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ؤاولهتا  Mبتدائيةرسة دهبا برامج امل اهمتتمن أالنشطة اليت 

، ومن )تعبري، قراءة، كتابة(خاصا ٔانشطة اللغة العربية  اهQما
املعلوم ٔان نشاط القراءة هو املفتاح ا\هيب ا\ي يمتكن املتعمل 

ه من فتح ٔابواب املعرفة والثقافة، ٕاذ بواسطهتا يمتكن بواسطت
اللغوي، فيدرك العالقة بني الlم  املتعمل من فهم طريقة البناء

  .املنطوق واملكتوب
تيسري تعلميية نشاط القراءة للسـنة تيسري تعلميية نشاط القراءة للسـنة تيسري تعلميية نشاط القراءة للسـنة تيسري تعلميية نشاط القراءة للسـنة : وهذه املداخs املوسومة بـ

  . الثالثة Mبتدائية عىل ضوء التدريس �ٔالهدافالثالثة Mبتدائية عىل ضوء التدريس �ٔالهدافالثالثة Mبتدائية عىل ضوء التدريس �ٔالهدافالثالثة Mبتدائية عىل ضوء التدريس �ٔالهداف
 sمن املقرتحات اليت من شأهنا ٔان تذلل تسعى ٕاىل تقدمي مح

الصعو�ت اللغوية اليت يعانهيا املتعمل وتفعيل معلية التعلمي وحتسني 
  .مسـتواه ومردوديته

مت اقرتاح احملتوى اللغوي ا\ي يتوافق  ::::من حيث احملتوىمن حيث احملتوىمن حيث احملتوىمن حيث احملتوى - - - -     أ أ أ أ 
 .ومسـتوى املتعمل وبيئته

مت تقدمي طريقة فاعs قادرة عىل  ::::من حيث الطريقةمن حيث الطريقةمن حيث الطريقةمن حيث الطريقة     - - - -     بببب
 .املتوخاة من هذا النشاط حتقيق أالهداف

قدمنا بعض ال�ذج اليت من  ::::من حيث أساليب التقوميمن حيث أساليب التقوميمن حيث أساليب التقوميمن حيث أساليب التقومي - ج
شأهنا ٔان تسهم يف تقومي العملية التعلميية وٕاتباع الطرائق الرتبوية 

  .السهs لكام دعت الرضورة \�

L’enseignement et ses méthodes constitueur un sujet 

important chez toutes les nations a travers le temps, de nos jours 

c’est l’un des domaines de recherche des savants, chercheurs et 

philosophes…….il recèle beaucoup de précision, et d’attention, des 

livres, des recherches, des congrès lui ont été consacrés.. 

        Et parmi les activités auxquelles l’école primaire s’intéresse, 

c’est bien celle de la langue arabe (expression, lecture, écriture).. 

       Et comme on le savait déjà la lecture est la clé d’or pour lequel 

l’élève parvient a accéder au monde du savoir et de la 

culture…ainsi on pourrait l’appeler maîtresse des autres matières, 

par ce qu’elle joue un rôle essentiel dans les préparations de l’élève 

a tisser des liens avec son environnement, tout en étant le moyen 

essentiel d’apprentissage, et la source fondamentale de l’acquisition 

du savoir, en permettant a l’élève de mieux comprendre la structure 

linguistique, il conçoit donc la relation entre la prononciation et 

l’écriture.  

      Cette recherche caractérisée par la difficulté a transmettre la 

contenu de l’activité de la lecture a la troisième année primaire, est 

une étude analytique, critique au vu de l’enseignement par 

objectifs, est conçue en un prologue et trois chapitres ; 

Chapitre premier : caractérisé  par l’étude et l’analyse 

méthodologique ou j’ai analysé le programme linguistique choisi 

par l’activité de lecture pour la troisième année primaire du point 

de vue de ses composantes essentielles, pour savoir les objectifs 

que le programme de l’éducation a fixé pour cette année? Et quel 

est le contenu choisi pour la réalisation de ces objectifs? Et quelles 

sont les méthodes pédagogiques adoptés? Et quelles sont les 

manières de redressement  suivies pour faire réussir l’opération de 

l’éducation? Tout ceci tenant compte de la pédagogie 

d’enseignement par objectifs que le programme ci-dessus cité a 

adopté… 
 
 
 

        عبد الغين زمايلعبد الغين زمايلعبد الغين زمايلعبد الغين زمايل: : : : أالسـتاذ أالسـتاذ أالسـتاذ أالسـتاذ 
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 Résumé :  ::::صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ

Les concepteurs des 

programmes d’Enseignement 

primaire se sont beaucoup 

intéressés aux trois compétences 

fondatrices (l’expression, la lecture 

et l’écriture). Rappelons que la 

lecture est l’activité qui permet à 

tout apprenant d’accéder au savoir 

et de s’approprier le capital 

culturel d’une part, et de 

perfectionner sa langue et 

distinguer le code oral du code 

écrit d’autre part. 

En s’inscrivant dans la 

pédagogie par objectifs, nous 

tenterons, dans la présente 

recherche, de remédier aux 

difficultés rencontrées par les 

élèves de 3
ème

 A.P. lors de 

l’activité lectorale. Ces 

propositions de remédiation 

porteront sur les  contenus 

enseignés, la méthode 

d’enseignement et les modes 

d’évaluation. 
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ٕان معلية التعلمي والتعمل يف صورهتا العامة يه تقاطع بني مجموعة من املكو¦ت، 
، ولو ٔانعمنا 1يؤدي التفاعل إالجيايب ف¬ بيهنا ٕاىل حتقيق أالهداف املتوخاة من هذه العملية

لوجد¦ ٔاهنا غري منسجمة ومتوافقة مع بعضها، مفعظم دروس  2النظر يف هذه املكو¦ت
وال متت بصs ٕاىل الواقع، فضال عىل ٔاهنا ال  - السـنة الثالثة Mبتدائية–ة القراءة لهذه السـن

  .3تتصل اتصاال وثيقا ببيئة املتعمل وعاداته وثقافته ورغباته وحاجاته امللحة يف هذه السـنة
لقد ٔاخذت من خمتارات ٔادبية ال تناسب مسـتوى املتعمل وسـنه يف هذه السـنة، 

عض املفردات واملصطلحات والصيغ املوجودة يف اختريت دون تدقيق ومتحيص، فنجد ب
هذه النصوص مهبمة وفهيا مغوض ولبس شديد، وهذا ما جيعل املتعمل ينفر من هذه 

ٕاضافة ٕاىل  -تالميذ أالرÇف–النصوص ٔالنه ال يسـتوعهبا، وهذا ما ٔاكدته اÆراسة امليدانية 
حلقائق واخلربات اليت الطرائق املتبعة من طرف املعلمني ٕالكساب التالميذ املعارف وا

تناسب سـهنم ومسـتوامه يف هذه السـنة، فنجد ٔاغلبية معلمي املدرسة Mبتدائية يف مجيع 
املسـتوÇت التعلميية يعمتدون عىل طرائق تقليدية يف التدريس جافة ومعيقة، هذه الطرائق 

 من ٔاجل ال ختدم املهارات والقدرات اللغوية اليت جيب توظيفها وتمنيهتا وتطويرها ، وذ�
تطوير قدرة التلميذ عىل التعبري من Óة، وعدم اهÒQم �جلانب الوجداين Mنفعايل للتلميذ 
ومعاملته معامs جافة وسلطوية تنفره من املادة وجتعÕ غري قادر عىل التعمل وMكتساب 

  .من Óة ٔاخرى
جتاهلها  عند ٕاعداد بر¦مج تعلميي تعلمي البد من ٕاتباع خطوات ٔاساسـية ال ميكن

  : ويه -ومك حنن يف مسيس احلاجة ٕاىل مثل هذه اخلطوات-بأي حال من أالحوال 
  .اختيار احملتوى التعلميي املناسب للك مرحs تعلميية تعلمية -1
  .اختيار طرائق التدريس املالمئة -2
 .اختيار ٔاساليب التقومي الناجعة -3

    ::::من حيث احملتوى التعلميي املناسبمن حيث احملتوى التعلميي املناسبمن حيث احملتوى التعلميي املناسبمن حيث احملتوى التعلميي املناسب: : : : أوالأوالأوالأوال
عارف واخلربات والتجارب اليت يسعى املهناج ٕاىل تبليغها للمتعمل احملتوى هو تÞ امل

يف ٔاي مرحs تعلميية قصد تمنية قدراته ورغباته، وكذ� تطوير اجلانب املعريف ß، وغرس 
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بعض املبادئ والقمي أالساسـية العربية Æى الفرد، وتمثني أالخالق الفاضs والصفات 
بية املعارصة هو العمل عىل بلورة خشصية ٔاصبح الهدف أالسايس للرت "احلسـنة حيث 

الفرد، وتمنية قدراته اèتلفة ومساعدته عىل التفاعل مع حميطه وجناحه يف تعامÕ مع الواقع 
  . M"4جQعي واملهين

وعند اختيار احملتوى التعلميي البد ٔان نضع نصب ٔاعيننا ٔان البيئات ختتلف من 
: اخلاص هبم، فلو قلت هلم مثال 5عجم اللغويمنطقة ٕاىل ٔاخرى، فأطفال الصحراء هلم امل

  .جشرة لاكنت النخs، ٔايرس ؤاسهل وصوال ٕاىل ٔاذهاهنم
، ...جشرة برتقال، جشرة تفاح: ٔاما ٔاطفال الشامل فتكون هلم اختيارات متعددة

، \ا يعد رشط مراعاة بيئة املتعمل وحميطه ...النقل، الربيد: وهكذا يف مجيع اïاالت
Mعي وQجM ت اليت جيب ٔان يأخذها املتخصصون يفÇقتصادي والثقايف من ٔامه أالولو

وضع الربامج التعلميية يف احلسـبان، ٔالنه لكام اكن احملتوى املقرتح ٔاقرب ٕاىل بيئة املتعمل اكن 
جيب عىل املهمتني واملعنيني ٕ�عداد املناجه "الوصول ٕاىل أالهداف املتوخاة ممكنا، \� 

  .6"ملفردات واللكامت الشائعة والبسـيطة ذات العالقة خبربات التلميذاÆراسـية اختيار ا
ٔان حمتوى املقرر يف تعلمي اللغة يف املدارس "ويف هذا السـياق يرى عبده الراحجي 

Mبتدائية جيب أن ال يكون واحدا عىل مسـتوى اÆوù الواحدة وٕامنا جيب ٔان يتنوع بتنوع 
ة ابتدائية يف العامصة، ٔاو يف املدن الكربى جيب ٔان البيئات، فاحملتوى ا\ي يقدم يف مدرس

  .7"يكون غري املقرر ا\ي يقدم يف مدرسة يف الريف ٔاو البادية
للبيئة دور Òم وفعال ؤاثر �لغ يف تعلمي اللغة فبقدر ما يكون احملتوى منتقى من بيئة 

احملتوى  املتوخاة مرشوعا، وعليه جيب ٔان يكون 8املتعمل يكون الوصول ٕاىل أالهداف
مرتبطا ارتباطا وثيقا ببيئة املتعمل وجممتعه وعاداته وتقاليده ملساعدته عىل اكتساب ملكة 

وهذا رٔاي جدير �لنظر يف "لغوية تواصلية تبليغية يعرب هبا عن خمتلف ٔاغراضه ومقاصده، 
املراحل أالوىل يف املدرسة Mبتدائية عىل وجه اخلصوص، وقد ٔاثبتت التجربة ٔان توحيد 

، ٔالهنا مل تراع  9"ختيار املواد اللغوية يف هذه املدارس ال يؤدي ٕاىل حتقيق ٔاهداف املقررا
ٕاذ يصطدم أالطفال "البيئات التعلميية التعلمية اèتلفة اليت تتنوع مصطلحاهتا ومفرداهتا 
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بلكامت عن ٔاشـياء غري موجودة يف البيئة فال يسـتطيعون تصور مدلوالهتا احملسوسة يف 
  .10"هذا يؤثر بعد ذ� عىل تتابع احملتوىأالغلب، و 

مفردات ؤاساليب (التحصيل اللغوي هو تثبيت اخلربات اللغوية "ٕان الهدف من 
يف ذهن التلميذ نتيجة دراسـته ملواد اللغة العربية، حىت يتسـىن ß التعبري اللفظي ) ؤالفاظ

  .11"والكتايب
لمية معينة جيب ٔان يتطلع عند اختيار احملتوى التعلميي اخلاص مبرحs تعلميية تع و 

املعطيات املتجددة واملتنوعة �سـمترار يف اللسانيات وعمل النفس "اèتصون بوضعه ٕاىل 
، وٕاىل أالحباث واÆراسات العلمية اèتصة �مليادين 12"وعمل MجQع وعمل البيداغوجيا

اهتم ومعارفهم التعلميية، حىت تكون هلم نظرة ٔاوسع ؤامشل عام اكنت عندمه، وجتديد معلوم
ميكن "ولك هذا خلدمة املتعمل ٔالن البحث وMجهتاد واملواظبة يف وضع حمتوى مناسب 

املتعمل من معرفة خصائص لغته، وجيعÕ يدرك مواطن امجلال يف ٔاساليهبا فيمنو إالحساس 
املضمون يعد من ٔامه مقتضيات الوصول ٕاىل "، و ملا اكن 13"عنده �العزتاز برتاثه اللغوي

ا\ي  14"داف املرجوة صار من الرضوري ٕاجياد التصنيف الرتبوي التعلميي الالزمأاله
  : عمل \ا جيبتيراعي احتياجات وخصوصيات امل 

1- ß ٔان يكون املوضوع املقروء حمببا ٕاىل نفس املتعمل وغري منفر.  
ٔان تكون املادة املقروءة مناسـبة ملسـتوÇت التالميذ من حيث اللكامت واملعاين  -2

  .15"لفاظواالٔ 
ٕان مواضيع املهناج الرتبوي اèصصة للسـنة الثالثة Mبتدائية يف نشاط القراءة،  

وضعت ملتعلمني يعيشون يف ٔاوساط اجQعية، يمتتعون بقدرات عقلية متكهنم من استيعاب 
عىل الرمغ من "دروسهم وفهمها برسعة، ومل تأخذ بعني احلسـبان تالميذ القرى النائية ا\ين 

، وميكن 16"الفطري ٕاال ٔاهنم ٔاقل اسـتعدادا من تالميذ املدن لفهم اÆروس وتفعيلهاذاكهئم 
يعيشون منعزلني يف قرامه بعيدين عن "ٔان يرجع السبب ٕاىل ٔان تالميذ أالرÇف 

ٔابناء املدن فٕاهنم يعيشون يف حميط اجQعي "، ٔاما M"17ختالط وعن التيارات العرصية
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ٕاهنم يعيشون يف مدارس املدن الصاخبة املمتردة عىل كبري احلركة والنشاط وMختالط، 
 .18"احلياة الرتيبة واليت تسعى دامئا السـترياد أالشـياء املسـتحدثة

وشـتان ما بني الرثى والرثÇّ، تلميذ يزخر حميطه MجQعي بأحدث وسائل االتصال 
 ا،ومكتبات معومية وقاعات لٕالنرتنت ومجعيات ثقافية ؤاخرى رÇضية ينخرطون فهي

أالعامل الفالحية والزراعية، ال يتحدثون كثريا مع آ�هئم  وتالميذ ال يعرفون من حياهتم ٕاالّ 
  .ٕاال ٕاذا دعت الرضورة وذ� نظرا النشغاهلم يف احلقول

معلمي مدارس القرى النائية ٔان خيتاروا املواد اليت يسـتطيع "وعليه جيب عىل 
ياء مل يروها قط يف حياهتم عىل الرمغ من تالميذمه فهمها بسهوù، ؤان ال حيدثومه عن ٔاشـ 

، كام جيب علهيم عند توزيع اÆروس خالل السـنة اÆراسـية أن 19"وجودها يف املهناج
منظام حسب املدة اèصصة للك درس، "يضعوا يف حسـباهنم ٔان يكون هذا التوزيع 

وحسب عدد اÆروس اليت جيب مراعاة تسلسلها حيث تندرج �نسجام من درس ٕاىل 
الوقت "، �ٕالضافة ٕاىل هذا جيب ٔان يراعي 20"س آخر، السابق مهنا خيدم الالحقدر 

، 21"املناسب لتدريس لك مادة حبسب فصول السـنة وتقلبات الطقس وتغريات الطبيعة
فال يّدرس التالميذ "وهذا من شأنه ٔان يرخس املعلومات واملعارف ٔاكرث يف ذهن املتعمل 

ّدرسهم أالزهار يف فصل اخلريف، بل عليه ٔان يغتمن يف فصل الربيع، وال ي -مثال–الثلج 
  .22"الفرص ويلبس للك حاù لبوسها

ٕان دور املعمل هو تعلمي التالميذ ببساطة ووضوح، جيب عليه أن يبذل Óده ولك 
ما بوسعه لتوضيح أالفاكر وتيسريها وتسهيلها مسـتعينا يف ذ� مبا حوß من وسائل 

  .ريةومعدات ومواقف تعلميية تعلمية مث
جيب عىل املهناج ٔان يراعي أيضا طبيعة املدارس واحتياجات احمليط، ٔالن لك متعمل 
يزاول دراسـته يف مؤسسة وحميط درايس خيتلف عن متعمل آخر، فاملدرسة املوجودة 

مفدارس املدن حباجة ٕاىل "، ...�لساحل ختتلف عن املدرسة املوجودة �جلنوب، وهكذا
اعة، بي� مدارس القرى حباجة ٕاىل دروس موسعة يف دروس موسعة يف التجارة والصن

  .23"الزراعة، ومدارس املدن الساحلية حباجة ٕاىل دروس مفصs عن ٔاحوال البحر واملرا�
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وهبذا يكون للمتعمل حظ ٔاوفر يف فهم النصوص وحفظها، ٔالنه سيسـتعمل مفردات 
ٔافراد عائلته وجريانه  ومصطلحات ولكامت ؤالفاظ لها صs مبحيطه، واسـتعامالته اليومية مع

  .ؤاقرانه
ٕان مدارس املناطق اÆاخلية حباجة ٕاىل دروس مفصs عن طبيعة املناخ القاري، 
ومدارس السهول حباجة ٕاىل دروس موسعة عن زراعة احلبوب والبقول واخلرض، ومدارس 

يت اجلبال حباجة ٕاىل دروس مفصs عن أالجشار املمثرة اليت تناسب مناطقهم وعن املناطق ال
، ذ� ٔان MعQد عىل هذه املعطيات وأالسس واملعايري اليت جيب عىل 24"تكرث فهيا

املهناج مراعاهتا من شأنه ٔان يتيح للمتعمل فرصا كثرية يف التعمل، فال جيد نفسه يف انتقال 
مفاجئ من بيئة ٕاىل ٔاخرى مل يرها ٔابدا، ولن يبقى يف حرية ودهشة من خصائص هذه البيئة 

  .ن حيوا¦ت ونبا�ت وحرشاتوما حتويه م
القراءة يه القاعدة احملسوسة الرحبة الكتساب اللغة، فهـي مفتاح التعمل يف سائر 
املواد اÆراسـية، و�ب التثقيف الرئييس اÆامئ مدى احلياة، و\� البد من ٕارساهئا عىل 

  .25"ثقافيةمثل هذه أالسس بني فنون اللغة، والسعي دامئا ٕاىل حتقيق غاÇهتا الفكرية وال 
وال ميكن دراسة املواد أالخرى دون دراسة نشاط القراءة والوقوف عىل 
خصائصها، فالقراءة مفتاح العلوم واملعارف أالخرى، والقامس املشرتك بيهنا، وهذا ما جعلها 
تكتيس ٔامهية رائدة وممزية بيهنا، وحىت يكون Æرس القراءة صs وطيدة بدروس املواد 

رافيا، و تربية علمية، و تربية خلقية، و تربية مدنية، فٕاننا نرى ٔانه أالخرى من �رخي وجغ
حترص انتباه التالميذ، وجتمع ٔافاكرمه "اليت     26262626اÆروس احملوريةاÆروس احملوريةاÆروس احملوريةاÆروس احملوريةمن الرضوري MعQد عىل 

حول موضوع واحد وتسهل حفظ خمتلف اÆروس املتعلقة هبذا املوضوع، ومتنع Mنتقال 
تدور حول موضوع واحد ملدة زمنية حمددة،  ، حيث27"املفاجئ من موضوع ٕاىل آخر

وتسمح للمتعمل ٔان يتعرف عىل لك ما يتعلق �ملوضوع املراد دراسـته، من مجيع املنا$ 
حمورا للتعلمي جيب ٔان جيمع حوß " املاء"التارخيية واللغوية واملعرفية، فلو اختذ املعمل موضوع 

فوظات ينشد املتعمل ٔا¦شـيد تعدد مجيع اÆروس املتعلقة به، ففي حصة أال¦شـيد واحمل
فضائل ومزاÇ املاء، ويف نشاط الرمس يطلب من متعلميه رمس ٔاهنار وجماري مائية وحبار، 



  عبد الغين زمايل/أ                  �ٔالهدافعىل ضوء التدريس  Mبتدائيةتيسري تعلميية نشاط القراءة للسـنة الثالثة 
 
 

 2014ديسمرب                                   395                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

ويف حصة التارخي يتحدث عن احلضارات القدمية وكيفية است%رها للامء، ويف حصة اجلغرافيا 
جودة يف العامل، ؤاما يف حصة خيصصها للموارد الطبيعية الباطنية ؤامه احمليطات وأالهنار املو 

الرÇضيات فيخلق وضعيات ومسائل رÇضية حسابية خمتلفة تتعلق �حلجوم والسعات، 
ؤان حيسب مكيات املاء املسـهتلكة خالل يوم، مث خالل ٔاسـبوع، مث خالل  شهر، مث 
خالل السـنة، ويف حصة الرتبية املدنية خيصصها للحديث عن دور املاء يف الطبيعة، 

حصة الرتبية العلمية للحديث عن ٔامهية املاء �لنسـبة للنبا�ت اخلرضاء، ويف وخيصص 
حصة الرتبية إالسالمية يتحدث عن عدم تبذير املاء، ويدمع حديثه بنصوص واÇٓت 

  .ؤاحاديث من الكتاب والسـنة الرشيفة
ٕان اÆروس احملورية متنع Mنتقال املفاجئ من درس الٓخر، وتسمح للمتعمل ٔان 

  .ىل مجيع منا$ املوضوع اèتار، وتسهل حفظ اÆروس ومراجعهتا قبل Mمتحانيتعرف ع
ٕان غاية التلميذ أالوىل من Mلتحاق �ملدرسة هو حتصيل اللغة ٔاوال، مث حتصيل "

حتصيل املهارات أالخرى بعد ذ�، فٕاذا مل تتحقق الغاية أالوىل "املعارف اèتلفة (نيا، مث 
نوع من اخللل والنقصان، فٕان حتصيل املعارف والعلوم واملهارات وهو حتصيل اللغة شاهبا 

 .28"سـيؤثر بال شك عىل بقية املواد أالخرى
  :�ٕالضافة ٕاىل ما سـبق جيب مراعاة رشوط ٔاخرى ٔامهها

  .مراعاة خربات املتعلمني ورغباهتم وطموحاهتم -1
مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني من حيث ا\اكء، رسعة Mستيعاب  -2

 .اختالف القدرات النفسـية والرتبوية من متعمل الٓخرو 
مراعاة الوسائل وإالماك¦ت اليت من شأهنا ٔان تساعد املتعمل عىل الفهم والتفاعل  -3
 .مع حميطه
مراعاة اïال الزمين للك موضوع، حيث حتتاج ٔاحيا¦ بعض املواضيع ٕاىل وقت   -4

 .قات املواد أالخرىٔاكرث مما خصص لها حىت ال يضطر املعمل ٕاىل أالخذ من ٔاو 
مراعاة ٔاوقات بعض املناسـبات الوطنية واÆينية وختصيص بعض النصوص لها،   -5

 .حيث يسهل للمعمل هضمها
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ختصيص حمورا اكمال يتحدث عن أالخالق الفاضs و الصفات احلسـنة اليت  -6
 .جيب ٔان يتحىل هبا لك ٕانسان، و تعزيزها يف نفوس املتعلمني

اخللفاء الراشدين معجزاهتم و و متجد وتعظم أالنبياء  وصتزويد احملتوى املقدم بنص -7
 .و حث املتعلمني عىل Mقتداء هبم -رضوان هللا علهيم-و بعض الصحابة 

جيب التطرق لبعض النصوص القصرية اليت تبعث جوا من املرح و الفرح  -8
 .طرائف حجا: والرسور بني ٔاوساط املتعلمني من حني الٓخر مثل 

تثبيهتا Æى املتعلمني جيب وضع نصوص الوطنية و  غرس مبادئ الروح من ٔاجل -9
 . �رخيية تعرفهم بتارخي وطهنم و بعض أالبطال و الشهداء ٕا�ن الثورة التحريرية اïيدة

    ::::من حيث طرائق التدريس املالمئةمن حيث طرائق التدريس املالمئةمن حيث طرائق التدريس املالمئةمن حيث طرائق التدريس املالمئة: : : : ((((نيانيانيانيا
ٕان الطرائق الرتبوية تتفاضل فمي بيهنا تبعا ملا حتققه من ٔاغراض، ونسـتطيع ٔان نظفر 

فاعs املثىل مىت ٔادركنا الغاية مهنا، وعرفنا الباعث ٕالهيا، فٕاذا اكن مهنا ٔاننا نسري �لطريقة ال
، \ا جيب علينا 29"يف سبيل حتقيق الغاية املمتثs يف ٕاقدار املتعمل عىل التواصل السلمي

اختيار الطريقة الفاعs الناجعة اليت من شأهنا ٔان تسهم يف توضيح أالفاكر واملعاين، وتيرس 
الولوج يف النصوص وفهمها واستيعاهبا واسـتكناه ما بداخلها  -عىل حد سواء-  واملتعمل للمعمل

  .ٔالن العالقة بني احملتوى والطريقة عالقة ٕالزامية حمتية
فاحملتوى اèتار ال حيقق هدفه ٕاال ٕاذا اختريت ß الطريقة الفاعs املؤمنة تبليغه، "

، 30"بة يكون جناحه يف Òمته ٔاوفرفعىل قدر حسن اختيار املدرس الطريقة املناسـ 
مجموعة من إالجراءات التفاعلية اليت تستند ٕاىل العديد من اسرتاتيجيات "والطريقة يه 

التدريس، اليت يسـتخدÒا املعمل لتوجيه نشاطات وفاعليات املتعلمني وإالرشاف علهيا من 
  .31)"املهارات- Mجتاهات-املعرفة(ٔاجل ٕاحداث التعمل يف اجلوانب اèتلفة 

ال "ٕان اختيار الطريقة الفاعs ٕالجناح العملية التعلميية ال يكون خبط عشواء، و
ميكن ٕالزام املعمل �لتحزي لطريقة عىل ٔاهنا أالمثل وأالصلح لتحقيق أالهداف ٕاذ ٕان فاعلية 

، ٔالن للك موقف تعلميي طريقة خاصة به، 32"الطريقة تتوقف عىل املوقف التدرييس نفسه
  .وخصائص املتعمل ورغباته وطموحاته واحتياجاتهتنسجم وتتفاعل 
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وهذه إالجراءات اليت يتبعها املعمل ملساعدة تالميذه عىل حتقيق أالهداف التعلميية 
مناقشات، ٔاو توجيه ٔاسـئs، ٔاو ٕا(رة ملشلكة، ٔاو خلق وضعية تعلميية، ٔاو غري : قد تكون

  .ذ�
توصيل املعارف واملعلومات ذ� إالنسان اèلص ا\ي يعمل عىل "ؤالن املعمل هو 

، 33"واخلربات التعلميية للمتعمل، وذ� �سـتخدام وسائل ؤاساليب فنية حتقق هذا إاليصال
ال يعّمل مبادته وما حتويه من مفاهمي ومعارف حفسب، بل ٕانه يعّمل كذ� بطريقته يف 

  .التدريس اليت جتعل التعمل ٔايرس ؤاسهل، كام ٔاهنا توفر الوقت واجلهد
دور Òم ؤاثر قوي يف لفت انتباه املتعلمني وٕا(رة انتباههم ونشاطهم  للطريقة

وحيويهتم، وهذا ما جيعلهم يتبعون مجيع مراحل اÆرس مرحs مبرحs، ويساعدمه هذا عىل 
التفكري املرتب املتسلسل املنظم املنطقي يف املوضوع املعروض ٔاماÒم، هو ما هتدف ٕاليه 

توفري الطريقة اليت تسـتعمل يف املواقف التعلميية اليت من  الرتبية احلديثة حيث تسعى ٕاىل
من قراءة وكتابة وحديث واسـQع وحتقيق : شأهنا ٔان تعزز املهارات اللغوية للمتعمل

  .التحصيل اللغوي املطلوب، وهذا جيعل العملية التعلميية معلية ٕاجيابية فعاù ¦جعة
يصال املعرفة وخلق عالقة حمبة بني ٔامه معلية الٕ "ٕان الطريقة اليت يتبعها املدرس  

املعمل والتلميذ، املادة املّدرسة، كام تساعده عىل تطوير القدرات العقلية للتلميذ وٕايقاظ 
  .34"حب Mطالع وٕاجياد احللول للعديد من املسائل واملشالك

ن و الطريقة الناحجة يه اليت تراعي املواقف التعلميية اèتلفة وفقا ٕالماك¦ت املعمل م 
Óة، واحتياجات املتعمل من Óة ٔاخرى، وهذا ما جعلها عنرصا هاما من عنارص العملية 

ٔاهنا يشء منفصل عن املادة التعلميية ٔاو املتعمل، بل "التعلميية اèتلفة، وال جيب اعتبارها 
يه جزء متاكمل من موقف تعلميي يشمل املتعمل وقدراته وحاجاته، وأالهداف اليت 

هتمت �لنشاطات اليت ختلق مواقف واقعية حقيقية "ٔالهنا  35"من املادة التعلمييةيتوخاها املعمل 
توجيه أالسـئs، تسجيل املعلومات واسـتعادها، وتبادل أالفاكر : السـتخدام اللغة مثل

، وهنا يكون دور املتعمل مشاراك ومسـمتعا 36"وا\كرÇت والتعبري عن املشاعر واملواقف
ن دوره سلبيا يف العملية التعلميية، يقبل لك ما يقدم ß من ومتحد( ومناقشا، ٔاي ال يكو
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ذهاب بال (فاÆرس حني يتخذ مسارا واحدا "معارف وخربات دون ٔان يبدي رٔايه فهيا 
  .37"ينعدم فيه دور املتعمل) ٕاÇب

و�عتبار املتعمل بؤرة MهQم والركن أالساس للعملية التعلميية ٔالن الهدف أالول 
العملية التعلميية هو تمنية Òارات املتعلمني وتثقيفهم مبختلف املعارف  وأالخري مهنا يف

قبل وضع الطريقة، رصد خمتلف املواقف ٔاو املقامات MجQعية "واملعلومات اكن لزاما 
اليت حيمتل ٔان يواÓها التلميذ، ٔاكرث من غريها يف حياته، وحتديد ما يالمئها من ٔاساليب 

، وهذا ميكّن 38"عىل ٕاكساب التالميذ خمتلف هذه أالساليباخلطاب مث العمل بعد ذ� 
من ٔان يراعي املواقف التعلميية اèتلفة، وأن خيتار الطريقة  -سـيد املوقف-املعمل �عتباره 

 Õىش وسن ومسـتوى املتعمل وبيئته و جيعQال يسري عىل ٔاسلوب (بت يف " املالمئة اليت ت
ٔاسلوبه من حصة ٕاىل ٔاخرى، وحسب طبيعة املوضوع التدريس، وٕامنا يلجأ ٕاىل تغيري منط 

ليخرج املتعمل من دائرة امللل  39"ا\ي يدرسه، كام يقوم هبذا التغيري يف احلصة نفسها
فبعد ٔان حيدد املعمل احملتوى املراد ٕاكسابه " والضجر والقلق ا\ي قد يصيبه ٔاثناء احلصة، 

نه م ن ٔاداء رسالته بصورة فعاù ملتعلميه، ينبغي ٔان يبحث عن الكيفية اليت متكّ
s40"ومتاكم.  
ٕان اختيار الطريقة الناجعة سـيؤثر ٕاجيا� عىل تبليغ احملتوى التعلميي للمتعمل، وتسهل  

عليه معلية الفهم وٕادراك ما حييط به من معارف ومعلومات، ويسـتطيع ٔان يناقش وحيلل 
ما هتدف ٕاليه الرتبية وفقا للطريقة املتبعة، ويتواصل مع غريه يف شـىت أالحوال، وهذا 

تنظر ٕاىل املتعمل عىل ٔانه عنرص فعال ٕ�ماكنه ٔان يشارك يف ٕاجناح اÆرس، "احلديثة اليت 
  .41"ويه تدعو ٕاىل الطرائق احلديثة اليت ٔاثبتت يف ٔاسسها عىل النظرية التواصلية

ٕان استيعاب املتعلمني للمفردات وأاللفاظ املوجودة يف النصوص اللغوية يعاين نوعا 
  : العنت ا\ي يعود ٕاىل من
        ::::    """"ImmersionImmersionImmersionImmersion    LinguistiqueLinguistiqueLinguistiqueLinguistique""""عدم حتقيق Mنغامس اللغويعدم حتقيق Mنغامس اللغويعدم حتقيق Mنغامس اللغويعدم حتقيق Mنغامس اللغوي    - - - - 1111

املتعمل ٔان ينغمس يف البيئة اليت يتعمل لغهتا، فال يسمع وال ينطق وال "ذ� ٔانه عىل 
ميارس ٕاال اللغة اليت هو بصدد تعلمها ليمتكن مهنا، ويصري قادرا عىل التخاطب مع ٔافراد 
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، وعليه فاالنغامس اللغوي عامل Òم يف اكتساب اللغة، و ميكّنه من 42"اïمتع ومؤسساته
ممارسة اللغة ممارسة فعلية، ٔالن تمنية ملكته اللغوية وٕاثراء رصيده اللغوي ال يمت ٕاال يف بيئته 
احلقيقية، حيث جيد املناخ املالمئ ا\ي يسـتعمل فيه لغته اسـتعامال حصيحا ويعرب هبا عن 

 .داء رٔايهٔاغراضه ومقاصده وٕاب
  43:عدم ٕايالء عناية خاصة �لتصحيح Mرجتاعيعدم ٕايالء عناية خاصة �لتصحيح Mرجتاعيعدم ٕايالء عناية خاصة �لتصحيح Mرجتاعيعدم ٕايالء عناية خاصة �لتصحيح Mرجتاعي    - - - - 2

ٕاذا خلت العملية التعلميية من التصحيح Mرجتاعي ٔاصبحت نتاجئها غري مضمونة  
وعىل املعمل ٔان يعمتد عليه ٔاثناء تدريسه، ٔالن الفعل التعلميي يكون عىل شلك ٔاخذ ورد، 

د مهنام هو مرسل ومرسل ٕاليه يف الوقت حيث تتبادل أالدوار بني املعمل واملتعمل، فلك واح
تفاعل املعمل واملتعمل حني العملية التعلميية "نفسه، وهذا يضمن مبدٔا التفاعل ٔاي 

  .44"التعلمية
  

        ::::طريقة تدريس نص القراءة للمتعملطريقة تدريس نص القراءة للمتعملطريقة تدريس نص القراءة للمتعملطريقة تدريس نص القراءة للمتعمل     - - - -     أ أ أ أ 
  :لتدريس نص القراءة لتلميذ السـنة الثالثة Mبتدائية نتبع الطريقة اليت من شأهنا ٔان

  .فاعل بني املعمل واملتعمل ، وبني املتعمل واحملتوى التعلمييتسهل معلية الت -
جعل املتعمل يفكر ٔاو يبحث ٔاكرث مما يتذكر فقط، وهذا يعين تأكيدها عىل تمنية -

  .45"املهارات وMجتاهات، بدال من MهQم حبفظ واسـتظهار احلقائق واملعلومات فقط
بني املتعلمني، حىت يأخذ لك متعمل أالخذ بعني Mعتبار الفروق الفردية املوجودة -

 .نصيبه من احلصة اÆراسـية
ويتابع قراءهتم "ٔاثناء اÆرس جيب عىل املعمل ٔان مير بني الصفوف ويراقب متعلميه -

اجلهرية عن طريق التأكد من وضع ٔاصبع اليد عىل اللكمة املقروءة، ٔالن الكثري من التالميذ 
 .46"قروءةحيفظون النصوص دومنا ٕادراك لللكامت امل

مبا ٔان الوسـيs جزء من الطريقة، وجب عىل املعمل توفري الوسائل وإالماك¦ت  -1
 .، حىت يمتكن املتعمل من التفاعل)يف ساحة املدرسة(داخل القسم، ٔاو خارجه 

جيب عىل املعمل تنويع أالساليب و الوسائل خالل احلصة ٔالن هذا سـيؤثر ٕاجيا�  -2
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 .العلمي و املعريف عىل املتعلمني و حيفزمه عىل التحصيل
ٔان يرثى حصته اÆراسـية خبلق فرص ومواقف تعلميية تعلمية نشـيطة تساعد  -3

ß ت ما يقدمÇعىل استيعاب مضامني وحمتو. 
ويسري عىل خطاه، وهو مثÕ أالعىل يف مراحل تعلميه "املتعمل يقB معلمه  -4

 .، \ا جيب ٔان يدرك املعمل ماكنته ويكون القدوة احلسـنة47"أالوىل
دء بقراءة منوذجية معربة يراعي فهيا املعمل حسن أالداء و عالمات الوقف، مث الب -5

تلكيف التالميذ �لقراءة، و حيرص عىل البدء بأجنب التالميذ و ٔاكرثمه دقة للقراءة حىت ال 
 .48"يدفع �ملتأخرين ٕاىل ارتاكب أالخطاء

دوره عىل جيب عىل املعمل اتباع ٔافضل طرائق املذاكرة والتعمل، ؤاال يقترص  -6
 . 49"حشو ٔاذهاهنم �ٔالفاكر واملعلومات واحلقائق

Mقتصار يف الرشح عىل أاللفاظ الغامضة و املعاين الهامة اليت يتوقف فهم  -7
 .50"النص علهيا
يقف املعمل عىل ٔاخطاء التالميذ والطلب من التلميذ ٔان يصحح خطأه، وٕان مل   -8

 .51"صحح الوحيديسـتطع يطلب من زميÕ ذ�، ؤاال يعمتد دوما كونه امل
توفري الوسائل البيداغوجية الالزمة اليت من شأهنا ٔان تسهل ٕاعادة ٕادماج املتعمل  -9

 .52"يف مساره اÆرايس العادي
ٕان الطريقة اليت يتبعها املهناج الرتبوي للسـنة الثالثة Mبتدائية ٔاو يويص �تباعها 

ٔاخرى لبعث طريقة ميكن ٔان نصفها �لعقم، \ا وجب علينا البحث عن اسرتاتيجيات 
 .ٔاخرى تكون ٔاكرث جناعة وفعالية

        53535353فكيف يكون بعث طريقة التدريس ٕاذافكيف يكون بعث طريقة التدريس ٕاذافكيف يكون بعث طريقة التدريس ٕاذافكيف يكون بعث طريقة التدريس ٕاذا؟؟؟؟
  : يه -الثالثة Mبتدائية–ٕان الغاية من تدريس نشاط القراءة يف هذه السـنة 

  .ٔان يقرٔا املتعمل اللكامت اجلديدة من غري تردد
 .يسـتخدم املتعمل قرائن لغوية لتحديد معاين اللكامت اجلديدة

 .54"م عالمات الوقف و يقف عند الساكنحيرت 
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ٔاي حتقيق ما يعرف �لفهم وإالفهام، \ا جيب اتباع الطريقة املثىل الناجعة اليت متكن 
 :املتعمل من ٔان

مراعاة اèارج الصوتية للحروف، ضبط (يقرٔا النص قراءة Óرية سلمية  -1
  ).قفاحلراكت، الرسعة املناسـبة، متثيل املعىن، مراعاة عالمات الو 

استيعاب أالفاكر الرئيسـية (ٔان يقرٔا النص قراءة استيعابية هادفة  -2
  .55"والتفصيلية

ٕان اسـتخدام املعمل للطريقة اجليدة متكنه من التعرف عىل مواطن القصور يف 
حمتوÇت املهنج املقرر ٔاو مفردات الكتاب املدريس املنفذ للمهنج عندما ال يغطي متطلبات 

طريقة التلقني يف املواقف التعلميية اليت ال "معظم املعلمني مييلون ٕاىل ، ولكننا جند 56"املهنج
تتالءم مع احملتوى اÆرايس ومسـتوى اسـتعدادات وقدرات املتعلمني، وقد يرتتب عىل هذا 

، وعدم تلبية رغبات وطموحات املتعلمني، كام ٔاهنا تقتل M"57سـتخدام ضعف التحصيل
  .Mجيابية الفعاù يف املواقف التعلمييةيف نفوسهم مبدٔا التحفزي واملشاركة 

        ::::من حيث أساليب التقومي الناجعةمن حيث أساليب التقومي الناجعةمن حيث أساليب التقومي الناجعةمن حيث أساليب التقومي الناجعة: : : : ((((لثالثالثالثا
 ،sالتقومي هو معرفة مدى صالحية ٔاو مالءمة يشء ما يف ضوء غرض ذي ص

العملية اليت حيمك هبا عىل مدى جناح العملية الرتبوية يف "ويف جمال الرتبية يعرف التقومي بأنه 
وملا اكنت الرتبية هتدف ٕاىل ٕاحداث تغيريات معينة مرغوبة يف  حتقيق أالهداف املنشودة،

سلوك املتعلمني، فقد �ت من الواحض ٔان معلية التقومي تريم ٕاىل معرفة مدى حتقيق هذه 
 . 58"التغريات املرغوبة Æهيم، ٔاو معرفة مدى تقدÒم حنو أالهداف الرتبوية املراد حتقيقها

مدى جناح املهناج يف حتقيق ٔاهدافه ومن مث  �عQد¦ التقومي نسـتطيع الكشف عن
حناول ٕاعادة النظر يف عنارص املهناج بعد حتديد جوانب القوة والضعف فهيا مث تدارك 
جوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة، وال يسـتطيع املعمل ٔان يقّوم تالميذه ٔاو يصدر 

الميذ Æرس القراءة، ٔاحاكما ٕاال بعد توجيه مجموعة من أالسـئs تبني ß مدى استيعاب الت
، وال تسـتطيع *وعند اسـتقراء أالساليب التقوميية اليت يعمتدها املهناج جندها تتصف �لعقم

ٔان حتقق ما يصبو ٕاليه املعمل من معرفة ما ٕاذا اكن املتعمل قد شفى غليÕ مما قدم ß من 
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جناعة معارف وحقائق ومعلومات، \ا اكن من أالجدر البحث عن ٔادوات تقوميية ٔاكرث 
وفعالية بديs تساعد املعمل من التأكد من املسـتوى ا\ي بلغه املتعمل، من خالل مجموعة من 

وميكن ٔان نقول بأن "أالسـئs يكون املعمل قد حددها مسـبقا قبل بداية العملية التعلميية 
جناح املعمل يف Òمته يتوقف ٕاىل حد كبري عىل مدى قدرته يف صياغة أالسـئs واسـتعاملها 

  .59"ريقة سلميةبط
  : وهناك صياغات كثرية ٔالنواع من أالسـئs تصلح ٔالن تقرتح يف هذا اïال

المتهيد لBرس، ويشرتط فهيا إالجياز، الرتكزي، "يسـتعملها ٔاثناء  ::::أالسـأالسـأالسـأالسـئئئئs المتهيديةs المتهيديةs المتهيديةs المتهيدية- - - - 1
Mختصار، ؤان متس معلومات الطالب السابقة، ال مسيا ما ß عالقة �Æرس اجلديد، ؤان 

  .60"لشوق والتطلع ٕاىل ما سـيلقى علهيمتثري فهيم ا
sومثال هذه أالسـئ:  

  هل حتب السفر؟هل تفضل السفر برا؟ ٔام حبرا؟ ٔام جوا؟ �

  ما رٔايك يف السفر يف الباخرة؟ �

  ما رٔايك يف السفر يف الطائرة؟ �

  ما رٔايك يف السفر؟ �
ويه مجموعة من أالسـئs توضع بدقة وحذر  ::::أالسـأالسـأالسـأالسـئئئئs ذات Mختيارات املتعددةs ذات Mختيارات املتعددةs ذات Mختيارات املتعددةs ذات Mختيارات املتعددة    - - - - 2222

ين، لك سؤال يقابÕ مجموعة من أالجوبة؛ فهيا جواب واحد حصيح، ٔاما بقية أالجوبة شديد
ومن الرضوري ٔان تصاغ ٔاسـئs "فتكون مفخخة لقرب الصs بيهنا وبني اجلواب الصحيح، 

Mختيارات املتعددة يف لك سؤال بطريقة واحدة، ٔاي ٔان تكون لك اختيارات السؤال 
ٔاسـئs، ٔاو عبارات، املهم عدم اخللط بني اختيارات خمتلفة عىل هيئة لكامت، ٔاو ٔارقام، ٔاو 

  .61"يف سؤال واحد بقدر إالماكن
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  :عىل التلميذ ٔان خيتار إالجابة الصحيحة ::::مثالمثالمثالمثال
  
  
     

                                         
      

                                         
  
    
  
  
  
3333 - - - -    ssssالتمكمكمكمك sالت sالت sالت sٔاو عدة مجل، حمذوف مهنا بعض يتكون سؤ " ::::أسـأسـأسـأسـئئئئ sمن مج sال التمك

، 62"اللكامت ٔاو العبارات ٔاو البيا¦ت  ٔاو الرموز، ويطلب من التلميذ ٔان مئال الفراغات
اختبار قدرة التلميذ عىل تذكر تÞ العبارات، حبيث يسـتمكل "وهتدف ٔاسـئs التمكs ٕاىل 

  :، يف حنو السؤال التايل63"املعىن املقصود
  .بريد-أالشاكل- ٔارجاء- الرسائل-دراجته:ل الفراغ �للكمة املناسـبةٔامك ::::مثالمثالمثالمثال

ي ِعيَىس َساِعي" ....... املَِدينَِة ِلتَْوِزيعِ ........ ِيف َمِدينَِتنَا ،فَهَُو يَتْنَِقُل ِيف ُلكِّ .......يَْعَمُل َمعِّ
لَْواِن َو  Tتَْعِمُل َمعِّ . املُْختَِلَفةِ ....... الَكِثَريِة َذاِت اال ِيف الَعَمِل َوُهَو ال ........ ي ِعيَىس يَسـْ
تَْغِينَ َعْهنَا ْن يَسـْ Tِطيُع ا تَ   "يَسـْ

يتضمن العمود : "مثل هذه أالسـئs تتكون من معودين ::::أسـأسـأسـأسـئئئئs املطابقة أو املزاوجةs املطابقة أو املزاوجةs املطابقة أو املزاوجةs املطابقة أو املزاوجة    - - - - 4444
أالول عبارات ٔاو لكامت ٔاو رموزا ترتبط مبا يرد يف العمود الثاين وعىل التلميذ ٔان خيتار من 

وجيب ٔان تكون عنارص البند . 64"عمود أالول ما يالمئ لك بند من العمود الثاين بنود ال
منعا للتخمني يوضع السؤال حبيث يزيد "أالول ٔاكرث من عنارص البند الثاين    ٔاو العكس  

 أن تسقط  •

  أن تفقد ريشها •

 أن حترتق •

أن تطري بعيدا                            •

 :الشمس عىل العصافريخافت 

 املنازل  •

 احلدائق •

 األار •

 اجلداول •
  

 :شات امللونة والزهور امجليs متالٔ االفر  اكنت
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  .  65"عدد البنود يف ٔاحد العمودين عن عدد البنود الواردة يف العمود االٓخر
        ::::مثال ذ�مثال ذ�مثال ذ�مثال ذ�

 :اليت يسـتعملها يف معÕاربط لك عامل �ٔالداة  •
  
  

 اخلباز                                                     •

  اجلزار                                                   •

  احلداد                                                   •

  احلالق                                                  •

  لنجار                                                 ا •
    
        
        
  : تكون يف ختام احلصة اÆراسـية ويشرتط فهيا ::::أالسـأالسـأالسـأالسـئئئئs التلخيصيةs التلخيصيةs التلخيصيةs التلخيصية- - - - 5555

الرتكزي حول العنارص الرئيسة، وحول املعلومات اليت نريد تثبيهتا يف ٔاذهان "  -1
  . التالميذ

  .شتتةتعويد التالميذ عىل تنظمي املعلومات ومجع ٔاجزاهئا امل  -2
  .  66"ٔاسـئs تدريب وتثبيت معلومات -3

ويف هذه أالنواع من أالسـئs يساعد املتعمل عىل تمنية Òاراته اللغوية من كتابة 
واسـQع وقراءة وحديث ،حيث يطالبه معلمه بتلخيص النص أو فقرة منه بأسلوبه اخلاص 

  :و ٔان يقرتح خامتة للنص من خالل املعطيات املتوفرة عنده ومثال ذ�
عند عودتك ٕاىل املزنل طلب منك واÆك ٔان تلخص ß نص القراءة ا\ي قرأته  ::::1111ثالثالثالثالم م م م 

  .اليوم يف القسم

 المقص •

 المنشار •

 المعجن •

 الساطور •

 المسمار •

 اإلبرة •
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  خلصه لواÆك يف وقت قصري؟  -
  .تأثرت حلال أالم" البنات الثالث"لقد قرٔات قصة  ::::2222مثالمثالمثالمثال

  67ما يه الشخصية اليت ٔاحببهتا يف القصة؟ و ملاذا؟ -
        ::::التدريس بواسطة أالهدافالتدريس بواسطة أالهدافالتدريس بواسطة أالهدافالتدريس بواسطة أالهداف

لية التعلميية يصوغ املعمل ٔاهدافا ٕاجرائية معلية وفق مراحل تقدمي قبل بداية العم 
والهدف إالجرايئ هدف خاص ٔاصبح مرتبطا بسلواكت سينجزها املتعمل "احلصة اèتلفة، 

ويمتزي هذا الصنف �Æقة "، 68"مضن رشوط ومعايري حمددة، يك يربهن عىل بلوغ الهدف
من أالصناف "ذا النوع من أالهداف ، ويعد ه69"والتعبري عنه عىل شلك سلوك معيل

  .70"النادرة يف ٔادبيات الرتبية وكتهبا املتداوù بني ٔايدي مدريس اللغة العربية
  :وف¬ ييل رشح موجز ملا جيب ٔان يقوم به املعمل يف منوذج التدريس بواسطة أالهداف

 ما السلوك ا\ي ينبغي: ٔاهداف اÆرس بوضوح شديد"جيب أن حندد  ::::قبل اÆرسقبل اÆرسقبل اÆرسقبل اÆرس    - - - - أ أ أ أ 
صياغة ٔاهداف "وذ� بواسطة  71"للك تلميذ ٔان يكون قادرا عىل ٔادائه يف هناية اÆرس؟

  .72"واحضة تسـتجيب ملا حيتاج ٕاليه املتعمل وملا يتطلبه املهناج الرتبوي
  .73"البد ٔان يتقن املدرس Òارة حتديد وصياغة أالهداف ٕاجرائيا"ويف هذه املرحs �\ات 

يف تعلميه عىل مجs من العنارص املهمة اليت يعمتدها يف تبليغ املتعمل  يركز ::::أثناء اÆرسأثناء اÆرسأثناء اÆرسأثناء اÆرس    - - - - بببب
  .احملتوى، الطريقة، الوسـيs: وٕايصال معارفه للمتعمل

ال بد من اختيار النشاط التعلميي املالمئ لسن ومسـتوى املتعلمني ا\ي  ::::احملتوىاحملتوىاحملتوىاحملتوى -1
 يراعي ميوهلم ورغباهتم وحاجاهتم واسـتعداداهتم، مث حندد أالهداف املتوخاة من

ما يه املعارف املقدمة ß؟ وما يه اخلربات واملهارات اليت جيب : هذا النشاط
  ٔان يتعلمها يف مرحs معينة؟

ينبغي ٔان نعرف بأية طريقة نقدم احملتوى املنتقى ا\ي حدد¦ه؟ هل " ::::الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة -2
حناور ٔاو نلقن، ٔاو نلجأ ٕاىل طريقة املهام فترتك للتالميذ فرصة البحث 

ا¦ جند ٔانه من الرمغ من احملتوى اجليد املقدم ٕاال ٔان ، ؤاحي74"وMسـتكشاف
فطالب العمل يف زماننا جيّدون "املتعمل ال يسـتوعبه نظرا للطريقة الرتبوية املتبعة، 
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ٕاىل العمل وال يصلون، ومن منافعه ومثراته حيرمون، مبا ٔاهنم أخطئوا طرائقه، 
، 75"صود قّل ٔاو جلّ وتركوا رشائطه، ولك من ٔاخطأ الطريق ضّل، فال ينال املق

 \Õٔاو ج Õٔاي قلي .  
3- sالوسـيsالوسـيsالوسـيsما يه الوسائل البيداغوجية الرتبوية الالزمة ٕالجناح العملية التعلميية،  ::::الوسـي

وجيب ٔان تكون وسائل اكفية، جمهزة بلك متطلبات التعمل العرصي متطورة، 
 .حديثة، مصممة وفق مقاييس علمية

  .76"مل ٔاو املتعمل؟املع: كيف نسـتعملها؟ ومن يسـتعملها"مث نتساءل 
    ::::بعد اÆرسبعد اÆرسبعد اÆرسبعد اÆرس    - - - - جججج

عند هناية العمل التعلميي جيب عىل املعمل ٔان يطرح مجs من أالسـئs حول املوضوع 
هل حتققت أالهداف اليت رمسها ٔاول احلصة؟ هل بنسـبة مرتفعة ٔام ضئيs؟ : املدروس

  هل �بع التالميذ لكهم احلصة؟ هل اسـتوعبوا هذا احملتوى؟ كيف يل ٔان ٔاعرف ذ�؟
وٕاذا مل تتحقق النتاجئ املرجوة، فأين يمكن اخللل؟ هل هو يف حتديد أالهداف؟ ٔاو يف "

  .77"طبيعة احملتوى؟ ٔاو يف الطريقة؟ ٔاو يف الوسائل املسـتعان هبا؟ ٔاو يف نوعية التقومي؟
ٕان صياغة أالهداف عىل حنو ٕاجرايئ معيل ليس �ٔالمر الهّني، كام يعتقد الكثري اليوم، فهـي 

 به املادة مترات عديدة، وجيب عىل املعمل ٔان حيدد اïال العلمي ا\ي هتختضع العتبا
 التعلميية، هل هو اجلانب املعريف؟ ٔاو اجلانب احليس احلريك؟ ٔاو اجلانب الوجداين؟

اليت " بنيامني بلوم"ومبا ٔان القراءة جمالها عقيل معريف اكن لزاما علينا ٔان نسـتعني بصنافة 
 تساعد يف حتديد أالهداف الرتبوية والتعلميية بل أالهداف ٔاحد املعينات اليت"تعترب 

التدريسـية، حيث بدٔا بتصنيف اجلانب املعريف ٕاىل مسـتوÇت متدرجة من السهل ٕاىل 
  :، ويه78"الصعب، ٔاو من البسـيط ٕاىل املركب

تذكر املعلومات ٔاو احلقائق ٔاو املبادئ ٔاو "ٔاي  ::::مسـتوى احلفمسـتوى احلفمسـتوى احلفمسـتوى احلفظظظظ أو املعرفة أو التذكر أو املعرفة أو التذكر أو املعرفة أو التذكر أو املعرفة أو التذكر    - - - - 1
، 79"، واسـتدعاؤها عند الطلب، وميثل هذا املسـتوى ٔادىن مسـتوÇت اïال املعريفاملفاهمي

املناخ، الفواكه، "يذكر املتعمل ٔاحد مظاهر الفصل ا\ي هو فيه : ففي هذا املسـتوى مثال
  ".اخلرض، املناسـبات
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  . يذكر، يتعرف، يسمي يرشح: وهذه أالسـئs تكون يف بداية احلصة ومن ٔافعالها
القدرة عىل ٕادراك املعاين، ويتطلب هذا املسـتوى "يعرف الفهم بأنه  ::::فهمفهمفهمفهممسـتوى ال مسـتوى ال مسـتوى ال مسـتوى ال  -2

استيعاب التلميذ ملعىن ما حيفظه من معلومات، ؤان يعرف مدلول اللكامت 
، ويف هذا املسـتوى يسـمتع املتعمل للقراءة المنوذجية من طرف املعمل، 80"واملصطلحات

  .ويفهم معانهيا ومفرداهتا
  .يفرس، يسـتنتج، جيد عالقة، يعيد صياغة :ومن ٔافعالها السلوكية

قدرة الطالب عىل اسـتخدام ما تعلمه يف مواقف جديدة مل "وهو :مسـتوى التطبيقمسـتوى التطبيقمسـتوى التطبيقمسـتوى التطبيق    - - - - 3
يسـبق ß ٔان مر هبا من قبل، أو اسـتخدام الطالب ملا تعلمه من مفاهمي ٔاو ٕاجراءات ٔاو 

  .81"مبادئ وتعم¬ت وغريها يف مواقف جديدة
  .يقارن، يرتب، يطبقيرشح، : من ٔافعالها السلوكية

 sمثال ذ�، يسـتنتج من النص صيغا رصفية، وتراكيب حنوية، وينسج عىل منوالها ٔامث
  .ٔاخرى

يتطلب هذا املسـتوى ٔان يمتكن التلميذ من التعرف عىل مكو¦ت "    ::::مسـتوى التحليلمسـتوى التحليلمسـتوى التحليلمسـتوى التحليل    - - - - 4
  .82"ؤاجزاء موقف معني من ٔاجل فهم بنائه التنظميي الرتكييب

جتزئة املادة ٕاىل عنارصها املكونة لها، واكتشاف "مل ٕاىل يف هذا املسـتوى يسعى املتع
  .83"العالقات القامئة بني هذه العنارص، ومعرفة أالسلوب ا\ي نظمت مبوجبه تÞ املادة

  .حيلل، يربط، يعرض: ومن ٔافعاß السلوكية
  .مثال ذ� يوظف ويستمثر املفردات يف بناء فكرة قصرية ال تتجاوز بضعة ٔاسطر

هو معلية جتميع العنارص وأالجزاء والتفاصيل املتفرقة بأسلوب ٔاو ": كيبكيبكيبكيبمسـتوى الرت مسـتوى الرت مسـتوى الرت مسـتوى الرت     - - - - 5
بشلك من أالشاكل، ينتج عنه بنية مQسكة ومتاكمs، وتعترب معلية الرتكيب معوما معلية 

  .84"عقلية معاكسة للتحليل يف Mجتاه
  .اخل...يركب، يؤلف، ينشئ: ومن ٔافعالها السلوكية

هذا املسـتوى ٔاعىل مسـتوÇت اجلانب العقيل، حيث يتطلب يعترب " ::::مسـتوى التقوميمسـتوى التقوميمسـتوى التقوميمسـتوى التقومي    - - - - 6666
القدرة عىل ٕاصدار حمك عىل أالشـياء ٔاو املواقف يف ضوء معايري حمددة سواء اكنت معايري 
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   .85"داخلية ٔاو معايري خارجية 
فضح املغالطات املوجودة يف خطاب ما ٔاو بيان مقدار Mنسجام "يه  ::::معايري داخليةمعايري داخليةمعايري داخليةمعايري داخلية    - - - - أ أ أ أ 

  .86" اليت تركبهاحلاصل بني العنارص
بواسطة عرضه عىل غريه من أالعامل ومقارنته به، "ٔاي تقومي العمل  ::::معايري خارجيةمعايري خارجيةمعايري خارجيةمعايري خارجية    - - - - بببب

  .87"والسـ¬ أالعامل الكربى اليت ٔاصبحت لها قمية مرجعية
 ßيصحح، يدقق، يراجع، يسـتفهم: ومن ٔافعا.  

  ).معايري خارجية(مثال ذ� ٔان يطلب من املتعمل ٔان يتصور هناية ٔاخرى للحدث 
ٔاو ٔان خيتار ٔاحسن مجs تعجبية يف النص مع ذكر ٔاداة التعجب وفعل التعجب وال ينىس 

  ).    معايري داخلية(عالمة التعجب 
حىت يكون للتقومي دور Òم يف العملية التعلميية �عتباره : مما سـبق نسـتطيع القول

ري اليت جيب ٔاحد أالراكن أالربعة أالساسة فهيا، جيب توفر مجs من الرشوط واملعاي
، من خالل هذه )تشخييص، تكويين، هنايئ(مراعاهتا خالل معلية التقومي بأنواعها الثالثة 

  :أالسس يتبني للمعمل ماكمن القوة ومواطن الضعف
مسـمترا ومالزما للنشاط "ٔان يكون التقومي شامال حملتوى ومضمون املهناج،   -1

، فالعمل الناحج حيتاج دوما التعلميي نفسه، مبعىن ٔان يراعي لك مسـتوÇت التقومي
وال يقترص عىل التقومي اخلتايم الهنايئ وذ� لتصويب "، 88"ٕاىل املتابعة املسـمترة

  .89"إالجراءات وتصحيحها يف حاù اكتشاف اخللل ٔاوال بأول
جيب عىل املعمل ٔان يكون فطنا وذكيا، فيختار الوقت املناسب واملاكن املناسب  -2

ا، ليطرح أسـئلته عىل املتعمل قصد تقوميه، فيجعل واملوقف التعلميي املناسب ٔايض
  .من تÞ املواقف التعلمية حمطات تقوميية مسـمترة خالل احلصة اÆراسـية

ٔان ال يقترص املعمل عىل أالسـئs املوجودة يف الكتاب، بل عليه ٔان خيتار ما يراه  -3
رة الوضوح وٕا( املسـتوى مراعيا يف ذ� اÆقة و مناسـبا، و يضيف ٕاليه ما يالمئ

 . 90"فكر التلميذ
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ٔان يكون التقومي هادفا، وذ� بتحديد أالهداف اليت يسعى لتحقيقها وارتباطها " -4
مع اسـتخدام مجيع ٔادوات "، 91"�ملهنج ٔاو الظاهرة ٔاو النشاط املراد تقوميه
 .92"التقومي املمكنة واملالمئة رشط صدقها وثبوهتا

ليك يتخلص من جيب ٔان يشرتك فيه املدرس والطالب واملرشف الفين " -5
، ٔاي التخطيط املهنجي العقالين للعملية التقوميية من ٔاجل 93"القرارات الفردية

 .جتنب القرارات Mرجتالية والعشوائية
، فيختار 94"ٔان يكرس الر�بة اليت عرفت هبا ٔاسـئs التقومي المنطية"عىل املعمل  -6

 .ٔامناطا ٔاخرى تQىش وقدرات املتعمل
انني من خاللها نقوم املتعمل ٔاثناء تعلمه، وهذه جيب وضع معايري ورشوط وقو  -7

 .املعايري جيب ٔان ختتلف من نشاط ٕاىل آخر
ٕان التقومي هو الاكشف لصعو�ت التعمل و لنقاط القوة و الضعف يف ممارستنا  -8

فأشاكل " للفعل التعلميي التعلمي، \ا جيب ٔان حنسن اسـتعامل هذه أالداة 
ليس اجلانب طغى علهيا اجلانب اجلزايئ، و ما يالتقومي املامرسة عند¦ غالبا 

d95"التكويين العال. 
وحىت يكون معلنا علميا فٕاننا نقرتح مذكرة يف نشاط القراءة للسـنة الثالثة من التعلمي 

 : Mبتدايئ وفق التدريس �ٔالهداف
  ::::املذكرة المنوذجية املقرتحةاملذكرة المنوذجية املقرتحةاملذكرة المنوذجية املقرتحةاملذكرة المنوذجية املقرتحة

  .لغة عربية ::::املادةاملادةاملادةاملادة
  .قراءة ::::النشاطالنشاطالنشاطالنشاط

  .Mبتدائية السـنة الثالثة ::::املسـتوىاملسـتوىاملسـتوىاملسـتوى
  .الثالثة ::::الوحدةالوحدةالوحدةالوحدة
  .السادس ::::اïالاïالاïالاïال
  .الطبيعة والبيئة: : : : احملوراحملوراحملوراحملور

  .قوس قزح والعصافري: املوضوعاملوضوعاملوضوعاملوضوع
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      ::::املراجعاملراجعاملراجعاملراجع

  .كتاب رÇض النصوص للسـنة الثالثة Mبتدائية -

  .رشـيد بنايئ، من البيداغوجيا ٕاىل اÆيداكتيك -

  .أالهداف عبد اللطيف الفاريب، عبد العزيز الغرضاف، كيف ندرس    بواسطة -
  .بلوم ::::املسـتوى الصنايفاملسـتوى الصنايفاملسـتوى الصنايفاملسـتوى الصنايف
        : : : : أالهداف اخلاصةأالهداف اخلاصةأالهداف اخلاصةأالهداف اخلاصة

  .ٔان يكون التلميذ قادرا عىل قراءة النص قراءة متأنية، مسرتسs ممتعنة -
ٔان يكون التلميذ قادرا عىل فهم واستيعاب املفردات املوجودة يف النص وتوظيفها  -

  .يف مجل مفيدة من ٕانشائه

    املراحلاملراحلاملراحلاملراحل
    سري اÆرسسري اÆرسسري اÆرسسري اÆرس

    الزمنالزمنالزمنالزمن
    احملتوى والطريقة والوسـيs والتقومياحملتوى والطريقة والوسـيs والتقومياحملتوى والطريقة والوسـيs والتقومياحملتوى والطريقة والوسـيs والتقومي    يةيةيةيةأالهداف إالجرائ أالهداف إالجرائ أالهداف إالجرائ أالهداف إالجرائ 

  
  
  
  

ٔاهداف ٔاهداف ٔاهداف ٔاهداف 
احملصل احملصل احملصل احملصل 
    القبالقبالقبالقبيليليليل

ٔان يراجع أاللوان اليت  - 1
هتيئة التالميذ (يعرفها 

  ).لBخول يف جو اÆرس
ٔان يتأمل الصورة  - 2

 sوجييب عن أالسـئ
 .املطروحة

  ": *قوس قزح"نص  ::::احملتوىاحملتوىاحملتوىاحملتوى
  ".ٕاىل احلقول... حيىك : "الفقرة أالوىل

  .ٕالقائية ::::الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة
  :تشخييص ٔاداته السؤMن ::::التقوميالتقوميالتقوميالتقومي

  اذكر بعض أاللوان اليت تعرفها؟ -1
  ٔاي أاللوان تفضل؟ ملاذا؟ -2
وتأمل الصورة  108مطالبة التالميذ فتح الكتاب ص -

 :املوجودة فيه مث يوجه السؤالني
  ماذا تشاهد يف الصورة؟ -1
 مىت يظهر قوس قزح؟ -2
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أالهداف أالهداف أالهداف أالهداف 
        الوسـيطةالوسـيطةالوسـيطةالوسـيطة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

املتعمل جيدا ٔان يسـمتع  - 1
  .لقراءة املعمل

ٔان يقرٔا املتعمل الفقرة  - 2
قراءة ممتعنة والبقية يتابعون 

  .�ٔالصابع
ٔان يفهم املتعمل ما يقرٔا  - 3

 .ويسـتوعبه
4 -  sٔان جييب عن أالسـئ

 .املطروحة

حوار بني معمل ومتعلميه وفق مجs من : : : : الطريقةالطريقةالطريقةالطريقة
  .أالسـئs يطرfا املعمل خبصوص هذه الفقرة

اءة منوذجية معربة، ممتعنة، وحيرتم يقرٔا املعمل النص قر  -
  .عالمات الوقف والرتقمي

يطلب املعمل من بعض التالميذ قراءة النص فقرة  -
  .فقرة

يبدٔا بأجنب التالميذ ؤاحسـهنم قراءة بصوت مسموع  -
 .وواحض

يلكف املعمل  بعض التالميذ بقراءة الفقرة أالوىل  -
ويسـتوقف املتعمل من حني الٓخر قصد رشح املفردات 

 :ة اليت تعرتضهالصعب
    ::::اجلداولاجلداولاجلداولاجلداول •

        ::::ال ترغب يف الغناءال ترغب يف الغناءال ترغب يف الغناءال ترغب يف الغناء •

    ::::فورافورافورافورا •

    ::::شد الناظرينشد الناظرينشد الناظرينشد الناظرين •
يطلب املعمل من املتعلمني توظيف هذه املفردات يف  -

 .مجل مفيدة من ٕانشائه
  .يسجل ٔاحسن امجلل عىل السـبورة قصد التشجيع -
يطرح املعمل ٔاسـئs حول النص ٕالدراك مدى فهم  -

 .التالميذ للفقرة املقروءة
 :ين ٔاداته أالسـئs التاليةتكوي ::::نوع التقومينوع التقومينوع التقومينوع التقومي -
 ملاذا اكنت العصافري حزينة؟ -1
  ملاذا اجمتعت العصافري؟ -2
 ٔاين اكنت ترى ريشها الرمادي؟ -3
 ملاذا توÓت العصافري ٕاىل الشمس؟ -4
 ؟ملاذا خافت الشمس عىل العصافري -5
 ماذا طلبت العصافري من أالمطار؟ -6
ملاذا ٔاطلقت العصافري زغاريد وصيحات الفرحة  -7

 والرسور؟
  %90ٔان تكون إالجا�ت الصحيحة قد بلغت  ينبغي -
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أالهداف أالهداف أالهداف أالهداف 
    الهنائيةالهنائيةالهنائيةالهنائية

ٔان يتابع القراءة أالخرية  -
 .ويسـتدرك ما مل يفهمه

  .خيمت املعمل احلصة بقراءة ٔاخرية ختامية -
  .يطلب املعمل من ٔاحد التالميذ قراءة ختامية -
ن يطلب املعمل مهنم قراءة وكتابة الفقرة املوالية بعد أ  -

 ".ٕاىل الشمس... ذات يوم : "حيددها من
 .ٕاجاميل يتعلق بهناية الفقرة ::::نوع التقومينوع التقومينوع التقومينوع التقومي

        
        

    دددد    10101010

   .تتبع اخلطوات نفسها يف احلصص أالخرى ::::مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة
جيب عىل واضعي املناجه الرتبوية ومعّدهيا ٔان يضعوا نصب ٔاعيهنم املتعمل : وحمصول احلديث

 ßعية الثقافية ا(واحتياجاته ؤاحواQجMينيةÆ( تارة تتصل اتصاالèت اÇؤان تكون احملتو ،
وهذا من ٔاجل ٕاجناح وتفعيل العملية التعلميية ) عاداته وتقاليده(وثيقا ببيئة التلميذ وجممتعه 

.التعلّمية من Óة ، ومواكبة هذا التقدم التكنولوd العلمي املذهل من Óة ٔاخرى
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رؤية يف ٔاساليب تطوير العملية التعلميية من منظور –راحب بومعزة، تيسري تعلميية النحو  -  1
، 2009، 1طباعة، القاهرة، مرص، طالنظرية اللغوية، عامل الكتب للنرش والتوزيع وال 

 .139ص
التدريس  –احملتوى  –أالهداف : مكو¦ت املهناج أالربعة أالساسة: نقصد �ملكو¦ت  -2
  ٔاساليب التقومي –
جند ٔان بعض النصوص اèتارة لهذه السـنة ال تراعي مجيع بيئات املتعمل فقد ٔامهلت  - 3

  البيئة الريفية والبيئة الصحراوية 
  252جة غياث، مواصفات املناجه اÆراسـية املتفتحة، صبوفل - 4
اèزون اللغوي املوجود يف Mسـتعامل اللغوي ٔاو املتاح للتداول "نقصد �ملعجم اللغوي  -5

مقدمات –، حيي عبابنة ، آمنة الزغيب، عمل اللغة املعارص "Mسـتعاميل يف البيئة اللغوية
  .79ص ) م2005 -هـ 1427(ردن االٔ  -ٔاربد –دار الكتاب الثقايف  -ونظرÇت

6 -  sأالهداف التعلميية للمرح ،d¦ عبد الرمحن ٕابراهمي احملبوب، محمد عبد هللا آل
  .132التعلميية، ص 

، ص 1996عبده الراحجي، عمل اللغة التطبيقي وتعلمي العربية، دار املعرفة اجلامعية،  - 7
74.  
تعلميية واحدة، وال يف عدد قليل من  مت حتقيقها يف حصةأالهداف التعلميية ال ي - 8

  ، بل قد تسـتغرق تمنيهتا وتمثيهنا السـنة اÆراسـية لكها  احلصص
  .74، ص  الراحجي، عمل اللغة التطبيقي وتعلمي العربيةعبده  - 9

  .، الصفحة نفسهاالسابقاملرجع  - 10
  .39رشـيد بناين، من البداغوجيا اىل اÆيداكتيك، ص  - 11
  .40ص املرجع نفسه،  - 12
  .34رشـيد طعمية، أالسس العامة ملناجه تعلمي اللغة العربية، ص - 13
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  .146ينظر، راحب بومعزة، تيسري تعلميية النحو، ص  - 14
  .121زكرÇ ٕابراهمي، طرق تدريس اللغة العربية، ص  - 15
ٔامحد خمتار غضاضة، الرتبية العلمية و التطبيقية يف املدارس Mبتدائية و التمكيلية،  - 16

  .46، ص 1962، 3ؤسسة الرشق أالوسط للطباعة، طم
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - 17
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - 18
  .، الصفحة نفسهاالسابقاملرجع  - 19
  .147ينظر، راحب بومعزة، تيسري تعلميية النحو، ص  - 20
  .46ينظر، ٔامحد خمتار غضاضة، الرتبية العلمية، ص  - 21
  .46تار غضاضة، الرتبية العلمية، ص ينظر، ٔامحد خم  - 22
  .47املرجع نفسه، ص  - 23
 .، الصفحة نفسهاالسابقاملرجع  - 24
  .189عيل ٔامحد مدكور، طرق تدريس اللغة العربية، ص  - 25
  .جيب اختيار موضوعا واحدا ليكون حمورا لبقية أالنشطة التعلميية التعلمية - 26
  .51التطبيقية، ص ٔامحد خمتار عضاضة، الرتبية العلمية و  - 27
أالساليب العامة، عامر عليان، دراسات يف املناجه و صاحل ذÇب هندي، هشام  - 28
  .87ص
  .33رشدي طعمية، أالسس الهامة ملناجه تعلمي اللغة العربية، ص - 29
  .151ينظر، راحب بومعزة، تيسري تعلميية النحو، ص  - 30
  .373التدريس الفاعل، ص سهيs حمسن اكظم الفتالوي، املهناج التعلميي و  - 31
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - 32
  .27، ص 1صاحل عبد العزيز، الرتبية وطرق التدريس، دار املعرفة، مرص، ج - 33
ٔاحسن بن مييس، الطرق احلديثة يف تدريس اجلغرافيا، جمs منتدى أالسـتاذ، ص  - 34

198.  
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ة، مطبعة املعارف، مرص، فوزي طه ٕابراهمي، رجب ٔامحد اللكزة، املناجه املعارص  - 35
  .100، ص 2000

¦يف خرما، عيل جحاج، اللغات أالجنبية تعلميها وتعلمها، عامل املعرفة، الصفاة،  - 36
  .189، ص 1988الكويت، 

  .71محمد اÆرجي، التدريس الهادف، ص  - 37
 محمد أالخرض صبيحي، اللسانيات التداولية ؤاثرها يف تعلميية اللغات، جمs منتدى - 38

  .51أالسـتاذ، ص 
محمد عبد الرحمي عدس، صعو�ت التعمل، دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، عامن،  - 39

  .324، ص 1988، 1أالردن، ط
  .12ميشال زكرÇ، مباحث يف النظرية أاللسنية وتعلمي اللغة العربية، ص  - 40
  .152ينظر، راحب بومعزة، تيسري تعلميية النحو، ص  - 41
  .144ير، دالئل ٕاكتساب اللغة يف الرتاث اللساين العريب، ص بشري ٕابر  - 42
التصحيح Mرجتاعي هو ٔان يكون منط التواصل بني املعمل و املتعمل منطا دائرÇ بدال  - 43

  .50ه يف اجتاه واحد، ينظر، محمد اÆرجي، التدريس الهادف، ص ري من س
  .35العربية، ص  رشدي  ٔامحد طعمية، أالسس العامة ملناجه تعلمي اللغة - 44
  .377سهيs حمسن، املهناج التعلميي والتدريس الفاعل، ص - 45
  .121زكرÇ ٕابراهمي، طرق تدريس اللغة العربية، ص - 46
  .84بشري ٕابرير، دالئل اكتساب اللغة يف الرتاث اللساين العريب، ص - 47
  .18تنظر، الوثيقة املرافقة، ص - 48
  .72بني النظرية والتطبيق، ص حسن حشاتة، تعلمي اللغة العربية  - 49
  .19تنظر، الوثيقة املرافقة ملناجه السـنة الثالثة، ص - 50
  .55راتب قامس عاشور، ٔاساليب تدريس اللغة العربية، ص  - 51
  09ينظر، دليل اسـتكشاف صعو�ت التعمل و معاجلهتا، ص  - 52
  .159ينظر، راحب بومعزة، تيسري تعلميية النحو، ص  - 53
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  .10يقة املرافقة ملناجه السـنة الثالثة، صتنظر، الوث  - 54
، 1¦يف معروف، خصائص العربية وطرائق تدريسها، دار النفائس، بريوت، ط - 55

  .123، ص1985
  23،24عبد هللا أالمني النعميي، طرق التدريس العامة، ص ص  - 56
  .24املرجع نفسه، ص  - 57
ؤاسسها وتطبيقاهتا، دار  صالح عبد امحليد مصطفى، املناجه اÆراسـية، عنارصها - 58

  .30، ص 1، ط2000املرخي، الرÇض، السعودية، 
الطريقة اليت يتبعها املهناج ال تساعد عىل تقدمي املعلومات إالضافية اليت ال توجد يف *

  .التأثري فهيمٔاهنا غري قادرة عىل جلب عواطف وميوالت املتعلمني و  الكتاب املقرر، كام
  .231، ص )مدخل اىل عمل التدريس(ملية التعلميية محمد اÆرجي، حتليل الع  - 59
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - 60
  .244كوثر حسني كوجك، اجتاهات حديثة يف املناجه وطرق التدريس، ص  - 61
 .247كوثر حسني كوجك، اجتاهات حديثة يف املناجه وطرق التدريس، ص - 62
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - 63
  .249ص املرجع نفسه،  - 64
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - 65
  .231، ص )مدخل اىل عمل التدريس(محمد اÆرجي، حتليل العملية التعلميية  - 66
  .91ينظر، رÇض النصوص للسـنة الثالثة Mبتدائية، ص  - 67
عبد اللطيف الفارييب، عبد العزيز الغرضاف، كيف تدرس بواسطة أالهداف،  - 68
  .41ص
  .9ن البيداغوجيا ٕاىل اÆيداكتيك، ص رشـيد بناين، م - 69
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - 70
  .326كوثر حسني كوجك، اجتاهات حديثة يف املناجه وطرق التدريس، ص  - 71
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عبد اللطيف الفارييب، عبد العزيز الغرضاف، كيف تدرس بواسطة أالهداف،  - 72
  .23ص
  .326التدريس، ص  كوثر حسني كوجك، اجتاهات حديثة يف املناجه وطرق - 73
عبد اللطيف الفارييب، عبد العزيز الغرضاف، كيف تدرس بواسطة أالهداف،  - 74
  .24ص
برهان اÆين الزرنوd، تعلمي املتعمل طريق التعمل، حتقيق محمد عبد القادر ٔامحد،  - 75

  .81، ص 1986مكتبة الهنضة املرصية، القاهرة، 
  .164راحب بومعزة، تيسري تعلميية النحو، ص  - 76
عبد اللطيف الفارييب، عبد العزيز الغرضاف، كيف تدرس بواسطة أالهداف،  - 77
  .24ص
  .156كوثر حسني كوجك، اجتاهات حديثة يف املناجه وطرق التدريس، ص  - 78
  .100ٔانور عقل، حنو تقومي ٔافضل، ص  - 79
  .158كوثر حسني كوجك، اجتاهات حديثة يف املناجه وطرق التدريس، ص  - 80
  .104،103ر عقل، حنو تقومي ٔافضل، ص ص ٔانو  - 81
  .159كوثر حسني كوجك، اجتاهات حديثة يف املناجه وطرق التدريس، ص  - 82
  .105ٔانور عقل، حنو تقومي ٔافضل، ص  - 83
 .106، ص نفسهاملرجع  - 84
  .160كوثر حسني كوجك، اجتاهات حديثة يف املناجه وطرق التدريس، ص  - 85
  .12جيا ٕاىل اÆيداكتيك، ص رشـيد بناين، من البيداغو  - 86
  .13املرجع نفسه، ص  - 87
  .269راتب قامس عاشور، ٔاساليب تدريس اللغة الغربية بني النظرية والتطبيق، ص  - 88
  .101توفيق ٔامحد املرعي، محمد محمود احليs، املناجه الرتبوية احلديثة، ص  - 89
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