من هذه التعاریف      
بغیة الوصول إلى تحقیق  م التي یخضع لها التلمیذألشكال تنظیم حاالت التعلّ  وتقنیاته و

كما یتضمن البحث في الوسائل ، واء على المستوى العقلي أو الحسياألهداف المنشودة س
  (2)."التي یطرحها تعلیم مختلف المواد

  المطلوب  و ،تتفاعل فیها أطراف متعددة ،العملیة التعلیمیة عملیة تكاملیةف       
ألن حصول  ،ذه األطراف مجتمعة بشكل إیجابي كي تتحقق أهداف التعلیمأن تتفاعل ه

أي خلل في أي طرف أو ركن من أركان هذه العملیة سیؤدي إلى خلل في نتائج العملیة 
  :ل في و أطراف هذه العملیة تتمث .التعلیمیة 

  الدراسيالمنهج : أوال 
یة التي تهیئها المدرسة والفنّ  جتماعیةاالة و یالثقاف جموع الخبرات التربویة ووهو م        

للتالمیذ داخلها و خارجها بقصد مساعدتهم على النمو الشامل في جمیع النواحي الجسمیة 
  (3).وتعدیل سلوكهم طبقا ألهدافها التربویة نفعالیة،واإل جتماعیةواإلوالعقلیة 

  :ذا التعریف نستنتج عناصر المكونة للمنهج والمتمثلة فيفمن ه
  (4).التقویــم -/ طرائق التدریس -/ المحتوى -/ األهداف -

  والتي تتمثل  االعتباركما أن للمنهج التعلیمي أسس یقوم علیها یجب أخذها بعین 
  : في مایلي

                                                             
  .3ص ،سابقمرجع  ،التعلیمیة العامة وعلم النفس - 1
مخبر اللسانیات واللغة العربیة مجلة  بشیر إبریر وأخرون، ،مفاهیم التعلیمیة بین التراث والدراسة اللسانیة الحدیثة - 2
  .بتصرف ،84ص، 2009،الجزائر، عنابة، جامعة باجي مختار،
 عمان ،دار وائل للنشر، سعدون محمود الساموك وهدى علي جواد الشمري ،مناهج اللغة العربیة و طرق تدریسها -3

  . 117ص ، 1،2005ط ،ألردن
األردن ، نعما ،المناهج للنشر والتوزیع دار ،محسن علي عطیة ،األدائیةتدریس اللغة العربیة في ضوء الكفاءات  - 4
   .21ص ، 1،2007ط
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فقد تعددت الفلسفات والنظریات التي ، تثبت صحتها و سالمتهافلسفة تربویة  .1
 واالستعانةتناولت المنهج وعلى واضع المنهج استحضار هذه الفلسفات و دراستها 

 .بما هو مفید لها
 ، األهداف التربویة و استنادها إلى حاجات المجتمع واألفراد ومتطلبات الحیاة .2

 (1).التقدم العلمي الحاصل في العالم  و
 حاجاتها واستعداداتها و  ،طبیعة النفس اإلنسانیةو  النفسیة للمتعلمین األسس .3

والتجارب  ،ونظریات التعلم وما توصلت إلیه من نتائج البحوث العلمیة ،و دوافعها
  .في میدان التربیة والتعلیم

 ،وما یتعلق بثقافة المجتمع وعاداته وتراثه واالقتصادیة االجتماعیةاألسس  .4
 .وتطویرها بما یحقق المستوى المرغوب فیه من التقدم والتخلص من أسر الماضي 

إذ ال یجوز تصمیم منهج دراسي بمعزل عما  ،التقدم العلمي الحاصل في العالم .5
حصل ویحصل في العالم المتقدم من قفزة نوعیة في مجاالت الحیاة عامة  والمجال 

 (2).العلمي خاصة 

  المعلم: ثانیا

  حیوي  دور كبیر من لهلما  ،(3)المعرفة المعلم الكائن الوسیط بین المتعلم ویعد   
  من خالل تخطیطه لتوجیه الطالب ومساعدتهم  ،التعلیمیة في العملیة التربویة و

تدریبهم على األسلوب  و، على إعادة اكتشاف الحقائق العلمیة المتعلقة بالموضوع
  اكتسابهم المهارات  المناقشة المنظمة و و وعلى أسلوب الحوار ،العلمي في التفكیر

  

                                                             
، الجزائر ،المدرسیة دیوان المطبوعات، وزارة التربیة الوطنیة، متوسط ثانیةال سنةلل العربیة لغةلا منهاج :ینظر - 1

  .10ص ،م2006
  .24ص، مرجع سابق ،تدریس اللغة العربیة في ضوء الكفاءات األدائیة - 2
  . 20ص ،م2008، 1ط، 2ج،لبنان ،بیروت ،دار النهضة العربیة، أنطوان صیاح ،میة اللغة العربیةیتعل - 3
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    (1).العملیة المتعلقة بالتجربة 
  :التالیةونجاح عملیة التدریس یستلزم على المعلم أن تتوفر فیه الشروط 

 .التأهیل العلمي والبیداغوجي  -
اتیة له في اختیار الطرائق البیداغوجیة و الوسائل المساعدة وحسن ذالقدرة ال -

 (2).العملیة التعلیمیة إنجاح أجلاستثمارها من 
تطویر خبراته في مجال تقویم المهارات و إمكانیة التحكم في آلیة الخطاب  -

 .التعلیمي 
 .معرفة إمكانیات المتعلمین و استعداداتهم  -
 .میة التي یعمل فیها یمعرفة إمكانیات المؤسسة التعل -
 (3).تعلیم للمادة التي یتولى تعلیمهامعرفة أهداف ال -
 .وضعها لالستفادة منها في تحقیق أهداف التعلیم  اإلحاطة باستراتیجیات التعلیم و -
 .اإلحاطة بأسالیب التعلیم و طرائقه لوضعه موضع التطبیق  -
، و كل ما یتصل بها من تطویر وتجدید ،التمكن من المادة التي یتولى تدریسها -

یحتاجه المتعلم منها مما وما ؛ الستفادة منها وطرائق البحث فیهاومصادرها وكیفیة ا
   (4) .یوفر له األرضیة للتمكن من الكفایات المعرفیة المطلوبة في التدریس

 .وضع الخطط الالزمة لتحقیق األهداف الخاصة المرغوب فیها لكل موضوع -
 استعداداتهم التعلیمیة  و ،ومستوى نضجهـم ،تحدید طبیعة المتعلمین وخصائصهم -

  ذا یتطلب وه، و الفروق الفردیة بینهم...السلوكیة و خلفیاتهم  انفعاالتهم و

                                                             
 ،األردن ،عالم الكتب الحدیث محمود داود سلمان الربیعي، ،طرائق و أسالیب التدریس المعاصرة: ینظر - 1
  .32ص، م1،2006ط
دیوان المطبوعات الجامعیة أحمد حساني،  ،میة اللغاتیدراسات في اللسانیات التطبیقیة حقل تعل: ینظر - 2

  .41ص، م 1994الجزائر، ،الجزائر
  .27ص ،مرجع سابق ،تدریس اللغة العربیة في ضوي الكفاءات األدائیة - 3
، م2006،الجزائر،المدرسیةوزارة التربیة الوطنیة، دیوان المطبوعات  ،الوثیقة المرفقة للسنة الثانیة متوسط :ینظر - 4

   .15ص
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 (1):التمكن من 
 .علم النفس التربوي   - أ
 .علم نفس النمو   - ب
 .علم نفس الشخصیة   - ت
 .یات التعلم وتطبیقاتها التربویةنظر   - ث
 عوامل التعلم وتأثیرها  - ج

  المتعلم :ثالثا 
فهو الكائن ، المستهدفكما أنه العنصر ،هو الركن الثالث في العملیة التعلیمیة         

الوراثیة والحاجات  االستعداداتاإلنساني الذي ال یعیش بمعزل عن المؤثرات البیئیة و 
ومكونات ، بد من اإلحاطة بطبیعته التكوینیةومن یتعامل مع هذا الكائن ال ، البیولوجیة
ائه وما ومستوى ذك، وقدراته الفكریة والمهاریة واستعداداته ودوافعه وانفعاالته شخصیته

  یؤثر فیه من عوامل بیئیة في البیت والمجتمع ومع األستاذ ومع الوسائل المستخدمة 
  (2).في التعامل معه 

فهو ر، السن المبك ذوالواقع أن علم النفس قد أكد أن المتعلم یتوفر على كفاءات من      
   (3).عنصر نشیط وفعال یفكر ویحلل ویبرهن ویستنتج ویقیس وتقرأ

   :القول خالصة    
: ذا النظام أقطابا تشكله وهيفاألكید أن له ،فإن التعلیمیة نظام متفاعل ومتداخل      

فعالقة المعلم بالمعرفة عالقة  ،المعلم والمتعلم والمادة التعلیمیة أو الدراسیة وهذا الشائع

                                                             
 ، م2000،]ط،د[ ،مصر ،اإلسكندریة،دار المعرفة الجامعیة ،حلمي خلیل  ،دراسات في اللسانیات التطبیقیة :ینظر- 1

  .86ص
  . 20ص، سابقمرجع ، تعلیمیة اللغة العربیة :ینظر- 2
 ،م2009،األردنعمان ،دار یازوري للنشر والتوزیع، جمیلة بیة ،دور التمدرس في نمو نظریة الذهن عند الطفل - 3

  .114ص
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وكفاءات تنقیب واجتهاد وسعي إلیجاد أحسن وأفضل الطرق لتفعیلها وترجمتها إلى قدرات 
  ألن الغایة تكمل في جعل المعارف النظریة سلوكات عملیة تتجلى ؛ لدى المتعلمین

  .في مواقف المتعلمین في الحیاة العملیة الحقیقیة بصورة إیجابیة ومتالئمة
كما أن المعلم یعتبر حجرا للزاویة التربویة یربطه بالمتعلم عالقة تربویة تعلیمیة      

ل أن یؤدي المعلم رسالته على أكمل وجه إذا كان جاهال بیداغوجیة فمن المستحی
فقد ، لخصائص تالمیذه النفسیة وقدراتهم العقلیة ورغباتهم وحاجاتهم و ظروف حیاتهم

لى العارف المجرب الذي یقبل إتحول موقع المعلم من العارف السباق المسیطر والمتفوق 
علیه وانسجاما مع اإلیقاعات المختلفة أن یتعلم مع تالمیذه انطالقا من الخط الذي یقفون 

ریك فعال في بناء معرفته فالمتعلم وتحت ظل النظام الجدید هو ش ،التي یسیرون علیها
كتساب القدرات والمهارات والمعارف المختلفة إلشباع حاجته ومیوله وعواطفه بعد بنفسه ال

   )1(.تصحیح تصوراته الخاطئة من طرف معلمه

  تعمل على إشراكه  و، بالكفاءات تجعل من المتعلم محورا أساسیاإن المقاربة         
ومن المعلم منشطا ورفیقا ومرشدا لسلوكه و موجها  ،ذ عملیة التعلمفي مسؤولیة قیادة وتنفی

  . كما أنها تراعي الفروق الفردیة، ألنشطته
ألنها تجعل ، مذه المقاربة العملیة التربویة من منطلق التعلیم إلى منطلق التعلّ هقد نقلت و 

نه في بناء تعلماته بنفسه و غرس فیه كما تمكّ ، میةالتعلّ -المتعلم في قلب العملیة التعلیمیة
   (2).والتأقلم مع واقعه المعیش والتفاعل معه واالستقاللیةروح المبادرة 

                                                             
  .بتصرف، 15ص، مرجع سابق ،تعلیمیة اللغة العربیة  - 1
نایلة  ،ذجاالكتاب المدرسي في ضوء المقاربة بالكفاءات كتاب السنة الرابعة من التعلیم المتوسط اللغة العربیة نمو  - 2

المقاربة  ءمختلف األطوار التعلیمیة في ضو ي مجلة الدراسات الوصفیة التحلیلیة التقویمیة للمستندات التربویة ف ،ساجي
كلیة  ،جامعة مولود معمري ،منشورات مخبر الممارسات اللغویة في الجزائر، 2013/12/05 منعقد یوم ،بالكفاءات

  . 85ص، 2،2014ج،الجزائر ،وتیزي وز  ،قسم اللغة العربیة و آدابها ،اآلداب واللغات



 

  
 

 .مفهوم المطالعة : المبحث األول -

 .أبعاد المطالعة الموجهة : المبحث الثاني -

 .أهمیة المطالعة الموجهة وأهدافها التربویة : المبحث الثالث -

 .الكتاب المدرسي في ظل المقاربة بالكفاءات : المبحث الرابع -

 . أثر المعلم في عملیة التحصیل اللغوي لدى المتعلم: المبحث الخامس -

 . المهارات اللغویـــة: المبحث السادس -
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  مفهوم المطالعة الموجهة : المبحث األول 
  :مفهوم المطالعة

 :والكتاب قرأه فالن- انة النظر فیهاطلع علیه بإدم: لع الشيء مطالعة واطالعاطا :لغة
  (1).أرسلها إلیه لیطلع علیها :وفالنا بكتبه-علیه أطلعه:فالنا باألمر و  -ماعنده نظر

تشمل تفسیر الرموز والرسوم التي یتلقاها ، المطالعة عملیة عقلیة انفعالیة: اصطالحا
و كذلك  ذه المعانيوفهم المعاني والربط بین الخبرة السابقة وه، القارئ عن طریق عینیه
  (2).والتذوق وحل المشكالتاالستنتاج والنقد والحكم 

ن المطالعة عملیة مركبة تتكون من عملیات متداخلة أ: ومن هنا یمكننا القول         
 إذاً  .لیستخلصها ویستفید منهایقوم بها القارئ فیهتدي إلى ما قصده الكاتب من معاني 

المحیطة تتأثر بمجموعة من العوامل والظروف الخارجیة  ،هي عملیة تدریجیة معقدة
فهي وسیلة لكسب الخبرات جدیدة تنسجم مع الطبیعة التي تستدعي دائما المزید  ,بالقارئ

  .كما تتطلب تطویر القارئ لقدراته العقلیة وألنماط تفكیره ، من المعرفة المتجددة
  أبعاد المطالعة الموجهة: لثاني المبحث ا

حیث یرتبط البعد النفسي  نفسیة و عقلیة وعضویة،–ة األبعاد فالمطالعة ثالثی     
أما البعد العضوي  ،في حین أن البعد العقلي له صلة بعناصر التفكیر ،باالتزان العاطفي

وجدانا مطمئنا  فهي إذا تتطلب إحساسا سلیما و ،فهو ذو عالقة مع العین كعضو حیوي
   (3).وعقال فاعال ونطقا صحیحــا

  
  

                                                             
حیاء تللمعجمیامجمع اللغة العربیة اإلدارة العامة  ،المعجم الوسیط - 1  ،جمهوریة مصر العربیة،باب الطاء، التراث وإ
  . 562ص ،م2005  ،4ط
دار ، سعاد عبد الكریم عباس الوائلي، طه علي حسین الدلیمي ،العربیة مناهجها وطرائق تدریسها اللغة :ینظر - 2

  .161ص، م2،2005ط ،األردن،عمان ،الشروق للنشر والتوزیع 
  . 170ص، نفسهمرجع  ،العربیة مناهجها وطرائق اللغة: ینظر - 3



 .الفصل األول                                     المطالعة الموجهة والقراءة المنتجة
 

 
14 

  .أهدافها التربویةأهمیة المطالعة الموجهة و :لمبحث الثالث ا

وره للوصول إلى ما یمكن تعتبر المطالعة ذلك الممر الذي وجب على كل واحد عب       
  .نجاعة لإلطالع على العالم بأسره وبأسراره أو الوحید و األكثر له تخیله،

  وما تسعى إلى تجسیده  ،ه من أهمیة قصوىبإذا فهي أمر البد منه لما تكتس       
إنه من الضروري أن نربي تالمیذنا على حب المطالعة ف و علیه. من غایات وأهداف

تزود المتعلم باألفكار النیرة والتجارب المفیدة والقیم  حیث ،باعتبارها أهم وسیلة للتعلیم
  (1).اإلنسانیة

  فقد أصدر قرار من قبل وزارتي التربیة الوطنیة والثقافة یقضي بإجباریة المطالعة      
حیث  ،م 2011/2012وكان ذلك ابتداء من الموسم الدراسي في األطوار التعلیم الثالثة 

ترقیة التفتح  :هو االتفاقأكد الوزیر السابق إثر هذا القرار الهدف الرئیسي من وراء هذا 
  (2).عن طریق المعرفة الجیدة لألدب الجزائري أوال ثم لألدب العالمي  ألبنائناالثقافي 

  
  الكتاب المدرسي في ظل المقاربة بالكفاءات:الرابع المبحث 

وهو أحد األدوات ، ذي یحتوي المادة التعلیمیةیعتبر الكتاب المدرسي الوعاء ال        
كما أنه  ،...والوسائل التي تجعل التالمیذ قادرین على بلوغ أهداف المنهج المحددة سلفا

وزارة التربیة الوطنیة والموضوعات لالوثیقة التعلیمیة المطبوعة التي تجسد البرامج الرسمیة 

                                                             
 ،  www.infpe.edu.dzالمعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم، وزارة التربیة الوطنیة،  - 1

2015/12/22  ،19:20.  
القراءة في القرار اإلجباري المطالعة في المؤسسات التربویة، كریمة بنت محمد فخار، شبكة معرفیة، الصادرة یوم  - 2

    .www.veecos.net ،2015/12/26،11:31، ، النسخة االلكترونیة01:00، 2010/12/22
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ومساعدة كل من المعلم  ،كسابهم بعض المهاراتوا ،نیأن نقل المعارف للمتعلم نم
م والمتعلّ      (1).م على تفعیل سیرورة التعّل

حیث یوفر رسي أداة تعلیمیة ذات أهمیة كبیرة، فبهذا المفهوم یعد الكتاب المد       
كما أنه الوسیلة الوحیدة التي یعتمدها المدرس للقیام  ،للمتعلمین المعلومات والحقائق

   .بمهمته التعلیمیة 
ن توفرت وسائل تعلیمیة أخرى   ،إذ یرى البعض أنه من أفضل الوسائل التعلیم حتى وإ

إن الكتب هي األعمدة التي یقوم " :في هذا الصدد  )(Laquanal الكانالحیث یقول 
 (2)."علیها بناء التربیة الوطنیة

  :ه للتلمیذ إلى جملة من الخصائص والصفات أهمها یخضع الكتاب المدرسي الموّج 
 .من روح المنهج  یجب أن یكون كل كتاب مدرسي مستوحى -
یتعرض للقیم وال ، أي ال یمس أي دیانة مهما كانت، أن ال یتعرض للدین -

 .الدینیة 
 .وافقة لمستوى الهدف الذي أعد لهأن تكون نصوصه ومعلوماته م -
 )3(.أن یراعي الطرائق واألسالیب التربویة المناسبة لكل مادة -
 .ئلة والتمارین الواضحة والنافعةأن یكون غنیا باأللوان والرسوم والخرائط واألس -
 .البیاضقع أن تكون طباعته أنیقة وورقه غیر شفاف وغیر فا -

    :كما تكمل أهمیته في العملیة التربویة في مایلي 
 له القدر الضروري  یهیأإذ  ،یسهل الكتاب على المعلم عملیة تحضیر الدروس -

 .من المعلومات

                                                             
، ذجابالكفاءات كتاب السنة الرابعة من التعلیم المتوسط اللغة العربیة نمو الكتاب المدرسي في ضوء المقاربة  :ینظر - 1

  . 87ص ،مرجع سابق
مرجع  ،ذجاالكتاب المدرسي في ضوء المقاربة بالكفاءات كتاب السنة الرابعة من التعلیم المتوسط اللغة العربیة نمو  - 2

  .88ص سابق،
  .88، صالمرجع نفسه - 3



 .الفصل األول                                     المطالعة الموجهة والقراءة المنتجة
 

 
16 

 ،)الحد األقصى-الحد األدنى( یحدد للمعلم ما ینبغي علیه تدریسه للتالمیذ -
 .العمل وذلك طبقا للبرنامج المقرر وتوزیع المواد ووقت 

فهو المصدر األساسي الذي یستقي منه  ،یالزم التلمیذ خالل مراحل تمدرسه -
 .في معظم األوقات المعرفة عن طریق القراءة 

 (1).التطبیقیة ذ في األنشطة والواجبات المنزلیة والتمارینیعزز نشاط التلمی -
   
  . أثر المعلم في عملیة التحصیل اللغوي لدى المتعلم: لمبحث الخامس ا

إن مستوى األستاذ وتكوینه الجید من الجانب الثقافي یلعب دورا هاما في تنشیط        
وهذا راجع لتسلح األستاذ بالقیم  ،المتعلم و تفاعله مع اللغة العربیة بكل مستویاتها

حسن  راعاتهوالمهارات التي تمكنه من أداء مهامه بصورة تتماشى وقدرات متعلمیه مع م
یه فإن ما یعلمه و عل .تحقیق األهداف المسطرةتعلیمیة الحدیثة  لاستعمال الوسائل ال

  :أستاذ اللغة ال یخرج عن مجاالت لغویة ثالثة
  ):اللسانیات(علم اللغة العام  -1

 : فیتناول ، بحث تمكنه من وصف موضوع تعلیم اللغة
 .حویة كاألسهم و الحروف واألدواتفئــات ن -
 .مجموعة قواعد تركیب الجمل وأنماطها -
 )2(.والئحة بأصوات لغویة لوائح بمفردات معجمیة،  -

 
 
 

                                                             
مرجع  ،ذجاالكتاب المدرسي في ضوء المقاربة بالكفاءات كتاب السنة الرابعة من التعلیم المتوسط اللغة العربیة نمو  - 1

  .89ص ،سابق
  .8ص، 2001-2002، جامعة الجزائر، دلیل عمل ،محمد العید رتیمة ،األسس واإلجراءات ،تعلیم اللغة العربیة - 2
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   : االجتماعيعلم اللغة  -2
و تطویر كفاءته اللغویة  بحیث تعلم التلمیذ قواعد استعمال اللغة في المجتمع

  )1(.التواصلیة

 :علم اللغة النفسي  -3
   بأنها مجموعة مهارات كالمیة، یصف من خاللها موضوعات تعلم اللغة 

  )2(. المحیطتمثل خبرة اإلنسان وأفكاره وتفاعله مع ، لغویةأو نشاطات 
  

   المهارات اللغویـــة: السادس  المبحث

 )3(فضال عن السرعة والفهم ،تعتبر المهارة اللغویة أداء لغوي یتسم بالدقة والكفاءة       
لقاء  ،التذوق البالغي ،التعبیر الشفوي، القراءة(: فهذا األداء قد یكون صوتیا حیث یشمل وإ

االستماع (ویدخل ضمن  غیر صوتي كما قد یكون األداء ،)النصوص النثریة أو الشعریة
  ).والتذوق الجمالي والخطي ،والكتابة

  . االستماعمهارة : المطلب األول 
فهو مهارة ترتكز علیه كل فنون اللغة من تحدث  ،أهمیة كبرى لالستماعإن              

فالمستمع الجید هو الذي ، ) 4(ونعني به قدرة المتعلم على فهم المسموع ،وقراءة وكتابة
م باستمر  في مواقف حیاته  توظیفهویحاول  ار، ویقوم بـربط كل ما یستمع إلیه،یفكر ویقیً

   .الیومیة

                                                             
  .14ص، ]ت، د[، 2طر، مص، القاهرة، عالم الكتب للنشر، ذمحمد عیا ]تر[ ،هدسون ،علم اللغة اإلجتماعي - 1
- هــ1410، المملكة العربیة السعودیة،دار المریخ للنشر ،فیصل محمد خیر الزاد، اللغة واضطرابات النطق والكالم - 2

  .26ص، م1990
زین  ،تنمیة المهارات اللغویة عد العرب وغیرهم لوالكتابة وعوام ،والقراءة،والتحدث، اإلستماع، ات اللغویةالمهار  - 3

  .13ص، 2008، مصر ،األزاریطة ،دار المعرفة الجامعیة  ،كامل الخویسكي
 ،محمد الصالح حثروبي ،وفق النصوص المرجعیة والمناهج الرسمیة، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم اإلبتدائي - 4

  .138ص، 2012 ،الجزائر ،ملیلة نعی ،دار الهدى للطباعة والشر والتوزیع
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االستماع ستماع النشیط، اال، ستماع التذوقياال:حسب الحاجة فمنها  وعــتنــت وهذه المهارة
  ستماع اإلستیعابي وهذا ما یختص به المتعلم وأخیرا اال ،االستماع اإلزدواجي، النقدي

   )1(.في هذه المرحلة
  :وتتمثل في مایلي ستماع معیقاتلال

 وتتمثل في بعثرة انتباه المستمع وتشتته وفقدانه التركیز  :الشرود الذهني -1
دانها الحیویة وفق، األمر الذي سیؤدي إلى سوء عرض المادة اللغویة، في المتابعة

 . ...وعنصر التشویق
فربما ال یكون المتحدث في مستوى سرعة المستمع في إلتقاط  :سرعة المتحدث -2

 .لذا یتوجب على المستمع أن یسایر سرعة المتحدث لحصول الفهم التام ،الكلمات
حاضر ,یتوجب على المستمع أن یكون قوي التركیز  :مكان ووقت اإلستماع -3

فإذا كان المستمع في مكان أو وقت ال یسمحان له باإلستماع فإنه یصعب ,الذهن
 .علیه ذلك

قد تكون هناك مقاطعات أو مؤثرات جانبیة أثناء عملیة  :المؤثرات الجانبیة -4
أو قد یمرر  ،مهتما بمالحظة أحد أفراد من حوله ربما یكون المستمعـف ،اإلستماع

  اهتمامههنا سوف ینصرف  و ،أو یهمس في أذنه ،علیه أحد زمالئه الورقة
وربما یواجه صعوبة في اإلمساك بطرف الحدیث , عن المتحدث ویفوته شيء هام

 .مرة أخرى
أحیانا والتبدل الدائم والمطرد والمذهل , فاإلیقاع السریع للحیاة :الملل وعدم التحمل -5

حیث جعلته سریع التقلب , قد انعكس نفسیا على المستمع حدیثةالتقنیة اللوسائل 

                                                             
الدراسات الوصفیة التحلیلیة  ،خیر الدین هبال ،المهارات اللغویة لدى متعلمي المرحلة الثانویة واستراتیجیات تقویمها - 1

  .152 /151ص ،مرجع سابق ،التقویمة لمستندات التربویة في مختلف األطوار التعلیمیة في ضوء المقاربة بالكفاءات
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لذا سرعان ما یمل إذا طلب منه ، یرغب في أمور تتم بوتیرة سریعة، وسریع الحركة
    )1(.إلى موضوع معینأن یستمع لفترة طویلة 

  .مهارة القراءة :المطلب الثاني 
 بالجانبوهي عملیة ترتبط  ،اللغویةتعد القراءة فنا لغویا ینهل منه اإلنسان ثروته      

كما أنها ترتبط بالجانب  ،من حیث كونها ذات عالقة باللسان والعین ،الشفوي المرئي
فهي إذن ؛ المعرفة والثقافةكما أنها أداة اكتساب . الكتابي كونها ترجمة للرموز المكتوبة

  .)2(والعلمي االجتماعيأهم وسائل الرقي والنمو 
یتم من خاللها ترجمة  ،فعالیةنا أن القراءة عملیة عقلـیة عضویة: القول نانومنه یمك      

 واالستفادةوتوجیهها ونقدها  ،)القراءة الجهریة(الرموز الكتابیة بقصد التعرف علیها ونطقها 
   )أي التعرف(وهي في النهایة المطاف النظر ، منها في حل ما یصادفنا من مشكالت

  ي عملیة التعرف نیع :فكون القراءة نظرا  .)أي الفهم واإلدراك( االستبصارو 
 مهارات فرعیةویتضمن كل هذا  ،)3(على الرموز المطبوعة بالعین مع تدبرها والتفكیر فیها

   : وتتمثل في
 .التعرف البصري للكلمة  إتقان -
 .استعمال إرشادات تعین على فهم المعاني -
 : وهدا یتضمنتقلیل الكلمات،  -

 .وهو نطق الكلمة بكل حروفها: الصوتيالتحلیل   - أ
 .وهو إدراك أجزاء الكلمة ال شكل حروفها : التحلیل التركیبي  - ب
  )4(.وهو إدراك نوعها ومكوناتها: تحلیل الجملة  - ت

                                                             
  .153ص ،سابقمرجع ، الثانویة واستراتیجیات تقویمهاالمهارات اللغویة لدى متعلمي المرحلة  - 1
  .63ص، سابقمرجع  ،تعلیمیة اللغة العربیة: ینظر - 2
 ، 1ط، األردن، عمان، دار المسیرة للطباعة والنشر والتوزیع ،أحمد مدكور علي،طرق تدریس اللغة العربیة - 3

  .64ص، 2009

  . 65-64صالمرجع نفسه،  -4 
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دراك العالقات بین مد ،وكونها استبصارا          والت األلفاظ والجمل لفهذا یعني الفهم وإ
نقاذلما سیكون علیه المستقبل  ؛التوقع والتنبؤوالفقرات واألفكار وحسن  هدارالقرارات  وإ  وإ

          )   1(.األفكار
  :یكمل في  فالغرض الرئیسي من تدریس مهارة القراءة

 .جودة النطق وحسن األداء وتمثیل المعنى  -
 القدرة و ،بالقراءة واالستقاللهارات القرائیة المختلفة كالسرعة المكسب  -

  ورد المقروء  ،المعنى واحتساب الوقف عند اكتمال المعنىعلى تحصیل 
  .إلى أفكار أساسیة تصاغ فیها شبه عناوین خاصة بكل فقرة 

 . اللغوي وتنمیة حصیلة التلمیذ من مفردات وتراكیب جدیدة االكتسابدون أن ننسى  -
 )2(.من عدة نواحيتدریب التلمیذ على التعبیر الصحیح والفهم الجید للمعنى  -

  : فالقراءة الناجحة یستلزم أن تجمع في طیاتها العناصر اآلتیة
 .كالتعرف على التطابق بین الصوت والحرف  ،استخدام مهارات اقتحام النص .1
 .استخدام المعلومات النحویة للتعرف على المعنى  .2
  الكلمات اللتقاطنحو القراءة السریعة  ،استخدام أسالیب خاصة ألهداف خاصة .3

 .األساسیةأو المعلومات 
 . المطروحالربط بین محتوى النص وخلفیة القارئ المعلوماتیة من الموضوع  .4
كأن  ،التعرف على المقاصد البالغیة أو الوظیفیة للجمل أو بعض مكونات النص .5

 )3(.االختصاررق القارئ بین ما یرد في النص على سبیل التحدید أو ـیف
   همیتها أكثر استناداوتبرز أ، للغةالقراءة جزء مهم من هذه المنظومة الكلیة ف 
  وأداته  ،كونها سبیله إلى المعرفة فاكتسابها السلیم ضروري للمتعلم ،الى وظیفتهإ

                                                             
، 1ط، األردن، عمان ،دار الشروق للشر والتوزیع، محسن علي عطیة، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة - 1

  .245ص ، 2008
   .، بتصرف 59ص، ]ت- د[، 9ط،مصر، دار المعارف ،عبد العلیم إبراهیم ،الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة - 2
  .133ص، مرجع سابق، اللغویةالمهارات  - 3
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كبیر بین فنون  باهتماملذلك فإنها تحظى  ،في التطور الفكري واكتساب الخبرات المختلفة
أساسیة تلتقي عندها  باعتبارها دعامة ،)أمثال الكتابة، الكالم ،اإلستماع(: اللغة األخرى

  كما أن القراءة بدورها تعتمد  ،باقي فروع اللغة وتعتمد علیها في نموها وتطورها
ن توضیح كویم، وتستمد منها جوانب التمكن من القراءة الصحیحة ،على الفنون األخرى

  : )1(موقع القراءة من المهارات اللغویة وعالقتها بها من خالل الشكل األتي
  
  

  

  

  

  

              

  

  رسم تخطیطي لعالقة القراءة بفنون اللغة األخرى :الشكل األول
تلتقي عندها  ،من الشكل السابق یظهر أن القراءة كمهارة أدائیة عقلیة تعد محوریةف       

  :  نذكر منها ،المهارات األخرى ألنها تعتمد علیها في جوانب كثیرة
النطق واألداء : تلتقي القراءة مع الكالم في جانبین أساسیین  :القراءة والتحدث   - أ

كما أن جانب األداء المصاحب للنطق  ،فكالهما یوظف مهارات النطق المختلفة
یحكم علیهما من خالل السلوك الظاهر القابل للمالحظة  ،هماتایعد من أبرز مهار 

 فإن تمكین المتعلم ، یسبق القراءة تهامهار  سابواكتولما كان تعلیم الكالم 

                                                             
  .156ص ،سابقمرجع  ،المهارات اللغویة لدى متعلمي المرحلة الثانویة واستراتیجیات تقویمها - 1
  
 

  الكالم اإلستماع الكتابة

  القراءة
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من مهارات نطق الحروف والكلمات بشكل صحیح مع األداء الجید والمعبر عما 
ق في القراءة األدائیة سوف یؤثر وینعكس على أدائه الالح، یتحدث عنه

  .)الجهریة(
إلى جوهر هاتین  واالستماعتستند العالقة بین القراءة  :اإلستماع  القراءة و  - ب

حیث یكتسب المتعلم بدایة مهارات  ،هدف الرئیسي منهما هو الفهــموالـ ،العملیتین
وكلما  ،المقصود لما یسمع محاوال فهمــه واالنتباهبما في ذلك التركیز االستماع، 

كان ذلك مدعاة لنمو الفهم القرائي الالحق  ،تطورت مهارات الفهم السمعي لدیه
 . واالستماعوهي عملیة مشتركة بین القراءة ، لیة عقلیة ال تتجزأفالفهم عم ،لدیه

 فالقراءة كعملیة عضویة تقوم  :واالستماعوثمة عالقة أخرى بین القراءة 
ألن القارئ یستمع إلى صوته  ،اعتمادا مباشرا االستماععلى النطق تعتمد على 

صوت نفسه الداخلي  كما یستمع إلى ،فیعالجه ذهنیا لیفهمه ،لجهریةراءة افي الق
جیدا كان  استماعهفكلما كان ، عندما یقرأ القراءة الصامتة )یوظف البصر فیه(

  .)1(فهمه أفضل ثم كانت قراءته فیما بعد أكثر دقة واتقانا 
ألنهما یمثالن طرقي  ،ترتبط القراءة والكتابة ارتباطا مباشرا: القراءة والكتابة   - ت

فهما وجهان لعملة واحدة وهي  ،متبادللما بینهما من اعتماد ، الرسالة الكتابیة
بل   فإن الكتابة تمثل المنتج ،فإذا كانت القراءة تمثل عملیة تلقي المعرفة ،المعرفــة

إلى مهارات وخبرات ال تتأتى بغیر القراءة وال وتحتاج الكتابة  ،هي المعرفة ذاتها
على ضبط النطق واألداء حیث یعمل النص المكتوب  ،قراءة أصال دون كتابة

ألن  تفتقده اللغة الشفویة وهذا ما ،وتوجیه القراءة الوجهة الصحیحة نحویا وداللیا
   . )2(أو كلیا فیختل البناء اللغوي جزئیاعن نطاق الضبط والتوجیه، الكالم قد یخرج 

   
                                                             

  .157ص ،سابقمرجع ، المهارات اللغویة لدى متعلمي المرحلة الثانویة واستراتیجیات تقویمها - 1
  
  .157/158ص، المرجع نفسه - 2
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  ).الشفهيالتعبیر (الكالم مهارة  :الثالثالمطلب  
یعتبر  ،) 1( تابة فهي محاولة لتمثیل الكالمكأما ال ،اللغة في األساس هي الكالم        

ویتجلى  ،األداء و ،التفكیر ،اللغة، الصوت :الكالم فن لغوي یتضمن أربعة عناصر وهي
لذلك  .ر حیث یعكس أهمیته كوسیلة من وسائل اإلفهام والتفاهم واالتصالـلتعبیالكالم في 

فهو  ریس التعبیر الشفهي كمادة مستقلة في برنامج التعلیمدالتربویون على أهمیة تیؤكد 
  )2(.داد الجید والتحضیر المحكمواإلع هتماماإلم یستدعي درجة عالیة من نشاط ها

  : الكالمأهمیة تعلیم مهارة -1
ولقد   تقانها في اللغة العربیةالمتعلم إالكالم من مهارات األساس التي یسعى             

فمن  ت أهمیة االتصال الشفهي بین الناساشتدت الحاجة إلى هذه المهارة عندما زاد
ألن العربیة لغة  ،الضروري أن یجعل المعلم طالبه متمكنین من الحدیث باللغة العربیة

حجة لمن یهمل الجانب الشفهي ویهتم بالجانب  وال ،اتصال بین مالیین الناس في العالم
ل والتعبیرات واأللفاظ التي ــألوان من الجمــغة التي تمد المتعلم بـــمدعیا أن الل ،الكتابي

  )3(.یحتاج إلیها المتعلم 
  :دور الحوار في تعلیم اللغة -2
غایة ألنه ، فهو غایة و وسیلة في وقت نفسه ،للحوار أهمیة كبیرة في تعلیم اللغة      

ویعتبر اس عند التدریب على مهارة الكالم، واألس ،المركزة في محتویات الدرس صورةال
تعتمد علیها  ،وسیلة ألنه یضم التراكیب النحویة والمفردات في مواقف وسیاقات مختلفة

التدریبات اللغویة لتأخذ بید المتعلم نحو استعمال اللغة و ممارستها في التعبیر واالتصال 
كما أن دور  ،باعتبارها كال ال یتجزأفعلى المعلم أن ینظر إلى الحوار والتدریبات التي تلیه 

                                                             
  153ص،  سابقمرجع ، متعلمي المرحلة الثانویة واستراتیجیات تقویمها المهارات اللغویة لدى - 1
،  1،2002ط، مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، فهیم مصطفى ،مهارات التفكیر في مراحل التعلیم العام: ینظر - 2

  .75ص
  .154ص ،مرجع سابق ،المهارات اللغویة لدى متعلمي المرحلة الثانویة واستراتیجیات تقویمها - 3
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نما استخدامه في مواقف الحیاة  ،المتعلم ال ینتهي بمجرد استیعاب الحوار وحفظه وإ
  )1(.المتماثلة

فتفتح  وتتمثل هذه التدریبات في جملة أسئلة یطرحها المعلم أو الكتاب المدرسي      
    .عمودیة أو أفقیة بذلك مجاال للحوار والمناقشة سواء أكانت هذه المناقشة 

  :وهذا یكون  )الكالم(دوره الفعال في تنشیط هذه المهارة وهنا یبرز المعلم 
كبیرا عندما  اهتماماوهذا عن طریق منحهم  :تشجیع المتعلمین على الكالم  -

وأال یسخر من المتعلم إذا ، والثقة في أنفسهم باالطمئنانأن یشعرهم و  ،یتحدثون
ن یثني على المتعلم أكما علیه  ال یسمح بـزمالئه من السخریة منه، ن، وأأخطأ

ویصغي بعنایة لما یقولونه  االبتسامةوأن یكثر من ، كلما كان أداؤه طیبا
فالمطلوب هو جعل الجو دافئا في درس الكالم وتوجیه المتعلمین إلى استخدام 

  )2(.أسلوب مهذب عندما یخاطب بعضهم البعض
ألن ذلك  ،على المعلم أال یقاطع المتعلم أثناء الكالم: الشفهیة تصحیح األخطاء  -

كما على المعلم أن یمیز بین  ،في الحدیث ویشتت أفكاره االسترسالعن یعوقه 
 :رین ـأم

وفي هذه الحالة على المعلم أن یتدخل ، صالتاإلاألخطاء التي تفسد -أوال     
   .بنفسه إن أمكن ذلكویشجعه على تصحیحه ,الخطأوینبه المتعلم إلى 

 ،ولكنها تتعلق بشكل الرسالة ،ألخطاء التي ال تؤثر في فهم الرسالةا-ثانیا     
نما یعالجها برفق مع تشجیعه الدائم لمتعلمیه   )3(.فالمعلم ال یلح علیها كثیرا وإ

  .الكتابةمهارة : الرابعالمطلب 
  اكتساب المتعلم القدرة على التعبیر  :دید مهارة الكتابة إجرائیا بأنهایمكن تح     

                                                             
  .154المهارات اللغویة لدى متعلمي المرحلة الثانویة واستراتیجیات تقویمها، مرجع سابق، ص - 1
  .الصفحة نفسها المرجع نفسه، - 2
  .155ص، نفسه - 3
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  المحتوى : یعتمد على سالمة الكتابة من حیث ،تعبیرا واضحا عن أفكاره وعواطفه
ویمكن قیاس هذه المهارة أو القدرة  ،والشكل أو التنظیم ،واللغة أو األسلوب ،أو المضمون

هتمام الكتابي واإلفالتعبیر  . )1(لهذا الغرض من خالل إختبار األداء الكتابي المعدّ 
بمهاراته یرتبط بشخصیة المتعلم واحتیاجاته النفسیة والعمل على تنمیة هذه المهارات 

، ویعزز بنیته ن یدعم قدرة المتعلم على التعبیر عن شخصیتهأبصورة صحیحة من شأنه 
لذلك فإن  ،قادرا على التواصل نفسیا و اجتماعیالیكون فردا متوازنا المعرفیة والنفسیة، 

 احتیاجات كثیرة العنایة بالمتعلم في اكتسابه المهارات التعبیر الكتابي تساعده على تلبیة
  :أبرزها، لدیه

وما یحتاجه المتعلم  ،المتصلة بالتعلم والدراسة ،الحاجات األكادیمیة المتنامیة -
 على مهارات كتابیة تعینه على النجاح في المواد الدراسیة واجتیاز إختباراتها

 )2(.الكتابیة
والمشاعر الحاجات المتنامیة إلى التعبیر عن األفكار وعن مكنونات النفس  -

أو في ممارسة هویة  ،فقد یجد متنفسا في كتابة مذكراته ویومیاته ،والعواطف
 .كتابیة ما

عامل مع المجتمع على نحو والت, االجتماعيالحاجات المتنامیة إلى التواصل  -
، بالتواصل  مرتبطةو أن الكثیر من األنشطة الكتابیة الوظیفیة  سیماال ،توافقي

وما  ،إضافة إلى اتساع دائرة عالقات الفرد وتعامالته مع اآلخرین بمرور الوقت
 .)3(یتطلب ذلك من مهارات تساعد على نمو لغته التعبیریة 

                                                             
  .161ص ،سابقمرجع ، المهارات اللغویة لدى متعلمي المرحلة الثانویة واستراتیجیات تقویمها - 1
  .نفسهاالصفحة نفسه، المرجع  - 2
  .الصفحة نفسها، نفسه - 3
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القواعد الهجائیة ویشیر البعض أن أبرز مهارات التعبیر الكتابي تتمثل في مراعاة       
مهارات ومنه یمكننا بیان  ،وقواعد بناء الجمل و قواعد الشكل إضافة إلى مهارات التنظیم

  :وهي  فرعیة تتداخل ومهارة الكتابة
 :یلي وتتمثل فیما :مهارات المحتوى والمضمون  -1

 ،في الموضوع تشیر إلى أبرز األفكار المتضمنة ،كتابة مقدمة مناسبة -
بالجاذبیة وتتناول صلب الموضوع بدقة والتسلسل بحیث تتمیز 

 .المنطقي
 . یستفاد منه وما ،كتابة خاتمة للموضوع تلخص أبرز أفكاره -
 .لكل فقرة مع خاتمة ،كتابة الجمل الرئیسیة المدعمة -
 .حدید األفكار الرئیسیة والفرعیة بوضوحت -
 .وعرضها في ترتیب منطقي ،تنظیم األفكار -
 .إلقناع القارئ ،وشواهدتأیید األفكار بأدلة  -
 .تقدیم معلومات صحیحة ودقیقة ومناسبة -
 .عرض أفكار الموضوع بشكل واضح ودون غموض -

 :وتتمثل في  :مهارة اللغة واألسلوب -2
واتباع  ،استخدام أدوات الربط المناسبة استخداما صحیحا أثناء الكتابة -

  .قواعد النحو الصحیحة
واستخدام الكلمات ، المعنىاختیار المفردات الصحیحة التي تعبر عن  -

 .العربیة الفصیحة
 )1(.واكتمال أركانها، مراعاة صحة تركیب الجملة -

 :وتتمثل في :  مهارات الشكل والتنظیم -3
 .استخدام عالمات الترقیم بشكل صحیح -

                                                             
  .162صسابق، مرجع ،  الثانویة واستراتیجیات تقویمهاالمهارات اللغویة لدى متعلمي المرحلة  - 1



 .الفصل األول                                     المطالعة الموجهة والقراءة المنتجة
 

 
27 

 )1(.اتباع قواعد الهجاء الصحیحة في الكتابة  -
الكتابة بخط واضح وجمیل مع مراعاة صفات رسم الحرف داخل  -

 .الكلمة
ومراعاة  ،ترك الفراغ في بدایتها(مراعاة الشكل التنظیمي للفقرة  -

 ).ونظافة الورقة ،الهوامش
 )2(.مراعاة الطول المناسب للموضوع -

  .التربويمهارة التواصل  :الخامسالمطلب 

 المتداولةوهذا راجع الختالف الحقول  مفاهیم عدة للتواصل: التواصل  مفهوم .1
عالقة متبادلة بین أن التواصل هو :  االجتماعیةالناحیة حیث نجد من  فیها

 .وانفتاح الذات على اآلخرین ،الطرفین
أنه عملیة ذاتیة داخلیة یتم فیها :  الناحیة السیكولوجیةكما یعرف التواصل من  -

  .اإلتصال بین الفرد و ذاته في نطاق أحاسیسه وتجاربه مع نفسه
 له مدخالته، فالتواصل نظام متكامل:  الناحیة اآللیة المیكانیكیةومن  -

 +مضمون +مستقبل +مرسل((  :بمعنى ومخرجاته وعملیاته وتغذیة راجعة، 
  .)) تغذیة عائدة من المستقبل

فالتواصل هو عملیة تحدث في الموقف التعلیمي :  الناحیة التربویة أما من -
والتعلم هو ، فالتواصل هو عملیة التعلم ،ي بین األطراف لتنظیم التعلممِ لُّ عَ التّ 

   )3(. عملیة التواصل

                                                             
  .162ص، سابقمرجع ، المهارات اللغویة لدى متعلمي المرحلة الثانویة واستراتیجیات تقویمها - 1
  .163ص نفسه،المرجع  - 2
المعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین  ،وزارة التربیة الوطنیة ،الوسط المدرسيالتواصل والتفاعل في  - 3

  .11ص، 2009، الجزائر ،الحراش، مستواهم
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هو العملیة أو الطریقة التي یتم من خاللها انتقال "  :التواصلومن كل هذا نستنتج أن 
  أجل تأثیر أحدهما  من ،أكثروالمهارات بین طرفین أو  االتجاهاتالمعارف والقیم و 

  )   1(''.تغیرات مرغوب بها في سلوك الطرف اآلخر وأحداث ،على اآلخر
  :وظـائـــف عملیة التواصــل  .2

  )2().التأثــیر/ التبلــیغ/ التبــادل(  :لعملیة التواصل ثالثة وظائــف بارزة وهي 

  :ممـیزات عملیة التواصل  .3
  :عملیة التواصل وهي كاآلتي من خالل مفهوم التواصل یمكن استنتاج أهم ممیزات    

، أو حسیا، أو سلوكیا ،أو كتابیا ،مشافهة: أن التواصل یمكن أن یتم بعدة طرق  -
 .أو برموز غیر لغویة وتحمل معان لغویة

ویتمثل المقصد في التأثیر على المستقبل  ،أن التواصل له مستقبل ومرسل وهدف -
لي التفاهم بین كل اتتضمن عملیة التواصل محتوى یؤدي إلى التأثیر والتأثر وبالت

وینتج عن ذلك زیادة في التقارب بینهما أو زیادة حصول ، من المرسل والمستقبل
 .الفائدة

 إن للتواصل بعدا أو أبعادا نفعیة قد تكون قریبة أو متوسطة أو بعیدة المـدى  -
 )3(.على المرسل وقد تكون أیضا على المستقبل 

  
  : أهداف عملیة التواصل في ظل التعلیمیة .4

 ،تواصل تعلیمي بین المعلم و طالبه عملیة) التدریس( التعلیم والتعلم تعتبر عملیة       
باستخدام األلفاظ والرسوم والصور والمجسمات واألجهزة والتجارب وغیرها من الوسائل 

  وذلك یتضح ، إلى تعدیل سلوك المتعلم یهدف التواصل التعلیميف .التعلیمیة المناسبة 

                                                             
  .12صمرجع سابق،  ،التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي - 1
  .17ص المرجع نفسه، - 2
  .الصفحة نفسها ،فسهن - 3
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  أحدهما عام وینص : واصل التعلیمي التمن خالل مستویین من مستویات أهداف 
على األهداف التي تسعى العملیة التعلیمیة إلى تحقیقها من محصلة الخبرات التي یمر 

والمستوى ة داخل وخارج المؤسسات التعلیمیة، بها المتعلمون في كافة المواقف التعلیمی
   ئصومن أهم الخصا ،من األهداف خاص بموقف تعلیمي معین أو أكثرالثاني 

فهذه ، التي یجب أن تتوفر في األهداف الخاصة للتواصل التعلیمي الوضــوح والدقــة
المتوقع  وب فیه وـاألهداف تسمى باألهداف السلوكیة ألنها تحدد سلوك المتعلم المرغ

كما تسمى أیضا األهداف اإلجرائیة ألنها تحدد العملیات  ،القیام به في الموقف التعلیمي
بعد مروره بخبرة تعلیمیة أو اإلجرءات التي یقوم بها المتعلم في موقف أو مواقف تعلیمیة 

  )1(.أو أكثر
  :نمـــاذج حول التواصــل  .5

ومن هنا اخترانا بعضا منها ، حاولت مقاربة وفهم نظام التواصل هناك عدة نظریات التي
  :لمعرفة التطورات التي حققتها والعالقات الموجودة بینها 

حیث ، Lassouil)( السویلوضعه المحلل النفسي األمریكي :النموذج السلوكـي .1
 )2(:یتضمن الخطاطة التالیة 

  
   

  
  

 من ؟

  

  . 1947 خطاطة التواصل عند السویل: الشكل الثاني

                                                             
  . 19ص، مرجع سابق، المدرسيتواصل والتفاعل في الوسط ال - 1
  .20صنفسه ، مرجع ال - 2

 ما األثر؟ لمن ؟ كیف ؟ ما یقول ؟
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أن الرسالة ال تحمل هدفــا في حد ذاتها ولكن هدفها یتمثل األثر الذي  السویلیرى      
و مدى تمكن المرسل من تعدیل ، سلوكه من جهةتتركه في المستقبل وفي مدى تغیر 
كما أنه یركز هذا النموذج على خمسة عناصر  .أسلوب تواصله إذا ما ظهر خلل فیه

انتشر هذا النموذج في الوالیات المتحدة  .األثر، المتلقي ،القناة، الرسالة، المرسل: وهي 
ولتمثیل هذا النموذج في الوسط التربوي  (...) ر واإلستجابةـاألمریكیة یقوم على ثنائیة المثی

 ،والرسالة ما یقوله المدرس من معرفة و تجربة ،والتلمیذ هو المتلقي، فالمدرس هو المرسل
واألثر هو تلك األهداف التي ، ات اللغویة وغیر اللغویةفي القنو ثم الوسیط الذي یتمثل 

    )1(.المدرس تحقیقها عبر تأثیره في التلمیذینوي 
 :  االجتماعيالنموذج .2

 ،الذي یعتمد على فهم طریقة انتماء األفراد إلى الجماعاتیلي، وهو نموذج ر        
  :فالمرسل هو المعتمد والمستقبل هم الذین یودعون في جماعات أولیة اجتماعیة مثل

هؤالء األفراد یتأثرون ویفكرون  ،...والجماعات الصغیرة ،والتجمعات ،العائالت
ویحكمون ویرون األشیاء بمنظار الجماعات التي ینتمون إلیها والتي بدورها تتطور 

  )2(.رزها في حضن السیاق اإلجتماعي الذي أف
ویالحظ أن هذا النموذج ینتمي إلى علم اإلجتماع والسیما إلى علم النفس اإلجتماعي 
حیث یرصد مختلف العالقات النفسیة واإلجتماعیة بین المتواصلین داخل السیاق 

   )3(.وهذا ما یجعل النظام یساهم في تأسیس علم تواصل الجماعة  ،اإلجتماعي
أن اللغة وظیفتها األساسیة هي  "رومان جاكبسون"اعتبر  :النمـوذج اللسانـي .3

والقناة ، والمرسل إلیه، والرسالة، المرسل:وارتأ أن للغة ستة عناصر ، التواصل
 :ولكل عنصر وظیفته الخاصة ، واللغة ،والمرجع

                                                             
  .بتصرف ، 20ص،  مرجع سابق، تواصل والتفاعل في الوسط المدرسيال - 1
  .21صالمرجع نفسه ،  - 2
   .22ص نفسه، - 3
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 .وظیفته انفعالیة تعبیریة :فالمرسل  -
 محور االستبدال  إسقاطوظیفتها جمالیة من خالل  :الرسالة -

  .محور التركیبعلى 
 .وظیفته تأثیریة وانتباهیة  :المرسل إلیه -
 .)اإلفهامیة(وظیفتها حفاظیة  :القناة -
 .وظیفته مرجعیة أو موضوعیة  :المرجع -
 .لغویة أو وصفیة ) ه(وظیفتها :اللغة أو السنن  -

كما هناك من یضیف الوظیفة السابعة للخطاب اللساني وهي الوظیفة اإلیقونیة بعد ظهور 
  )1(.والسیموطیقا  (J.Darida)جاك دریداكتابات 

أكثر نعود إلى المجال التربوي للتمثیل والشرح للوظائف  "جاكبسون"ولتوضیح مفاهیم 
  : السابقة الذكر

 یلتجئ المدرس هنا إلى الواقع أو المرجع لینقل للتلمیذ  :الوظیفة المرجعیة  -
أي تهیمن هنا المعارف الخارجیة ، أو الطالب معلومات و أخبارا تحیل على الواقع
 ،والمرجع األدبي، المرجع التاریخيوالمعارف التقریریة المرتبطة بمراجع وسجالت ك

 )2(...واللساني والمرجع الجغرافي 
وذلك من خالل انفعاالته  ،تتدخل في هذه الوظیفة ذات المرسل : الوظیفة التعبیریة -

 .ومواقفه ومیوله الشخصیة واألیدیولوجیة ، الذاتیةوتعبیراته 
 دف المرسل من ورائها إلى التأثیر ویه، تنصب على المتلقي: الوظیفة التأثیریة -

  لذلك یستعمل المدرس لغة الترغیب ، أو سلوكیات و أفكار المرسل إلیهموقف  على
 .و لترهیب والترشید من أجل تغییر سلوك المتعلم 

                                                             
  .22ص،  مرجع سابق، تواصل والتفاعل في الوسط المدرسيال - 1
  .الصفحة نفسهانفسه،  مرجع ال - 2
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إن الهدف من عملیة التواصل هو البحث عما یجعل  : الوظیفة الشعریة أو الجمالیة -
الشعریة وذلك بالبحث عن الخصائص ، من الرسالة رسالة شعریة أو أجناسیة جمالیة

 .القصیدة الشعریة و مكوناتها اإلنشائیة والشكالنیة  جمالیةمثل التركیز على  والجمالیة
كأن ، و إفهامیة إن الترطیز على القناة فذلك لوظیفة حفاظیة :الوظیفة الحفاظیة  -

المدرس خطابا شبه لغوي أو لغوي أو حركي من أجل تمدید التواصل یستعمل 
 : التعبیریة اآلتیة وذلك باستعمال بعض المركبات، واستمراره بین المدرس والتالمیذ

 ...)) .,اسمع أنت ،  انظروا هل فهمتم؟ !أرجوكم أن تنتبهوا إلى الدرس (( 
یركز المدرس عبر هذه الوظیفة على شرح  : الوظیفة المیتالغویة أو الوصفیة -

شرح قواعد اللغة والكلمات : المصطلحات والمفاهیم الصعبة والشیفرة المستعملة مثل 
  .النص والمفاهیم النقدیة الموظفة أثناء الشرح في الغامضة الموجودة 

  :التواصلیةمكونات العملیة  .6
تتكون العملیة التواصلیة من مجموعة العناصر والمحددات التي من خاللها 

و إذا ما غاب عنصر أو مكون فإنه یمكن أن یحدث خلال ، تنجز بشكل سلیم
  .في سیرورة هذه العملیة 

أثناء الحدیث عن التواصل البد من استحضار بعض  : محددات التواصل-1
 :العناصر األساسیة في عملیة التبادل وهي كاآلتي 

  .Temporalitéزمنیة التواصل  -
  . Localisation المكانیة أو المحلیة -
  .Code )التشفیر او التفكیك( السنن أو لغة التواصل  -
  .Contexteالسیـاق  -
  .Communication de enjeux رهانات التواصل -
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اللغة (و التواصل غیر اللفظي  )اللغة المنطوقة (التواصل اللفظي  -
 Communication verbale et non )الجسدیة أو السیمیائیة

verbale.  
اإلرسالیة قد تكون إرادیة أو غیر بث (إدارة التواصل  -

  . Communication de volonté)إرادیة
  التواصل وتقویمهوذلك لتصحیح ,الفیدباك أو التغذیة الراجعة  -

نهائه     .Feedbackو تدعیمه وإ
  )Réseau.)1شبكة التواصل  -

  

 

 

 

  

  

  

 تغذیة الراجعة

  خطاطة التواصل العامة  :الشكل الثالث    

وتتضمن ، واصل تنجز من خالل دائرة الخطاطةالت من المخطط السابق نستنتج أن عملیة
  :هذه الدائرة 

  . المرسل أي الشخص القائم بفعل التواصل :Ementteurالمرسل  -

                                                             
  .24/25ص، سابقمرجع ، والتفاعل في الوسط المدرسياصل التو  - 1
  

 القنـــــــــــــــــــــــــاة

فك  الرسالة الشفرة  المرسل
 الشفرة

 المستقبل



 .الفصل األول                                     المطالعة الموجهة والقراءة المنتجة
 

 
34 

وهذه الرموز ، الرموز التي شفرت بها الرسالة: Encodageالشفرة  -
  ... .أغاني  ،ومضات ضوئیة، حركات ،أصوات، لغویة 

الشيء المراد إیصاله للمستقبل والمعبر عنه :  Messageالرسالة  -
: باأللفاظ أو الكتابة أو الرموز المفهومة من المرسل إلى المستقبل 

  . ...خبرة  ،فكرة، معلومة، خبر
أن یحلل المستقبل الرموز التي نقلت بها :  Décodageفك الشفرة  -

 ، لةالرسا

  )1(.لمرسلوأن یدرك مضمونها ویفهمه حسب الداللة التي یقصدها ا

، عبر الهاتف، اإلشاریة، المكتوبةاللغة الشفویة، : Canalالقنـاة  -
  ... . ،الرادیو، ناسخ، انترنات

وهو الشخص أو األشخاص الذین یتلقون :  Récepteurالمستقبل  -
  .الرسالة المبعوثة من المرسل 

وتتمثل في نوع إستجابة المستقبل  : Feed-backالتغذیة الراجعة  -
فمن خالل  ،لرسالة المرسل والكیفیة التي تجري فیها هذه اإلستجابة

التغذیة الراجعة یقوم المرسل بتكییف مضمون الرسالة أو طریقة 
 إرسالها أو الشفرة المسخدمة في تشفیرها حتى یتمكن المستقبل 

   )2(.لمرسل من استیعابها بنفس المستوى الداللي الذي یقصده ا
  :أنــواع التواصل  .7

  :عدة نذكر منها  للتواصل أنواع       
وكل فرد یمر بهذه العملیة  ،وهو التواصل الذي یتم بین الفرد وذاته  :التواصل الذاتي / 1

  .عندما یكون بصدد اإلعالن عن رأي أو اتخاذ قرار ما أو اتجاه معین 
                                                             

  .25/26ص، مرجع سابق ، التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي - 1
  .26صالمرجع نفسه،  - 2
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  : وهو نوعان  ،وهو التواصل الذي یتم بین فردین :التواصل الفردي أو الشخصي / 2
  .و یتم وجهــا لوجه بین المرسل والمستقبل  :المباشــر *
ویتم عبر جهاز أو وسیط ما كالهاتف أو المراسلة أو التخاطب  :مباشــرغیر *

      )1(.بالكومبیوتر 
  وهو تواصل یتم شخص وعدد من األشخاص الموجودین   : االجتماعيالتواصل / 3

  .القسمالتواصل بین المعلم وتالمیذه في  :مثال ،المكانفي نفس 
وكل هذا تدخل فیه اللــغة كونها نظام من الرموز یتسم بالتحكم واإلنتظام والتمسك       

والهدف منها هو تواصل األفكار والمشاعر  ،مع مجموع قواعد لتجمیع الرموز ،بالقواعد
تتكون بشكل عام من أربعة  )(Bangsبانجسفاللغــة على حسب نظر  )2(.بین األفراد 

 : خصائص لغویة وهي 
  .حیث أنه یتعلق بمعاني الكلمات : نظام دالالت األلفاظ *   
 المقاطع ویتعلق بالترتیب المنتظم للكلمات في) : البنائي(النظام التركیبي *   

  .أو الجمل
  ویتعلق بالتغیرات التي تدخل ): الصرفي (النظام المورفولجي *   

  ...).الموضع، العدد، الزمن(على مصادر الكلمات لتحدید األشیاء 
یتعلق باألصوات الخاصة باالستخدام اللغوي الذي  و :الصوتيالنظام *

  حیث یتركب ، الوظیفي اللغوي في شكله العادي األداءیتضمن 
الجانب األول یتمثل في قدرة الفرد على فهم واستعاب  :من جانبین

أما الجانب الثاني فیتمثل في قدرة الفرد ، التواصل المنطوق من اآلخر
، على التعبیر عن نفسه بطریقة مفهومة وفعالة في تواصله مع اآلخرین

والذي یعتبر الفعل الحركي أو العملیة وهذا كله یتم من خالل الكــالم، 
                                                             

  .26ص، مرجع سابق، تواصل والتفاعل في الوسط المدرسيال - 1
  .28صنفسه، مرجع ال - 2
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بمعنى آخر ، الرموز الصوتیةإصدار و  التي من خاللها یتم استقبال
كل هذا  .إصدارهاالكالم هو اإلدراك الصوتي للغة والتعبیر من خاللها أو 

أننا نجد السلوك غیر اللفظي كذا یلعب  إال ،اللفظيیندرج ضمن التواصل 
  فلغة الجسم یعبر ، (...)قاتنا مع اآلخرین دورا هاما في تواصلنا وعال

فنظرا لقصور الكلمة عن التعبیر عما ، عن صورة صادقة للحیاة النفسیة
: بأعضاء جسمنا االستعانةلآلخر نجد أنفسنا مجبرین على  إیصالهنود 

 األفكارأو تدعیم ، و التحدیق بالعین أو تحریك الرأس، كتعبیرات الوجه
كل هذه األعضاء وغیرها تدعم في عملیة  تدخل و، )1(..بحركات الیدین 

  :ومدلوالتها الحركات  والجدول اآلتي یبین بعض ،التواصل اللفظي نفسه
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول الحركات و مدلوالتها: الشكل الثالث

                                                             
  . 3031/ص،  مرجع سابق، تواصل والتفاعل في الوسط المدرسيال - 1

  الشكـــــــــــــــل  الوظائف الرئیسیة لبعض الحركات
  )نعم(تحریك الرأس   التكرار

  )ال أعرف(هز الكتفین   االستبدال
  نظرة غیظ,حك الرأس   تعلیــق
  نبرة الصوت  التركیــز
  رفع الیدین  التنظیــم
  حك الرأس  التناقـض

  تحریك العینین  خیبة األمــل
  النظر فوق أو بعید/ التحدیق   االستسالم/السیطرة 

  هز القبضة  العدوانیــة
  المصافحة  المعاشرة الطیبة

  التقبیل/ التالمس  اإلثـارة
  التزیین المفرط  التفاخــر
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  :شروط نجاح عملیة التواصل  .8
 :ما یتعلق بالمرسل   - أ

 .إلى المستقبل  إیصالهاأن یكون مقنعا و مؤمنا بأهمیة الرسالة التي ینوي  
 .وقیمأن یكون متمكنا وملما بمحتوى الرسالة من معلومات ومهارات واتجاهات  
 .للمستقبلیجب أن تتوافق الرسالة مع المستوى المعرفي  
 .المستقبلیجب أن یحترم المرسل رد فعل  
 .ن یوزع المعلومات زمنیـا بشكل صحیح أعلى المرسل  
 .وسائله المختلفة  أن یكون ملما بطرق االتصال و 
 .أن یكون على علم بخصائص المستقبل للرسالة وحاجاته  
 .أن یكون متمكنا من كیفیة استعمال األجهزة و الوسائل المختلفة  
 .المكان المالئمین لتوصیل رسالته  حسن اختیار الوقت وأن ی 
 .أن یهتم بالتغذیة الراجعة للمستقبل  
ألن ذلك یزید من فرص  ،أن تكون اتجاهاته نحو نفسه ورسالته والمستقبل إیجابیة  

 .التواصلنحاج 
 .یجب توفیر قناة اتصال متوافقة مع الموضوع  
ح عملیة التواصل بل هامتین في نجاإن مهارتي اإلستماع والقراءة عند المستق 

 .ألنهما تعیناه على استقبال الرسالة وترجمتها إلى معانیها وفهمها بدقة 
 : ما یتعلق بالمستقبل  - ب

إن مهارة المستقبل في استقبال الرموز غیر اللغویة األخرى كاإلشارات والحركات  
  وتفسیرها تفسیرا صحیحا یعینه على فهم الكثیر من الرسائل وتعبیرات الوجه

 .لیة التواصل مو االستفادة منها وبالتالي نجاح ع
 .الرسالةیجب على المستقبل أن یتحلى بالذكاء والبدیهة في التقاط  
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على المستقبل أن یتمیز بمقدرة على المبادرة الذاتیة في فهم الرسالة و فك رموزها   - ت
 :بالرسالةما یتعلق 

  ،التواصلال بد أن ینبع محتوى الرسالة من تحدید دقیق للهدف من عملیة  
 .یتناسب المحتوى مع قدرات المستقبل و خصائصه ومستواه المعرفي  وأن

و أن تكون هذه ، أن تعبر رموز الرسالة عن محتوى الرسالة بشكل صادق وأمین 
 .الرموز مناسبة لقدرات و مستوى المستقبل 

 .تكون رموز الرسالة مألوفة و مفهومة لدى المستقبل أن  
 التدقیق في اختیار األسلوب المناسب الیصال الرسالة إلى المستقبل یساعد  

فقد یكون األسلوب المناسب هو األسلوب العلمي ، على نجاح عملیة االتصال
كما قد یكون األسلوب األدبي الذي یخاطب عاطفة ، الذي یخاطب عقل المستقبل

  )1(.وقد یلزم في بعض الحاالت الجمع بینهما ، المستقبل
  :بعض مهارات التواصــل  .9

  التواصل الفعال یتكون من عدة مهارات على المعلم  أن »Olsen« "ألســن "یرى       
  :أن یمتلكها وهي 

 .مساعدة المتعلمین على التعلم بطرق و أسالیب متنوعة كالبحث واالستقصاء -
 ).المادیة(المتعلمین بأنواع التعزیز المختلفة اللفظیة و غیر اللفظیة استثارة دافعیة  -
 (...) .أسالیب التعلم من خالل األسئلة والمناقشة والحوار توظیف  -
 .تشجیع المتعلمین على الصراحة والثقة والنقد البناء وتوفیر المناخ المناسب لذلك  -
صیاغتها بشكل محدد یلبي م لدى المتعلمین و الحرص على وضوح أهداف التعلّ  -

    . )2(یتقن مهارة إدارة المناقشة الصفیةأن و ، احتیاجات هؤالء وقدراتهم

                                                             
  .52/53ص،  مرجع سابق، تواصل والتفاعل في الوسط المدرسيال - 1
  
  . 72المرجع نفسه، ص - 2



  

  

 . بیداغوجیة في تعلیمیة نشاط المطالعة الموجهةالتوجیهات ال: المبحث األول -
  . )التعبیر الشفهي(منهجیة تقدیم نشاط المطالعة الموجهة : المبحث الثاني -
  .طریقة تدریس نشاط المطالعة الموجهة : المبحث الثالث -
 . قراءة في مذكرة األستاذ نظریـا وتطبیقیـا: المبحث الرابع -
 .تحلیل اإلستبانـــة : المبحث الخامس -
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  :ید ــــــتمه

الوسیلة األولى  كونه، لتعبیر الشفهيلمنهاج اللغة العربیة عنایة خاصة یولي       
لكثیر من المهارات ولكونه أیضا حقال تطبیقیا  ،ومقدمة للتعبیر الكتابي للتواصل المباشر

فقد تستغل نصوص  ،...)إجراء مقابلة  ،إلقاء خطبة االجتماعاتتنشیط  ،المناقشة(
  القراءة والمطالعة في حصة التعبیر الشفهي فیحضرها المتعلم خارج القسم بناء 

  متحدثا  –و أیا كان موقع المتعلم  .على التعلیمات القبلیة التي قدمها له األستاذ
   . )1(ستماعواالعلیه أن یلتزم بآداب الحدیث  -أو متلقیا
ذا البحث إلى تحلیل ووصف نشاط المطالعة هدف الدراسة المیدانیة في هت       

مسجلین بذلك ، ثالثة في مدارس مختلفةالالموجهة في الطور المتوسط لدى تالمیذ السنة 
دون أن ننسى إلقاء  ,بعضهم البعض نسبة إقبال المتعلمین لهذا النشاط ومدى تجاوبهم مع

  .المتعلم أثناء تقدیم هذا النشاط  علم ومن الم أهم الصعوبات التي تواجه كلالضوء على 

كما لعبت  ،اعتمدنا في انجاز هذا العمل على حضورنا لبعض الحصص       
تالمیذ هذه  دورا مهما في هذا الفصل حیث وزعت على عدد من أستاذة و االستمارات

  ملة ج االستماراتهذه تضمنت لوصول إلى هدفنا حیث في اساعدتنا  قدو  ،السنة

  .منها اإلجابة على إشكالیة معینة من األسئلة یستهدف كل 

ثم حولناها إلى نسب ، على شكل أرقام إحصائیة كلهاقمنا بتحلیل األسئلة  قدو       
   إلیها شارحین أسباب تلك النتائج المتوصل ،و دوائر نسبیة في شكل جداول مئویة 

  . األساتذة من وجهة نظر

                                                             
الدیوان الوطني للمطبوعات ،وزارة التربیة والتعلیم ، في مرحلة التعلیم المتوسطالوثیقة المرفقة لمناهج اللغة العربیة - 1

  . 30ص ،2013 ،الدراسیة
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كون بمقدورنا إجراء هذه یحتى  مؤسسات التربیةمجموعة من ال نااختیار  ذلك لىإضافة إ
منتشرة على مستوى الوالیة متوسطات  أربع اخترنا، فبحكم إقامتنا بوالیة بسكرة ،الدراسة

  :وهي كاآلتي 
  .متوسطة أبو بكر مصطفى بن رحمون-1
  .الطیبي بلقاسممتوسطة -2
  .لبصایرة فاطمةمتوسطة   -3
  .حسوني رمضانمتوسطة  -4
 باإلضافة والتعلیق على عنصر المالحظةذي یقوم الّ ، الوصفتقنیة عنا في عملنا هذا اتب

  .الستماراتإلى المقابلة وا
  :عة الموجهةلابیداغوجیة في تعلیمیة نشاط المط توجیهات: المبحث األول  

المطالعة على مدى إن القراءة هي قاعدة االنطالق إلى المطالعة إذ یتوقف نشاط  -
الوصول بالمتعلمین إلى امتالك مهارات ( میة المقصودة في القراءة یتحقیق الكفاءات التعل

  )1() .والمعبرة القراءة السلیمة والمسترسلة 
من خالل المطالعة هي عملیة فكریة إدراكیة تسمح للمتعلم باختبار قدراته الذاتیة  -

ومن ثم فهي نشاط ، القرائیة حتى تكون وسیلة للتعلم الذاتي توظیف مكتسباته و مهاراته
   .م بعد التعلّ  ام وممركزي في مسار التعلّ 

میة أو األنشطة یخالل األنشطة التعل ناالهتمام بإدراج نشاط المطالعة مبكرا م -
لتصیر عادة یقبل علیها داخل المدرسة  یاهاإه صفیة قصد تدریب المتعلم علیها واكتسابو ال

 ها في مساره التعلیمي لیستفید من، أو خارجها متفاعال مع مادتها استماعا وفهما
 .وفي الحیاة

 ثناء ممارسة المطالعةالحرص على جعل المتعلمین یشعرون بهامش من الحریة أ -
                                                             

، 2012 ،الجزائر، عین ملیلة ،دار الهدى، محمد صالح حثروبي، اإلبتدائي الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم- 1
  . )بتصرف( ،185ص
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  البحث عن معاني بعض األلفاظ ، كیفیة الجلوس,التوقف، من حیث وتیرة القراءة 
  .من القاموس 

بداء في مرحلة استثمار المطالعة یطلب من المعلم فسح المجال أمام المتعلم ال -
تصور خاتمة أخرى ، إعادة بناء القصة وتلخیصها، في بعض المواقف أو األحداث الرأي

 .تقدیم شروح لبعض األلفاظ ، لها
في المؤسسات التعلیمیة مرهون بحسن  اوتفعیله وأخیرا فإن بعث نشاط المطالعة -

ثراء المكتبة المدرسیة بالقصص المتنوعة والمراجع والقوامیس ، انتقاء كتب المطالعة وإ
، للغوي والمعرفي والعلمي والثقافيواألطالس التي تمكن المتعلمین من تنمیة زادهم ا

واع بقیمة المعرفة وكیفیة  ،وتغرس في نفوسهم عادة المطالعة من أجل تكوین جیل قارئ
 )1(.التعامل مع الكتاب واالستفادة منه 

  :)التعبیر الشفهي(منهجیة تقدیم نشاط المطالعة الموجهة : المبحث الثاني 
بمراقبة أعمال التالمیذ التحضیریة بالشكل الذي یراه  تبدأ حصة المطالعة الموجهة     

ن یشجع العاملین و علیه أ ،األستاذ مناسبا و ذلك لتعویدهم على التحضیر الدائم والمثمر
  إثر ذلك یشرع  ،المالئمة المتقاعسین المتكاسلین بالطریقة التربویة المجتهدین و یؤدب

  لیتمكن بعد إجابات التالمیذ علیها  ،ةأسئلة مختارة هادفمن خالل  ،في مراقبة الفهم
و مما الشك فیه أن هذه المرحلة  .ابهم لما جاء في المقتطف المقروءمن معرفة مدى استع

 التي تواجههم أثناء المطالعة التعبیریة  من معرفة الصعوبات اللغویة و األولى تمكنه
  )2(.معالجتهافیبادر الى 

 وفیها یدرب األستاذ تالمیذه  النص استثمارمن المطالعة هي  المرحلة الثانیة -
كما یمكنه استغالل فقرة من النص لمراجعة ظرفیة ، على بعض فنیات القراءة

أو للتوسیع ، على فكرة من األفكار أو للتعلیق، لبعض التراكیب والصیغ واألسالیب
                                                             

  .بتصرف  ،186ص ،مرجع سابق ،تدائيبالدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم اإل - 1
  .21ص ،نفسهمرجع ال - 2
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أو لدعم رصیدهم اللغوي بشرح ، من شخصیات النص في الحدیث عن شخصیة
 .ات وتوظیفهابعض المفرد

           و ذلك بالتحدث مثال عن شخصیة  ،لممارسة التعبیر الشفوي والحصة كذلك فرصة -
 ویمكن لألستاذ أن یعرض ، أو بتلخیص المقتطف، من شخصیات النص

على تالمیذه قائمة بأسماء بعض المؤلفات یختارون منها ما یناسبهم في إطار 
تعین ، بتقسیم القسم إلى مجموعتینویتم هذا المشروع ، إنجاز مشروع سنوي

أما المجموعة الثانیة تقوم  ،المجموعة األولى لتلخیص المؤلف و یعرض شفویا
  .بإنجاز بطاقة تقنیة للمؤلف 

فیكلفهم  ،وفي نهایة الحصة یعین لهم النص الموالي و یطالبهم بتحضیره -
عمال أو شرح بعض مفرداته باست، أو البحث عن أفكاره األساسیة ،بتلخیصه
لیه أن ینوع في كیفیة التحضیر لكي وع األسئلة بعض أو اإلجابة عن، المعجم

  .یبعد الملل عن تالمیذه
  : فعلى األستاذ في هذه الحصة

 .أن یحدد بكل دقة األهداف التي ینوي تحقیقها من خالل الحصة  -
 .أن یضع برنامجا آللیات القراءة یوزعه على الحصص السنة الدراسیة كلها  -
 .ویدرب متعلمیه على استخدامه ,یستعمل المعجم أن  -
   . )1(أن یحث تالمیذه على التحدث خالل الحصة بلغة عربیة سلیمة  -

  :طریقة تدریس نشاط المطالعة الموجهة : المبحث الثالث 

الثقافات بالمعارف و تحصیل المعلومات والتزود  الكتسابللمطالعة مقام ممتاز        
كما أنها من أهم الوسائل لتربیة ملكة االنتباه ، للمتعلمینالثروة اللغویة  تنمیةالمختلفة و 

  .خبراتهم و قدراتهم وتصقل أذواقهممعارفهم وتنمي لغتهم وتزید  هي توسعف، واإلدراك لدیهم
                                                             

 .21ص، مرجع سابق ،تدائيبالدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم اإل - 1
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تمارس فیها عملیات ، ولكي یحقق هذا النشاط أهدافه یجب تقدیمه بطریقة هادفة      
  :) 1(وهذا مع مراعاة مایلي ، التلخیص والتقییم، الفهم
القسم والجزء األكبر داخل  یعد نشاط المطالعة الموجهة عمال حرا یجري جزء منه  -

 .خارجه 
    في هذا النشاط یقتصر على تصویب المسار و الحكم الذي یفصلاالستاذ  دور  -

 .في المناقشة 
 .النص ینجز المتعلمون هذا العمل فردیا أو في شكل مجموعات حسب طبیعة  -
  أو بتثبیت العالمات ویكون ذلك إما بحركاتتقویم إجابات المتعلمین  -

 . واالهتمامففي ذلك تشجیع للقارئ المطالع وتحفیز لغیره على الجد ، على دفاترهم
  :فيتحقیق جملة من األهداف والمتمثلة عمل جاهدا على یوالمدرس من خالل هذا النشاط 

 .المقروء فهمـا واسعا تنمیة قدرة المتعلم على فهم  -
 .القدرة على التمییز بین األفكار األساسیة والثانویة في النص المقروء  -
 .منها في الحیاة العملیة  االستفادةتكوین أحكام نقدیة و  -
 ،أبیات شعر(غناء الموضوع بالسندات إ و ، تعوید المتعلم على البحث واالستكشاف -

 ) .أمثال وحكم  ،آیات قرآنیة
 .)2(األفكار المباشرة و غیر المباشرة استخالص الفهم بعمق و  -

كل هذا یتم ضمن ما یعرف ببطاقة القراءة التي یدركها المتعلم في السنة األولى           
  ،حول النص عامة تدور لعناصرحتوي على جملة من اتحیث ، من التعلیم المتوسط

  :و تتمثل في 

                                                             
 ،منتدى حدائق اللغات والعلوم اإلنسانیة ،مصطفى بن الحاج ،طرائق تدریس نشاطات اللغة العربیة وآدابها - 1

  .بتصرف  ،11:09، 31/03/2016
  .بتصرف  ،11:15، مرجع سابق،تدریس نشاطات اللغة العربیة وآدابهاطرائق  -2
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 .عنوان النص  -
 .المؤلف  -
 .المرجع  -
 .النص نوع و نمط  -
 .شكل و أسلوب النص  -
 .طبیعة النص  -
 .اإلطار الزمني والمكاني للنص  -
 ) .جماعي /فردي : (العمل األدبي  -
 .شخصیات النص  -
 ) .الفكرة العامة,أفكاره الجزئیة : (محتوى النص  -
  . )1(تلخیص النص -

داخل  امناقشتهلیتم بعد ذلك  ,م بمفرده أو مع زمالئه خارج الصفینجزها المتعل      
حیث یعد هذا األخیر ، مع احترام آداب الحوار والتواصل ،الحصة وتحت إشراف األستاذ

  .من نشاط المطالعة الموجهة باإلضافة إلى االستزادة المعرفیة واللغویةالهدف األسمى 
  :قراءة في مذكرة األستاذ نظریـا وتطبیقیـا : المبحث الرابع 

ة من قبل كما أنها مقترح ،داخل الصف لیستقیم عملهتعد مذكرة األستاذ أمرا مهما       
  .بها توضع الخطوط العریضة لسیر الدرس  ،وزارة التربیة والتعلیم

هداف األفإذ بنا وجدنا  ،على مذكرة األستاذ فبعد توجهنا إلى المتوسطة ألقیـنا النظر
  :و تتمثل في قدرة المتعلم على  ،تترأس الورقةمیة التعلّ  التعلیمیة

 .آخروالمشاركة في الحصة بتقدیم العرض أو مناقشة عرض ناول الكلمة ت -
 .الخطأإبداء وجهة نظر أو الدفاع عن فكرة أو توسیعها أو تقویم  -

                                                             
  . 77/78ص، الملحق - 1
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 .التعبیر الشفهي عن مضمون النص بطریقة منطقیة و لغة سلیمة وأفكار مرتبة  -
 .تلخیص النص -

  : )1(العناصر اآلتیةو یأخذ شكل  ،مؤشر الكفاءةهذا نجد باإلضافة إلى 
 .یتناول المتعلم الكلمة لتقدیم عرضه بلغة ومنهجیة سلیمة  -
 .....استدالل واستشهاد  ،تعابیر، مفردات: یوظف مكتسباته المعرفیة واللغویة  -
 .. .أو مبدیا رأیه ،للخطأأو مصححا  ،یأخذ الكلمة لیناقش ما سمعه مثریا الفكرة -
بمعنى رقم  ،الحصةالمعتمد علیه في  التربويالسند لیوضح بعد ذلك األستاذ    

أما بالنسبة لمراحل سیر الدرس فقد قسمت . والوسائل المعتمدة لسیر الدرس  ،الصفحة
  :فهي على المنوال اآلتي ، تعلمیهوضعیات إلى ثالث 

  
 :و تحمل في طیاتها: وضعیة االنطالق  -1

اقبة المطالعة واألعمال لمر والذي یجمع جملة من األسئلة :  التقویم المبدئي        
   .وهذا بهدف تثبیت مكتسبات المتعلم األولیة في فهم النص، المنجزة

) التعبیر الشفهي ( لیبدأ هنا المتعلم وبكل حریة في تقدیــم عرضه  :بناء التعلمات -2
ترتیب ، مال اللغة الفصحىاستع ،الهدوء ،الوقفة السلیمة( وهذا مع مراعاة 

 ،)توظیف المكتسبات المعرفیة واللغویة ، على مضمون النصالمحافظة  ،األفكار
وهذا  ،بعدها یتناول التالمیذ الكلمة إلبداء آرائهم من حیث المنهجیة واألفكار واللغة

لیتدخل األستاذ   ،...عن طریق تصحیح الفكرة أو إثرائها أو نفیها و إثبات غیرها 
 حثهم ح أخطائهم و إلى تصحیفي الوقت المناسب من أجل توجیه تالمیذه 

  المشاركة في الحوار و مساعدتهم تشجیعهم على بالهدوء و  االلتزامعلى 
تي الّ  ،للنص لیتوجه األستاذ بعد ذلك لمناقشة بطاقة القراءة .في صیاغة أفكارهم
مضمون النص باستغالل تلك میه إلى تلخیص لیصل بمتعلّ  أشرنا إلیهـا سابقا

                                                             
  . 73/74، صالملحق - 1
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راء الرصید اللغوي لدى ثكمل في إنرحلة مهذه المن خالل فهدف األستاذ  ،البطاقة
باإلضافة إلى تدریبه على التعبیر من خالل  م من جهة المفردات والتعابیرالمتعلّ 

  .تلك البطاقة 
ففي هذه المرحلة یقوم المتعلم  ،أو تعرف بإستثمار المكتسبات: المرحلة الختامیة  -3

یــات القراءة المعبرة على آلبالقراءة الفردیة للفقرة أو النص المنتج لتدریبه 
. مدركا لهدف وأهمیة النص المدروس في نهایة الحصةلیخرج المتعلم  ،المسترسلة

من اإلرشادات والتوجیهات الالزمة إلعداد  لمع إشارة األستاذ في األخیر بجم
 . حصة التعبیر الشفهي المقبلة 

وبعد زیارتنا المتكررة  الجانب التطبیقيأما من  ،الجانب النظريهذا من        
   ،في أحد أقسام السنة ثالثة متوسطو رحمون لمتوسطة أبو بكر مصطفى بن 

 ،ومالحظة خطواتها) لتعبیر الشفهي ا(من أجل حضور حصة المطالعة الموجهة 
وفي نهایة الحصة طلبت  ،المذكرة بأدق حذافیرها فكان سیر الدرس متماشیا و

الموجهة القادم لكن بطریقة  تحضیر نص المطالعةالمیذ الفاضلة من التّ  *األستاذة
  .یضع لمسته علیه  بحیث یظهر المتعلم فیه أسلوبه و ،أخرى
الختالف جو ؤا نتفاجفإذ بنا  ،ع قمنا بزیارة أخرى في نفس القسمفبعد أسبو       
فكان ذلك بتغییر  ،دین على تغییر نمط الحصةالمیذ جاهحیث عمل التّ  ،القسم

ا على الیمین فالذكور جلسو  ،Uتخطیط الجلوس اإلعتیادي إلى شكل حرف 
ان في وسط القسم مغطى بغطاء أما بالنسبة للمكتب فك ،واإلناث على الیسار

  فعند دخول األستاذة علمنا حینها  ،وطاولة في األخیر بها مزهریة ،أبیض
ل حیث كان النص یحم ،سرحیةبتحویل النص النثري إلى مأن التالمیذ قاموا 

إال أن التالمیذ طلبوا من أستاذتهم حضور  ،)1(في عیادة طبیب األسنان: عنوان

                                                             
  .73/74 الملحق، ص- 1

  .رمیشي مباركة، أستاذة اللغة العربیة، متوسطة أبو بكر مصطفى بن رحمون، بسكرة * 
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فكل هذا یندرج ضمن  .شاهدة العرض وتقییمهم على األداءلم **السیدة المدیرة
 ،إلى ذلك الثقة بالنفس باإلضافة ،ة والقدرة على المواجهة واإلقناععنصر الجرأ

فهم أجادوا تحویل النص  ،زت بها هذه المجموعة من التالمیذفهذه الصفات تمی
براز الشخصیات فیه كما ظهر ابداعهم في خلق شخصیة جدیدة أال  إلى حوار وإ

حقنة خاصة ، السماعة، كالمئز( باإلضافة إلى الوسائل الطبیة  ،وهو الراوي
حتى أن الحصة مرت ممتعة  ،)وغیرها ... ،طاقم أسنان اصطناعي ،بالجراحة

  .المتعلمین المتعة  وعمت مشاركة 
  وهذا  ،رستاذة الفاضلة تستعمل عنصر الحافكما أننا الحظنا أن األ      

  تتحصل فكل تلمیذ أو مجموعة  ،عن طریق مایعرف ببطاقة اإلستحسان
التفاعل  كل هذا بهدف التشجیع على المطالعة و ،على خمس بطاقات تنال جائزة

  .في الصف ) التواصل(
فقد  ،)1(ألعاب الحاسوب: أخر تحت عنوان  نفس الصورة  تكررت معنا في نص

كانت تجسد  ،ز مجموعة أخرى من التالمیذ إلى مسرحیةحول النص هنا وبإنجا
 ،وضیفه ،في خلق شخصیات المسرحیة من مذیع ظهرت لمستهم ،القاء تلفزیونی

نال هذا  وقد ،ماله وماعلیه نترناتحول اإلیدور الموضوع  ،باإلضافة إلى متصلین
قى اهتماما كما أن الموضوع تل ،كل من األستاذة والسیدة المدیرة العمل إعجاب

ة األسمى من نشاط المطالعة الموجهوبهذا تحقق الهدف  ،كبیرا من قبل زمالئهم
فمن الواضح هنا أن نوع  )مع األقران والراشدین (وهو التواصل العمودي واألفقي 

  . النص و طبیعته تفرض على كل من المتعلم والمعلم طریقة تقدیمه 
    

  
                                                                                                                                                                                         

  .لقصیر نورة، مدیرة متوسطة أبو بكر مصطفى بن رحمون، بسكرة  **
  . 75/76الملحق، ص - 1
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  .تحلیل االستبانــة :  خامسالمبحث ال
   نعرض بعض المالحظات التي وردتقبل التطرق إلى تحلیل واستخالص النتائج س

  .االستمارات الخاصة بالمتعلم و المعلم  في
  :اختیار عینة البحث 

  :ذه الدراسة المیدانیة إلى أربعة متوسطات وهي كاآلتي في هلقد توجهنا            
   .متوسطة حسوني رمضان -
  .متوسطة لبصایرة فاطمة -
 . متوسطة أبو بكر مصطفى بن رحمون -
  .متوسطة بالطیبي بلقاسم  -

لیكون هناك تناسق بین  ،قمنا بالمالحظة حول كیفیة تأدیة هذا النشاط المطالعة الموجهة 
  .بین ما الحظناه أثناء الحصة أسئلة اإلستبانة و 

 ثالثةباإلضافة إلى ، تلمیذا من مستوى ثالثة متوسط 127قد بلغ عدد أفراد عینة البحث و 
  .ذة أسات

  :اإلستبانة الخاصة بالمتعلم  دراسة
  : السؤال األول تحلیل نتائج 

   هل تحب نشاط المطالعة الموجهة ؟ 

  1الجدول رقم 

  

  "ال "اإلجابة ب    "نعم "اإلجابة ب    االقتراحات

 16 111  عدد التالمیذ

  % 12.59   % 87.40  المئویةالنسبة 
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أن نسبة حب التالمیذ هو ، إن ما یمكن مالحظته من خالل الجدول أو الدائرة النسبیة
أما النسبة للتالمیذ الذین ینفرون من هذه ،  %87.40یقدر ب لنشاط المطالعة الموجهة 

  . %12.59الحصة فتقدر ب 
نسبة القبول ترجع إلى طبیعة التلمیذ الفضولیة و حبه للتطلع ومنه نستنتج سبب ارتفاع 

  .واإلكتشاف 
  : السؤال الثاني تحلیل نتائج 

  هل تجد المتعة في هذا النشاط ؟

 2الجدول رقم 

  

87.40%

12.59%

النسبة المئویة إلجابات التالمیذ على السؤال األول
"نعم"نسبة التالمیذ الذین أجابوا  "ال"نسبة التالمیذ الذین أجابوا 

  "ال"اإلجابة ب    "نعم"اإلجابة ب    االقتراحات

 25 102  عدد التالمیذ

 % 19.68 % 80.31  النسبة المئویة
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من  اكبیر  انجد أن هناك عدد: من خالل مالحظتنا للنسبة المدونة في الجدول      
وهذا راجع ألداء و كفاءة األستاذ ، %80.31یجدون متعة في هذا النشاط بنسبة التالمیذ 

   .اللغوي والمعرفي الذي یؤثر إیجابا على المتعلم  صیدهأثناء سیر الحصة وثراء ر 
: السؤال الثالث تحلیل نتائج   

 هل ترى أن نشاط المطالعة الموجهة یساعدك على إكتشاف مفردات وجمل جدیدة ؟

"ال"األجابة ب  "نعم"اإلجابة ب    االقتراحات 

 عدد التالمیذ 120 7

 النسبة المئویة % 94.48 % 5.51

 3ول رقم الجد   

80.31%

19.68%

النسبة المئویة إلجابات التالمیذ على السؤال الثاني
"نعم"نسبة التالمیذ الذین أجابوا  "ال"نسبة التالمیذ الذین أجابوا 



         الموجهة لنشاط المطالعة میدانیةالدراسة ال الفصل الثاني                              
 

 
52 

 

في كل من الجدول و الدائرة النسبیة یتضح أن نشاط من خالل النسبة المبینة     
حیث تمثل ،المطالعة الموجهة یلعب دورا مهما في إثراء الرصید اللغوي والمعرفي للمتعلم 

وكما سبق الذكر ان هدا راجع  كیداأل و، ستفادة التالمیذ من هذا النشاطا  %94.48نسبة
  .دور الموجه هنالألستاذ الذي یلعب 

  :السؤال الرابع تحلیل نتائج 
  ماهي الصعوبات التي تواجهها أثناء نشاط المطالعة الموجهة ؟ 

 .عدم القدرة على فهم النص وتلخیصه  -
 .معظم النصوص مملة مقتبسة من األنترنات  -
 .نصوص المطالعة الموجهة تخلو من اللمسة اإلسالمیة  -
 .اإلرتباك أثناء العرض  -
 .الكلمات صعبة ومعقدة وبعض مضبوطة بالشكل  النصوص غیر  -
 ) .بطاقة القراءة ( صعوبة تكوین البطاقة الفنیة  -

  عود في األساستیمكننا القول أن هذه الصعوبات ، من خالل هذه المعطیات
  . لتراث الجزائريلإلى النصوص المستوحاة من األنترنات والتي تفتقد  
  

94.48%

5.51%

النسبة المئویة إلجابات التالمیذ على السؤال الثالث
نعم"نسبة التالمیذ الذین أجابوا ب  ال"نسبة التالمیذ الذین أجابوا ب 
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  :السؤال الخامس تحلیل نتائج 
  إلى المطالعة الخارجیة ؟تدفعك المطالعة الموجهة  هل 

  "ال"الذین أجابوا ب   "نعم"الذین أجابوا ب   اإلقتراحات

 57 70  عدد التالمیذ

 % 44.88  % 55.11  النسبة المئویة

5الجدول رقم 

  

الحظنا أن المطالعة الموجهة داخل الصف یكون فیها  نا لهذا السؤالمن خالل طرح   
دا بضوابط  م مقیّ فلدیه حریة اإلختیار إلشباع زاده ، الخارجیة للمطالعةبخالف المتعّل

ـــتقدر بو وهذا ما تثبته النسبة المسجلة في الجدول  ،المعرفي أما بالنسبة ، %55.11 :ــــ
ــــــب للفئة الثانیة والتي تقدر فهؤالء التالمیذ لم یدركوا بعد أهمیة المطالعة  %44.88 :ــــ
   . المطالعة الخارجیةإلى  وا بعدهاالموجهة في القسم لیتجه

        

  

55.11%

44.88%

النسبة المئویة إلجابات التالمیذ على السؤال الخامس
"نعم"نسبة التالمیذ الذین أجابوا ب  "ال"نسبة التالمیذ الذین أجابوا ب 
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  : السؤال السادس تحلیل نتائج  
  هل تستخدم المفردات التي تعلمتها من هذا النشاط في نشاطات أخرى ؟            

  6الجدول رقم 

  

نستنتج أن نسبة من خالل النتائج المسجلة في كل من الجدول والدائرة النسبیة    
وهذا دلیل على مدى استعابهم میذ استطاعوا توظیف تلك المفردات، من التال 94.48%

   .دى نجاح حصة المطالعة الموجهةلها وم
  

94.48%

5.51%

النسبة المئویة إلجابات التالمیذ على السؤال السادس
"نعم"نسبة التالمیذ الذین أجابوا ب  "ال"نسبة التالمیذ الذین أجابوا ب 

  "ال"الذین أجابوا ب   "نعم"الذین أجابوا ب   اإلقتراحات

 7 120  عدد التالمیذ

  % 5.51 % 94.48  النسبة المئویة
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   :السؤال السابع تحلیل نتائج 
  د الكتب التي طالعتها هذه السنة ؟دما ع

  

  - 7-الجدول رقم 

  

26.77%

16.53%

13.38%

17.32%

9.44%

7.08%

4.72%
2.36% 2.36%

النسبة المئویة إلجابات التالمیذ على السؤال السابع
ت الذین لم یطالعوا.ن ت الذین طالعوا كتابا .ن ت الذین طالعوا كتابین.ن

ت الذین طالعوا ثالثة كتب.ن ت الذین طالعوا أربعة كتب.ن ت الذین طالعوا خمسة كتب.ن

ت الذین طالعوا ستة كتب.ن ت الذین طالعوا سبعة كتب.ن ت الذین طالعوا ثمانیة كتب.ن

 عدد

  التالمیذ
34 21 17 22 12 9 6 3 3 

عدد 

  الكتب

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

النسبة 

  المئویة

26.77%  16.53 % 13.38% 17.32% 9.44% 7.08% 4.72% 2.36 %  2.36%  
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  : نالسؤال الثامتحلیل نتائج 
  ؟ نوع الكتب التي تحب مطالعتهاما   

  كتب إسالمیة -.     ذات ثقافة عامة كتب -.   كتب علمیة  -.    كتب أدبیة -

  8الجدول رقم 

  

  

  

24.40%

29.13%

26.77%

19.68%

النسبة المئویة للكتب المفضل عند التالمیذ
ت الذین یفضلون الكتب األدبیة.ن ت الذین یفضلون الكتب العلمیة.ن

ت الذین یفضلون الكتب ذات ثقافة عامة.ن ت الذین یفضلون الكتب اإلسالمیة.ن

كتب ذات ثقافة   كتب علمیة  كتب أدبیة  نوع الكتب

  عامة

  كتب إسالمیة

 25 34 37 31  عدد التالمیذ
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إن مطالعة التالمیذ للكتب : لنتائج المسجلة في الجدول یمكننا القول لبعد مالحظتنا       
ویعود الفضل في ذلك إلى تحفیزات األستاذ ، المطالعةالخارجیة دلیل على حبهم للفن 

  أن معظم التالمیذ یمیلون بطبعهم  :ن خالل هذه النتائج یمكننا القولمالدائمة لهم 
وروح المغامرة  ،أدبيعلمي و  األدبیة لما تحتویه من ذوق العلمیة و إلى مطالعة الكتب 

حیث تقدر نسبة التالمیذ  وضحه النسب المتواجدة في الدئرة النسبیة تهذا ما و  ،والتشویق
أما بالنسبة للكتب األدبیة فنجد  ،%29.13الذین یحبون مطالعة الكتب العلمیة ب 

ما أقل نسبة فنجدها واضحة في الكتب ، أمن عدد التالمیذ الذین یمیلون إلیها 4.40%
  .  %19.68اإلسالمیة حیث تقدر نسبة التالمیذ فیها ب

  : السؤال التاسع 
  هل تحتوي مدرستك على مكتبة داخلیة ؟

  "ال"الذین أجابوا ب   "نعم"الذین أجابوا ب   االقتراحات

 00  127  عدد التالمیذ

  9الجدول رقم 

  :تفریغ إستبانة األستاذ 

تحت ضوء  )الشفهي التعبیر(ما رأیك في نشاط المطالعة الموجهة  : السؤال األول 
  ؟النظام الجدید

بمتوسطة أبو ستاذة المادة أحیث ترى  ،تباینت آراء األساتذة حول اإلجابة على هذا السؤال
أن حصة المطالعة الموجهة تعمل على إبراز قدرات " :  بكر مصطفى بن رحمون

وحثهم على البحث واستقصاء ، المتعلمین و مدى فهمهم للمواضیع المطلوبة للدراسة
  ."كما تبث روح التنافس بین المتعلمین ، و تنمیة الزاد اللغوي، المعارف



         الموجهة لنشاط المطالعة میدانیةالدراسة ال الفصل الثاني                              
 

 
58 

للمطالعة : "من متوسطة بالطیبي بلقاسم " دبشي علي"هذا وقد أضاف لنا أستاذنا      
هذا وقد حثنا علیها الجیل الثاني باعتبار أن كل األنشطة األخرى  .الموجهة أهمیة بالغة 

ا مبمتوسطة لبصایرة فاطمة یخالفه" زنبوط أحمد" ریم إال أن رأي األستاذ الك".تنصب فیها 
  ألنها تخلو ، أن معظم النصوص المختارة ال تلبي رغبة التلمیذ: "تماما حیث صرح 

  . "كما أنها مستوحاة من األنترنات، من الذوق األدبي و الجمال الروحي
إبراز قدرات  أن حصة المطالعة الموجهة قد تلعب دورا فعاال في: وعلیه یمكننا القول 

  . حیث یعد المتعلم هنا العنصر األكثر فاعلیة ، المتعلم من عدة جوانب
  :السؤال الثاني 

  هذا النشاط ؟للمتعلمین لدى ا هل هناك قابلیة 
، ون أسلوب المناقشة و إبداء الرأيحیث أن التالمیذ یفضل" نعم "ب هناك من أجابة      

باإلضافة إلى حبهم  للمحفزات ، مثل هذه الحصةوهذا النوع من األسالیب یكون فقط في 
  .التي یضعها األستاذ بغیة التشجیع 

من ضعف في القراءة   یشتكيبدلیل أن معظم التالمیذ " ال"كما هناك من أجاب ب    
لمتعلم ومدى ؤثر سلبا على نفسیة اما ی هذاو ) اإلبتدائیة( یةالمسترسلة منذ المرحلة األساس

أن أسلوب المناقشة و إبداء الرأي باإلضافة : من هذا یمكننا القول  .قابلیته لهذا النشاط
  .إلى عنصر الحافز یدفع المتعلم إلى البحث المتواصل من أجل إبراز وجوده في القسم 

  : السؤال الثالث 
  هل تستعین بالقاموس أثناء قیامك بنشاط المطالعة الموجهة ؟

  "ال"أجابوا ب الذین   "نعم"الذین أجابوا ب   االقتراحات

 1 2  عدد األساتذة

  3الجدول رقم 
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و من خالل مالحظتنا للجدول ندرك أن نشاط المطالعة الموجهة من بین أهم األنشطة 
والتي تلعب دورا بارزا في تزوید المتعلم بالمفردات الجدیدة وحسن توظیفها وهذا بالرجوع 

  .إلى القاموس 
  : السؤال الرابع 

  یؤثر على تقدیم هذا النشاط ؟هل مستوى التالمیذ 
تعلیل بین كل األساتذة متقارب حیث ورد في استمارة األستاذ الو ، " نعم "الكل أجاب ب 

صعب األنشطة من أ) التعبیر الشفهي( أن حصة المطالعة الموجهة " : دبشي علي"
مرتبط ره الجید لها وهذا ألنها تعتمد كلیا على المتعلم ومدى تحضی، التعلیمیة ومن أهمها

  .وما دور األستاذ هنا إال موجها فقط ، بمستواه
، بین مستوى التالمیذ اأن هناك تفاوت :  تفقد أجاب" رمیشي مباركة "ة أما بالنسبة لألستاذ

وأما إذا كان العكس . فإن الحصة تمر جیدة والجمیع یستفید منها  افإذا كان القسم متفوق
المختلفة لتحفیز  طرح جملة من األسئلةفإن األستاذ یتدخل ویحاول إصالح األمر ب

  .التالمیذ أكثر
في هذه الحصة فهذا یعني أن العنصر النشیط  هوبما أن المتعلم : وعلیه یمكننا القول 

  .تحضیره الجید یعكس مستواه المعرفي واللغوي ما یؤثر في تقدیم النشاط 

  : السؤال الخامس 
  لتقدیم هذا النشاط كافیة واحدة  هل مدة ساعة
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   5رقمالجدول 

  یما بینهم ومدى تجاوبهم سبب إلى اختالف مستوى المتعلمین فالوالكل یرجع   
  .مع الحصة

 أن التحكم في الوقت ال یرتبط فقط بمستوى :لنتائج یمكننا القولعلى ا وبعد اطالعنا 
نما متعلق أیضا بحجم النص وما یدور حوله من أسئلة وأفكار دون أن ... المتعلم وإ

  .نتجاهل الطریقة المتبعة في تقدیم النشاط 
  :السؤال السادس 

  هل تجد صعوبة في تحضیر مذكرة هذا النشاط ؟ 

  "ال"الذین أجابوا ب   "نعم"الذین أجابوا ب   اإلقتراحات

 03  00  عدد األساتذة

  6الجدول رقم 

بعد طرحنا لهذا السؤال الحظنا أن األساتذة ال یجدون صعوبة في تحضیر مذكرة هذا 
  .وهذا راجع للخبرة المكتسبة في المسار المهني ، النشاط

  : السؤال السابع 
  ماهي المشاكل التي تتعرض لها أثناء تقدیمك لنشاط المطالعة الموجهة ؟

  و ماهي اقتراحاتك ؟
وعلیه قد یضطر ، هذا النشاطأن المتعلم هو العنصر الفعال أثناء  علىاتفق األساتذة 

  األستاذ 

  "ال"الذین أجابوا ب   "نعم"الذین أجابوا ب   اإلقتراحات

 01 02  عدد األساتذة
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مین رجع السبب إلى عدم  انجاز المتعلفي بعض األحیان إلى تغییر طریقة إلقاء الدرس وی
كما قد یصعب على المتعلم تحضیر الدرس وهذا راجع لعدم مالءمة بعض النصوص  ،له

  .لمستواه المعرفي 
جاءت  قدو  .أخرى لتوصیل المعلومة  لمتعلمیه ى إیجاد طرقعلكل هذا یجبر األستاذ 

  اإلقتراحات 

  :والمتمثلة في  نقاط في شكل 

 .العربي اإلسالمي حسن اختیار النصوص األدبیة التي لها عالقة بتراثنا  -
 .یجب تحفیز التالمیذ للعمل أكثر  -
 .طرح أسئلة أخرى لها عالقة بالموضوع  -
بداء الرأي أثناء الحصة  -  .ترك المجال للمناقشة وإ
وتشجیع ، عدم المیل إلى طریقة تلخیص النص و ذلك لكي یحقق الدرس أهدافه -

 . التالمیذ على البحث المتواصل
تقدیمه دائما مستعدا ألي ظرف قد یطرأ أثناء  یكونعلى األستاذ أن  یجب وعلیه

  .مما یمكنه من تحقیق األهداف المسطرة لهذا النشاط حصة لل

  : السؤال الثامن 

  ما سبب نفور بعض التالمیذ من حصة المطالعة الموجهة ؟ 
  :اتفق األساتذة على أن سبب نفور بعض التالمیذ من حصة التعبیر الشفهي یرجع إلى 

 .الرغبـة والمیول إلى اللعب واللهو انعدام  -
 .وانعدام المتابعة الیومیة ، اإلهمال األسري -
 .وجود صعوبة في فهم بعض المواضیع  -
 .وعدم البحث وانجاز الواجب  ،الطریقة الروتینیة في تقدیم الحصة -
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أن المطالعة تغرس للتلمیذ منذ الصغر من أجل تجنب نفوره : وعلیه یمكننا القول 
فاألساس األول یبدأ في الوسط األسري لینتقل بعد ذلك إلى المرحلة ، حینما یكبر

باإلضافة إلى ذلك ، معه حب المطالعة واالكتشاف فینمو إلى المتوسطة، اإلبتدائیة
 . نمو رصیده اللغوي والمعرفي 

  :التاسع  السؤال  
  هل تكلف تالمیذك بالمطالعة ؟ 

  "ال"أجابوا ب الذین   "نعم"الذین أجابوا ب   اإلقتراحات

 00 03  عدد األساتذة

   9الجدول رقم

  واستعداد للحصة لنشیط في هذه الحصة فعلیه تحضیر النص بما أن المتعلم في ا
  .وهذا بطلب من األستاذمن قبل، 

  : السؤال العاشر 
  لماذا یتهرب بعض األساتذة من تقدیم هذا النشاط ؟

  ومدى تأثیر ذلك على المتعلم ؟
وتهرب ، على أن مستوى التالمیذ یلعب دورا فعاال في تقدیم هذا النشاطأجمع األساتذة 

مما یؤثر هذا . بعض األساتذة منه راجع لضعف تالمیذهم في مجال اللغة وقلة مطالعتهم 
  . رغم أهمیتها البالغةسلبا على المتعلم ویزرع فیه النفور من الحصة 

من هذا النشاط یرجع األساتذة بعض أن تهرب : وبعد النظر لرأي األساتذة یمكننا القول 
هماله لواجباته وتحضیراته    .  لضعف المتعلم في اللغة العربیة وإ
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  :السؤال الحادي عشر 
  هل أثرت هذه الحصة على لغة المتعلم و أسلوب تعبیره ؟ 

  "ال"أجابوا ب الذین   "نعم"الذین أجابوا ب   اإلقتراحات

 00 03  عدد األساتذة

   11الجدول رقم 

تأثیر إیجابي  ذولمطالعة الموجهة نشاط اأن : من خالل مالحظتنا للجدول یمكننا القول
   . على المتعلم وهذا یرجع ألداء األستاذ

  : السؤال الثاني عشر 
  هل وجدت تغییرا في شخصیة المتعلم بین الفصل األول والثاني ؟

  یظهر هذا التغییر ؟و أین 
بدلیل طریقة تعبیره عن رأیه و تناوله الكلمة مع استعمال ، " نعم "كانت كل اإلجابات 

فاالستغالل الجید لهذه الحصة ینعكس ، اللغة السلیمة وأحترام الرأي اآلخر أثناء المناقشة
  على شخصیة المتعلم وأسلوب كالمه حیث یتقن فن الحدیث واإلقناع والدفاع عن رأیه 

  .اآلخر  يمع احترام الرآ
مع إتقانه لفن ، ومن هذا نالحظ أن نجاح الحصة ینعكس على شخصیة المتعلم وأسلوب كالمه

  .الحدیث وآدابه 

  : السؤال الثالث عشر 
  نص القرائي له تأثیر على شخصیة المتعلم ؟هل ال

  علل ذلك ؟
  یصبح قادرا على الحدیث فحیث أنها تنمي شخصیة المتعلم  ،" نعم"اإلجابات كلها 
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أیضا یأخذ منها العبرة ، األدلة والبراهین و حسن اإلصغاء للطرف األخر خداممع است
ومنه نالحظ أن النص  .مع تقویة الزاد المعرفي واللغوي ، ویجسدها في مراحل حیاته

  ). معرفیة، لغویة، نفسیة( : القرائي له تأثیر إیجابي على شخصیة المتعلم من عدة جوانب
  : السؤال الرابع عشر 

  هل النصوص المبرمجة تتماشى والقدرات العقلیة للمتعلم ؟
  علل ذلك ؟

فمعظمها ، ا قریبة من الواقع الذي یعیش فیهبحیث أنه" نعم "منهم من أجاب ب      
، نبوط أحمد ال یراها بنفس المنظورإال أن األستاذ ز ، هادفة كذلك تخدم مستوى المتعلم

فمعظمها تنصب في وعاء ، اداتنا و تقالیدناعفالنصوص المقدمة بعیدة كل البعد عن 
  .األنترنات 

أن معظم النصوص المبرمجة في نشاط : بعد مالحظتنا ألجوبة األساتذة یمكننا القول 
  .المتعلم لعة الموجهة نصوص هادفة كما أنها تتماشى وقدرات المطا

  : السؤال الخامس عشر 

  هل كثرة المطالعة لدى المتعلم تمكنه من إنجاز قصص مشابهة للنص المقروء ؟

  "ال "الذین أجابوا   "نعم "الذین أجابوا   اإلقتراحات

 00 03  عدد األساتذة

  15الجدول رقم 

داع نصوص ندرك أن المتعلم في هذه المرحلة قادر على إبمن خالل مالحظتنا للجدول 
  . من قبل وتعرف علیها  مع توظیفه لمصطلحات درسها مشابهة للنصوص المدروسة، 
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  :السؤال السادس عشر 
التعبیر  (ما مدى تجاوب التالمیذ مع بعضهم البعض أثناء حصة المطالعة الموجهة  

  ؟ )الشفهي
التجاوب متفاوت : " كما قال األستاذ الفاضل دبشي علي اختلفت اإلجابات وهذا راجع 

  " .حسب مستوى التالمیذ وحسب النصوص المقدمة 
  حمد أبوط كما نجد تصریح آخر من قبل كل من األستاذین رمیشي مباركة و زن
والتنافس النزیه  ،أن التجاوب التالمیذ أثناء الحصة وارد وبارز في نشاطاتهم المختلفة

بداء الرأي بلغة سلیمة دون المساس باآلخر وفي بعض  والرغبة في التمیز والمناقشة وإ
  .ان اإلقناع یكون بالدلیلاألحی

هناك تجاوب كبیر بین التالمیذ وهذا راجع ألسلوب األستاذ أن :من هنا یمكننا القول 
  .ن لمكتسباتهم اللغویة بالإلضافة إلى توضیف الحس,في نفوسهم  المتبع وغرس الثقة

  : السؤال السابع عشر 

كیف ) القدرة على الفهم والتعبیر( لو طلب منك تقییم قسمك من حیث الكفایة التواصلیة 
وبین المتعلمین مع بعضهم البعض ، )التواصل العمودي( ین المتعلمین تجدها بینك وب

  ؟) التواصل األفقي (
وهذا راجع ، خر ومن نص آلخریختلف من قسم آلن التقییم أاتفق أساتذتنا الكرام على 

  .  رغم وجود عنصر الحافز لتشجیعهم، تالمیذ ومدى تحضیرهم للنشاطاللمستوى 
أن الكفایة التواصلیة تبنى على التحضیر الجید من قبل التالمیذ : و منه یمكننا القول 

التواصل داخل  فلوال اإلطالع المسبق على الموضوع وتحلیل أفكاره لما وجد، واألستاذ
   .القسم 

  : السؤال الثامن عشر 
  ماهي الصفات التي یجب أن یتمیز بها األستاذ لضمان التواصل الفعال مع تالمیذه ؟
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  :وكانت اإلجابة عل الشكل اآلتي 
 .المعاملة الطیبة والصبر  -
 .التواضع والرفق  -
 .القدرة على التحكم في القسم  -
 .تقییم التالمیذ تقییما موضوعیا  -
 .الصدق واألمانة  -
 .التحضیر األدبي والعلمي  -

جملة  طریق عن، فاألستاذ هو المسؤول األول لضمان التواصل الفعال بین تالمیذه
بالنفس من خالل إبداء رأیه الصفات یتمیز بها والتي تزرع في المتعلم الثقة من 

  .أثناء المناقشة
  : السؤال التاسع عشر 

  تجنبها ؟ماهي الصفات التي یجب علیه 
  :في النقاط اآلتیة كانت معظم اإلجابات تنصب 

 .و الكالم الجارح ، التعصب -
ئة و عدم احترام تالمیذه  -  .المعاملة السیّ
ألنها طریق تؤدي إلى فقدان الثقة بین بطریقة غیر عادلة،  بین التالمیذ المفاضلة  -

 .المتعلم والمعلم 
  : السؤال العشرون 

  لتنشیط حصة التعبیر الشفهي ؟هل تستعمل عنصر الحافز 

  "ال"الذین أجابوا   "نعم"الذین أجابوا   اإلقتراحات

 00 03  عدد األساتذة

   20الجدول رقم  
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وهذا ما یثبته ، إلنجاح العملیة التعلیمیة مهما كان نوعه اضروری ایعد الحافز عنصر 
  .الجدول 

  :السؤال الواحد والعشرون 

  ؟واصلیة في نشاط المطالعة الموجهةما رأیك في استعمال المقاربة الت 
میة رأي أستاذنا الفاضل كما نجد ، رأى األساتذة أنها ضروریة لنجاح العملیة التعلیمیة التعّل

أنها مفیدة في بعض الحاالت إذا توفرت العوامل : زنبوط أحمد یختلف بحیث یقول 
  .واألجهزة األخرى  DVDاستخدام : المساعدة مثل 

حیث إن المقاربة التواصلیة أمر ضروري لنجاح العملیة التعلیمیة ف وهكذا ومما سبق
  .یشترك فیها كل من المعلم والمتعلم 

  : ةـــــــالصـــالخ
ن أن نشاط المطالعة الموجهةیحسب اإلستبانة التي بین أیدینا         ّ ) التعبیر الشفهي(تبیـ

بناء ال في التي تتمثلوهذا راجع ألهمیته الكبرى ، ضروري لبناء بقیة األنشطة األخرى
فبالرغم  ،كما أن نجاح هذا النشاط یـرتبط بالمعلم والمتعلم معا، اللغوي والمعرفي للمتعلم

إّال أنه قد یجد صعوبة في تقدیم هذا النشاط والسبب  ذي یملكه المعلمالّ ثراء اللغوي المن 
من تغییر خبرة مهنیة قد تمكنه  واذ ذولكن كون األست. یرجع لضعف مستوى التالمیذ

إضافة إلى ذلك تسمح المطالعة الموجهة بتحقیق ، اللغوي لمتعلمیهاألسلوب الفكري و 
أن  :ومن هنا یمكننا القول .)التواصل األفقي والعمودي(نوعیه تواصل والحوار الفعال بال

نفس المتعلمین وقدرتهم أهدافه المتمثلة في زرع الثقة في قد حقق نشاط المطالعة الموجهة 
      .في إبداء الرأي بلغة سلیمة أثناء النقاش 
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لنشاط المطالعة الموجهة و أثرها  المیدانیة انطالقا من الدراسة الوصفیــة التحلیلیة      
ومن خالل استجواب  ،لمتعلم في السنــة الثالثة متوسطفي تحقیق الكفاءة التواصلیة لدى ا

  نجملها إلى جملة نتــائج  واالحتكاك باألسرة التربویة، توصل هذا البحث أساتذة الطور
  :في مایلـــي  

فع  من مستوى مر  - ت البرامج التعلیمیة بعدة مناهج بغرض مواكبة العصر و الرّ
جعلت من المتعلم محور العملیة التعلیمیة منظومة إلى أن توصلت إلى المتعلمین، 

میة أال وهي منظومة الم  .قاربة بالكفاءات التعّل
ها وألشكال العلمیة لطرائق التدریس وتقنیاتدراسة یقصد به العلیمیة التّ إن مصطلح  -

م  لمیذ بغیة تحقیق األهداف المنشودة سواء تنظیم حاالت التعّل التي یخضع لها التّ
  .على المستوى العقلي أو الحسي كانت 

المنهج الدراسي، ( إن العملیة التعلیمیة عملیة تكاملیة، تتفاعل فیها أطراف متعددة  -
 .تحقیق األهداف المسطرة سلفا ل طلبا) المعلم، والمتعلم 

تتأثر بمجموعة عوامل وظروف  ،لعة الموجهة عملیة تدریجیة معقدةتعتبر المطا -
 .ارف المتجددة خارجیة محیطة بالقارئ، فهي الوسیلة لكسب المهارات والمع

من الناحیة  المطالعة الموجهة ذات أبعاد ثالثیــة تساعد في بناء شخصیة المتعلم -
 .و العضویة النفسیة ،العقلیــة 

 ؛ـلمیذالتّعلمــات و إثراء معارف التّ  في تطویرالموجهة أهمیة قصوى للمطالعة  -
وعلیه تبقى للمدرسة األهمیة الكبرى في تشجیع متعلمیها على ذلك وبخطى 

ها تغني اللغویة والتعبیـ التلمیذ تنمي قدراتمدروسة، فهي  ـریة والمعرفیة كما أنّ
 .مخیلته 

ــد من خالله البرامج التي تجّس درسي أحد أهم الوسائل التعلیمیة یعــد الكتاب الم -
 .ة التّعلم بین طرفي العملیة التعلیمیةرور الوزاریة من أجل ضمان سی
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شاط اللغة العــربیة، وهذا یلعب األستاذ دورا فعاال في تنشیط المتعلم وتفاعله مع ن -
اكتسابه مجموعة قیم ومهارات تندرج ضمن المجاالت اللغویة اآلتیة راجع إلى 

 .جتماعي، علم اللغة النفسي علم اللسانیات، علم اللغة اال:
رة اللغویة بالدقة والكفاءة فضال عن السرعة والفهم، فمنها ما یندرج تــتـسم المها -

 .ضمن المهارات الصوتیة، والمهارات غیر الصوتیة 
تقوم فنون اللغة على مهارة االستماع، وهذا راجع لقدرة المتعلم على فهم المسموع،  -

 .حیث تتنوع هذه المهارة حسب الحاجة المطلوبــة 
عقلیة عضویة انفعالیة، فهي السبیل الوحید الكتساب المعارف تعــد القراءة عملیة  -

غة، حیث إ المختلفة، كما أنها جزء مهم ها ذات عالقة من المنظومة الكلیة لّل نّ
 .وطیدة بفنون اللغة األخرى 

تنشیط مهارة الكالم هذا یسعى األستاذ إلى للحوار أهمیة كبیرة في تعلیم اللغة، ل  -
 .بیل الوحید للتواصل الشفهي فیما بینهم الس بوصفهالدى تالمیذه، 

 ساب قدرة التعبیر عن أفكاره،خالل مراحل تعلیمه إلى اكتیهدف المتعلم دائما  -
 .قادرا على التواصل النفسي واالجتماعي تي تجعله الّ عن طریق مهارة الكتابة  

من المعلم إلى المتعلم تفرض بالضرورة مهارة  إن نقل المعارف والقیم والمهارات -
التواصل الشفهي، : ( التواصل التربوي، حیث تتم هذه األخیرة بطرق مختلفة

فهذه المهارة ذات أبعاد نفعیة، فهي  ،...)صل الكتابي، التواصل السلوكيالتوا
 .تهدف لزرع الثقة بالنفس في شخصیة المتعلم 

المرسل ( على كل من المعلم والمتعلم  التربويیستلزم نجاح عملیة التواصل  -
 .اتباع شروط هذه العملیة لضمان التواصل الفعال داخل الصف  ) والمستقبل 

) المطالعة الموجهة(الشفهي تعبیر للنهاج اللغة العربیة عنایة خاصة ولي می -
الوسیلة األولى للتواصل المباشر، كما أنها مقدمة للتعبیر الكتابي فمن  بوصفها

 .مهاراته المختلفة إلبراز ذاته داخل القســـم خالل هذا النشاط یوظف المتعلم 
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 صّب جملة من التوجیهات البیداغوجیة تیخضع األستاذ في بدایة الموسم الدراسي ل -
 .وهذا لتحقیق األهداف المسطرة  ،ي تعلیمیة نشاط المطالعة الموجهةف

ذین یتوجهون  -  من خالل دراستـنا المیدانیة الحظنا انخفاض نسبة التالمیذ اّل
  :إلى المكتبة المدرسیة للمطالعة و هذا راجع لعدة أسباب أهمها 

 .األساتذة للمطالعة الخارجیة  بعض عدم تحفیز -
 .مواقیت فتح المكتبة المدرسیة في بعض المؤسسات التعلیمیة عدم انضباط  -
 .رغبة التالمیذ التي تشبع ة المدرسیة على الكتب عدم توفر المكتب -

ن المطالعة الموجهة أساس التواصل اللغوي، ألنها تكسب المتعلم إ :وعلیه یمكننا القول
عقلــه وتغذي روحه،  أنها تغرس فیه الثقة بالنفس وتنیررصیدا لغویا معرفیا هائال، كما 

  .عن رأیه بكل حـریةذي من خالله یعبر التلمیذ النشاط األساسي الّ فهي 
فبالرغم من صعوبة أداء نشاط المطالعة الموجهة ومدى أهمیته في التواصل اللغوي إّال  

تي تبنى من المرحلة اإلبتدائیة، دون أن الّ نسبة عالیة على كفاءة المتعلمین یقوم وبأنه 
 يتالّ  لنبیلةإلى حبه وتفانیه لمهنته اننسى قدرات األستاذ في مادة اللغة العربیة باإلضافة 

من خاللها یستطیع تبسیط كل ماهو صعب، ألن معظم المواضیع الخاصة بهذا النشاط 
مستوحاة من األنترنات بحیث تحتوي على مفردات صعبة وثقافة بعیدة كل البعد عن تراثنا 

لهذا یعمل األستاذ جاهدا للتغلب على هذه المشاكل بوسائل مختلفة كتحویل ، وطنيال
باإلضافة إلى ذلك  ،...مع وضع عنصر الحافزمسرحیات  بعض نصوصها إلى

 .فئات مختلفة فیهبین للتواصل في المجتمع  فالتواصل داخل القسم هو صورة مصغرة
التواصلیة في اإلصالحات الجدیدة، مع دراستها واألخذ ببعض  المقاربة إدخاللذلك وجب 

االستفادة من تطبیقاتها لتطویر و بما یتناسب وخصوصیة المجتمع الجزائري،  أسالیبها
قدرات المتعلم و تسهیل عملیة اكتساب اللغة، فلیست القراءة وحدها قادرة على اكسابه 

ماإلغته، و     . في ذلك  كبیربقیة أنشطة اللغة دور ل نّ
    



 



 ـــلـــحـــــــقــــــمــــــــــالــــ
 

 

73 

  المستوى  الموضوع  الحصة  13:الوحدة   رقم الدرس
   م 3س  في عیادة طبیب األسنان  تعبیر شفهي  -2   من اآلداب العالمیة  

  :  األهداف التعلمیة
  : القدرة على 

  .آخرالعرض أو مناقشة عرض تناول الكلمة والمشاركة في الحصة بتقدیم  -
  . خطأو تقویم وجهة نظر أو الدفاع عن فكرة أو توسیعها أإبداء  -
     .مرتبةلغة سلیمة وأفكار طریقة منطقیة و بالتعبیر الشفهي عن مضمون النص  -
  .على تلخیص النص -

  : مؤشر الكفاءة
  .سلیمتینیتناول التلمیذ الكلمة لیقدم عرضه بلغة ومنهجیة  -
  ...,استشهاد ،استدالل ،تعابیر ،مفردات: ویوظف مكتسباته المعرفیة واللغویة  -
  ....أخذ الكلمة لیناقش ما سمعه مثریا فكرة أو مصححا خطأ أو مبدیا رأیاوی -

  .السبورة  ، 135كتاب اللغة  ص  : السند التربوي
  مـــــلـــعــــــــتـــــــــــة الـــــطـــــــشــــــــنـأ  وضعیات التعلم

  .  ةواألعمال المنجز  أسئلة لمراقبة المطالعة: تقویم مبدئي -  وضعیة االنطالق
  .یثبت التلمیذ مكتسباته األولیة في فهم النص ویدعمها -  الهدف الوسیطي

 : التعبیر الشفهي -  بناء التعلم
  .تترك الحریة للتالمیذ لتقدیم عروضهم  -
  :یقدم التالمیذ عروضهم المنجزة مع مراعاة  -

توظیف  ،مضمون النص المحافظة على  ،ترتیب األفكار  ،استعمال اللغة الفصحى  ،الوقفة السلیمة ، الهدوء
  .المكتسبات الغویة والمعرفیة 

ثبات  - یتناول التالمیذ الكلمة إلبداء آرائهم من حیث المنهجیة واألفكار واللغة بتصحیح فكرة أو إثرائها أو نفیها وإ
  ....غیرها 

  :یتدخل األستاذ في الوقت المناسب  -
هدوء وتشجیعهم على المشاركة في الحوارومساعدتهم لتوجیه التالمیذ إلى تصحیح أخطائهم وحثهم على االلتزام بال

  .على صیاغة أفكارهم 
  ::  بطاقة قراءة للنص -

  في عیادة طبیب األسنان :العنوان
   عن روایة القیلولة لغابلایر غارسیا ماركیز ترجمة سعدي عبد اللطیف: المرجع

  روایة :نوع النص
  أدبیة: طبیعة النص
  سردي ،حواري إخباري،: نمط النص

في عیادة طبیب األسنان الذي زاره العمدة وهدده بإطالق أحداثها  تدور فصل من روایةهذا النص : موضوع النص
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  .نهایة غامضةوینتهي الفصل  الرصاص علیه إن لم یخلع له ضرسه
  :)األحداث(محتوى النص 

  . طبیب األسنان یدخل إلى عیادته ویستعد للشروع في عملهـ 1
  .ویهدده بقتله إن لم یخلع له درسهالعمدة یقصد الطبیب ـ 2
  .الطبیب یمسك مسدسه ویأذن للعمدة بالدخولـ 3
  .الطبیب یعاین السن المصاب - 4

   :)المغزى(أهمیة النص 
  .أهل الكهف ناموا  ثالثة قرون وأنهضهم اهللا فكانت آیة على قدرة اهللا في إحیاء الموتى

  .بطاقة القراءةیلخص التالمیذ مضمون النص باستغالل  -  تقویم بنائي
  .مفردات وتعابیر: یدعم التلمیذ ثروته اللغویة  -  الهدف الوسیطي

  .ویتدرب على التعبیر من خالل بطاقة قراءة -
  .قراءة فردیة لفقرة للتدریب على آلیات القراءة المعبرة المسترسلة  -  المرحلة الختامیة

  .                    لخصوا النص شفهیا  -  تقویم ختامي
كیف یبدو لكم الطبیب من خالله؟ والعمدة؟ كیف تصرف  ؟؟ من أبطالهاأحداث هذا الفصل من الروایة أین جرت -

  كیف تبدو لكم النهایة؟ ؟ما رأیكم فیه؟ الطبیب مع تهدید العمد له
  .ون في ذلككان الناس یشكقدرة اهللا في إحیاء الموتى في وقت یدرك التلمیذ  -  الهدف الوسیطي

 .الزمة إلعداد حصة التعبیر الشفهي المقبلة إعطاء التوجیهات ال -  
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  المستوى  الموضوع  الحصة  15:الوحدة   رقم الدرس
   م 3س  بین المد والجزر ألعاب الحاسوب  تعبیر شفهي  -2   الریاضة والترفیه  

  : األهداف التعلمیة 
  : القدرة على 

  .آخرالعرض أو مناقشة عرض تناول الكلمة والمشاركة في الحصة بتقدیم  -
  . خطأیعها أو تقویم وجهة نظر أو الدفاع عن فكرة أو توسإبداء  -
     .مرتبةلغة سلیمة وأفكار طریقة منطقیة و بالتعبیر الشفهي عن مضمون النص  -
  .على تلخیص النص -

 :مؤشر الكفاءة 
  .سلیمتینیتناول التلمیذ الكلمة لیقدم عرضه بلغة ومنهجیة  -
  ...,استشهاد, استدالل, تعابیر, مفردات: ویوظف مكتسباته المعرفیة واللغویة  -
  ....ویأخذ الكلمة لیناقش ما سمعه مثریا فكرة أو مصححا خطأ أو مبدیا رأیا -

  .السبورة ,  165كتاب اللغة  ص: السند التربوي 
  مـــــلــــعــــــــتـــــــة الـــــــطــــــشــــــنـأ  وضعیات التعلم

  .  ةواألعمال المنجز  أسئلة لمراقبة المطالعة: تقویم مبدئي   وضعیة االنطالق
  .یثبت التلمیذ مكتسباته األولیة في فهم النص ویدعمها   الهدف الوسیطي

 : التعبیر الشفهي   بناء التعلم
  تترك الحریة للتالمیذ لتقدیم عروضهم.  
  زة مع مراعاة المنجیقدم التالمیذ عروضهم:  

توظیف  ،على مضمون النصالمحافظة ،ترتیب األفكار  ،استعمال اللغة الفصحى  ،الوقفة السلیمة ، الهدوء 
  .المكتسبات الغویة والمعرفیة 

  ثبات یتناول التالمیذ الكلمة إلبداء آرائهم من حیث المنهجیة واألفكار واللغة بتصحیح فكرة أو إثرائها أو نفیها وإ
  ....غیرها 
  یتدخل األستاذ في الوقت المناسب:  

زام بالهدوء وتشجیعهم على المشاركة في الحوارومساعدتهم لتوجیه التالمیذ إلى تصحیح أخطائهم وحثهم على االلت
  .على صیاغة أفكارهم 

 بطاقة قراءة للنص  ::  
  ألعاب الحاسوب بین المد والجزر: العنوان
  غیر مذكور: المرجع

  مقالة :نوع النص
  علمیة: طبیعة النص
  إخباري: نمط النص

یتناول ألعاب الحاسوب وتأثیرها على من یدمن علیها ویقدم لنا توصیات في كیفیة هذا النص : موضوع النص
  .استعمال الحاسوب والتعامل مع هذه األلعاب ویحث مبرمجي األلعاب على صنع برامج هادفة لألطفال

  ):األفكار(محتوى النص 
  .بیان الكاتب أهمیة األلعاب الترفیهیة لإلنسان - 1
الصحیة التي یسببها الحاسوب عموما واأللعاب اإللكترونیة خصوصا وتقدیم توجیهات في بیان الكاتب المشاكل  - 2

  .كیفیة استخدامهما
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  ): المغزى(أهمیة النص 
  .الحاسوب مهم لإلنسان واأللعاب اإللكترونیة مفیدة بشرط حسن استغاللهما

  .یلخص التالمیذ مضمون النص باستغالل بطاقة القراءة   تقویم بنائي
  .مفردات وتعابیر: یدعم التلمیذ ثروته اللغویة    لوسیطيالهدف ا

 ویتدرب على التعبیر من خالل بطاقة قراءة.  
  .قراءة فردیة لفقرة للتدریب على آلیات القراءة المعبرة المسترسلة    المرحلة الختامیة

  .                    لخصوا النص شفهیا    تقویم ختامي
 ما ؟ ما رأیكم في الكبار الذین یمیلون إلى هذه األلعاب ؟تنتج هذه األلعابلمن  ؟ماذا یقصد بألعاب الحاسوب

   ؟ما رأیكم في النصائح التي قدمها الكاتب لنا.اذكروها.هل لها أضرار؟؟ فائدة هذه األلعاب
  .استخدامها وب مفیدة ولكنها قد تضر إذا أساءأن ألعاب الحاسیدرك التلمیذ    الهدف الوسیطي

   ت الالزمة إلعداد حصة التعبیر الشفهي المقبلة إعطاء التوجیها. 
  



 الــــــمـــلــحــق
 

 77 

 اــــوذجـــمـــراءة نــــــة قـــاقـــطـــــــب

  : العنوان 
  :تاریخ كتابته 

  :الناشر 
:                                       صورة الغالف 

  :المؤلف 
  :تاریخ الظهور 

  :دار النشر 
  :الترجمة الحالیة 

  

  الســــــــیــاق
  :بیوغرافیا الكاتب

مكانة العمل األدبي : العناصر األساسیة(
في حیاته ؟عمر الكتابة؟ االهتمامات أو 

  ...)الموضوعات المعتادة

  :السیاق التاریخي 
  :السیاق األدبي 

  :اإلطار الفضاء الزمني 

  خـصائص العمل األدبــي
  ...، مجموعة شعریة)كومیدیا/تراجیدیا(، مسرح)قصة/روایة(حكایة :الجنس األدبي

  ...سیرة ذاتیة/واقعیة/علم الخیال/مغامرات/تاریخیة/بولیسیة/روایة انسیابیة :النوع
  ...تراجیدي/درامي/هزلي/وجداني/غنائي: الصبغة

  .....حزین/مخیف/عنیف/هجائي/ساخر: نوع التعبیر
  خارجي/داخلي: السارد

  مجموعة/منفرد: العمل األدبي
  : بنیة العمل األدبي

 .الموضوع األساسي - 
 .الحبكة - 
  .الشخصیات الرئیسیة ووظائفها - 
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  .نوع النص - 
  محــطات مهمـــة

  :وصف المكان األساس 
  ) :العقدة(لحظة التحول في العمل األدبي 

  :بعض االستشهادات 
  

  تلقي العمل األدبي
  :استقبال الجمهور

  :استقبال النقد 
  :السینمائي االقتباس 

  النـــقــــد
  :أسباب اإلعجاب 
  :حجج متعلقة بـ 
  :القصة نفسها 
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  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التربیة الوطنیة

  :...............بسكرة                               المؤسسة:مدیریة التربیة لوالیة
  :.............البلدیة                     3ط/مفتشیة التربیة والتعلیم األساسي

  :..........الدائرة:...                                            المقاطعة
  
  
  

  ..../....:السنة الدراسیة                               ربیة         ـلغة ع:المادة
  جزائریة:الجنسیة:...............لقب اآلنسة:.......................اللقب واالسم

  :.......اإلطار:.......... تاریخ أول تعیین:.................. تاریخ ومكان المیالد
  :.....................األقدمیة في الدرجة:.................     السلم والدرجة

  :.......العالمة:............... تاریخ آخر تفتیش:............... العلميالمؤهل 
  :انجاز الدرس                         :                               ظروف التفتیش
  :................قیمتها المعلومات،                      :.........   مدة الحصة:.........تاریخ التفتیش

  .............هل تسلسلها منطقي؟                     :..........        عدد التالمیذ:...........القسم
  ..........هل حقق الدرس أهدافه؟                     ......القاعة هل هي صالحة من حیث االستماع؟

  .                             ...........................................النظافة؟:............اإلضاءة
  ...............                                 .............................التهویة؟........التدفئة؟

  .........:........مشاركة التالمیذ:                                                      تحضیر الدرس
  :التطبیقات:...................                                       نوع الدرس
  هل هناك تطبیقات على الدروس؟:...........................                                الموضوع

  ..................................................                                .....هل هو مقرر؟
  ............هل هي مناسبة؟:                                                            البرنامج

  :     الوسائل التعلیمیة ..........                         هل هو موزع على السنة الدراسیة؟
   :........................السبورة:..........................                         محترمهل التوزیع 

                                                            :........................الكتاب                                                           :  المذكرة 
  :............................وسائل أخرى......................     قیمتها؟...............:....هل هي موجودة

  

  ويـــــربــــر التــــریــــقــــالت
 المتوسط/ألستاذ التعلیم األساسي
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  :التالمیذ مراقبة أعمال :                                                       دفتر النصوص
دفاتر التالمیذ هل هي :.......................      هل هو مستعمل حسب التوجیهات التربویة

  ...................مراقبة؟
  .......................هل یعتني بها التالمیذ؟................................................................       

  :الفروض المنزلیة..............        ة فیه موجودة في دفاتر التالمیذ؟هل األعمال مسجل
  .............................هل هي كافیة؟..........................................................             

  .................صححة ومناسبة؟هل هي م:                                               هل هو مراقب من حیث
  :.......................       .............................................التدرج:..................البرنامج المقرر

  ......................هل یحتفظ بها التالمیذ؟:.........................................                     الواجبات
  

 
 

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

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

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

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

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

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

  ) ة(التقریر العام بعد حضور الدرس، واالطالع على الملف اإلداري، ومنـــاقشة األستــاذ

  یةالــــــــــــغـة الــعـــــربــــ: تقریر حرره مفتش مادة:...........................         العالمة بالحروف 

   20:........./باألرقام         

  :....../..../.....بـــ:................... السید:.........         باألمر تاریخ) ة(إطالع علیه المعني 

  اإلمـــضـــــــــاء                                                      اإلمــــضـــــــــــــاء        

 ةــــویــتربــادات الــــاألرش
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  جامعة محمد خیضر بسكرة
  كلیة اآلداب واللغات 

  قسم اللغة العربیة و آدابها
  . خاصة بالتلمیذ: استمارة استبیانیة 

  
  

  

         الطور ي لكفاءة التواصلیة لدى المتعلم فأثر المطالعة الموجهة في تحقیق ا :الموضوع 
  . -السنة الثالثة نموذجا  –المتوسط 

  .....................: ........متوسطة 
  :في المكان المناسب    xأجب عن األسئلة التالیة بوضع عالمة  -

      نعم          الهل تحب نشاط المطالعة الموجهة ؟ 
 هل تجد المتعة في هذا النشاط ؟         نعم          ال 
 ؟                دك في اكتشاف مفردات و جمل جدیدةهل ترى أن نشاط المطالعة الموجهة یساع

 نعم           ال
 ما هي الصعوبات التي تواجهها أثناء نشاط المطالعة الموجهة ؟ 

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

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

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

        ال  هل تدفعك المطالعة الموجهة إلى المطالعة الخارجیة ؟ نعم 
 النعم           نشاط في أنشطة أخرى؟ال اهل تستخدم المفردات التي تعلمتها من هذ 
 ما عدد الكتب التي طالعتها هذه السنة ؟ 

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

 من أجل إعداد مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في اللسانیات التعلیمیة  

x  
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  ما نوع الكتب التي تحب مطالعتها: 
  كتب أدبیة 
  كتب علمیة

  كتب ذات ثقافة عامة 
  كتب إسالمیة

         ال     هل تحتوي مدرستك على مكتبة داخلیة ؟    نعم 
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  جامعة محمد خیضر بسكرة 
  كلیة اآلداب واللغات 

  قسم اللغة العربیة و آدابها
  . األستاذخاصة ب: استمارة استبیانیة 

  
  

  

  التواصلیة لدى المتعلم في الطور أثر المطالعة الموجهة في تحقیق الكفاءة :الموضوع 
  .-السنة الثالثة نموذجا  –المتوسط 

  : . . . . .متوسطــة 
  ) : ....................ة(األستاذ 

 :بدقة و وضوح أجب عن األسئلة اآلتیة  -
  الجدید ؟تحت ضوء النظام ) التعبیر الشفهي(ما رأیك في نشاط المطالعة 

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

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

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

 هل هناك قابلیة للمتعلمین اتجاه هذا النشاط ؟ 

  نعم             ال
  
  
  
  

  من أجل إعداد مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر  في اللسانیات التعلیمیة
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  و لماذا ؟
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

..........................................................  
 هل تستعین بالقاموس أثناء قیامك بنشاط المطالعة الموجهة ؟       نعم           ال 
 نعم           ال                    هل مستوى التالمیذ یؤثر في تقدیم هذا النشاط ؟ 

  وكیف ذلك ؟ 
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

..........................................................  
 نعم                 ال      هل مدة ساعة واحدة كفیلة لتقدیم هذا النشاط ؟ 
 نعم                 ال      هل تجد صعوبة في تحضیر مذكرة هذا النشاط ؟ 
  الموجهة ؟ماهي المشاكل التي تتعرض لها أثناء تقدیمك لنشاط المطالعة 

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

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

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

....................................  
  ماهي اقتراحاتك؟

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

....................................................................................
..........................................................  
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 ما سبب نفور بعض التالمیذ من حصة المطالعة ؟ 

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

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

 ال    ؟     نعم        الموجهةلف تالمیذك بالمطالعة هل تك 
 لماذا یتهرب بعض األساتذة من تقدیم هذه النشاط ؟ 

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

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

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

  ومدى تأثیر ذلك على المتعلم ؟
....................................................................................

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

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

  ال تعبیره ؟       نعم             هل أثرت هذه الحصة على لغة المتعلم وأسلوب  
  هل استفدت من الدراسات المقدمة في مجال علم اللسانیات النفسي وعلم اللغة

 ال      النفسي ؟  نعم    
  ال    نعم  الفصل األول والفصل الثاني ؟   هل وجدت تغییر في شخصیة المتعلم بین 

  و أین یظهر هذا التغیر ؟
....................................................................................

....................................................................................
................................................................................  
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 ال     نعم           هل النص القرائي له تأثیر على شخصیة المتعلم ؟  
  

  .علل ذلك 
.............................................................................................
.............................................................................................

.................................................................................  
 هل النصوص المبرمجة تتماشى والقدرات العقلیة للمتعلم ؟     نعم         ال 

  .علل ذلك 
....................................................................................

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

      هل كثرة المطالعة لدى المتعلم تمكنه من انجاز قصص مشابهة للنص المقروء ؟
 ال   نعم          

  التعبیر (ما مدى تجاوب التالمیذ مع بعضهم البعض إثناء حصة المطالعة الموجهة
 ؟) الشفهي

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

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

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

....................................  
  القدرة على الفهم والتعبیر(لو طلب منك تقییم قسمك من حیث الكفایة التواصلیة (

ع بعضهم وبین المتعلمین م,)العمودي التواصل( المتعلمینكیف تجدها بینك وبین 
  ؟) التواصل األفقي(البعض 

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

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

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

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

 ماهي الصفات التي یجب أن یتمیز بها األستاذ لضمان التواصل الفعال مع تالمیذه ؟ 
....................................................................................

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

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

 ماهي الصفات التي یجب علیه تجنبها ؟ 
....................................................................................
....................................................................................

..................  
   النعم              هل تستعمل عنصر الحافز لتنشیط حصة التعبیر الشفهي ؟ 
 ما رأیك في استعمال المقاربة التواصلیة في نشاط المطالعة الموجهة ؟ 

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

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

....................................................................................
.........................................................  
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م، في تطبیق 2002/2003شرعت وزارة التربیة الوطنیة ابتداء من السنة الدراسیة       
طریقة جدیدة لتعلیم اللغة العربیة بهدف تمكین المتعلمین من اكتسابهم المهارات الوظیفیة 

یساعدهم على ممارسة النشاط اللغوي، وفقا لما تقتضیه أحوال و تزویدهم بزاد معرفي 
تي تتیح للمتعلم . المقاربة النصیة لمیذ(ویقوم التعلیم فیها على المقاربات بالكفاءات اّل ) التّ

  .بناء معارفه بنفسه، بفضل ما یخلقه األستاذ من أوضاع أثناء العملیة التّعلیمیة
لعة الموجهة، حیث تولد هذه األخیرة طرق تفكیر هذا ما رأیناه یندرج ضمن نشاط المطا

ذي یتأثر ویؤثر، لهذا جاء عنوان مذكرتنا  أثر المطالعة وكتابة تصنع القارئ المنتج اّل
 في الطور المتوسط السنة الثالثةالموجهة في تحقیق الكفاءة التواصلیة لدى المتعلم 

التحلیلي القائم على الدراسة فطبیعة هذه الدراسة فرضت علینا االجراء الوصفي . نموذجا
  .المیدانیة

یشمل هذا البحث على مدخل وفصلین، تتصدرها جمیعا مقدمة توضیحیة وتعقبها خاتمة 
وعلیه یحمل الفصل األول عنوان المطالعة الموجهة . لتحصي أهم النتائج المتحصل علیها

وأهدافها والقراءة المنتجة، حیث جاء في محتواه دراسة لمفهوم وأبعاد المطالعة الموجهة 
المدرسي وأثر المعلم على المتعلم في عملیة التحصیل اللغوي،  التربویة، ودور الكتاب

  .باإلضافة إلى ذلك دراسة أهم المهارات اللغویة
أما بالنسبة للفصل الثاني فقد كانت طبیعته تطبیقیة جاء تحت عنوان الدراسة المیدانیة 

ذي یقوم على االجراء الوصف والتحلیل واحصاء أهم ما  لنشاط المطالعة الموجهة، اّل
  .توصلنا إلیه میدانیا

فالهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن دور المطالعة الموجهة وأثرها في تحقیق الكفاءة 
تي  تنسب التواصلیة داخل الصف، وقد استفدنا في إنجاز هذه الدراسة من جملة مراجع اّل

    :إلى موضوعنا أبرزها 
بشیر إبریر للكاتب   یثةمفاهیم التعلیمیة بین التراث والدراسة اللسانیة الحد -

   . وأخرون
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والكتابة وعوامل تنمیة المهارات  ،والقراءة ،والتحدث، اإلستماع،المهارات اللغویة -
  .زین كامل الخویسكيلألستاذ  اللغویة عند العرب وغیرهم

سعاد عبد  ،طه علي حسین الدلیميل اللغة العربیة مناهجها وطرائق تدریسها -
 .الكریم عباس الوائلي

  . محسن علي عطیةلألستاذ   تدریس اللغة العربیة في ضوء الكفاءات األدائیة  -
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Summary 

Since 2002-2003, the ministry of national education has started 
the application of new methods in teaching the Arabic language to 
encourage and enable learners to aquire skills and providing them 
with the appropriate knowledge and according to the texual 
approach. 
The modern school aimed at the growth of student in the mental 
aspects of all characters physical, emotional ,social ...etc and take 
into account their interests and needs, and to reach these goals 
,the educators should use the competency based approach (CBA). 
The purpose of this study to declare that the learners are the 
central and the core of the learning process and the teacher is a 
facilitator specially in writing and reading, and that what makes the 
reader affects and affected by. 
And this is what our research is talking about, the efficiency of the 
guided reading to fulfill the concept of the communicative 
competence for 3 Ms Middle school stage.  
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I. مصادر ال     :  

حیاء التراث )1 المعجم الوسیط، باب  ،مجمع اللغة العربیة اإلدارة العامة للمعجمیات وإ
 .م2005 ،4ط ،الطاء،جمهوریة مصر العربیة

II.  المراجـــع:  
دراسات في اللسانیات التطبیقیة حقل تعلیمیة اللغات، دیوان المطبوعات  ،أحمد حساني )1

 .م1994 الجزائر، ،الجامعیة الجزائر

، 1ط، 2ج، لبنان ،بیروت ،دار النهضة العربیة ،تعلیمیة اللغة العربیة، أنطوان صیاح )2

  .م2008

مخبر  الحدیثة،تراث والدراسة اللسانیة بشیر إبریر وأخرون، مفاهیم التعلیمیة بین ال )3

  . 2009، الجزائر، عنابة، اللسانیات واللغة العربیة ،جامعة باجي مختار

الدیوان الوطني للمطبوعات  ،المقاربة بالكفاءات في المدرسة الجزائریة ،بوبكر بن بوزید )4

 .2006 ،الجزائر ،المدرسیة

 دور التمدرس في نمو نظریة الذهن عند الطفل، دار یازوري للنشر والتوزیع، ،جمیلة بیة )5

  .م2009 األردن، ،عمان

 اإلسكندریة، دراسات في اللسانیات التطبیقیة، دار المعرفة الجامعیة، ،حلمي خلیل )6

 .م2000 ،]ط.د[مصر، 

والكتابة وعوامل  ،والقراءة ،والتحدث، اإلستماع،المهارات اللغویة ،زین كامل الخویسكي )7

، مصر ،األزاریطة ،دار المعرفة الجامعیة ،تنمیة المهارات اللغویة عند العرب وغیرهم

2008. 
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مناهج اللغة العربیة و طرق  ،سعدون محمود الساموك وهدى علي جواد الشمري )8

 . 1،2005ط ألردن، ،عمان تدریسها، دار وائل للنشر،

اللغة العربیة مناهجها وطرائق  ،عباس الوائليسعاد عبد الكریم ، طه علي حسین الدلیمي )9

 . م 2،2005، طدار الشروق للنشر والتوزیع ،عمان ،األردن تدریسها،

 ،9ط مصر، دارالمعارف، الموجه الفني لمدرسي اللغة العربیة،، عبد العلیم إبراهیم )10

 . ]ت-د[

طرق تدریس اللغة العربیة، دار المسیرة للطباعة والنشر والتوزیع،  ،علي أحمد مدكور )11

 . 2009 ،1ط عمان، األردن،

مهارات التفكیر في مراحل التعلیم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، ، فهیم مصطفى )12

 .2002 ،1مصر، ط

المملكة ، دار المریخ للنشر ،اللغة واضطرابات النطق والكالم ،فیصل محمد خیر الزاد )13

 . م1990-هــ1410، العربیة السعودیة

تدریس اللغة العربیة في ضوء الكفاءات األدائیة، دار المناهج  ،محسن علي عطیة )14

 . 2007، 1للنشر والتوزیع، عمان ،األردن ط

دار الشروق للشر والتوزیع ، الكافي في أسالیب تدریس اللغة العربیة ،محسن علي عطیة )15

 . 2008، 1ط األردن، ،عمان

وفق النصوص ، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم اإلبتدائي ،محمد الصالح حثروبي )16

 ،الجزائر ،عي ملیلة ،دار الهدى للطباعة والشر والتوزیع ،المرجعیة والمناهج الرسمیة

2012. 
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، جامعة الجزائر، دلیل عمل ،األسس واإلجراءات ،تعلیم اللغة العربیة ،محمد العید رتیمة )17

2002-2001. 

 عالم الكتب الحدیث،، طرائق و أسالیب التدریس المعاصرة ،محمود داود سلمان الربیعي )18

 . م2006، 1ط ، األردن

 ،مصر ،القاهرة، عالم الكتب للنشر ،ذترجمة محمد عیا ،علم اللغة اإلجتماعي ،هدسون )19

 . ]ت.د[ ، 2ط

  
III.  الوثائق والمدونات والرسائل الجامعیة:  

المعهد الوطني للتكوین  ،تعلیمیة اللغة العربیة للتعلیم المتوسط ،وزارة التربیة الوطنیة )1

 . ]ت.د[، الجزائر ،مستخدمي التربیة

المعهد الوطني لتكوین  ،التواصل والتفاعل في الوسط المدرسي ،وزارة التربیة الوطنیة )2

 . 2009، رـالجزائ ،الحراش، مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم

 ،اإلرسال األول ،التعلیمیة العامة وعلم النفس ،مدیریة التكوین ،وزارة التربیة الوطنیة )3

 . 1999 ،الجزائر

دیوان المطبوعات  ،منهاج اللغة العربیة للسنة الثانیة متوسط ،وزارة التربیة الوطنیة )4

 . م2006، الجزائر ،المدرسیة

الوثیقة المرفقة للسنة الثانیة متوسط، دیوان المطبوعات المدرسیة،  ،وزارة التربیة الوطنیة )5

 . م2006الجزائر، 

 ،الوثیقة المرفقة لمناهج اللغة العربیة في مرحلة التعلیم المتوسط  ،الوطنیةوزارة التربیة  )6

 .2013  ،الدیوان الوطني للمطبوعات الدراسیة
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IV.  المجالت والمقاالت:  

التحلیلیة التقویمیة للمستندات التربویة في مختلف األطوار مجلة الدراسات الوصفیة  )1

منشورات مخبر ، 2013/12/05 منعقد یوم، المقاربة بالكفاءات ءالتعلیمیة في ضو 

قسم اللغة  ،كلیة اآلداب واللغات ،جامعة مولود معمري ،الممارسات اللغویة في الجزائر

  .  2،2014ج، الجزائر و،تیزي وز ، العربیة و آدابها

V.  المواقع اإللكترونیة:  

 ،القراءة في القرار اإلجباري المطالعة في المؤسسات التربویة ،كریمة بنت محمد فخار )1

 .www.veecos.net، النسخة االلكترونیة ،شبكة معرفیة

منتدى حدائق اللغات  ،طرائق تدریس نشاطات اللغة العربیة وآدابها ، مصطفى بن الحاج )2

 .مقال الكتروني ، ةوالعلوم اإلنسانی

 ،ستخدمي التربیة وتحسین مستواهم المعهد الوطني لتكوین م ،وزارة التربیة الوطنیة  )3

www.infpe.edu.dz .  
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